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V zadnjem letu je v slovenski družbi prisoten kvalitativni premik v
dojemanju EU in vloge Slovenije v teh integracijah. Od države, ki
se je prilagajala obstoječi integraciji in njenim pravilom postopoma
prehajamo v državo sokreatorko bodoče EU.

1. UVOD
1.1.

Predgovor

Po zgledu Foruma na evropski ravni, ki je odprt za vse
organizacije, ki zastopajo civilno družbo in bo Konvenciji pomagal
poiskati odgovore na vsebinska vprašanja prihodnosti Evrope, je
bil v Sloveniji ustanovljen Forum o prihodnosti Evrope, ki ga na
državni ravni sestavljajo predstavniki zbornic, sindikatov, visokega
šolstva, študentskih organizacij, srednješolske mladine, nevladnih
organizacij, lokalnih interesov, manjšin in drugih, ki v okviru
Foruma sodelujejo z vladnimi in parlamentarnimi predstavniki
države. Za razpravo o konkretnejših vprašanjih se odvijajo
strukturirane razprave na "regionalni", lokalni, akademski,
nevladni in drugih ravneh. Preko spletnih straneh se zbirajo tudi
pisni prispevki institucij in državljanov na teme prihodnosti Evrope.

Letošnje Poročilo o napredku Republike Slovenije pri vključevanju
v Evropsko unijo povzema vse aktivnosti, ki so bile skladno z
zavezami izvedene od lanskega slovenskega poročila v juniju
2001 do junija letošnjega leta. Nekatere naloge, ki so bile opravljene
od junija do septembra 2001 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.
Evropska komisija bo letos pripravila peto 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 Redno poročilo o
napredku bo Evropska komisija pripravila dober mesec prej kot
običajno, saj bo obravnavano že na izrednem vrhu v Bruslju 24.
in 25. oktobra 2002 in bo služilo kot podlaga za odločitev EU,
katere države kandidatke so dosegle pričakovano stopnjo
pripravljenosti za članstvo, tako da je z njimi moč zaključiti proces
pogajanj.

V procesu vključevanja je javno mnenje ključnega pomena, saj
bo končna odločitev o vključitvi v rokah državljanov na
referendumu. Ankete kažejo, da so državljani Republike Slovenije
zelo dobro informirani tako o EU, kot tudi o našem procesu
vključevanja, kar je posledica velike transparentnosti in naporov,
ki jih je Republika Slovenija vložila v ta proces.

Letošnje poročilo kaže na velik napredek, ki ga je Republika
Slovenija naredila na področju demokratizacije, ekonomije, pravne
in socialne države ter tudi prilagajanja pravnemu redu EU v obdobju
od osamosvojitve, ki pa se je še posebej pospešil s pričetkom
pogajalskega procesa. Ta proces je bil uspešen tudi od lanskega
rednega poročila o napredku. Tako lahko ugotovimo, da je
Republika Slovenija že v tem trenutku na celi vrsti področij v
celoti izpolnila zahtevane kriterije za članstvo v EU, uspešno
prevzela pravni red EU ter se tudi administrativno usposobila za
njegovo izvajanje. V času do dejanske vključitve v EU pa bo
potrebno dokončati delo na tistih področjih, kjer zaradi zahtevnosti
in obsežnosti evropskega pravnega reda ter njegovega
nenehnega dograjevanja proces še ni v celoti končan. Prav tako
bo potrebno zaključiti oziroma nadgraditi tudi procese na
ekonomskem področju, tako da se bo slovensko gospodarstvo
sposobno soočati s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v EU.

1.2.

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 četrto zasedanje Pridružitvenega sveta, kot
najvišjega skupnega organa na podlagi Evropskega sporazuma,
potekalo 15. aprila 2002 v Luksemburgu.
Četrto zasedanje Pridružitvenega odbora RS-EU, ki je potekalo v
Bruslju 15. februarja 2002, je bilo uspešno. Slovenija je na zasedanju
predstavila napredek pri prilagajanju zakonodaje in pri reševanju
vprašanj med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo.

Del končnih priprav na vključitev v EU je tudi začetek postopka
za spremembe Ustave Republike Slovenije. Spremembe ustave
so potrebne zato, da se omogoči vključevanje Republike Slovenije
v Evropsko unijo in v druge oblike mednarodnega povezovanja in
sodelovanja, ter da se ureditev določenih vprašanj na področju
državne ureditve in lokalne samouprave, ki se je v dosedanji
praksi izkazala kot neustrezna, spremeni in prilagodi ureditvi v
primerljivih demokratičnih državah in parlamentarnih sistemih. V
Državnem zboru je pričela z delom posebna ustavna komisija, ki
predloge za začetek postopka ustavnih sprememb obravnava
po vsebinsko zaokroženih sklopih: mednarodno povezovanje in
sodelovanje (ki je bil večinsko podprt kot najpomembnejši in v
katerega sodi tudi tako imenovani evropski člen), lokalna
samouprava, zakonodajni in ustavni referendum, oblikovanje
vlade in državne uprave, mandat predsednika republike, sodstvo,
poslanska imuniteta, volilna pravica, državni simboli, spodbujanje
enakih možnosti kandidiranja moških in žensk, enakost človekovih
pravic ne glede na invalidnost, pravica do pokojnine in dopolnitev
ustavne preambule. Ustavna komisija se je s svojim sklepom
zavezala, da bo o vseh vsebinskih sklopih organizirala javne
predstavitve mnenj. Ustavni komisiji pri njenem delu pomaga
skupina strokovnjakov, ki sodeluje pri obravnavi predlogov za
začetek postopka za spremembo ustave In pri pripravi aktov o
spremembi ustave.
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Odnosi med Slovenijo in Evropsko unijo

Tudi v preteklem letu so zasedanja pododborov potekala normalno.
Sedmo zasedanje Skupnega parlamentarnega odbor RS - EU
potekalo 11. oktobra 2001 v Ljubljani.
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. 2001 in 31.12.2001.
Slovenija pričakuje, da bodo vsi pregledi zaključeni do konca
meseca julija.
Slovenija je organom EU predala pogajalska izhodišča za vseh
30 poglavij, razen za poglavje 31 - Razno.
Slovenija sodi, da pogajalski proces, kot del celotnega procesa
vključevanja kandidatk v Evropsko unijo, poteka dobro.

7

poročevalec, št. 58

Slovenija je do konca leta 2001 začasno zaprla 26 poglavij.
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, Finančni nadzor, Prost pretok oseb,
Konkurenca in državne pomoči, Transport, Davki, Pravosodje in
notranje zadeve ter Carinska unija.

2. MERILA ZA ČLANSTVO
2.1.

2.1.1. Uvod
V juniju 1993 je Evropski svet v Kobenhavnu določil politična
merila za pristop držav kandidatk Evropski uniji. Merila določajo,
da mora država kandidatka za članstvo jamčiti za stabilnost
ustanov, ki zagotavljajo demokracijo, pravno državo, varstvo
človekovih pravic in spoštovanje ter varstvo manjšin.

Slovenija pričakuje, da bo poglavje Institucije zaprto na zasedanju
glavnih pogajalcev 11. junija 2002.

Republika Slovenija je socialna in pravna država. Z ustavo je
postavljena osnova pravnega sistema v Republiki Sloveniji, ki
temelji na spoštovanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin,
na načelih pravne in socialne države, na parlamentarni obliki
državne oblasti ter na delitvi oblasti na zakonodajno, izvršilno in
sodno.

Tako so odprta še poglavja za področja Kmetijstvo, Regionalna
politika in koordinacija strukturnih instrumentov ter Financiranje
in proračun, za katera Slovenija pričakuje, da bodo pogajanja
končana še v letošnjem letu.
Z uradno predstavitvijo finančnega predloga vstopajo pristopna
pogajanja desetih kandidatk v zaključno in hkrati najzahtevnejšo
fazo. Slovenija meni, da predlog izhaja iz zelo konservativne
interpretacije finančnega okvira, sprejetega na berlinskem vrhu
leta 1999. Kljub temu pa so slovenska pričakovanja večja, zlasti
glede na jasno politično zavezo EU za širitev. Republika Slovenija
pričakuje, da bodo pripombe in argumenti, ki so bili Komisiji in
državam članicam že predstavljeni, upoštevani v zadnjih fazah
pogajanj.

Republiko Slovenijo predstavlja predsednik republike, ki je izvoljen
na neposrednih, splošnih in tajnih volitvah za dobo petih let, vendar
največ dvakrat zaporedoma. V letošnjem letu bodo v Sloveniji
predsedniške volitve.
V vseh dosedanjih Rednih poročilih Evropske komisije o napredku
Slovenije pri vključevanju v Evropsko unijo je ocenjeno, da ima
Slovenija stabilne institucije, ki zagotavljajo demokracijo in
delovanje pravne države.
V nadaljevanju so podani glavni dogodki v obdobju junij 2001 - maj
2002.

Vlada RS je v mesecu maju 2002 sprejela revizijo Državnega
programa Republike Slovenije za prevzem pravnega reda
Evropske unije, v kateri so upoštevane pripombe Evropske
komisije na obstoječi Državni program, lanske spremembe in
dopolnitve Partnerstva za pristop ter spremembe, ki izhajajo iz
dodatnih pregledov usklajenosti zakonodaje.

2.1.2. Demokracija in pravna država

Republika Slovenija ocenjuje odnose z EU zelo pozitivno. Slovenija
izvaja določbe Evropskega sporazuma. Tudi bilateralni politični
dialog poteka normalno. V splošnem so trgovinski odnosi med
Republiko Slovenijo in Evropsko unijo še naprej pozitivni.

Državni zbor
Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljevanju: Državni zbor)
ima pri vključevanju Slovenije v EU ves čas pomembno vlogo. S
tematiko vključevanja Slovenije v EU se redno ukvarjajo Odbor
za zunanjo politiko, Komisija za evropske zadeve in slovenski del
Pridružitvenega parlamentarnega odbora EU - Slovenija. Vedno
bolj pa se z EU ukvarjajo tudi druga parlamentarna delovna telesa.

V letu 2002 je stopil v veljavo sklep Pridružitvenega Sveta o
sodelovanju Republike Slovenije v programu Life (Sklep št. 1/
2001 z dne 13.2.2001) in sklep o sodelovanju Republike Slovenije
v programu Socrates II in Mladina (Sklep št.3/2001). Hkrati je bil
v letošnjem letu sprejet Krovni sklep o sprejemu splošnih določil
in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti,
ki bo bistveno pripomogel k poenostavitvi postopkov za vključitev
Slovenije v te programe, saj bodo zaradi njegovega sprejema
odpravljeni vsakoletni dolgotrajni postopki sprejemanja sklepov
Pridružitvenega sveta za vsak program posebej.

V dogovoru z vlado so bili v Državnem zboru sprejeti nekateri
organizacijski ukrepi, s katerimi je bila dana prednost sprejemanju
zakonodaje, s katero Slovenija usklajuje svoj pravni red s pravnim
redom EU. Slovenija je tudi edina izmed držav kandidatk za
članstvo v EU, v kateri je potrebno vsa pogajalska izhodišča
predhodno potrditi v pristojnem Odboru za zunanjo politiko.

V delo Evropske konvencije o prihodnosti Evrope so vključeni
tudi predstavniki Slovenije. Za strokovno podporo slovenskim
članom Konvencije je bila ustanovljena delovna skupina, v katero
so vključeni predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve,
Državnega zbora, Urada Vlade RS za informiranje ter Službe
Vlade RS za evropske zadeve.
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POLITIČNA MERILA

Državni zbor je 2. aprila 2002 sprejel svoj novi Poslovnik
Državnega zbora, ki bo pričel veljati 15. julija letos in bo zagotavljal
hitrejši zakonodajni postopek. Vlada RS k svojim predlogom
zakonov ne bo mogla več vlagati amandmajev, imela pa bo
močnejšo vlogo glede Interventnih ukrepov. Novi Poslovnik
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pripravniki in drugi upravni delavci, ki se občasno ukvarjajo z
evropskimi zadevami - v letu 2001 je bilo izvedenih 56
seminarjev, ki se jih je udeležilo 1135 udeležencev, v letu
2002 je bilo izvedenih 13 dvodnevnih seminarjev "Evropska
unija - temeljne vsebine", na katerih je bilo skupaj udeleženih
245 udeležencev, v letih 2001 in 2002 torej 1380 udeležencev;
najvišji upravni delavci in specialisti za evropske zadeve - v
letu 2001 je bilo izvedenih 36 delavnic, katerih se je udeležilo
582 udeležencev, v mesecu aprilu 2002 sta bili izvedeni dve
delavnici (tri in štiri dnevni) na temo Evropski predpisi in njihov
prenos v nacionalni pravni red ter Eurospeak: angleški jezik
v evropskem kontekstu. Obeh delavnic se je skupaj udeležilo
33 udeležencev, vseh oblik usposabljanja v celotnem obdobju
se je udeležilo 687 predstavnikov.

Državnega zbora bo uveljavil tudi povečano vlogo delovnih teles
pri delu Državnega zbora, predvsem matičnih delovnih teles. Prav
tako bo na novo uveljavil vlogo kolegija predsednika Državnega
zbora, ki bo lahko sam odločal o nekaterih vprašanjih proceduralne
narave, predvsem pa pristojnost, da na za vse zavezujoč način
načrtuje delo Državnega zbora.
*
Izvršilna oblast
Na področju državne uprave se nadaljuje z reformnimi procesi.
Sistemski zakoni predstavljajo sistemsko nadgradnjo delujočega
sistema uprave in javnih uslužbencev s cilji večje strokovnosti,
politične nevtralnosti, transparentnosti, učinkovitosti in
koordinacije ter usmerjenosti k uporabnikom javnih storitev.
Reforma javne uprave je na zakonodajnem področju zaokrožena
s sprejetjem naslednjih zakonov na majskem zasedanju
Državnega zbora Republike Slovenije:

-

Program odprave administrativnih ovir predstavlja enega izmed
prioritetnih vladnih programov, ki sodijo v okvir reforme oziroma
modernizacije javne uprave. Program je na eni strani usmerjen v
odpravo administrativnih ovir na področju gospodarstva, ki dušijo
oz. onemogočajo gospodarsko pobudo s ciljem ustvariti
gospodarstvu prijazno administrativno okolje, zlasti spodbuditi
investicije, tako domače kot tuje. Do konca leta bo zaključen tudi
projekt ustanovitve gospodarske družbe na enem mestu, t.i. »One
stop shop«, ki bo bistveno poenostavil, skrajšal in s tem tudi
pocenil postopke ustanovitve gospodarskih družb.

zakon o državni upravi,
zakon o javnih agencijah,
zakon o javnih uslužbencih,
zakon o inšpekcijskem nadzoru.

Uveljavitev vseh štirih zakonov je določena že po preteku le 15
dnevnega roka od objave v Uradnem listu Republike Slovenije,
pri čemer se uporaba Zakona o javnih uslužbencih določa v
enem letu po uveljavitvi. Nekatere določbe Zakona o državni
upravi in Zakona o javnih uslužbencih pa se bodo začele izvajati
šele po parlamentarnih volitvah leta 2004.

Istočasno je program namenjen tudi državljanom z namenom
ustvarjanja državljanom prijazne, kvalitetne in dostopne uprave.
Prav tako pa se izvajajo tudi standardizacije posameznih upravnih
postopkov vse z namenom hitrejšega in bolj kvalitetnega vodenja
postopkov, s končnim ciljem vzpostavitve sistemov merjenja
učinkovitosti posameznika in organa kot celote, t.i. »Performance
Measurement«.

Razvoj kakovosti v upravi stremi k večji usmerjenosti k strankam
uprave v smislu uresničevanja načel odzivnosti, fleksibilnosti in
transparentnosti uprave. Konkretno gre za implementacijo uredbe
o načinu poslovanja organov javne uprave s strankam (Ur. I. RS,
št. 22/01), ki zahteva za upravne organe s sprejetjem proračuna
za leti 2002 in 2003 uvedbo informatorja kot vira splošnih informacij
za stranke, letno ugotavljanje zadovoljstva strank, knjigo pripomb
in pohval, obveščanje strank o poteku postopka, identifikacijske
oznake, koordinacijo uradnih ur za stranke idr. Izvaja se program
usposabljanja za kakovost. Tudi leta 2002 in 2003 bo organiziran
poseben posvet o dobrih praksah v upravi in njihovem nadaljnjem
širjenju. Kot strateška usmeritev je bila v zvezi z uporabo shem
kakovosti poleg certificiranja po ISO standardu (trenutno približno
deset imetnikov certifikata in petnajst organov v zaključni fazi
certificiranja) določena uporaba modela Common Assesment
Framework, akcijski načrt uvedbe je pripravljen za leti 2002 in
2003.

Informatizacija uprave (e-uprava) pomeni v okviru reforme
predvsem oblikovanje registra postopkov (standardizacija in
informatizacija upravnih postopkov) in uvajanje elektronskega
poslovanja na informacijski in transakcijski ravni. Poudariti velja
projekta Prenova poslovanja upravnih enot z oblikovanjem
referenčnega modela splošnega upravnega postopka in Enotne
domače strani upravnih enot s katalogom življenjskih situacij,
katerih terminski plan sega od leta 2001 do 2003.
Novembra 2001 sta bila sprejeta Uredba o poslovanju organov
javne uprave z dokumentarnim gradivom (Ur.l.RS, št. 91/01) in
navodilo za njeno izvajanje, ki med drugim izenačuje klasično in
elektronsko poslovanje z dokumentarnim gradivom.
V zvezi z bližnjim članstvom Slovenije v EU so posebnega
pomena tudi priprave za preoblikovanje Misije RS pri EU v Stalno
predstavništvo RS pri EU. Delujoča je tudi medresorska komisija
za pripravo koncepta koordinacije evropskih zadev Vlade RS v
pogojih članstva v EU.

Delovanje uprave je povezano s stalnim usposabljanjem in
izpopolnjevanjem delavcev v državnih organih. Izvaja se
predvsem usposabljanje in izpopolnjevanje uslužbencev, ki je
potrebno za vključevanje Slovenije v Evropsko unijo ter
usposabljanje za upravne menedžerje in delo s strankami.
Podatki o udeležbi v programih Strategije usposabljanja in
izpopolnjevanja za povečanje administrativne sposobnosti pred
vstopom Slovenije v Evropsko unijo kažejo za leti 2001 in 2002
naslednje podatke po ciljnih skupinah:
- upravni delavci, ki imajo do pet let delovnih izkušenj v upravi
in v starosti do 33 let (skupina "Fast Stream") - pogodbo o
usposabljanju je podpisalo 11 kandidatov, za drugo generacijo
je izbranih 20 kandidatov;
- funkcionarji v upravi - v letu 2001 je bila izvedena enodnevna
informativna delavnica "EU - temeljne vsebine" za državne
sekretarje • 12 udeležencev, v letu 2002 je bil izveden
enodnevni seminar "Evropska unija - temeljne vsebine",
katerega se je udeležilo 8 udeležencev;
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Sodna oblast
Odprava sodnih zaostankov je prioritetna naloga vseh vej oblasti
in so za njeno realizacijo izvedeni številni zakonodajni in praktični
ukrepi. Ukrepi za izboljšanje delovanja sodne oblasti, ki so usklajeni
med izvršilno in sodno vejo oblasti, so v zadnjih letih privedli do
znatnih izboljšav v organiziranosti in delovanju sodstva. Slovenska
sodišča so povečala storilnost in pospešeno odpravljajo
zaostanke, tako da v letu 2002 večina sodišč deluje ažurno in
zadeve rešuje v razumnem roku. To kažejo tudi statistični podatki
o nerešenih sodnih zadevah, ki jih navajamo zaradi primerljivosti
z dosedanjimi poročili.
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VSA SODIŠČA
NEREŠENE
POMEMBNEJŠE
ZADEVE
NEREŠENE
IZVRŠILNE ZADEVE
DRUGE ZADEVE
NEREŠENE
ZADEVE
SKUPAJ
NEREŠENE
ZEMLJIŠKOKNJIŽNE
ZADEVE
VSE
NEREŠENE
ZADEVE SKUPAJ

STANJE
31.12.2000

STANJE
31.12.2001

RAZLIKA
2001 - 2000

2001/2000

176.277

162.099

-

14.178

- 8,0%

165.817
14308
356.402

157.341
14.690
334.130

8.476
+
82
- 22.272

- 5,1%
+ 2,6 %
- 6,2%

•j
176.823

198.807

+ 21.984

+12,4 %
i

533.225

532.937

-

288

-

0,04%

Splošen statistični prikaz kaže nadaljnje upadanje nerešenih zadev
na sodiščih, zlasti pomembnejših zadev (to so zadeve, ki jih
rešujejo sodniki, oziroma tiste zadeve, kjer je potrebno sojenje).
Zmanjševanje zaostankov je posledica kombinacije ukrepov, ki
jih je Republika Slovenija sprejela na tem področju. Še vedno pa
so lani, zaradi pripada novih zadev in istočasnega prenosa
zemljiške knjige v elektronsko obliko s hkratnim usklajevanjem
podatkov v zemljiškem katastru, v skladu s predvidevanji,
naraščali zaostanki v zemljiškoknjižnih zadevah V zvezi s
prikazanim stanjem vseh nerešenih zadev je zato potrebno
pojasniti, da le-te obsegajo tudi zemljiško knjižne zadeve in izvršilne
zadeve, zato je skupno zmanjšanje zaostankov pri vseh zadevah
nižje. Sodeč po trendih pa se utemeljeno pričakuje, da bodo z
informatizacijo zemljiške knjige in s spremembami Zakona o
izvršbi in zavarovanju zmanjšani zaostanki tudi na teh področjih
in bo tudi skupni napredek oziroma zmanjšanje zaostankov še
intenzivnejše.

Sodni red tudi določa, da (ne glede na navedene opredelitve) ne
štejejo med zaostanke nerešene 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.

Vendar skupni statistični podatki in splošne ugotovitve brez
podrobnejše analize ne odgovarjajo na vsebinska vprašanja o
problematiki (pravih) sodnih zaostankov. Zato je po sklepu
Državnega zbora posebna strokovna skupina predstavnikov
Ministrstva za pravosodje in Vrhovnega sodišča RS pripravila
podrobno analizo vzrokov sodnih zaostankov v Republiki Sloveniji
s predlogi za zmanjšanje in njihovo odpravo; gradivo je sprejela
Vlada RS na svoji seji 16.5.2002 ter ga posredovala Državnemu
zboru.

Stanje na okrožnih sodiščih je boljše: skupno število zaostankov
po Sodnem redu je 20.155 zadev, od tega največ gospodarskih
sporov (7921 zadev) in pravdnih postopkov (5931 zadev). Delež
"pravih zaostankov" v skupnem številu nerešenih zadev znaša
za ta sodišča 41%. V primerjavi z letom 2000 so se povečali
zaostanki kazenskih zadev (za 2,7 %), preiskovalnih dejanj (za
25 %), kazenskih zadev zoper mladoletnike (za 24,7 %) in
sodnega registra (za 78,8 %). Pri ostalih zadevah so se ti
zaostanki zmanjšali.

Analiza prikazuje tudi "prave oz. dejanske" sodne zaostanke, kot
jih določa Sodni red v 50. členu (Ur. I. RS, št. 118/2000). Le-ta
določa, da se pri zbiranju in posredovanju statističnih podatkov
vodijo posebej kot sodni zaostanek: preiskovalne in kazenske
zadeve na prvi stopnji, nerešene nad 18 mesecev, pravdne in
nepravdne zadeve in gospodarski spori nerešeni nad 18
mesecev, kazenske zadeve zoper mladoletnike nerešene nad 1
leto, pritožbene (kazenske in civilne) zadeve nerešene nad 6
mesecev, zadeve kazenskih preiskovalnih dejanj nerešene nad
6 mesecev, izvršilne in zapuščinske zadeve nerešene nad 6
mesecev, zadeve pripravljalnih postopkov zoper mladoletnike
nerešene nad 6 mesecev, zemljiškoknjižne zadeve, če preteče
nad 3 mesece od vložitve predloga in zadeve sodnega registra,
če preteče en mesec od prejema zadeve do odprave sklepa.

Pred višjimi sodišči je "pravih" sodnih zaostankov skupaj 5622,
od tega največ civilnih zadev (pravdne, nepravdne, izvršilne) in
sicer 3292. Delež "pravih zaostankov" v skupnem številu
nerešenih zadev znaša za ta sodišča 41,9%.
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Ob koncu leta 2001 je bilo pred okrajnimi sodišči "pravih" sodnih
zaostankov 272.676 zadev. Delež "pravih zaostankov" v skupnem
številu nerešenih zadev znaša za ta sodišča 61,7 %. Če
odštejemo zemljiškoknjižne zadeve (161.770 zadev), je bilo
zaostankov skupaj 110.906 zadev (25,1 % vseh nerešenih zadev),
od tega največ izvršilnih (65.929) ter pravdnih (23.380) zadev. V
primerjavi z letom 2000 so se povečali predvsem zaostanki
kazenskih (za 26 %) in zemljiškoknjižnih zadev (za 9,6 %), pri
ostalih zadevah pa zmanjšali. Ob tem je potrebno upoštevati
najnovejše podatke zlasti glede zemljiškoknjižnih zadev.

Delež sodnih zaostankov po sodnem redu, če upoštevamo samo
pomembnejše zadeve, je pri vseh sodiščih znašal ob koncu leta
2001 40,8%, kar pomeni, da še vedno slaba polovica zadev, ki jih
sodniki prejmejo v delo, ni bila rešena v času, ki naj bi v poprečju
zadoščal za njihovo rešitev. Če upoštevamo število vseh nerešenih
zadev, je znašal delež sodnih zaostankov po Sodnem redu 56,9
%. Za aktualnejšoo oceno pa bi bilo potrebno upoštevati najnovejše
podatke, ki bodo na razpolago po polletni statistiki.
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Elektronska zemljiška knjiga deluje na vseh 44 okrajnih sodiščih,
pri čemer najuspešnejša sodišča že zaključujejo s prenosom
vložkov iz ročnih knjig v računalniško okolje. Navedeni delež na
nivoju celotne države zagotavlja tako stopnjo naložitve elektronske
zemljiške knjige, ki pomeni občutne prihranke pri izdaji izpiskov in
posredovanju informacij strankam. Na področju odprave
zemljiškoknjižnih zaostankov, ki so posledica izjemnega in
enkratnega dogajanja v zemljiški knjigi (vknjižba
denacionaliziranega premoženja, stavbnih zemljišč, etažne
lastnine in olastninjenega premoženja podjetij), so sprejeti posebni
programi, ki vključujejo tudi izkoriščanje navedenih prihrankov
na sodiščih, ki že zaključujejo z naložitvijo zemljiške knjige, tj. s
premestitvijo zemljiškoknjižnih referentov na sodišča, ki imajo
večje število nerešenih zadev. Od 18. 3. 2002 je na pet sodišč
razporejenih 16 dodatnih vnašalcev, izbranih po posebnem razpisu
po pravilih Svetovne banke zaradi pomoči pri odpravljanju
zaostankov pri usklajevanju zemljiške knjige s katastrom in pri
zemljiškoknjižnih vpisih.

Analiza podrobneje razčlenjuje razloge za nastanek sodnih
zaostankov, od normativnih podlag za delovanje sodstva,
organizacijskih, finančnih, kadrovskih, tehničnih, do dejavnikov
izven sodstva. Po analizi vzrokov zaostankov so predlagani
raznovrstni ukrepi na zakonodajnem področju, na področju
izobraževanja, sistemizacije, kadrovske zasedbe in opreme
sodišč, pri informatizaciji poslovanja sodišč in na drugih področjih.
Ena od pomembnejših ugotovitev analize pa je, da sodišča
obvladujejo tekoči pripad zadev, kar pomeni, da bi že danes lahko
zagotavljala sodno varstvo brez časovnih zamikov, če ne bi bila
obremenjena z zaostanki iz prejšnjih let.
Ugotovitve te celovite in poglobljene analize sodnih zaostankov
in njihovih vzrokov od leta 1990 do 2001 bodo služile kot podlaga
za nadaljnje aktivnosti vseh treh vej oblasti pri odpravi zaostankov,
ki bodo dopolnile in nadgradile doslej izvajane ukrepe.
Že doslej pa sta bila v ta namen novelirana Zakon o sodiščih in
Zakon o sodniški službi, tako da omogočata izvedbo dodatnih
programov reševanja zaostankov na sodiščih in njihovo
financiranje (projekt Herkules). S Sodnim redom so natančno
definirani sodni zaostanki za posamezne vrste sodnih zadev in
ukrepanje ob njihovem ugotavljanju, za kar je na razpolago
ustrezno statistično spremljanje.
Po Zakonu o izvršbi in zavarovanju od aprila 2000 opravljajo
izvršbo zasebni izvršitelji z državno koncesijo. Ministrstvo za
pravosodje je doslej imenovalo 52 izvršiteljev. Glede na dosedanje
rezultate bo potrebno spremeniti in dopolniti predpise, zato je v
letu 2002 načrtovana sprememba in dopolnitev Zakona o izvršbi
in zavarovanju, ki je trenutno v drugi obravnavi v DZ.

Zemljiška knjiga od 1. januarja letošnjega leta beleži vse mesece
trend zmanjševanja zaostankov, kar pomeni, da je število rešenih
zadev v tekočem mesecu vedno večje od pripada v tekočem
mesecu. Trend je sicer še umirjen, vendar pa določeni pokazatelji
(povečanje produktivnosti, izpolnjevanje programov za odpravo
zaostankov) jasno kažejo, da se trend kljub stalnemu povečevanju
pripada obrača. Za primerjavo: na koncu lanskega leta je bilo po
podatkih Ministrstva za pravosodje na slovenskih sodiščih skupno
198.807 nerešenih zemljiškoknjižnih zadev, konec meseca maja
pa 190.153. Celoten projekt naložitve elektronske zemljiške knjige
se bo glede na dinamiko zadnjih šestih mesecev končal
predčasno, to je do konca leta 2003.

Ne glede na trend zmanjševanja števila nerešenih zadev se
ocenjuje, da je stopnja zmanjševanja prepočasna, zato je Vrhovno
sodišče Republike Slovenije v oktobru 2001 uvedlo posebni projekt
za pospešeno zmanjševanje nerešenih zadev na izbranih pravnih
področjih in sodiščih (projekt Herkules). Projekt se trenutno izvaja
na treh sodiščih, na osnovi teh izkušenj pa bo ustrezno
spremenjen Zakon o sodniški službi. Zakon bo uredil problematiko,
ki izhaja predvsem iz premajhne mobilnosti sodnikov znotraj sodne
veje oblasti, posebej v razmerah različne obremenitve sodišč in
stanja zaostankov, pomanjkljivega službenega nadzora,
neustrezne ureditve disciplinskih postopkov, omejenih možnosti
nagrajevanja dodatnega dela sodnikov ter neusklajenosti z
nekaterimi določbami Zakona o sodiščih.

Na sodiščih je bilo dne 31.12.2001 zasedenih 755 sodniških mest
ter 2125 sodnega osebja. Ministrstvo za pravosodje je izdelalo
analizo sistemizacij v pravosodnih organih v smislu primernosti
kriterijev za določitev števila delovnih mest in za njihovo zasedbo.
Izdelalo je tudi analizo pričakovanega obsega sodnikovega dela
ter sistemizacijo sodniških mest. Kot ugotavlja že navedena analiza
o sodnih zaostankih, je na vseh sodiščih v začetku leta 2002
sistemiziranih dovolj mest sodnikov, strokovnih sodelavcev in
ostalega sodnega osebja, pred nadaljnjimi širitvami sistemizacij
pa je potrebno prednostno zasesti še nezasedena mesta. S
spremembami in dopolnitvami Zakona o sodniški službi bo
zagotovljeno, da bodo postopki za imenovanje novih sodnikov
čim krajši.

Kot poseben ukrep, sprejet sicer tudi v okviru programa za
reševanje zaostankov, ki pa ima širši pomen, je poskusno uveden
projekt pravdnemu postopku pridruženega alternativnega
reševanja sporov s posredovanjem (mediacijo) zaradi sklenitve
izvensodne ali sodne poravnave, ki od januarja 2001 poteka na
pravdnem oddelku dveh okrožnih sodišč, glede na rezultate tega
projekta pa bo možna tudi širša uporaba tega pristopa.

Permanentno usposabljanje delavcev v pravosodju, s poudarkom
na evropskih zadevah, poteka v okviru programov Centra za
izobraževanje v pravosodju in drugih načinov izobraževanja.
Center zagotavlja ekstenzivno izobraževanje na vrsti področij,
od domačega prava, prek mednarodnega in evropskega prava,
do "pomožnih" znanj, kot so tuji jeziki in računalništvo. Zagotovljeni
so tudi študijski obiski v tujini. Vsak slovenski sodnik se bo v letu
2002 izobraževal najmanj .5, v povprečju okoli 7, nekateri pa tudi
do 10 in več dni. Zaradi priprav na vključitev v EU že peto leto
poteka sistematično izobraževanje iz prava EU, ki je zajelo večino
sodnikov in drugih funkcionarjev. V letu 2001 je bilo pripravljenih
več kot 10 splošnih in specializiranih tečajev in seminarjev s tega
področja v organizaciji domačih strokovnjakov. Pri izvedbi tečajev
prava EU, organizaciji študijskih obiskov in pripravi dolgoročnega
programa izobraževanja je Centru v veliko pomoč tudi program
tesnega medinstitucionalnega sodelovanja (tvvinning). V izvedbi
programa Phare je bilo v letu 2001 in začetku leta 2002 organiziranih
6 sodniških šol s področja pravnega reda EU.

Na zemljiškoknjižnem področju so s sprejeto zakonodajo (Zakon
o posebnih pogojih za vpis etažne lastnine na posameznih delih
stavb Iz leta 1999) in hkrati potekajočim procesom informatizacije
zemljiške knjige, že delno doseženi cilji posodobitve, racionalizacije
poslovanja in odpravljanja zaostankov na tem področju. S tem
namenom je bila v maju 2001 sprejeta tudi Uredba o naložitvi in
vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške tehnologije. Doslej
je v elektronsko zemljiško knjigo preneseno okrog 500.000
oziroma okrog 42% vseh zemljiškoknjižnih vložkov v državi
(točnega deleža ni mogoče prikazati zaradi spreminjajočega se
števila vseh zemljiškoknjižnih zadev), lani marca pa je znašal ta
delež šele 10% vseh vložkov.
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Projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja na področju
pravosodja, ki poteka od septembra 2000, je namenjen organizaciji
in delovanju pravosodja, izobraževanju pravosodnih funkcionarjev
in pomoči pri sprejemanju pravnega reda EU. Projekt je bil po
enoletnem uspešnem izvajanju podaljšan do maja 2002.

V okviru Phare horizontalnih programov so v fazi zaključevanja
trije projekti, in sicer Izobraževanje sodnikov o pravu Evropskih
skupnosti, Krepitev vladavine prava ter Pravosodno sodelovanje
v kazenskih zadevah. Projekti so omogočili aktivno sodelovanje
pravosodnih funkcionarjev in zaposlenih v pravosodju pri
spoznavanju prava Evropskih skupnosti, pri pripravi priročnika o
sodelovanju v kazenskih zadevah ter pripravi gradiva za vključitev
Slovenije v informacijski sistem Evropske pravosodne mreže.

V okviru tega programa je bila junija 2001 organizirana tridnevna
konferenca o modernizaciji pravosodnega sistema v Republiki
Sloveniji, na kateri so sodelovali pravni strokovnjaki iz Nemčije.
Izoblikovana je bila vrsta predlogov in usmeritev za nadaljnje
zakonodajne in organizacijske ukrepe ter za prakso sodnikov.
Ukrepi se že izvajajo in so pomembno vodilo pri modernizaciji
sodstva.

Ustavno sodišče Republike Slovenije
Ustavno sodišče RS ugotavlja v prvem trimesečju leta 2002
bistveno povečan pripad zadev (dejansko 50 odstotno povečanje
števila zadev za oceno ustavnosti predpisov in za 36% več
ustavnih pritožb v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2001).
Kljub intenziviranemu in prednostnemu reševanju zadev iz
preteklih let, rešene so bile namreč vse zadeve iz let 1996 in
1997 ter večje število zadev iz 1998, se je ob povečanem pripadu
število zadev v delu v prvem trimesečju 2002 povečalo. Povečanje
znaša 6,3% in to kljub temu, da je Ustavno sodišče v tem obdobju
rešilo za 26% več ustavnih pritožb kot lansko leto v enakem
obdobju in enako število zadev presoje ustavnosti, oziroma
zakonitosti predpisov kot v enakem lanskem obdobju.

V mesecu oktobru 2001 je bila organizirana konferenca z
nemškimi, avstrijskimi, francoskimi in španskimi partnerji o
usmeritvah za nadaljnje delo na področju izobraževanja v
pravosodju, s poudarkom na sekundarnem izobraževanju, v
okviru katerega je bil izpostavljen sistem izobraževanja do
pravosodnega poklica. Imenovana je delovna skupina za preučitev
možnih sprememb in izboljšav izobraževanja v pravosodju.
Predviden je tudi nov projekt tesnega medinstitucionalnega
sodelovanja za leto 2002/2003 na temo 'Modernizacija sodstva',
ki se bo pričel predvidoma v mesecu septembru 2002.

USTAVNO SODIŠČE

STANJE 31. 12. 2001

STANJE 31. 3. 2002

zadeve ustavnosti predpisov

415

442

spori o pristojnosti

1

3

ustavne pritožbe

628

667

predhodna kontrola ustavnosti
mednarodnih pogodb

0

1

Ustavno sodišče upošteva kot zaostanke v delu zadeve, prejete
pred več kot dvema letoma, zato je pričelo kot prednostne reševati
nerešene zadeve iz leta 1999. Ob nadaljevanju takšnega trenda
novih zadev Ustavno sodišče ocenjuje, da kljub načrtovanim
novim zaposlitvam in spremembi Poslovnika Ustavnega sodišča,
ne bo mogoče zagotoviti tekočega dela in bodo morda potrebne
spremembe tudi na normativnem področju.

Vlada Republike Slovenije je sprejela dodatne ukrepe v novembru
2001 in sklepe za pospešitev izvajanja postopkov
denacionalizacije v aprilu 2002. Na podlagi sklepov iz novembra
2001 se izvajajo ukrepi za pospešitev sklepanja poravnav in
vračanje v naravi ter vrsta ukrepov za pospešitev postopka, kot
so določitev in parcelacija funkcionalnih zemljišč objektov na
zemljiščih v državni lasti ter njihov vpis v kataster na stroške
državnih organov - zavezancev v denacionalizacijskih postopkih,
prednostno in pospešeno odločanje o predhodnem vprašanju
ugotavljanja državljanstva ter ugotavljanje ali je upravičenec imel
pravico dobiti oziroma je dobil odškodnino od tuje države,
usmeritev v dokončno reševanje pritožb na drugi stopnji brez
vračanja postopkov v ponovno odločanje na prvi stopnji,
prednostno reševanje denacionalizacijskih zadev na sodiščih
itd. Odobrene in realiziran^ so bile nove zaposlitve ter pripravljene
podlage za prerazporejanje delavcev v upravnih enotah.

Napredek v procesu 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. Ukrepi se nanašajo
na področje organizacije dela, kadrovskih razmer in na
izobraževanje delavcev, ki vodijo postopke, na zagotovitev
dodatnih finančnih sredstev ter na pravne ukrepe za učinkovitejše
izvajanje Zakona o denacionalizaciji.

Z zadnjimi sklepi Vlada RS dodatno konkretizira in operacionalizira
navedene ukrepe in zlasti omogoča pospešitev reševanja zadev
s kadrovskimi okrepitvami oziroma prerazporeditvami delavcev
in dela (zadev) med upravnimi enotami.
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Napredek v denacionalizacijskem procesu glede na
zadnje poročevalsko obdobje

pa je bilo vrnjenega za 25,574.542 DEM (13,076.056 EUR) oz.
70,8% zahtevane vrednosti.

V denacionalizacijskih postopkih je bilo po stanju na dan 30.4.2001
odločeno o 59,2% zahtevanega premoženja (Tabela 1). Do konca
maja 2002 se je odstotek vrnjenega premoženja povečal na 66,0%
(Tabela 2), pri čemer je potrebno poudariti, da se je zaradi novih
vloženih zahtev povečala tudi vrednost zahtevanega premoženja.
Ob nespremenjeni vrednosti zahtevanega premoženja bi bil delež
odločenega premoženja 66,6%. Skupna vrednost zahtevanega
premoženja na dan 30.4.2001 je znašala 4,62 milijarde DEM (2,36
milijarde EUR), ob koncu maja 2002 pa 4,73 milijarde DEM (2,42
milijarde EUR).

V času od uveljavitve zakona o denacionalizaciji do konca meseca
maja 2002 je bilo pri upravnih organih vloženih skupaj 36.090
zahtev. Kljub nekaterim pomislekom in kritikam, da
denacionalizacija še vedno poteka prepočasi, pa numerični podatki
dokazujejo, da proces denacionalizacije kontinuirano teče in da
število rešenih oz. zaključenih zadev (25.222) po stanju na
dan31.5.2002, v primerjavi s številom zaključenih zadev (22.843)
po stanju na dan 30.4.2001 izkazuje 10,4-odstotni relativni
napredek, od zadnjega poročanja v septembru 2001 (23.332
rešenih zadev na dan 31.8.2001) pa 8-odstotni relativni napredek.
Do sedaj zaključene oziroma rešene zadeve (25.222) v relativnem
deležu glede na celotno strukturo vloženih zahtev (36.090)
predstavljajo 70 odstotkov. Nerešenih je tako ostalo še 30
odstotkov zadev.

Upravičenci oz. pravni nasledniki so zahtevali vračilo premoženja
v skupni vrednosti 4.734,151.193 DEM (2.420,533.069 EUR), do
konca meseca maja leta 2002 pa je bilo odločeno o premoženju v
skupni vrednosti 3.123,161.228 DEM (1.596,846.980 EUR). Pri
izračunu skupne vrednosti, tako zahtevanega kot odločenega
premoženja so upoštevane povprečne cene, ki so ocena vrednosti
po posamezni vrsti podržavljenega premoženja.

V tem času so upravni organi in ministrstva na 1. stopnji skupaj
izdali 41.010 upravnih aktov o denacionalizaciji (odločbe in sklepi),
od tega je 26.211 takšnih meritornih odločb, s katerimi je bilo
zahtevi v celoti ugodeno, v 2.067'primerih pa je bilo zahtevi delno
ugodeno. Pravnomočnih je 37.044 odločb in sklepov.

Delež odločenega premoženja v primerjavi s skupno vrednostjo
zahtevanega premoženja se je od 30.4.2001 do 31.5.2002, torej
v zadnjih 13 mesecih, povečal za 6,8%, od zadnjega poročanja
(stanje 31.8.2001) pa za 4,7%. Tabela 4 prikazuje tudi deleže
odločenega oziroma vrnjenega premoženja po posameznih vrstah
v navedenih primerjalnih obdobjih poročanja.

Glede na večje število vseh izdanih upravnih aktov (41.010), kot
je bilo vloženih vseh denacionalizacijskih zahtevkov (36.090),
moramo pojasniti, da procesne določbe upravnim organom
omogočajo, da odločajo v konkretnih zadevah le o tistem delu
premoženja, ki je že zrel za odločitev, in nato nadaljujejo postopek
o še neobravnavanih vprašanjih, katera so po končanem
ugotovitvenem postopku predmet dopolnilne odločbe. Ena
denacionalizacijska zadeva je tako lahko zaključena oziroma
rešena z eno ali več odločitvami (t.i. delne odločbe).

Po posameznih vrstah premoženja (tabela 2) je bilo odločeno o:

-

68.815 ha kmetijskih zemljišč v vrednosti 670,322.682 DEM
(342,730.545 EUR), kar predstavlja 53,5% zahtevanih
kmetijskih zemljišč;
118.466 ha gozdov v vrednosti 395,912.657 DEM
(202,426.927 EUR) oziroma 71,5% zahtevanih gozdov;
735.384 m2 stanovanjskih enot v vrednosti 497,832.906 DEM
(254,537.923 EUR) oziroma 87,4% zahtevanih površin;
562.514 m2 poslovnih prostorov v vrednosti 391,141.110
DEM (199,988.808 EUR) oz. 80,2% zahtevanih površin;
22.187.972 m2 stavbnih zemljišč v vrednosti 708,433.102
DEM (362,216.093 EUR) oz. 54,8% zahtevanih stavbnih
zemljišč.

Iz Tabele 5 je razvidno, da je bilo pri upravnih organih do 31.5.2002
vloženih 36.090 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.

Pri podjetjih je bilo vrnjenega za 433,941.230 DEM (221,870.628
EUR) oz. 80,1% zahtevane vrednosti, premičnega premoženja
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(Aktualne podatke bo moč podati v mesecu septembru)
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TABELA 4: PRIKAZ VRNJENEGA PREMOŽENJA V ODSTOTKIH
- glede na obseg in vrednost vrnjenega premoženja

VRSTA
VRNJENEGA
PREMOŽENJA

kmetijsko zemljišče
gozdovi
stanovanjske enote
poslovni prostori
stavbna zemljišča
podjetja
premičnine
skupaj

vrnjeno premoženje

do 30.04.
2001
48,6 %
65,2 %
84,1 %
77,2 %
47,0 %
66,5 %
59,7 %
59,2 %

do 31.08.
2001
50,8 %
66,7 %
85,1 %
78,4 %
50,2 %
66,9 %
62,6 %
613 %

v %

do 31.5.
2002
53.5 %
71.5 %
87.4 %
80.2 %
54.8 %
80.1 %
70.8 %
66.0%

napredek

napredek

IV.2001VJ002
4,9
6,3
3,3
3,0
7,8
13,6

VIII.2001V.2002
2,7
4,8
2,3

11,1
6,8

1,8
4,6
13,2
8,2
4,7

TABELA 5: PRIKAZ VRNJENEGA PREMOŽENJA
- glede na število rešenih zadev

VRSTA REŠEVANJA
ZADEV
vložene zahteve na I. stopnji
rešene zadeve - odločba,sklep
ugodno rešeni zahtevki
delno ugodno rešeni zahtevki
pravnomočne odločbe, sklepi
število zaključenih zadev

poročevalec, št. 58

ŠTEV1 LO REŠENIH
do 30.04.
do 31.08.
2001
2001
35 911
35 858
37 872
36 440
23 169
24 156
1 851
1 900
32 865
34 215
22 843
23 332
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ZADEV
do 31.5.
2001
36 090
41010
26 211
2 067
37 044
25 222

NAPREDEK
IV. 01- VIII. 01VJ002
V.2002
232
179
4 570
3 138
3 042
2 055
216
167
4 179
2 829
2 379
1 890
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preprečevanje pranja denarja, Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport, Ministrstvo za zdravje idr.) in z nevladnimi institucijami
(Univerza v Ljubljani - Fakulteta za družbene vede, Pravna
fakulteta, Teološka fakulteta, Gospodarska zbornica Slovenije).

Protikorupcijski ukrepi
Čeprav Republika Slovenija ne sodi med države, obremenjene s
korupcijskimi pojavi, sprejema v okviru politike boja proti korupciji
številne zakonodajne in institucionalne ukrepe.

Decembra 2001 je Republika Slovenija seznanila Svet Evrope z
uresničevanjem priporočil GRECO.

Poleg uskladitev domačega pravnega reda na kazenskopravnem
področju, sta ratificirani Kazenskopravna konvencija Sveta
Evrope o korupciji in Konvencija OECD o boju proti podkupovanju
tujih javnih uslužbencev v mednarodnih poslovnih transakcijah. V
postopku za ratifikacijo je Civilnopravna konvencija Sveta Evrope
o korupciji, njena določila pa so že upoštevana v Obligacijskem
zakoniku, ki je pričel veljati 1.1.2002.

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

Po ustanovitvi medresorske Koordinacijske komisije za
preprečevanje korupcije in Urada RS za preprečevanje korupcije
v letu 2001, je slednji postal operativen v septembru 2001.
Osnovne naloge Urada so uresničevanje priporočil iz poročila
ocenjevalne misije GRECO, priprava nacionalne protikorupcijske
strategije, priprava nove zakonodaje o preprečevanju korupcije
v Sloveniji ter usmerjanje dela koordinacijske skupine za
preprečevanje korupcije.

Od začetka veljavnosti Zakona o ugotavljanju vzajemnosti
(14.02.1999) in podzakonskih aktov, na podlagi katerih Ministrstvo
za pravosodje ugotavlja obstoj materialne vzajemnosti, pa do
29.05.2002 je Ministrstvo za pravosodje prejelo 85 vlog, ki so jih
vložili državljani držav članic EU, in sicer: 45 - ZR Nemčije, 23 Republike Avstrije, 12 - Republike Italije, 3 - Kraljevine
Nizozemske, 1 -Švedske in 1 - Grčije.

V sestavi Urada Vlade RS za preprečevanje korupcije se bo iz
močno razširjene dosedanje Koordinacijske skupine za boj proti
korupciji do konca leta 2002 formiral Strateški svet urada kot
posvetovalno telo, v katerega bodo vključeni predstavniki vseh
državnih in nevladnih institucij, ki lahko pripomorejo k učinkovitemu
preprečevanju in zatiranju korupcije. V ta namen in v namen
navezave tesnih stikov z vsemi temi institucijami, je urad že
organiziral srečanja z najpomembnejšimi državnimi organi
(Policija, Državno tožilstvo RS, Vrhovno sodišče RS,
Koordinacijska skupina za boj proti korupciji, Urad RS za
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Od 85 prejetih vlog je šlo v 23 primerih za vloge, v zvezi s katerimi
niso bili izpolnjeni pogoji za meritorno odločanje, zato je bil postopek
zaključen zaradi formalnih pomanjkljivosti. To pomeni, da so
državljani držav članic EU vložili 62 vlog, o katerih je potrebno
meritorno odločiti. Stanje v zvezi s temi vlogami na dan 29.05.2002
prikazuje naslednja tabela.
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Tabela: Podatki o postopkih ugotavljanja vzajemnosti,
ki potekajo na zahtevo državljanov držav članic EU

prejete vloge državljanov 62 vlog
držav članic EU, o katerih
je potrebna meritorna
odločitev

33 - ZR Nemčija
18 - Republika Avstrija
7 - Republika Italija
3 - Nizozemska
1 - Švedska

nepopolne vloge, za 13 vlog
katere je bila zahtevana
dopolnitev

6 - ZR Nemčija
6 - Republika Avstrija
1 - Nizozemska

nepopolne vloge, v zvezi s 7 vlog
katerimi so bila poslana
zaprosila tujim državam,
vendar le-te nanje še niso
odgovorile

5 - Republika Italija
1 - Republika Avstrija
1 - Švedska

izdane odločbe

42 vlog

27 - ZR Nemčija
11 - Republika Avstrija
2 - Republika Italija
2 - Nizozemska

- je vzajemnost

- 32 vlog

27 - ZR Nemčija
3 - Republika Avstrija
2 - Nizozemska

- delna vzajemnost

-1 vloga

1 - Republika Italija

- ni vzajemnosti

- 9 vlog

8 - Republika Avstrija
1 - Republika Italija
6 - ZR Nemčija
1 - Republika Avstrija
1 - Nizozemska

izdani sklepi o vpisu v 8 sklepov
zemljiško knjigo
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Od začetka veljavnosti ZUVza do dne
29.05.2002 je Ministrstvo za
pravosodje prejelo 62 vlog za
ugotovitev vzajemnosti, ki so jih
vložili državljani držav članic EU, in
o katerih je potrebno meritorno
odločiti.
13 vlogam še niso priložene vse
listine iz 8. člena ZUVza , zato je
Ministrstvo za pravosodje v skladu z
Zakonom o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 80/99 in
70/2000) pozvalo stranke, da v
ustreznem roku dopolnijo vloge z
manjkajočimi dokazili.
Ministrstvo za pravosodje je poslalo
33 zaprosil za podatke o pravni
ureditvi pridobivanja lastninske
pravice na nepremičninah v državah
oz. deželah vlagateljev in do sedaj
prejelo 26 odgovorov. Zaprošene
države torej še niso odgovorile na 7
zaprosil, kar dejansko pomeni, da v
sedmih zadevah Ministrstvo za
pravosodje ne more izdati odločbe,
ker še vedno čaka zahtevane podatke
od zaprošenih držav.
Na podlagi prejetih informacij o tujih
pravnih redih je Ministrstvo za
pravosodje izdalo 42 meritornih
odločb, pri čemer je bila v 32
odločbah vzajemnost ugotovljena, v 1
odločbi
je
bila
vzajemnost
ugotovljena za del zahteve, ki se
nanaša na kmetijsko zemljišče, za del
zahteve, ki sc nanaša na zazidano
stavbno zemljišče, pa vzajemnost ni
bila ugotovljena, v 9 odločbah pa je
bilo ugotovljeno, da vzajemnost ne
obstaja.
Na podlagi izdanih odločb o
ugotovitvi vzajemnosti je bilo
vloženih osem predlogov za vknjižbo
lastninske pravice v zemljiško knjigo,
v zvezi s katerimi je sodišče že izdalo
sklepe o vpisu lastninske pravice v
zemljiško knjigo, in sicer za nemške,
avstrijskega
in
nizozemskega
državljana.
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V 20 zadevah je torej postopek še v teku, bodisi zaradi nepopolnih
vlog, ki jih morajo stranke dopolniti (13), oziroma zaradi
pričakovanja odgovorov zaprošenih držav (7).

posebno varuhovo poročilo v zvezi s problematiko
denacionaliziranih najemnih stanovanj.
Varuh je s posebnim pismom seznanil vlado s problematiko
izdajanja podzakonskih aktov in posledicami, ki jih njihovo
nepravočasno izdajanje lahko ima za zagotavljanje in uveljavljanje
človekovih pravic in svoboščin. Na podlagi tega pisma je vlada
21. marca 2002 vsem ministrstvom naložila, da v enem mesecu
pripravijo sezname podzakonskih aktov z njihovega delovnega
področja, ki niso bili sprejeti v določenih rokih in da podajo ocene
in razloge za obstoječe stanje ter predloge za izboljšanje.

V 42 zadevah so bile izdane meritorne odločbe, od tega je bila
vzajemnost ugotovljena v 32 primerih. Na podlagi izdanih odločb
o ugotovljeni vzajemnosti je bilo vloženih 8 predlogov in o vseh
predlogih je sodišče izdalo 8 sklepov o vpisu lastninske pravice
na nepremičninah v zemljiško knjigo.

2.1.3 Človekove pravice in varstvo manjšin

V Mariboru so mestni svetniki 28. februarja 2002 potrdili šestletni
mandat tako imenovane varuhinje bolnikovih pravic, ki bo
nepoklicno skrbela za temeljne pravice uporabnikov zdravstvenih
storitev v Mariboru in sosednjih občinah, saj za njeno delovanje
zaenkrat še ni zakonske podlage. Pri oblikovanju strokovnih mnenj
ji bo pomagala posebna tričlanska komisija, v kateri so
strokovnjaki za področja medicine, prava in zdravstvene nege.

Varuh človekovih pravic in temeljnih svoboščin (v nadaljevanju:
varuh) je samostojen, neodvisen in nepristranski organ, ki ga za
dobo šestih let na predlog Predsednika republike izvoli Državni
zbor. Delovanje varuha temelji na Ustavi RS in Zakonu o varuhu
človekovih pravic.
Postopek pri varuhu je neformalen in za stranke brezplačen.
Pobude za začetek postopka se praviloma vlagajo v pisni obliki,
lahko tudi po elektronski pošti. Ob oddaji pobude se je mogoče
pogovoriti s sodelavcem varuha, ki posreduje želene informacije.
Na razpolago je tudi brezplačna telefonska številka.

Status državljanov drugih republik naslednic
nekdanje SFRJ
Status državljanov držav, ki so nastale na območju bivše SFRJ
in se niso odločili za pridobitev slovenskega državljanstva je bil
do spremembe zakona rešen delno zadovoljivo. Pravno podlago
za ureditev statusa predstavlja Zakon o urejanju statusa
državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v Republiki
Sloveniji iz leta 1999. Leta 2000 je Ustavno sodišče RS z odločbo
razveljavilo nekatere določbe tega zakona, zato je bil na predlog
Vlade v Državnem zboru 17. julija 2001 sprejet Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju statusa državljanov
drugih republik naslednic nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji. Po
tem zakonu Ministrstvo za notranje zadeve pri izdaji dovoljenj za
stalno prebivanje upošteva 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 za stalno prebivanje.

Varuh in njegovi namestniki imajo pri svojem delu številna delovna
srečanja z odgovornimi v državnih in drugih organih. Z obiski
različnih mest po Sloveniji skuša varuh doseči boljše delovanje
na celotnem ozemlju Slovenije. Varuh in predstavniki njegovega
urada so bili zelo aktivni tudi na področju mednarodnega
sodelovanja, še posebej s svojo strokovno podporo na območju
jugovzhodne Evrope.
Državni zbor je podprl pobudo varuha, da se znotraj njegovega
urada oblikuje notranja organizacijska enota, ki se bo specializirala
za varstvo otrokovih pravic. Za ta namen je varuh pridobil pravico
do treh dodatnih zaposlitev.
Julija 2001 sprejeta novela Zakona o varstvu osebnih podatkov
varuhu določa nove pristojnosti nadzora glede spoštovanja
predpisov pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov in pri
uporabnikih osebnih podatkov. Med drugimi pristojnostmi lahko
varuh pri opravljanju teh nalog svetuje v vseh zadevah, ki se
nanašajo na obdelavo osebnih podatkov, sodeluje v postopkih
sprejemanja predpisov, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in
spremlja delo Inšpektorata za varstvo osebnih podatkov ter
predlaga ukrepe za izvajanje nadzora in za varstvo osebnih
podatkov. Na lastno pobudo lahko tudi pregleduje uresničevanje
določb zakona. Varuh je dolžan enkrat letno pisno poročati
Državnemu zboru o ugotovitvah, predlogih in priporočilih ter o
stanju na področju osebnih podatkov.

S tako spremembo zakona je pravna podlaga za ureditev statusa
državljanov drugih držav naslednic nekdanje SFRJ v celoti skladna
z Ustavo.
Manjšinske pravice in varstvo manjšin
Ustava RS v 61. členu jamči vsem prebivalcem Slovenije pravico,
da svobodno izražajo pripadnost svojemu narodu ali narodni
skupnosti, da gojijo in izražajo svojo kulturo in uporabljajo svoj
jezik in pisavo. Pravice italijanske in madžarske narodne
skupnosti, ki živita v Sloveniji, so ustrezno urejene tako v Ustavi
RS kot v posameznih zakonih. Obema avtohtonima narodnima
skupnostma 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 RS 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. V državnem proračunu in v

Državni zbor RS je 28. septembra 2001 obravnaval redni letni
poročili varuha za leti 1999 in 2000 ter se do njiju opredelil z vrsto
sklepov. V njih so povzeta ključna varuhova opažanja in priporočila
vladi. Vlada naj med drugim v prihodnje ob obravnavi rednih letnih
poročil varuha pripravi poseben program oz. pregled dejavnosti,
ki potekajo v posameznih ministrstvih za reševanje odprtih
vprašanj, na katera opozarja varuh. Tudi Državni zbor bo v
prihodnje ob obravnavi rednih poročil varuha pripravil svoj pregled
aktivnosti in pregled tistih zakonskih aktov, ki jih je potrebno na
podlagi odločbe ustavnega sodišča uskladiti z ustavo. Državni
zbor je varuhu tudi dal pobudo, da poleg rednega letnega poročila,
M ga predloži Državnemu zboru, izrabi tudi pravico do delnih oz.
posebnih poročil, ki jih naslovi na pristojna delovna telesa
državnega zbora in se s tem aktivno vključi v urejanje določenega
Področja, ki je še posebej občutljivo z vidika varstva človekovih
pravic. V delovnih telesih Državnega zbora je že v obravnavi
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proračunih občin so za zagotavljanje posebnih pravic obeh
narodnih skupnosti zagotovljena tudi posebna sredstva.

sogovorniki občin, kjer delujejo, za Zvezo Romov Slovenije pa so
partnerji osrednji državni organi. Pri Vladi RS deluje tudi Komisija
za zaščito romske etnične skupnosti, ki je sestavljena iz
predstavnikov državnih organov, občin z večjim številom Romov
in predstavnikov Zveze Romov Slovenije.

Vlada RS je 7. marca 2002 sprejela "Poročilo Republike Slovenije
o uresničevanju Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih
jezikih" (v nadaljevanju: Listina) in ga posredovala Generalnemu
sekretarju Sveta Evrope. To poročilo je bilo prvo, ki ga je bila
Slovenija dolžna predložiti v enem letu po ratifikaciji navedene
Listine. Pripravljeno je bilo v skladu s spremno deklaracijo, ki jo je
Slovenija priložila ob deponiranju listine o ratifikaciji. V tej deklaraciji
Slovenija navaja, da je mogoče določbe Listine na ozemlju Slovenije
uporabiti za italijanski in madžarski jezik, ki sta na narodnostno
mešanih območjih v Sloveniji enakopravna uradna jezika. Posebne
pravice za italijansko in madžarsko narodno skupnost Ustava
RS jamči ne glede na število pripadnikov narodnih skupnosti, ki
na teh območjih živijo.

2.1.4 Sodelovanje Slovenije s sosednjimi državami
Med zadnjimi obiski visokih predstavnikov Slovenije in Avstrije
so bili odnosi med državama ocenjeni kot zelo dobri. Potrjena je
bila podpora Avstrije vključevanju Slovenije v EU in stališče, da
se odprta vprašanja rešujejo na bilateralni ravni.
Državi dobro sodelujeta na številnih področjih, še posebno
uspešno na gospodarskem področju, prav tako pa tudi na
področjih kulture, znanosti, šolstva in notranjih zadev. Državi
sodelujeta tudi v okviru SEP, Regionalnega partnerstva, Delovne
skupnosti Alpe-Jadran in Podonavskega sodelovanja.

Nekatera določila te Listine se nanašajo tudi na v Sloveniji živeče
Rome. 65. člen Ustave RS določa, da položaj in posebne pravice
romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, ureja zakon. Za uresničitev
te ustavne določbe je Slovenija uporabila enako prakso kot pri
zaščiti italijanske in madžarske narodne skupnosti. Določbe o
posebnih pravicah Romov se vgrajuje v vse potrebne področne
zakone, zato nek temeljni zaščitni zakon ni potreben. V primeru
sprejema takšnega krovnega zakona za Rome bi bilo namreč
potrebno romsko problematiko še vedno urejati tudi v področni
zakonodaji, kot tudi nenehno spreminjati krovni zakon. Doslej je
zaščito posebnih pravic romske skupnosti urejalo sedem različnih
zakonov: Zakon o lokalni samoupravi (Ur.l.RS, št.72/93), Zakon
volitvah v lokalne skupnosti (Ur.l.RS, št.72/93), Zakon o organizaciji
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur.l.RS, št. 12/96), Zakon
0 vrtcih (Ur.l.RS, št. 12/96), Zakon o osnovni šoli (Ur.l.RS, št. 95/
2001), Zakon o medijih (Ur.l.RS, št. 34/2001) in Zakon o
knjižničarstvu (Ur.l.RS, št. 87/2001).

Slovenija si želi hitrejši napredek pri uresničevanju pravic
slovenske manjšine v Avstriji, ki so določene v Avstrijski državni
pogodbi. Slovenija pozdravlja zadnjo odločbo avstrijskega
Ustavnega sodišča, ki se nanaša na postavitev dvojezičnih
topografskih oznak, s katero je sodišče praktično znižalo doslej
veljavno 25% klavzulo na 10% in upa, da bo odločba uveljavljena
brez zapletov.
Med Slovenijo in Avstrijo poteka intenzivno gospodarsko
sodelovanje. Avstrija je na četrtem mestu med slovenskimi
zunanjetrgovinskimi partnerji. Po obsegu investiranja je Avstrija
najpomembnejši tuji investitor v Sloveniji (45,5% vseh neposrednih
tujih vlaganj v slovensko gospodarstvo). 1. februarja 2002 je začel
veljati Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Avstrijo o
medsebojnem spodbujanju in zaščiti naložb, podpisan 7. marca
2001 na Dunaju.

Državni zbor je v maju 2002 sprejel tri zakone, ki vključujejo tudi
posebne določbe, ki se tičejo Romov: Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi sledi odločbi Ustavnega
sodišča RS in našteje vse občine (skupaj 20), ki so dolžne
zagotoviti pravico v občini naseljene romske skupnosti do enega
predstavnika v občinskem svetu do rednih lokalnih volitev v letu
2002; Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih
volitvah določa, da lahko kandidate za člane občinskega sveta predstavnike romske skupnosti, določijo volivci - pripadniki
romske skupnosti v občini, s podpisi najmanj 15 volivcev ali organ društvene organizacije Romov v občini; Zakon o evidenci
volilne pravice opredeljuje volilni imenik državljanov Slovenije,
pripadnikov romske skupnosti. Vsi navedeni zakoni bodo
omogočili še boljše možnosti za sodelovanje Romov pri odločanju
o javnih zadevah v lokalnih skupnostih.

30. aprila 2001 sta zunanja ministra v Ljubljani podpisala Sporazum
med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o
sodelovanju v kulturi, izobraževanju in znanosti. Sporazum med
drugim rešuje vprašanje poimenovanja in statusa pripadnikov
nemško govoreče skupine državljanov Slovenije ter jim zagotavlja
pravice po 61. členu Ustave RS. Sporazum sta obe državi že
ratificirali in je začel veljati 1. maja 2002.
Zunanja ministra Slovenije in Avstrije sta 3. oktobra 2001
predstavila projekt strokovne skupine zgodovinarjev in pravnikov,
ki bodo proučili vprašanja, povezana z odnosi med državama v
20. stoletju. Oba dela strokovne skupine sta že pričela z delom:
12. oktobra 2001 je bil v Mariboru ustanovni sestanek strokovne
skupine zgodovinarjev, 27. februarja je bil v Gradcu prvi sestanek
strokovne skupine pravnikov in od 28. februarja do 1. marca
2002 je na Dunaju potekal drugi sestanek strokovne skupine
zgodovinarjev. Prva besedila za posamezen tematski sklop naj bi
bila predvidoma pripravljena do konca oktobra 2002 in usklajena
do začetka marca 2003. Temu bi sledila končna redakcija, tako
da naj bi bil projekt z objavo zaključkov dela strokovne skupine
zaključen do konca leta 2003.

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 državnih
organov, ki bo prispeval k temu, da se bo romska skupnost
otresla tradicionalne zaostalosti in odmaknjenosti na rob družbe
ter se vanjo enakopravno vključila. S tem namenom je Ministrstvo
za gospodarstvo preko razpisa letos prvič sofinanciralo občinske
programe za infrastrukturo v romskih naseljih (ureditev elektrike,
vode, kanalizacije in poti v naseljih). Pomembni uspehi pa so bili
doseženi na področju vzgoje in izobraževanja in pri ohranjanju
romske kulturne dediščine.

Visoka raven odnosov med Slovenijo in Italijo se odraža v podpori
Italije pri vključevanju Slovenije v EU in NATO, kar je bilo poudarjeno
na številnih bilateralnih sestankih. Odnosi med državama so dobili
novo pozitivno podlago s sprejemom Zakona o zaščiti slovenske
manjšine v Italiji, ki je bil v italijanskem parlamentu sprejet 14.
februarja 2001. Z nedavnim imenovanjem predstavnikov v mešani
paritetni odbor s strani italijanske vlade je bil storjen prvi korak k
izvajanju sporazuma.

Romi so se doslej tudi sami organizirali v 14 društvih v 11 občinah
(ki so povezana v krovno organizacijo Zveza Romov Slovenije)
in postajajo sogovornik države in lokalnih skupnosti, širi se tudi
njihova kulturna dejavnost in informiranje (časopis Romano Them,
radijske oddaje za Rome). Romska društva na lokalni ravni so
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Najaktualnejše teme bilateralnih odnosov so varstvo manjšin,
izgradnja prometnih povezav in pospešitev gospodarskega
sodelovanja. Državi redno izmenjujeta izkušnje o vključevanju v
evroatlantske integracije in dobro sodelujeta v okviru multilateralnih
organizacij. Madžarska zagotavlja podporo Sloveniji za vključitev
v zvezo NATO na vrhu v Pragi, novembra 2002.

Med državama poteka intenzivno gospodarsko sodelovanje.
Blagovna menjava v zadnjem obdobju narašča, tako da Italija
ostaja drugi največji slovenski zunanjetrgovinski partner. V letu
2001 je vrednost menjave z Italijo znašala 2950,4 mio USD, od
tega je izvoz dosegel 1157,7 mio USD, uvoz pa 1792,7 mio USD.
Italija je po številu neposrednih tujih investicij v Sloveniji na drugem
mestu, po obsegu le-teh pa na četrtem, ker gre v večini primerov
za investicije manjše velikosti v majhna in srednja podjetja. Interes
Slovenije je, da se poveča obseg neposrednih investicij italijanskih
podjetij v Sloveniji.

Slovenija in Madžarska skrbita za varstvo obeh manjšin na podlagi
posebnega bilateralnega sporazuma, podpisanega leta 1992.
Zagotovljeno pravno varstvo in uresničevanje pravic pripadnikov
obeh manjšin je v skladu z vsemi standardi, določenimi z Evropsko
konvencijo Sveta Evrope o zaščiti manjšin.

Državi sta 11. septembra 2001 podpisali Konvencijo med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Italije o izogibanju dvojnega
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od
dohodka in premoženja ter Administrativni dogovor med Republiko
Slovenijo in Republiko Italijo o izvajanju konvencije o socialni
varnosti. 14. novembra 2001 pa je bil podpisan Sporazum o
medsebojni upravni pomoči za preprečevanje, odkrivanje in
zatiranje carinskih kršitev med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Italije.

Blagovna menjava od leta 1992 stalno raste, vendar kljub temu
še vedno ne ustreza dejanskim možnostim. V izvozu Slovenije je
bila Madžarska v letu 2001 s 156 mio USD na 13. mestu (1,7 %
celotnega izvoza Slovenije), glede na uvoz pa je s 314 miO USD
(3,1 % celotnega slovenskega uvoza) zasedla 5. mesto.
Primanjkljaj Slovenije v blagovni menjavi je predvsem posledica
večjega uvoza madžarskih kmetijskih in prehrambnih proizvodov.
Državi zelo dobro sodelujeta v okviru programov čezmejnega
sodelovanja.

Slovenija je 3. januarja 2002 na fiduciami račun pri Dresdner bank
Luxembourg izplačala zadnji del celotne odškodnine za zapuščeno
imetje italijanskih optantov po Rimskem sporazumu iz leta 1983 v
skupni višini 57,707.679 USD in s tem izpolnila svoje obveznosti,
ki jih je imela do Italije v zvezi z vprašanjem optantskega
premoženja. Slovenija pričakuje, da bo Italija čimprej dvignila
izplačana sredstva.

Obe državi si prizadevata za izboljšanje prometnih povezav. Za
izboljšanje infrastrukturne povezave v okviru V. koridorja je bil
pomemben podpis Sporazuma o vzpostavitvi avtocestne
povezave Pince/Tornyiszentmiklos, marca 2001. Marca 2002 sta
predsednika obeh držav odprla novi mednarodni mejni prehod za
potniški promet Čepinci-Verica, s čemer se je končal desetletni
projekt odpiranja mejnih prehodov med sosednjima državama.
Novi mejni prehod bo pomembno prispeval k sodelovanju ter
razvoju občin na obeh straneh meje. Železniška proga med
državama je bila odprta junija 2001 in predstavlja pomemben
napredek, saj je bila Madžarska do tedaj edina sosednja država,
s katero Slovenija ni imela neposredne železniške povezave.

Uspešno je tudi sodelovanje na področju prometa in zvez,
predvsem pri definiranju in realizaciji cestnih in železniških povezav
vezanih na izgradnjo evropskega koridorja št. V. Slovenija
pričakuje, da bo Luka Koper na podlagi pogodbe o dodelitvi
tridesetletne koncesije lahko nemoteno uporabljala VII.
kontejnerski pomol v tržaškem pristanišču.
Posebej Intenzivno je sodelovanje na področju notranjih zadev,
še posebej povezovanje obeh policij v boju proti organiziranemu
kriminalu ter ilegalnim migracijam. Skupen nadzor, ki se je začel
15. januarja 2001 na goriškem delu slovensko-italijanske meje je
bil zelo uspešen, zato so ga v začetku leta 2002 razširili tudi na
območje Kopra in Trsta.

V letu 2001 je pospešen in intenziven dialog med Slovenijo in
Hrvaško potekal na ravni predsednikov vlad, ministrov in
strokovnih pogajalskih skupin obeh držav. Na multilateralni ravni
je Slovenija podprla pristop Hrvaške v "Vilniuško skupino" (V-10)
držav kandidatk za članstvo v NATO. Slovenija je prav tako
podprla vključitev Hrvaške v proces Akcijskega načrta za
članstvo (ANČ), v katerega je bila Hrvaška sprejeta na
ministrskem zasedanju NATO v Reykjaviku, 14. in 15. maja 2002..

V Kopru je 7. marca 2002 potekalo peto zasedanje stalne mešane
slovensko-italijanske komisije za uresničevanje določb
Videmskega sporazuma. Komisija je pregledala izvajanje
Videmskega sporazuma, urnike odprtja maloobmejnih prehodov,
carinske olajšave za imetnike maloobmejnih prepustnic,
sodelovanje lokalnih organov, avtobusne in pomorske linije in
druga vprašanja iz svoje pristojnosti.

Hrvaška je za Slovenijo tretji najpomembnejši zunanjetrgovinski
partner. Menjava s Hrvaško je za tretjino večja od menjave z
vsemi državami CEFTA skupajl Največji del slovenskih naložb v
tujini - 45% je na Hrvaškem. Slovenija pričakuje, da bo prišlo do
nadaljnjega povečanja investiranja z uveljavitvijo podpisanega
Sporazuma o spodbujanju in vzajemni zaščiti investicij. Med
državama je bilo sklenjenih 36 bilateralnih sporazumov, od katerih
jih je 30 že v veljavi, v pripravi pa je nekaj novih.

Okrepili so se tudi stiki med Slovenijo in Avtonomno deželo
Furianijo-Julijsko krajino (AD FJK). 19. oktobra 2001 je v Gorici
potekal 3. sestanek Mešane komisije za obravnavo skupnih
razvojnih vprašanj med Slovenijo in AD FJK, na katere m so bile
ustanovljene delovne podskupine za pospeševanje sodelovanja
na posameznih področjih: 1) za proučitev možnosti še tesnejšega
sodelovanja med pristaniščema Koper in Trst ter izgradnje
železniške proge med pristaniščema in zaledjem; 2) za
koordiniranje dejavnosti pri prestrukturiranju mednarodnih mejnih
prehodov za blagovni promet Vrtojba, Fernetiči in Škofije; 3) za
proučevanje sodelovanja med bolnišnicami na obeh straneh meje.

Obe državi sta dosegli znaten napredek pri razreševanju
naslednjih bilateralnih vprašanj:
Slovenska in hrvaška vlada sta 19. julija 2001 potrdili usklajen
osnutek Pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
o skupni državni meji. Na tej osnovi sta pooblaščenca obeh vlad
osnutek pogodbe 20. julija 2001 tudi parafirala. Odbor Državnega
zbora za zunanjo politiko je 25. julija 2001 obravnaval pogodbo in
se z njo strinjal, s čimer je slovenska stran pripravljena tako na
podpis kot kasnejšo ratifikacijo te pogodbe. Na hrvaški strani je
pri zaključevanju postopkov, ki bi privedli do podpisa in kasnejše
ratifikacije pogodbe, prišlo do zastoja.

Odnosi med Slovenijo in Madžarsko so zelo dobri in
neobremenjeni z odprtimi vprašanji. Med državama poteka redni
politični dialog, ki ga državi negujeta na vseh ravneh.
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21

poročevalec, št. 58

Osnutek pogodbe o meji ugotavlja potek celotne 670 kilometrov
dolge pretežno zgodovinske kopenske meje in temelji na stanju,
ki je bilo ob osamosvojitvi, dne 25. junija 1991, z manjšimi popravki,
ki zagotavljajo bolj naraven in življenjski potek meje ob upoštevanju
načela uravnoteženosti. Izhodišče za ugotovitev meje na kopnem
so temeljni osamosvojitveni akti obeh držav, na podlagi katerih
sta se državi medsebojno priznali in bili priznani s strani
mednarodne skupnosti. Osnutek pogodbe določa tudi mejo na
morju med Slovenijo in Hrvaško, kjer je potrebno celovito
teritorialno morje nekdanje skupne države sporazumno razmejiti.

organiziranemu kriminalu in mednarodnemu terorizmu. V okviru
obrambnega sodelovanja bo v letu 2002 vzpostavljeno poveljstvo
multilateralne brigade za mirovne in humanitarne akcije, ki bo
imela sedež v italijanskem Vidmu. Že ustanovljeno večnacionalno
brigado sestavljajo pripadniki italijanskih, madžarskih in slovenskih
kopenskih oboroženih sil. Brigada bo v prihodnosti na razpolago
za NATO in EU vodene operacije v podporo miru. Na
novembrskem sestanku v Trstu so predsedniki vlad Slovenije,
Madžarske in Italije izrekli tudi načelno podporo vključitvi Hrvaške
v sodelovanje na vojaškem področju.

19. decembra 2001 je bila podpisana meddržavna Pogodba o
ureditvi statusnih in drugih pravnih razmerij, povezanih z
vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško (NEK), njenim
izkoriščanjem in razgradnjo. Podpis pogodbe pomeni konec
večletnih prizadevanj, da se v novih okoliščinah samostojne
Slovenije in Hrvaške uredi način skupnega izkoriščanja
proizvodnih kapacitet NEK, ki je bila v sedemdesetih letih zgrajena
kot skupno vlaganje elektrogospodarskih podjetij obeh tedanjih
jugoslovanskih republik. Pobudo za sočasno ratifikacijo pogodbe
v parlamentih obeh držav je nazadnje izrazil predsednik
Hrvaškega sabora Zlatko Tomčič. V Sloveniji je vlada predlog
zakona o ratifikaciji te pogodbe že potrdila in posredovala v Državni
zbor, v Hrvaški pa je parlament zakon o ratifikaciji te pogodbe
uvrstil v trifazni postopek in opravil prvo branje.

V Jadransko-jonski pobudi (JJP), ki ji v letih 2001/2 predseduje
Grčija, so predstavniki Slovenije sodelovali v delu vseh šestih
delovnih omizij. Sodelovanje Slovenije v tej pobudi je usmerjeno
zlasti na tematike, ki imajo še poseben pomen za jadranskojonsko regijo: varovanje in zaščita priobalnih morij, varnost plovbe,
cestne povezave ter preprečevanje ilegalnih migracij,
mednarodnega gospodarskega kriminala in terorizma. Na zadnjem
sestanku visokih predstavnikov zunanjih ministrstev držav članic
JJP je bilo na pobudo predstavnika Evropske komisije
dogovorjeno, da bo predsedujoča država Evropsko komisijo
opozorila na prioritetne programe v JJP. Predlagani bodo projekti
varovanja okolja in boja proti organiziranemu kriminalu, ki so
opredeljeni tudi kot prioritete EU in imajo zato večjo možnost za
pridobitev finančne podpore EU. Da bi zagotovili večjo koordinacijo
med različnimi regionalnimi pobudami in se izognili nevarnosti
podvajanja programov, bodo na prihodnja pomembnejša srečanja
JJP vabljeni tudi predstavniki SEP, PS za JVE in SECI.

5. septembra 2001 je stopil v veljavo Sporazum med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško o obmejnem prometu in
sodelovanju. Sporazum ureja promet oseb med mejnima
območjema, s čimer se bodo izboljšale življenjske razmere
obmejnega prebivalstva ter okrepilo gospodarsko sodelovanje
med subjekti obeh držav na obmejnem področju. Državi vodita
koordinirane aktivnosti v zvezi z implementacijo tega sporazuma.
«

Slovenija aktivno sodeluje v Iniciativi za sodelovanje v jugovzhodni
Evropi (SECI). V letu 2001 je bil v Ljubljani ustanovljen SECI Center
za trgovinsko arbitražo in mediacijo, v katerem se usposabljajo
tudi kadri za te naloge. Slovenski strokovnjaki s področja
elektroenergetike sodelujejo v projektu medsebojnega
povezovanja elektroenergetskih sistemov držav JVE in njihovega
boljšega integriranja v evropski elektroenergetski sistem in s
prenosom izkušenj pri projektu obnove transporta po Donavi v
ZRJ. Ljubljanska Borza je povabljena k sodelovanju pri projektu
vzpostavitve mreže sodelovanja med trgi vrednostnih papirjev, ki
ga vodijo predstavniki Istanbulske in Atenske borze. V sklepni
fazi je osnutek besedila Memoranduma o razumevanju. Ljubljanska
in Zagrebška borza sta sporazum o medsebojnem sodelovanju
sicer podpisali 6. decembra 2001.

Regionalno sodelovanje
V Srednjeevropski pobudi (SEP), ki vključuje 17 držav iz srednje,
vzhodne in jugovzhodne Evrope, bo v letu 2002 prvič uveden
redni letni prispevek za t.i. kooperacijski sklad, za katerega si je
zlasti prizadevala Slovenija. Sklad bo s svojimi finančnimi sredstvi
dodatno prispeval k hitrejšemu uresničevanju prioritetnih skupnih
programov in projektov za integracijo držav članic SEP v EU.
Akcijski načrt SEP za obdobje 2002/2003, ki so ga potrdili
predsedniki vlad držav članic na lanskoletnem plenarnem
zasedanju v Trstu, poudarja tudi vzpostavitev političnega dialoga
SEP z EU.

Naloga Delovne skupnosti Alpe Jadran je, da na strokovni ravni
skupno obravnava in koordinira vprašanja, ki zadevajo interese
njenih članic. Slovenija predseduje dvema delovnima skupinama,
in sicer skupini za urejanje prostora In skupini za mladino,
sopredseduje pa tudi skupini za šport. Članice skupnosti so lani
sprejele posebno resolucijo, o skupnih delovnih načrtih za
delovanje skupnosti in njenih delovnih teles v letu 2002. V tem
okviru je predvideno tudi sodelovanje skupnosti z ustanovami
EU v Bruslju.

Slovenija kot donatorka v BiH, Makedoniji in ZRJ izvaja projekt
razvoja malega in srednjega podjetništva, za katerega je zagotovila
znatna finančna sredstva. Projekt naj bi kosponzoriral tudi sklad
SEP pri EBRD. Na pobudo Slovenije je bila v program
Ekonomskega foruma SEP novembra lani v Trstu vključena tudi
tematika ekonomske dimenzije manjšin, ki so jo predstavili
predstavniki slovenske manjšine v Italiji in italijanske v Sloveniji.

Regionalno partnerstvo (Avstrije, Češke republike, Madžarske,
Poljske, Slovaške In Slovenije) je podpora skupni pripravi projektov
na področju varnosti, kulture, izobraževanja, učenja jezikov,
zgodovine, tehnologije, informacijske tehnologije, infrastrukture
in telekomunikacij v okviru EU programov PHARE in INTERREG.
Tretja regionalna konferenca ministrov za zunanje zadeve držav
Regionalnega partnerstva bo potekala oktobra letos v Sloveniji.

V Sloveniji je na Brdu pri Kranju ter na Bledu 31. maja in 1. junija
2002 potekalo 9. srečanje predsednikov srednjeevropskih držav.
Na srečanje je bilo vabljenih 15 predsednikov naslednjih držav:
Avstrije, Češke, Ukrajine, Poljske, Italije, Slovaške, ZRN,
Makedonije, Hrvaške, Madžarske, ZRJ, Romunije, Moldavije,
Bolgarije in BIH.

Vlada RS je lani sprejela sklep, da bo Slovenija sodelovala tudi v
novi pobudi, t.i. Podonavskem sodelovanju. Namen pobude je
zagotoviti politično sodelovanje držav članic ter poglobljeno
obravnavati vprašanja, ki so skupna državam donavskega
bazena in vprašanja povezana s prihodnostjo Evrope in EU. V
zvezi s to pobudo Slovenija zastopa stališče, da le-ta ne potrebuje
nikakršnih administrativnih teles. V okviru njenih bodočih aktivnosti

Na plenarnem zasedanju predsednikov vlad članic Kvadrilaterale
(Italija, Madžarska, Slovenija in Hrvaška) novembra 2001 v Trstu
je bilo dogovorjeno, da se sestanejo ministri za obrambo, promet,
kulturo in informacijsko tehnologijo, da bi na svojih področjih
pospešili medsebojno sodelovanje. Države Kvadrilaterale so v
zadnjem času intenzivno sodelovale na področju notranjih zadev,
kjer so posebno pozornost posvetile skupnemu boju proti
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mehanizmov za krepitev konkurenčne sposobnosti slovenskega
gospodarstva na tujih trgih. Napovedi gospodarskih gibanj za leto
2002 predvidevajo postopno krepitev pozitivnih trendov tako v
Sloveniji kot v njenih glavnih zunanjetrgovinskih partnericah, kar
bo prispevalo k stabilizaciji gospodarske rasti v na srednjeročni
ravni, doseženi pred letom 2001.

bo treba preprečiti podvajanje programov z obstoječimi evropskimi
regionalnimi pobudami.
Predstavniki Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Makedonije,
Slovenije in Zvezne republike Jugoslavije, petih enakopravnih
držav naslednic nekdanje Socialistične federativne republike
Jugoslavije (SFRJ), so v okviru pogajanj o nasledstvu nekdanje
SFRJ na Dunaju dosegli konsenz in 29. junija 2001 podpisali
sporazum o nasledstvu nekdanje skupne države. S sporazumom
o nasledstvu je pet enakopravnih naslednic prevzelo obveznosti,
pravice, sredstva in dolgove nekdanje skupne države ter s tem
zaključilo vprašanja, ki so nastala po razpadu nekdanje SFRJ.
Sporazum o nasledstvu ima pri tem tudi pomemben učinek na
razvoj dobrososedskih odnosov, gospodarskega in političnega
sodelovanja med državni naslednicami nekdanje SFRJ. Odbor
za zunanjo politiko Državnega zbora je predlog zakona o ratifikaciji
sporazuma sprejel 5. septembra 2001; sporazum naj bi bil uvrščen
na dnevni red ene izmed prihodnji sej Državnega zbora. Sporazum
o nasledstvu začne veljati trideset dni po deponiranju ratifikacijskih
listin vseh petih držav naslednic nekdanje SFRJ.

2.2.2 Makroekonomska gibanja in napovedi
Realna rast bruto domačega proizvoda v letu 2001 je bila 3odstotna. Upočasnitev za 1,6 odstotne točke v primerjavi z letom
2000 je bila predvsem posledica realnega padca investicij v
osnovna sredstva (za 1,9 odstotka) in manjšega neto prispevka
menjave s tujino (s 3,4 odstotka leta 2002 se je znižal na 2,5
odstotka leta 2001). Na investicije v zasebnem sektorju sta lani
vplivala povečana negotovost in poslabšana poslovna
pričakovanja, ki sta zavrla investicijske načrte podjetij, kar bo v
določeni meri čutiti tudi v dinamiki investicijske aktivnosti v
letošnjem letu. Rast zasebne potrošnje se je postopno krepila,
vendar je še zaostajala za rastjo bruto domačega proizvoda.
Realna rast končne potrošnje se je v primerjavi z letom 2000
okrepila z 1,4 odstotka na 2,1 odstotka; pri tem se je rast zasebne
potrošnje dvignila na 1,7 odstotka in je bila nekoliko nižja od
pričakovane, rast državne potrošnje pa znižala na 3,2 odstotka.
Upoštevajoč rast plač v letu 2001 to pomeni, da je v strukturi
porabe razpoložljivega dohodka prebivalstva prišlo do večjega
premika v korist varčevanja. Dodana vrednost se je lani realno
povečala za 3,1 odstotka, njena rast pa je bila v primerjavi z letom
2000 nižja za dve odstotni točki; upočasnjevanje rasti je bilo
najizrazitejše v industriji in gradbeništvu. V sektorju storitev je
rast ostala visoka, vendar z izjemo poslovnih storitev nižja kot v
prejšnjem letu. Rast cen življenjskih potrebščin je bila visoka,
tako da je povprečna letna stopnja inflacije dosegla 8,4 odstotka.

Pogajanja naslednic nekdanje SFRJ o vprašanju prevzema
garancije za devizne hranilne vloge občanov potekajo v okviru
Banke za mednarodne poravnave v Baslu.

2.1.5. Splošna ocena
Republika Slovenija v celoti izpolnjuje politična merila za članstvo
v Evropski uniji. S svojim delovanjem zagotavlja stabilnost ustanov,
ki jamčijo demokratični razvoj, delovanje pravne države,
zajamčeno je varstvo človekovih pravic ter spoštovanje in varstvo
manjšin. S tem v celoti izpolnjuje kobenhavnska politična merila.
Posebej v zadnjem letu je Slovenija s svojim delovanjem in razvojem
napredovala pri zagotavljanju stabilnosti ustanov. Državni zbor je
sprejel novi poslovnik, ki zakonodajnemu organu omogoča večjo
samostojnost pri rednem zakonodajnem postopku. Vlada RS je z
novim Poslovnikom dela omogočila prožnejše delovanje izvršilnega
organa. Sprejet je bil sklop projektov, s katerimi se slovenska
javna uprava pospešeno modernizira. Vladna komisija za odpravo
administrativnih ovir je po prvem letu delovanja že zabeležila
določene napredke.

Gibanja na področju zaposlenosti so bila v letu 2001 ugodna.
Število formalno delovno aktivnega prebivalstva se je v letu 2001
povečalo za 1,4 odstotka, število zaposlenih oseb pa za 1,7
odstotka. Zaposlenost se je z občasnimi mesečnimi nihanji navzdol
skozi leto povečevala, zaporedno mesečno zmanjšanje pa je bilo
prisotno le v zadnjih dveh mesecih leta, kar je že nekaj let običajen
sezonski pojav. Povprečna letna stopnja brezposelnosti v letu
2001 se je po metodologiji Mednarodne organizacije za delo znižala
s 7,0 na 6,4 odstotka. Realna bruto plača na zaposlenega se je v
letu 2001 povečala za 3,2 odstotka, kar je med višjimi rastmi
zadnjih let in presega letno rast produktivnosti dela. Visoka rast je
bila predvsem posledica 5-odstotne realne rasti bruto plače v
javnem sektorju, medtem ko je v zasebnem sektorju bruto plača
na zaposlenega realno porasla za 2,3 odstotka.

Nadaljuje se z odpravo sodnih zaostankov, ki je rezultat sprejetih
reformnih ukrepov v sodstvu. Pojavi korupcije v Sloveniji ne
predstavljajo večjega problema.
Delovanje varuha človekovih pravic je visoko strokovno in med
državljani uživa velik ugled.

2.2

GOSPODARSKA MERILA

2.2.1

Uvod

Tuje povpraševanje je bilo tudi lani glavni dejavnik gospodarske
rasti, čeprav je njegova rast zaradi ohlajanja mednarodnega okolja
postopno upadala. K ohranjanju razmeroma visoke ravni dinamike
izvoza sta prispevala značilen približno polletni zamik med
upočasnitvijo rasti izvoznih trgov in dejanskim zmanjšanjem tujih
naročil ter povečevanje izvoza na trge nekdanje Jugoslavije in
Rusije, predvsem zaradi aktivnejšega pristopa slovenskih podjetij
ter prehoda na razvitejše in trajnejše oblike mednarodnega
poslovanja, zlasti v obliki neposrednih tujih naložb. Neto prispevek
mednarodne menjave k rasti bruto domačega proizvoda je zaradi
nizke rasti uvoza dosegel skoraj štiri petine. Na skromno rast
uvoza v letu 2001 je vplivala nizka rast domače porabe, predvsem
realno upadanje investicijske aktivnosti.

Dinamika gospodarskih gibanj v Sloveniji se je leta 2001 umirila,
kar je predvsem posledica realnega padca investicij v osnovna
sredstva in manjšega neto prispevka menjave s tujino. Vendar je
Slovenija ohranila stabilnost gospodarstva in nadaljevala z
graditvijo pravnega okvira dobro delujočega tržnega gospodarstva
ter z izvajanjem strukturnih in institucionalnih reform. Za
dokončanje teh procesov se bo slovenska vlada tudi v prihodnje
osredotočala na tri sklope področij ekonomske politike, na
vzdrževanje in krepitev makroekonomske stabilnosti, na
dokončanje načrtovanih reform in vzpostavitev dolgoročnih
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Tekoči račun plačilne bilance je v letu 2001 izkazal primanjkljaj v
višini 66,9 milijona USD. Zaradi hitrejše realne rasti izvoza blaga
(7,8 odstotka) od uvozne rasti (2,7 odstotka), deloma pa tudi
zaradi izboljšanih pogojev menjave, se je primanjkljaj v blagovni
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menjavi zmanjšal za 517 milijonov USD v primerjavi z letom 2000.
Na storitveni strani so k realni rasti izvoza v največji meri
prispevala potovanja, katerih priPvi so zaradi ugodne turistične
sezone realno porasli za 4,7 odstotka, ter ostale storitve
(komunikacijske in finančne). Tudi v uvozu storitev (2-odstotna
rast) so najhitreje naraščale ostale storitve, večinoma licence,
patenti, komunikacijske in druge poslovne storitve, ki so se realno
povečale za 7,6 odstotka. Storitveni presežek (501 milijonov USD)
je bil lani tako za 65 milijonov USD večji kot leto poprej. V primerjavi
z letom 2000 pa se je nekoliko povečal primanjkljaj v bilanci
faktorskih dohodkov (s 25 na 75 milijonov USD), predvsem zaradi
višjih plačil obresti.

Po lanski napovedi vlade o privatizaciji in infrastrukturnega sektorja
ter že realizirani in napovedani tuji prevzemi v letu 2002 lahko tudi
letos pričakujemo nadaljevanje trenda rasti prilivov NTI. Delno
bodo k postopnemu povečevanju NTI prispevali tudi ukrepi julija
2001 sprejetega Programa Vlade RS za spodbujanje tujih
neposrednih investicij v obdobju 2001-2004 in maja 2001
sprejetega Akcijskega načrta za odpravljanje administrativnih
omejitev, ki naj bi prispevali k podobi Slovenije kot privlačne lokacije
za tuje investitorje in povečali transparentnost poteka privatizacije
preostalega državnega premoženja (predvsem infrastrukture).
Leta 2001 je bil zabeležen tudi doslej najvišji odliv slovenskih NTI
v tujino v višini 108 milijonov USD, stanje slovenskih NTI v tujini
pa je konec leta 2000 znašalo 794 milijonov USD. Postopno
povečevanje investiranja slovenskih podjetij v tujini je povezano
predvsem z aktivnostjo slovenskih podjetij v državah nekdanje
Jugoslavije in v državah v tranziciji. Med slovenskimi podjetji se
postopno širi zavedanje o nujnosti internacionalizacije njihove
dejavnosti tudi s pomočjo neposrednega investiranja v tujini.
Države nekdanje Jugoslavije in tranzicijske države predstavljajo
nekakšen logičen prvi korak v tej smeri. Spodbudno delujejo tudi
procesi privatizacije v teh državah. V prihodnje lahko pričakujemo
intenziviranje teh trendov.

Po rekordno visokih svetovnih tokovih neposrednih tujih investicij
(NTI) leta 2000 je v letu 2001 prišlč do pričakovanega zmanjšanja
tokov NTI, predvsem na račun manjših prilivov v razvite države
zaradi bistveno znižanega obsega prekomejnih prevzemov in
združitev, ki so v zadnjih letih predstavljali pretežen del tokov
NTI. V Sloveniji so bili tokovi obratni, saj se je priliv NTI v letu 2001
povečal na 442 milijonov USD, potem ko je bil v prejšnjih dveh
letih zares nizek (181 milijonih USD le'.a 1999 in 176 milijonih USD
leta 2000); ob koncu leta 2000 so kumulativne NTI v Sloveniji
znašale 2,8 milijarde USD (uradnega podatka za konec leta 2001
še ni). Večji prilivi so rezultat nekaterih za slovenske razmere
velikih tujih akvizicij (prevzem Simobila s strani avstrijskega
Mobilkoma, prevzem in dokapitalizacija SKB banke s strani
francoske Societe Generale itd.).

Pomembnejši makroekonomski kazalci razvoja Slovenije

BRUTO DOMAČI PROIZVOD
Stopnja gospodarske rasti v %
BDP na prebivalca v USD
JAVNI SEKTOR
Proračunski prihodki (v % od BDP)
Presežek/primanjkljaj (v % od BDP)
MENJAVA S TUJINO - PLAČILNOBILANČNA
STATISTIKA
Izvoz proizvodov in storitev v mio USD1'
Uvoz proizvodov in storitev v mio USD
Devizne rezerve v mio USD
Zunanji dolg v mio USD
ZAPOSLENOST
Stopnja brezposelnosti po ILO v %
Produktivnost dela (dodana vrednost na zaposlenega, v %)
TEČAJ IN CENE
Tečaj SIT: USD (povprečje leta)
Tečaj SIT : EUR (povprečje leta)
Inflacija (povprečje leta)
l)Pla£ilno bilančna statistika (izvoz F.O.B., uvoz F.O.B.)
Viri podatkov: SURS, Banka Slovenije, Ministrstvo za finance, UMAR.

Napoved gospodarske rasti v letu 2002, ki jo je pripravil Urad za
makroekonomske analize in razvoj, znaša 3,3 odstotka. Struktura
gospodarske rasti v letu 2002 je z vidika prispevkov tujega in
domačega povpraševanja h gospodarski rasti bolj uravnotežena
v primerjavi z letom 2001, saj-predvideva krepitev domače
potrošnje in nižjo rast izvoza glede na leto poprej. Domačapotrošnja naj bi se v primerjavi z letom 2001 povečala za 2,7
odstotka, uvoz za 3,8 odstotka in izvoz za 4,7 odstotka. Naložbena
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1998

1999

2000

2001

3,8
9.878

5.2
10.109

4.6
9.105

3,0
9.443

43.0
-0.8

43,6
-0,6

42,8
-1,4

43.1
-1,4

11.118
11.415
4.781
4.915

10.522
11.403
4.115.
5.400

10.692
11.347
4.370
6.217

11.287
11.408
5.738
6.717

7,9
3.6

7,6
3.4

7,0
4,0

6,4
2.5

166,1
186,3
7,9

181,8
193.6
6,1

222.7
205,0
8,9

242,7
217,2
8,4

aktivnost kaže znake oživljanja od zadnjega četrtletja 2001,
vendar podatki kažejo, da se v letu 2002 ohranjajo tudi nekateri
drugi razlogi, ki so vplivali na padec naložbene aktivnosti v letu
2001 (nižje investicije v stanovanjsko gradnjo in infrastrukturo,
izrazitejše usmerjanje sredstev podjetij v finančne naložbe), zato
je napoved realne rasti investicij v osnovna sredstva v letu 2002
ocenjena na 2,9 odstotka ob predvideni hitrejši rasti investicij v
državne storitve in prometno infrastrukturo glede na leto 2001.
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Zaradi že omenjenega strukturnega premika v korist varčevanja
je napovedana razmeroma nizka rast zasebne potrošnje (2,3
odstotka), saj pri predpostavki rasti plač in zaposlenosti ni prišlo
do bistvenih sprememb. Realna rast zasebne potrošnje se bo
letos tako okrepila le za dobre pol odstotne točke v primerjavi z
letom 2001, medtem ko se bo stopnja rasti državne potrošnje
znižala (na 2,9 odstotka), predvsem zaradi pričakovane še vedno
visoke inflacije, ki bo verjetno presegla uradno napovedano v
višini 6,9 odstotka.

2.2.3 Ocena glede na kobenhavenska merila
a)

Slovenija nadaljuje s izvajanjem strukturnih in institucionalnih reform, ki bodo zagotovile pogoje za dobro delujoče tržno
gospodarstvo. Pravni okvirje v veliki meri pripravljen in uveljavljen,
pri čemer imata približevanje Evropski uniji in pogajalski proces
pomembno vlogo. Delujoče tržno gospodarstvo in stabilno
makroekonomsko okolje predstavljajo zanesljivo podlago za
kosanje slovenskega gospodarstva s konkurenčnimi pritiski na
■notranjem trgu Evropske unije.

Napoved rasti izvoza, ki bo še naprej ostal glavni dejavnik
gospodarske rasti, predvideva relativno nizke medletne stopnje
rasti v prvi polovici leta in postopno krepitev v tretjem in četrtem
četrtletju, skladno s predvidenim oživljanjem gospodarske rasti v
državah EU (zamik rasti slovenskega izvoza v primeru rasti
krepitve rasti izvoznih trgov po oceni znaša okoli tri mesece, kar
je približno za polovico manj kot v primeru upadanja). Izvoz na
trge nekdanje Jugoslavije in v Rusijo naj bi še vedno naraščal
relativno hitreje kot na trge EU, vendar pa zaradi višje dosežene
ravni v letu 2001 ne bo več možno dosegati visokih stopenj rasti
iz preteklega leta (lani je znašala realna rast izvoza na trge
nekdanje Jugoslavije 16 odstotkov, v Rusijo 46 odstotkov, letos
je predvidena rast 10 odstotkov oziroma 20 odstotkov). Ob
praktično nespremenjeni napovedi izvoza in nižji napovedi uvoza
ter pričakovanemu rahlem izboljšanju pogojev menjave v letu
2002 se je močno popravila tudi napoved salda tekočega računa
plačilne bilance, ki naj bi, podobno kot v letu 2001, tudi letos ostal
približno izravnan.

Liberalizacija in privatizacija sektorja finančnih
storitev
V letu 2001 so potekale pospešene aktivnosti v zvezi s privatizacijo
dveh največjih državnih bank. Konec maja je bil sprejet Program
privatizacije obeh bank, v katerem je vlada opredelila dva temeljna
cilja privatizacije, namreč krepitev učinkovitosti in konkurenčnosti
bank in bančnega sistema ter doseganje največje možne kupnine
za državo za zmanjšanje javnega dolga. V primeru NLB je bil maja
2002 v skladu s programom privatizacije 34-odstotni delež prodan
tujemu strateškemu investitorju (belgijski bančni in zavarovalniški
skupini KBC), ki čaka na dovoljenje Banke Slovenije za pridobitev
kvalificiranega deleža. V prvem delu drugega kroga privatizacije
bo 5-odstotni delež prodan Evropski banki za obnovo in razvoj
(EBRD). V okviru dopolnjenenega programa privatizacije NLB pa
bo izvedena do 15-odstotna dokapitalizacija banke in prodaja do
9 odstotkov njenih delnic portfeljskim investitorjem. EBRD bo
sodelovala tudi pri predvidenem povečanju kapitala NLB in začasno
odkupila neprodane delnice, vendar do največ 13-odstotne
udeležbe v kapitalu NLB. V primeru druge največje slovenske
banke NKBM je vlada na predlog komisije za privatizacijo sklenila
ustaviti postopek prodaje, ker nobeden od ponudnikov ni
zadovoljeval vseh ciljev iz programa privatizacije. Vlada bo do
septembra v sodelovanju z upravo banke pripravila nov program
njene privatizacije.

Na področju zaposlovanja se bosta rast zaposlenosti in
zmanjševanje brezposelnosti leta 2002 v povprečju nadaljevali,
vendar bo dinamika teh gibanj letos še razmeroma umirjena,
predvsem zaradi gibanj na trgu dela v prvih mesecih 2002 (stopnja
brezposelnosti je v prvih dveh mesecih 2002 v povprečju znašala
11,9 odstotka, lani v povprečju 11,6 odstotka). Z oživljanjem
gospodarske aktivnosti v prihodnjih dveh letih naj bi se rast
zaposlenosti in umirjanje brezposelnosti ponovno nekoliko bolj
okrepili. Napoved realne rasti bruto plače na zaposlenega v letu
2002 se giblje okoli 2,5 odstotka (2,6 odstotka v javnem sektorju
in 2,3 odstotka v zasebnem sektorju). V napovedi je upoštevana
restriktivna dohodkovna politika v javnem sektorju ter ohranjanju
stopnje rasti plač v zasebnem sektorju na ravni leta 2001, dodatna
povišanja plač v letu 2002, poleg dogovorjenih, pa v projekciji
plač niso predvidena.

Potem ko je ustavno sodišče razveljavilo Zakon o lastninskem
preoblikovanju zavarovalnic (Ur.l. 13/2000), je Državni zbor v
začetku maja 2002 sprejel nov zakon (Uradni list RS, št. 44/02),
ki določa metodo za določitev razmerja med lastniškim in
nenominiranim kapitalom ter način razdelitve nenominiranega
kapitala med lastniške upravičence.

V letih 2003 in 2004 se bo pod predpostavko stabilizacije rasti v
mednarodnem okolju tudi rast slovenskega bruto domačega
proizvoda po upočasnitvi v letih 2001 in 2002 ponovno vrnila
približno na povprečno stopnjo preteklega srednjeročnega
obdobja (4,4 odstotka). Rast izvoza, ki naj bi se začela hitreje
krepiti že v drugi polovici leta 2002, se bo v obeh letih ohranjala na
ravni nad 6 odstotkov, nadaljevala pa se bo tudi krepitev rasti
vseh komponent domače potrošnje, kar bo skupaj z močnejšo
izvozno komponento vplivalo na krepitev rasti uvoza. Izrazitejše
povečanje obsega zasebne potrošnje je možno pričakovati leta
zlasti 2004, ko naj bi se začel novi cikel nakupov trajnih dobrin, ki
po nekaterih empiričnih ocenah traja okoli pet let. Povečane nakupe
bo spodbudila tudi sprostitev sredstev prve stanovanjske
varčevalne sheme, ki bo spodbudno delovala tudi na zaključek
izgradnje s tem povezanih stanovanjskih objektov. Investicijska
aktivnost se bo postopno krepila in bo v povprečju obeh let znašala
med 5 in 6 odstotki. Z nadaljnjo krepitvijo domače potrošnje se bo
v letu 2004 povišala tudi stopnja uvoza, ki naj bi v tem letu
presegala stopnjo rasti izvoza.

13. junij 2002

Obstoj delujočega tržnega gospodarstva

Liberalizacija pretoka kapitala je bila delno uveljavljena s
sprejemom nove devizne zakonodaje v letu 1999, ki je odpravila
številne omejitve tako pri prilivu, kot odlivu kapitala. Veljavne
omejitve pri ustanavljanju za sektorje, ki so bili bodisi izključeni iz
Evropskega sporazuma o pridružitvi bodisi rok za odpravo
omejitev še ni potekel, ter na področju denarnega poslovanja
bodo postopoma ukinjene. Banka Slovenije je v okviru nalog iz
Državnega programa ter skladu s časovnim načrtom odprave
omejitev, ki ga je leta 2000 sprejel Svet Banke Slovenije, s svojimi
sklepi že sprejela večino liberalizacijskih ukrepov s področja
denarnega poslovanja. Medtem ko lahko od julija 2001 slovenske
pravne osebe prosto odpirajo tekoče in depozitne račune za
svoje potrebe v tujini, bo za prebivalstvo Banka Slovenije
najkasneje do vstopa v Evropsko unijo sprostila to, še edino
preostalo omejitev pretoka kapitalskih tokov s področja, za katero
je Banka Slovenija pristojna.
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14. februarja 2002 je Vlada Republike Slovenije sprejela "Program
prenehanja Slovenske razvojne družbe in način zagotavljanja
izvedbe njenih funkcij v postopku likvidacije" na podlagi dbločil
Zakona o gospodarskih družbah. Ob začetku likvidacijskega
postopka so bile v portfelju SRD kapitalske naložbe v 32 podjetjih,
v katerih so administrativni in sodni postopki zaradi
denacionalizacije, možnosti notranjega odkupa in drugih vzrokov
preprečevali oblikovanje lastniške strukture. Za likvidacijskega
upravitelja je predvidena Družba za svetovanje in upravljanje
(DSU), ki bo opravljala dejavnosti, ki jih sedaj opravlja SRD na
podlagi zakonsko danih javnih pooblastil.

Liberalizacija in privatizacija telekomunikacijskega
sektorja
V aprilu 2001 sprejeti Zakon o telekomunikacijah je sistemski
zakon, ki končuje reformo trga telekomunikacijskih storitev in
postavlja pravni okvir za harmonizacijo področja z evropskim
pravnim redom. Z zakonom je liberalizirano izvajanje
telekomunikacijskih storitev in graditev omrežij, vsem in pod
enakimi pogoji je omogočen prost dostop do omrežij, cene se
oblikujejo na podlagi stroškov, določene so univerzalne storitve
in obveznost opravljanja teh storitev, regulirano je upravljanje z
naravnimi viri kot so radijske frekvence, številski prostor in pravica
do poti. Julija 2001 je bila ustanovljena Agencija za telekomunikacije
in radiodifuzijo Republike Slovenije kot politično in finančno
neodvisni regulator trga telekomunikacijskih storitev, ki zagotavlja
njegovo pregledno in nepristransko delovanje. Zakon zagotavlja
varstvo uporabnikov telekomunikacijskih storitev in je dal pravni
okvir za ustanovitev Sveta za telekomunikacije (julija 2001 na
podlagi Odloka o ustanovitvi Sveta za telekomunikacije, Uradni
list RS, št. 56/2001), ki je organ za spremljanje in svetovanje pri
usmerjanju trga telekomunikacijskih storitev. Na podlagi določb
zakona je Telekom Slovenije izgubil status javnega podjetja.

Izvajanje programa je trenutno v fazi pred likvidacijo, ki vključuje:
konverzijo terjatev RS v rezerve SRD (izvršeno 14.2.2002)
dokapitalizacijo družbe DSU (predvidena realizacija do
sredine marca se je zavlekla, 24.5.2002 je bil vložen predlog
za vpis sprememb v sodni register); gradivo o prenosu 100%
poslovnega deleža v družbi DSU na Republiko Slovenijo (Sklep
o prenosu in Pogodbo o neodplačnem prenosu poslovnega
deleža) bo Vlada obravnavala v juniju 2002)
prenos premoženja SRD na Republiko Slovenijo (na Kapitalsko
družbo in Slovensko odškodninsko družbo) ter prenos delnic
in poslovnih deležev iz izvenbilančne evidence kapitalskih
naložb SRD na Republiko Slovenijo je v teku.

Aprila 2002 je bil sprejet sistemski Zakon o poštnih storitvah, ki
povečuje obseg univerzalnih poštnih storitev, odpravlja monopol
na področju poštnih storitev in določa obseg rezerviranih poštnih
storitev v skladu z direktivo Sveta 97/67/EGS. Zakon določa tudi
transparentna in nediskriminatorna načela določanja cen
univerzalnih poštnih storitev. Naloge neodvisnega regulatornega
organa za področje pošte bo prevzela Agencija za
telekomunikacije in radiodifuzijo, ki se bo preimenovala v Agencijo
za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto. Pošta Slovenije d.o.o.,
ki še posluje kot javno podjetje v 100-odstotni državni lasti, bo po
določbah novega zakona o poštnih storitvah izgubila status
javnega podjetja in bo z družbeno pogodbo preoblikovana v
običajno gospodarsko družbo.

S sprejemom Sklepa o likvidaciji SRD po zaključku navedenih
postopkov, najkasneje do konca julija 2002 in vpisu sklepa v
sodni register se bo začela faza dejanske likvidacije, katere
realizacija bo odvisna od izvedbe predhodnih postopkov.
Politika zaposlovanja
Vlada je pristopila k izvajanju strategije zaposlovanja s sprejetjem
Nacionalnega programa razvoja trga dela in zaposlovanja do leta
2006. Dokument, sprejet oktobra 2001, predvideva dvig
izobrazbene ravni oz. poklicne usposobljenosti aktivnega
prebivalstva, vključitev vseh mladih nezaposlenih v aktivne
programe zaposlovanja, zmanjševanje strukturnih neskladij in
zmanjševanje regijskih neskladij na trgu del. Po vzoru novega
evropskega modela uvaja strategija zaposlovanja celostni pristop
k zmanjševanju nezaposlenosti in spodbujanju zaposlovanja. Pri
uresničevanju ciljev zastavljene politike predpostavlja ta pristop
aktivno in usklajeno sodelovanje gospodarskega, šolskega in
finančnega področja. Nacionalni program zaposlovanja
predpostavlja tudi aktivno socialno partnerstvo, ki se bo kazalo
pri načrtovanju, izvajanju in financiranju aktivnih oblik povečanja
zaposlovanja in reševanja problema nezaposlenosti. Program bo
sledil usmeritvam skupne zaposlovalne politike v EU, ki temelji na
štirih stebrih: povečanju zaposljivosti prebivalstva, pospeševanju
podjetništva, povečanju prilagodljivosti podjetij in zaposlenih ter
zagotavljanju enakih možnosti. Ukrepi se bodo letno dopolnjevali
s sprotnim sistemom spremljanja in vrednotenja njenih učinkov v
nacionalnih akcijskih programih zaposlovanja.

Prestrukturiranje podjetij
V strukturi ustvarjenega BDP se delež predelovalne dejavnosti
konstantno zmanjšuje; leta 1995 je znašal 24,6%, leta 2001 pa
23,8%. V letu 1999 je Slovenija oblikovala proaktivno industrijsko
politiko, ki se izvaja v dveh medsebojno povezanih usmeritvah:
horizontalnih ukrepih za spodbujanje podjetništva in
konkurenčnosti ter ukrepih za pomoč podjetjem v težavah in
sektorskih programih za prilagajanja slovenske tekstilne in
oblačilne ter usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega
trga EU.
Ministrstvo za pravosodje po opravljenem Izobraževanju in
strokovnem izpitu izdaja dovoljenje za vodenje postopkov prisilne
poravnave, stečaja In likvidacije, kar prispeva k zniževanju števila
nerešenih zadev prisilnih poravnav na okrožnih sodiščih, stečajev,
gospodarskih sporov in gospodarskih plačilnih nalogov.

Februarja 2002 je Vlada Republike Slovenije sprejela dokumenta
Usmeritve aktivne politike zaposlovanja za leti 2002 In 2003 ter
Programe aktivne politike zaposlovanja za leto 2002. Namen obeh
dokumentov je razreševanje brezposelnosti najtežje zaposljivih
skupin, kot so starejši iskalci zaposlitve, osebe z omejitvami,
iskalci zaposlitve, ki že več kot eno leto iščajo zaposlitev, mlajši
iskalci brez izkušenj, mladi z nedokončano izobrazbo ali nizko
stopnjo izobrazbe itd. Z ukrepi aktivne politike zaposlovanja naj bi
vzpodbudili zaposlovanje v regijah z nadpovprečno stopnjo
brezposelnosti, zato ima večina ukrepov t.i. "Regionalni pristop",
kjer je za regije z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti predviden
večji obseg sredstev, odstotki sofinanciranja posameznih
programov pa so višji kot drugod.

Preoblikovanje Slovenske razvojne družbe
Vlada Republike Slovenije je aprila 2001 sprejela sklep o
prenehanju delovanja Slovenske razvojne družbe (SRD) zaradi
implementacije sprejete zakonodaje o dodeljevanju državnih
pomoči. V skladu z navedenim sklepom je SRD pospešila
načrtovane privatizacije in prodaje podjetij, 53 podjetij pa je namenila
za zapolnjevanje privatizacijske vrzeli. Prenos podjetij na
pooblaščene investicijske družbe in Prvi pokojninski sklad je bil
končan februarja 2002.
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Reforma socialnega varstva

zmanjševanje javnofinančnega primanjkljaja pa naj bi omogočila
zapiranje investicijsko-varčevalne vrzeli (ob predpostavki
nespremenjenih pogojev menjave s tujino), k čemur naj bi po letu
2004 prispevali tudi višji neto prilivi transferov iz EU.

Slovenija skladno z usmeritvijo EU o vključevanju socialnih
partnerjev v zakonodajni proces le-te vključuje preko Ekonomsko
socialnega sveta, v okviru katerega poteka tripartitni dialog.
Vzpostavljen je tudi bipartitni dialog, ki poteka na nacionalni,
panožni in podjetniški ravni. Ta dialog se je uspešno uveljavil pri
oblikovanju predloga sprememb Zakona o socialnem varstvu.
Zakon, sprejet marca 2001, predvideva dvig denarnih socialnih
pomoči in večjo selektivnost socialnih transferjev. Natančneje
določa kriterije za dodelitev denarne socialne pomoči ter metode
in način ugotavljanja upravičenosti do takšne pomoči. Pri
izpolnjevanju pogojev za pridobitev pomoči naj bi bila slednja
dodeljena le tistim, ki jo resnično potrebujejo, zlorabe pa bi bile
onemogočene. Vlada bo še naprej podpirala socialne partnerje pri
njihovih prizadevanjih na področju strokovnega izpopolnjevanja
in izobraževanja. Prav tako bo vzpodbujala njihovo sodelovanje
pri pripravi in izvajanju predpisov, s katerimi se zahteve EU
prenesejo v slovensko zakonodajo ter k sodelovanju v socialnem
dialogu na ravni EU.
b)

2.3

SPOSOBNOST PREVZEMA OBVEZNOSTI
ČLANSTVA V EU (VKLJUČNO Z UPRAVNO
USPOSOBLJENOSTJO ZA IZVAJANJE
PRAVNEGA REDA EU)

2.3.1 Prost pretok blaga

Sposobnost kosanja s konkurenčnimi pritiski
in tržnimi silami EU

A.

Napredek od lanskega slovenskega poročila o
napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

Živila

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. Proračunski nadzor poteka ustrezno, bilanca
tekočega računa je urejena, zunanji dolg še razmeroma nizek,
stopnja vključenosti domačega gospodarstva v mednarodno
okolje pa visoka. Delovna sila je primerno izobražena in dosega
visoko storilnost v primerjavi z drugimi državami kandidatkami
za članstvo. Zato lahko kljub nekaterim še nedokončanim tržnim
in strukturnim reformam ocenimo, da je Slovenija država z
delujočim tržnim gospodarstvom, ki se bo v bližnji prihodnosti
sposobna soočiti s konkurenco na skupnem evropskem trgu.

Aprila 2002 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 42/02), s katerim je
definicija novega živila usklajena s pravnim redom Evropske unije.
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je julija 2001
sprejelo Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo
izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št.58/01),
septembra 2001 pa Pravilnik o aromah (Uradni list RS, št. 77/01).
Ministrstvo za zdravje je maja 2002 sprejelo štiri podzakonske
akte: Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati živila brez glutena,
Pravilnik o živilih za posebne prehranske namene, Pravilnik o
živilih za posebne zdravstvene namene in Pravilnik o formulah
za dojenčke (Uradni list RS, št. 46/02) in junija 2002 Pravilnik o
žitnih kašicah in živilih, namenjenim dojenčkom in malim otrokom
(Uradni list RS, št.'48/02).

Zmanjševanje razvojnega zaostanka Slovenije za državami
članicami Evropske unije seje v letu 2001 nadaljevalo. Po podatkih
statistične službe Evropske unije je Slovenija v letu 2001 po
kazalcu bruto domačega proizvoda na prebivalca po standardu
kupne moči (PPS) dosegla 71,6 odstotka povprečja Evropske
unije. Glede na napovedi gospodarskega razvoja držav kandidatk
bo Slovenija v letu 2002 dosegla 75-odstotno povprečje BDP
držav članic Evropske unije; ki ga presega samo Ciper z 82,6%,
medtem ko ostale države precej bolj zaostajajo.

Kemikalije
Na področju nevarnih snovi je bila decembra 2001 sprejeta
Odredba 0 prepovedi ali omejitvi prometa oziroma uporabe
fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne snovi
(Uradni list RS, št. 105/01).

2.2.4 Splošna ocena

Gnojila

Po začasnem umirjanju gospodarske rasti v letih 2001 in 2002 se
bo trend gospodarskih gibanj, predviden v Strategiji
gospodarskega razvoja Slovenije - zmerna pospešitev
gospodarske rasti, ki naj omogoči dolgoročno približevanje
povprečni razvitosti EU, v prihodnjih letih nadaljeval. Kvalitativne
spremembe v strukturi gospodarske rasti se bodo zaradi še
nedokončanih reform odražale na nekoliko kasnejšemu dvigu
gospodarske rasti na srednjeročno višjo raven. Izvoz bo tudi v
prihodnje ohranil vlogo pomembnega dejavnika gospodarske rasti,
vendar bodo stopnje rasti po letu 2004 po oceni v povprečju
nekoliko nižje glede na projekcije v Strategiji.To odraža predvsem
počasnejšo krepitev konkurenčnosti zaradi nekaterih strukturnih
problemov In relativno manjšega obsega tržnih investicij kot enega
izmed ključnih dejavnikov njenega spodbujanja. Nekoliko nižje
povprečne stopnje domače porabe In hkrati nadaljnja rast
domačega zasebnega varčevanja ter predvideno postopno

Predlog zakona o mineralnih gnojilih je po hitrem postopku vložen
v Državni zbor.
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Zdravila in medicinski pripomočki
Avgusta 2001 je bil sprejet Pravilnik o merilih za oblikovanje cen
zdravil na debelo (Uradni list RS, št. 67/01) in novembra 2001
Pravilnik o homeopatskih izdelkih (Uradni list RS, št. 96/01).
Januarja 2002 je bil s spremembami in dopolnitvami zakona o
zdravilih in medicinskih pripomočkih preklican 116.a člen tega
zakona, ki je določal odlog uveljavitve določil o ekskluzivnosti
podatkov iz 1. alineje 15. člena do 31.12.2002 in določilo je ponovno
uveljavljeno. S tem je bil prevzem pravnega reda Evropske unije
v slovenski zakonodajo na področju humane medicine končan.
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Na področju veterinarske medicine je bil avgusta 2001 sprejet
Pravilnik o farmakovigilanci za zdravila za uporabo v veterinarski
medicini (Uradni list RS, št. 67/01 in oktobra 2001 Pravilnik o
pogojih oglaševanja zdravil in medicinskih pripomočkov (Uradni
list RS, št. 76/01).

obligacijska razmerja. V Državni zbor je za sprejem po skrajšanem
postopku vložen predlog sprememb in dopolnitev zakona o reviziji
postopkov javnega naročanja (zakon je bil sprejet septembra
1999), v pripravi pa je še zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnih naročilih, ki bo sprejet do konca leta 2002.

Zakonsko meroslovje

Nadzor orožja - direktiva 91/477

Na podlagi Zakona o meroslovju je bilo v tretjem tromesečju leta
2001 sprejetih 20 podzakonskih aktov (pravilnikov in odredb, v
prilogi), ki so bili objavljeni v Uradnih listih RS., št. 67, 72 in 74/
2001. S tem je prenos pravnega reda Evropske unije s področja
meroslovja v slovensko zakonodajo končan. Za evropske
direktive, ki so pomembne za Slovenijo s stališča praktične
implementacije (dolžinska merila, električni števci, neavtomatske
tehtnice, nadzor količin predpakiranih izdelkov...) so bili preko
bilateralnih in multilateralnih projektov izvedeni pregledi strokovne
usposobljenosti Slovenije za implementacijo obravnavanih direktiv
iz katerih je razvidno, da Slovenija izpolnjuje strokovne pogoje za
implementacijo.

Julija 2001 je bil na Podlagi Zakona o orožju iz junija leta 2000
sprejet Pravilnik o izvrševanju zakona o orožju (Uradni list RS, št.
66/01), ki določa način in obliko vodenja evidenc o orožju in orožnih
listinah pristojnega organa, ministrstva, trgovca in upravljavca
strelišč. S tem je slovenska zakonodaja usklajena z določili
direktive 91/477.

Električna oprema - direktiva o elektromagnetni
združljivosti (EMC)

Republika Slovenija je v letu 2001 opravila vse priprave za pristop
k protokolu o ugotavljanju skladnosti (PECA) in decembra 2001
uspešno zaključila prvi uradni krog pogajanj za pristop k protokolu
na področjih električne varnosti proizvodov, elektromagnetne
združljivosti proizvodov, strojev in plinskih naprav. Formalni
postopek za pristop k protokolu PECA se je začel v aprilu 2002.
Do konca junija 2002 bo Republika Slovenija opredelila tudi
področja, ki jih bo predlagala v drugem krogu pogajanj, tako da bo
v največji možni meri uveljavila možnost vstopa v notranji trg
Evropske unije še pred formalnim članstvom in nadaljevala s
prizadevanji za izpolnitev druge točke 76. člena Evropskega
sporazuma. Evropska komisija bo slovenske predstavnike
povabila k sodelovanju v odborih, ki obravnavajo problematiko,
povezano s predpisi, ki so ali bodo postali sestavni del protokola
PECA.

A.2.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

S sprejemom in izvajanjem predvidenih zakonov v okviru prostega
pretoka blaga in večine tehničnih predpisov je Republika Slovenija
zagotovila pravni okvir uveljavitev prostega pretoka blaga.

Na podlagi Zakona o telekomunikacijah je bil oktobra 2001 sprejet
Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Uradni list RS, št. 84/
01), s čimer je bila slovenska zakonodaja usklajena z določili
direktive 89/336/EEC.
Telekomunikacije
Na podlagi Zakona o telekomunikacijah je bil septembra 2001
sprejet Pravilnik o radijski in terminalski opremi (Uradni list RS, št.
77/01), ki določa metode in postopke za ocenjevanje skladnosti
radijske in terminalske opreme s predpisanimi zahtevami,
označevanje opreme, vsebino in obliko listin ter oznak skladnosti
in postopek za njihovo izdajo, pogoje za organe in organizacije, ki
sodelujejo pri ocenjevanju skladnosti, ter način zagotavljanja
informacij o predvideni uporabi te opreme. S tem je slovenska
zakonodaja usklajena s pravnim redom Evropske unije.

A.3.

Upravna usposobljenost

Javna naročila

Večina institucij na področju prostega pretoka blaga deluje na
podlagi sprejete zakonodaje. Do pristopa k Evropski uniji se bodo
te institucije kadrovsko krepile, zaposleni pa se bodo dodatno
strokovno usposabljali za izvajanje predvidenih nalog. Poseben
poudarek je na širitvi in poglabljanju strokovnega dela institucij,
pristojnih za nadzor blaga na trgu in delno tudi v proizvodnji oziroma
predelavi. Izobraževanje in strokovno usposabljanje poteka v
glavnem v sodelovanju z izbranimi strokovnjaki iz držav članic
Evropske unije, v obliki svetovanja, organizacije delavnic in
seminarjev ter izobraževanja in prakse slovenskih strokovnjakov
v sorodnih institucijah v državah članicah v okviru twinningov,
bilateralnega sodelovanja in drugih oblik pomoči. Kot primer
uspešnega sodelovanja v letu 2001 lahko navedemo bilateralna
projekta tehničnega sodelovanja z nizozemskimi in nemškimi
partnerji, ki so na več področjih usposobili strokovnjake Urada
za meroslovje in drugih institucij za naloge na področju
zakonskega meroslovja. Ob njihovi podpori je Slovenija vzpostavila
mrežo akreditiranih kalibracijskih laboratorijev. Drug primer je
organizacija štiridnevne delavnice na temo izvajanja kozmetičnih
predpisov, ki so jo novembra 2001 pripravili Urad za kemikalije s
pomočjo TAIEXa in v sodelovanju z Gospodarsko zbornico
Slovenije. Delavnico sta vodila strokovnjaka iz Velike Britanije in
Nizozemske, udeležili pa so se je predstavniki Urada za kemikalije,
Zdravstvenega inšpektorata RS, Inštituta za varovanje zdravja,
zavodov za zdravstveno varstvo in kozmetične industrije v RS.

Oktobra 2001 je bil sprejet Obligacijski zakonik (Uradni list RS, št.
83/01), ki ureja vsebuje temeljna načela in splošna pravila za vsa

Marca 2001 je bil v okviru Ministrstva za zdravje ustanovljen
Svet za živila in prehrano kot strokovno in posvetovalno telo na

Tlačne posode
Februarja 2002 so bili na podlagi Zakona o tehničnih zahtevah za
proizvode in o ugotavljanju skladnosti sprejeti Odredba o
enostavnih tlačnih posodah (Uradni list RS, št. 11/02), Pravilnik o
tlačni opremi (načrtovan kot Odredba o tlačni opremi; Uradni list
RS, št. 15/02) in Odredba o aerosolnih razpršilnikih (načrtovana
kot Odredba o razpršilcih Uradni list RS, št. 16/02).
Steklo
Decembra 2001 je bila sprejeta Odredba o izdelkih iz kristalnega
stekla (načrtovana kot Odredba o kristalnem steklu; Uradni list
RS, št. 108/01), ki določa tehnične zahteve za sestavo ter
označevanje izdelkov iz kristalnega stekla in metode za določanje
kemičnih in fizikalnih lastnosti vrst kristalnega stekla. Odredba ne
velja za proizvode, namenjene za izvoz izven Evropske unije. S
tem je slovenska zakonodaja usklajena s pravnim redom
Evropske unije.
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področju doktrinarriih, 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.

-

V letu 2001 je bil zaključen proces institucionalne reorganizacije
Urada RS za standardizacijo in meroslovje (USM). Z uveljavitvijo
sprememb v organizaciji državne uprave se je namreč konec
aprila 2001 USM preoblikoval v Urad RS za meroslovje (MIRS).
Obenem seje področje ugotavljanja skladnosti cestnih vozil izločilo
iz USM in prešlo v pristojnost Ministrstva za promet. V skladu z
zakonom o akreditaciji je v začetku maja 2001 začel z delom
javni zavod Slovenska akreditacija, v začetku septembra 2001
pa v skladu z zakonom o standardizaciji še Slovenski inštitut za
standardizacijo. S tem je bila izpolnjena obveza Republike Slovenije
dana v pogajalskih izhodiščih, da se zagotovi jasna ločitev med
dejavnostmi USM, predvsem tako, da se področji akreditacije in
standardizacije organizirata v samostojnih ustanovah.

Neharmonizirana področja
Slovenska zakonodaja na področju členi 28-30 Pogodbe o
ustanovitvi Evropske skupnosti, Odločbe 3052/95 (nacionalni
ukrepi, ki omejujejo prost pretok blaga in način medsebojnega
informiranja o le-teh) in zaščitnih ukrepov je usklajena s pravnim
redom Evropske unije in ne uporablja omejitev pri uvozu in izvozu,
razen količinskih kontingentov za del tekstila pri uvozu po ATC/
WTO do leta 2005 (Uredba o določitvi obsega kontingentov za
uvoz blaga v letu 1998) ter uvoznih in izvoznih dovoljenj za
specifično blago (Uredba o določitvi režima izvoza in uvoza
določenega blaga); izjema je uvoz iz držav s katerimi ima Republika
Slovenija različne oblike prosto trgovinskih sporazumov (vključno
z Evropskim sporazumom). Evropski sporazum daje pravno
osnovo in institucionalni okvir za obvezno informiranje o sprejetih
ukrepih, ki bi lahko povzročili motnje pri prostem pretoku blaga.v
zvezi z Odločbo 3052/95, ki je v veliki meri vezana na direktivo
83/189/EGS. Za izvajanje zakonodaje in posredovanje informacij
so pristojni Slovenski institut ta standardizacijo (tehnične ovire v
trgovini), Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(fitosanitamo in veterinarsko področje) ter Ministrstvo za
gospodarstvo (ostalo). V primeru potrebe po oblikovanju novega
sistema za spremljanje in posredovanje informacij, se bo enotno
zbirno informacijsko mesto ("contact point") oblikovalo v okviru
že obstoječih institucij.

Decembra 2001 je bil v okviru Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano ustanovljen Inšpektorat za kontrolo
kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, katerega inšpektorji
nadzorujejo tudi pridelavo, predelavo, promet in izbiro carinskega
postopka ob izvozu kmetijskih pridelkov oziroma živil v skladu z
določili Zakona o kmetijstvu in podzakonskih aktov. Preskušanje
posameznih skupin kmetijskih pridelkov in živil opravljajo preskusni
laboratoriji, navedeni v pravilniku o tehničnih in organizacijskih
pogojih, ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za
ugotavljanje skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni
list RS, št. 58/01). Eden od pogojev za določitev laboratorijev v
prihodnje je izpolnjevanje zahtev iz standarda SIST EN ISO 17025.
Na področju kulturne dediščine je Ministrstvo za kulturo ob zadnji
reorganizaciji v prvem trimesečju leta 2002 ustanovilo oddelek
za dediščino, ki prevzema naloge osrednjega organa za
koordinacijo vračanja predmetov kulturne dediščine. Ministrstvo
za notranje zadeve (Generalna policijska uprava, Uprava
kriminalistične policije) je skupaj z Ministrstvom za kulturo in
Ministrstvom za finance (Carinsko upravo) v prvem trimesečju
2002 vzpostavilo mrežo VARDED za izmenjavo informacij med
različnimi organi, pristojnimi za vračanje predmetov kulturne
dediščine, to je med policijo, carino, Upravo RS za kulturno
dediščino, Inšpektoratom RS za področje kulturne dediščine in
Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

Slovenska zakonodaja na področju uredbe Sveta 339/93
(proizvodi, uvoženi iz tretjih držav) še ni usklajena s pravnim
redom Evropske unije. Uredbe Sveta 339/93 ni treba vnašati v
slovenski pravni red, ker bo začela veljati neposredno s pristopom
Republike Slovenije k EU.
Slovenska zakonodaja na področju vračanja predmetov kulturne
dediščine je usklajena s pravnim redom Evropske unije. Do
vključitve v EU bo v Republiki Sloveniji kot poglavitni režim za
varstvo predmetov kulturne dediščine ostal v veljavi sistem
izvoznih dovoljenj. Za izvajanje zakonodaje sta pristojna Uprava
Republike Slovenija za kulturno dediščino in Inšpektorat za
področje kulturne dediščine v okviru Ministrstva za kulturo.

Slovenska zakonodaja je v celoti usklajena s pravnim redom
Evropske unije na naslednjih področjih:
predhodne sestavine za droge
- dobra laboratorijska praksa
zdravila im medicinski pripomočki za uporabo v humani
medicini
- kozmetika
- zakonsko meroslovje
- predpakiranje izdelkov
• električna nizkonapetostna oprema (LVD)
- elektromagnetna združljivost (EMC)
oprema za uporabo v potencialno-eksplozivnih atmosferah
(ATEX)
- stroji
osebna varovalna oprema
plinske naprave
- plovila za rekreacijo
- steklo
13. junij 2002

tekstil
obutev
splošna načela novega in globalnega pristopa
standardizacija
akreditacija
notifikacijski postopek
izmenjava podatkov med javnimi upravami (IDA-2)
vračanje predmetov kulturne dediščine
nadzor orožja
plačilni roki v komercialnih transakcijah

Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju nadzora nad
orožjem je usklajena s pravnim redom Evropske unije. Za izvajanje
zakonodaje je pristojen Oddelek za orožje in eksplozivne snovi v
Uradu za upravne notranje zadeve v okviru Ministrstva za
notranje zadeve.
B.2.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Izvajanje sprejete zakonodaje razen določil, ki bodo uveljavljena
s pristopom Republike Slovenije k Evropski uniji, zagotavlja pogoje
za vključitev v notranji trg EU. Koordinacija aktivnosti na
posameznih institucijah poteka v okviru Ministrstva za
gospodarstvo.
Postopek obveščanja Evropske komisije o tehničnih predpisih je
urejen z Uredbo o postopkih notificiranja na področju standardov,
tehničnih predpisov in postopkov za ugotavljanje skladnosti (iz
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julija 2000), ki povzema direktivo 98/34 EC, ki je dopolnjena z
direktivo 98/48 EC. Ustanovljena je medresorska skupina, ki jo
vodi Ministrstvo za gospodarstvo in jo sestavljajo predstavniki
vseh ministrstev, ki pripravljajo zakonodajo za področje prostega
pretoka blaga. Glede sporazumov o vzajemnem priznavanju
postopkov ugotavljanja skladnosti je Republika Slovenija zaključila
vse potrebne aktivnosti na nacionalni ravni in posredovala
Evropski komisiji zahtevano dokumentacijo za pristop k
Evropskemu protokolu o ugotavljanju skladnosti (PECA) na
področjih električne varnosti izdelkov, elektromagnetne
združljivosti, strojev in plinskih naprav.

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. Usposabljanje teh organov se izvaja s pomočjo
partnerjev iz Tvvinning projektov "Horizontalna zakonodaja in
institucionalna struktura" (partner je Švedska - SVVEDAC) in
"Nadzor trga - Organi za ugotavljanje skladnosti" (partnerja sta
Nemčija - LGA in Španija - AENOR).

Urad koordinira redne izobraževalne tečaje iz splošnih poglavij
nove kemijske zakonodaje za predstavnike kemijske industrije,
zadolžene za izvajanje sprejetih predpisov. Tečajev se je do sedaj
udeležilo blizu 1000 slušateljev. V koordinaciji Urada RS za
kemikalije, s pomočjo programov TAl EX in PHARE in v sodelovanju
z Gospodarsko zbornico Slovenije so v preteklem letu potekali
tudi seminarji in delavnice, namenjene izvajanju posebnih področij
kemijske zakonodaje, ki so se jih udeleževali zaposleni v kemijski
industriji. URŠK z ministrstvom za šolstvo pod okriljem Phare
tvvinning projekta koordinira projekt za vzpostavitev
specializiranega izobraževanja toksikologov za potrebe industrije
kot tudi regulatornih organov, kjer opažamo sistemsko
pomanjkanje nacionalnih kapacitet, kar po naših ocenah negativno
vpliva na konkurenčnost in položaj Slovenije po vstopu v EU.
Nadzor izvajanja predpisov v zvezi z označevanjem in
varnostnimi listi pri uvozu kemikalij v RS izvajajo carinski organi
in obmejni zdravstveni inšpektorji. Po uveljavitvi zakonodaje so z
rednim sistematičnim nadzorom razvrščanja, označevanja in
pakiranja kemikalij v prometu v RS pričeli tudi specializirani
zdravstveni inšpektorji za kemikalije.

Na področju živil bo na podlagi Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter
snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 42/02) bo
najkasneje do 1.1.2003 namesto prvotno načrtovanega Urada
za prehrano kot strokovnega organa pri Vladi Republike Slovenije
ustanovljen Urad za živila in prehrano kot organ v sestavi
Ministrstva za zdravje. Urad bo med drugimi pristojen za pripravo
nacionalne strategije in predlog nacionalnega programa za vodenje
prehranske politike, za sistem spremljanja in analiziranja
nepričakovanih nevarnosti in na podlagi ocene tveganj predlog
ukrepov za varovanje zdravja potrošnikov, sodelovanje na
mednarodni ravni na področju varnosti živil, izdajanje dovoljenj
za nova živila, izdajanje dovoljenj za uporabo novih aditivov ipd.
Do ustanovitve Urada za živila in prehrano bo njegove naloge
opravljalo Ministrstvo za zdravje.
Na temelju Pravilnika o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih
morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil (Uradni list RS, št. 58/01), ki
določa tehnične in organizacijske pogoje za laboratorije, pristojne
za uradno kontrolo oziroma inšpekcijski nadzor glede kakovosti,
je imenovanih 11 laboratorijev, od katerih je eden že pridobil
akreditacijo, je imenovanih 11 laboratorijev, od katerih je eden že
pridobil akreditacijo, do konca letošnjega leta pa jih bo predvidoma
še pet. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izbranim
laboratorijem nudi podporo pri izpolnitvi zahtev iz standarda SIST
EN ISO 17025, pripravlja letni program monitoringa kmetijskih
pridelkov oziroma živil ter organizira izobraževanje in
usposabljanje inšpektorjev.

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.
Pri implementaciji določb 2. točke 1. člena Direktive Sveta 93/7/
EEC, ki definira nezakonit odvzem predmetov kulturne dediščine,
bo 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.
B.3.

V Uradu za kemikalije (URŠK) so v preteklem letu kadrovsko
okrepili strokovno področje razvrščanja, pakiranja in označevanja,
ocenjevanja tveganja in sistemsko podporo strokovnim skupinam.
Aprila 2002 je bila izvedena notranja reorganizacija URŠK, ki
jasneje opredeljuje naloge in pristojnosti notranjih organizacijskih
enot in posamezna področja združuje v vsebinsko zaključene
celote. Strokovna usposobljenost sodelavcev URŠK je na visoki
ravni. Delavci imajo univerzitetno izobrazbo naravoslovnih in
tehničnih smeri (kemija, biologija, agronomija) in medicine. Dve
sodelavki sta na Nizozemskem inštitutu RIVM opravili
šestmesečno specializacijo iz ocenjevanja tveganja in notifikacij.
URŠK ima vzpostavljene povezave in sodelovanje z zunanjimi
strokovnimi ustanovami in svetovalci za posebna strokovna
področja, zlasti humane toksikologije in toksikologije okolja. Prav
na teh dveh področjih qpažamo sistemsko pomanjkanje
nacionalnih kapacitet, kar po naših ocenah negativno vpliva na
konkurenčnost in položaj Slovenije po vstopu v EU. V ta namen
URŠK z ministrstvom za šolstvo pod okriljem Phare twinning
projekta koordinira projekt za vzpostavitev izobraževalnega
programa za področje toksikologije, namenjenega izobraževanju
toksikologov za potrebe industrije kot tudi regulatornih organov.

Upravna usposobljenost

V Sloveniji že deluje večina institucij, potrebnih za izvajanje
pravnega reda EU na področju prostega pretoka blaga. V skladu
s predpristopnimi dokumenti bodo ustanovljene še tri nove
institucije: Urad za živila in prehrano, Nacionalni organ za področje
eksplozivnih snovi za civilno uporabo (pravna podlaga bo podana
v Zakonu o eksplozivnih snoveh za civilno uporabo, ki bo sprejet
do konca junija 2002) in Nacionalna organizacija za tehnična
soglasja in priglašene organe potrjevanja skladnosti za področje
gradbenih proizvodov.
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.
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inšpekcijskih pregledov in (iv) delo Komisije za predhodne
sestavine za droge, ki skrbi za izvajanje zakona.

Nadzor izvajanja predpisov v zvezi z razvrščanjem,
označevanjem in varnostnimi listi pri uvozu kemikalij v RS izvajajo
carinski organi in obmejni zdravstveni inšpektorji. Po uveljavitvi
zakonodaje (1.1.2002) so z rednim sistematičnim nadzorom
razvrščanja, označevanja in pakiranja kemikalij v prometu v RS
pričeli tudi specializirani zdravstveni inšpektorji za kemikalije.

Obstoječi pooblaščeni preskusni laboratorij za področje gnojil bo
kadrovsko in strokovno okrepljen (zaradi izpolnjevanja pogojev
akreditacije po EN 45001 in zaradi uvedbe novih preskusnih metod,
predpisanih v direktivi 77/535/EGS).

Slovenski inštitut za standardizacijo (SIST) je začel delovati 1.
septembra 2001. Pri svojem konstituiranju in pripravi pravnih ter
notranjih aktov se je SIST naslonil na pomoč avstrijskih
strokovnjakov (projekt SLV99/IB/EC-01 »Horizontal Framework
Legislation and Institutional Infrastructure«, podprojekt »Standardization«), ki so sodelovali tudi pri pregledu pogojev za pristop
k članstvu v CEN in CENELEC v letu 2003. SIST je kot nacionalni
organ za standarde do 1. maja 2002 privzel 91 % vseh evropskih
standardov s področij delovanja CEN in 81 % s področij
CENELEC. Pri svojem delu upošteva tudi nacionalne potrebe in
obveznosti privzemanja ETSI standardov in standardizacijskih
dokumentov. Na področju privzemanja harmoniziranih evropskih
standardov (hEN) je SIST do 1. maja 2002 privzel 99.5 %
harmoniziranih standardov CEN, 99 % harmoniziranih standardov
CENELEC ter 91 % harmoniziranih standardov ETSI. V letu 2002
bo SIST vzdrževal privzem 80% evropskih standardov, ki jih
pripravljata CEN in CENELEC ter tistih standardov ETSI, ki so
podlaga novi slovenski zakonodaji.

Na področju gradbenih proizvodov bo na podlagi Pravilnika o
postopkih podeljevanja tehničnih soglasij za gradbene proizvode
(sprejem do konca leta 2002) imenovana nacionalna organizacija
za tehnična soglasja in priglašene organe potrjevanja skladnosti
za področje gradbenih proizvodov; trenutno te naloge izvaja Sektor
za tehnična soglasja v okviru Zavoda za gradbeništvo.

2.3.2 Prost pretok oseb
Medsebojno priznavanje poklicnih kvalifikacij

Slovenska akreditacija (SA) deluje kot javni zavod od 1. maja
2001 in nadaljuje delo oddelka za akreditacijo pri bivšem Uradu
$a standardizacijo in meroslovje. Ustanovljeni so vsi organi
upravljanja zavoda. S A kot polnopravni član Evropske akreditacije
(EA) pričakuje presojo za podpis Sporazuma o priznavanju
laboratorijev (MLA) v teku meseca julija 2002. SA je do sedaj
podelila 37 akreditacijskih listin. V zavodu je zaposlenih 10 ljudi,
usposablja pa se skupina neodvisnih strokovnjakov, ki bodo
sodelovali pri izvajanju ocenjevanj usposobljenosti prosilcev za
pridobitev statusa akreditiranih laboratorijev, certifikacijskih in
kontrolnih organov. Pri usposabljanju Slovenske akreditacije
sodelujejo švedski strokovnjaki v okviru twinning projekta
"Horizontalna zakonodaja in institucionalna infrastruktura", ki se
bo zaključil julija 2002.

Napredek od lanskega slovenskega poročila o
napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

V februarju 2002 je Republika Slovenija sprejela Zakon o postopku
priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic Evropske unije
za opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih
dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št.14/2002). Zakon ureja
postopek priznavanja kvalifikacij tako, da povzema vsebino
splošnih in sektorskih direktiv Evropskih skupnosti, ki urejajo
vzajemno priznavanje dokazil o formalnih kvalifikacijah za
opravljanje teh poklicev oziroma poklicnih dejavnosti. Zakon določa
enoten postopek priznavanja kvalifikacij, ki ga vodi Ministrstvo
za delo družino in socialne zadeve in opredeljuje nosilce nalog ter
trajanje postopkov obravnave.

Dejavnost zakonskega meroslovja poteka v Uradu Republike
Slovenije za meroslovje, ki je organ v sestavi Ministrstva za
šolstvo, znanost in šport. Urad 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
overitevmerilnih instrumentov se postopoma prenaša iz Urada
RS za meroslovje na pravne osebe, ki jih imenuje minister,
pristojen za meroslovje. Nadzor nad delom imenovanih pravnih
oseb, ki izvajajo overitve merilnih instrumentov izvaja Urad RS
za meroslovje. Za nadzor nad merilnimi instrumenti v prometuje
pristojen Tržni inšpektorat Republike Slovenije. Urad RS za
meroslovje je pristojen tudi za pripravo in izvajanje meroslovnega
nadzora nad predpakiranimi izdelki, ki se izvaja po Odredbi o
predpakiranih izdelkih od 1.1.2001.

V novembru 2001 je Republika Slovenija sprejela Zakon o
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Ur.l. RS, št. 97/
2001), ki sedaj omogoča prenos pravic zavarovancev, skladno s
postopki v uredbah o koordinaciji socialnih sistemov.
A.2.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Vsa zakonodaja, ki jo Republika Slovenija sprejema za izvajanje
prostega pretoka oseb na notranjem trgu, bo uveljavljena z
vstopom Slovenije v Evropsko unijo.
Posebna skupina strokovnjakov je v organizaciji Evropske
komisije v januarju 2002 opravila pregled usklajenosti študijskih
programov 5 sektorskih poklicev z direktivami Evropske
skupnosti (zdravnik, zobozdravnik, medicinska sestra, babica,
farmacevt ter veterinar). Strokovnjaki EU so pregledali
dodiplomske in podiplomske izobraževalne programe, pogoje za
samostojno opravljanje dela (pridobitev kvalifikacije) in potek dela
v izobraževalnih institucijah, opravljanje dela v praksi v
zdravstvenih zavodih ter delo strokovnih združenj. Organizirane
so bile delavnice in razgovori, na katerih so strokovnjaki pregledali
napredek, ki je bil storjen na tem področju in vsebino predlaganih
novih zakonov oz. sprememb, ki so bile in še bodo sprejete v letu
2002. Na enodnevni delavnici so sodelovali predstavniki fakultet
oz. visokih šol, profesionalnih zbornic/združenj, sindikata in
ostalih, ki delajo na teh področjih.

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, medtem ko Ima zakonodajno vlogo
Ministrstvo z finance.
Za izvajanje zakonodaje na področju predhodnih sestavin za
droge se postopoma kadrovsko in tehnično krepi služba za
predhodne sestavine za droge na Ministrstvu za zdravje, ki
zagotavlja (i) izdajanje licenc in dovoljenj za opravljanje dejavnosti
prometa in proizvodnje, (ii) izmenjavo informacij z državami
uvoznicami in izvoznicami, kakor tudi z EU, (iii) redno izvajanje

13. junij 2002

A.

31

poročevalec, št. 58

A.3.

sprememb treh področnih zakonov predlagalo sprejem enega
zakona, ki bi horizontalno uredil dostop državljanov Evropske
unije do opravljanja zdravniških poklicev. Predlog zakona o
opravljanju zdravstvenih poklicev v Republiki Sloveniji za
državljane drugih držav članic Evropske unije je Vlada RS vložila
v Državni zbor in bo sprejet po hitrem postopku v juliju 2002.
Zakon bo stopil v veljavo z dnem vstopa Slovenije v Evropsko
unijo.

Upravna usposobljenost

Na področju poklicev je bila v januarju 2002 na novo organizirana
Veterinarska zbornica. Skladno z Zakonom o veterinarstvu in
svojim statutom ima Veterinarska zbornica med drugim nalogo
svojim članom z opravljenim državnim izpitom izdajati in odvzemati
veterinarske licence za opravljanje veterinarske dejavnosti in o
tem voditi register.
V maju 2001 je bil izveden študijski obisk 3 informatikov, delavcev
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, v centralni službi
avstrijskega zavoda za zaposlovanje na Dunaju (AMS). Obisk je
bil namenjen spoznavanju tehnične in aplikativne podpore za
izmenjavo podatkov o prostih delovnih mestih v okviru sistema
Eures, in sicer njegove popolno integrirane verzije (integracija in
procesiranje podatkov o domačih in evropskih prostih delovnih
mestih v istem računalniškem sistemu AMS).

Poklic farmacevta s končano specializacijo iz preskušanja zdravil
bo usklajen z direktivo 75/319/EEC s sprejemom Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o zdravilih in medicinskih
pripomočkih, ki ga bo Državni zbor obravnaval po skrajšanem
postopku na julijskem zasedanju.
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki v
pravicah in dolžnostih izenačuje državljane držav članic EU s
slovenskimi državljani z dnem polnopravnega članstva Republike
Slovenije v EU bo Državni zbor obravnaval po skrajšanem
postopku na junijskem zasedanju.

Na področju izvajanja koordinacije socialnih sistemov se je v letu
2001 in 2002 nadaljeval program Consensus III, v okviru katerega
so potekale priprave na izvajanje zakonodaje predvsem z
usposabljanjem, v katerega so bili poleg vladnih institucij vključeni
tudi socialni partnerji in v letu 2002 tudi sodišča. Medresorska
skupina za pripravo Slovenije na tem področju je bila tudi na
študijskem obisku na Švedskem ter v Belgiji, v tem trenutku pa
pripravlja navodila za državne organe o izvajanju koordinacije po
vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Na bilateralni ravni je bil v letu
2001 ratificiran sporazum o socialni varnosti z Luxemburgom,
nov sporazum o socialni varnosti z Italijo pa bo stopil v veljavo v
drugi polovici letošnjega leta.
B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

Državni zbor trenutno na majskem zasedanju že obravnava po
skrajšanem postopku paket volilne zakonodaje, ki bo urejala
izvajanje državljanskih pravic državljanov Evropske unije, in sicer
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalni samoupravi,
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o lokalnih volitvah in
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o političnih strankah.
Zakon o evidenci volilne pravice, ki bo urejal vpis državljanov
Evropske unije v volilno evidenco, pa se nahaja v fazi tretje
obravnave v Državnem zboru. Zakon bo obravnavan na junijskem
zasedanju. Sprejeta volilna zakonodaja bo med drugim omogočila,
da bodo tujci lahko kandidirali za člane občinskih svetov in volili
tako člane občinskih svetov kot župane že na rednih lokalnih
volitvah jeseni 2002, torej pred vstopom Slovenije v Evropsko
unijo. Do konca leta 2002 bo Republika Slovenija sprejela še
Zakon o volitvah v Evropski parlament, ki bo pričel veljati z
vstopom Slovenije v Evropsko unijo.

Na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij je stanje dobro, saj
sprejem zakonodaje, ki jo je potrebno uskladiti za izvajanje
priznavanja poklicnih kvalifikacij poklicev iz sektorskih direktiv,
poteka nemoteno. Pogoji za opravljanje poklica veterinarja so
urejeni v Zakonu o veterinarstvu, ki je bil sprejet v maju 2001 in je
usklajen z evropsko zakonodajo. Nova veterinarska zbornica bo
do konca junija 2002 sprejela še Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o izdaji, podaljšanju in odvzemu osebnega
dovoljenja za opravljanje dela v zasebni veterinarski dejavnosti
(osebna licenca). S sprejemom tega pravilnika bodo odpravljena
vsa določila, ki so v nasprotju z zakonodajo EU na področju
prostega pretoka oseb (državljanstvo in aktivno znanje
slovenskega jezika in na področju manjšin znanje jezikov
manjšine).

Republika Slovenija pripravila in bilateralno uskladila predloge za
dopolnitev prilog k Uredbam 1408/71 in 574/72 o koordinaciji
socialnih sistemov, ki jih je Administrativna komisija za socialno
varnost delavcev migrantov potrdila v februarju letos.
Na področju priprave na koordinacijo socialnih sistemov je
Republika Slovenija v letu 2001 in 2002 pripravila predloge za
dopolnitev prilog k Uredbam 1408/71 in 574/72 o koordinaciji
socialnih sistemov. Predloge za vnos določil iz bilateralnih
sporazumov o socialni varnosti med Slovenijo in državami
članicami ter kandidatkami, ki so za upravičence bolj ugodni, v
prilogo k Uredbi 1408/71 je Slovenija uskladila že uskladila tudi na
bilateralni ravni. Vse predloge je Administrativna komisija za
socialno varnost delavcev migrantov potrdila v februarju letos,
kar pomeni, da jih bo mogoče vključiti v pristopno pogodbo.

Ravno tako je dostop do poklica odvetnika, ki je urejen v Zakonu
o odvetništvu, že usklajen z evropsko zakonodajo od marca
2001, ko je Slovenija sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o odvetništvu.

B.2.

Zakon o graditvi objektov ter Zakon o urejanju prostora sta v
postopku sprejema v Državnem zboru. Drugo obravnavo zakonov
bo Državni zbor opravil na junijskem zasedanju, tretjo pa na
julijskem. S sprejemom teh dveh zakonov bodo pogoji za
opravljanje poklica arhitekta v Sloveniji usklajeni z evropskim
pravnim redom.

Republika Slovenija je že sprejela zakonodajo, ki bo urejala dostop
državljanov Evropske unije na njeno ozemlje ter njihovo
nastanitev, vendar bo stopila v veljavo z dnem vstopa Slovenije v
Evropsko unijo.
Sistem zaposlovanja in dela tujcev je v Republiki Sloveniji urejen
na podlagi Zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Določbe tega
zakona se ne bodo uporabljale za državljane držav članic
Evropske Unije, ki bodo torej izenačeni s slovenskimi državljani,
če bo z mednarodnim sporazumom vzajemno omogočen prost

Za uskladitev dostopa do opravljanja zdravstvenih poklicev
(zdravnik, zobozdravnik, medicinska sestra, babica, farmacevt)
za državljane Evropske unije je Republika Slovenija načrtovala
spremembo področjih zakonov, ki urejajo opravljanje teh
dejavnosti. V letu 2001 je v okviru Ministrstva za zdravje pripravilo
seznam določb, ki bi jih bilo potrebno spremeniti in je namesto
poročevalec, št. 58
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V juliju 2001 sprejeta in uveljavljena novela zakona o bančništvu
je odpravila nekatere pomanjkljivosti zakona, ki so se pokazale
pri izvajanju veljavnega zakona od leta 1999. Z uveljavitvijo novele
se je še povečala usklajenost slovenske bančne zakonodaje z
evropskim pravnim redom zlasti glede določb, ki bodo stopile v
veljavo z dnem članstva v EU, hkrati pa sta bili v slovensko
bančno zakonodajo preneseni direktivi 2000/46/EC in 2000/28/
EC o izdajanju elektronskega denarja. Direktivi sta v vsebinskem
smislu prevzeti z novim zakonom o plačilnem prometu, ki je bil
sprejet 20.03.2002. Podrobneje bo direktiva o elektronskem
denarju definirana v podzakonskem aktu, ki bo urejal poslovanje
družb za izdajo elektronskega denarja.

dostop do trga dela in zaposlovanja in prost pretok storitev, ki se
izvajajo z napotenimi delavci ter druge oblike dela po tem zakonu.
Zakon je tako pripravljen za izvajanje sistema zaposlovanja
državljanov Evropske unije tudi v času prehodnega obdobja in
Sloveniji omogoča izvajanje zahteve po vzajemnosti iz
pogajalskega izhodišča.
S tem ko bo v času prehodnega obdobja državljan Evropske
unije pridobil zaposlitev na podlagi vzajemnosti, bo izenačen v
vseh pravicah tako glede bivanja kot glede socialnih pravic s
slovenskimi državljani. Tako je septembru 2001 stopil v veljavo
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o socialnem varstvu
(Ur. I. RS, št. 26/2001), ki je krog upravičencev do denarne socialne
pomoči razširil tudi na osebe, ki lahko denarno socialno pomoč
uveljavljajo na podlagi mednarodnih pravnih aktov, ki obvezujejo
Republiko Slovenijo. S spremembami in dopolnitvami se je zvišala
tudi višina denarne socialne pomoči, ki zagotavlja sredstva za
preživetje in bolj natančno opredelila pogoje za upravičenost in
prejemanje denarne socialne pomoči.
B.3.

Na bančnem področju so bili zaradi novega Zakona o
gospodarskih družbah in slovenskih računovodskih standardov
v letu 2001 in 2002 spremenjeni in dopolnjeni podzakonski predpisi
Banke Slovenije in sicer: sklep o veliki izpostavljenosti bank in
hranilnic, sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih
postavk bank in hranilnic, sklep o oblikovanju posebnih rezervacij
bank in hranilnic sklep o poslovnih knjigah in poslovnih poročilih
bank in hranilnic in sklep o najmanjšem obsegu ter vsebini
revizijskega pregleda in revizorjevega poročila.

Upravna usposobljenost

Zakon o postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav
članic Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma
reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur.l. št.14/
2002) določa, da bo naloge vodenja postopka in izdaje dovoljenje
opravljalo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.
Republika Slovenija tako ne bo ustanovila posebnega Urada za
priznavanje poklicnih kvalifikacij, ampak bo te naloge opravljalo
ministrstvo samo.

Marca 2002 je bil sprejet tudi nov sklep o kapitalski ustreznosti
bank in hranilnic, ki je izboljšal in v nekaterih primerih natančneje
definiral določbe starega sklepa o kapitalski ustreznosti iz februarja
2001.
V mesecu marcu 2002 je bil sprejet Zakon o plačilnem prometu,
ki poleg opravljanja plačilnega prometa in izdajanja elektronskega
denarja ureja tudi statusni del, ki se nanaša na prenehanje obstoja
Agencije za plačilni promet s 30.06.2002 ter na ustanovitev
Agencije za javnopravne evidence in storitve in Uprave za javna
plačila, ki bosta prevzeli izvajanje nekaterih storitev, ki so bile do
sedaj v pristojnosti Agencije za plačilni promet. Zakon o plačilnem
prometu določa tudi rok za izdajo podzakonskih predpisov, in
sicer šest mesecev od sprejetja zakona, razen v posebej
navedenih primerih. Podzakonski predpisi bodo urejali kriterije in
pogoje za opravljanje storitev plačilnega prometa, vprašanja
registra transakcijskih računov, zaradi uvedbe le teh za fizične
osebe po 30.6.2002, oblikovanje in upravljanje plačilnih sistemov
ter prilagoditev že obstoječih podzakonskih predpisov veljavnemu
zakonu.

Splošni stanje institucij na področju prostega pretoka oseb je
dobro. Slovenija že več desetletij zaposluje delovno silo iz drugih
držav, predvsem iz JV Evrope, zato je sistem zaposlovanja tujcev
in njihove integracije v slovensko družbo že vzpostavljen in deluje.
Slovenija je že v tem trenutku pripravljena na izvajanje prostega
pretoka oseb v okviru notranjega trga, zato problemov z samim
vstopom Slovenije v Evropsko unijo ne pričakujemo. Edina novost
je sistem priznavanja poklicnih kvalifikacij. Institucije, ki bodo
sodelovale v postopkih so že ustanovljene in usposobljene, leto
2003 pa bo namenjeno predvsem pripravi koordinacije med njimi.

Zaradi odprave ugotovljenih pomanjkljivosti in težav pri izvajanju
zakona o zavarovalništvu so bile v drugi polovici leta 2001 in v
začetku leta 2002 sprejete spremembe nekaterih predpisov
Agencije za zavarovalni nadzor (AZN) in sicer v avgusta 2001
spremembe in dopolnitve sklepa o podrobnejšem načinu
vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih
izkazov, sklepa o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega
kapitala zavarovalnic, sklepa o načinu in obsegu upoštevanja
posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk
ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo
pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske
ustreznosti zavarovalnice, sklepa o podrobnejših pravilih in
minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij.
V mesecu decembru 2001 je AZN sprejela spremembe in
dopolnitve sklepa o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter
vsebini revizijskega pregleda in revizorjevega poročila
zavarovalnice in sklepa o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239.
člena zakona o zavarovalništvu ter načinih in rokih poročanja. V
februarju 2002 je AZN sprejela popravek sklepa o pošiljanju
zavarovalno-statističnih podatkov.

2.3.3 Prost pretok storitev
A.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

Finančne storitve
V letu 2001 ter v prvih mesecih 2002 je Slovenija nadaljevala s
procesom prilagajanja zakonodaje s področja finančnih storitev
pravnemu redu Evropske unije ter upoštevala obveze iz
Evropskega sporazuma ter Državnega programa.
Sprejeti so bili vsi predpisi, predvideni v tem obdobju, ki sodijo v
sklop prilagajanja pravnemu redu Evropske unije. Mednje sodijo
spremembe in dopolnitve zakona o bančništvu, sprejem zakona
o plačilnem prometu, sklep o kapitalski ustreznosti bank in hranilnic
ter sklep o sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri borzno
posredniških družbah.
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V mesecu marcu 2002 so bile po hitrem postopku sprejete
spremembe in dopolnitve Zakona o zavarovalništvu, ki se
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nanašajo na izračun kapitalske ustreznosti zavarovalnice.
Spremenjeni in dopolnjeni Zakon o zavarovalništvu predpisuje
obvezno oblikovanje izravnalnih rezervacij v dvanajstih
zavarovalnih vrstah, kar v primerjavi s smernico EU št. 87/343/
EEC še vedno predstavlja strožja merila obvladovanja tovrstnega
tveganja (smernica namreč zavezuje države članice k oblikovanju
izravnalnih rezervacij samo v vrsti kreditnih zavarovanj). Kljub
temu zakon omogoča razgraditev izravnalnih rezervacij v
zavarovalnih vrstah, v katerih škodna nihanja niso velika, ter
posledično zvišanje kapitalske ustreznosti zavarovalnice.

Na podlagi Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje
sta bila sprejeta naslednja sklepa: sklep o spremembah sklepa o
poročanju in obveščanju javnosti o poslovanju investicijskih
skladov (Uradni list RS, št 43/01) ter sklep o spremembi sklepa o
vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju investicijskega
sklada (Uradni list RS, št. 109/01).

Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o zavarovalništvu je
AZN v mesecu marcu 2002 sprejela popravke Slepa o načinu in
obsegu upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih
in vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov,
ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti
zavarovalnice.

Sklep o spremembi sklepa o vsebini letnega in polletnega poročila
o poslovanju investicijskega sklada je s 1. 1. 2002 ukinil
revalorizacijo in se tako uskladil z novimi računovodskimi
standardi.

Sklep o spremembah sklepa o poročanju in obveščanju javnosti
o poslovanju investicijskih skladov je uvedel spremembo glede
objavljanja podatkov o vrednosti enot premoženja.

Na podlagi Zakona o invalidskem in pokojninskem zavarovanju,
ki pooblašča Agencijo za trg vrednostnih papirjev za sprejem
predpisov o vrednotenju vzajemnega pokojninskega sklada, so
bili sprejeti naslednji sklepi: sklep o izračunavanju donosnosti,
čiste vrednosti sredstev, vrednosti enot premoženja in načinu
določitve datuma konverzije (Uradni list RS, št. 13/01), sklep o
poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada (Uradni
list RS, št. 13/01), sklep o računovodskih izkazih vzajemnih
pokojninskih skladov (Uradni list RS, št. 109/01), sklep o načinu
knjigovodskih postavk vzajemnega pokojninskega sklada (Uradni
list RS, št.109/01), sklep o poročanju upravljavca vzajemnega
pokojninskega sklada (Uradni list RS, št.27/02).

V maju 2002 je bil sprejet Zakona o lastninskem preoblikovanju
zavarovalnic Zakon določa metodo za ugotovitev razmerja med
lastniškim in nenominiranim kapitalom ter način razdelitve
nenominiranega kapitala med lastniške upravičence. Obenem je
določena oseba, ki v času do razdelitve nenominiranega kapitala
lastninskim upravičencem upravlja z nenominiranim kapitalom v
svojem imenu in za njihov račun kot dober gospodar.
Na podlagi Zakona o trgu vrednostnih papirjev je Agencija za trg
vrednostnih papirjev sprejela spremembe nekaterih svojih
sklepov oziroma sprejela nekatere nove sklepe in sicer: sklep o
spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini in načinu
objave sporočil javnih družb (Uradni list RS, št. 76/01), spremembe
in dopolnitev tarife o taksah in nadomestilih (Uradni list RS, št. 82/
01), sklep o oprostitvi plačevanja letnega nadomestila (Uradni list
RS, št. 82/01) ter sklep o dopolnitvi sklepa o poročanju borzno
posredniških družb (Uradni list RS, št. 109/01).

Sklep o poročanju upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada
(Uradni list RS, št.27/02 je zaradi sprejetih novih Slovenskih
računovodskih standardov razveljavil istoimenski sklep, objavljen
v Uradnem listu RS št.13/01.

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši vsebini
in načinu objave sporočil javnih družb je uvedel določene
spremembe glede načina objave sporočil javnih družb, tako da je
poleg objavljanja v dnevniku, ki izhaja na celotnem območju
Republike Slovenije, možno sporočanje tudi v elektronski obliki, v
skladu s pravili, ki jih v svojem splošnem aktu določi Ljubljanska
borza.

V oktobru 2001 je bil sprejet Obligacijski zakonik (Ur. I. RS, št. 83/
2001), ki vsebuje temeljna načela in splošna pravila za vsa
obligacijska pravna razmerja. Na področju, ki ureja pogodbo o
trgovinskem zastopanju, pa vnaša v slovenski pravni red
uskladitve s pravili Evropske unije na tem področju.

Nefinančne storitve

Republika Slovenija je sprejela julija 2001? Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o filmskem skladu Republike Slovenije (Ur.
I. RS, št. 59/2001). Novela zakona vsebuje nekatere uskladitve s
pravili Evropske unije in uveljavljenim Zakonom o javnih skladih.
Med pomembnejše novosti sodijo rešitve, ki naj bi omogočile
lažje delo tujim producentom v Sloveniji.

S spremembami in dopolnitvami tarife o taksah in nadomestilih so
podrobneje urejena nekatera vprašanja, povezana z
obračunavanjem taks in nadomestil, ki so se pokazala za
pomembna pri dosedanjem uresničevanju določb veljavne tarife,
zlasti v zvezi s statusnim preoblikovanjem zavezancev za plačilo
letnega nadomestila ter določene spremembe, ki so povezane s
samim načinom obračuna taks in letnih nadomestil. Hkrati se je s
sprejetjem novega tretjega odstavka 50. tarifne številke pomembno
finančno razbremenilo pooblaščene investicijske družbe (določitev
zgornje meje letnega nadomestila).

A.2.

Finančne storitve

S sklepom o oprostitvi plačevanja letnega nadomestila so bile
uvedene oprostitve plačevanja letnega nadomestila, ker je ocena
višje realizacije presežka prihodkov nad odhodki Agencije do
konca leta 2001 od načrtovane, omogočila takšno odločitev.

Uveljavljeni so bili vsi predpisi, sprejeti v tem obdobju, in tudi
nekateri tisti predpisi, pri katerih je bila uveljavitev odložena.
Med temi je gotovo zelo pomembno izvajanje sklepa o sistemu
jamstva za terjatve vlagateljev pri borzno posredniških družbah,
ki je bil sprejet v juniju 2001, uporabljati pa se je začel s 1. januarjem
2002.

V mesecu juniju 2001 je Banka Slovenije na podlagi predloga
Agencije za trg vrednostnih papirjev v skladu z Zakonom o trgu
vrednostnih papirjev sprejela sklep o sistemu jamstva za terjatve
vlagateljev pri borzno posredniških družbah z dnem uveljavitve
01.01.2002.V skladu s sklepom o dopolnitvi sklepa o poročanju
borzno posredniških družb, sprejetim zaradi uveljavitve sklepa o
sistemu jamstva za terjatve vlagateljev pri borzno posredniških
družbah, mora borzno posredniška družba poročati tudi o
uskladitvi svojih likvidnih naložb, potrebnih za izplačilo zajamčenih
terjatev.
poročevalec, št. 58
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Delno je bil uveljavljen tudi sklep Banke Slovenije iz leta 1999 o
usklajevanju hranilno kreditnih služb z zakonom o bančništvu, na
podlagi katerega so hranilno kreditne službe dolžne postopoma
izpolnjevati določila, ki veljajo za kreditne institucije, tako da bodo
ob koncu petletnega obdobja prilagajanja v letu 2004 popolnoma
usklajene z zakonom o bančništvu. Hranilno kreditne službe, ki
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nameravajo poslovati naprej v skladu z zakonom o bančništvu,
so morale do 31.12.2001 povečati svoj kapital tako, da je le-ta
dosegel najmanj polovico zahtevanega minimalnega kapitala.

pretoka storitev in pravico do ustanavljanja ter Direktivo 1999/42/
EC.

Za izvajanje določb sklepa o kapitalski ustreznosti bank in
hranilnic, sprejetega v marcu 2002, ki se nanaša na tržna tveganja,
velja obdobje prilagajanja in sicer do konca letošnjega leta.

A.3.

Finančne storitve

V februarju 2002 je Svet Banke Slovenije sprejel Akcijski načrt za
izboljšanje usklajenosti s Temeljnimi načeli za učinkovit bančni
nadzor na podlagi ugotovitev misije strokovnjakov iz držav članic
EU ("Peer revievv") v septembru 2001. Iz končnega poročila misije
Peer Revievv iz aprila 2002 izhaja, da je Banka Slovenije dosegla
napredek pri izpolnjevanju šestih načel, ki so bila slabše ocenjena
v poročilu Financial Sector Assessment Program, ki ga je pripravil
Mednarodni denarni sklad v sodelovanju s Svetovno banko.
Akcijski načrt predvideva nekatere zakonodajne in institucionalne
prilagoditve.

Nadzor bančnega poslovanja 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). Navedenim
področjem je bila v letu 2001 in 2002 poleg standardnih področij
pregleda, namenjena posebna pozornost.

Na področju reforme plačilnih sistemov se je tudi v letu 2002
nadaljevala migracija računov pravnih oseb iz Agencije za plačilni
promet (APP) v bančno okolje, ki se je sicer začela že v septembru
2000.

Oddelek za nadzor bančnega poslovanja v Banki Slovenije je v
letu 2001 opravljal nadzor nad 21 bankami. Med njimi so 4 hčerinske
banke tujih bank in ena podružnica tuje banke. Poleg bank nadzira
Banka Slovenije še 3 hranilnice, nadzira pa tudi usklajevanje
hranilno kreditnih služb z zakonom o bančništvu.

V zvezi z reformo plačilnega prometa v okviru procesa migracije
računov pravnih oseb v bančno okolje bodo morale tudi borzno
posredniške družbe do 30.6.2002 odpreti transakcijske račune,
in sicer lastnega pri poslovnih bankah, račun strank za poravnavo
vrednostnih papirjev pa pri Banki Slovenije.

Stalnost nadzora je zagotovljena z rednim preverjanjem poročil in
s pregledi na terenu. V letu 2001 je bilo na terenu v celoti pregledanih
sedem bank in ena hranilnica, opravljenih pa je bilo še trideset
delnih pregledov bank, hranilnic, hranilno kreditnih služb in drugih
družb. Poleg tega je bilo opravljenih še dvajset pregledov
informacijske tehnologije v bankah bodisi samostojno bodisi v
okviru celovitih pregledov.

Poleg migracije računov pravnih oseb so potekale aktivnosti tudi
na številnih drugih projektih. Tako je bil v aprilu 2002 s strani
Združenja bank Slovenije potrjen predlog Dogovora o sodelovanju
na področju izvrševanja plačil malih vrednosti, katerega namen
je predvsem doseči medbančno sodelovanje pri definiranju in
poenotenju standardov ter komunikacijske infrastrukture kot tudi
pri razvoju novih plačilnih instrumentov, kar bo vodilo k povečanju
učinkovitosti, zmanjšanju tveganj in stroškov za stranke bank pri
opravljanju plačilnega prometa.

Inšpektorji Banke Slovenije izmenjujejo mnenja in podatke z drugimi
nadzornimi institucijami doma in na tujem. V Sloveniji se je
nadaljevalo sodelovanje z Agencijo za trg vrednostnih papirjev in
Tržnim inšpektoratom Republike Slovenije.
Na podlagi sporazumov o sodelovanju so bile v letu 2001
opravljene štiri kontrole poslovanja hčerinskih bank in družb ter
podružnice največje slovenske banke skupaj s tujimi nadzorniki
ali samostojno.

Banka Slovenije in Ministrstvo za finance vzpostavljata enoten
račun države pri Banki Slovenije, gre za projekt enotnega
zakladniškega računa. Prvo fazo je predstavljal prenos računov
192 občin na enotni zakladniški račun pri Banki Slovenije v obdobju
oktober-december 2001. Prenos ostalih računov proračunskih
uporabnikov v okvir enega računa pri Banki Slovenije je v teku,
zaključek prenosa je predviden s 1.7.2002. V avgustu 2001 je bil
vzpostavljen tudi sistem poravnave vrednostnih papirjev za izven
borzne posle, trenutno pa poteka prenos poravnave borznih
poslov iz Agencije za plačilni promet na račune v bančnem okolju.

Banka Slovenije je kot nadzorna institucija članica Skupine bančnih
nadzornikov iz Centralne in Vzhodne Evrope, izmenjava mnenj
poteka preko seminarjev, delavnic in konferenc članic.
Število zaposlenih v oddelku se postopoma povečuje na vseh
področjih. V letu 2002 se predvideva povečanje števila zaposlenih
od 45 konec leta 2001 na 52 konec leta 2002.

Uveljavitev sprememb Zakona o zavarovalništvu glede
obveznega oblikovanja izravnalnih rezervacij v dvanajstih
zavarovalnih vrstah (za razliko od obveznega oblikovanja
izravnalnih rezervacij v vseh zavarovalnih vrstah) bo posledično
pripomoglo preko višjega dobička tekočega leta k doseganju
ustreznih minimalnih kapitalskih zahtev zavarovalnic.

Ob ustanovitvi junija 2000 je bilo na Agenciji za zavarovalni nadzor
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. Z omenjenimi aktivnostmi je AZN
nadaljevala tudi v letu 2001 in trenutno šteje 22 zaposlenih, od
katerih ima večina univerzitetno izobrazbo, 4 imajo magistrski
naziv, 7 zaposlenih pa nadaljuje šolanje na podiplomskem študiju.

Nefinančne storitve

AZN na slovenskem trgu nadzira 11 zavarovalnic, 2
pozavarovalnici, 6 pokojninskih družb, Jedrski pool, v določenem
delu Slovensko izvozno družbo, d.d., Slovensko zavarovalno
združenje - Škodni sklad in Kapitalsko družbo pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, d.d., v delu, ki se nanaša na upravljanje
Prvega pokojninskega sklada Republike Slovenije, ter preko 240
samostojnih podjetnikov in družb, ki opravljajo dejavnost
zavarovalnega zastopanja ali posredovanja.

S sprejetjem Obligacijskega zakonika v letu 2001 so v delu, ki
ureja pogodbo o trgovinskem zastopanju, v pravnem redu
Republike Slovenije, v celoti uveljavljene zahteve Direktive 86/
653/EEC.
Republika Slovenija je s sprejetjem Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije
uskladila pravni red Republike Slovenije z načelom prostega
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AZN tekoče spremlja in analizira poslovanje zavarovalnic,
pozavarovalnic in pokojninskih družb na podlagi statističnih
podatkov, računovodskih izkazov in drugih poročil, ki so jih dolžne
pošiljati zavarovalnemu nadzornemu organu. Tako so zaposleni
AZN v letu 2001 in v prvih petih mesecih leta 2002 opravili v treh
zavarovalnicah celovite preglede poslovanja. Na podlagi omenjenih
pregledov poslovanja in ostalega rednega spremljanja ter analiz
poslovanja zavarovalnic, je AZN v letu 2001 in 2002 izdala 7
odredb o dokapitalizaciji zavarovalnic.
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 ne samo s širšimi
pristojnostmi in večjim obsegom nalog po zakonu o
zavarovalništvu, pač pa 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. AZN je v letu 2001 pridobila nove pristojnosti
tudi z uveljavitvijo Zakona o preprečevanju pranja denarja (Ur.l.RS,
št. 79-4104/2001), v skladu s katerim je AZN dolžna sporočati
Uradu za preprečevanje pranja denarja sum pranja denarja, ki ga
je ugotovila pri izvajanju svojega nadzora.
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.
AZN je v mesecu decembru 2001 organizirala posvet institucij
finančnega nadzora na temo »Nadzor finančnih konglomeratov evropske in slovenske izkušnje«.
Uveljavitev Zakona o trgu vrednostnih papirjev je narekovala
sprejem novega Poslovnika Agencije za trg vrednostnih papirjev,
s katerim sta se uredila poslovanje Agencij ter temeljna notranja
organizacija. Poslovanje Agencije 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.
Poleg nadziranja udeležencev trga preko posredovanja vrste
poročil, je Agencija opravljala redne in izredne preglede poslovanja
borzno posredniških družb, investicijskih skladov in družb za
upravljanje. Agencija je v letu 2001 pri borzno posredniških družbah
ugotovila nepravilnosti predvsem pri izvajanju pravil varnega in
skrbnega poslovanja, in sicer pri ravnanju z denarnimi sredstvi
strank, vrstnim redom vnašanja naročil v evidenco naročil ter
druge.
Na področju sodelovanja s tujimi nadzorniki trga vrednostnih
papirjev je Agencija maja 2001 v Varšavi podpisala Memorandum
o sodelovanju z nadzornikom iz Češke, junija 2001 v Stockholmu
pa z nadzornikoma iz Avstrije in Bosne in Hercegovine. V letu
2002 je Agencija podpisala še Memorandum o sodelovanju z
nadzornim organom iz Republike Makedonije.
Konec leta 2001 je bilo v Agenciji 30 zaposlenih, v letu 2002 je do
aprila Agencija za trg vrednostnih papirjev na novo zaposlila še 4
osebe, delovno razmerje pa je prenehalo 2 osebama, tako da je
trenutno zaposlenih 32 oseb, od tega 6 magistrov ekonomije, 9
univerzitetnih diplomiranih pravnikov, 9 univerzitetnih diplomiranih
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ekonomistov, 1 univerzitetni diplomirani inženir računalništva in
informatike, 2 diplomirana ekonomista, 1 ekonomist, 1 višji tehnik,
2 ekonomska tehnika in 1 gimnazijski maturant.

B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

Finančne storitve
Na področju finančnih storitev je Republika Slovenija v svoj pravni
red prenesla večino pravnega reda EU, tako da je stopnja
usklajenosti s pravnim redom EU že zelo visoka. Ključne zakonske
podlage na področju bančništva in trga vrednostnih papirjev so
bile sprejete v letu 1999 (Zakon o bančništvu in Zakon o trgu
vrednostnih papirjev) ter na področju zavarovalništva (Zakon o
zavarovalništvu) v letu 2000, izvedbeni predpisi k navedenim
zakonom pa v letih 1999, 2000 in 2001. Še dodatno izboljšanje
kakovosti zakonodaje in večja stopnja usklajenosti s pravnim
redom EU je bila dosežena s spremembo zakona o bančništvu v
preteklem letu in s spremembami podzakonskih predpisov Banke
Slovenije, s spremembami in dopolnitvami Zakona o
zavarovalništvu in ustreznih podzakonskih predpisov in
podzakonskih predpisov s področja trga vrednostnih papirjev.
Nadaljnjo uskladitev bodo nadzorniki finančnih trgov dosegli z
upoštevanjem priporočil Misije Peer Revievv, opravljene jeseni
2001, ki je, gledano v celoti, stopnjo usposobljenosti nadzora
trgov finančnih storitev v Republiki Sloveniji ocenila ugodno.
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 zavarovalnic 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. V naslednjem obdobju se predvidevajo
njegove spremembe zaradi nadaljnjega usklajevanja s pravnim
redom EU tudi na podlagi priporočil strokovnjakov držav članic v
okviru pregleda "peer revievv" v septembru 2001 ter strokovnjakov
Svetovne banke in Mednarodnega denarnega sklada.
Z ureditvijo v EU bo predvidoma usklajeno tudi področje obveznih
zavarovanj v prometu s sprejetjem Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanjih v prometu še pred
parlamentarnimi počitnicami.
Področje trga vrednostnih papirjev je v Republiki Sloveniji v veliki
meri usklajeno s pravnim redom EU. Zakon o trgu vrednostnih
papirjev je prevzel vse ključne elemente evropskega pravnega
reda na tem področju vključno z odpravo omejitev glede tujega
deleža v borzno posredniških družbah ter odprtjem trga
podružnicam tujih borzno posredniških družb. Predvidena je
priprava Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o trgu
vrednostnih papirjev. Razlog za spremembo veljavnega Zakona
o trgu vrednostnih papirjev je dodatna uskladitev s smernicami
EU s področja trga vrednostnih papirjev - Direktive o sprejemu
vrednostnega papirja v borzno kotacijo, predloga direktive o
prospektu za javno ponudbo vrednostnih papirjev ali uvrstitev
vrednostnih papirjev v trgovanje na organiziranem trgu in predloga
direktive o sklepanju poslov z vrednostnimi papirji na podlagi
notranjih informacij in tržnih manipulacij. Spremembe zakona
narekujejo tudi predlogi Ljubljanske borze vrednostnih papirjev in
predlogi, ki izhajajo iz predloga Strategije razvoja trga kapitala.

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 emisij FFS v okolju urejajo
predpisi o varstvu okolja.

Predlog Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje,
s katerim bo prevzeta v slovenski pravni red direktiva UCITS je
v Državnem zboru in bo sprejet po hitrem postopku.
Nefinančne storitve
Področje nefinančnih storitev v Republiki Sloveniji je v večji meri
usklajeno s pravnim redom Evropske unije.
Republika Slovenija je leta 1998 sprejela Zakon o pospeševanju
turizma (Ur.l. RS, št. 57/98), ki vključuje tudi vsebino direktiv, ki se
nanašajo na organiziranje in prodajo turističnih potovanj in varstvo
potrošnikov.

Republika Slovenija je maja 2001 sprejela Zakon o zdravstvenem
varstvu rastlin (Ur. I. RS, št. 45/01). Zakon ureja vsa področja
zdravstvenega varstva rastlin.

Republika Slovenija je julija 1999 sprejela Zakon o rudarstvu (Ur.
I. RS, št. 56/99), ki je s pravnim redom EU uskladil področje
podeljevanja koncesij za izkoriščanja naravnih bogastev tujcev.

Republika Slovenija je junija 2001 sprejela Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št.
57/2001), ki je omogočil vzpostavitev in delovanje neodvisne
institucije za varstvo osebnih podatkov. Spremembe in dopolnitve
Zakona o varstvu osebnih podatkov so bile izvedene zaradi
organizacijske utrditve 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 področju
obdelave osebnih podatkov in njihovega varstva.

V istem mesecu je bil sprejet Zakon o varstvu osebnih podatkov
(Ur. I.. RS, št. 59/99), ki je s pravnim redom EU uskladil področje
definicije občutljivih osebnih podatkov in področje pooblastil
nadzornega telesa.
Republika Slovenija je novembra leta 1999 sprejela Zakon o zaščiti
živali (Ur. I. RS, št. 98/99), ki ureja odgovornost ljudi za zaščito
živali; glede določil pravil za dobro ravnaje z živalmi; glede pogojev,
ki jih je treba za zaščito živali zagotoviti pri reji živali, prevozov, pri
izvajanju določenih posegov na živalih, zakolu in usmrtitvi živali;
glede urejanja postopka, pravice in obveznosti v primerih, ko gre
za zapuščene živali; glede določanja pogojev za društva, ki na
področju zaščite živali delujejo v javnem interesu; glede določanja
nagrad in priznaj na področju zaščite živali; glede nadzorstva nad
izvajanjem tega zakona ter kazenske sankcije za kršitelje določb.

Republika Slovenija je v juliju 2001 sprejela Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije.
Novela zakona omogoča producentom, ki niso registrirani za
opravljanje te dejavnosti v Republiki Sloveniji, snemanje v Republiki
Sloveniji, v sodelovanju s slovenskim producentom.
V oktobru 2001 je bil sprejet Obligacijski zakonik, zakonik vsebuje
temeljna načela in splošna pravila za vsa obligacijsko pravna
razmerja.

Republika Slovenija je januarja 2000 sprejela Zakon o upravnih
taksah (Ur.l. RS, št. 8/2000) in s tem uredila plačevanje upravnih
taks za spise in dejanja v upravnih in drugih javnopravnih stvareh
pri upravnih organih.

B.2.

Junija 2000 je bil sprejet Zakon o kmetijstvu (Ur. I. RS, št. 54/
2000). Zakon prevzema določbe zakona o finančnih intervencijah
v kmetijstvu, ki se nanašajo na proizvodnjo in ponudbo hrane
tako, da so odpravljene omejitve glede dostopa do intervencijskih
sredstev (pomoči in posojila) samo na tiste osebe, ki imajo sedež
v RS. Zakonske določbe, ki to omejitev odpravljajo bodo začele
veljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. V
zakonu so vnese tudi določbe glede dopolnilnih dejavnosti v
kmetijstvu, ki jih prej slovenska zakonodaja ni urejala.

Finančne storitve
Na področju bančništva, zavarovalništva in trga vrednostnih
papirjev je večina novega pravnega reda tudi že implementirana.
Na področju bančništva je do konca letošnjega leta odložena
zahteva po izpolnjevanju kapitalskih zahtev za tržna tveganja in
prilagajanje hranilno kreditnih služb kapitalskim zahtevam do leta
2004.

Na področju storitev informacijske družbe je Republika Slovenija
junija 2000 sprejela Zakon o elektronskem poslovanju in
elektronskem podpisu (Ur.l. RS, št. 57/2000, 30/2001), s katerim
je zagotovila 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.

Na področju zavarovalništva je uveljavljena že večina določb
zakona o zavarovalništvu, dalj časa zakon dopušča
zavarovalnicam za uskladitev z določbami glede omejitev višine
posameznih vrst naložb, ki so se jim dolžne prilagoditi najkasneje
do 1.1.2003. Ravno tako dopušča zakon dalj časa za razgraditev
prekomernih izravnalnih rezervacij, ki so jih zavarovalnice dolžne
enakomerno razgrajevati v petih letih po uveljavitvi sprememb in
dopolnitev zakona o zavarovalništvu, sprejetih v marcu 2002.

Republika Slovenija je junija 2000 sprejela Zakon o dopolnitvah
obrtnega zakona (Ur. I. RS, št. 61/2000), s katerim so bile do
konca leta 2000 odpravljene določbe, ki za opravljanje dejavnosti
postavljajo pogoj slovensko državljanstvo ali dovoljenje za bivanje.

Na področju trga vrednostnih papirjev uveljavljena že praktično
vsa sprejeta zakonodaja. 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.

Republika Slovenija je januarja 2001 sprejela Zakon o
fitofarmacevtskih sredstvih (Ur. I. RS, št. 11/2001, 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
13. junij 2002
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Nefinančne storitve

Republika Slovenija je junija 2001 sprejela Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o varstvu osebnih podatkov, ki omogočil
vzpostavitev in delovanje neodvisne institucije za varstvo osebnih
podatkov v skladu z zahtevami pravnega reda EU in tako področje
varstva osebnih podatkov v celoti uskladila z zahtevami Direktive
95/46/EC.

S sprejemom temeljne zakonodaje na področju nefinančnih
storitev je Republika Slovenija s pravnim redom Evropske unije
uskladila področje turizma, 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 dostopa
do intervencijskih sredstev (pomoči in posojila) pri opravljanju
kmetijske dejavnosti in glede dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu,
področje pogodbe o trgovinskem zastopanju, področje dodelitve
licenc v cestnem prometu, področje ustanavljanja podjetij ter
gostinske dejavnosti in trgovino na debelo in na drobno, delno na
področje kulturnih dejavnosti in področje storitev informacijske
družbe. Pravni red RS na področju nefinačnih storitev je, s
sprejetjem temeljne zakonodaje na prej navedenih področij, v
večji meri usklajen s pravnim redom EU na tem področju.

Republika Slovenija je, sprejela zaradi uskladitve z določbami
Direktive 1999/42/EC, Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o Filmskem skladu Republike Slovenije.
S sprejetjem Obligacijskega zakonika v letu 2001 so v pravni red
Republike Slovenije v celoti uveljavljene zahteve Direktive 86/
653/EEC v zvezi s pogodbo o trgovinskem zastopanju.
B.3.

S sprejetim Zakonom o pospeševanju turizma je pravni red
Republike Slovenije na področju turizma usklajen z vsebino
Direktive 90/314/EEC, ki se nanaša na turizem, turistična potovanja
in prost pretok storitev. Ostala vsebina te direktive pa je zajeta v
Obligacijskem zakoniku.

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

Na področju rudarskih dejavnosti Republika Slovenija na podlagi
Zakona o rudarstvu izvaja podeljevanje koncesij za izkoriščanje
naravnih bogastev tujcem skladno z Direktivo 64/428/EEC in
Direktivo 82/1330/EEC.

Nadzor bančnega poslovanja opravlja Banka Slovenije. Oddelek
Nadzora bančnega poslovanja 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).

S sprejetjem Zakona o varstvu osebnih podatkov je v slovenski
pravni red prenesene zahteve Direktive 95/46/EC, ki ureja področje
varstva osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov je v Republiki
Sloveniji zagotovljeno tudi z 38. členom Ustave Republike
Slovenije.

Ob ustanovitvi oddelka je bilo v oddelku 17 zaposlenih, 19.04.2002
pa 45. Od skupno 45 zaposlenih jih je 8 v vodstvu oddelka, v
odseku analize bančnega poslovanja je 15 delavcev, v odseku
izvajanje kontrole bančnega poslovanja 19 in v odseku izdajanje
dovoljenj 3 zaposleni. Po uveljavitvi zakona o bančništvu, je oddelek
Nadzora bančnega poslovanja prevzel nove 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, itd), nove naloge pa ima Nadzor bančnega poslovanja tudi
po zakonu o potrošniških kreditih, zakonu o preprečevanju pranja
denarja in zakonu o plačilnem prometu. Zaradi novih nalog, med
katere sodijo tudi spremljanje evropske zakonodaje, Bazelskih
priporočil, neposredni nadzor kreditnih institucij na področju
preprečevanja pranja denarja in nadzor bank in hranilnic po
zakonu o plačilnem prometu, se bo nadzor bančnega poslovanja
kadrovsko krepil.

Na področju zaščite živali Republika Slovenija z Zakonom o zaščiti
živali izvaja določbe Direktive 99/42/EC glede odgovornosti ljudi
za zaščito živali, pravil za dobro ravnanje z živalmi in pogoje, ki jih
je potrebno zagotoviti za zaščito živali.
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.
S sprejetjem Zakona o kmetijstvu so bile v pravni red RS
prenesene zahteve Direktive 99/42/EC. Zakon v skladu s pravnim
redom EU ureja finančne intervencije v kmetijstvu, ki se nanašajo
na proizvodnjo in ponudbo hrane tako, da so odpravljene omejitve
glede dostopa do intervencijskih sredstev (pomoči in posojila)
samo na tiste osebe, ki imajo sedež v RS ter dopolnilne dejavnosti
v kmetijstvu.

Število zaposlenih se je v zadnjih letih postopoma povečevalo, do
konca leta 2002 pa se bo predvidoma povečalo na 52. Število
inšpektorjev za delo na terenu naj bi se po načrtu v letu 2002
povečalo od 18 na 21. Od 45 sedaj zaposlenih ima 35 zaposlenih
univerzitetno izobrazbo, izobrazbena struktura pa se bo z
dodatnimi zaposlitvami še izboljšala.

Republika Slovenija je področje storitev informacijske družbe, na
podlagi Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem
podpisu, uskladila z pravnim redom EU oziroma z Direktivo 2000/
31/EC.
S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Obrtnega
zakona sta v slovenski pravni red prenesene zahteve Direktive
69/77/EEC In Direktive 99/42/EC. Z novelo zakona so bile
odpravljene določbe, ki za opravljanje obrtne dejavnosti v
Republiki Sloveniji postavljajo pogoj slovensko državljanstvo ali
dovoljenje za bivanje.

Zaposleni v nadzoru bančnega poslovanja se izobražujejo na
seminarjih, delavnicah in študijskih obiskih v tujih nadzornih
institucijah ter pri Financial Stability Institute, ki prireja številne
delavnice in seminarje s strokovnjaki iz Banke za mednarodne
poravnave. Udeležujejo se tudi na vsakem TAIEX seminarjev. Pri
usposabljanju za regulacijo in nadzor tržnih tveganj sodeluje Banka
Slovenije s tujim rezidenčnim svetovalcem.

Prav tako je Republika Slovenija v letu 2001 sprejela Zakon o
zdravstvenem varstvu rastlin In Zakon o fitofarmacevtskih
sredstvih. S tem so v slovenski pravni red prenesene zahteve
Direktive 74/556/EEC in Direktive 74/557/EEC.
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Zavarovalni nadzor opravlja Agencija za zavarovalni nadzor
(AZN), ki je bila z zakonom ustanovljena kot samostojna pravna
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oseba. Pri opravljanju svojih nalog je odgovorna Državnemu zboru
Republike Slovenije, nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo ter
gospodarno in učinkovito rabo sredstev AZN pa opravlja
Računsko sodišče.

papirje in Agencija za zavarovalni nadzor 5 srečanj, na katerih so
obravnavali problematiko podzakonskih predpisov z vseh treh
področij, poročanje nadzorovanih subjektov nadzornikom,
problematiko izdajanja dovoljenj članom uprav bank, zavarovalnic,
družb za upravljanje in borzno posredniških družb ter tekoče
usklajevanje aktivnosti vseh treh nadzornikov. Vse tri nadzorne
institucije so pripravile tudi skupno publikacijo za finančni sektor
v angleškem jeziku, ki obsega vse zakonske predpise na
finančnem področju (zakone in podzakonske akte).

AZN je pričela z opravljanjem nalog in pristojnosti po novem
zakonu, ko je Vlada Republike Slovenije imenovala strokovni svet
in direktorja, to je bilo meseca junija 2000. S tem je bil ukinjen Urad
RS za zavarovalni nadzor kot organ v sestavi Ministrstva za
finance.
V skladu s poslovnikom AZN so njene notranje organizacijske
enote sektorji (Sektor za splošne, pravne in mednarodne zadeve;
Sektor za aktuarstvo, statistiko in informatiko ter Sektor analiz in
finančnega nadzora) in oddelki, pri čemer ima lahko posamezni
sektor enega ali več oddelkov, ki se oblikujejo po posameznih
zaokroženih delovnih področjih ali za izvajanje posameznih
zaokroženih nalog (Sektor finančnega nadzora in analiz je
razdeljen na dva oddelka: Oddelek analiz in Oddelek finančnega
nadzora).

Sodelovanje s tujimi nadzorniki
Sodelovanje Banke Slovenije s tujimi bančnimi nadzorniki poteka
v skladu s podpisanimi sporazumi o sodelovanju z State of New
York Banking Department, avstrijskim Zveznim ministrstvom za
finance (Bundesministerium fur Finanzen), nemškim
Bundesaufsichtsamt fur das Kreditvvesen, Narodno banko
Makedonije, Banco d'ltalia, Agencijo za bankarstvo Federacije
BIH in z Agencijo za bankarstvo Republike Srpske ter Centralno
banko Bosne in Hercegovine, v pripravi pa je tudi že podpis
sporazuma s francosko Commision Bancaire.

Glede na večje pristojnosti in večji obseg nalog AZN v primerjavi
z bivšim Uradom za zavarovalni nadzor načrtuje le ta do konca
leta 2002 26 zaposlenih, do konca leta 2003 pa 30 zaposlenih, saj
ocenjuje, da bo tolikšno število zaposlenih z ustrezno izobrazbo
in izkušnjami kos izvajanju vseh zakonsko določenih nalog. Za
čim boljše izvajanje zakonsko določenih nalog si bo AZN tudi v
prihodnje prizadevala pridobiti strokovno čimbolj ustrezne in
kvalitetne kadre ter za njihovo sprotno izobraževanje. K strokovni
usposobljenosti zaposlenih AZN prispeva tudi projekt za krepitev
slovenskega zavarovalnega nadzornega organa v okviru PHARE
pomoči, ki se bo predvidoma zaključil v mesecu avgustu 2002.

Agencija za zavarovalni nadzor sodeluje z nadzornimi organi
trga zavarovalnih storitev Velike Britanije, Nemčije, Madžarske,
Češke, Hrvaške, BIH, Makedonije in nekaterih baltiških držav.
Na področju sodelovanja s tujimi nadzorniki trga vrednostnih
papirjev ima Agencija za trg vrednostnih papirjev skupaj z v letu
2000 sklenjenima sporazumoma z nadzornikoma iz Grčije in
Portugalske, sklenjenih šest sporazumov o sodelovanju.
Nefinančne storitve

Nadzor nad trgom vrednostnih papirjev opravlja Agencija za trg
vrednostnih papirjev. 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.

Republika Slovenija ima na področju nefinančnih storitev
ustanovljene vse ključne institucije, potrebne za izvajanje
pravnega reda Evropske unije.
Neodvisna institucija za varstvo osebnih podatkov je bila
ustanovljena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o
varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS. št. 57/2001).
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb Zakona o varstvu
osebnih podatkov se v Republiki Sloveniji opravlja od leta 1992
naprej. Do konca leta 1994 je inšpekcijsko nadzorstvo opravljalo
Ministrstvo za znanost in tehnologijo, od leta 1995 naprej pa je to
področje prišlo v pristojnost Ministrstva za pravosodje.

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.

Stanje na področju varstva osebnih podatkov v Republiki Sloveniji
in izvrševanje določb Zakona o varstvu osebnih podatkov spremlja
tudi pristojno delovno telo Državnega zbora, to je Odbor za notranjo
politiko.

Na podlagi Poslovnika Agencije in Pravilnika o notranji organizaciji
in sistemizaciji delovnih mest, organiziranih v naslednje sektorje:
sektor trga vrednostnih papirjev, sektor nadzora, sektor
investicijskih skladov, sektor pokojninskih skladov, pravni sektor,
sektor za mednarodno sodelovanje, sektor splošnih poslov in
sektor za informatiko. Konec decembra 2001 je bilo na Agenciji
za trg vrednostnih papirjev zaposlenih 30 oseb, do konca leta
2002 načrtuje Agencija skupno število zaposlenih 40.

Zaradi uskladitve pravnega reda RS z zahtevami Direktive 95/
46/EC Evropskega parlamenta in sveta o zaščiti posameznikov
pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem gibanju takih podatkov,
je Republika Slovenija julija 1999 sprejela novi Zakon o varstvu
osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 59/99), ki je stopil v veljavo 7.
avgusta 1999. Nov zakon je bil skoraj v celoti usklajen s prej
navedeno direktivo, njegova neusklajenost pa se je kazala
predvsem v tem, da zakon po mnenju predstavnikov Evropske
unije ni zagotavljal neodvisne institucije za nadzor nad varstvom
osebnih podatkov. Zaradi tega je Republika Slovenija dne v mesecu
juniju 2001 sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o varstvu osebnih podatkov (Ur. I. RS, št. 57/01). Poglavitni namen
navedene novele, ki je stopila v veljavo 24. julija 2001, je bila
vzpostavitev neodvisnega nadzorstva nad izvajanjem določb
Zakona o varstvu osebnih podatkov. Novela zakona je precej
spremenila organizacijo nadzora nad izvajanjem določb zakona

Na področju izobraževanja in strokovnega usposabljanja v tujini
ostaja ameriški SEC še naprej najpomembnejša institucija, tako z
najobsežnejšim programom »SEC Institute« kot tudi s krajšimi
seminarji na področju nadzora. Poleg seminarjev in delavnic, ki jih
organizira SEC, so se predstavniki agencije v preteklem letu
udeležili tudi delavnic in seminarjev organiziranih v okviru TAIEXa ter tudi drugih seminarjev, ki sodijo na področje dela Agencije.
Vse tri nadzorne institucije imajo že dokaj utečeno medsebojno
sodelovanje, ki je tudi formalizirano s Pravilnikom o medsebojnem
sodelovanju nadzornih institucij. Od podpisa Pravilnika so imeli
nadzorni organi Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih
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in sicer je do uveljavitve novele zakona inšpekcijsko nadzorstvo
nad izvajanjem določb zakona opravljal en inšpektor, ki je deloval
kot samostojni izvajalec v okviru Ministrstva za pravosodje. Z
novelo zakona pa sta za opravljanje nadzora nad izvajanjem
določb zakona določeni dve instituciji in sicer Inšpektorat za
varstvo osebnih podatkov (s tem področjem se ukvarjajo trije
zaposleni delavci), ki je organ v sestavi Ministrstva za pravosodje
in Varuh človekovih pravic, ki za opravljanje nalog neodvisnega
nadzora varstva osebnih podatkov določi svojega namestnika
(za to področje je zadolžen en delavec).

odpravljene številne omejitve tako pri prilivu, kot odlivu kapitala.
Pravna ureditev na področju prostega pretoka kapitala je z
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. Omejitve, ki jih je Republika Slovenija še zadržala in
se v glavnem nanašajo le na kratkoročne oblike kapitala, pa so
bile bistveno omiljene in postopoma v večini ukinjene.
Ključna zakonska podlaga na tem področju je Zakon o deviznem
poslovanju z ustreznimi podzakonskimi akti Ministrstva za finance in Banke Slovenije.

2.3.4 Prost pretok kapitala
A.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

Zakon o deviznem poslovanju iz leta 1999 je postavil rokovnik
dokončne odprave omejitev pretoka kapitala, ki upošteva obveze
iz Evropskega sporazuma o pridružitvi, v letu 2000 pa je Republika
Slovenija v okviru pogajalskega procesa za poglavje prost pretok
kapitala sprejela še zaveze glede vmesnih liberalizacijskih
korakov, ki naj bi potekali znotraj dogovorjenih rokov in ki zadevajo
odpravo omejitev (i) pri ustanavljanju za sektorje, ki so bili bodisi
izključeni iz Evropskega sporazuma o pridružitvi bodisi rok za
odpravo omejitev še ni potekel, ter (ii) na področju denarnega
poslovanja.

Ključna zakonodaja za to področje je bila sprejeta v prejšnjih letih,
predvsem v letu 1999, 2000 in 2001, zato je bilo v obdobju po
oddaji lanskega gradiva, bistveno njeno izvajanje.
V novembru 2001 je bil sprejet podzakonski predpis Banke
Slovenije, ki odpravlja vse omejitve za naložbe nerezidentov v
vrednostne papirje na denarnem trgu v Republiki Sloveniji in
podzakonski predpis, ki popolnoma sprošča fizične prenose
finančnih sredstev rezidentov.
A.2.

Banka Slovenije je v okviru nalog iz Državnega programa ter v
skladu s časovnim načrtom odprave omejitev, ki ga je leta 2000
sprejel Svet Banke Slovenije, s svojimi sklepi že sprejela večino
liberalizacijskih ukrepov s področja denarnega poslovanja.
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%. V maju
2001 je bil sprejet sveženj ukrepov, ki so sprostili naložbe v
vrednostne papirje za nerezidente v Republiki Sloveniji in rezidente
v tujini ter odpiranje računov slovenskih pravnih oseb v tujini.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Sprejeta zakonodaja na tem področju je uveljavljena. V obdobju
poročanja so bili uveljavljeni in implementirani vsi predpisi, sprejeti
v letu 2001. V juliju 2001 je Banka Slovenije uveljavila v maju
sprejete predpise glede odprave omejitev pri nakupih vrednostnih
papirjev v tujini s strani rezidentov in pri nakupih vrednostnih
papirjev nerezidentov v Republiki Sloveniji. Hkrati je bilo s 1. julijem
2001 uveljavljeno prosto odpiranje računov za slovenske pravne
osebe v tujini. S1. januarjem 2002 sta bila predpisa Banke Slovenije,
sprejeta v novembru 2001 in navedena v prejšnji točki, tudi
dejansko uveljavljena.
A.3.

Upravna usposobljenost
Tako so bile omejitve pri portfeljskih naložbah umaknjene hitreje,
kot je bilo načrtovano s podrobnejšim načrtom nadaljnje
liberalizacije kapitalskih tokov.

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 Banka Sllovenije črpala pomoč v okviru projekta
programa PHARE, za namen posodobitve plačilno bilančne
statistike in uskladitve le-te z mednarodnimi standardi.
B.
B.1.

Ker je Banka Slovenije pospešeno realizirala plan liberalizacije
kapitalskih tokov, za leto 2002 ni predvidenih nadaljnjih sprememb
njenih ukrepov. Banka Slovenije bo najkasneje do vstopa v
Evropsko unijo sprostila še edino preostalo omejitev pretoka
kapitalskih tokov s področja njene pristojnosti, to je odpiranje
tekočih in depozitnih računov prebivalstva v tujini.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

Na področju prostega pretoka kapitala so zlasti v letih 1999 in
2000 obstajale še nekatere sektorske omejitve, povezane s
pravico do ustanavljanja. Za odpravo teh omejitev je Republika
Slovenija v decembru 2000"pripravila časovni načrt in ga v obliki
dopolnitve dodatnih pojasnil za to področje posredovala Evropski
uniji. Ob oddaji dopolnitve dodatnih pojasnil so se omejitve
nanašale na lastniške deleže v družbah za upravljanje in
investicijskih skladih ter pooblaščenih družbah za upravljanje, na
naložbe investicijskih skladov v vrednostne papirje tujih izdajateljev,
na opravljanje detektivske dejavnosti, izkoriščanje naravnih virov
pod pogoji koncesije, organiziranje iger na srečo, revizijo, medije,

Prenos zakonodaje

Na področju prostega pretoka kapitala je Republika Slovenija v
svoj pravni red prenesla večino pravnega reda EU že v letih
1999, 2000 in 2001. Republika Slovenija spoštuje obveznosti iz
Evropskega sporazuma o pridružitvi na področju prostega pretoka
kapitala, ki zahteva, da le-ta liberalizira neposredne naložbe in
kreditne posle takoj po uveljavitvi Evropskega sporazuma o
pridružitvi, portfeljske naložbe pa v štirih letih po uveljavitvi. S
sprejemom nove devizne zakonodaje v letu 1999 so bile že
poročevalec, št. 58
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telekomunikacije, zračni prevoz in kabotažo. Del predvidenih
ukrepov za odpravo omejitev že je bil uresničen in sicer s
sprejemom Zakona o revidiranju, Zakona o letalstvu, Pomorskega
zakonika ter Zakona o telekomunikacijah in Zakona o medijih v
prvih mesecih leta 2001.

A.2.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Uveljavljanje zakonodaje s področja prava družb poteka brez
večjih težav.

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

A.3.

Do konca letošnjega leta so predvidene spremembe v Zakonu o
deviznem poslovanju, s katerimi bosta odpravljeni zahtevi za
izdajo predhodnega dovoljenja ministra za finance za izdajo tujih
dolžniških vrednostnih papirjev v Sloveniji ter za izdajo
predhodnega soglasja ministra za finance pri vpeljavi lastniških
vrednostnih papirjev v tujini. Republika Slovenija se je v dodatnih
pojasnilih k pogajalskim izhodiščem namreč zavezala, da bo
odpravila navedene omejitve najpozneje s 01.02.2003.

Predstavnik Carinske uprave Republike Slovenije se redno
udeležuje seminarjev, ki so organizirani v okviru programa CUSTOMS 2002. Tako se je do sedaj udeležil treh seminarjev in sicer
novembra 2000, maja 2001 in decembra 2001.

S1. januarjem 2002 je skladno z Zakonom o zdravstvenem varstvu
rastlin (Uradni list RS, št. 45/2001) naloge Urada RS za varstvo in
registracijo sort rastlin prevzela Uprava za varstvo rastlin in
semenarstvo.

Marca 2002 je Carinska uprava Republike Slovenije organizirala
za carinike seminar na temo boja zoper kršitve pravic intelektualne
lastnine. Seminarje obsegal tri sklope, in sicer izvajanje zakona o
carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine, uporaba
obstoječih informacijskih baz in predstavitev izkušenj imetnikov
pravic (Adidas, Microsoft, Mercedes, idr.). Carinska uprava
Republike Slovenije načrtuje jeseni 2002 organizacijo in izvedbo
podobnega seminarja.

Zaradi nadaljnje uskladitve slovenske zakonodaje z evropskim
pravnim redom bo v juniju 2002 sprejet Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o preprečevanju pranja denarja, ki je po hitrem
postopku vložen v obravnavo v Državnem zboru.

V marcu 2002 so se trije predstavniki Carinske uprave Republike
Slovenije udeležili v Republiki Avstriji seminarja na temo carinskih
postopkov v primeru kršitev intelektualne lastnine, ki ga je
organizirala Gospodarska zbornica Avstrije.

Od zakonov, ki odpravljajo sektorske omejitve pri pravici do
ustanavljanja, je v Državnem zboru predlog novega zakona o
investicijskih skladih in družbah za upravljanje.
B2.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Vsa sprejeta zakonodaja in politika liberalizacije kapitalskih tokov
se izvaja.
B.3.

Ključne institucije na tem področju Ministrstvo za finance, Banka
Slovenije, Ministrstvo za pravosodje in Urad za preprečevanje
pranja denarja delujejo dobro. Republika Slovenija bo do 30.6.2003
zagotovila primeren in učinkovit postopek reševanja potrošniških
sporov v skladu z 10. členom Direktive 97/5/EC o plačilnem
prometu s tujino. To funkcijo bo Republika Slovenija zagotovila v
okviru zasebne ali javne sheme izvensodnega reševanja
potrošniških sporov na področju finančnih storitev. Aktivnosti za
vzpostavitev sheme že potekajo. Vodi jih Urad RS za varstvo
potrošnikov.

A.1.

Prenos zakonodaje

B.1.

Zakonodaja

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o gospodarskih
družbah (Uradni list RS, št. 45/2001) je Državni zbor Republike
Slovenije sprejel 24. maja 2001. S tem je pravna ureditev Republike
Slovenije v celoti usklajena s pravnim redom Evropske unije za to
področje.
Z novelo se Zakon o gospodarskih družbah sistematično usklajuje
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.

Na področju prava družb, v katerega spadajo podpodročja pravo
gospodarskih družb, intelektualna lastnina, računovodstvo in
revidiranje v preteklem obdobju ni bilo sprejete nove zakonodaje,
ker je to področje v večji meri že usklajeno s pravnim redom
Evropske unije.
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Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

Zakon o gospodarskih družbah je bil že ob uveljavitvi v pretežni
meri izdelan po vzoru ureditve prava družb v državah članicah
EU, zato bila je ureditev prava družb v Republiki Sloveniji že od
leta 1994 v pretežni meri usklajena z ureditvijo tega področja v
pravnem redu Evropske unije.

2.3.5 Pravo družb
Napredek od zadnjega poročila o napredku

B.

Pravo gospodarskih družb v Republiki Sloveniji ureja Zakon o
gospodarskih družbah, ki velja od leta 1993. Na področju
finančnega poslovanja pa pravno ureditev dopolnjuje Zakon o
finančnem poslovanju podjetij, ki se uporablja od julija 1999.

Upravna usposobljenost

A.

Upravna usposobljenost

2. V skladu z drugo direktivo - kapitalsko direktivo (77/91/EEC),
se podrobneje definirajo posamezne kategorije kapitala in v tem
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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.

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.
Republika Slovenija z zakonom še pred vstopom v EU ureja
ukrepe carinskih organov v zvezi s kršitvami pravic intelektualne
lastnine podobno, kot so ti določeni s predpisi Evropske skupnosti.
Taka ureditev bo carinskim organom olajšala prehod na
neposredno izvajanje evropskih predpisov po vstopu v Evropsko
unijo.

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 v svojem prvotnem besedilu
sicer že urejal, čeprav v omejenem obsegu. 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. Računovodski
standardi, h katerim je dal soglasje minister za finance, so objavljeni
v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 107/2001.

Zakon o industrijski lastnini (Uradni list RS, št. 45/2001) je bil
sprejet 23. maja 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.

Intelektualna lastnina
Računovodstvo

Področje intelektualne lastnine urejajo Zakon o avtorski in sorodnih
pravicah (Uradni list RS, št. 21/95), Zakon o industrijski lastnini
(Uradni list RS, št. 45/2001) in Zakon o carinskih ukrepih pri
kršitvah pravic intelektualne lastnine (Uradni list RS, št. 30/2001).

V letu 1999 je bil sprejet nov zakon o računovodstvu (Uradni list
RS, št. 23/99), ki se je pričel uporabljati s 1. januarjem 2000. Na
podlagi zakona o računovodstvu so pripravljeni in sprejeti že vsi
podzakonski akti, ki predpisujejo enotni kontni načrt za proračun,
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.

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. januarja 2001. Zakon je stopil v
veljavo 24. februarja 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;

Skladno z novim zakonom o javnih skladih (Uradni list RS, št. 22/
2000) in zakonom o spremembah zakona o prispevkih za
socialno varnost (Uradni list RS, št. 81/2000) so bili ustrezno
dopolnjeni tudi vsi podzakonski predpisi, tako da je omogočeno
natančno in dosledno voditi evidence, ki jih zahteva področna
zakonodaja.

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.;

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

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.

Revizija
Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št. 11/2001) je bil sprejet v
Državnem zboru Republike Slovenije 30. januarja 2001 in je začel
veljati 3. marca 2001. Z zakonom, ki med drugim odpravlja tudi
omejitve glede ustanavljanja tujih revizijskih družb, je slovenska
zakonodaja na področju revidiranja v celoti usklajena z Osmo
direktivo Sveta 84/253/EEC.

Zakon je tudi usklajen s konvencijami Svetovne organizacije za
intelektualno lastnino (WIPO) 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 WIPO o izvedbah
in fonogramih, ki prinaša nove definicije in nove sorodne materialne
pravice.

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.

Zakon o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic Intelektualne lastnine
(Uradni list RS, št. 30/2001) je Državni zbor Republike Slovenije
sprejel v 10. aprila 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

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.
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B.2.

Uveljavljanje zakonodaje in politik

o zdravstvenem varstvu rastlin (Uradni list RS, št. 45/2001) naloge
urada prevzela Uprava za varstvo rastlin in semenarstvo.

Izvajanje zakonodaje s področja prava družb poteka brez večjih
težav.
B.3.

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 in 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. Zaposleni v
uradu so visoko strokovno usposobljeni za opravljanje nalog, ki
so v pristojnosti urada.

Upravna usposobljenost

Pravo gospodarskih družb
Zakon o gospodarskih družbah v pretežni meri izvajajo
gospodarski subjekti, zato ni potrebe po krepitvi upravnega
sistema. Izvajanje zakona poteka brez večjih težav.
Intelektualna lastnina
Na področju intelektualne lastnine že delujejo vse potrebne
institucije, in sicer: Urad Republike Slovenije za intelektualno
lastnino, Uprava Republike Slovenije za varstvo rastlin in
semenarstvo, Urad Republike Slovenije za priznavanje označb
kmetijskih pridelkov oziroma živil, sodišča, policija in carina ter
kolektivne organizacije za uveljavljanje avtorskih pravic.
Z uveljavitvijo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Uradni list RS, št.
30/01) deluje Urad RS za intelektualno lastnino kot organ v sestavi
Ministrstva za gospodarstvo. Urad RS za intelektualno lastnino
ima v sistemu varstva intelektualne lastnine osrednjo vlogo. Urad
zagotavlja kakovostno varstvo pravic intelektualne lastnine vsem
prijaviteljem pod enakimi pogoji, se vključuje in sodeluje v
mednarodnih organizacijah na področju intelektualne lastnine, skrbi
za osveščenost uporabnikov o pomenu pravnega varstva
intelektualnih pravic, razvija informacijsko okolje s kakovostnimi
tehnološkimi informacijami za učinkovito uporabo pravic
intelektualne lastnine ter izvaja nadzor nad poslovanjem kolektivnih
organizacij za uveljavljanje avtorskih pravic.

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. Zoper oftločbe Urada RS za
intelektualno lastnino je mogoče vložiti tožbo v upravnem sporu
pri Upravnem sodišču RS.
V Republiki Sloveniji sicer poteka učinkovito sodno varstvo
avtorskih in sorodnih pravic, na kar kaže tudi število izdanih
obsodilnih odločb sodnikov za prekrške in kazenskih sodišč zoper
kršilce.

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.

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).

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
Evropska patentna organizacija ter organi raznih konvencij, v
katere je vključena Republika Slovenija. Urad RS za intelektualno
lastnino zaposluje petdeset delavcev. Urad 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).

Na področju boja proti kršitvam pravic intelektualne lastnine se
delavci carine in policije udeležujejo izobraževanj in usposabljanj,
ki potekajo že od leta 2000.
Tako je bil septembra 2000 v okviru PHARE - RIP programa
organiziran seminar za policiste in carinike na temo izvajanja
zakona o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne
lastnine.
Februarja 2001 je bilo ustanovljeno neformalno koordinacijsko
telo za boj zoper piratsko blago in ponarejene znamke z nalogo
izmenjave vseh informacij in medsebojne pomoči. Člani
koordinacijskega telesa so predstavniki Policije, Carine, Tržnega
inšpektorata in Urada RS za intelektualno lastnino. Člani
koordinacijskega telesa skrbijo za izmenjavo podatkov in
informacij in koordinacijo dela med institucijami pristojnimi za
izvrševanje zakona o carinskih ukrepih pri kršitvah pravic
intelektualne lastnine.

Na področju varstva intelektualne lastnine je bil januarja 1999
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 je vodil
upravne postopke in opravljal druge naloge s področja varstva in
registracije sort rastlin. S 1. januarjem 2002 je skladno z Zakonom
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Računovodstvo

A.2.

Pravni red EU s področja računovodstva izvajajo naslednje
institucije: Ministrstvo za finance, Zveza računovodij, finančnikov
in revizorjev Slovenije ter Računsko sodišče Republike Slovenije.

Konkurenca
Urad RS za varstvo konkurence je pri izvajanju Zakona o
preprečevanju omejevanja konkurence in Zakona o varstvu
konkurence (slednji ostaja v veljavi v delu, ki se nanaša na
dumpinški in subvencionirani uvoz) v letu 2001 začel 62
postopkov in sprejel 49 končnih odločitev; od tega je bilo 6 odločitev
povezanih z omejevalnimi sporazumi, 3 odločitve z zlorabo
prevladujočega položaja in 40 odločitev s koncentracijami podjetij.

Ministrstvo za finance aktivno sodeluje pri pripravi in oblikovanju
stališč glede evidentiranja poslovnih dogodkov za pravne osebe
državnega 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 državni sektor.

Državne pomoči

Slovenski inštitut za revizijo izdaja računovodske standarde za
gospodarske družbe.

Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi je v letu 2001 prejela
128 priglasitev državnih pomoči (za 52% več kot leta 2000) in
izdala pozitivno mnenje v 23 primerih, pozitivno mnenje s pogojem
v 48 primerih in negativno mnenje v 9 primerih. Za 44 priglasitev
je jgotovila, da nimajo narave državnih pomoči, 1 priglasitev je
bila zavržena, 3 priglasitve pa so še v postopku. Na podlagi
obravnavanih priglasitev je komisija v letu 2001 potrdila 35 shem
(70% več shem kot leta 2000). V prvih štirih mesecih leta 2002 je
bilo Komisiji posredovano 29 priglasitev, potrdila pa je 8 shem.
Evropska komisija je v letu 2001 ocenjevala izvajanje sprejete
zakonodaje o nadzoru državnih pomoči v Republiki Sloveniji in po
pregledu vseh priglasitev državnih pomoči ter odločitev Komisije
za nadzor nad državnimi pomočmi podala pozitivno oceno dela.

Revizija
Na področju revizije deluje Slovenski inštitut za revizijo.
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.

Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi je konec maja 2001
sprejela Informacijo o aktivnostih za uskladitev neusklajenih
področij v Programu prilagoditve, ki je vsebovala pregled
neusklajenih predpisov po ministrstvih ter aktivnosti predvidene
za uskladitev. Ugotovljeno je bilo, da so ministrstva v glavnem
izpolnila sprejete zaveze iz programa prilagoditve in uskladila
predpise. V mesecu juniju 2001 sta bili z informacijo seznanjeni
Vlada Republike Slovenije in Evropska komisija. Sredi maja 2002
je Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi prejela novo
Informacijo o usklajenosti predpisov iz Programa prilagoditve, ki
jo bo junija posredovala Vladi republike Slovenije in Evropski komisiji.

2.3.6 Politika konkurence in državnih pomoči
A.

Napredek od lanskega slovenskega poročila o
napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

Junija 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. Izvedbena
pravila omogočajo izvajanje zakonodaje o državnih pomočeh v
skladu z določili pravnega reda EU.

Konkurenca
Na področju konkurence v preteklem letu ni bilo sprejete nove
zakonodaje, ker je bil načrtovani prenos veljavne zakonodaje EU
v slovenski pravni red končan leta 2000. Zakonodaja Republike
Slovenije je usklajena s pravnim redom EU, izpolnjene so tudi vse
zaveze, dane v okviru pogajalskih izhodišč, Državnega programa
za prevzem pravnega reda EU in določb 65. člena Evropskega
sporazuma.

Julija 2001 je bil potrjen sklep Pridružitvenega sveta EU - Slovenija
o podaljšanju prehodnega obdobja iz 65. člena Evropskega
sporazuma o pridružitvi, ki se nanaša na državne pomoči za
manj razvite regije, za 4 leta, z veljavnostjo od 1.1.2001. V tem
obdobju se vsaka državna pomoč, ki jo dodeljuje Republika
Slovenija, ocenjuje glede na dejstvo, da Slovenija velja za območje,
enako območjem Skupnosti, opredeljenim v členu 87(3)(a)
pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Državne pomoči
S sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
ekonomskih conah novembra 2001 (Uradni list RS, št. 97/01) so
bili preoblikovani pogoji za uveljavljanje davčnih ugodnosti za
poslovanje v ekonomskih conah v skladu z določili pravnega
reda EU. S tem je bila slovenska zakonodaja s področja državnih
pomoči usklajena s pravnim redom EU in izpolnjene vse zaveze,
dane v okviru pogajalskih izhodišč, Državnega programa za
prevzem pravnega reda EU in določb 65. člena Evropskega
sporazuma.
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Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Julija 2001 je Republika Slovenija Evropski komisiji predložila
predlog Regionalne karte državnih pomoči, ki je ocenila, da je
predlog utemeljen in v skladu s pravnim redom EU in Evropskim
sporazumom o pridružitvi-. Regionalna karta določa območja,
upravičena do regionalnih pomoči, ter najvišjo dovoljeno stopnja
regionalnih državnih pomoči v Sloveniji in velja do konca leta
2004 oziroma do vstopa v EU.
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Zaradi uskladitve zakonodaje s pravili, ki se nanašajo na
konkurenco in pravila dajanja državnih pomoči, je Vlada Republike
Slovenije aprila 2001 sprejela sklep, da se prične s postopkom
prenehanja delovanja Slovenske razvojne družbe, februarja 2002
pa je sprejela sklep o likvidaciji SRD. Na podlagi teh sklepov SRD
v letu 2002 ne dodeljuje več državnih pomoči.
Septembra 2001 je bil Evropski komisiji posredovan inventar o
državnih pomočeh, marca 2002 pa tretje letno poročilo o državnih
pomočeh za obdobje 1998-2000. Podatki za celotno obdobje
temeljijo na vzpostavljeni evidenci prejemnikov pomoči, za leto
2000 pa tudi na podatkih o predhodno prijavljenih državnih
pomočeh.
S 1.1.2002 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o ekonomskih conah.Tudi podjetja, ki so pred uveljavitvijo
tega zakona poslovala v ekonomskih conah, so morala prilagoditi
svoje poslovanje novim določbam o uveljavljanju davčnih
ugodnosti, usklajenim s pravili o dodeljevanju državnih pomoči v
EU.
A.3.

Upravna usposobljenost

Konkurenca
Urad RS za varstvo konkurence je izključno pristojen za izvajanje
varstva konkurence na osnovi sprejete zakonodaje. 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. V Uradu je
bilo konec leta 2001 zaposlenih 12 delavcev, ki se stalno strokovno
izpopolnjujejo. V organizaciji Urada poteka tudi strokovno
usposabljanje delavcev drugih organov, ki neposredno sodelujejo
v postopkih varstva konkurence.
Z uveljavitvijo Izvedbenih pravil, ki temeljijo na določilih 65. člena
Evropskega sporazuma o pridružitvi, so od 1.1.2001 zagotovljeni
pogoji za institucionalizirano sodelovanje med organi, pristojnimi
za področje varstva konkurence v Sloveniji in EU. Z natančno
določenimi mehanizmi sodelovanja, med Evropsko komisijo
(generalni direktorat Konkurenca) in Uradom za varstvo
konkurence so uradu dane možnosti sodelovanja v postopkih,
sproženih v okviru določb 65. člena Evropskega sporazuma o
pridružitvi.
Državne pomoči
Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi, ki v skladu z Zakonom
o nadzoru državnih pomoči obravnava, ocenjuje in potrjuje
priglasitve državnih pomoči in Sektor za nadzor nad državnimi
pomočmi, ki deluje kot njena tehnična pomoč v smislu priprave
gradiv in predlogov sklepov, sta v preteklem obdobju izvajala
nadzor nad državnimi pomočmi in ugotavljala njihovo skladnost s
pravili na področju državnih pomoči. V Sektorju za nadzor državnih
pomoči, ki deluje v okviru Ministrstva za finance, je bilo konec leta
2001 zaposlenih 11 ljudi.
V okviru Phare programa (twining) s Francijo in Avstrijo je bilo
izvedenih veliko izobraževalnih aktivnosti, kar je pripomoglo k še
boljšemu spremljanju novih državnih pomoči in razvoju
usposobljenosti sektorja za kvalitetno analiziranje priglasitev ter
pripravo kvalitetnih mnenj, ki so osnova za odločitve komisije.
Projekt tvvinninga za področje državnih pomoči se je pričel
novembra 2000 in končal aprila 2002. Država partnerica je bil
Francija, kot podpartnerica pa je nastopala Avstrija. Projekt je bil

namenjen zagotavljanju podpore Sektorju za nadzor državnih
pomoči pri izvajanju sprejete zakonodaje na področju nadzora
državnih pomoči ter usposabljanju kadrov na ministrstvih, ki so
dajalci državnih pomoči.
B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

Konkurenca
Področje varstva konkurence v Republiki Sloveniji je urejeno z
Zakonom o preprečevanju omejevanja konkurence in deloma z
Zakonom o varstvu konkurence (v delu, ki se nanaša na
dumpinški in subvencioniran uvoz) ter štirimi podzakonskimi akti
in je vsebinsko usklajeno s pravnim redom Evropske unije. Zaradi
posodabljanja evropske konkurenčne (anti-trust) zakonodaje bo
do konca junija 2002 sprejeta sprememba Uredbe o skupinskih
izjemah, ki bo upoštevala novosti pravnega reda Evropske unije
na področju horizontalnih sporazumov o sodelovanju, kar je
zaveza Republike Slovenije iz dokumenta Evropske komisije
(CONF-SI 72/02 z dne 28.11.2001) ob zapiranju poglavja Politike
konkurence.
Državne pomoči
Področje nadzora nad državnimi pomočmi v republiki Sloveniji je
urejeno z Zakonom o nadzoru državnih pomoči in Zakonom o
spremembah in dopolnitvah zakona o ekonomskih conah ter
ustreznimi podzakonskimi akti in je v celoti usklajeno s pravnim
redom Evropske unije. Sprejeta zakonodaja se izvaja pri
dodeljevanju novih državnih pomoči kakor tudi izvajanju
predhodnega (ex ante) in naknadnega (ex post) nadzora.
Evropska komisija to potrjuje v dokumentu (CONF-SI 72/02 z
dne 28.11.2001) ob zapiranju poglavja Politike konkurence in
ugotavlja, da so vsi trije elementi prilagoditve v Republiki Sloveniji
izpolnjeni.
B.2.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Konkurenca
Urad za varstvo konkurence enotno obravnava vse vrste
omejevanj konkurence, tudi tiste, ki izhajajo iz podeljenih in
izključnih pravic oziroma nacionalnih monopolov komercialnega
značaja. Ena od prednostnih nalog Urada je preventivno delovanje
z namenom dviga konkurenčne kulture podjetij, predvsem v obliki
predhodnih konzultacij ter seznanjanja s pravili konkurence preko
seminarjev, delavnic, objave člankov v strokovni literaturi in
sodelovanja v univerzitetnem programu izobraževanja.
Vzpostavljeno je tudi izobraževanje sodnikov, ki bo intenzivno
potekalo tudi v bodoče.
Analize posameznih delov trga, opravljene na osnovi baze
podatkov, pridobljenih pri postopkih presoje koncentracij,
omogočajo Uradu večji poudarek pri presoji omejevalnih ravnanj.
Glede na trenutno strukturo trga bo v okviru postopkov večji del
še vedno namenjen presoji koncentracij podjetij. V letu 2002 je
predviden večji poudarek podrobni presoji dogovorov o cenah in
delitvi trga v okviru združenj podjetij in med podjetji. Nadzorna
funkcija Urada se bo tako primarno izkazovala v presoji in
preprečevanju omejevalnih sporazumov ter presoji delovanja
podjetij s prevladujočim položajem na trgu.
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Na področju trgovinskih mehanizmov so bile sprejete vsakoletne
uredbe o izvajanju multilateralnih in bilateralnih sporazumov o
prosti trgovini (Ur. I. RS, št. 110/01 in 111/01). Sprejeta je bila tudi
Uredba o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Ur.
I. RS, št. 107/01), ki opredeljuje način delitve kvot po modificiranem
sistemu »first come - first served« oziroma prednostna obravnava
po vrstnem redu prispelih zahtevkov, ter s 1.1.2002 na fiovo
uvedeno metodo dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih
kvot (Auction system).

Državne pomoči
Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi, ki v skladu z Zakonom
o nadzoru državnih pomoči obravnava, ocenjuje in potrjuje
priglasitve državnih pomoči in Sektor za nadzor nad državnimi
pomočmi, ki deluje kot njena tehnična pomoč v smislu priprave
gradiv in predlogov sklepov, izvajata nadzor nad državnimi
•pomočmi in ugotavljata njihovo skladnost z obstoječo zakonodajo,
mednarodno sprejetimi obveznostmi, ob upoštevanju vseh
sprememb zakonodaje na področju državnih pomoči v EU.

Za ustrezno izvajanje sprejete zakonodaje s področja varstva
konkurence so v Zakonu o preprečevanju omejevanja konkurence
predvideni pogoji za delo funkcionalno neodvisnega Urada za
varstvo konkurence in stalno strokovno usposabljanje tako
delavcev Urada kot drugih organov ki neposredno sodelujejo v
postopkih varstva konkurence. V skladu z naraščanjem obsega
dela Urad načrtuje zaposlovanje novih kadrov in njihovo strokovno
usposabljanje, saj bo ostal pristojen za izvajanje nalog s področja
varstva konkurence tudi po pristopu Republike Slovenije k
Evropski uniji.

Pomemben napredek pri prenosu zakonodaje je bil dosežen na
področju politike kakovosti, kjer je bil v maju 2002 sprejet Pravilnik
o postopkih za priznavanje označb posebnih kmetijskih pridelkov
oziroma živil (Ur. I. RS, št. 44/02), ki bo nadomestil prejšnje
predpise, ki so urejali označevanje geografskega poimenovanja
za kmetijske pridelke oz. živila, označevanje tradicionalnega
ugleda za kmetijske pridelke oz. živila, višjo kakovost in zaščitni
znak za označevanje kmetijskih pridelkov oz. živil. Novi pravilnik
vsebinsko povzema določbe Uredb 2081/92 EEC in 2082/92 EEC
in odpravlja dosedanje neusklajenosti s pravnim redom EU.
Sprejeta sta bila tudi Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih,
ki jih morajo izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje
skladnosti kmetijskih pridelkov oziroma živil (Ur. I. RS, št. 58/01)
ter Pravilnik o vsebini listin o skladnosti kmetijskih pridelkov
oziroma živil in Pravilnik o specifikaciji kmetijskih pridelkov oziroma
živil (oba Ur. I. RS, št. 86/01).

Državne pomoči

Skupne tržne ureditve

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 letu 2001 se je okrepilo neposredno sodelovanje s
predstavniki Evropske komisije in strokovnjaki iz držav članic,
predvsem v zvezi s konkretnimi primeri dodeljevanja državnih
pomoči v Sloveniji. Velik poudarek je bil dan tudi pridobitvi znanja
in izkušenj iz obstoječe prakse Evropske komisije in odločitev
Sodišča ES na tem področju. Z nadaljnjim izobraževanjem in
usposabljanjem Sektorja za nadzor državnih pomoči ter dajalcev
državnih pomoči, tudi v zvezi s spremembami zakonodaje s
področja državnih pomoči v EU, bo upravna usposobljenost
zagotovljena tudi v prihodnje.

V aprilu 2002 sta bili izdani novi uredbi o ureditvi trga z žiti in z
vinskim grozdjem, moštom in vinom (obe Ur. I. RS, št. 34/02).
Spremenjene in dopolnjene pa so bile uredbe o ureditvi trga za
sladkor, za ovčje in kozje meso, za goveje meso, za sveže sadje,
zelenjavo in oljčno olje, za seme kmetijskih rastlin ter za hmelj
(vse Ur. I. RS, št. 34/02). Uredbe o tržnih ureditvah postavljajo
pravni in izvedbeno tehnični okvir za izvajanje tržnih ureditev,
primerljivih s skupnimi tržnimi ureditvami EU.

B.3.

Upravna usposobljenost

Konkurenca

Na področju ureditve trga z žiti sta bila sprejeta tudi Pravilnik o
metodah za določanje kakovosti žit, ki so predmet intervencijskega
nakupa (Ur. I. RS, št. 58/01) in Odredba o podrobnejših pogojih in
postopku izvedbe intervencijskega nakupa žit letine 2001 (Ur. I.
RS, št. 62/01).
Na področju ureditve trga za goveje meso sta bila sprejeta Pravilnik
o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic na klavni
liniji in Pravilnik o označevanju govejega mesa (oba Ur. I. RS, št.
103/01).

2.3.7 Kmetijstvo
A.

Napredek od lanskega slovenskega poročila o
napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

Na področju ureditve trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
je bil sprejet Pravilnik o imenovanju pokuševalcev in pooblaščene
organizacije za preizkušanje pokuševalcev in organoleptičnih
sposobnosti kmetijskih inšpektorjev (Ur. I. RS, št. 69/01 in 87/01).
Izdano je bilo Navodilo za pripravo programov dela, letnih dopolnil
k programom in poročil organizacij proizvajalcev (Ur. I. RS št. 67/
01). Izdane so bile tudi: Odločba o imenovanju pooblaščene
organizacije za izvajanje preizkusa usposobljenosti pokuševalcev
za organoleptično oceno vina, mošta in drugih proizvodov iz
grozdja in vina in izvajanje programa usposabljanja pokuševalcev
za izvajanje organoleptične ocene vina, mošta in drugih proizvodov
iz grozdja in vina, ter izvajanje preizkusa organoleptičnih
sposobnosti kmetijskega inšpektorja (Ur l. RS, št. 99/01), tri
odločbe o imenovanju pooblaščene organizacije o imenovanju
pooblaščene organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja
zaradi določanja roka trgatve in ugotavljanja primernosti grozdja
za vrhunsko vino ZGP (vse Ur.l. RS, št. 99/01) ter pet odločb o
imenovanju pooblaščene organizacije za ocenjevanje mošta, vina

Horizontalne vsebine
V obdobju od zadnjega poročila o napredku so bili na področju
horizontalnih vsebin na podlagi Zakona o kmetijstvu sprejeti novi
podzakonski predpisi, ki pomenijo nadaljnje prilagajanje slovenske
zakonodaje pravnemu redu EU.
Na področju vzpostavitve Integriranega administrativnega In
kontrolnega sistema (v nadaljevanju IAKS) je bila v aprilu 2002
izdana Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2002
(Ur. I. RS, št. 34/02).
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in drugih proizvodov iz grozdja in vina (vse Ur. I. RS, št. 19/02).
Sprejeto je bilo tudi Navodilo o vsebini programov promocije vina
in o načinu pridobitve podpore za promocijo vina (Ur. I. RS, št. 4/
02).

Zootehnične vsebine
V obdobju od zadnjega poročila o napredku je bil pomemben
napredek pri prevzemanju pravnega reda dosežen na področju
zootehnike, kjer je bil v februarju 2002 sprejet Zakon o živinoreji
(Ur. I. RS, št. 18/02). Zakon določa cilje živinoreje, pogoje in način
reje ter nemoteno rejo, ureja načine živinoreje in krmno bazo,
rejske programe, spreminjanje in ohranjanje lastnosti domačih
živali, prenos selekcijskih dosežkov v rejo, ohranjanje genetske
variabilnosti, genetske rezerve in avtohtone pasme, strokovne
naloge in službe na področju živinoreje ter genske banke v
živinoreji, organizacije v živinoreji, izobraževalno in raziskovalno
delo na področju živinoreje, promet in trg s plemenskim materialom,
načine zagotavljanja sredstev za uresničevanje zakona ter nadzor
nad izvajanjem zakona.

Na področju prilagajanja standardom kakovosti v EU so bili sprejeti:
Pravilnik o kakovosti perutninskega mesa (Ur. I. RS, št. 56/01) ter
Pravilnik o kakovosti citrusov in Pravilnik o kakovosti sliv (oba Ur.
I. RS 4/02).
Sprejet je bil tudi Pravilnik o registru pridelovalcev sadja v
intenzivnih sadovnjakih (Ur. I. RS, št. 4/02).
Razvoj podeželja
V mesecu aprilu 2002 so bili sprejeti predpisi, ki urejajo vsebino in
izvajanje ukrepov razvoja podeželja v letošnjem letu: Uredba o
programih kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeželja
za leti 2002 in 2003, Uredba o uvedbi izravnalnih plačil za območja
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost (EKO 1) v letu
2002, Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o Slovenskem
kmetijsko okoljskem programu in uvedbi neposrednih plačil za
ukrepe v letu 2001 (EKO 2, EKO 3), Uredba o neposrednih plačilih
za Ukrepe Slovenskega kmetijsko okoljskega programa v letih
2002-2003 (EKO 2, EKO 3) ter Odlok o višini sredstev za ukrepe
kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja
za proračunsko leto 2002 (vsi Ur. I. RS, št. 34/02).

Prehrana živali
V februarju 2002 je bil sprejet tudi Zakon o krmi (Ur. I. RS, 13/02),
ki pomeni pomemben napredek pri prilagajanju slovenskega
pravnega reda pravnemu redu EU na področju prehrane živali.
Zakon določa pogoje za proizvodnjo, dajanje v promet in krmljenje
s krmo, dodatki in premiksi, ki se uporabljajo za krmljenje živali,
postopek za izdajo dovoljenja za proizvodnjo in promet dodatkov,
informacijski sistem ter nadzor nad izvajanjem zakona.
Fitosanitarne vsebine

Sprejeti so bili tudi predpisi, na podlagi katerih se je začel izvajati
program predpristopne pomoči SAPARD: Uredba o ukrepih
kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000 2006 (SAPARD; Ur. I. RS, št. 107/01), ki je nadomestila uredbo
SAPARD iz leta 2000, Odlok o višini sredstev za ukrepe kmetijske
strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 za
proračunsko leto 2002 (Ur. I. RS, št. 2/2002) ter razpis za zbiranje
vlog za dodelitev nepovratnih sredstev iz programa SAPARD (Ur.
I. RS, št. 2/2002).

Na področju zdravstvenega varstva rastlin (škodljivi organizmi)
je bil od zadnjega poročila o napredku dosežen pomemben
napredek pri prevzemanju pravnega reda EU s sprejetjem
naslednjih predpisov, izdanih na podlagi Zakona o zdravstvenem
varstvu rastlin: Pravilnik o postopkih za preprečevanje vnosa,
širjenja in zatiranje škodljivih organizmov rastlin, rastlinskih
proizvodov in nadzorovanih predmetov (Ur. I. RS, št. 69/01 in 109/
01); Pravilnik o pogojih za uvoz ali premeščanje določenih škodljivih
organizmov, rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov za poskusne, raziskovalne ali razvojne namene in za
delo pri žlahtnjenju rastlin (Ur. I. RS, št. 69/01); Pravilnik o
obveščanju glede zadržanja pošiljk rastlin, rastlinskih proizvodov
in nadzorovanih predmetov ali izoliranih škodljivih organizmov iz
uvoza, ki predstavljajo nevarnost za vnos in širjenje škodljivih
organizmov (Ur. I. RS, št. 13/02); Pravilnik o pogojih za registracijo
imetnikov določenih rastlin, rastlinskih proizvodov in nadzorovanih
predmetov za namene zdravstvenega varstva rastlin, in o pogojih
za izdajanje rastlinskih potnih listov (Ur. I. RS, št. 93/01); Uredba o
določitvi vstopnih mest in o minimalnih pogojih za izvajanje
inšpekcijskih pregledov rastlin, rastlinskih proizvodov in
nadzorovanih predmetov na vstopnih mestih (Ur. I. RS, št. 18/02);
Odredba o posebnih taksah na področju zdravstvenega varstva
rastlin (Ur. I. RS, št.36/02); Odredba o ukrepih za preprečevanje
širjenja in za zatiranje hmeljeve uvelosti, ki jo povzročata glivi
Verticilium alboatrum in Verticilium dahlie (Ur. I. RS, št.65/01);
Odredba o ukrepih za preprečevanje širjenja in zatiranje šarke,
ki jo povzroča virus Plum pox (Ur.l. RS, št.18/02).

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o gozdovih,
ki bo omogočil uskladitev s predpisi EU na področju sofinanciranja
naložb na področju izdelave in trženja gozdih proizvodov ter
pomoči pri ustanavljanju združenj lastnikov gozdov, je vložen v
Državni zbor za sprejem po hitrem postopku.
Veterinarske vsebine
Na področju veterinarskih vsebin so bili sprejeti naslednji predpisi:
Navodilo o nadzoru nad boleznimi školjk (Ur. I. RS, št. 80/01),
Odredba o označevanju in registraciji drobnice (Ur. I. RS, št. 106/
01), Pravilnik o medicirani krmi (Ur. I. RS, št. 65/01), Pravilnik o
farmakovigilanci za zdravila za uporabo v veterinarski medicini
(Ur.l. RS, št. 67/01), Pravilnik o označevanju živali, veterinarskem
spričevalu in veterinarski napotnici (Ur. I. RS, št. 99/01), Odredba
o pristojbinah na področju veterinarstva (Ur. I. RS, št. 39/01, 46/
01, 29/02), Odredba o izvajanju preventivnih cepljenj in drugih
diagnostičnih preiskav za živali v letu 2002 (Ur. I. RS, št. 6/02),
Pravilnik o dovoljenju za promet z zdravilom za uporabo v
veterinarski medicini (Ur. I. RS, št. 3/02) ter Odredba o preventivnih
ukrepih v zvezi s transmisivnimi spongitormnimi encefalopatijami
in Odločba o prepovedi uvoza določenih pošiljk zaradi preprečitve
vnosa bovine spongiformne encetalopatije (obe Ur. I. RS, št. 48/
02).

13. junij 2002

Na področju kakovosti semenskega in sadilnega materiala sta
dva krovna zakona s tega področja uvrščena na majsko sejo
Državnega zbora za sprejem po hitrem postopku. Predlog Zakona
o semenskem materialu kmetijskih rastlin ureja naslednja področja:
pogoje za pridelavo, pripravo za trg, uvoz in trženje semenskega
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materiala kmetijskih rastlin; obveznosti oseb, ki se ukvarjajo z
njihovo pridelavo, pripravo za trg, uvozom in trženjem; zahteve
za trženje semenskega materiala in način zagotavljanja skladnosti
s predpisanimi zahtevami; vpis sort kmetijskih rastlin v sortno
listo ter vzdrževanje sort, posebno preizkušanje sort; pridobivanje,
izmenjavo podatkov in povezovanje podatkov v informacijski
sistem; dejavnost in izvajalce javne službe, nosilca javnega
pooblastila, imenovanje laboratorijev, izvajalcev preizkušanja sort
in hrambe standardnih vzorcev ter inšpekcijsko nadzorstvo.
Predlog Zakona o gozdnem reprodukcijskem materialu določa
pogoje za pridelovanje, trženje in uporabo gozdnega
reprodukcijskega materiala, obveznosti oseb, ki se ukvarjajo z
njegovim pridelovanjem, trženjem in uvažanjem, strokovne naloge
in postopke v zvezi z izvorom, kakovostjo in istovetnostjo
reprodukcijskega materiala, pridobivanje, uporabo in izmenjavo
podatkov in informacij, rezerve semenskega materiala in gozdno
gensko banko, takse in stroške, organe, ki izvajajo ta zakon, ter
inšpekcijski nadzor.
Na področju zdravstvenega varstva rastlin (pesticidi) je bil nadaljnji
korak pri prevzemanju pravnega reda EU storjen s predpisi, ki so
bili sprejeti na podlagi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih:
Pravilnik o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev (Ur. I. RS, št.
67/01), Seznam aktivnih snovi, ki imajo dovoljenje za uporabo kot
fitofarmacevtska sredstva v državah članicah EU in RS (Ur. I.
RS, št. 94/01), Seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev v
Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 25/02), Odredba o določitvi mejnih
prehodov za promet fitofarmacevtskih sredstev in postopkov
nadzora nad uvozom fitofarmacevtskih sredstev (Ur. I. RS, št.
109/01), Odredba o prepovedi ali omejitvi prometa oziroma
uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne
snovi (Ur. I. RS, št. 105/01), Pravilnik o enotnih načelih ocenjevanja
in registracije fitofarmacevtskih sredstev (Ur. I. RS, št. 31/02),
Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za oceno aktivnih snovi (Ur. I.
RS, št. 31/02), Pravilnik o zahtevani dokumentaciji za registracijo
in oceno fitofarmacevtskih sredstev (Ur. I. RS, št. 31/02) ter
Pravilnik o strokovnem usposabljanju in preverjanju znanja iz
fitomedicine (Ur. I. RS, št. 36/02).
A.2.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Horizontalne vsebine
V obdobju od zadnjega poročila o napredku se je nadalje izgrajeval
Integrirani administrativni in kontrolni sistem (IAKS) in zbirke
podatkov, ki se ali se bodo uporabljale v okviru IAKS.
Na področju centralnega registra govedi je v letu 2001 stekel
sistem označevanja in registracije govedi. V letu 2001 so se podatki
iz centralnega registra govedi uporabili za administrativno kontrolo
pri premijah za krave dojilje.
Nadaljevalo se je tudi vzpostavljanje registra kmetijskih
gospodarstev. V letu 2001 so bili na podlagi podatkov iz
večnamenskih vlog v podatkovno bazo registra kmetijskih
gospodarstev vneseni podatki za 81.848 kmetij (od skupno
86.467 kmetij, kolikor jih je bilo po popisu kmetijstva v letu 2000).
V letu 2001 se je začel vzpostavljati tudi kataster melioracijskih
sistemov.
Poleg popolne administrativne kontrole, ki se izvaja za vse
subvencijske vloge, se izvajajo tudi terenske kontrole vlog; v letu
2001 je Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
(IRSKGLR) - kmetijska inšpekcija opravila terensko kontrolo vlog
za subvencije na 4163 kmetijah.
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Republika Slovenija je v preteklem letu tudi pospešeno nadaljevala
z vzpostavljanjem grafičnih evidenc za kontrolo subvencijskih
vlog v okviru državnega projekta 'Posodobitev evidentiranja
nepremičnin'.
V letu 2001 so bile baze podatkov o subvencijskih vlogah z MKGP
prenesene v upravljanje na AKTRP. Vzpostavljeni so bili
administrativni mehanizmi za upravljanje s pravicami za dostop
do teh baz v skladu z EU zakonodajo. Upravičenci so prejeli
predtiskane obrazce s splošnimi podatki iz registra kmetijskih
gospodarstev in s podatki o kmetijskih zemljiščih v uporabi,
preverjanje popolnosti vlog pa je potekalo decentralizirano preko
Kmetijske svetovalne službe. Oboje je prispevalo k pomembnemu
znižanju deleža nepopolnih vlog v primerjavi z letom 2000.
Na področju trgovinskih mehanizmov je bil s 1.1.2002 poleg
modificiranega sistema »first come - first served« ali prednostne
obravnave po vrstnem redu prispelih zahtevkov, ki je v veljavi od
1.1.2001, uvedena še metoda dražbe pravic do uvoza blaga v
okviru carinskih kvot (Auction system), za delitev občutljivih
kmetijskih pridelkov.
Skupne tržne ureditve
Na področju skupnih tržnih ureditev je bil narejen pomemben
napredek že v letu 2001 s sprejetjem uredb o ureditvi trga za
najpomembnejše kmetijske pridelke. Novi uredbi o ureditvi trga z
žiti in z vinskim grozdjem, moštom in vinom ter spremenjene in
dopolnjene uredbe o ureditvi trga za sladkor, za ovčje in kozje
meso, za goveje meso, za sveže sadje, zelenjavo in oljčno olje,
za hmelj ter za seme kmetijskih rastlin, sprejete v aprilu 2002,
pomenijo nadaljnje usklajevanje s tržnimi ureditvami v EU. Uredbe
o tržnih ureditvah in več podzakonskih predpisov s področja
kakovosti pridelkov in tržnoinformacijskih sistemov postavljajo
pravni in izvedbeno tehnični okvir za izvajanje tržnih ureditev,
primerljivih s skupnimi tržnimi ureditvami v EU.
Področje neposrednih plačil seje s sprejetimi uredbami po vsebini
in načinu izvajanja v pretežni meri uskladilo s sistemom, ki je v
veljavi v EU. Višina neposrednih plačil je v letu 2001 dosegla v
povprečju 42% višine neposrednih plačil v EU, v letu 2002 in
2003 pa se bodo še povečevala.
Na področju tržne ureditve za goveje meso se v letu 2002 na
novo uvaja klavna premija za odraslo govedo. V klavno
predelovalne obrate se je začel uvajati sistem sledljivosti govejega
mesa, povezan s Službo za identifikacijo in registracijo živali.
Sistem je bil v letu 2001 uveden v sedem klavnic za makrokonfekcijo in v tri klavnice za mikro-konfekcijo.
Razvoj podeželja
Na področju načrtovanja razvoja podeželja je bil pomemben
napredek dosežen s sprejemom Strategije gospodarskega
razvoja Slovenije (SGRS), ki jo je Vlada RS sprejela v juliju 2001
in ki predstavlja krovni strateški dokument države. Iz njega izhajajo
sektorski razvojni dokumenti in proračunski memorandum.
Makroekonomski In fiskalni del SGRS sta osnova
Predpristopnemu ekonomskemu programu, investicijski scenarij
pa je osnova za Državni razvojni program 2001-2006 (v
nadaljevanju DRP). DRP, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela
v decembru 2001, je opredeljen kot dolgoročni indikativni izvedbeni
dokument SGRS. Med petimi prednostnimi nalogami je tudi
prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja, ki poudarja
multifunkcionalnost kmetijstva kot ekonomske dejavnosti v tesni
povezavi z okoljem, prostorom in razvojem človeških virov.

Veterinarske in zootehnične vsebine

Republika Slovenija tudi v letu 2002 izvaja shemo izravnalnih
plačil za območja z omejenimi možnostmi za kmetovanje, vezanih
na enoto kmetijskega zemljišča. Nadaljuje se tudi izvajanje
Slovenskega kmetijsko okoljskega programa (SKOP), ki se je
poskusno pričel izvajati v letu 2001 .V letu 2002 se v okviru SKOP
izvaja 12 ukrepov, ki so združeni v sklopih: zmanjšanje
negativnega vpliva kmetijstva na okolje, ohranjanje tradicionalne
kmetijske krajine, upravljanje z območji s posebnimi naravnimi
omejitvami ter izobraževanje in promocija. Izravnalna in okoljska
plačila so primerljiva z ukrepi v EU, njihovo izvajanje teče na
AKTRP, dodeljevanje sredstev pa je podvrženo IAKS.

Slovenija je v preteklem letu nadaljevala s prilagajanjem pravnemu
redu EU na področju označevanja živali, izdajanja veterinarskih
spričeval, veterinarskih pristojbin, kot tudi izpolnjevanja
zdravstvenih pogojev za reje, za pridobitev zdravstvenih statusov
čred. Slovenija postopno pripravlja in usklajuje pogoje za uvoz
pošiljk živali in živalskih proizvodov v državo, prav tako pa je
pripravila načrte za objekte na vseh prihodnjih predvidenih petih
veterinarskih mejnih kontrolnih točkah. Na področju zaščite živali
je pričel z rednim delom Strokovni svet za zaščito živali, poleg
tega pa se je začelo izobraževanje in registracija prevoznikov
živih živali. Prav tako je bilo na podlagi zakona o zdravilih in
medicinskih pripomočkih sprejetih in uveljavljenih več
podzakonskih predpisov, ki urejajo nadzor in uporabo
veterinarskih zdravil.

Na področju nacionalne kmetijske strukturne politike in kmetijske
politike razvoja podeželja se v letu 2002 izvajajo naslednje
podpore: podpore zemljiškim operacijam, podpore tržnim
organizacijam pridelovalcev, podpore za prestrukturiranje in
prenovo kmetijske proizvodnje, podpore za prestrukturiranje
živilstva, podpore za obnovo vasi, inovativni programi za razvoj
podeželskih ekonomij, podpore ekonomski diverzifikaciji
podeželja, podpore alternativnim dohodkovnim virom in podpore
za razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva.

Na področju vzpostavitve podatkovnih zbirk, ki se nanašajo na
rejne živali, je bil pomemben napredek dosežen pri vzpostavitvi
centralnega registra govedi. V letu 2001 je stekel sistem
označevanja in registracije govedi, uvedena je bila enotna
identifikacijska številka živali in potni list za živali. V letu 2001 je bil
opravljen popis govedi na večini gospodarstev v Sloveniji. V drugi
polovici leta 2001 se je pričel uvajati nadzor nad sistemom
označevanja in registracije govedi, ki ga opravljata kmetijska in
veterinarska inšpekcija. V letu 2001 je bilo zabeleženih 584.000
registracij, 101.160 odhodov in 90.077 prihodov. V aprilu 2002 je v
centralnem registru govedi registriranih 483.000 živali na 53.262
gospodarstvih.

V letu 2002 se je pričel izvajati tudi program predpristopne pomoči
SAPARD, ki namenja pomoč za spodbujanje trajnostnega razvoja
kmetijstva in celovit razvoj podeželja skladno z zahtevami
Partnerstva za pristop, ki se nanašajo na reševanje prednostnih
in specifičnih problemov pri trajnostnem prilagajanju kmetijskega
sektorja in podeželskih območij držav kandidatk ter sodelovanje
pri izvajanju pravnega reda EU z vidika splošne kmetijske in
sorodnih politik. V okviru programa SAPARD se izvajajo naslednji
ukrepi: naložbe v kmetijska gospodarstva, naložbe v predelavo
in trženje kmetijskih in ribiških proizvodov, gospodarska
diverzifikacija na kmetiji ter razvoj in izboljšanje infrastrukture na
podeželju.

Fitosanitarne vsebine
Slovenija je v preteklem obdobju na področju zdravstvenega
varstva rastlin (škodljivi organizmi) uveljavila predpise, s katerimi
je prilagodila pravnemu redu EU področje postopkov za
preprečevanje vnosa, širjenja in zatiranja škodljivih organizmov
s seznamov, vnosa škodljivih organizmov s seznamov za
znanstvene namene, obveščanja o zadržanih pošiljkah pri uvozu,
fitosanitarnega nadzora na mejnih prehodih, kot tudi diagnostičnih
laboratorijskih protokolov.

Na objavljeni razpis za zbiranje vlog za dodelitev nepovratnih
sredstev iz programa SAPARD (Ur. I. RS, št. 2/2002) je do konca
meseca aprila na AKTRP prispelo 69 vlog, od tega so 27
vlagateljem že izdane odločbe o dodelitvi sredstev.
MKGP je kot organ za upravljanje določilo kazalce za spremljanje
in nadzor nad izvajanjem posameznih ukrepov programa SAPARD
ter vzpostavil sistem zbiranja in zajemanja potrebnih informacij
na AKTRP.

V obdobju od zadnjega poročila je Slovenija uskladila tudi sezname
škodljivih organizmov, rastlin in rastlinskih proizvodov, ki so
predmet fitosanitarnega nadzora, s seznami, ki so v veljavi v EU.
Po sprejetju predpisa, ki ureja vzpostavitev t.i. FITO registra in
potnih listov za rastline, v novembru 2001, se je začel izvajati
pilotni projekt vzpostavitve FITO registra z vpisom oseb, ki so
bile že vpisane v registru pridelovalcev, predelovalcev in uvoznikov
sadilnega materiala za sadjarstvo, vinogradništvo in gozdarstvo.
Za zavezance so bili na centralnem in lokalnem nivoju organizirani
seminarji in delavnice, prejeli so tudi tiskane obrazce za vpis z
navodili, tiskano publikacijo s podrobnejšo obrazložitvijo o
registraciji in rastlinskih potnih listov. Hkrati se je razvijala tudi
računalniška aplikacija za podporo FITO registru. Pripravljena so
bila tudi izhodišča za nadaljnje korake pri vpisu v FITO register
za imetnike, ki uvažajo rezano cvetje, novoletne jelke in druga
posekana drevesca ali veje, eksotične plodove ali les, za
predelovalne obrate in žage s kostanjevim lesom ter za imetnike
skladišč ali distribucijskih centrov, ki se ukvarjajo z označevanjem
jedilnega krompirja pred dajanjem na trg. Za potrebe
inšpekcijskega nadzora je bilo za inšpekcijski priročnik pripravljeno
posebno poglavje Register in potni list.

Gozdarstvo
V skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov so bili gozdovi v Sloveniji
razvrščeni po stopnjah požarne ogroženosti. Za gozdove zelo
velike požarne ogroženosti so bili izdelani načrti varstva gozdov
pred požari, v naslednjem letu pa naj bi bili izdelani še za gozdove
velike in srednje požarne ogroženosti. Vsako leto se pripravi tudi
program varstva gozdov pred požarom, ki je sestavni del
programa varstva gozdov. Zagotavljanje ukrepov, določenih v
programu varstva gozdov pred požari, organiziranje opazovalne
službe v območju gozdov zelo velike požarne ogroženosti,
evidentiranje gozdnih požarov ter zagotovitev sanacije požarišč
v gozdovih, so naloge, ki se izvajajo v okviru dejavnosti javne
gozdarske službe.
V skladu s Pravilnikom o varstvu gozdov se izvaja tudi monitoring gozdov z vidika varstva gozdov pred atmosferskim
onesnaženjem. Vsako leto se izvaja popis poškodovanosti
gozdnega drevja na sistematični mreži stalnih vzorčnih ploskev
2 gostoto 16x16 km, na najmanj vsakih deset let pa je predviden
tudi popis na mreži z gostoto 4 x 4 km. Vsakih 10 let je predviden
tudi popis stanja tal in preskrbljenosti gozdnega drevja z mineralnimi
hranili.

13. junij 2002

Na področju zdravstvenega varstva rastlin (pesticidi) Slovenija
postopno pripravlja in usklajuje pogoje o zahtevani dokumentaciji
za oceno aktivnih snovi in registracijo fitofarmacevtskih sredstev,
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o enotnih načelih ocenjevanja in registracije fitofarmacevtskih
sredstvih, kot tudi o opremljanju fitofarmacevtskih sredstev. V
obdobju od zadnjega poročila je Slovenija uskladila tudi seznam
aktivnih snovi, ki imajo dovoljenje za uporabo kot fitofarmacevtska
sredstva v državah članicah EU. Prav tako je bilo na podlagi
zakona o fitofarmacevtskih sredstvih uveljavljenih več predpisov,
ki urejajo nadzor in uporabo fitofarmacevtskih sredstev.

MKGP je v decembru 2001 imenovalo tudi delavca, odgovornega
za področje mreže knjigovodskih podatkov s kmetij (FADN).
Skupne tržne ureditve
V obdobju od zadnjega poročila o napredku se je nadaljevalo
kadrovsko in tehnično usposabljanje AKTRP za izvajanje ukrepov
skupnih tržnih ureditev. Na podlagi izkušenj dvoletnega izvajanja
sheme neposrednih plačil v kmetijstvu in izvajanja novih ukrepov
reforme kmetijske politike, uvedbe primerljivih ukrepov skupnih
tržnih ureditev in enoletnega usposabljanja uslužbencev AKTRP
v okviru projekta tesnega medsebojnega sodelovanja je bil
pripravljen in predložen Vladi RS načrt usposobitve AKTRP za
pridobitev akreditacije za izvajanje ukrepov SKP.

Na področju ostankov pesticidov je v letu 2001 prišlo do
pomembnih sprememb. V program nacionalnega monitoringa
ostankov pesticidov v kmetijskih pridelkih in živilih rastlinskega
izvora so vključene tudi inšpekcijske službe, ki bodo ob morebitnih
kršitvah lahko takoj ustrezno ukrepale. Program monitoringa je
dvoletni (2001/2002) in je usklajen s priporočili EU.
A.3.

Upravna usposobljenost

Delo v Sektorju za kmetijske trge na AKTRP je organizirano v
naslednjih oddelkih: Oddelek za neposredna plačila, Oddelek za
zunanjo trgovino, Oddelek za intervencije in specifične ukrepe rastlinski del, Oddelek za intervencije in specifične ukrepe - živalski
del in Oddelek za tržno informacijski sistem. V Oddelku za
neposredna plačila so v letu 2001 obdelali vloge in izplačali
sredstva 64.000 upravičencem. Izpopolnjeni so bili postopki in
strukture za izvedbo neposrednih plačil, dopolnjen je bil obrazec
za neposredna plačila in izdelano navodilo za izpolnjevanje
obrazcev. Pripravljena so bila poslovna pravila za izdelavo vloge,
seznam napak, računski modeli za posamezne ukrepe, kontrolne
liste za pregled na popolnost vlog, pozivi na dopolnitev po kontroli
popolnosti, pozivi za uskladitev podatkov po kontroli registrov,
sklep za izplačilo oz. zavrnitev vloge, aplikacija za sprejem vlog
in dopolnitev k vlogi, vključno z uskladitvijo in aplikacijo za izračun
podpore. Oddelek za neposredna plačila je v letu 2001 pripravil
tudi priročnike za uporabo aplikacij in navodila za obdelavo vlog.
Oddelek za javne intervencije je prevzel tudi izvajanje specifičnih
ukrepov in se je zato v januarju 2002 preoblikoval v dva oddelka:
Oddelek za intervencije in specifične ukrepe - rastlinski del in
Oddelek za intervencije in specifične ukrepe - živalski del. V letu
2001 je bilo v okviru twinning projekta št. FM 99-SL 98/IB/AG/04
izvedenih več delavnic s področja intervencij na trgu z žiti in na
trgu z govejim mesom ter opravljen ogled izvedbe postopkov na
terenu (avstrijska plačilna agencija).

Horizontalne vsebine
Naloge spremljanja pravnega reda oz. vodenja politike s področja
ukrepov jamstvenega in usmerjevalnega oddelka EKUJS (angl.
EAGGF) in njenega vsebinskega usklajevanja s pravnim redom
EU so v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano (MKGP). MKGP se je v letu 2001 kadrovsko okrepilo z
22 novimi zaposlenimi.
Izvajanje ukrepov kmetijske politike je v pristojnosti Agencije
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP),
ki se je v obdobju od zadnjega poročila o napredku okrepila z 18
novimi zaposlenimi in je imela 30. aprila 2002 102 zaposlena.
Za izvajanje pravnega reda EU na področju trgovinskih
mehanizmov se je v obdobju od zadnjega rednega poročila o
napredku nadaljevalo vzpostavljanje administrativnih struktur tako
v okviru AKTRP (Sektor za kmetijske trge - Oddelek za zunanjo
trgovino ter Služba za kontrolo), kot tudi v okviru Carinske uprave
RS. V okviru tvvinning projekta je AKTRP pripravila osnutke
priročnikov za izdajo izvoznih licenc in izplačevanje izvoznih
nadomestil z obrazci, izdajo uvoznih licenc in izvajanje uvoznih
postopkov in za varščine. Carinska uprava Republike Slovenije
(CURS) je za izvajanje nalog s področja SKP že izdelala nov
predlog sistemizacije delovnih mest, ki vključuje tudi Oddelek za
SKP pri Generalnem carinskem uradu in posebne Oddelke za
SKP za fizične preglede na carinskih uradih. Oddelki za SKP na
carinskih uradih bodo operativni do vstopa Republike Slovenije v
EU. Carinski laboratoriji se v skladu z EU predpisi opremljajo in
pripravljajo za analizo kmetijskih proizvodov. Ustanovljena je bila
delovna skupina, sestavljena iz članov CURS in AKTRP, za
pripravo sporazuma o sodelovanju in razdelitvi pristojnosti med
obema institucijama.

V Službi za kontrolo je bil izdelan osnutek Metode analize tveganja
za izbiro vzorca za opravljanje kontrole na kraju samem na
področju finančnih intervencij v kmetijstvu (premije na površino in
na žival). Metoda je bila vsebinsko pregledana in potrjena s strani
twinning parterjev (FM 99-SL 98/1B/AG/02).
Zaradi notranjih zahtev po preglednejših in predvsem
podrobnejših informacijah v zvezi z izplačili je AKTRP
reorganizirala finančno funkcijo, ki jo opravlja Sektor za finance,
in pristopila k izgradnji sistema za vzporedno računovodsko
evidentiranje obveznosti, terjatev, izplačil in vračil s finančno
računovodskim programom DF2001.

Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma
živil, ki je bil kot organ v sestavi MKGP ustanovljen konec leta
2000 za izvajanje pravnega reda na področju politike kakovosti,
je bil v letu 2001 okrepljen s 3 novimi zaposlitvami. Nadzor nad
kakovostjo pridelave, predelave in prometa s kmetijskimi pridelki
in živili izvaja novo ustanovljeni Inšpektorat RS za kontrolo
kakovosti kmetijskih pridelkov in živil. V skladu s Strategijo varne
hrane se je inšpektorat oblikoval 1. decembra 2001 s
prerazporeditvijo 18 inšpektorjev, ki so bili vanj premeščeni iz
Tržnega inšpektorata RS. Dodatno sta bila v inšpektorat
premeščena še en delavec iz MKGP in en delavec iz AKTRP.
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Sektor za notranjo revizijo AKTRP je v letu 2001, poleg revizijskih
pregledov kontrolnih postopkov za program SAPARD, začel
izvajati tudi revizijske preglede, ki se nanašajo na finančno
materialno poslovanje AKTRP.
Služba za Informacijsko upravljanje in tehnologijo je v letu 2001
vpeljala tehnologijo ZEN, s katero centralno upravlja z
uporabniškimi nastavitvami na vsaki delovni postaji, in vpeljala
kontingenčnl načrt, ki se izvaja v treh stopnjah.
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Razvoj podeželja

Prehrana živali

Večino ukrepov kmetijske strukturne politike in politike razvoja
podeželja izvaja AKTRP - Sektor za razvoj podeželja. AKTRP je
pripravila dokumentacijo za akreditacijo izvajanja programa
SAPARD (vključno z delovnimi priročniki, opisi postopkov za
kontrolo in izvajanje finančnih postopkov, računovodstva in
poročanja, ter notranje kontrole in notranje revizije) in se
administrativno usposobila za izvajanje predpristopne pomoči.
Na podlagi poročila o predakreditacijskem pregledu je v septembru
2001 s strani Nacionalnega sklada pri Ministrstvu za finance
pridobila nacionalno akreditacijo, po pregledu in poročilu EU
revizorjev pa je v novembru 2001 Komisija EU podelila AKTRP,
kot izvedbeni agenciji, upravljanje s sredstvi Programa SAPARD
za izvajanje štirih ukrepov, z izjemo tehnične pomoči.

V letu 2001 je bil v okviru MKGP, Urada za prehrano, veterinarstvo
in zootehniko, Sektorja za varnost in kakovost hrane formiran
oddelek za krmo s tremi zaposlenimi, z nalogo uskladitve
pravnega reda RS s pravnim redom EU na področju prehrane
živali, sodelovanja s preskusnimi laboratoriji, inšpekcijskimi
službami in znanstveno raziskovalnimi institucijami za to področje
ter pripravo letnih programov spremljanja kakovosti krme.
Fitosanitarne vsebine
Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin je bila 1.8.2001
ustanovljena Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo
(UVRS), kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (MKGP). UVRS je osrednji odgovorni organ za
področje zdravstvenega varstva rastlin in varstva sort rastlin.
UVRS je pristojna za pripravo zakonodaje, za izvajanje upravnih
in z njimi povezanimi strokovnimi nalogami, za koordinacijo in
izmenjavo informacij med organi in izvajalci javnih služb, za
sodelovanje na mednarodnem nivoju ter za poročanje Evropski
komisiji z delovnega področja. Ustanovitev UVRS pomeni
reorganizacijo na fitosanitarnem področju, zlasti na področju
zdravstvenega varstva rastlin (škodljivi organizmi), v smislu
zagotovitve ustrezne strukture delovanja in sposobnosti za hitro
reagiranje ob pojavu karantenskih škodljivih organizmov rastlin.

V obdobju od zadnjega poročila o napredku je Služba za
informacijsko upravljanje in tehnologijo (SIUT) nadaljevala z
aktivnostmi za pridobitev akreditacije za informacijsko podporo
SAPARD. Razvili so programsko opremo »Strukturni ukrepi« za
podporo administrativnemu postopku za izvajanje programa
SAPARD in nabavili programsko opremo za računovodstvo.
Programska oprema za računovodstvo zagotavlja integriteto
podatkov v skladu s smernicami EU VI/661/97 in SAPARD ICT
smernicami št. 3.
Za nadzor in spremljanje izvajanja Programa SAPARD je Vlada
Republike Slovenije ustanovila in imenovala člane Nadzornega
odbora SAPARD. MKGP izvaja naloge organa za upravljanje, ki je
odgovoren za učinkovito in pravilno usklajevanje in poročanje o
spremljanju in nadzoru ter ocenjevanju programa SAPARD.

Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin so bile na
UVRS prenesene tudi naloge in pristojnosti Urada Republike
Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin, ki je bil s 13.2.2002
ukinjen.
UVRS se je oblikovala s premestitvijo 7 zaposlenih z MKGP in 3
zaposlenih z Urada za varstvo in registracijo sort rastlin, tako da
je v njej trenutno zaposlenih 10 ljudi.

Gozdarstvo
V letu 2000 sprejeti Pravilnik o varstvu gozdov podrobno ureja
varstvo gozdov pred požari in atmosferskim onesnaženjem.
Programe varstva gozdov pred požari ter načrte varstva pred
požari izdeluje Zavod za gozdove Slovenije (ZGS) kot nalogo
javne gozdarske službe v skladu z Zakonom o gozdovih. ZGS
tudi evidentira gozdne požare, o njih obvešča MKGP ter Upravo
RS za zaščito in reševanje, oceni škodo, izdela načrt sanacije
požarišča, organizira opazovalno službo ter izdela program
opazovanja. Monitoring poškodovanosti gozdov izvaja Gozdarski
inštitut Slovenije. Pri izvedbi popisa sodelujejo tudi delavci ZGS.

B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

Horizontalne vsebine
Republika Slovenija je v letu 2000 sprejela Zakon o kmetijstvu
(Ur. I. RS, št. 54/00), ki predstavlja celovito pravno podlago za
usklajeno delovanje kmetijske politike, skladno s pravnim redom
EU, določa cilje kmetijske politike, načrtovanje razvoja kmetijstva
in podeželja, ukrepe kmetijske politike, kakovost in označevanje
kmetijskih pridelkov oz. živil, promet s kmetijskimi pridelki oz.
živili, javne službe, zbirke podatkov na področju kmetijstva,
postopke in organe za izvedbo zakona, raziskovalno delo,
izobraževanje in razvojno-strokovne naloge ter inšpekcijski
nadzor.

Veterinarske vsebine
V letu 2001 sprejeti Zakon o veterinarstvu je določil nekoliko
drugačno postavitev strukture VURS z glavnim uradom, ki je
razdeljen na upravni in inšpekcijski del, 13 območnimi uradi,
znotraj katerih je organizirana notranja veterinarska inšpekcija,
ter 8 mejnih veterinarskih postaj, ki vključujejo skupno 21 mejnih
veterinarskih kontrolnih točk.
Na novo se je oblikovala tudi urejenost mreže veterinarskih
laboratorijev v državi s postavitvijo Nacionalnega veterinarskega
inštituta (v nadaljnjem besedilu: NVI) kot posebne organizacijske
enote Veterinarske fakultete v Ljubljani, ki je bil formalno ustanovljen
1.1.2002. NVI združuje veterinarske laboratorije na nacionalnem
in regionalnem nivoju. Laboratoriji NVI na nacionalnem nivoju bodo
delovali kot nacionalni referenčni laboratoriji v mreži EU
laboratorijev za področja, ki jih bodo pokrivali.

S sprejemom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS, št. 60/99)
je bila ustanovljena Agencija Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja (AKTRP) kot organ v sestavi MKGP, ki
izvaja ukrepe nacionalne kmetijske politike in predpristopne
pomoči SAPARD do vstopa v EU ter se usposablja za izvajanje
ukrepov skupne kmetijske politike EU (v nadaljevanju SKP) po
vstopu.
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maslo in posneto mleko v prahu in analizne metode ter pravilnik,
ki opredeljuje uporabo izraza mleko in uporabo označb za mlečne
izdelke.

Na podlagi Zakona o kmetijstvu so sprejeti tudi podzakonski
predpisi, ki so pravna podlaga za vzpostavitev Integriranega
administrativnega in kontrolnega sistema - IAKS in zbirk podatkov,
ki so potrebne za vzpostavitev in delovanje IAKS; to so vsakoletne
uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike, in predpisi, ki določajo
ureditve kmetijskih trgov, uveljavljanje izravnalnih plačil za območja
z omejenimi možnostmi za kmetijstvo, ukrepe Slovenskega
kmetijsko okoljskega programa ter druge ukrepe kmetijske
politike. Že sprejeti pravni podlagi za vzpostavljanje IAKS sta tudi
sprejeti odredbi o označevanju in registraciji govedi in drobnice.

Uredba o ureditvi trga z žiti določa ključne mehanizme na notranjem
trgu: intervencijsko ceno za pšenico, rž, ječmen in koruzo, ukrep
intervencijskega nakupa, skladiščenja in prodaje pšenice, rži,
ječmena in koruze, obdobje intervencijskega nakupa, najmanjšo
količino, ki je lahko predmet intervencijskega nakupa ter kakovost
žit, ki so predmet intervencijskega nakupa. Določen je tudi ukrep
neposrednih plačil za izravnavo stroškov pridelave krušnih žit,
krmnih žit, stročnic in oljnic, skladno s shemo plačil za poljščine
EU (dodatno pa so vključene še oljne buče, ki v EU niso vključene
v shemo plačil), pokrivanje dela stroškov analiz kakovosti pšenice
in rži ter podporo skladiščenja pšenice in rži.

Na področju trgovinskih mehanizmov je bil v letu 2001 sprejet
podzakonski predpis, ki opredeljuje način delitve kvot po dveh
sistemih: modificiran sistem »first come - first served« oziroma
metodo prednostne obravnave po vrstnem redu prispelih
zahtevkov in metodo dražbe pravic do uvoza blaga v okviru
carinskih kvot (Auction system), ki je uvedena za delitev občutljivih
kmetijskih pridelkov.

Uredba o ureditvi trga za goveje meso poleg posebnih premij,
klavnih premij za odraslo govedo in premij za krave dojilje določa
intervencijsko ceno, bazno ceno ter intervencijske ukrepe
(podpora za skladiščenje govejega mesa, intervencijski odkup
govejega mesa in prodajo intervencijskih zalog). Sprejeta sta bila
tudi Pravilnik o ocenjevanju in razvrščanju govejih trupov in polovic
na klavni liniji in Pravilnik o označevanju govejega mesa.

Pomemben napredek pri prenosu zakonodaje je bil dosežen na
področju politike kakovosti, kjer so že bili sprejeti podzakonski
predpisi, ki urejajo označevanje geografskega poimenovanja za
kmetijske pridelke oz. živila, označevanje tradicionalnega ugleda
za kmetijske pridelke oz. živila, višjo kakovost in zaščitni znak za
označevanje kmetijskih pridelkov oz. živil, pogoje, ki jih morajo
izpolnjevati preskusni laboratoriji za ugotavljanje skladnosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil, in vsebino listin o skladnosti
kmetijskih pridelkov oziroma živil ter specifikacijo kmetijskih
pridelkov oziroma živil.

Uredba o ureditvi trga za ovčje in kozje meso uvaja primerljivo
ureditev trga z ovčjim in kozjim mesom, saj 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.

Na področju ekološkega kmetijstva sta izdana podzakonska
predpisa, ki določata metode in postopke pridelave, kontrolo,
označevanje in pogoje za uporabo označbe »ekološki« ter
tehnične in organizacijske pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
organizacije za kontrolo ekoloških kmetijskih pridelkov oziroma
živil.

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 sladkorja.

Na področju državnih pomoči so pravne podlage sprejete z
Zakonom o nadzoru državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 1/00) 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 v kmetijstvo, ki je v
načelu usklajen s pravnim redom EU.

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. Kakovost
svežega sadja in zelenjave ter oljčnega olja je že urejena s
podzakonskimi predpisi, prav tako navodila za pripravo
programov organizacij proizvajalcev.

Skupne tržne ureditve
Na področju pravne ureditve skupnih tržnih ureditev je Republika
Slovenija že dosegla visoko stopnjo primerljivosti s SKP EU. Na
podlagi Zakona o kmetijstvu je sprejeta že večina
najpomembnejših načrtovanih podzakonskih predpisov, s katerimi
se je slovenski pravni red na tem področju že skoraj v celoti
uskladil s pravnim redom EU. Pravna podlaga za ureditev trga z
vinskim grozdjem, moštom in vinom je poleg Zakona o kmetijstvu
tudi Zakon o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina (Ur. I. RS,
št. 70/97 in 16/01). Sprejete so uredbe o ureditvi trgov za
najpomembnejše kmetijske pridelke, ki postavljajo pravni in
izvedbeno tehnični okvir za izvajanje tržnih ureditev, primerljivih s
skupnimi tržnimi ureditvami EU.

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 hmelja
in hmeljnih proizvodov je urejeno s pravilnikom o kakovosti hmelja,
ki je skoraj v celoti usklajen s predpisom EU s tega področja.
Uredba o ureditvi trga s semenom kmetijskih rastlin določa 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.

Uredba o ureditvi trga z mlekom in mlečnimi izdelki 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 ter sire), s čimer je uvedena z EU
primerljiva tržna ureditev za trg mleka in mlečnih proizvodov. Na
področju kakovosti sta bila izdana pravilnik, ki ureja zahteve za
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Uredba o ureditvi trga z vinskim grozdjem, moštom in vinom
primerljivo s skupno tržno ureditvijo v EU ureja: 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.
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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 urejena z Zakonom o vinu in drugih proizvodih iz
grozdja in vina in njegovimi izvedbenimi predpisi in so na določenih
področjih že v celoti usklajeni s pravnim redom EU, na določenih
področjih pa so v postopku dodatnega usklajevanja. S
podzakonskimi predpisi je urejena kontrola kakovosti grozdja v
času trgatve, označevanje ter postopek in način ocenjevanja
vina, mošta in drugih proizvodov iz grozdja in vina, register
pridelovalcev grozdja in vina, fizikalno kemijske analize grozdnega
mošta in vina in seznam geografskih oznak vina in drugih
proizvodov iz vina. Sprejeta sta predpisa, ki urejata vino z oznako
priznanega tradicionalnega poimenovanja - cviček in teran,
pravilnik o imenovanju pokuševalcev in imenovanju organizacije
za preizkušanje pokuševalcev ter navodili za pripravo programov
dela in poročil organizacij pridelovalcev ter o vsebini programov
in načinu pridobitve podpore za promocijo vina.

Gozdarstvo
Na področju varstva gozdov pred požari ter atmosferskim
onesnaženjem je izdan Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. I. RS, št
92/00), ki skladno s pravnim redom EU ureja preventivno varstvo
gozdov pred požari v Sloveniji. V njem so določena zlasti pravila
za izdelavo načrtov požarnega varstva. Prav tako je s tem
pravilnikom dosežena uskladitev s predpisi EU na področju
varstva gozdov Skupnosti pred atmosferskim onesnaževanjem.
Trenutno je predpisana prva raven monitoringa.
Veterinarske vsebine
Na veterinarskem področju so sprejeti vsi krovni zakoni, potrebni
za uskladitev slovenskega pravnega reda s pravnim redom EU:

Zakon o kmetijstvu in uredbe o ureditvi trgov predstavljajo tudi
pravno podlago za ustanovitev organizacij pridelovalcev na
področju tistih trgov, kjer jih predvideva pravni red EU.
-

V letu 2000 in 2001 so bili sprejeti predpisi za vzpostavitev tržno
informacijskih sistemov za trg govejega mesa (izvaja se od
11.12.2000), za trg mleka in mlečnih izdelkov (izvaja se od
1.1.2001), za trg prašičjega mesa (izvaja se od 9.1.2001) in za
trg ovčjega mesa (izvaja se od 25.6.2001). Izdanih je tudi večina
tehničnih predpisov glede kakovosti za najbolj pomembne
kmetijske pridelke in živila. Sprejet je tudi Pravilnik o registru
pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih.

Zakon o veterinarstvu je odpravil neusklajenosti s pravnim redom
EU, spremenil sistem mejne veterinarske kontrole in način
predpisovanja in določanja pogojev za uvoz, izvoz, prevoz živali,
živil živalskega izvora, živalskih proizvodov, živalskih stranskih
proizvodov ter krme, ki ga usklajuje s sistemom v EU. Zakon je
prinesel tudi spremembe pri načinu zbiranja in višini veterinarskih
pristojbin in na novo uredil področja, kot so živalske kužne bolezni,
registracija objektov pod veterinarskim nadzorom, veterinarski
informacijski sistem ter sodelovanje z Evropsko komisijo in
pristojnimi organi za veterinarstvo držav članic.

Razvoj podeželja
Politika razvoja podeželja temelji na naslednjih zakonih: Zakonu o
kmetijstvu (Ur. I. RS, št. 54/00), Zakonu o gozdovih (Ur. I. RS, št.
30/93, 13/98 - odi. US in 56/99-ZON), Zakonu o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS, št. 60/99), Zakonu o
javnih financah (Ur. I. RS, št. 79/99) in Zakonu o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2002-2003 (Ur. I. RS, št.
103/01). Omenjeni zakoni dajejo podlago za večletno načrtovanje
in izvajanje medsektorskih programov.

Na področju zaščite živali je bil narejen velik korak leta 1999, ko
je bil sprejet Zakon o zaščiti živali (Ur. I. RS, št. 98/99), na podlagi
tega pa je s podzakonskimi akti že urejeno pomembno področje
zaščite živali v transportu in področje zaščite živali pri zakolu.
V letu 1999 so bil sprejet obsežen sveženj predpisov o ukrepih
za ugotavljanje, preprečevanje in zatiranje različnih bolezni, s
katerimi so bili v slovenski pravni red preneseni predpisi Evropske
unije, ki urejajo zdravstveno varstvo živali in ukrepe, ki se izvajajo
ob izbruhu določenih kužnih bolezni.

Slovenija financira ukrepe kmetijske politike preko integralnega
proračuna, zato je za postopke usklajevanja pravnega reda RS
pravnemu redu EU pomembno tudi usklajevanje na finančnem
področju. Za priprave na izvajanje skupne kmetijske politike in za
izvajanje predpristopnega programa SAPARD je pomemben
sprejem Zakona o javnih financah (Ur. I. RS, št. 79/99), ki omogoča
programiranje in izvajanje večletnih programov, predpis o
vključevanju sredstev SAPARD v proračun Republike Slovenije
in uredba o ukrepih programa SAPARD.

Na področju zdravil v veterinarski medicini je bil pomemben
napredek dosežen v letu 1999 s sprejemom krovnega zakona
ter v letih 2000 in 2001 s sprejemom podzakonskih predpisov s
tega področja.
V letu 2000 sprejeti Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, je v slovenski pravni red
prinesel razmejitev pristojnosti med veterinarsko in zdravstveno
službo na področju zdravstvenega nadzora nad živili živalskega
izvora.

Za izvajanje ukrepov razvoja podeželja sprejme Vlada RS letne
uredbe, ki urejajo: programe kmetijske strukturne politike in politike
razvoja podeželja, izravnalna plačila za območja z omejenimi
možnostmi za kmetijsko dejavnost in ukrepe Slovenskega
kmetijsko okoljskega programa.

Slovenija je tudi uskladila svoj pravni red s predpisi EU na področju
objektov za proizvodnjo živil živalskega izvora in veterinarskosanitarnega nadzora živilskih obratov.

Sprejeti so tudi podzakonski akti na področju opravljanja
dopolnilnih dejavnosti na kmetijah, ki urejajo usposobljenost za
opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji, sanitarno-zdravstvene
pogoje za predelavo živil rastlinskega izvora kot dopolnilne
dejavnosti na kmetiji, veterinarsko-sanitarne pogoje za predelavo
živil rastlinskega izvora kot dopolnilne dejavnosti na kmetiji in
vsebino za izdajo dovoljenja za opravljanje dopolnilne dejavnosti
na kmetiji.

13. junij 2002

Zakon o veterinarstvu (Ur. I. RS, št. 33/01);
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki
prihajajo v stik z živili (Ur. I. RS, št. 52/00);
Zakon o zaščiti živali (Ur. I. RS, št. 98/99);
Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Ur. I. RS, št.
101/99, 70/00)
Zakon o krmi (Ur. i. RS, 13/02).

Na podlagi podzakonskih predpisov je Republika Slovenija
uskladila tudi ukrepe za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje
goveje spongiformne encefalopatije v državi, prav tako pa se je
zavezala, da bo sprejela in implementirala določbe iz novo sprejete
uredbe 999/2001/EC, ki določa preprečevanje, nadzor in
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izkoreninjenje transmisivnih spongiformnih encefalopatij. Prav tako
je Slovenija uskladila in v praksi izpeljala sistem nadzora nad
rezidui, skladno z direktivo Sveta 96/23/EC. Na področju nadzora
nad živalskimi kužnimi boleznimi je Slovenija pripravila Načrta
ukrepov za slinavko in parkljevko in klasično prašičjo kugo ter
oktobra 2000 prenehala s cepljenjem prašičev proti klasični prašičji
kugi.

Področje varstva sort rastlin oziroma varstvo žlahtniteljskih pravic
v Republiki Sloveniji ureja Zakon o varstvu novih sort rastlin (Ur.l.
RS, št. 86/98) in ustrezni podzakonski predpisi. Zakon je usklajen
z Mednarodno konvencijo o varstvu novih sort rastlin iz leta 1991,
kar je bil tudi pogoj za včlanitev Republike Slovenije v Mednarodno
zvezo za varstvo novih sort rastlin (UPOV) leta 1999. Zakon je v
temeljnih določbah usklajen z EU predpisom o varstvu sort rastlin
skupnosti 2100/94/EEC.

Zootehnične vsebine

Področje zdravstvenega varstva rastlin (pesticidi) fitofarmacevtska sredstva ureja Zakon o fitofarmacevtskih
sredstvih (Ur. I. RS, št. 11/01). Zakon je v temeljnih določbah
usklajen z zahtevami direktiv 91/414/EEC in 79/117/EEC. Na
področju prometa za potrebe proizvodnje ter razvrščanja,
pakiranja in označevanja fitofarmacevtskih sredstev ter na
področju dobre laboratorijske prakse se zakon navezuje na Zakon
o kemikalijah (Ur.l. RS, št. 36/99), ki ureja to področje
fitofarmacevtskih sredstev. Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih
ureja vse postopke v zvezi z registracijo, prometom in uporabo
fitofarmacevskih sredstev ter nadzorom nad prometom in
uporabo fitofarmacevtskih sredstev ter povezuje celoten postopek
od izdaje dovoljenj, registracije, preko dajanja v promet in uporabe
fitofarmacevtskih sredstev do nadzora nad njimi.

Pomemben napredek pri prevzemanju pravnega reda EU pomeni
sprejem Zakona o živinoreji (Ur. I. RS, št. 18/02). Zakon določa
cilje živinoreje, pogoje in način reje ter nemoteno rejo, ureja načine
živinoreje in krmno bazo, rejske programe, spreminjanje in
ohranjanje lastnosti domačih živali, prenos selekcijskih dosežkov
v rejo, ohranjanje genetske variabilnosti, genetske rezerve in
avtohtone pasme, strokovne naloge in službe na področju
živinoreje ter genske banke v živinoreji, organizacije v živinoreji,
izobraževalno in raziskovalno delo na področju živinoreje, promet
in trg s plemenskim materialom, načine zagotavljanja sredstev
za uresničevanje zakona ter nadzor nad izvajanjem zakona.
Prehrana živali

Na podlagi Zakona o fitofarmacevtskih sredstvih so bili že sprejeti
podzakonski predpisi, ki urejajo opremljanje fitofarmacevtskih
sredstev, seznam aktivnih snovi, ki imajo dovoljenje za uporabo
kot fitofarmacevtska sredstva, seznam registriranih
fitofarmacevtskih sredstev, mejne prehode za promet
fitofarmacevtskih sredstev in postopke nadzora nad uvozom
fitofarmacevtskih sredstev, prepovedi ali omejitvi prometa oziroma
uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo določene aktivne
snovi, ocenjevanje in registracijo fitofarmacevtskih sredstev,
dokumentacijo za oceno aktivnih snovi, dokumentacijo za
registracijo in oceno fitofarmacevtskih sredstev ter usposabljanje
in preverjanje znanja iz fitomedicine.

Področje prehrane živali v Republiki Sloveniji urejajo sledeči zakoni:
- Zakon o krmi (Ur. I. RS, 13/02),
Zakon o veterinarstvu (Ur. I. RS, št. 33/01),
- Zakon o živinoreji (Ur. I. RS, št. 18/02).
Pomemben napredek pri prilagajanju slovenskega pravnega reda
pravnemu redu EU je sprejem Zakona o krmi. Zakon določa
pogoje za proizvodnjo, dajanje v promet in krmljenje s krmo,
dodatki in premiksi, ki se uporabljajo za krmljenje živali, postopek
za izdajo dovoljenja za proizvodnjo in promet dodatkov,
informacijski sistem ter nadzor nad izvajanjem zakona.

Področje zdravstveno varstvo rastlin (pesticidi) - ostanki
pesticidov v Sloveniji urejajo Zakon o zdravstveni ustreznosti
živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Ur. I. RS, št. 52/
00), ki se navezuje na Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih in
podzakonske predpise v smislu registracije in nadzora nad
fitofarmacevtskimi sredstvi in njihovo uporabo, in Uredba o
monitoringu pesticidov v živilih in kmetijskih proizvodih. Pravni
red Republike Slovenije je na tem področju usklajen s pravnim
redom EU, dodatno je potrebno sprejeti le spremembe EU direktiv
od leta 1999 dalje.

Fitosanitarne vsebine
Na področju zdravstvenega varstva rastlin (škodljivi organizmi)
predstavlja sprejem Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin (Ur.
I. RS, št. 45/01) pomemben napredek v procesu prilagajanja tega
področja pravnemu redu EU. Z izdajo zakona so bile odpravljene
pomanjkljivosti glede neusklajenosti s pravnim redom EU in dana
pravna podlaga za nadaljnje usklajevanje in implementacijo določb
zakona.
Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin je bil že sprejet
predpis, ki v celoti implementira glavno direktivo s področja
karantenskih škodljivih organizmov rastlin 2000/29/EC. Sprejeti
so bili tudi predpisi, ki implementirajo direktivo 95/44/EC o vnosu
organizmov za znanstvene namene, direktivo 94/3/EC o
obveščanju glede zadržanja pošiljk iz uvoza, ki predstavljajo
nevarnost za vnos in širjenje škodljivih organizmov, ter predpisi,
ki urejajo zatiranje hmeljeve uvelosti in šarke. Sprejet je bil tudi
podzakonski akt, ki implementira direktive 92/90/EC, 93/50/EC in
92/105/EC in je pravna podlaga za vzpostavitev t.i. FITO registra
in uvedbo potnih listov za rastline. S podzakonskim aktom je bila
implementirana tudi direktiva 98/22/EC, ki opredeljuje minimalne
pogoje za izvajanje fitosanitarne kontrole na mejnih prehodih.

B.2.

Horizontalne vsebine
V procesu prilagajanja področja kmetijstva SKP je Slovenija že
sprejela ključne predpise, ustanovila institucije, potrebne za
izvajanje evropskega pravnega reda in dosegla visoko stopnjo
primerljivosti.
Integrirani Administrativno kontrolni sistem IAKS se je začel
izgrajevati v letu 1999, ko je bila na MKGP vzpostavljena
računalniška podatkovna baza in enoten računalniški program
za vse ukrepe kmetijske politike, ki se od takrat dalje nadgrajujeta
in dopolnjujeta. MKGP in AKTRP uporabljata enoten informacijski
sistem s centralno relacijsko bazo. MKGP je odgovorno za
vzpostavitev, vodenje in vzdrževanje zbirk podatkov, ki se
uporabljajo ali se bodo uporabljale v okviru IAKS: register kmetijskih
gospodarstev, centralni register goveda, register pridelovalcev

Dodatno področje zdravstvenega varstva v gozdovih ureja Zakon
o gozdovih (Ur. I. RS, št. 30/93, 13/98-odl.US in 56/99-ZON) in
Pravilnik o varstvu gozdov (Ur. I. RS, št. 92/00), ki ureja varstvo
gozdov v smislu zagotavljanja izvajanja ukrepov za preprečitev
in zatiranje rastlinskih bolezni in prenamnoženih populacij žuželk,
ki lahko porušijo biološko ravnotežje v gozdovih.

poročevalec, št. 58

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik
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inšpekcija, se izvajajo za 5% vlog za neposredna plačila na
površino in 10% vlog za podpore za živali.

grozdja in vina, evidenca hmeljišč, register intenzivnih
sadovnjakov in register oljčnikov, evidenca območij z omejenimi
možnostmi za kmetijsko pridelavo, kataster dejanske rabe
kmetijskih zemljišč in druge evidence. Ključ za povezavo zbirk
podatkov, ki se vodijo znotraj MKGP in se nanašajo na kmetijsko
gospodarstvo, je identifikacijska številka kmetijskega
gospodarstva (KMG-MID). AKTRP je zadolžena za operativno
vodenje in vzdrževanje evidence o finančnih podporah.

Vzpostavljajo se grafične evidence za kontrolo subvencijskih vlog
v okviru državnega projekta "Posodobitev evidentiranja
nepremičnin":
- digitalni ortofoto načrti in raba zemljišč v digitalni obliki so že
izdelani za območje celotne Slovenije;
digitalni katastrski načrti (DKN): Do konca leta 2001 je bila
prva faza postopka - digitalizacija končana za 88% površine
Slovenije in druga faza - uskladitev meja za 71% površine
Slovenije, do konca leta 2002 bo digitalizacija zaključena;
spojitev grafičnih podatkov zemljiškega katastra in rabe
zemljišč: do konca leta 2001 so bili podatki obeh baz spojeni
za 15% vse površine Slovenije.

MKGP ima vzpostavljene on-line povezave z registrom prostorskih
enot (numerična in grafična evidenca o vseh prostorskih enotah),
centralno bazo numeričnih podatkov zemljiškega katastra in
poslovnim registrom. Do konca leta 2002 se načrtuje vzpostavitev
on line povezave s centralnim registrom prebivalcev; trenutno se
uporablja kopija te baze.
Po uvedbi neposrednih plačil za hmeljišča v letu 1998 je Slovenija
v letu 2000 uvedla neposredna plačila na površino za izravnavo
stroškov pridelave posameznih poljščin. Referenčen podatek za
površino je enota dejanske rabe. Enota dejanske rabe je definirana
kot strnjena površina kmetijskega zemljišča z isto vrsto dejanske
rabe, ki je v uporabi enega kmetijskega gospodarstva in na kateri
raste ena ali več vrst kmetijskih rastlin. Sestavljena je iz katastrskih
parcel: več parcel/ene parcele/dela parcele. Uporaba uradnih
podatkov iz zemljiškega katastra o površini omogoča popolno
administrativno kontrolo in odkritje vseh dvojnih vlog za podporo
na istih zemljiščih.

Razpoložljive digitalne prostorske podatke uporablja kmetijska
inšpekcija kot pomoč pri izvedbi terenskih kontrol ter kmetijska
svetovalna služba, ki kmetom pomaga pri izpolnjevanju
subvencijskih vlog. Dostop do grafičnih podatkov je omogočen
preko internet aplikacije.
V letu 2001 so bile baze podatkov o subvencijskih vlogah z MKGP
prenesene v upravljanje na AKTRP. Vzpostavljeni so bili
administrativni mehanizmi za upravljanje s pravicami za dostop
do teh baz v skladu z EU zakonodajo. V skladu s standardi EU je
bila tudi razvita programska oprema za izvajanje administrativno
kontrolnega postopka, programska podpora za odobritev plačil
in povezava z računovodskim paketom. V letu 2001 je bila na
AKTRP nabavljena tudi strojna oprema, na katero so bile
prenesehe vse podatkovne in programske strukture, ki so
potrebne za podporo IAKS. Nabavljena je bila programska oprema
za računovodstvo, ki bo namenjena za vodenje analitičnih evidenc
o upravičencih do sredstev iz naslova subvencij, evidenc o
izvajanju plačilnega prometa in izvajanju knjiženja drugih poslovnih
dogodkov, povezanih s subvencijskimi sredstvi.

Centralni register govedi v skladu s predpisi EU se je začel
izgrajevati v letu 2000, ko je bil vzpostavljen sistem na
organizacijskem nivoju, postavljena osnovna verzija
informacijskega sistema, vzpostavljen seznam gospodarstev in
imetnikov govedi ter izdelana informativna brošura za imetnike
govedi. V letu 2001 je bil vzpostavljen centralni register govedi.
Vse živali, za katere se vlagajo zahtevki za premije, so označene
in registrirane v centralnem registru govedi. V letu 2001 so se
podatki iz centralnega registra govedi uporabili za administrativno
kontrolo pri premijah za krave dojilje, v letu 2002 pa se bodo
podatki iz registra uporabili za administrativno kontrolo pri premijah
za krave dojilje, pri posebnih premijah za bike in vole ter klavnih
premijah.

Na področju trgovinskih mehanizmov se je z uveljavitvijo uredb o
izvajanju sporazuma o pristopu Republike Slovenije h GATT ter
na podlagi Evropskega sporazuma in sporazumov o prosti trgovini
od 1.1.2001 v skladu s pravnim redom EU razdeljevanje količin
izvajalo na dva načina: po sistemu sprotnega razdeljevanja
oziroma modificiranem »first come - first served« sistemu in po
sistemu razdeljevanja preko komisije. Od začetku leta 2002 pa je
metoda dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot
(Auction system), ki je uvedena za delitev občutljivih kmetijskih
pridelkov, zamenjala metodo razdeljevanja kvot preko komisije,
medtem ko je modificiran sistem »first come - first served« ali
prednostna obravnava po vrstnem redu prispelih zahtevkov
ostala enaka kot v preteklih letih.

V letu 1999 je bila uvedena večnamenska vloga za podpore.
Podatki iz večnamenskih vlog so podlaga za vzpostavitev registra
kmetijskih gospodarstev. V letu 2001 so bili v podatkovno bazo
registra kmetijskih gospodarstev vneseni podatki za 81.848 kmetij
(od skupno 86.467 kmetij, kolikor jih je bilo po popisu kmetijstva v
letu 2000).
Od leta 2000 se izvaja popolna administrativna kontrola za vse
vloge, ki obsega: testiranje pogojev za posamezne ukrepe,
preverjanje morebitnih dvojnih prijav in navzkrižne kontrole
podatkov z uradnimi registri. V letu 2002 se pri navzkrižnih
kontrolah uporabljajo naslednji registri: zemljiški kataster, register
kmetijskih gospodarstev, evidenca hmeljišč, register pridelovalcev
grozdja in vina, register intenzivnih sadovnjakov, centralni register govedi, evidenca območij z omejenimi dejavniki za kmetijstvo,
evidenca o finančnih podporah iz prejšnjih let ter različne evidence za kontrolo kmetijsko okoljskih ukrepov (register
zavarovanih območij, register osrednjega območja pojavljanja
velikih zveri). Terenske kontrole subvencijskih vlog oz. preverjanje
na kraju samem (on the spot control), ki jih izvaja Inšpektorat za
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) - kmetijska

13. junij 2002

Carinska uprava Republike Slovenije (CURS) s pomočjo
informacijskega sistema spremlja realizacijo uvoza v okviru
carinskih kvot ter o tem tedensko poroča AKTRP.
Na področju ekološkega kmetijstva se podpore ekološkemu
kmetovanju izplačujejo kot neposredna plačila že od leta 1998 in
se bodo izvajala tudi v letu 2002.
Na področju državnih pomoči Slovenija uveljavlja sistem finančnih
intervencij države v kmetijstvo, ki je v načelu usklajen s pravnim
redom EU.

55

poročevalec, št. 58

razvoja podeželja, ki v letu 2002 predstavljajo kar 40% kmetijskega
proračuna. Slovenija prilagaja zahtevam pravnega reda EU tudi
način načrtovanja in implementacijo ukrepov razvoja podeželja.
Izvajanje kmetijsko-okoljskih ukrepov in izravnalnih plačil za
območja z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost je
praktično popolnoma usklajeno z merili EU. Poleg tega Republika
Slovenija podpira prestrukturiranje kmetijskega sektorja v smer,
ki bo zagotavljala varnost hrane in boljšo prilagojenost zahtevam
potrošnikov.

Skupne tržne ureditve
Na področju kmetijske politike Republika Slovenija od leta 1998
izvaja reformo kmetijske politike, ki pomeni reformo tržno cenovne
politike in kmetijske strukturne politike. Pomemben cilj reforme je
tudi uvajanje primerljivih ukrepov SKP in s tem prilagajanje in
pripravo kmetijskega sektorja na razmere po vstopu v EU. V letu
2000 je bil uveden sistem neposrednih plačil za poljščine in za
živali, primerljiv s SKP. S sprejemom primerljivih tržnih ureditev je
bilo odpravljeno administrativno določanje cen pšenice (v letu
1999) in mleka (v letu 2001). Sprejete tržne ureditve med drugim
uvajajo institucionalne cene za pomembnejše kmetijske
proizvode, ki so na primerljivi ravni EU institucionalnih cen. Tržne
ureditve dajejo podlago za uvedbo intervencijskih ukrepov
(intervencijski nakupi, javno in zasebno skladiščenje in druge
oblike umikov s trga), ki so temeljni intervencijski mehanizmi in so
primerljivi v tovrstnimi ukrepi SKP v EU. Na področju skupnih
tržnih ureditev je torej Republika Slovenija že dosegla visoko
stopnjo primerljivosti s SKP EU.

Republika Slovenija že izvaja večji del ukrepov razvoja podeželja,
ki so določeni z uredbo Sveta (ES) 1257/1999 in sofinancirani iz
jamstvenega in usmerjevalnega oddelka EKUJS sklada. Od leta
1999 se izvaja shema izravnalnih plačil, vezanih na enoto
kmetijskega zemljišča. V letu 2001 se je začel izvajati Slovenski
kmetijsko okoljski program (SKOP). V okviru SKOP je sprejetih 23
ukrepov, ki jih Republika Slovenija v predpristopnem obdobju
postopno vključuje v izvajanje. Vsako leto se povečuje število in
obseg ukrepov ter proračunska sredstva za ta namen. V letu
2002 se izvaja 12 ukrepov, ki so združeni v sklopih: zmanjšanje
negativnega vpliva kmetijstva na okolje, ohranjanje tradicionalne
kmetijske krajine, upravljanje z območji s posebnimi naravnimi
omejitvami ter izobraževanje in promocija.

Za ukrepe, ki so po vsebini in načinu izvajanja primerljivi z ukrepi
v EU (neposredna plačila na površino in na žival), Republika
Slovenija namenja vsako leto realno več proračunskih sredstev.
Proračunski izdatki za kmetijstvo so se v obdobju 1997-2001
realno (v evrih) več kot podvojili. V letu 2001 je realizacija proračuna
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano znašala 44,3
milijarde tolarjev (20% več kot v letu 2000). Od tega je bilo 30,3
milijarde tolarjev porabljenih za ukrepe kmetijske politike (22%
več kot v letu 2000).

Ukrepi razvoja podeželja se izvajajo tudi na podlagi Zakona o
gozdovih in Odredbe o financiranju in sofinanciranju vlaganj v
gozdove iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Ur.l. RS, št.
58/94, 19/95, 22/96 in 82/99). Ukrepi, ki se financirajo in
sofinancirajo na podlagi omenjenih predpisov, so usklajeni z ukrepi,
ki se izvajajo v gozdovih in so določeni z Uredbo Sveta (ES)
1257/1999 in sofinancirani iz jamstvenega oddelka EKUJS sklada.

V letu 2001 je višina neposrednih plačil dosegla 42% višine
neposrednih plačil v EU. V letu 2001 sprejeti proračun za leti 2002
in 2003 zagotavlja nadaljnjo rast proračunskih sredstev,
namenjenih za neposredna plačila, s čimer se bodo ukrepi
nacionalne kmetijske politike približali evropskim tudi po višini
neposrednih plačil. Pravilom EU se postopno prilagaja tudi način
dodeljevanja, nadzora in izplačevanja neposrednih plačil.

Pomemben napredek je Republika Slovenija dosegla na področju
večletnega načrtovanja in izvajanja medsektorskih programov.
Sprejeti so tudi strateški dokumenti za splošni gospodarski razvoj
in posebni strateški dokumenti za razvoj kmetijstva in podeželja,
ki so podlaga za določanje težišč in izbiro posameznih vsebin
politike razvoja podeželja. Temeljni razvojni akt slovenske
kmetijske politike je Strategija razvoja slovenskega kmetijstva
(1993), ki opredeljuje glavne cilje kmetijske politike za
uresničevanje gospodarske, prostorske, ekološke in socialne
vloge kmetijstva ter njegovega sonaravnega razvoja. Program
reforme kmetijske politike 1999-2002 (1998) določa štiri stebre
reforme kmetijstva in živilsko predelovalne industrije: tržnocenovno politiko, proizvodno nevezana plačila, posodobitev
kmetijstva in živilsko predelovalne industrije ter razvoj podeželja.

Vzpostavljeni so že tržno informacijski sistemi za trg govejega
mesa (izvaja se od 11.12.2000), za trg mleka in mlečnih izdelkov
(izvaja se od 1.1.2001), za trg prašičjega mesa (izvaja se od
9.1.2001) in za trg ovčjega mesa (izvaja se od 25.6.2001).
Na področju vzpostavitve evidenc trajnih nasadov, za katere je
pristojno MKGP, je stanje sledeče:
register pridelovalcev in predelovalcev oljk: je v fazi
vzpostavljanja in bo v celoti vzpostavljen do vstopa v EU
(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;
register pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih je v
zaključni fazi vzpostavljanja.

Politiko razvoja podeželja v predpristopnem obdobju opredeljujejo
naslednji dokumenti:
Program razvoja podeželja 2000-2006 (Program SAPARD),
Program razvoja kmetijstva, živilstva, gozdarstva in ribištva
2000-2002,
Nacionalni program kmetijstva in podeželja 2002-2006,
Program razvoja gozdov v Sloveniji,
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije in Državni razvojni
program 2001-2006.
Program SAPARD je bil s sklepom Evropske komisije 27. oktobra
2000 odobren kot posebni predpristopni program za kmetijstvo In
razvoj podeželja, ki ga Republika Slovenija izvaja s podporo
sredstev Skupnosti.

Razvoj podeželja

Program razvoja kmetijstva, gozdarstva, živilstva In ribištva 20002002, ki predstavlja sektorski razvojni program v predpristopnem
obdobju, poleg ukrepov tržno cenovne ter kmetijske strukturne
politike in razvoja podeželja zajema tudi kmetijsko okoljske ukrepe,
s skupnim ciljem trajnostne rabe naravnih virov ter ohranjanja
biološke raznovrstnosti in kulturne krajine.

Ukrepi razvoja podeželja se v Sloveniji izvajajo že več desetletij.
V zadnjem desetletju Republika Slovenija vodi kmetijsko politiko s
poudarkom na multifunkcionalni vlogi kmetijstva, njegovem
pomenu za okolje, ohranjanju krajine in podeželja. Ukrepi razvoja
podeželja predstavljajo enega od stebrov reforme kmetijske
politike, kar se odraža tudi v sredstvih, namenjenih ukrepom
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Strategija gospodarskega razvoja Slovenije (2001) je krovni
strateški dokument države, iz katerega izhajajo sektorski razvojni
dokumenti in proračunski memorandum. Vlada Republike Slovenije
je sprejela decembra 2001 tudi Državni razvojni program (DRP),
ki je opredeljen kot dolgoročni indikativni izvedbeni dokument
SGRS. Med petimi prednostnimi nalogami je tudi prestrukturiranje
kmetijstva in razvoj podeželja, ki poudarja multifunkcionalnost
kmetijstva kot ekonomske dejavnosti v tesni povezavi z okoljem,
prostorom in razvojem človeških virov. DRP predstavlja, skladno
z Zakonom o javnih financah, izhodišče in podlago za izvajanje
razvojnih prednostnih nalog in pripravo večletnega državnega
proračuna. DRP pokriva finančno programsko obdobje do leta
2006. V predpristopnem obdobju DRP predstavlja programsko
podlago za črpanje sredstev predpristopnih pomoči, skladno s
prioritetami Partnerstva za pristop.

Na področju vzpostavitve podatkovnih zbirk, ki se nanašajo na
rejne živali, je bil s 1.1.2001 vzpostavljen centralni register govedi,
v drugi polovici 2001 pa se je začel izvajati nadzor nad sistemom
identifikacije in registracije govedi, ki ga izvajata kmetijska in
veterinarska inšpekcija.
Republika Slovenija vzpostavlja naslednje mejne prehode, na
katerih se bo izvajala veterinarska kontrola po priključitvi k Evropski
uniji:
- cestni prehodi:
- Obrežje (ki vključuje tudi železniški prehod Dobova): za
živali, živila in proizvode živalskega izvora ter živalske
proizvode in krmo,
Jelšane: za živila in proizvode živalskega izvora, živalske
proizvode, krmo in male živali,
Gruškovje: za živila in proizvode živalskega izvora,
živalske proizvode, krmo in male živali;
Letališče Ljubljana-Brnik: za sprejem pošiljk živil in proizvodov
živalskega izvora ter živalskih proizvodov in krme ter malih
živali;
Luka Koper: za živali, živila in proizvode živalskega izvora ter
živalske proizvode in krmo.

Gozdarstvo
Na področju varstva gozdov pred požari ter atmosferskim
onesnaženjem so z Zakonom o gozdovih (1993) določene in se
izvajajo dejavnosti javne gozdarske službe, kot so: spremljanje
stanja in razvoja gozdov, varstvo gozdov ter vodenje evidenc in
baz podatkov za gozdarstvo.

Za izgradnjo mejnega prehoda Obrežje so že odkupljena
zemljišča, izdelana dokumentacija in pridobljeno začasno
gradbeno dovoljenje.

Ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, sprejema načrte sanacije
požarišč, zagotavlja sredstva iz proračuna, namenjena ukrepom
za varstvo gozdov pred požari, obnovi gozdov na pogoriščih ter
gradnji protipožarne infrastrukture v gozdu, ter nadzira delo GIS
in ZGS.

Prehrana živali
Slovenija že vrsto let izvaja »monitoringe« kot sistematični nadzor
nad ostanki škodljivih snovi v krmilih, ki kažejo izboljšanje, kar je
verjetno na eni strani posledica povečanega nadzora in
konkurenčnosti, na drugi strani pa posledica ozaveščenosti tako
proizvajalcev kot tudi uporabnikov krme.

Veterinarske vsebine, zootehnika
Novi Zakon o veterinarstvu spreminja sistem mejne veterinarske
kontrole in način predpisovanja in določanja pogojev za uvoz,
izvoz, prevoz živali, živil živalskega izvora, živalskih proizvodov,
živalskih stranskih proizvodov ter krme, ki ga usklajuje s
sistemom v EU. Zakon prinaša spremembe pri načinu zbiranja in
višini veterinarskih pristojbin, na novo pa tudi ureja področja, kot
so živalske kužne bolezni, registracija objektov pod veterinarskim
nadzorom, veterinarski informacijski sistem ter sodelovanje z
Evropsko komisijo in pristojnimi organi za veterinarstvo držav
članic.

Fitosanitarne vsebine
Sprejem Zakona o varstvu rastlin in ustanovitev Uprave RS za
varstvo rastlin in semenarstvo (UVRS) pomeni reorganizacijo
delovanja na fitosanitarnem področju, zlasti na področju
zdravstvenega varstva rastlin, v smislu zagotovitve ustrezne
strukture delovanja in sposobnosti za hitro reagiranje ob pojavu
karantenskih škodljivih organizmov rastlin.

Na podlagi podzakonskih predpisov je Republika Slovenija
uskladila tudi ukrepe za preprečevanje, zatiranje in izkoreninjenje
goveje spongiformne encefalopatije v državi. Prav tako je Slovenija
uskladila in v praksi izpeljala sistem nadzora nad rezidui, skladno
z direktivo Sveta 96/23/EC. Na področju nadzora nad živalskimi
kužnimi boleznimi je Slovenija pripravila načrta ukrepov za slinavko
in parkljevko in klasično prašičjo kugo ter oktobra 2000 prenehala
s cepljenjem prašičev proti klasični prašičji kugi.

Na podlagi Zakona o varstvu rastlin in podzakonskega predpisa
na njegovi osnovi se je začel konec leta 2001 vzpostavljati t.i.
FITO register in potni listi za rastline. Po sprejetju predpisa se je
začel izvajati pilotni projekt izvedbe registra z vpisom oseb, ki so
bile že vpisane v registru pridelovalcev, predelovalcev in uvoznikov
sadilnega materiala za sadjarstvo, vinogradništvo in gozdarstvo.
Vodenje registra je v pristojnosti UVRS, kontrola na terenu pa je v
pristojnosti fitosanitarne in gozdarske inšpekcije Inšpektorata za
kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR). Za potrebe
inšpekcijskega nadzora je sistem rastlinskih potnih listov
opredeljen tudi v inšpekcijskem priročniku.

V letu 2000 je Slovenija izboljšala računalniško opremljenost
regionalnih enot veterinarske inšpekcije in mejne veterinarske
inšpekcije in vzpostavila povezavo vseh enot VURS v omrežje.
Slovenija se je na prostovoljni osnovi, kot prva država kandidatka
za vstop v EU, vključila v evropski informacijski sistem ANIMO v
februarju 2001. S 1.1.2002 se je priključila tudi na ADNS sistem.

Inšpekcijski postopki za izvajanje zdravstvenih pregledov rastlin
na vstopnih mestih pri uvozu iz tretjih držav so dokončno usklajeni
s postopki, ki so v veljavi v EU, se izvajajo in so opredeljeni v
priročniku za fitosanitarne inšpektorje.

V letih 2000 in 2001 je bilo izvedeno ocenjevanje ustreznosti in
kategorizacija proizvodnih obratov v skladu s sprejeto zakonodajo
na področju higiene živil.

13. junij 2002

Za uvoz rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih
predmetov z železniškimi, cestnimi, pomorskimi, zračnimi
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prevoznimi sredstvi ali po pošti je določenih 23 vstopnih mest za
izvajanje inšpekcijskih pregledov. Po vstopu Slovenije v EU bo 6
vstopnih mest in sicer 3 vstopna mesta za cestni promet (Obrežje,
Gruškovje in Jelšane), 1 vstopno mesto za železniški promet
(Dobova), 1 vstopno mesto za zračni promet (letališče LjubljanaBrnik) in 1 vstopno mesto za pomorski promet (Luka Koper).
Nadgradnja objektov za dejavnosti titosanitarne inšpekcije
potekajo v skladu s prioritetami izgradnje mejnih prehodov oziroma
vstopnih mest v Evropsko unijo, ki jih je določila Vlada RS v letu
2001. Dejavnosti koordinira investitor Servis skupnih služb Vlade
RS. Na mejnem prehodu Obrežje je že pridobljeno gradbeno
dovoljenje za objekta titosanitarne in veterinarske inšpekcije.
Začetek gradbenih del je načrtovan v jeseni 2002. Gradnja
objektov na ostalih mejnih prehodih je predvidena v letu 2003.
Projekti so v fazi priprav in sprejemanja lokacijskih načrtov.

službe, ki bodo ob morebitnih kršitvah lahko takoj ustrezno
ukrepale. Program monitoringa je dvoletni (2001/2002) in je
usklajen s priporočili EU. Končno poročilo o izsledkih v letu 2000
pa je že pripravljeno na način, ki ga za poročanje uporabljajo
države članice EU.
Novi Zakon o fitofarmacevtskih sredstvih ureja vse postopke v
zvezi z registracijo, prometom in uporabo fitofarmacevskih
sredstev ter nadzorom nad prometom in uporabo
fitofarmacevtskih sredstev ter povezuje celoten postopek od izdaje
dovoljenj, registracije, preko dajanja v promet in uporabe
fitofarmacevtskih sredstev do nadzora nad njimi. Z uveljavljanjem
podzakonskih predpisov Slovenija postopoma usklajuje področje
opremljanja fitofarmacevtskih sredstev, seznam aktivnih snovi,
ki imajo dovoljenje za uporabo kot fitofarmacevtska sredstva,
seznam registriranih fitofarmacevtskih sredstev, mejne prehode
za promet fitofarmacevtskih sredstev in postopke nadzora nad
uvozom fitofarmacevtskih sredstev, prepovedi ali omejitvi prometa
oziroma uporabe fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo
določene aktivne snovi, ocenjevanje in registracijo
fitofarmacevtskih sredstev, dokumentacijo za oceno aktivnih snovi,
dokumentacijo za registracijo in oceno fitofarmacevtskih sredstev
ter usposabljanje in preverjanje znanja iz fitomedicine.

Ukrepe za preprečitev in zatiranje rastlinskih bolezni in
prenamnoženih populacij žuželk, ki lahko porušijo biološko
ravnotežje v gozdovih, izvaja Zavod za gozdove Slovenije (ZGS).
Pravilnik predpisuje sezname teh bolezni in škodljivcev po
fitogeogratskih regijah. Določa tudi, da ZGS poroča MKGP o stanju
in izvedenih ukrepih. Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) pa obvešča
o pojavu karantenskega dejavnika. GIS ugotavlja neznane
škodljive dejavnike, razvija metode za spremljanje stanja ter za
izvajanje ukrepov za preprečevanje škodljivih pojavov in poroča
MKGP o teh pojavih in dejavnostih. O vseh novih ali nepričakovanih
pojavih škodljivih organizmov s predpisanih seznamov zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin, morajo ZGS in GIS poročati UVRS.

B.3.

Na področju kmetijstva so ustanovljene vse potrebne institucije
za spremljanje in izvajanje pravnega reda EU. V letih 2000 in 2001
je bil narejen pomemben napredek na področju reorganizacije
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in vzpostavitve
Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja.

Na področju kakovosti semenskega materiala - semenskega
materiala kmetijskih rastlin je Slovenija je vse od osamosvojitve
članica mednarodne organizacije za testiranje semena (ISTA),
od leta 1994 pa sodeluje tudi v OECD shemah za potrjevanje
semena, namenjenega mednarodnemu prometu. Pogoj za
sodelovanje v naštetih organizacijah je usklajenost nacionalne
zakonodaje in institucij z zahtevami teh organizacij. Glede na to,
da so tudi predpisi EU usklajeni z zahtevami ISTA in OECD, je
slovenska zakonodaja na področju semenarstva v delu, ki ureja
kakovostne zahteve in metode za ugotavljanje kakovosti semena,
v glavnem skladna s predpisi EU.

Horizontalne vsebine
Naloge spremljanja pravnega reda oz. vodenja politike s področja
ukrepov jamstvenega in usmerjevalnega oddelka EKUJS (angl.
EAGGF) in njenega vsebinskega usklajevanja s pravnim redom
EU so v pristojnosti MKGP.
Izvajanje ukrepov kmetijske politike je v pristojnosti AKTRP, kot
organa v sestavi MKGP. Ustanovljena je bila s sprejemom Zakona
o spremembah in dopolnitvah Zakona o organizaciji in delovnem
področju ministrstev (Ur. I. RS, št. 60/99). AKTRP že od leta 2000
izvaja ukrepe nacionalne kmetijske politike, ki so primerljivi z
ukrepi SKP, od leta 2002 pa tudi ukrepe SAPARD in se s tem
nadgrajuje in usposablja za izvajanje ukrepov SKP po vstopu
Republike Slovenije v EU.

Na področju kakovosti semenskega materiala - gozdnega
reprodukcijskega materiala od sprejetja Zakona o gozdovih v I.
1993 in začetka delovanja javne gozdarske službe, Zavod za
gozdove Slovenije zagotavlja sadike gozdnih drevesnih in
grmovnih vrst, potrebnih za obnovo gozdov. Obnova gozdov s
sadnjo ali setvijo se uporablja izjemoma, v primeru naravnih ujm,
bolezni ipd. Zavod za gozdove Slovenije se zato tudi aktivno
vključuje v izbiro gozdnih semenskih objektov, sodeluje pri
nabiranju semena, usmerja semenarje in drevesničarje in izvaja
javne razpise za vzgojo sadik. Strokovno usmerjanje semenarske
In drevesničarske dejavnosti ter zdravstveni nadzor nad
drevesnicami izvaja kot javno pooblastilo Gozdarski inštitut
Slovenije (GIS). GIS izdaja tudi potrdila o kvaliteti in izvoru semena
in sadik, izvaja testiranje semena, vodi register semenskih
sestojev in izvaja raziskovalno dejavnost s tega področja.

Nadzor nad izvajanjem določil Zakona o kmetijstvu izvaja
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
(IRSKGLR), razen nadzora nad določbami, ki se nanašajo na
kakovost kmetijskih pridelkov oz. živil, za kar je na podlagi Zakona
o kmetijstvu pristojen v decembru 2001 ustanovljeni Inšpektorat
RS za kontrolo kakovosti kmetijskih pridelkov in živil.
Za izvajanje pravnega reda EU na področju trgovinskih
mehanizmov se vzpostavljajo administrativne strukture tako v
okviru AKTRP - Sektor za kmetijske trge, Oddelek za zunanjo
trgovino, ter Služba za kontrolo (AKTRP bo plačilna agencija za
izvozna nadomestila in bo izvajala naloge izdajanja uvoznih/
izvoznih dovoljenj, izvozne takse, izvajanje sistema carinskih
kvot ter koordinirancijo kontrole na kraju samem, ki jo bo izvajala
Carinska uprava RS), kot tudi v okviru CURS (organ za izvajanje
fizičnih kontrol, naknadnih kontrol, laboratorijskih analiz odvzetih
vzorcev blaga itd.) ter Veterinarske uprave RS (organ za izvajanje
veterinarskih pregledov glede zaščite živali). Oddelek za zunanjo
trgovino v Sektorju za kmetijske trge AKTRP se je v letu 2001 v

Uvoz semena in sadik gozdnega drevja je možen z dovoljenjem
ministra, pristojnega za gozdarstvo, ob predhodni pridobitvi
certifikata države izvoznice ter strokovnega mnenja GIS o
primernosti uvajanja tuje provenience.
Na področju zdravstvenega varstva rastlin (pesticidi) se za
potrebe ugotavljanja kontaminiranosti živil in kmetijskih pridelkov
s pesticidi ter izdelave ocene tveganja in ogroženosti javnega
zdravja Izvaja nacionalni monitoring v skladu s predpisi. V letu
2001 je prišlo na tem področju do pomembnih sprememb. V program nacionalnega monitoringa ostankov pesticidov v kmetijskih
pridelkih in živilih rastlinskega izvora so vključene tudi inšpekcijske
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Za nadzor in spremljanje izvajanja Programa SAPARD je Vlada
Republike Slovenije ustanovila in imenovala člane Nadzornega
odbora SAPARD. MKGP izvaja naloge organa za upravljanje, ki je
odgovoren za učinkovito in pravilno usklajevanje in poročanje o
spremljanju in nadzoru ter ocenjevanju programa SAPARD.

okviru tvvinning projekta št. FM 99-SL98/IB/AG/04 usposabljal na
področju izvoznih in uvoznih dovoljenj za kmetijske proizvode,
varščin, delno carinskih kvot, splošnim sistemom izvoznih
nadomestil v EU in sistemom izvoznih nadomestil za sestavljene
proizvode (t.i. proizvodi izven priloge 1).
Za izvajanje nalog s področja SKP je bil na CURS že podan nov
predlog sistemizacije delovnih mest, ki vključuje tudi Oddelek za
SKP pri Generalnem carinskem uradu in posebne Oddelke za
SKP za fizične preglede na carinskih uradih. Carinski laboratoriji
se v skladu z EU predpisi opremljajo in pripravljajo za analizo
kmetijskih proizvodov. Ustanovljena je bila delovna skupina,
sestavljena iz članov CURS in AKTRP, za pripravo sporazuma o
sodelovanju in razdelitvi pristojnosti med obema institucijama.

Gozdarstvo
Za spremljanje pravnega reda oz. vodenje politike na področju
gozdarstva je pristojni organ MKGP. Del nalog izvajanja ukrepov
s področja gozdarstva izvaja Zavod za gozdove Slovenije,
nekatere naloge pa Gozdarski inštitut Slovenije. Za izvajanje
izplačil finančnih podpor s področja gozdarstva pa bo pristojna
AKTRP.

Na področju politike kakovosti je bil konec leta 2000 ustanovljen
Urad RS za priznavanje označb kmetijskih pridelkov oziroma
živil.

Veterinarske vsebine
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. VURS je organiziran v glavnem uradu, ki je
razdeljen na upravni in inšpekcijski del, v 13-ih območnih uradih,
znotraj katerih je organizirana notranja veterinarska inšpekcija,
ter v 8-ih mejnih veterinarskih postajah, ki vključujejo skupno 21
mejnih veterinarskih kontrolnih točk.

MKGP je v decembru 2001 imenovalo tudi delavca, odgovornega
za področje mreže knjigovodskih podatkov s kmetij (FADN).
Skupne tržne ureditve
Pristojni organ za spremljanje pravnega reda EU na področju
tržnih ureditev je MKGP.
Naloge pravnega reda na področju tržnih ureditev bo izvajala
AKTRP - Sektor za kmetijske trge, kontrolne postopke Služba za
kontrolo, nadzor na mestu samem (on the spot control) pa je
AKTRP delegirala IRSKGLR.

VURS izvaja nadzor nad živalmi, živili, surovinami in odpadki
živalskega izvora. VURS ima s svojo mrežo regionalnih enot in
izpostav vzpostavljen nadzor na notranjem trgu (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.

AKTRP se usposablja za izvajanje SKP z izvajanjem primerljive
nacionalne kmetijske politike, z izvajanjem SAPARD programa
ter s kadrovskim in tehničnim usposabljanjem 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.

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

Razvoj podeželja

Inšpekcijsko nadzorstvo na podlagi Zakona o veterinarstvu,
Zakona o zaščiti živali, Zakona o krmi ter Zakona o zdravilih in
medicinskih pripomočkih, v delih, ki se nanašajo na nadzor nad
uporabo in prometom veterinarskih zdravil, opravljata notranja in
mejna veterinarska inšpekcija VURS.

Nosilec dolgoročnega razvojnega načrtovanja na področju
kmetijske strukturne politike in politike razvoja podeželja je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP). Od
leta 2000 večino ukrepov kmetijske strukturne politike in politike
razvoja podeželja izvaja AKTRP - Sektor za razvoj podeželja.
AKTRP je pripravila dokumentacijo za akreditacijo izvajanja
programa SAPARD in se administrativno usposobila za izvajanje
predpristopne pomoči. Na podlagi poročila o predakreditacijskem
pregledu je v septembru 2001 s strani Nacionalnega sklada pri
Ministrstvu za finance pridobila nacionalno akreditacijo, po
pregledu in poročilu EU revizorjev pa je v novembru 2001 Komisija
EU podelila AKTRP, kot izvedbeni agenciji, upravljanje s sredstvi
Programa SAPARD za izvajanje štirih ukrepov, z izjemo tehnične
pomoči.

1.1.2002 je bil ustanovljen Nacionalni veterinarski inštitut (v
nadaljnjem besedilu: NVI) kot posebna organizacijska enota
Veterinarske fakultete v Ljubljani, ki združuje veterinarske
laboratorije na nacionalnem in regionalnem nivoju. Laboratoriji NVI
na nacionalnem nivoju bodo delovali kot nacionalni referenčni
laboratoriji v mreži EU laboratorijev za področja, ki jih bodo pokrivali.
Za izvajanje označevanja in registracije živali je bila v začetku
leta 2000 na MKGP ustanovljena Služba za označevanje in
registracijo živali.

V letu 2002 AKTRP - Služba za informacijsko upravljanje in
tehnologijo (SIUT) nadaljuje z aktivnostmi za pridobitev akreditacijo
za informacijsko podporo SAPARD. Razvili so programsko opremo
»Strukturni ukrepi« za podporo administrativnemu postopku za
izvajanje programa SAPARD in nabavili programsko opremo za
računovodstvo. Programska oprema za računovodstvo
zagotavlja integriteto podatkov v skladu s smernicami EU VI/661/
97 in SAPARD ICT smernicami št. 3.

13. junij 2002

Zootehnične vsebine
Po novi zakonodaji je MKGP pristojni organ Republike Slovenije
za področje zootehnike, ki za posamezne pasme oziroma vrste
domačih živali priznava rejske organizacije. Določen je postopek
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priznavanja rejskih organizacij za vodenje rodovniških knjig in
pogoji, ki jih morajo rejske organizacije izpolnjevati. MKGP (Sektor
za zootehniko) 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 zootehniški
nadzor v prometu s plemenskim materialom in nad delovanjem
priznanih oziroma odobrenih organizacij v živinoreji.

Tehnično in strokovno podporo UVRS in IRSKGLR izvajajo
pooblaščeni laboratoriji (Kmetijski inštitut Slovenije, Gozdarski
inštitut Slovenije, Nacionalni Inštitut za biologijo, Inštitut za
hmeljarstvo in pivovarstvo, Kmetijsko gozdarski zavod Nova
Gorica, Biotehniška fakulteta - Inštitut za fitomedicino).
Zakonodajne in upravne naloge s področja varstva gozdov
opravlja MKGP. Po Zakonu o gozdovih Zavod za gozdove Slovenije
(ZGS) izvaja ukrepe za preprečitev in zatiranje rastlinskih bolezni
in prenamnoženih populacij žuželk, ki lahko porušijo biološko
ravnotežje v gozdovih, Gozdarski inštitut Slovenije (GIS) pa
ugotavlja neznane škodljive dejavnike, razvija metode za
spremljanje stanja ter za izvajanje ukrepov za preprečevanje
škodljivih pojavov.

Osnovni register govedi, ki ga vodi Služba za označevanje in
registracijo živali na MKGP, je enotna podlaga tudi za vodenje
rodovniških knjig za plemensko govedo. Za ostale vrste
plemenskih živali se registri vodijo ločeno v organizacijah, ki so
pooblaščene za vodenje rodovniških knjig.
Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zootehniških določb Zakona
o živinoreji in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravlja
Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo
(IRSKGLR).

Za izvajanje predpisov na področju semenskega materiala
kmetijskih rastlin ter gozdnega reprodukcijskega materiala je v
Sloveniji zadolženo MKGP. Inšpekcijski nadzor nad kakovostjo
semenskega materiala v prometu izvaja kmetijska inšpekcija,
inšpekcijski nadzor nad pridelovanjem in trženjem gozdnega
reprodukcijskega materiala pa gozdarska inšpekcija IRSKGLR.
MKGP je za strokovno in zdravstveno kontrolo nad pridelavo
semena in sadilnega materiala pooblastil strokovne institucije:
Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo
Žalec. Kmetijski inštitut Slovenije je pooblaščen za izdajo ISTA in
OECD certifikatov. Po Zakonu o gozdovih je za strokovni in
zdravstveni nadzor nad gozdnim semenarstvom in
drevesničarstvom ter izdajanje potrdil za gozdno seme in sadike
pooblaščen GIS.

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 MKGP in Veterinarska uprava Republike
Slovenije (VURS), ki je organ v sestavi MKGP.
Nadzor nad izvajanjem določb Zakona o krmi in predpisov, ki
bodo izdani na njegovi podlagi, opravljajo za področje kakovosti
krme, dodatkov in premiksov inšpektorji za kontrolo krme, ki
delujejo v okviru Inšpektorata za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo
in ribištvo (IRSKGLR), za področje zdravstvene ustreznosti krme,
dodatkov in premiksov in nadzor nad obrati pa uradni veterinarji
za inšpekcijski nadzor, ki delujejo v okviru VURS.

Urad Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin, ki
je bil pristojni organ na področju varstva sort rastlin, je bil s
13.2.2002 ukinjen, njegove naloge pa so bile prenesene na UVRS.
UVRS sodeluje in predstavlja Republiko Slovenijo pri UPOV in pri
Uradu za sorte Skupnosti (CPVO). Na tehničnem področju UVRS
sodeluje s sortnimi uradi drugih držav in s CPVO. Inšpekcijski
nadzor nad varstvom žlahtniteljskih pravic opravljajo kmetijski in
fitosanitarni inšpektorji v okviru IRSKGLR.

Preskušanje za uradno kontrolo krme opravljata Veterinarska
fakulteta (Inštitut za higieno in patologijo prehrane živali) in Kmetijski
inštitut Slovenije.

Pristojni organ za registracijo, promet in uporabo fitofarmacevtskih
sredstev, nadzor nad izvajanjem tega zakona ter poročanje
Evropski komisiji je UVRS. Inšpekcijski nadzor nad prometom in
uporabo fitofarmacevtskih sredstev opravljajo kmetijski in
fitosanitarni inšpektorji v okviru IRSKGLR in zdravstveni inšpektorji
v okviru Zdravstvenega inšpektorata RS, ki je organ v sestavi
Ministrstva za zdravje, vsak v okviru svojih pristojnosti. Uporaba
fitofarmacevtskih sredstev v gozdovih je možna le z dovoljenjem
ZGS.

Fitosanitarne vsebine
Na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu rastlin je bila 1.8.2001
ustanovljena Uprava RS za varstvo rastlin in semenarstvo
(UVRS), kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
in prehrano (MKGP). UVRS je bila ustanovljena kot osrednji
odgovorni organ za širše področje fitosanitarnih vsebin.
Na področju zdravstvenega varstva rastlin je UVRS odgovorna
za koordinacijo in izmenjavo informacij med organi in izvajalci
javnih služb, za sodelovanje na mednarodnem nivoju ter za
poročanje Evropski komisiji z delovnega področja. UVRS je
pristojna za pripravo zakonodaje, za izvajanje upravnih in z njimi
povezanimi strokovnimi nalogami, ki se nanašajo zlasti na ukrepe
in obveznosti v zvezi s pojavom, preprečevanjem vnosa in širjenja
ter zatiranjem škodljivih organizmov na rastlinah, rastlinskih
proizvodih in nadzorovanih predmetih.

Kemijske analize fitofarmacevtskih sredstev v postopku
registracije in ugotavljanja kakovosti le-teh v prometu opravlja
Kmetijski inštitut Slovenije kot pooblaščeni laboratorij. Strokovno
podporo MKGP izvajajo Kmetijski inštitut Slovenije, Inštitut za
hmeljarstvo in pivovarstvo Žalec, Kmetijsko gozdarska zbornica
- Kmetijsko gozdarski zavod Nova gorica in Biotehniška fakulteta
Ljubljana.
Pristojna organa za nadzor nad ostanki pesticidov
(fitofarmacevtska sredstva in 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, Ministrstvo za zdravje 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

Fitosanitarna in gozdarska inšpekcija v okviru Inšpektorata RS
za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo (IRSKGLR) sta
pristojni za inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona o
zdravstvenem varstvu rastlin in predpisi, izdanimi na njegovi
podlag, ter za odrejanje ukrepov iz tega zakona. Izvajata tudi
inšpekcijsko spremljanje zdravstvenega stanja rastlin, zagotavljata
strokovno usposabljanje inšpektorjev in zagotavljata enotno
izvajanje politike in ukrepov v okviru priročnika za inšpektorje.
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sredstev v kmetijskih proizvodih rastlinskega izvora 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.

A.2.

V programu ribištva za leto 2002 se iz državnega proračuna
sofinancirajo naslednji ukrepi: posodobitev predelave morskih rib
v skladu z veterinarsko-sanitarnimi predpisi, monitoring ribolovnih
fondov v morju, selekcija sladkovodnih rib, vzpostavitev evidence
ribogojnic v Republiki Sloveniji ter podpore razvoju sladkovodnega
ribogojstva za izgradnjo novih zmogljivosti za vzrejo sladkovodnih
rib in podpore za izgradnjo objektov ter njihovo ureditev za
predelavo sladkovodnih rib v skladu z veterinarsko sanitarnimi
predpisi.

Koordinator nacionalnega monitoringa pesticidov v živilih in
kmetijskih proizvodih je Ministrstvo za zdravje. Nosilci in izvajalci
monitoringa so Inštitut za varovanje zdravja RS, Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, Kmetijski inštitut Slovenije in
Veterinarska uprava RS.

V letu 2002 se strukturna politika v ribištvu izvaja tudi v okviru
programa predpristopne pomoči SAPARD. Drugi ukrep SAPARD
programa so kapitalske podpore investicijam pri predelavi in trženju
agroživilskih in ribiških proizvodov.

2.3.8 Ribištvo
A.

A.1.

A.3.

Napredek od lanskega slovenskega poročila o
napredku

Upravna usposobljenost

Oddelek za sladkovodno, morsko ribištvo in ribogojstvo na
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) se je
v letu 2001 okrepil z enim zaposlenim. MKGP trenutno tudi še
izvaja ukrepe ribiške politike, z izjemo ukrepov SAPARD, ki jih že
izvaja Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (AKTRP).
Za izvajanje ukrepov SAPARD se je AKTRP že usposobila in ji je
Komisija Evropske unije v novembru 2001 podelila upravljanje
predpistopne pomoči SAPARD.

Prenos zakonodaje

V obdobju od zadnjega poročila o napredku je bil v januarju 2002
sprejet Pravilnik o kakovosti rib, rakov, glavonožcev, školjk in
izdelkov iz njih (Ur. I. RS, št. 5/02), ki pomeni delno uskladitev s
tržnimi standardi v EU.
V marcu 2002 je bila sprejeta Uredba o uvedbi finančnih intervencij
za ohranjanje in razvoj morskega in sladkovodnega ribištva za
leto 2002 (Ur. I. RS, št. 28/02), ki določa ukrepe in postopke za
uresničevanje Programa razvoja kmetijstva, živilstva in ribištva
za obdobje 2000 - 2002 na področju ohranjanja in razvoja
morskega in sladkovodnega ribištva.

B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

V aprilu 2001 je bil sprejet Pomorski zakonik (Ur. I. RS št. 26/01),
s katerim je področje varnosti plovbe in registracije plovil v celoti
usklajeno s pravnim redom EU.

Sprejeti so bili tudi predpisi, ki so omogočili začetek izvajanja
programa predpristopne pomoči SAPARD. Vlada RS je v decembru
2001 sprejela Uredbo o ukrepih kmetijske strukturne politike
razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD; Ur. I. RS, št. 157/01), ki je
nadomestila uredbo SAPARD iz leta 2000. Sprejet je bil tudi Odlok
o višini sredstev za ukrepov kmetijske strukturne politike
programa razvoja podeželja 2000-2006 za proračunsko leto 2002
in objavljen javni razpis za zbiranje vlog za dodelitev nepovratnih
sredstev iz programa SAPARD (Ur. I. RS, št. 2/2002).

Sprejet je bil Pravilnik o kakovosti rib, rakov, glavonožcev, školjk
in izdelkov iz njih (Ur. I. RS, št. 5/02), ki pomeni delno uskladitev s
tržnimi standardi v EU.
Predlog Zakona o morskem ribištvu je po hitrem postopku uvrščen
na majsko sejo Državnega zbora.
B.2.

Predlog Zakona o morskem ribištvu je uvrščen na majsko sejo
Državnega zbora za sprejem po hitrem postopku. Zakon bo
določil:
- izdelavo programa razvoja ribištva;
- tehnične pogoje za dostop do ribolovnih virov;
- pogoje za upravljanje z ribolovnimi viri v sistemu TAC In kvot;
obveznosti na področju tržno cenovne politike v prometu z
ribami, ribiškimi proizvodi in izdelki in uvedbo tržnega reda;
- finančne podpore za vzpostavitev organizacij ribičev in
ribogojcev;
finančno nadomestilo države za finančne intervencije
organizacij ribičev in ribogojcev v primerih umika rib in ribiških
proizvodov s trga;
• vzpostavitev in vodenje evidence ribiških plovil;
ukrepe za prestrukturiranje ribičev in modernizacijo ribiške
flote;
- Izvajanje programa prestrukturiranja za ribiče, ki imajo status
kmeta-ribiča;
monitoring ribolovnih virov;
- strokovne naloge v okviru javne službe v morskem ribištvu.

13. junij 2002

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Slovenska ribiška politika je že delno usklajena z evropskim
pravnim redom na področju ribištva in sicer na področju varnosti
plovbe in nadzora nad gibanjem ribiških plovil med izvajanjem
ribolova, ki ga ureja sprejeti Pomorski zakonik.
Republika Slovenija je podpore ribištvu uskladila financiranje
slovenskega ribištva z določili skupne ribiške politike EU, kar je
izvedla s spremembo programa dela Ministrstva za kmetijstvo
gozdarstvo in prehrano in s prilagoditvijo javnih razpisov. Do
uveljavitve predpisov, ki bodo urejali ukrepe v ribištvu, je pravna
podlaga za dodeljevanje sredstev za ukrepe v ribištvu Zakon o
kmetijstvu (Ur. I. RS, št. 54/00) in na njegovi podlagi sprejete letne
uredbe o uvedbi finančnih intervencij za ohranjanje in razvoj
morskega in sladkovodnega ribištva, ki določajo ukrepe in
postopke za uresničevanje Programa razvoja kmetijstva, živilstva
in ribištva za obdobje 2000-2002 na področju ohranjanja in razvoja
morskega in sladkovodnega ribištva.
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2.3.9 Promet

Strukturna politika v ribištvu se od leta 2002 izvaja tudi v okviru
programa predpristopne pomoči SAPARD; drugi ukrep programa
so kapitalske podpore investicijam pri predelavi in trženju
agroživilskih in ribiških proizvodov. Za začetek koriščenja sredstev
programa SAPARD je Republika Slovenija izpolnila vse 3 pogoje:
potrditev Načrta razvoja podeželja 2000-2006 s strani Komisije
EU. Komisija EU je s sklepom dne 27.10.2000 odobrila Načrt
razvoja podeželja 2000-2006 kot program za kmetijstvo in
razvoj podeželja v Republiki Sloveniji;
podpis večletnega in letnega sporazuma o financiranju
predpristopnega programa za kmetijstvo in razvoj podeželja.
Sporazuma sta bila podpisana 5.3.2001. Večletni sporazum
je ratificiral Državni zbor z Zakonom o ratifikaciji večletnega
sporazuma o financiranju med Komisijo Evropskih Skupnosti
in Vlado Republike Slovenije (Ur I. RS, št. 61/01, Mednarodne
pogodbe št. 19), letni sporazum pa Vlada RS s prejemom
Uredbe o ratifikaciji Letnega sporazuma o financiranju med
Komisijo Evropskih Skupnosti in Vlado Republike Slovenije
(Ur. I. RS, št. 21/01 - mednarodne pogodbe);
usposobitev AKTRP (agencija SAPARD) v skladu z zahtevami
pravnega reda EU.
B.3.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

Cestni promet in ceste
Na področju prevoza blaga in potnikov je Republika Slovenija
maja 2002 z sprejetjem Zakona o ratifikaciji sporazuma o
mednarodnih občasnih avtobusnih prevozih potnikov (INTERBUS
sporazum) ratificirala večstranski mednarodni INTERBUS
sporazum, ki je bil podpisan decembra 2000.
V mesecu juliju 2001 je Republika Slovenija sprejela Zakon o
prevozih v cestnem prometu (Ur.l. RS, št. 59/01), ki je v celoti
usklajen s pravnim redom EU, niso pa bili sprejeti še vsi izvedbeni
podzakonski akti za njegovo uveljavitev. Zakon izhaja iz pravil
dostopa do trga za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza
potnikov in blaga, kot se uveljavlja v Evropski Skupnosti. Preko
ciljev in načel predloga zakona je upoštevan pravni red Evropske
Unije in način obravnavanja zadev. Zakon ureja vse načine prevoza
potnikov in blaga, ki se pojavljajo pri opravljanju dejavnosti cestnega
prevoza potnikov in blaga; delitev dovolilnic, ekoloških točk in
CEMT dovolilnic, ki jih opravlja delilec na podlagi javnega
pooblastila, upoštevajoč pogoje, kriterije, merila in postopke, ki
so določeni v predlogu zakona; kriterije za delitev dovolilnic, kjer
se postavlja nov kriterij, ki govori o kvaliteti voznega parka, ki se
točkuje (okoljevarstveni vidik s stališča onesnaževanja okolja,
saj bo omogočen večji dostop na trg z vozili, ki so okolju prijaznejša
in imajo manjše emisijo nevarnih snovi v okolje); nov kriterij kršitve
določil predlaganega zakona, ki bo omejil dostop na mednarodni
trg prevoznikom, ki v drugih državah kršijo določila mednarodnih
pogodb in predvsem določila socialne zakonodaje; opredelitev
kdaj so posamezne vrste dovolilnic kritične in se pri rešitvi naslanja
na merljivo vrednost, ki predstavlja 90% porabo v preteklih
obdobjih; opredelitev pod kakšnimi pogoji lahko novi prevozniki,
ki vstopajo na trg za opravljanje dejavnosti cestnega prevoza
blaga v mednarodnem prometu pridobijo tudi kritične dovolilnice
(prav tako je za nove prevoznike določen delež kritičnih dovolilnic,
ki znaša 40% delež količine neporabljenih kritičnih dovolilnic, ki jih
prevozniki, ki so že na trgu niso porabili); dejavnost cestnega
prevoza blaga v mednarodnem prometu, kjer so upošteva
priporočila, ki narekujejo, da se posamezni prevozniki lahko
združujejo v večje prevoznike. Rešitev je podana z dovolitvijo, da
se pri opravljanju mednarodnih prevozov blaga lahko prenesejo
dovolilnice na drugega prevoznika v primeru statusnih sprememb
posameznega prevoznika ali prenosu voznega parka na drugega
prevoznika.

Upravna usposobljenost

Odgovorni organ za spremljanje pravnega reda EU na področju
ribištva, za določanje nalog, ki izhajajo iz Skupne ribiške politike
EU, za določanje tržnih mehanizmov ter za poročanje v register
Skupnosti je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
(MKGP), Oddelek za sladkovodno, morsko ribištvo in ribogojstvo.
MKGP trenutno tudi še izvaja ukrepe ribiške politike, z izjemo
ukrepov SAPARD, ki jih že izvaja AKTRP. Na podlagi predložene
dokumentacije in opravljenih predakreditacijskih pregledov je bila
nacionalna akreditacija AKTRP podeljena 11.9.2001 s strani
Nacionalnega sklada ter pridobljena njena potrditev s strani
Komisije EU z odločbo Komisije št. 2001/820/E v novembru 2001.
Zakon o morskem ribištvu bo pravna podlaga za evidenco ribiških
plovil (fishing vessel register), katere vodenje bo v pristojnosti
MKGP in ki bo postala operativna po sprejemu zakona. Začasno
je na Upravi RS za pomorstvo, ki je organ v sestavi MPZ,
vzpostavljen provizorični register ribiških plovil, ki se sedaj uradno
imenuje evidenca ribiških plovil. Evidenca (Fishing vessels register - FVR) še ne deluje kot orodje za izvajanje skupne ribiške
politike EU. V registru se sedaj vzorčno zbirajo podatki o ulovu na
podlagi vodenja dnevnikov o ulovu ribiških ladij, podatki o
iztovarjanju in drugi podatki. Začasni register je bil vzpostavljen s
pomočjo sredstev Evropske unije, ki je dobavila tako strojno kot
programsko opremo in financirala usposabljanje dveh strokovnih
delavcev Uprave za vodenje registra.
Nadzor nad izvajanjem predpisov s področja ribištva izvajajo
Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo,
Inšpektorat za pomorstvo, Inšpektorat za kontrolo kakovosti
kmetijskih pridelkov in živil (ki je pričel delovati s 1.12.2001) in
Pomorska policija, vsak v okviru svojih pristojnosti in pristojnosti,
ki jim bodo dodeljene po sprejemu Zakona o morskem ribištvu. V
Inšpektoratu za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo je
trenutno zaposlen le 1 inšpektor za morsko ribištvo, v letu 2002
pa je predvidena zaposlitev še enega inšpektorja za to področje.

Na podlagi sprejetega Zakona o prevozih v cestnem prometu je
bil izdan Pravilnik o licencah za opravljanje prevozov v cestnem
prevozu (Ur.l. RS, št. 30/02), ki je prav tako usklajen z evropskim
pravnim redom. Pravilnik, s katerim naj bi bili predpisani programi
preizkusa strokovne usposobljenosti za pridobitev licence za
prevoze v cestnem prometu ne bo sprejet, ker je novi Zakon o
prevozih v cestnem prometu za to področje predvidel pridobitev
nacionalne poklicne kvalifikacije skladno z določili Zakona o
postopku priznavanja kvalifikacij državljanom držav članic
Evropske unije za opravljanje reguliranih poklicev oziroma
reguliranih dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur I. RS, št. 21/2002).

Naloge CROSS centra (Medsektorski center za reševanje in
nadzor na morju), med njimi nadzor nad gibanjem in aktivnostmi
ribiških plovil, se opravljajo v Upravi Republike Slovenije za
pomorstvo, ki je organ v sestavi Ministrstva za pomorstvo.
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Republika Slovenija je v februarju 2002 sprejela na področju
kontrole na mejah med državami članicami in kontrole glede
transportnih sredstev registriranih v tretjih državah Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah (Ur.l. RS,
št.18/02). Zakon zdaj določa, da opravljajo nadzor transportnih
sredstev na mejnih prehodih carinski organi. Z dnem članstva
Republike Slovenije v Evropski uniji oziroma z dnem odprave
mejne kontrole na mejah z državami članicami Evropske unije
bodo carinski organi opravljali nadzor transportnih sredstev, ki
vstopajo na območje Evropske unije skozi Republiko Slovenijo in
niso registrirana v državah članicah Evropske unije. S tem je
Republika Slovenija pripravljena na uveljavitev pravnega reda
EU, uveljavila pa ga bo z dnem dejanskega pristopa k Evropski
uniji oziroma z dnem odprave mejne kontrole na mejah z državami
članicami Evropske unije, ker je izvajanje kontrole vezano na
dejansko članstvo v Evropski uniji.

-

Na področju prevoza nevarnega blaga je bil aprila 2002 na podlagi
Zakona o prevozu nevarnega blaga (Ur. I. RS, št. 79/99) izdan
Pravilnik o odobritvi embalaže za prevoz nevarnega blaga (Ur. I.
RS, št. 37/02), v katerem je podrobnejše določen postopek za
odobritev embalaže za nevarno blago.

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

-

Odredba o plačilu stroškov pregleda, ki jih mora plačati ladja,
ki ji je pomorski inšpektor prepovedal izplutje iz pristanišča
(Ur. I. RS, št. 106/01),
Pravilnik o pomorskih knjižicah (Ur. I. RS, št. 5/02),
Uredba o določitvi pristanišč, ki so namenjena za mednarodni
javni promet (Ur. I. RS, št. 12/02),
Odredba o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati pristanišča za
varnost plovbe in varen privez plovil (Ur. I. RS, št. 32/02).

Zračni promet
Republika Slovenija na področju zračnega prometa zaradi
uskladitve s pravnim redom Evropske unije pripravlja
podzakonske predpise in druge akte, ki bodo izdani na podlagi
Zakona o letalstvu (Ur. I. RS, št. 18/01), predvidoma do 31.12.2002.

A.2.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Železniški promet
Cestni promet in ceste

V obdobju od zadnjega poročila so bili s področja železniškega
prometa na podlagi Zakona o varnosti v železniškem prometu
(Ur.l. RS, št. 85/00) sprejeti naslednji podzakonski izvedbeni
predpisi:
- decembra 2001 Pravilnik o notranjem redu na železnici (Ur. I.
RS, št. 98/01);
februarja 2002 Pravilnik o varnostnih ukrepih pred previsoko
napetostjo dotika na elektrificiranih progah (Ur. I. RS, št. 11/
02);
- marca 2002 Uredba o kategorizaciji prog (Ur. I. RS, št. 22/02);
marca 2002 Pravilnik o delovnih mestih izvršilnih železniških
delavcev (Ur. I. RS, št. 25/02);
aprila 2002 Signalni pravilnik (Ur. I. RS, št. 32/02);
- aprila 2002 Pravilnik o ukrepih varstva pred požarom v
varovalnem progovnem in v progovnem pasu železniške
proge (Ur. I. RS, št. 37/02).

Tudi v preteklem obdobju je Republika Slovenija skladno z
Nacionalnim programom izgradnje avtocest, ki upošteva vse
usmeritve glede nadaljevanja gradnje vse-evropskega cestnega
omrežja v državah kandidatkah, nadaljevala z izgradnjo povezav
V. in X. koridorja v delu, ki poteka po njenem ozemlju.
Absolutna raven cestnin v Republiki Sloveniji je ostala 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.
S sprejetjem Zakona o prevozih v cestnem prometu, ki je začel
veljati 03.08. 2001, so v slovenski pravni red preneseni naslednji
predpisi Evropske unije: Uredba Sveta 881/92/EEC, Uredba Sveta
684/92/EEC, Uredba Sveta 3118/93/EEC, kot j^bila spremenjena
z Uredbo Sveta 3315/94/EEC, Uredba Sveta 12/98/EC, Uredba
Komisije 2121/98/EC (izvedbeni predpisi k uredbi Sveta 684/92/
EC in 12/98/EC), Uredba Sveta 792/94/EEC, Prva Direktiva Svf?ta
z dne 23. junij 1962, Uredba Sveta 3916/90/EEC, Direktiva Sveta
84/647/EEC in Direktiva Sveta 96/26/EC, kot je bila spremenjena
z Direktivo Sveta 98/76/EC.

Pomorski promet in promet po celinskih vodah
Republika Slovenija je marca 2002 sprejela temeljni predpis na
področju prortieta po celinskih vodah, Zakon o plovbi po celinskih
vodah (Ur. I. RS, št. 30/02), ki je usklajen s pravnim redom EU.
Zakon v svojih določbah med drugim opredeljuje varnost plovbe
po celinskih vodah in določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati
plovbna območja, plovila in plavajoče naprave ter osebe, ki
upravljajo plovila, pristanišča in druga mesta za dostop do vodnega
območja, določa elemente plovbnega režima, ureja vpisovanje
plovil in plavajočih naprav, dviganje potopljenih stvari in ureja
nadzor nad varnostjo plovbe.

S sprejetjem Zakona o ratifikaciji sporazuma o mednarodnih
občasnih avtobusnih prevozih potnikov (INTERBUS sporazuma)
so bile v slovenski pravni red prenesene določbe Uredbe Sveta
684/92/EC, Uredbe Sveta 56/83/EEC in ASOR sporazuma (Agreement on the International Carriage of Passengers by Road by
means of Occasional Coach and Bus Services).

Na področju pomorskega prometa so bili na podlagi Pomorskega
zakonika (Ur. I. RS, št. 26/01 in 21/02) sprejeti naslednji
podzakonski predpisi:
- Pravilnik o izobešanju pomorske zastave in znamenj na ladjah
trgovske mornarice Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 71/01),
- Pravilnik o pogojih za opravljanje varnega prometa in
vzdrževanje reda v pristaniščih in ostalih delih teritorialnega
morja In notranjih morskih voda (Ur. I. RS, št. 72/01),
■ Navodilo o ravnanju s kemikalijami v tekočem stanju ter nafto
in njenimi derivati v tovornem pristanišču Koper (Ur. I. RS, št.
94/01),

13. junij 2002

S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
javnih cestah so bile v pravni red Republike Slovenije na področju
kontrole na mejah med državami članicami in kontrole glede
transportnih sredstev registriranih v tretjih državah prenesene
zahteve Uredbe Sveta 4060/89/EEC in Uredbe Sveta 3912/92/
EEC glede nadzora vozil na mejah.
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S sprejetjem Pravilnika o odobritvi embalaže za prevoz nevarnega
blaga so bile prenesene v slovenski pravni red zahteve Direktive
Sveta 94/55/EC o usklajevanju predpisov za področje prevoza
nevarnega blaga po cestah v državah članicah EU (ADR) in
zahteve Direktive Sveta EU 96/49/EC o usklajevanju predpisov
za področje prevoza nevarnega blaga po železnici v državah
članicah (RID).

Pomorski promet in promet po celinskih vodah
Republika Slovenija je v letu 2001 kadrovsko okrepila Upravo
Republike Slovenije za pomorstvo z enim novim sodelavcem.
Za kvalitetno usposobljenost PSC inšpektorjev skrbi z njihovim
rednim usposabljanjem na seminarjih, ki jih organizira sekretariat
Pariškega Memoranduma.
Na podlagi sklepa Vlade RS se v letu 2002 Ministrstvu za promet
omogoča dodatno zaposlovanje za opravljanje nalog, ki jih pokriva
center za reševanje in nadzor na morju in sicer 5 novih delavcev
(Uprava Republike Slovenije za pomorstvo).

Železniški promet
S sprejetjem zakona o varnosti v železniškem prometu, ki določa
pogoje za varen in neoviran železniški promet po enotnem
tehnično-tehnološkem procesu, so bili v slovenski pravni red
preneseni naslednji predpisi EU: Direktiva 96/48/EC, Direktiva
Sveta 93/38/EC, Odločba Evropskega parlamenta in Sveta 1692/
96/EC in Odločba Komisije 99/569/EC. Izvajanje podzakonskih
predpisov, ki natančneje urejajo notranji red na železnici, varnostne
ukrepe pred previsoko napetostjo dotika na elektrificiranih progah,
kategorizacijo prog, delovna mesta izvršilnih železniških delavcev,
signalizacijo in varstvo pred požarom v varovalnem progovnem
in v progovnem pasu železniške proge, dobro poteka.

Zračni promet
Republika Slovenija je na podlagi 137. člena Zakona o letalstvu
ter Pravilnika spremembah in dopolnitvah Pravilnika o notranji
organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Ministrstvu za promet
ustanovila Urad za preiskovanje letal nesreč in incidentov, kot
notranjo organizacijsko enoto, za opravljanje nalog v zvezi s
preiskovanjem in preprečevanjem letalskih nesreč in incidentov
na področju civilnega letalstva (uskladitev z direktivo Sveta 94/
56/EC). Na podlagi sklepa Vlade RS sta v letu 2002 v Uradu za
preiskovanje letal nesreč in incidentov predvideni 2 novi zaposlitvi.
Republika Slovenija je za izvajanje usklajenega pravnega reda
dodatno kadrovsko okrepila Urad za civilno letalstvo.

Pomorski promet in promet po celinskih vodah
S sprejetjem Zakona o plovbi po celinskih vodah, so se v slovenski
pravni red prenesli naslednji predpisi Evropske unije: Direktiva
Sveta 87/540/EC, Direktiva Sveta 76/135/EEC in Uredba Sveta
3921/91/EEC. Zakon je začel veljati 20.04.2002.
V obdobju od zadnjega poročila so bili na podlagi Pomorskega
zakonika sprejeti podzakonski predpisi, ki urejajo izobešanje
pomorske zastave in znamenj na ladjah trgovske mornarice
Republike Slovenije, pogoje za opravljanje varnega prometa in
vzdrževanje reda v pristaniščih in ostalih delih teritorialnega morja
in notranjih morskih voda, ravnanje s kemikalijami v tekočem
stanju ter nafto in njenimi derivati v tovornem pristanišču Koper,
plačilo stroškov pregleda, ki jih mora plačati ladja, ki ji je pomorski
inšpektor prepovedal izplutje iz pristanišča, pomorske knjižice
ter določitev pristanišč, ki so namenjena za mednarodni javni
promet in pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pristanišča za varnost
plovbe in varen privez plovil.
A.3.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

Cestni promet in ceste
Področje cestnega prometa v Republiki Sloveniji je v večjem delu
usklajeno s pravnim redom Evropske Unije.
Dostop do trga na področju prevozov blaga in potnikov je v
Republiki Sloveniji urejen z Zakonom o prevozih v cestnem
prometu, Sporazumom med Republiko Slovenijo in EGS na
področju prometa (Ur.l. RS, št.14/93) ter mednarodnimi sporazumi,
ki jih je sklenila Republika Slovenija z drugimi državami. Zakon o
ratifikaciji sporazuma o mednarodnih občasnih avtobusnih
prevozih potnikov (INTERBUS sporazum) je Državni zbor RS
sprejel v mesecu maju 2002.

Upravni usposobljenost

Cestni promet in ceste
S sprejetjem novega zakona o prevozih v cestnem prometu so
se naloge upravljanja s sistemom javnega linijskega potniškega
prometa prenesle na Direkcijio RS za ceste. Prav tako je bil
realiziran prenos pristojnosti homologacije vozil iz Urada za
standardizacijo in meroslovje na Ministrstvo za promet-DRSCSektor za vozila. Za izvajanje predpisov o registrirnih napravah v
cestnem prometu je Republika Slovenija v letu 2002 začela z
izvajanjem imenovanj pooblaščenih institucij in sicer sta bili januarja
letos podeljeni prvi dve odločbi o imenovanju pravnih oseb za
izvajanje overitev meril.

Pravni red Republike Slovenije na tem področju je v večji meri
usklajen s pravnim redom Evropske unije, saj je bil junija 2001
sprejet sistemski zakon na tem področju, Zakon o prevozih v
cestnem prometu, ki je v celoti usklajen s pravnim redom EU na
tem področju. Niso pa bili še sprejeti izvedbeni podzakonski akti
za njegovo uveljavitev.
Pravni red Republike Slovenije, ki ureja cestne dajatve je v celoti
usklajen z direktivo 99/62/EC, ki je nadomestila direktivo 93/89/
EEC. Višina cestnin v RS ni višja od višin cestnin v nekaterih
državah članicah Evropske unije in znaša po Sklepu Vlade
Republike Slovenije o določitvi cestninskih cest in višini cestnine
(Ur. list RS št.109/01) za uporabo cestninske ceste za prvi razred
10.1861 SIT za kilometer prevožene razdalje (0,04535 EUR).
Področje urejajo Zakon o javnih cestah (Ur. list RS št. 27/98 in 18/
02), Uredba o določitvi letnih povračil za uporabo cest, ki jih

Železniški promet
V obdobju od zadnjega poročila sta bili na Direkciji za železniški
promet za izvajanje usklajenega pravnega reda z EU na tem
področju realizirani 2 novi zaposlitvi.
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by Rail) oziroma ADR (European Agreement conceming the International Carriage of Dangerous Goods by Road) tudi za
prevoze znotraj Republike Slovenije, kot tudi z direktivo 99/47/
EC. Na podlagi Zakona o prevozu nevarnega blaga so bili sprejeti
vsi podzakonski predpisi, ki urejajo prevoz in nadzor nevarnega
blaga po cestah. V izobraževalnem programu poklicnega
usposabljanja in izpopolnjevanja »Varnostni svetovalec za prevoz
nevarnega blaga« pa je povzeta direktiva 2000/18/EC, ki določa
minimalne pogoje za izpite za varnostne svetovalce pri prevozu
nevarnega blaga. Tako je pravni red RS na področju prevoza
nevarnih snovi skoraj v celoti usklajen s pravnim redom EU na
tem področju, razen določb Direktive Sveta 99/36/EC, ki urejajo
tehnične predpise glede premičnih tlačnih posod.

plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna
vozila (Ur. list RS št. 48/98, 55/99, 14/00, 67/00, 74/00, 62/01 in
93/01), Uredba o cestnini za uporabo določenih cest (Ur. list RS
št. 51/97, 48/98, 84/98, 51/99 in 105/00) in Uredba o cestnini za
uporabo cestnega tunela Karavanke (Ur. list RS št. 109/01), ki so
usklajeni z direktivo 99/62/EC.
Pravni red Republika Slovenija na področju računovodskih
sistemov za spremljanje stroškov v zvezi s transportno
infrastrukturo je skoraj v celoti usklajen s pravnim redom EU na
tem področju. Pravni red RS še ni usklajen z določili Uredbe
Sveta 1108/70/EEC za področje cestne infrastrukture medtem,
ko je področje železniške infrastrukture usklajeno z zahtevami
prej navedene Uredbe Sveta, preko Uredbe o dodeljevanju
vlakovnih poti in uporabnini na javni železniški infrastrukturi (Ur. I.
RS, št. 26/2001), ki v 19. členu določa metodologijo za izračun
stroškov in dohodkov javne železniške infrastrukture.

Na področju socialnih zadev je pravni red v Republiki Sloveniji
delno usklajen s pravnim redom Evropske unije, saj je v letu 2001
Republika Slovenija sprejela na tem področju nov Zakon o
prevozih v cestnem prometu, ni pa še sprejela zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o varnosti cestnega prometa,
ki je po hitrem postopku vložen v Državni zbor. S sprejetjem
Zakona o prevozih v cestnem prometu je pravni red RS glede
starostnih pogojev za opravljanje poklica cestnega prevoznika v
celoti usklajen s pravnim redom EU, ni pa še usklajen v celoti z
določili Uredbe Sveta 3820/85/EEC o času trajanja vožnje in
odmorih, Direktive Sveta 88/599/EEC, ki določajo usklajeno
kontrolo nad tovornimi vozili in avtobusi ter opravljanjem
prevozniške dejavnosti in Direktive Sveta 96/26/EC o tehničnih
pregledih motornih vozil in priklopnih vozil. RS že izpolnjuje določbe
direktive 88/599/EC saj pristojni organi že izvajajo skupne nadzore
tovornih vozil in avtobusov v okviru vseevropskih akcij Morska
deklica in Avtobus.

Na področju kontrole na mejah med državami članicami in kontrole
glede transportnih sredstev, registriranih v tretjih državah, je
februarja 2002 Republika Slovenija, v skladu z zahtevami Uredbe
Sveta 4060/89 in Uredbe Sveta 3912/92, sprejela Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o javnih cestah. S tem je
pravni red RS v celoti usklajen s pravnim redom EU na tem
področju.
Na področju tehnologije, varnosti in vplivov na okolje cestnih
motornih vozil je sedanji pravni red v Republiki Sloveniji skoraj v
celoti usklajen s pravnim redom Evropske unije. Usklajen je v
celoti z določbami Direktive Sveta 89/459/EEC, ni pa usklajen v
celoti na področju, ki ureja označevanje na tablicah (Direktiva
Sveta 96/53/EC).

Predpisi, ki urejajo socialne zadeve na področju cestnega prometa
v Republiki Sloveniji so Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l.
RS, št.30/98, 61/00 in 21/02), Zakon o prevozih v cestnem
prometu (Ur. I. RS, št. 59/2001), Zakon o inšpekciji dela (Ur.l.RS,
št.38/94) in Zakon o sprejemu AETR konvencije (Ur.l.SFRJ, št.30/
74)

Republika Slovenija je na tem področju sprejela in uveljavila
popravke Pravilnika o dimenzijah, skupnih masah in osni
obremenitvi vozil ter o osnovnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
naprave in oprema vozil v cestnem prometu (Ur. I. RS, št. 24/96 In
17/00). Pravilnik o omejevanju hitrosti določenih kategorij vozil v
skladu z Direktivo Sveta 92/6/EEC je tik pred sprejetjem.
Pravni red Republike Slovenije je na področju varnosti v cestnem
prometu delno usklajen s pravnim redom Evropske unije. Usklajen
je z Direktivama Sveta 93/704/EC in 96/96/EC. Novembra 2001
je bil na tem področju izdan Pravilnik o tehničnih pregledih motornih
in priklopnih vozil (Ur. I. RS, št. 95/01), ki v celoti povzema zahteve
i Direktive Sveta 96/96/EC (z vsemi direktivami, ki jo spreminjajo
in dopolnjujejo), ki urejajo tehnične preglede motornih vozil. Pravni
red RS še ni v celoti usklajen z Direktivo Sveta 91/671/EEC v
zvezi s pogoji za izjeme pri uporabi varnostnega pasu, z določbami
Uredbe Sveta 2411/98/EC, ki urejajo priznavanje znaka države
in z določbami Direktive Sveta 91/439/EEC, ki urejajo izdajanje
vozniških dovoljenj na enotnem obrazcu Evropske unije razen v
delu, ki se nanaša na izdajo A kategorijo vozniškega dovoljenja in
sicer glede pogojev za opravljanja vozniškega izpita in izdaje
vozniškega dovoljenja, ki je usklajeno s prej navedeno Direktivo.
Delna usklajenost je dosežena s sprejetjem Sprememb in
dopolnitev zakona o varnosti cestnega prometa (Ur. L. RS, št. 21/
02). Pravni red RS še ni usklajen s sprejeto Direktivo Sveta 30/
2000/EC, ki je bila sprejeta v letu 2000 in predpisuje opravljanje
kontrole tehnične brezhibnosti motornih in priklopnih vozli, s
katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu.

Železniški promet
Področje železniškega prometa je skoraj v celoti usklajeno s
pravnim redom Evropske unije. Področje urejajo Zakon o
železniškem prometu (Ur. I. RS, št. 92/99), Zakon o varnosti v
železniškem prometu in Zakon o prevoznih pogodbah v
železniškem prometu (Ur. I. RS, št. 61/00) ter ustrezni podzakonski
prepisi. Ob navedenem urejajo to področje tudi mednarodne
pogodbe, katerih zakonita naslednica ali podpisnica je Republika
Slovenija.
S sprejetjem Zakona o železniškem prometu je Republika Slovenija
s tem, ko je v zakonu določila za dodeljevalca vlakovnih poti
upravljavca železniške infrastrukture, ki mora biti javno podjetje,
in s tem, ko je v zakonu določila novoustanovljeno Direkcijo RS
za železniški promet kot pritožbeno instanco, uskladila svoj pravni
red s pravnim redom Evropske unije s tega področja. Z zakonom
so v slovenski pravni red preneseni naslednji predpisi Evropske
unije: Odločbi Sveta 83/418/EEC, 82/529/EEC, Direktiva Sveta
95/19/EC ter Uredbe Sveta 1192/69/EEC, 2830/77/EEC, 2183/
78/EEC, Direktiva Sveta 91/440/EGS, Direktiva sveta 95/18/ES
in Uredba Sveta 1191/69.

Na področju prevozov nevarnih snovi je zakonodaja Republike
Slovenije skoraj v celoti usklajena s pravnim redom Evropske
unije. Republika Slovenija je 16.09.1999 sprejela nov Zakon o
prevozu nevarnega blaga (Ur. list RS št. 79/99) tako, da je pravni
red na tem področju uskladila z Direktivami Sveta 96/49/EC, 94/
55/EC, 95/50/EC in 96/35/EC v zvezi s prevzemom RID (Regulations conceming the International Carriage of Dangerous Goods
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S prejetjem Zakona o prevoznih pogodbah v železniškem prometu,
ki določa pravila, ki jih morata izvajalec železniških prevoznih
storitev in uporabnik upoštevati pri sklepanju prevoznih pogodb
in izvajanju prevoznih storitev, so v slovenski pravni red preneseni
naslednji predpisi EU: Odločba Sveta 82/529/EEC, Odločba Sveta
83/418/EEC in Uredba Sveta št. 11/60/EEC.
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S sprejetjem 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.

Direktiva Sveta 94/75/EC s spremembo, Uredba Sveta 3051/95/
EC s spremembo, Odločba Sveta 96/587/EC s spremembo,
Uredba Sveta 2978/94/EC, Direktiva Sveta 93/75/EEC s
spremembami, Uredba Komisije 2158/93/EEC, Direktiva Sveta
95/21/EC s spremembami.
Marca 2000 je bila sprejeta Uredba o ratifikaciji Pariškega
memoranduma o soglasju glede nadzora, ki ga opravlja inšpekcija
za varnost plovbe (Ur. I. RS, št. 30/2000) in v maju 2000 je Republika
Slovenija postala sodelujoča članica (co-operating member) v
skladu s PSC navodilom 1999/06P.

Zaradi uskladitve s pravnim redom EU so bili s področja
železniškega prometa sprejeti podzakonski predpisi, ki urejajo
državne pomoči na področju mednarodnega železniškega
prometa; postopek pridobitve in izdaje varnostnega spričevala
po železniški infrastrukturi; gospodarsko javno službo prevoza
potnikov v notranjem železniškem prometu; dodeljevanje vlakovnih
poti in uporabnini na železniški infrastrukturi; gospodarsko javno
službo vzdrževanja in modernizacije železniške infrastrukture
ter vodenje prometa na njej; ter ločeno računovodsko evidenco,
ki jo mora voditi prevoznik.

Po sprejemu Zakona o plovbi po celinskih vodah (Ur.l. RS, št. 30/
02), je področje prometa po celinskih vodah skoraj v celoti usklajen
s pravnim redom Evropske unije, niso pa bili še izdani vsi ustrezni
podzakonski akti za njegovo uveljavitev. S sprejetjem zakona so
v slovenski pravni red preneseni naslednji predpisi Evropske
unije: Uredba Sveta 3921/91/EEC, Direktiva Sveta 87/540/EEC in
Direktiva Sveta 76/135/EEC. Pravni red ni usklajen s pravnim
redom Evropske unije v zvezi s spričevali in pooblastili za voditelje
plovil v plovbi po celinskih vodah (Direktive Sveta 87/540/EEC,
91/672/EEC in 96/50/EC) in v zvezi s tehničnimi pogoji za
ugotavljanje in certificiranje plovil za plovbo po celinskih vodah
(Direktiva Sveta 82/714/EEC).

Pomorski promet in promet po celinskih vodah
Na področju pomorskega prometa Republika Slovenija 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 38 konvencij s področja pomorstva, med temi je 24
konvencij, protokolov, amandmajev in aneksov Mednarodne
pomorske organizacije (IMO - International Maritime Organization) in 14 konvencij drugih organizacij. Ratificirala pa je še 20
konvencij Mednarodne organizacije dela (ILO - International Labour Organization) s področja pomorstva.

Republika Slovenija je bila sprejeta na belo listo STCW konvencije.
Aprila 2002 pa je Republika Slovenija postala polnopravna članica
IHO (Mednarodne hidrografske organizacije).
Zračni promet
S sprejetjem obeh temeljnih zakonov s področja zračnega prometa,
januarja 2000 sprejetim Zakonom o obligacijskih in stvarnopravnih
razmerjih v letalstvu (Ur. I. RS, št. 12/00) ter v februarju 2001
sprejetim Zakonom o letalstvu (Ur. I. RS, št. 18/01), je področje
zračnega prometa delno usklajeno s pravnim redom Evropske
unije.

Pravni red Republike Slovenije na področju pomorstva je po
sprejemu Pomorskega zakonika (Ur.l. RS, št. 26/01) v večjem
delu usklajen s pravnim redom Evropske unije. S sprejetjem
Pomorskega zakonika so v slovenski pravni red preneseni
naslednji predpisi Evropske unije: direktive 97/115/EC, 93/75/EC,
95/21/EEC in 96/40/EC, 97/70/EC, in 94/58/EC ter uredbi 613/91/
EEC, 2158/93/EEC.

Z Zakonom o obligacijskih in stvarnopravnih razmerjih v letalstvu
so v slovenski pravni red prenesene Direktiva Sveta 295/91/
EEC, Uredba Sveta 2027/97/EC, delno pa tudi Uredba Sveta
2407/92/EEC. Z Zakonom o letalstvu so v slovenski pravni red
delno prenesene Uredba Sveta 3922/91/EEC (s spremembami
2176/96/EC in 1069/99/EC, omogoča pa tudi podzakonsko
uskladitev z Uredbo 2871/2000/EC), Direktiva Sveta 91/670/EEC,
Uredba Sveta 2407/92/EEC, Direktiva Sveta 93/65/EEC (s
spremembo 97/15/EC, omogoča pa tudi podzakonsko uskladitev
z Uredbo 2082/2000/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.

Republika Slovenija ima v skladu s pravnim redom Evropske
unije (Odločba Sveta 77/587/EEC, 78/774/EEC, 83/573/EEC, 87/
475/EEC in Uredbi Sveta 4057/86/EEC in 4058/86/EEC) sklenjene
bilateralne sporazume in sporazume o uporabi pristanišča v Kopru.
Republika Slovenija je za uveljavitev Pomorskega zakonika izdala
podzakonske akte o določitvi organizacije za opravljanje
strokovno tehničnih del glede varnosti in sposobnosti ribiških ladij
in čolnov za plovbo in ribolov (Direktivo Sveta 97/70/EC s
spremembo, Direktiva Sveta 94/75/EC s spremembo, Uredba
Sveta 3051/95/EC s spremembo, Odločba Sveta 96/587/EC s
spremembo); o znižanju tarife pristaniških pristojbin oljnih tankerjev
z ločenim balastom (Uredba Sveta 2978/94/EC); o pogojih za
opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v pristaniščih
In ostalih delih teritorialnega morja in notranjih morskih voda
(Direktiva Sveta 93/75/EEC s spremembami); o ravnanju s
kemikalijami v tekočem stanju ter nafto in njenimi derivati v
tovornem pristanišču Koper (Uredba Komisije 2158/93/EEC); o
plačilu stroškov pregleda, ki jih mora plačati ladja, ki ji je pomorski
inšpektor prepovedal izplutje iz pristanišča (Direktiva Sveta 95/
21/EC s spremembami); o izobešanju pomorske zastave in
znamenj na ladjah trgovske mornarice Republike Slovenije; o
pomorskih knjižicah; o dčločitvi pristanišč, ki so namenjena za
mednarodni javni promet; o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
pristanišča za varnost plovbe in varen privez plovil. S sprejetimi
podzakonskimi akti so bili v slovenski pravni red preneseni
naslednji predpisi EU: Direktivo Sveta 97/70/EC s spremembo,
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Na področju zračnega prometa so bili zaradi uskladitve s pravnim
redom EU sprejeti podzakonski predpisi, ki urejajo področje
medsebojnega priznavanja licenc letalskega osebja-pilotov letal
(delna uskladitev z Direktivo Sveta 91/670/EC), področje sprejetja
standardov EUROCONTROL (določenih z Direktivo Evropske
komisije 97/15/EC in s katerim je izvedena tudi uskladitev z
Direktivo Sveta 93/65/EEC) in področje hrupa zrakoplovov (delna
uskladitev z Direktivo Sveta 92/14/EEC s spremembo 98/20/EC,
Direktivo Sveta 89/629/EEC in Direktivo Sveta 80/51/EEC s
spremembo 83/206/EEC). Preostali podzakonski akti na podlagi
Zakona o letalstvu so v pripravi.
Republika Slovenija je v aprilu 2001 postala polnopravna članica
Združenih letalskih organov (JAA).
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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.
V zvezi z izvajanjem sistematičnega nadzora nad izvajanjem
prevozniške dejavnosti RS izvaja predvidene ukrepe, ki jih določa
Direktiva Sveta 88/599/EEC preko načrtovanih skupnih nadzorov
vseh pristojnih inšpekcijskih organov v okviru vseevropskih akcij
"Morska deklica" in "Avtobus". Republika Slovenija o izvedenih
ukrepih ob teh nadzorih poroča pristojnim evropskim institucijam.

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.
B.2.

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.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Cestni promet in ceste

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 (dolžina proge
na slovenski strani je 25 km). 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 v 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.

Republika Slovenija nadaljuje z izgradnjo V in X koridorja v delu, ki
poteka po njenem ozemlju. Program je realiziran približno 50%. V
letu 2001 je bilo predanih v promet 14,2 km avtocest, v gradnji pa
je več kot 100 km avtocest ter navezovalnih cest na avtocestno
omrežje.
Republika Slovenija nenehno proučuje nove možnosti za
zagotavljanje denarnih virov, ki bodo omogočili hitrejšo gradnjo
avtocest, predvsem način gradnje cest na podlagi koncesij.
Za področje prevoza blaga in potnikov v cestnem prometu je
značilno neravnovesje med ponudbo in povpraševanjem na trgu
prevoznih storitev in povečan pritisk na opravljanje prevozov v
mednarodnem tovornem prometu. Republika Slovenija je s
sprejetjem novega Zakona o prevozih v cestnem prometu uskladila
področje z evropskim pravnim redom.
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.

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.

Področje prevoza nevarnih snovi je v celoti usklajeno s pravnim
redom Evropske unije. Republika Slovenija že izvaja določbe
Evropskega sporazuma o mednarodnem prevozu nevarnega
blaga po cestah (European Agreement concerning the International Carrfage of Dangerous Goods by Road - ADR) tudi za
prevoze znotraj države, uredila pa je tudi področje usposabljanja
in preverjanja znanja varnostnih svetovalcev. Prav tako se skladno
z direktivo Sveta 95/50/EC opravlja kontrola prevoza nevarnega
blaga po cestah. Republika Slovenija omogoča izmenjavo
podatkov, obveščanje Evropske komisije ter kontrolo v podjetjih,
ki opravljajo dejavnosti povezane s prevozom nevarnega blaga.

Cene storitev železniškega potniškega prometa so v pristojnosti
Vlade Republike Slovenije, cene storitev železniškega tovornega
prometa pa se oblikujejo tržno.
Pomorski promet in promet po celinskih vodah
Varnost v pomorskem prometu je zelo dobra. Republika Slovenija
zagotavlja prometno-varnostne pogoje in 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.

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 strokovne usposobljenosti za cestne prevoznike,
medsebojnega priznavanja diplom, potrdil in kvalifikacij v zvezi s
pravico do ustanavljanja prevoznikov v domačih in mednarodnih
prevozih in starostnih pogojev se Republika Slovenija sooča s
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Sklenjeni sporazumi o pomorskem prometu in o koriščenju
koprskega pristanišča med Republiko Slovenijo in Evropsko unijo
in tisti, ki so v postopku za sklenitev, so usklajeni s pravnim
redom Evropske unije. Republika Slovenija ima oblikovan program razvoja pristaniške infrastrukture za koprsko pristanišče,
ki je zajeto v vse evropskem omrežju (Trans European Network
- TEN).
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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).

plovbo, koordinacijo iskanja in reševanja na morju in nadzor nad
plovbo ribiških ladij (CROSS center).
Omenjene naloge centra, ki se izvajajo znotraj Uprave Republike
Slovenije za pomorstvo, bo za potrebe ribištva izvajal nadzor nad
gibanjem ribiških plovil med izvajanjem ribolova ter za področje
prometa nadzor pomorskega prometa plovil v slovenskem morju
in pristaniščih ter organizacijo in izvajanje iskanja in reševanja na
morju.

Zračni promet

Naloge CROSS centra opravljajo v Upravi Republike Slovenije
za pomorstvo in sicer se izvajanje nalog zagotavlja v okviru že
organiziranih notranje organizacijskih enot. Naloge CROSS centra, ki se že izvajajo v okviru Uprave RS za pomorstvo so nadzor
pomorskega prometa z obalnimi radarji in radiozvezami (VTS),
iskanje in reševanje (SAR), koordinacija pri preprečevanju
onesnaženja morja, spremljanje in nadzor ribiških plovil in njihovih
aktivnosti. Uprava RS za pomorstvo že po sedaj veljavnem
Zakonu o morskem ribištvu (Ur. I. SRS, 25/76), izvaja določene
naloge ribiške inšpekcije (nadzoT ribolova na morju s svojimi
patruljnimi čolni). Z novim zakonom o morskem ribištvu si bodo
pristojnosti inšpekcijskega nadzora delili naslednji organi: inšpektor
za ribištvo, pomorski inšpektor, inšpektor za kontrolo kakovosti
kmetijskih pridelkov in živil in policija. Vse navedene naloge se v
veliki večini že opravljajo v okviru Uprave RS za pomorstvo,
potrebno pa je zagotoviti ustrezno radarsko opremo (zagotovitev
finančnih sredstev) in službo dodatno kadrovsko okrepiti.

Področje zračnega prometa v Republiki Sloveniji je delno usklajeno
s pravnim redom Evropske unije. Urejeno je z 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/EEC 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.
B.3.

Upravna usposobljenost
Zračni promet

Cestni promet in ceste

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 ima na področju cest vse potrebne institucije
za izvajanje pravnega reda Evropske unije. To sta Ministrstvo za
promet in Direkcija Republike Slovenije za ceste, ki je v okviru
Ministrstva za promet organizirana kot organ v sestavi.

Republika Slovenija je na podlagi 137. člena Zakona o letalstvu
ustanovila nov preiskovalni organ za opravljanje nalog v zvezi s
preiskovanjem in preprečevanjem letalskih nesreč in incidentov
na področju civilnega letalstva (uskladitev z Direktivo Sveta 94/
56/EC).

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 (PIRŠ) kot organ v sestavi Ministrstva za
promet, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve. Z uveljavitvijo novega zakona o Vladi
je Ministrstvo za promet privzelo nalogo v zvezi z homologacijo
vozil od nekdanjega Urada za standardizacijo in meroslovje. Za
izvajanje predpisov o registrirnih napravah v cestnem prometu
Republika Slovenija izvaja imenovanje pooblaščenih institucij.

2.3.10 Obdavčitev
A.

Železniški promet

Napredek od zadnjega poročila o napredku

V zadnjem obdobju je bil pri vključevanju v Evropsko unijo
poudarek dan upravni usposobljenosti in usposobljenosti institucij
za izvajanje pravnega reda EU, kajti Slovenija je temeljno
zakonodajo na področju posrednih davkov uveljavila že leta 1999.
Za izvajanje nalog s področja obdavčitve sta pristojni Davčna
uprava in Carinska uprava kot organa v sestavi Ministrstva za
finance.

Republika Slovenija ima za izvajanje pravnega reda Evropske
unije na področju železniškega prometa ustanovljene vse potrebne
institucije. To so Ministrstvo za promet ter Direkcija železniški
promet, kot organ v sestavi Ministrstva za promet, ki izvaja in
nadzoruje predpise za uveljavitev pravnega reda Evropske unije.
Pomorski promet in promet po celinskih vodah

A.1

Upravna zmogljivost Republike Slovenije je za izvajanje pravnega
reda na področju pomorskega prometa in prometa po celinskih
vodah dobra. Republika Slovenija ima na področju pomorskega
prometa in prometa po celinskih vodah ustanovljene vse institucije
za izvajanje usklajenega pravnega reda. Uprava Republike
Slovenije za pomorstvo načrtuje dodatno kadrovsko okrepitev,
tako da bo na podlagi sprejetega Pomorskega zakonika ter novega
Zakona o morskem ribištvu omogočeno čimprejšnje celotno
zagotavljanje vseh nalog medresorskega Centra za nadzor nad
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Prenos zakonodaje

Republika Slovenija je v skladu z zavezo, da bo spoštovala načela
Kodeksa ravnanja na področju podjetniškega obdavčevanja v
novembru 2001 sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o ekonomskih conah, ki je bil uveljavljen s 1.1.2002. Zakon
spreminja pogoje za pridobitev davčnih ugodnosti za poslovanje
v ekonomski coni. Zakon je usklajen s pravili državnih pomoči. Pri
njegovem oblikovanju so sodelovali strokovnjaki Evropske
komisije (Generalne direkcije Konkurenca).
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Prva revizija Zakona o trošarinah je bila izvedena aprila 2001, ko
je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o
trošarinah. Zakon zajema popravke veljavne zakonodaje in
dopolnitve z evropskimi rešitvami, ki so smotrne pred članstvom
v Evropski uniji. Z omenjeno revizijo so bile usklajene določbe z
direktivo 92/84/EGS, ki se nanašajo na znesek trošarin za
fermentirane pijače. Prva revizija Zakona o davku na dodano
vrednost je v teku in bo opravljena v letu 2002.

Informacijskega sistema za izmenjavo podatkov o davku na
dodano vrednost ("VAT Information Exchange System"). Na
področju mednarodne izmenjave podatkov pa je bila v letu 2001
izdelana analiza trenutne situacije ter opis podatkovnih podlag in
postopkov za izmenjavo podatkov s tujimi davčnimi upravami.
Davčna uprava RS sodeluje z Medevropsko organizacijo davčnih
uprav ("Intra-European Organisation of Tax Administrations" IOTA) pri njenih rednih dejavnostih. Sodelovanje pri izvedbi
delavnic in seminarjev je stalno. Pomembno je tudi sodelovanje v
komunitarnem programu Fiscalis in v okviru Organizacije za
ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD).

Septembra 2001 je Slovenija uveljavila Zakon o preoblikovanju
prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami
članicami Evropske unije, ki delujejo v okviru Evropske unije, v
mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora na teh
prodajalnah. Mejne prodajalne poslujejo pod enakimi carinskimi in
davčnimi pogoji kot druge prodajalne v Sloveniji od 21. septembra
2001.
A. 2

Davčna uprava RS je v letu 2001 nadaljevala uspešno
sodelovanje s francosko in z dansko davčno upravo v obliki
delavnic, seminarjev in študijskih obiskov.
V Davčni upravi RS je bilo konec leta 2001 zaposlenih 2.534
oseb, kar je za 151 več kakor konec leta 1998. Po sklepu Vlade
RS je bilo v letu 2001 Davčni upravi RS dovoljeno povečanje
števila zaposlenih za 30 na področju vključevanja v Evropsko
unijo.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Na podlagi spremembe Zakona o trošarinah je bila v februarju
2002 sprejeta Odredba o izvajanju 45. člena zakona o trošarinah.
Odredba podrobneje določa način obračunavanja oziroma odmere
ter plačevanja trošarine za male proizvajalce vina in žganja.
A.3

B.

Celovit opis in pregled poglavitnih nalog

B.1

Zakonodaja

Upravna usposobljenost

Namenu čimbolj učinkovitega izvajanja davčne zakonodaje je
Davčna uprava RS sledila s prilagajanjem organizacijskih oblik.
Že izpeljanim organizacijskim spremembam na posameznih
področjih davčnih nalog na Glavnem uradu, kot so področje
izterjave, inšpiciranja, kontrole, preiskav in prevzemanja novih
nalog izmenjave podatkov z drugimi davčnimi upravami, sledijo
intenzivni procesi konsolidacije nalog na davčnih uradih racionalizacija poslovanja in obravnava zavezanca na enem
mestu.

Republika Slovenija je uveljavila temeljno zakonodajo na področju
posrednih davkov leta 1999 - Zakon o davku na dodano vrednost
in Zakon o trošarinah. Po sprejetju in uveljavitvi temeljne zakonodaje
so bili sprejeti ustrezni podzakonski predpisi. Vsi sprejeti
podzakonski akti so tako imenovani izvedbeni predpisi sistemskih
zakonov o davku na dodano vrednost in trošarinah. Z uveljavitvijo
Zakona o davku na dodano vrednost in Zakona o trošarinah je
pravna ureditev v veliki meri usklajena s pravnim redom Evropske
unije. Zakon o davku na dodano vrednost je usklajen s Šesto
direktivo 77/388/ES in njenimi spremembami, razen v delu, ki se
nanaša na notranji trg Evropske unije ter v delu, ki se nanaša na
področja, za katera je Slovenija zahtevala izjeme in prehodna
obdobja. Zakon o trošarinah je skoraj v celoti usklajen z določbami
direktive 92/12/EGS, razen s tistimi, ki se nanašajo na skupni trg
ter gibanje trošarinskih izdelkov znotraj tega trga in veljajo samo
za države članice Evropske unije.

Skladno s tem je Davčna uprava RS tudi v preteklem letu namenila
veliko pozornosti usposabljanju delavcev ter pripravi in izvedbi
programov za izobraževanje davčnih zavezancev. Napredek na
področju permanentnega izobraževanja zaposlenih predstavlja
model izobraževanja, ki temelji na identifikaciji posameznih ciljnih
skupin delavcev, izdelanih izobraževalnih modulih, terminskih
planih izvedb in končnem vrednotenju izvedenih izobraževalnih
programov. Funkcionalno in predizpitno usposabljanje in
izpopolnjevanje je bilo izvedeno za sedem ciljnih skupin, obsegalo
je 7.368 izobraževalnih dni, zabeleženih udeležb je bilo 2.418.
Strokovne izpite za opravljanje dejanj iz upravnega postopka je
opravilo 244 zaposlenih. Zaposleni so se usposabljali in izmenjevali
strokovne izkušnje tudi na delavnicah, ki so potekale v okviru
dvostranskih sodelovanj s tujimi davčnimi upravami.Te so potekale
predvsem na področju nadzora in informacijske tehnologije.

V letu 1999 so bili sprejeti tudi Zakon o davku na promet
nepremičnin, Zakon o davku od iger na srečo, Zakon o davku od
prometa zavarovalnih poslov in Zakon o carinski službi. Slednji
vključuje tudi trošarinski nadzor. V začetku leta 2001 je Republika
Slovenija 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 teh prodajaln. Po
preoblikovanju mejne prodajalne poslujejo od 21. septembra 2001
pod enakimi carinskimi in davčnimi pogoji kot druge prodajalne v
Sloveniji.

Davčna uprava RS je v minulem letu nadaljevala delo na reformi
in modernizaciji davčne uprave. V Programu modernizacije
Davčne uprave RS so se nadaljevale aktivnosti na osnovnih
projektih, in sicer: davčno knjigovodstvo, register davčnih
zavezancev, elektronsko davčno poslovanje, upravljanje z
dokumenti, podpora postopkom izvajanja nadzora in izterjave.
Dober napredek je bil dosežen pri nadzoru in izterjavi ter zadovoljiv
pri davčnem knjigovodstvu. Davčna uprava RS je dosegla
napredek in izboljšave zlasti na področjih, kjer so bili ugotovljeni
razkoraki s standardi v Davčnem načrtu ("Fiscal Blueprints") in
definirane potrebe po izboljšavah in modernizaciji. Sprejet je bil
Strateški načrt Davčne uprave Republike Slovenije za obdobje
2001 - 2004 v katerem je strategija IT posebej poudarjena.
Pomemben prispevek davčne službe ob vstopu v Evropsko unijo
predstavlja pripravljena študija o izvedljivosti uvedbe
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B.2

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Republika Slovenija je izvedla reformo davka na dodano vrednost
in trošarin in tako prilagodila področje posrednega obdavčitve.
Z uvedbo davka na dodano vrednost je Davčna uprava začela
izvajati številne aktivnosti, ki pomenijo usmerjenost davčne
administracije k davčnemu zavezancu. Gre za sodelovanje z
davčnimi zavezanci pri izobraževanju in informiranju ter
individualno obravnavo.
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Strateški načrt Davčne uprave RS za obdobje 2001 - 2004 v
poslovni strategiji združuje vse politike in izvedbene načrte kakor
tudi ciljne naloge iz Načrta upravljanja sprememb poslovanja in
programa integriranega davčnega informacijskega sistema.

Razvoj človeških virov je del strateškega načrta 2001 - 2004, ki
poleg tega vključuje še razvijanje organizacije in odnose z davčnimi
zavezanci.

Sprejet je bil kodeks etike davčnih uslužbencev, njegova načela
pa uveljavljena.

V okviru bilateralnega sodelovanja je Davčna uprava RS navezala
tesne stike in uspešno sodeluje z francosko, dansko in
nizozemsko davčno administracijo.

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.

Davčna uprava RS sodeluje z Medevropsko organizacijo davčnih
uprav in Organizacijo za ekonomsko sodelovanje in razvoj.
Izjemnega pomena je tudi sodelovanje v komunitarnem programu
Fiscalis.

B.3

Usmeritev Carinske uprave RS na področju izvajanja
trošarinskega sistema je izboljševanje kvalitete nadzora nad
pobiranjem trošarin. Prioritetno področje razvoja Carinska uprava
RS, ki se nanaša na trošarine, je povezljivost z računalniškimi
sistemi Evropske komisije. V ta namen Carinska uprava RS
posodablja informacijski sistem. Carinska uprava RS že razpolaga
s podatki v elektronski obliki, in sicer na enak način kakor se ti
podatki v EU izmenjujejo v okviru sistema SEED.

Upravna usposobljenost

Davčna uprava RS izvaja reformo in modernizacijo na podlagi
programa, ki je bil sprejet že v letu 1999. V sodelovanju z
Medevropsko organizacijo davčnih uprav ("Intra-European Organisation of Tax Administration", IOTA) in Evropsko komisijo je
bil izdelan Načrt upravljanja sprememb poslovanja ("Business
Change Management Platform" - 3CMP), vključno z identificiranimi
14-imi ciljnimi nalogami, ki so vključene v program integriranega
davčnega informacijskega sistema (IDIS). Program modernizacije
Davčne uprave RS (dopolnjen program IDIS) zajema pet osnovnih
skupin projektov, in to: davčno knjigovodstvo, podporo postopkom
izvajanja nadzora in izterjave, register davčnih zavezancev,
elektronsko davčno poslovanje in upravljanje z dokumenti.
Vzpostavljena je bila osnovna infrastruktura za vzpostavitev
integriranega davčnega informacijskega sistema, implementirane
so bile sistemske rešitve, vzpostavljen je bil računalniški center.
Velik napredek je bil storjen na področju modernizacije
računalniške opreme.

2.3.11 Ekonomska in monetarna unija
Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

Na zakonodajnem področju velja posebej omeniti v juliju 2001
sprejeti Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu,
ki je odpravil privilegiran dostop države do sredstev bank in
hranilnic v delu, ki se nanaša na nalaganje sredstev jamstvene
sheme za vloge pri bankah in hranilnicah v vrednostne papirje
države. Banka Slovenije je temu ustrezno tudi spremenila Sklep o
sistemu zajamčenih vlog. Nadalje so bili v prejšnjem letu sproščeni
številni kapitalski tokovi, pri katerih so do tedaj še veljale omejitve.
Podrobneje je ta vsebina predstavljena v poglavju 2.3.4 prost
pretok kapitala.

Na področju vzajemne pomoči in upravnega sodelovanja Davčna
uprava RS izvaja projekt vzpostavitve sistema za izmenjavo
podatkov s tujimi davčnimi upravami. Vzajemna pomoč in upravno
sodelovanje na področju neposrednega obdav.čenja posega na
obdavčenje dohodka in premoženja. Aktivnosti v zvezi z upravnim
sodelovanjem na področju posrednega obdavčenja so prednostno
usmerjene v vzpostavitev sistema za izmenjavo podatkov z
državami članicami Evropske unije. V letu 2000 je bil ustanovljen
Oddelek za mednarodno izmenjavo podatkov, katerega temeljna
naloga je izmenjava podatkov na področju posrednih in
neposrednih davkov kot tudi priprava sistema za izmenjavo
podatkov, ko bo Slovenija članica Evropske unije.

A.2.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Septembra 2001 je Republika Slovenija sprejela in posredovala
EU prvi Predpristopni ekonomski program, v katerem so
opredeljene ključne usmeritve ekonomske in razvojne politike ter
glavne strukturne reforme na posameznih ekonomskih področjih.
Predpristopni ekonomski program v svojih usmeritvah izhaja iz
sprejete Strategije gospodarskega razvoja Slovenije ter je
vsebinsko, finančno in projekcijsko skladen s predlogom
državnega proračuna za leti 2002 in 2003. Pred tem so bile
makroekonomske, makrofiskalne in strukturne politike
predstavljene v gradivu in na zasedanju pododbora za
ekonomska in monetarna vprašanja kot poročilo o izvajanju
"Skupne ocene prednostnih nalog srednjeročne ekonomske
politike Slovenije". Trenutno je v teku priprava dopolnitev
Predpristopnega ekonomskega programa, ki poteka vzporedno
s pripravo srednjeročnega makrofiskalnega okvira. Dopolnitve
bodo usklajene z novimi priporočili Evropske komisije.

Davčna uprava RS je tudi v preteklosti veliko pozornosti namenila
usposabljanju delavcev ter pripravi in izvedbi programov za
izobraževanje davčnih zavezancev. Za vse zaposlene, ki poslujejo
z zavezanci, so bile organizirane delavnice za komuniciranje s
strankami. Davčna uprava je izdala tudi interno publikacijo z napotki
za učinkovito komuniciranje. Organiziranih je bifo več seminarjev
za zavezance, predvsem s področja davka na dodano vrednost,
davčnega postopka, plačevanja davka na dodano vrednost kot
tudi podjetnikov začetnikov. Izboljšan je sistem informiranja
zavezancev prek tiskanih in elektronskih medijev. Davčna uprava
izdaja bilten in pripravlja informativne zgibanke in vodnike o davkih
(o davku na dodano vrednost, dohodnini, pravicah in dolžnostih
zavezancev, itd.). Na področju vzpostavljanja sistema
prostovoljnega plačevanja davkov so bile izvedene določene
aktivnosti (pošiljanje obrazcev in plačilnih instrumentov), ki so
prav tako postale ustaljene oblike komuniciranja z zavezanci.
Posodobljena je tudi spletna stran Davčne uprave RS.

Bližnji cilj denarne politike v letu 2001 je bila rast denarnega
agregata M3 med 11% in 17%, ki pa je že v januarju 2001 dosegla
zgornjo mejo koridorja, v naslednjih mesecih 2001 pa jo je
presegla. Pri tem je najbolj dinamično naraščalo izdajanje denarja
preko deviznih transakcij.

Davčna uprava RS nadaljuje z usposabljanjem za konkretne
naloge, pri čemer je poudarek na sodelovanju z davčnimi upravami
držav članic Evropske unije In na sodelovanju s posameznimi
strokovnimi združenji.
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V prvem polletju 2001 so zaradi časovnega odloga zunanji
dejavniki (naraščajoče cene naftnih derivatov, relativna krepitev
ameriškega dolarja ter naraščajoča inflacija v državah EU), ki so
v največji meri zaznamovali tudi rast cen v letu 2000, še vplivali
na rast cen, v naslednjih mesecih pa so za dinamiko gibanja cen
postajali vse pomembnejši notranji dejavniki. Ob zmanjšanju
zunanjih pritiskov je bila v drugem in tretjem četrtletju dosežena
tudi boljša koordinacija na področju politike reguliranih cen. V
zadnjem četrtletju leta 2001 se je nadaljevalo postopno padanje
dolgoročnih indikatorjev inflacije, konec leta je medletna stopnja
rasti cen življenjskih potrebščin padla na 7% (8.9% leta 2000).

Evropske unije in državami kandidatkami v okviru rednih
sestankov s predstavniki Ekonomskega in finančnega odbora.
Predstavniki Ministrstva za finance so se udeležili izobraževanja
in konference, ki jih je na temo vodenja ekonomskih politik v
obdobju približevanja Evropski denarni uniji organizirala Evropska
komisija oz. DG ECFIN.

Novembra 2001 je Banka Slovenije v dokumentu Usmeritve
denarne politike predstavila pomembnejše usmeritve denarne
politike v obdobju približevanja in vključevanja Slovenije v Evropsko
unijo oziroma v njene institucije denarne politike. Glavni cilj denarne
politike v tem obdobju bo še naprej ostala skrb za stabilnost cen.
BS tudi ne bo spreminjala strategije svojega delovanja, saj bo še
naprej spremljala količino širše opredeljenega denarnega agregata
M3 kot najpomembnejšega vmesnega cilja denarne politike. Drugi
steber pa tvorijo indikatorji, ki vplivajo na cenovno stabilnost in
vzdržnost denarne politike, kot so devizni tečaj, plačilna bilanca,
razlika med obrestnimi merami doma in v tujini, gibanje plač in
gibanje nadzorovanih cen. BS poudarja, da je zaradi izpolnjevanja
nominalnih konvergenčnih kriterijev na eni strani ter za ohranjanje
makroekonomske stabilnosti na drugi potrebno znižati inflacijo
na raven med 3 in 4% na letni ravni že do vstopa v ERM2. Hkrati
pa opozarja na neskladje med izpolnjevanjem nominalnih
konvergenčnih kriterijev na eni strani ter hitrejšim dohitevanjem
gospodarske razvitosti držav članic EU in zagotavljanjem
strukturne skladnosti gospodarstva na drugi.

B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

Pravni okvir na tem področju predstavlja v širšem smislu
zakonodaja, ki ureja področje javnih financ, pretoka kapitala in
finančnih storitev ter delovanje centralne banke.
Bistven prispevek k ureditvi tega področja predstavlja liberalizacija
kapitalskih tokov, ki je že bila skoraj v celoti izvedena ter je
obravnavana v poglavju prost pretok kapitala.
Naložbena pravila za banke, hranilnice ter 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 delno usklajena
z Uredbo Sveta EU 3604/93, ki prepoveduje privilegiran 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 spremembo zakona o Banki
Slovenije 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 ter
zahtevami glede institucionalne neodvisnosti.

Republika Slovenija je s spremembo Zakona o predpisani obrestni
meri zamudnih obrestih in temeljni obrestni meri (Ur.l.RS 109/
2001) uvedla ukinitev mehanizmov indeksiranja za denarne
obveznosti in terjatve do erega leta s 1.julijem 2002, s čemer bo
prispevala k dolgoročnemu zniževanju inflacije in obrestnih mer.
V letošnjem letu so z enakim ciljem poslovne banke začele dnevno
objavljati obrestne mere za kratkoročna medbančna likvidnostna
posojila.

Republika Slovenija bo s sprejemom novega zakona o Banki
Slovenije predvidoma že pred parlamentarnimi počitnicami
uskladila centralno bančno zakonodajo s pravnim redom EU.
Zakon je uvrščen v tretjem branju na junijsko zasedanje Državnga
zbora. Glede na sedaj veljavno zakonodajo ter z vidika uskladitve
s pravnim redom za poglavje EMU, so najpomembnejše naslednje
predvidene spremembe:
zagotovitev osebne neodvisnosti članov Sveta Banke
Slovenije preko postopka imenovanja ter preko določb o
nezdružljivosti opravljanja funkcij,
zagotovitev institucionalne neodvisnosti Banke Slovenije v
odnosu do Državnega zbora ter drugih organov Republike
Slovenije;
- eksplicitna prepoved financiranja države s strani centralne
banke skladno z Uredbo Sveta EU 3603/93. Dejansko se
država že sedaj ne zadolžuje pri centralni banki.

V decembru 2001 sta bila sprejeta državna proračuna za leti
2002 in 2003 skladno s srednjeročnimi cilji in makroekonomskimi
okviri iz sprejetega Proračunskega memoranduma za obdobje
2002 do 2005. V maju 2002 potekajo priprave na prilagoditev
državnega proračuna za leto 2002 spremenjenemu
makroekonomskemu okviru, tako da bodo dosežen ključni cilj
fiskalne politike v zvezi proračunskim primanjkljajem.
Ministrstvo za finance je v sodelovanju s Statističnim uradom RS
pripravilo in posredovalo Evropski komisiji v začetku aprila 2002
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 primerjavi z lansko je
bila izboljšana uporabljena metodologija med drugim tudi zaradi
izboljšane razpoložljivosti podatkov o davčnih prihodkih po
obračunski vrednosti, zajeto je bilo tudi celotno obdobje, kot ga
določa pravni red EU.

V zakon bodo vključene tudi določbe, ki urejajo obdobje prehoda
v denarno območje evra.
B.2.

A.3.

Upravna usposobljenost

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

Ministrstvo za finance in Urad za makroekonomske analize so
na osnovi tesnega sodelovanja z Ministrstvom za finance
Kraljevine švedske Izpopolnjevali znanje s področja
makroekonomskega modeliranja in napovedovanja. Predstavniki
Ministrstva za finance in Banke Slovenije so sodelovali v
vzpostavljanju koordinacije ekonomskih politik med članicami

13. junij 2002

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Z uveljavitvijo in dejansko uporabo Zakona o javnih financah za
pripravo državnega proračuna se načrtovanje, upravljanje in
nadzor javnih financ približuje načelom, ki na tem področju veljajo
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v državah Evropske unije. S takšno ureditvijo javnih financ je
omogočen kvalitetnejši nadzor nad javnimi financami in
obvladovanje proračunskegaprimanjkljaja. K ureditvi tega področja
bistveno prispeva tudi uveljavljena zakonodaja s področja
liberalizacije kapitalskih tokov in zakonodaja, ki prepoveduje
privilegiran dostop države do sredstev finančnih institucij.
B.3.

metodologija centralnega sistema ESSPROS (European System
of Integrated Social protection Statistics).
Pripravlja se podatkovna baza regionalnih statističnih podatkov
Slovenije - RDB (Regional database). Storitve za uporabnike se
izboljšujejo. SURS je nudil podporo pri izdelavi regionalnih kart.
Izdelava kart za Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj
2002 je bila druga delovno najbolj intenzivna akcija v letu 2001.
Pripravljen in organiziran je bil tisk 16 500 tematsko-topografskih
kart za potrebe terenskih popisovalcev. Septembra 2001 je bila
izdana Publikacija "Katalog regionalnih delitev Slovenije 2001".

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. Bistveno
za urejanje vsebinskih zadev na tem področju je namreč usklajeno
delovanje makroekonomskih politik in njihovih nosilcev.

2. Makro-ekonomske statistike
V letu 2001 so bili končani projekti: popis osnovnih sredstev (setting up fixed capital statistics), posodobitev sistema zbiranja
podatkov o neposrednih tujih naložbah, četrtletni računi (qarterly
accounts), izvozne proizvajalčeve cene v industriji, ocena
možnosti posodobitve programske opreme za nacionalne račune
(v okviru programa COP 98), regionalni računi, tekoči računi za
kmetijstvo ter obračun proizvodnje stanovanjskih storitev ("multibeneficiary" pilotni projekti). Nadaljevalo se je delo na projektih
državne finančne statistike, in sicer za področja kratkoročni
javnofinančni kazalniki, presežni primanjkljaj in dolg sektorja
država, obračun stanovanjskih storitev ter uporaba podatkov
ankete o potrošnji gospodinjstev v nacionalnih računih. Rezultati
teh projektov se postopoma vključujejo v obračune
makroagregatov, kar prispeva k večji kakovosti in mednarodni
primerljivosti podatkov nacionalnih računov. Izdelana je bila
simetrična input-output tabela. Podatki o zaposlenosti po
dejavnostih na letni in četrtletni osnovi so bili izboljšani za potrebe
nacionalnih računov. Makroekonomski izračuni za kmetijstvo so
bili narejeni v skladu s podatki popisa kmetijskih gospodarstev.
Dosežen je bil napredek v metodologiji bruto dodane vrednosti in
izdelana ocena za statistične regije za leto 1999. Začela se je
objava harmoniziranega indeksa cen življenjskih potrebščin
(HICP), ki se uporablja kot kazalnik izpolnjevanja konvergenčnega
merila o Inflaciji. Opravljena je bila revizija statistike cen pri
proizvajalcih. Zbrane so bile izvozne cene pri proizvajalcih,
izračunani so bili prvi indeksi izvoznih cen pri proizvajalcih.

3.2.12 Statistika
A.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

V preteklem obdobju so bili sprejeti:
Uredba o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (v
nadaljevanju: SKD) je bila sprejeta januarja leta 2002 (Ur. list RS
št. 2/2002) S sprejemom te uredbe in prečiščenega besedila
klasifikacije je SKD usklajena s spremembami in dopolnitvami
evropske NACE Rev.1.1, ki stopajo v veljavo z letom 2002.
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o državni
statistiki je bil določen nov način sprejemanja programov statističnih
raziskovanj. V skladu s tem je bil v letu 2001 sprejet Srednjeročni
program statističnih raziskovanj 2001 - 2002 (Ur. list RS, št. 75/
2001). Le-ta se po zakonu sprejema za obdobje petih let, vendar
je bil prvi, zaradi časovne usklajenosti s Statističnim programom
Skupnosti 1998-2002 in Državnim programom RS za prevzem
pravnega reda EU do konca leta 2002, sprejet za obdobje 20012002.
A.2.

3. Poslovne statistike
Projekt "Razvoj strukturne statistike podjetij" se je začel izvajati s
sredstvi Phare (COP 98) s ciljem doseganja postopne
harmonizacije poslovnih statistik v skladu z uredbo CR No. 58/97
o strukturni statistiki podjetij. Na osnovi pregleda pravnega reda
in ustreznosti ter razpoložljivosti že zbranih statističnih in
administrativnih podatkov za spremljanje poslovanja podjetij, je
načrtovana največja možna mera uporabe administrativnih virov
za izračunavanje spremenljivk strukturne statistike podjetij. V
okviru tehničnega posodabljanja procesov se uvaja tudi
elektronski način poročanja zbiranja finančnih podatkov. Na
področju drugih poslovnih statistik je bil dosežen napredek v
izboljšanju kakovosti podatkov o gradbeništvu in industriji. Za
kratkoročne statistike je večina zahtevanih podatkov na voljo na
mesečni osnovi. Pravočasnost in kakovost je treba še Izboljšati.
Glavne manjkajoče spremenljivke so nova naročila, promet In
gradbeni stroški. Letne industrijske statistike temeljijo na Prodcom
listi - največji problem jepravočasnost rezultatov, ki so zagotovljeni
šele 14 mesecev po koncu opazovanega leta. V statistiki trgovine
je bil leta 2001 izveden popis prodajaln. Na področju statistike
energetike so se pričele izvajati nove raziskave z letno in mesečno
periodiko.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

1. Demografske, socialne in regionalne statistike
Aprila 2002 je bil izveden popis prebivalstva, gospodinjstev in
stanovanj v Republiki Sloveniji. Na področju statistike selitev je
bila v letu 2001 izboljšana registracija tujcev. Statistike
zaposlovanja in brezposelnosti so skoraj popolnoma usklajene z
zahtevami Eurostata. Statistika plač in stroškov dela je na
pričakovani ravni in se izboljšuje. Na področju statistike
izobraževanja je mogoče zagotoviti, razen finančnih, večino
podatkov za vprašalnik UOE (združen vprašalnik za statistiko
izobraževanja organizacij Unesco, OECD in Eurostat). Ker
Slovenija še ni sprejela nove nacionalne klasifikacije
izobraževanja, ki temelji na ISCED 1997, so določene težave. V
statistiki revščine in socialni statistiki se lahko izpolnjujejo zahteve,
kar velja tudi za statistiko socialne varnosti, kjer se izvaja

poročevalec, št. 58

72

13. junij 2002

4. Monetarne, finančne, trgovinske in plačilno
bilančne statistike

kmetijsko-okoljskih kazalnikov. Dokončana je bila numerična karta
pokrovnosti in rabe tal Slovenije na ravni statističnih regij za stanje
1997. V okviru STAT 2000 se izdeluje prikaz in ugotavlja možnost
diseminacije teh podatkov na Internetu. V letu 2001 se je začelo
posodabljanje teh podatkov na stanje 2001.

V ocenjevanju državnega primanjkljaja In dolga je bilo doseženo
izboljšanje kakovosti zbranih podatkov. Izboljšano je bilo izvajanje
načela obračunske vrednosti in obravnave transferov. Ministrstvo
za finance je v letu 1999 pričelo objavljati podatke o javnofinančni
statistiki. Plačilnobilančna statistika je usklajena s priporočili
Mednarodnega denarnega sklada. Na področju statistike zunanje
trgovine smo poleg rednih nalog, vezanih na zagotavljanje
mesečnih zunanjetrgovinskih podatkov, začeli s pripravami na
prehod na objavljanje podatkov v evrih kot sekundami valuti.
Konec leta 2001 smo začeli s prilagoditvami na obsežne
spremembe Harmoniziranega sistema, Kombinirane
nomenklature in drugih klasifikacij, ki so stopile v veljavo s 1. 1.
2002. V okviru Širitvenega projekta za statistiko zunanje trgovine
smo izvajali naloge v zvezi s pripravami na vzpostavitev
nacionalnega sistema Intrastat (statistika blagovne menjave med
državami članicami EU).

B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

Pravna ureditev na področju statistike je pretežno že usklajena s
pravnim redom Skupnosti.
Od leta 1998 so bili sprejeti naslednji pomembnejši predpisi:

5. Statistika kmetijstva, gozdarstva in ribištva
Leta 2001 je bila uvedena tipologija, podatki iz popisa kmetijskih
gospodarstev in popisa vinogradništva pa so bili analizirani. Dve
publikaciji sta bili pripravljeni za objavo v letu 2002. Podatki popisa
kmetijskih gospodarstev zagotavljajo osnovo za revizijo časovnih
vrst za rastlinsko pridelavo, živinorejo in indekse fizičnega obsega
kmetijske pridelave. V letu 2001 je bilo opravljeno obsežno
analitično delo na tem področju, rezultati tega dela, to so
popravljene časovne serije od leta 1991 dalje. Pripravljen je bil niz
računov: račun dohodka in akumulacije, podjetniški račun in
kapitalski račun za obdobje 1995-2000 (Phare "multi beneficiary"
pilotni.projekt). Leta 2001 je bil izračunan harmoniziran vložek
dela, ki temelji na evropski metodologiji. To je dobra osnova za
ocene v nacionalnih računih, kmetijskih statistikah in statistiki
dela. Leta 2001 je SURS delal na reviziji ankete o statistiki cen
inputov v kmetijstvo in cen kmetijskih pridelkov. Revizija je
zajemala izbor novih poročevalskih enot, uporabo obstoječih in
načrtovanih administrativnih podatkov, izbor reprezentativnih
izdelkov/storitev in nov sistem uteževanja. Pri anketi o statistiki
cen kmetijskih pridelkov je SURS izbral nove ustrezne
poročevalske enote in reprezentativne (pomembne) kmetijske
pridelke. V letu 2001 so bili analizirani rezultati popisa vrtnarstva,
izvedenega v letu 2000, in objavljeni v posebni publikaciji. Leta
2002 je bila izvedena posebna vzorčna anketa za pridobivanje
manjkajočih podatkov v bilanci hrane In v kmetijskih računih
(zaloge, izgube). Anketa je bila izvedena v okviru "multi-beneficiary" pilotnega projekta. Pripravljene so bile popolnoma
harmonizirane bilance za rastlinsko pridelavo, živinorejo in krmne
rastline za koledarsko leto (1992-2000) in za pridelovalno leto
(1996-2000). Od leta 2001 SURS sodeluje v Phare "multi-country" projektu o zaposlenosti v ribištvu, katerega cilj je izboljšati
podatke o zaposlenih osebah in uskladiti te podatke s klasifikacijo
ILO. GIS (Geographical Information System) pokritosti tal Slovenije
za leto 1997 je bil narejen za vso državo.

-

Za dokončno uskladitev bo potrebno sprejeti še:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslovnem registru
Slovenije; Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o vodenju
in vzdrževanju poslovnega registra Slovenije, ki bo pripravljena
po sprejemu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
poslovnem registru; Zakon o nastavitvi, vzdrževanju, povezovanju
in uporabi podatkov iz javno pravnih evidenc; uredbe na osnovi
Zakona o državni statistiki: Uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije izobraževanja; Uredbo o uvedbi in uporabi standardne
klasifikacije gradbenih objektov po vrstah, ki bo predlagana v
sprejem takoj, ko bo sprejeta ustrezna uredba v EU, ki je že v fazi
sprejemanja; Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o
uvedbi in uporabi Klasifikacije proizvodov po dejavnosti, ki jo je
treba uskladiti s spremembami v CPA 2002 (Statistical Classification of Products by Activity). Uredba EU o teh spremembah je
že v obravnavi, nova CPA bo začela veljati s 1.1.2003.

6. Statistika naravnih virov in okolja
V letu 2001 je bila izboljšana kakovost podatkov statistik emisij v
zrak in okoljskih stroškov. Na področju statistike komunalnih
odpadkov so bile v okviru Phare "multi-beneficiary" pilotnega
projekta opravljene nekatere metodološke spremembe. Izvajati
se je pričela revizija statistik voda. Izdelane so bile serije statistik
voda do leta 2001. Poteka analiza stanja metod, zakonodaje in
razpoložljivosti podatkov za pripravo kazalnikov pritiska in
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Zakon o popisu kmetijskih gospodarstev v Republiki Sloveniji
v letu 2000 (Ur. I. RS št. 99/99). Z uveljavitvijo tega Zakona je
slovenska zakonodaja v celoti usklajena s predpisi EU, ki
urejajo področje popisa kmetijstva;
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o državni
statistiki, (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;
Zakon o popisu prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj v
Republiki Sloveniji (Ur. list RS, št. 66/2000) ter Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o popisu prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj v Republiki Sloveniji v letu 2001
(Ur. I. RS, št. 26/2001),
Uredbe na osnovi Zakona o državni statistiki in sicer: Uredba
o standardni klasifikaciji teritorialnih enot (Url. RS št. 28/2000;
Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o uvedbi in
uporabi standardne klasifikacije poklicev (Url. RS št. 16/2000);
Uredba o uvedbi in uporabi klasifikacije proizvodov po
dejavnosti (Ur. I. RS, št. 70/2000).
Odredba o funkcionalni klasifikaciji javnofinančnih izdatkov
(Ur. I. RS, št. 43/2000) je bila sprejeta na osnovi Zakona o
javnih financah njegova vsebina v glavnem pokriva tudi
potrebe statistike.

Vlada RS bo jeseni 2002 odločala o sprejemu Srednjeročnega
programa statističnih raziskovanj 2003-2007.
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B.2.

Uveljavljanje zakonodaje in politik

Uveljavljanje zakonodaje in politik na področju statistika poteka
brez večjih težav. Slovenija je dosegla dobro raven uskladitve in
napredek na številnih področjih.

Na področju zaposlovanja je Republika Slovenija v oktobru 2001
sprejela Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do
leta 2006 (Ur.l. RS, 92/2001) ter Usmeritve aktivne politike
zaposlovanja za leti 2002 in 2003, ki sledijo zaposlovalnim
smernicam Evropske unije za leto 2002.

B.3.

A.2.

Upravna usposobljenost

Za uveljavitev pravnega reda Evropske unije v Republiki Sloveniji
ni potrebno ustanoviti novih institucij oziroma upravnih organov.

Zakon o delovnih razmerjih bo stopil v veljavo 1.1.2003. S
sprejemom zakona je bil na tem področju narejen velik napredek
tudi s stališča socialnega dialoga, saj je bil zakon v celoti usklajen
med socialnimi partnerji. Socialni dialog na tripartitni ravni je v
obdobju od lanskega poročila o napredku potekal predvsem na
področju plačne politike in pogajanj za sklenitev Socialnega
sporazuma za obdobje 2002-2003. Prvi cilj sporazuma je
uravnotežen ekonomsko socialni razvoj, drugi pa izpolnjevanje
kriterijev za vstop Slovenije v Evropsko unijo. Skladno z direktivami
o prepovedi diskriminacije bo socialni sporazum vseboval tudi
poglavje o boju proti diskriminaciji.

V pogajalskih izhodiščih za področje statistike se je Republika
Slovenija zavezala, da bo delo administrativnih registrov do konca
leta 2002 prenesla in koncentrirala v posebne skupne centre,
kjer se bodo zbirali administrativni podatki za poslovne subjekte,
prebivalstvo in teritorij. Na osnovi Zakona o plačilnem prometu
(Ur. list RS, št. 30/2002) bo tako v letu 2002 ustanovljena Agencija
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve.
Agencija bo opravljala administrativne naloge poslovnega registra
in druge naloge.

Na področju usklajevanja družinskega in poklicnega življenja novi
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih kot
pomembno novost postopoma uvaja očetovski dopust, ki
izenačuje pravice moških in žensk pri vzgoji otrok. Po zakonu
ima namreč oče 90 dnevni očetovski neprenosljiv dopust, ki se
bo postopoma uvajal do leta 2005, od katerega bodo očetje 15 dni
morali izkoristiti v prvih treh mesecih ob rojstvu otroka, ostalih 75
dni pa do 8. leta starosti otroka. Mati ima ravno tako 105
neprenosljivega dopusta, ki pa ga mora izkoristiti ob samem rojstvu
otroka. Starša imata na voljo še 260 dni dopusta za varstvo in
nego otroka, ki je med njima prenosljiv in ga lahko izkoristita po
preteku 105 dneh porodniškega dopusta matere. Skupno število
dni, ko je eden od staršev prisoten pri otroku bo tako najmanj
440.

2.3.13 Socialna politika in zaposlovanje
A.

Napredek od lanskega slovenskega poročila o
napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

Republika Slovenija je v aprilu 2002 sprejela Zakon o delovnih
razmerjih. Zakon je popolnoma usklajen z evropskim pravnim
redom vključno z obema direktivama o boju proti diskriminaciji,
čeprav bosta stopili v veljavo šele v letu 2003. Zakon je bil sprejet
po več kot sedmih letih priprav in obravnav, v katere so bili vključeni
strokovnjaki, socialni partnerji in politične stranke v vseh treh
zakonodajnih fazah sprejemanja zakon. Usklajevanja med
socialnimi partnerji o zakonskih rešitvah so potekala posebej
intenzivno v letu5001 in kot rezultat teh usklajevanj je bila sprejeta
Izjava o usklajenosti zakonskih rešitev med socialnimi partnerji,
potrjena tudi na Ekonomsko socialnem svetu v novembru 2001.

Na področju boja proti diskriminaciji je v oktobru 2001 je Ministrstvo
za delo pričelo s sofinanciranjem projekta Inštituta za narodnostna
vprašanja »Razvoj modelov za izobraževanje in usposabljanje
Romov z namenom zagotoviti povečanje rednega zaposlovanja«,
kot zasnovo za primerjavo izkušenj v Sloveniji z mednarodnimi
standardi in z izkušnjami iz sosednjih držav. V letu 2001 je bil
sprejeta Odločba Ustavnega sodišča RS o politični participaciji
Romov na lokalni ravni. Na podlagi te odločbe je bil pripravljen
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni
samoupravi, ki navaja 20 občin, ki morajo do lokalnih volitev
zagotoviti pravico v občini naseljene romske skupnosti do enega
predstavnika v občinskem svetu do rednih lokalnih volitev v jeseni
2002. Sicer pa je prepoved diskriminacije zakonsko opredeljena
v Ustavi RS pa tudi v področni zakonodaji kot je zakon o delovnih
razmerjifi, ter Zakon o medijih, ki prepoveduje razširjanje
programskih vsebin spodbujanje k narodni, rasni, verski, spolni
ali drugi neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ter izzivanje
narodnega, rasnega, verskega, spolnega ali drugega sovraštva
in nestrpnosti.
•i
V letu 2001 in 2002 je Ministrstvo za delo, družino in socialne
zadeve nadaljevalo z izvajanjem programa boja proti socialni
izključenosti ter pripravilo poročilo o njegovem izvajanju. Po podatki
o revščini v Sloveniji za leto 1998 in 1999, ki so bili zbrani po
metodologiji Eurostata, je v obdobju 1997 - 1999 prag revščine
znašal 245 Evro mesečnb na odraslo osebo. Pod tako določenim
pragom revščine je v Sloveniji v obdobju 1997-1999 živelo 13,8
% oseb, kar pomeni, da je 265.147 prebivalcev revnih, ki so živeli
v 101.775 gospodinjstvih. Ugotovljeno je bilo, da so revščini najbolj
izpostavljena: enočlanska gospodinjstva oz. manjša gospodinjstva

V juniju 2001 je bil sprejet tudi Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Ur.l. 56/2001), s
katerim je bil natančneje urejen status članov svetov delavcev v
primeru prenosa podjetja.
V novembru 2001 je Državni zbor sprejel Zakon o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih (Ur.l. Rs, št. 97/2001), ki je v
slovenski nacionalni red prenesel direktivo o starševskem
dopustu.
Na podlagi Zakona o varstvu pri delu Republika Slovenija sprejema
podzakonske akte, ki v slovenski pravni red prenašajo direktive
Evropske skupnosti s področja varstva pri delu. V decembru
2001 je tako sprejela Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja
pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS, št. 3/2002),
v decembru 2001 Pravilnik o varovanju zdravja in zagotavljanju
varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim
snovem pri delu (Ur.l.RS, št.100/2001), v februarju 2002 pa še
Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti
biološkim dejavnikom pri delu (Ur.l. RS, št.4/2002).
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(starejše osebe; starejši pari, enostarševske družine); družine z
več otroki, gospodinjstva brez delovno aktivnih oseb,
gospodinjstva z nizko izobrazbo, gospodinjstva s socialnimi
prejemki kot glavnim virom dohodka, najemniki neprofitnih in
socialnih stanovanj. Brezposelnost, slaba izobrazba in starost so
dejavniki, ki najbolj vplivajo na možnost, da gospodinjstvo postane
revno. V letih 1996 do 1998 je Slovenija skupno za vse izdatke za
socialno varnost zagotavljala sredstva v višini 26,5% BDP. Podatki
za Slovenijo kažejo povečanje deleža v BDP v primerjavi s
preteklimi leti. Ob relativno visokem deležu izdatkov za socialno
varnost je stopnja revščine v Sloveniji relativno nizka. Vlada
Republike Slovenije je po dveh letih izvajanja Programa boja proti
revščini in socialni vključenosti ugotovila, da je bila večina ukrepov
izvedenih v skladu z začrtanimi usmeritvami in ustrezno
medsebojno koordiniranih tako, da so sledili skupnim ciljem
zmanjšanja revščine in socialne izključenosti. Statistični podatki
učinkov teh ukrepov še ne kažejo, saj so se novi ukrepi večinoma
pričeli izvajati v letu 2001 ali 2002. Nedvomno pa je možno
pričakovati, da bodo ti ukrepi tako kratkoročno kot dolgoročno
pomembno prispevali k ugodnejšemu socialnemu položaju najbolj
ranljivih skupin. Dolgoročnejše učinke je moč pričakovati zlasti
od pozitivnih trendov pri zmanjšanju osipa v srednjih šolah in
povečanih možnostih vpisa v šolske programe, povečanega
števila vključenih v programe usposabljanja in izobraževanja
brezposelnih in oblikovanja posebnih programov aktivne politike
zaposlovanja za najtežje zaposljive ter vzpodbujenih aktivnostih
stanovanjske politike.

A.3.

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je oktobra 2001
vzpostavilo Sektor za Evropsko socialni sklad. To pomeni, da se
je pričelo vzpostavljati potreben sistem za črpanje sredstev enega
od strukturnih skladov, z dnem ko postane Slovenija članica EU.
Za učinkovito delovanje tega finančnega instrumenta so potrebne
strokovne podlage, institucionalna podpora, vzpostavitev
postopkov za izvajanje, vsebinsko programiranje projektov,
vzpostavitev sistema in kadrov za vodenje in poslovodenje sklada,
spremljanje, nadzor in ovrednotenje (evalvacijo) projektov. Za
pravočasno in kakovostno prijavo projektov pa je potrebno njihovo
snovanje skozi procese oblikovanja partnerskih odnosov:
zahtevana je uresničitev načela sofinanciranja, podrobno
programiranje, odgovorno vsebinsko in finančno izpeljevanje,
predhodno, vmesno in naknadno ovrednotenje, sistematični in
sprotni nadzor ter finančno in vsebinsko poročanje.
Za prenos direktiv o prepovedi diskriminacije, ki bodo stopile v
veljavo v letu 2003 je v letu 2002 Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve sklicalo medresorsko skupino, ki je pripravila
pregled stanja na tem področju. Zakonodajni sistem je v veliki
meri že usklajen z direktivami, z institucionalnega vidika, pa na
tem področju delujejo Urad za priseljevanje in begunce, Urad za
enake možnosti, Urad za verske skupnosti, Urad za narodnosti,
Urad vlade za invalide in bolnike ter Inštitut za narodnostna
vprašanja. Z namenom boljšega izvajanja politike boja proti
diskriminaciji je strokovna skupina predlagala boljše povezovanje
med institucijami in njihovo koordinacijo.

Strateške usmeritve za področje trga dela in zaposlovanja od
2001 do 2006 je Slovenija opredelila s sprejemom Nacionalnega
programa razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006.
Nacionalni program uvaja celostni pristop k zmanjševanju
brezposelnosti in spodbujanju zaposlovanja, ki predpostavlja
aktivno in usklajeno sodelovanje gospodarskega, šolskega, in
finančnega področja pri uresničevanju ciljev zastavljene politike.
Nacionalni program prav tako predpostavlja aktivno socialno
partnerstvo, ki se bo kazalo pri načrtovanju, izvajanju in
financiranju politike zaposlovanja, ki jo oblikujejo štirje stebri
evropske zaposlovalne politike. Glavna usmeritev politike
zaposlovanja je spodbujanje aktivnih oblik povečevanja
zaposlenosti in reševanja problema brezposelnosti. V ta namen
se bodo v prihodnjih letih z ustreznimi zakonskimi podlagami še
naprej zaostrovali pogoji za pridobitev pravice do pasivnih oblik
pomoči. Sredstva in napori bodo usmerjeni predvsem
vzpodbujanju brezposelnih oseb k aktivnemu iskanju zaposlitve.

B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

Slovenija je praktično že usklajena z obveznim evropskim pravnim
redom na področju socialne politike in zaposlovanja. Še zadnja
dva zakona na tem področju, in sicer Zakon o enakih možnosti
ter Zakon o evropskih svetih delavcev sta vložena v Državni
zbor za sprejem v juliju 2002. Zakon o enakih možnostih bo uvedel
načelo prenosa dokaznega bremena v primerih spolne
diskriminacije ter ustanovil institut zagovornice enakih možnosti.
B.2.

V februarju 2002 je Vlada Republike Slovenije sprejela poročilo o
uresničevanju Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za
leto 2000 in 2001. Analiza gibanja in stanja na trgu dela prikazuje,
da se je v letih 2000 in 2001 zaposlenost na letni ravni povečala
za 1,3% in 1,2%, brezposelnost pa se je znižala za 10,4 oziroma
4,5%. Trend zmanjševanja brezposelnosti se je avgusta leta 2001
ustavil. Prilivi v brezposelnosti so se leta 2001 povečali za 6,5%,
odlivi pa zmanjšali za 4,5%. Povpraševanje po delu je leta 2000
poraslo za 4,3%, leta 2001 pa se je zmanjšalo za 8,5%. gibanja
na trgu dela leta 2001 so povečala strukturna neskladja, problem
so še posebej mladi iskalci prve zaposlitve, ženske, dolgotrajno
brezposelni in neustrezno izobraženi.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

V okviru Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve pa bo v
jeseni letošnjega leta stekel PHARE projekt z naslovom:
Spodbujanje socialnega dialoga, ki bo zagotovo doprinesel k
razvoju le tega, saj je usmerjen predvsem v informiranje in
izobraževanje udeležencev v dialogu na vseh ravneh in s tem k
razumevanju pomembnosti tega elementa v vsakodnevnem
delovanju države, delodajalcev in delojemalcev. Pomembna
sestavina tega projekta je tudi vzpostavitev učinkovitejšega
evidentiranja in spremljanja kolektivnih pogodb, sklenjenih na
različnih ravneh.
Slovenija je izrazilo željo, da bi se v letu 2002 vključila v tri programe
skupnosti na področju socialne politike in sicer v Program o okvirni
strategiji enakosti spolov, Akcijski program boja proti socialni
izključenosti ter bodoči program na področju zaposlovanja.

Na področju omejevanja porabe tobaka oziroma uveljavljanja
Direktive 2001/37/ES je Ministrstvo za zdravje že pripravilo
Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, ki bo sprejet v Državnem
zboru Republike Slovenije že v mesecu juliju 2002.
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Upravna usposobljenost
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Odredba za energijsko označevanje električnih hladilnikov,
zamrzovalnikov in njihovih kombinacij (Ur.l.RS, št.104/2001),
Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pralnih
strojev (Ur.l.RS, št. 104/2001)
Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih električnih
sušilnih strojev (Ur.l.RS, št.104/2001),
Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pralnosušilnih strojev (Ur.l.RS, št.104/2001),
Odredba za energijsko označevanje gospodinjskih pomivalnih
strojev (Ur.l.RS, št. 104/2001),
Odredba za označevanje žarnic in sijalk za uporabo v
gospodinjstvu (Ur.l.RS, št.104/2001),
Odredba o zahtevanih izkoristkih za nove toplovodne
ogrevalne kotle na tekoče in plinasto gorivo (Ur.l.RS, št.107/
2001),
Odredba o zahtevah za energijsko učinkovitost električnih
gospodinjskih hladilnikov in zamrzovalnikov ter njihovih
kombinacij (Ur.l.RS, št.107/2001).

Ob pripravah na Evropski socialni sklad se je Slovenija začela
pripravljati tudi na čimprejšnjo vključitev in aktivno sodelovanje v
pobudi EQUAL. Priprave na tem področju so se pričele s
preučevanjem možnosti vključitve že v predpristopnem obdobju,
zlasti pa v obdobju 2004-2006, z vzpostavljanjem stikov z
oddelkom pristojnim za EOUAL v Generalnem direktoratu
zaposlovanje in socialne zadeve, kakor tudi z državami članicami,
ki imajo na tem področju bogate izkušnje. Odlična priložnost za
vzpostavljanje stikov in izmenjavo izkušenj je bila udeležba
predstavnikov Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na
konferenci pobude EOUAL »Povezovanje za vključenost« (Networking for Inclusion) maja 2002 v Barceloni. S ciljem aktivne
vključitve v vse dejavnosti pobude EOUAL v obdobju 2004-2006
Slovenija pričenja s pripravo Enotnega programskega dokumenta
ter z opredeljevanjem prioritetnih tem, aktivnosti, institucionalnega
okvirja, financiranja ter drugih vprašanj, ki jih je pred začetkom
sodelovanja v pobudi potrebno opredeliti.
B.3.

Upravna usposobljenost

S sprejetjem navedenih predpisov je slovenska zakonodaja v
pretežni meri usklajena s pravnim redom EU s tega področja.

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, delovna sodišča), kakor tudi vse
tiste institucije, ki so na tem področju potrebne za nemoteno
delovanje delovnega trga in zaščito pravic njegovih udeležencev.

Seznam predpisov, ki opredeljujejo odpiranje trga z električno
energijo je bil v preteklem letu dopolnjen z Uredbo za določitev
cen in za odkup električne energije od kvalificiranih proizvajalcev
električne energije (Ur.l.RS, št.25/2002).
Na osnovi v letu 2000 sprejetega zakona o postopnem zapiranju
Rudnika Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije je
bil sprejet Pravilnik za izvajanje tehničnega in finančnega nadzora
nad postopnim zapiranjem Rudnika Trbovlje Hrastnik (Ur.l.RS,
št.34/2001).

Pogoj za črpanje sredstev Evropskega socialnega sklada (ESF)
so skladno z nacionalno zaposlovalno politiko v Državnem
razvojnem programu (DRP) določene prioritetne naloge in ukrepi,
v Enotnem programskem dokumentu pa nflorajo biti za ESF tudi
določeni odgovorni subjekti za izpeljavo ukrepov. V drugem
četrtletju 2002 se bo intenziviralo delo na pripravi Enotnega
programskega dokumenta (Single Programming Document, SPD),
ki v podrobnosti izpeljuje že nakazane ukrepe pristojnih
ministrstev v DRP. Z inštrumentom, ki je ESF, se lahko izpeljuje
zelo veliko ukrepov opredeljenih v vseh petih prednostnih nalogah
DRP, za kar bodo morala ministrstva posebej dogovoriti z
MDDSZ, ki je za ESF vodilno ministrstvo.

A.2.

Januarja 2002 je bil sprejet sklep Pridružitvenega sveta EUSlovenija o sodelovanju Slovenije v komunitarnih programih.
Omenjeni sklep se nanaša tudi na sodelovanje Republike Slovenije
v programih SAVE in ALTENER. Postopek priprave finančnega
memoranduma o plačilu participacije v obeh programih že teče.

Na področju omejevanja uporabe tobaka bo meritve glede
vsebnosti katrana, nikotina in ogljikovega monoksida izvajal Inštitut
za varovanje zdravja RS. Ministrstvo za zdravje je za nabavo
ustrezne aparature za opravljanje meritev v skladu z ISO
standardi že zagotovilo potrebna finančna sredstva in aparatura
naj bi bila na inštitut dobavljena v poletnih mesecih. Po usposobitvi
osebja se bodo meritve pričele v začetku leta 2003. Tudi druge
institucije za izvajanje zakonodaje na tem področju (Tržni
inšpektorat RS in Zdravstveni inšpektorat RS) sta že vzpostavljeni
in usposobljeni za opravljanje svojih nalog.

Od 1. januarja 2002 je delno odprt trg tudi za električno energijo,
proizvedeno izven Republike Slovenije. V skladu z zavezami iz
pogajalskih izhodišč in z določili energetskega zakona bo trg za
električno energijo v celoti odprt do 1.1.2003. Aktivnosti na področju
odpiranja trga zemeljskega plina že potekajo. Trg bo odprt 1.
januarja 2003. Oblikovanje zalog naftnih derivatov poteka skladno
z začrtanim planom in zavezami, danimi v pogajalskih izhodiščih.
Zaloge so konec leta 2001 pokrivale 44 dnevno porabo in bodo
konec leta 2002 pokrivale 60 dnevno porabo.
A.3.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

Agencija za energijo Republike Slovenije je neodvisna regulatorna
institucija, ki opravlja z Energetskim zakonom določene naloge
za zagotovitev preglednega in nepristranskega delovanja' trga z
električno energijo in zemeljskim plinom. Agencija za energijo
Republike Slovenije je pričela z operativnim delom januarja 2002.

Na osnovi Energetskega zakona je bila konec leta 2001 sprejeta
vrsta podzakonskih aktov s področja učinkovite rabe energije:
Pravilnih o energetskih nalepkah za določene vrste
gospodinjskih aparatov (Ur.l.RS, št.104/2001),
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Upravna usposobljenost

Institucije za izvajanje pravnega reda EU na področju energetike
že obstajajo. V preteklem letu se je pristojnost za področje
energetike prenesla z Ministrstva za gospodarstvo na Ministrstvo
za okolje in prostor. Pristojni organi v sestavi Ministrstva za okolje
in prostor na področju energije pa so: Uprava Republike Slovenije
za rudarstvo, Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo In
Uprava za jedrsko varnost.

2.3.14 Energetika
A.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik
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Navedene institucije so se v preteklem letu tudi kadrovsko
okrepile.
B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

V nadaljevanju je predstavljeno uveljavljanje posameznih izhodišč
energetske politike.
Za formiranje potrebnih 90 dnevnih zalog surove nafte in naftnih
derivatov je bil ustanovljen Zavod RS za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov. Zaloge, oblikovane do konca preteklega leta,
pokrivajo 44 dni porabe preteklega leta. V teku so vse potrebne
aktivnosti, ki bodo zagotovile, da bodo zaloge konec tekočega
leta pokrivale 60 dnevno porabo, kar je skladno z zavezo, ki jo je
Slovenija postavila v pogajalskih izhodiščih. Republika Slovenija
bo zagotovila oblikovanje 90 dnevnih zalog do konca leta 2005,
kar je skladno z dogovorjenim prehodnim obdobjem. Zaradi
pomanjkanja skladiščnih zmogljivosti je del rezerv skladiščen
izven ozemlja Republike Slovenije. Tudi v prihodnje bo del obveznih
rezerv naftnih derivatov potrebno skladiščiti izven Slovenije. Zato
je v zvezi s skladiščenjem naftnih derivatov že sklenjen Sporazum
med Vladama Republike Slovenije in Zvezne Republike Nemčije,
sporazuma z Italijo in Madžarsko pa sta v pripravi.

Med glavne cilje energetske politike EU sodijo povečana
konkurenčnost, varnost oskrbe z energijo in varstvo okolja. V luči
teh glavnih ciljev so v preteklih štirih letih v Republiki Sloveniji
tekle aktivnosti predvsem za: odpravljanje monopolov, urejanje
dostopa do omrežij, urejanje cen energije, odpravljanje državnih
intervencij v zvezi s trdimi gorivi, pripravljenost na ukrepe ob
izrednih dogodkih, vključno s povečanjem obveznih zalog nafte,
boljšo energetsko učinkovitost in sprejem standardov za kakovost
energije, pristop k mednarodnim jedrskim sporazumom, sprejem
standardov za jedrsko varnost in iskanje dolgoročnih rešitev za
jedrske odpadke.

Republika Slovenija je trg z električno energijo odprla aprila 2001,
januarja 2002 pa delno tudi za električno energijo proizvedeno
izven Republike Slovenije. Vse za delovanje trga z električno
energijo potrebne institucije so bile ustanovljene (energetski regulator, operater prenosnega sistema in organizator trga) in v celoti
funkcionirajo. Trg za zemeljski plin bo skladno z Energetskim
zakonom odprt 1. januarja 2003 za uporabnike z letno porabo
nad 25 mio3 in za proizvodnjo električne energije ne glede na
obseg porabe.

Tako je pravni okvir za konkurenčnost na področju energetike
skoraj usklajen z direktivami EU o notranjem energetskem trgu
ter z zakonodajo EU o konkurenci. V obravnavanem obdobju je
Republika Slovenija sprejela naslednje ključne zakone s področja
energetike:
Zakon o dopolnitvah zakona o blagovnih rezervah (Ur.l.RS,
št.38/99)
- Zakon o rudarstvu (Ur.l.RS, št.56/99)
Energetski zakon (Ur.l.RS, št.79/99)

Cene motornih bencinov in zemeljskega plina v Republiki Sloveniji
oblikujejo podjetja naftno-plinskega gospodarstva na osnovi
metodologije, ki jo je sprejela Vlada RS. Cene ostalih naftnih
derivatov se oblikujejo prosto. Cene v celoti pokrivajo vse z oskrbo
povezane stroške in omogočajo poslovanje podjetij z dobičkom.

Vlada Republike Slovenije oz. pristojna ministrstva so na osnovah
sprejetih zakonov sprejela vrsto podzakonskih predpisov,
predvsem s področja oblikovanja obveznih zalog nafte in naftnih
derivatov, odpiranja trga z električno energijo in zemeljskim plinom,
učinkovito rabo energije in podeljevanjem koncesij za raziskovanje
in izkoriščanje mineralnih surovin.

Pričakovati je, da bodo manjše disparitete pri cenah električne
energije za gospodinjstva odpravljene v letu 2003, ko bodo tudi
podjetja za distribucijo električne energije kot upravičeni kupci
lahko prosto izbirali svoje vire dobave tudi izven Republike
Slovenije.

Republika Slovenija je ratificirala naslednje mednarodne pogodbe
ali konvencije:
Konvencijo o odgovornosti tretjim na področju jedrske energije
(Pariška konvencija, Ur.l.RS-MP, št.18/2000)
- Bruseljsko dopolnilno konvencijo (Ur.l.RS-MP, št.9/2001)
Dodatni protokol med RS in Mednarodne agencije
Mednarodna agencija zži jedrsko energijo (IAEA) o varovanju
v zvezi s pogodbo o neširjenju jedrskega orožja (Ur.l.RS-MP,
št. 18/2000)
Odlok o določitvi zneska omejitve odškodninske odgovornosti
uporabnika jedrske naprave za jedrsko škodo in določitvi
zneska zavarovanja odgovornosti za jedrsko škodo (Ur. List
RS, št. 110/01)

Podjetja naftno-plinskega gospodarstva so privatizirana,
Republika Slovenija ima le okoli 25% delež v podjetju Geoplin, ki
izvaja oskrbo Slovenije z zemeljskim plinom in bo tudi v pogojih
odprtega trga zadolženo za transport plina in upravljanje
transportnega sistema ter 45% delež v podjetju Nafta Lendava,
kjer pa rafinerija ne obratuje že od oktobra 2000 dalje.
Republika Slovenija je še vedno večinski lastnik v podjetjih
elektrogospodarstva in premogovništva. V teku so potrebne
aktivnosti s ciljem prodaje deležev v podjetjih distribucije električne
energije v letu 2002.

Zakona o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti je
v prvi obravnavi v Državnem zboru RS in bo po hitrem postopku
sprejet v juniju 2002.
B.2.

Proizvodnja premoga poteka v dveh od predhodno 5 delujočih
premogovnikov. V premogovnikih Kanižarica, Senovo in Zagorje
je bila proizvodnja premoga ustavljena leta 1996. Zadnji
premogovnik rjavega premoga je v postopku zapiranja, ki se bo
končal leta 2012. Proizvodnja lignita v premogovniku Velenje je
količinsko prilagojena porabi v domačih termoelektrarnah,
predvsem TE Šoštanj, ki je opremljena s potrebnimi čistilnimi
napravami tako, da so vse emisije v okviru predpisanih.

Uveljavljenje zakonodaje In ostalih politik

Republika Slovenija je v Energetskem zakonu - skladno s cilji
energetske politike EU - opredelila naslednja izhodišča svoje
energetske politike:
varna, zanesljiva in kakovostna oskrba uporabnikov
diverziflkacija primarnih virov energije in v okviru tega
spodbujanje rabe obnovljivih virov energije
učinkovita raba energije
vzpodbujanje konkurence na trgu energije in varovanje
uporabnikov
varovanje okolja, v celotnem procesu, od pridobivanja do
uporabe energije.

13. junij 2002

Za omilitev posledic zapiranja rudnikov se na področju regije
izvajajo različne oblike prestrukturiranja. Organizirano izvajanje
ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlitev posledično povzroči
minimalne posledice na socialnem področju. V eksploatacijskem
območju rudnika se sočasno s postopnim zapiranjem izvaja
ekološka in prostorska sanacija.
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Odprta vprašanja, predvsem v zvezi z lastništvom JE Krško in
dolgoročnim skladiščenjem jedrskih odpadkov med Republiko
Slovenijo in Republiko Hrvaško, so bila rešena v Meddržavni
pogodbi med Vlado RS in Vlado RH o ureditvi statusnih in drugih
pravnih razmerij povezanih z vlaganjem v JE Krško, njenim
izkoriščanjem in razgradnjo, ki je bila podpisana decembra 2001
in sta jo obe Vladi že poslali parlamentoma v postopek ratifikacije.

Na področju učinkovite rabe energije in večje izrabe obnovljivih
virov energije redno teče vrsta aktivnosti:
dvigovanje osveščenosti, informiranje in izobraževanje preko
seminarjev, delavnic, konferenc, tiskanja informacijskih listov,
priročnikov, brošur, biltena »Učinkovito z energijo«, dajanja
nagrade za energetsko naj učinkovitejše podjetje ipd.,
energetsko svetovanje za občane,
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 in izrabo
obnovljivih virov energije v višini do 50% njihove vrednosti,
finančne spodbude za male ukrepe v energetsko učinkovitost
v gospodinjstvih in za izrabo obnovljivih virov energije,
olajšave pri plačevanju dohodnine ob nakupu energetsko
učinkovitih gospodinjskih aparatov,
subvencioniranje investicijskih projektov izrabe obnovljivih
virov energije s poudarkom na izrabi biomase,
uvajanje metod pogodbenega financiranja ukrepov za
učinkovito rabo energije.

Slovenija je preučila in pripravila odgovore na priporočila iz
dokumenta »Jedrska varnost v kontekstu razširitve (Nuclear
Safety in the Context of Enlargement - CONF-SI 33/01). Slovenija
večinoma že izpolnjuje splošna priporočila, ki so bila namenjena
vsem državam kandidatkam, namerava pa tudi izpolniti vsa
specifična priporočila, ki se nanašajo posebej na Slovenijo.
B.3.

Institucije za izvajanje pravnega reda EU na področju energetike
so že ustanovljene in redno delujejo. Te so: Ministrstvo za okolje
in prostor - Urad za energetiko, Uprava Republike Slovenije za
rudarstvo - za področje koncesij pri izkoriščanju ogljikovodikov,
Agencija Republike Slovenije za učinkovito rabo energije - za
področje učinkovite rabe energije in večje izrabe obnovljivih virov
energije, Uprava za jedrsko varnost - za področje jedrske varnosti
in varstva pred ionizirajočimi sevanji, Agencija za energijo
Republike Slovenije - kot neodvisni energetski regulator, Zavod
Republike Slovenije za obvezne rezerve nafte in naftnih derivatov
- za oblikovanje in vzdrževanje zalog surove nafte in naftnih
derivatov. Upravljalec prenosnega in upravljalci distribucijskih
omrežij so že določeni. Prav tako je bil že ustanovljen organizator
trga.

Ocenjeno je, da je poleg prestrukturiranja gospodarstva tudi
izvajanje navedenih aktivnosti pripomoglo k dejstvu, da je
energetska intenzivnost v zadnjih petih letih padla za 28%.
Republika Slovenija vodi transparentno politiko jedrske varnosti
že od pričetka obratovanja nuklearne elektrarne Krško. V tem
okviru vabi mednarodne skupine strokovnjakov s področja jedrske
varnosti in z njimi sodeluje v vseh z varnostjo povezanih vprašanjih.
Republika Slovenija je v tem oziru odprta domači in tuji javnosti,
mednarodnim organizacijam in ekspertom. V novembru 2001 je
med drugim tudi Misija RAM P (Revievv of Accident Management
Programs) Mednarodne agencije za jedrsko energijo ugotovila,
da je program za obvladovanje nesreč v JE Krško skladen z
njenimi priporočili in navodili, kakor tudi sicer z mednarodnimi
izkušnjami in prakso.

2.3.15 Industrijska politika

Program modernizacije JE Krško je bil sestavljen iz štirih projektov:
dobave (konstruiranja, izdelave, prevoza) uparjalnikov, analiz
povečanja moči, zamenjave (vgradnje novih/odstranitve starih)
uparjalnikov in nabave popolnega simulatorja JE Krško. Program
se je pričel leta 1997 in bil končan leta 2000. Simulator je bil
izdelan v skladu z ameriškimi standardi ANSI/ANS-3.5. Pristojne
institucije stalno spremljajo tudi varnost JE Krško z vidika potresne
varnosti. Nedvoumno je bilo ugotovljeno, da je bila elektrarna s
tega vidika zgrajena varno in z zadostno rezervo.

A.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.2.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Pregled usklajenosti zakonodaje je pokazal znatno skladnost med
začrtanimi principi in cilji industrijske politike EU ter industrijsko
politiko Slovenije, kot je začrtana v Strategiji povečanja
konkurenčne sposobnosti slovenske industrije in v drugih
strateških dokumentih.

Skladiščenje srednje in nizkoradioaktivnih odpadkov poteka na
lokaciji JE Krško. V JE Krško bo ob obstoječih kapacitetah
zmanjkalo prostora za skladiščenje izrabljenih gorivnih elementov
po remontu zaradi zamenjave goriva I. 2003. Zaradi tega bodo v
jedrski elektrarni povečali kapaciteto že obstoječega bazena za
skladiščenje izrabljenega goriva na 1750 mest za izrabljene
gorivne elemente. Vgradnja stojal se bo pričela oktobra 2002 in bi
naj bila končana do aprila I. 2003.

V pogajalskem procesu se je Slovenija zavezala, da bo pripravila
programe prilagajanja sektorjev z največjimi strukturnimi problemi
(tekstil, usnjarska in obutvena ter jeklarska industrija) pogojem
notranjega trga EU. Ustrezne programe je Republika Slovenija že
predložila Evropski komisiji in so v fazi izvajanja. Programi so
usmerjeni v spodbujanje internacionalizacije podjetij, tehnološko
prenovo, razvoj človeških virov, spodbujanje povezovanja podjetij
in v razvoj skupne poslovne infrastrukture..

Leta 1996 je slovenska Vlada sprejela dolgoročno strategijo za
ravnanje z izrabljenim gorivom. Strategija predvideva določitev
lokacije odlagališča izrabljenega jedrskega goriva do leta 2020.
Predvideni sta možnosti gradnje odlagališč v Sloveniji in/ali na
Hrvaškem. Upoštevana bo tudi možnost odlaganja izrabljenega
goriva v tretjih državah. Odprtje odlagališča je načrtovano do leta
2050. Do takrat bo lahko izrabljeno jedrsko gorivo uskladiščeno v
reaktorskem bazenu.
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Upravna usposobljenost

Republika Slovenija je v letu 2001 posvetila veliko pozornost
izvajanju Programa prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji. Program prestrukturiranja temelji na prvotno predvideni dinamiki
državnih pomoči in njegovem obsegu, tako da država prevzame
v letu 2001 vse obveznosti iz naslova danih obveznic, kreditov
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za trajna obratna sredstva s poroštvom države ter komercialnih
kreditov. Republika Slovenija je 20.12.2.001 sprejela Zakon o
prevzemu in načinu poravnave obveznosti Slovenskih železarn
v zvezi s programom prestrukturiranja.

B.2.

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
varovanje konkurence. Spodbude so prioritetno usmerjene
vlaganju v razvoj človeških virov, ključnih tehnologij in odpiranju
delovnih mest, ki ustvarjajo visoko dodano vrednost.

V letu 2001 je Republika Slovenija namenila veliko pozornosti
izvajanju Razvojnega programa spodbujanja razvoja
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, ki se je odvijal v štirih
podprogramih: spodbujanje povečevanja konkurenčne
sposobnosti podjetij, spodbujanje tehnološkega razvoja in inovacij,
promocija podjetništva in razvoj turizma. Proaktivna industrijska
politika je del politike pospeševanja razvoja podjetniškega sektorja.
V aprilu 2002 je bil sprejet tudi Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006, ki
predstavlja integracijo ukrepov in instrumentov razvojne politike
na področju pospeševanja podjetništva in malega gospodarstva,
povečanja investicij v znanje in tehnološki razvoj, pospeševanje
internacionalizacije podjetij in novih investicij v celovit in
sistematičen pristop k ustvarjanju pogojev za razvoj mednarodno
konkurenčnega podjetniškega sektorja. Poglavitne usmeritve
Programa so: izvajanje ukrepov za izboljšanje konkurenčnih in
inovacijskih sposobnosti podjetij; za povečanje novih, domačih in
tujih investicij v razvoj proizvodov in storitev z visoko dodano
vrednostjo in v promocijo podjetništva, ustvarjanje podjetniške
klime in okolja, spodbudnega za nastajanje in rast podjetij.

B.3.

2.3.16 Mala in srednja podjetja

Zaradi uskladitve zakonodaje z zahtevami direktiv EU, ki se
nanašajo na konkurenco in pravila dajanja državnih pomoči, je
Vlada Republike Slovenije aprila 2001 sprejela sklep, da se prične
s postopkom prenehanja delovanja Slovenske razvojne družbe.
Odločeno je bilo tudi, da SRD ne bo prevzemala novih finančnih in
drugih obveznosti, ki se nanašajo na prestrukturiranje podjetij.
Zaradi odločitve o prenehanju delovanja, je SRD pospešila
načrtovane privatizacije in prodaje podjetij.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

V povezavi z vstopanjem Slovenije v EU je na področju politike
razvoja malih in srednje velikih podjetij ter podjetništva prišlo do
sprememb in dopolnitev te politike na številnih področjih.
Republika Slovenija je v zadnjih letih dosegla prepričljive rezulatate
po številu enot malih in srednje velikih podjetij (po evropski
klasifikaciji predstavljajo kar 99.7% delež podjetij), vendar na
določenih področjih obstajajo zaostanki za Evropsko unijo:
- delež zaposlenih v malih podjetjih še vedno zaostaja za
deležem v Evropski uniji
pomanjkanje hitro rastočih podjetij
nizek delež novih malih podjetij na področju t.i. novih industrij,
s produkti in storitvami z visoko dodano vrednostjo
mala podjetja še niso orientirana na svetovni trg

Področje je v celoti usklajeno s pravnim redom EU.

13. junij 2002

Prenos zakonodaje

A.2.

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.

Zakonodaja

A.1.

Vlada R Slovenije je sprejela Program ukrepov za razvoj
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti 2002 - 2006 (Ur. I. 28/
2002), ki zajema tudi vse ukrepe iz Strategije razvoja malih in
srednjih podjetij in podjetništva v Sloveniji za obdobje 2001 - 2005.

Upravna usposobljenost

B.1.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

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 letu 2001 je SRD 31-12.2001 prenehala z dajanjem
netransparentnih pomoči podjetjem.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

A.

Na področju malega gospodarstva in obrti so bili v zadnjem letu
sprejeti naslednji predpisi:
Uredba o listi A - obrtnih dejavnosti in listi B - obrti podobnih
dejavnosti (Ur.l. RS, št. 108/2000, 16/2001) in
Spremembe in dopolnitve Obrtnega zakona (Ur. list št. 42/
2001).

Vlada Republike Slovenije je februarja 2002 sprejela sklep o
likvidaciji SRD na podlagi določil zakona o gospodarskih družbah.
(ZGD). Za poplačilo obveznosti SRD v času likvidacijskega
postopka predvideva tudi prodaja nekaterih podjetij, preostala pa
bodo po zaključku Iikv3idacije prenesena v zakladnico Ministrstva
za finance.

B.

Upravna usposobljenost

Institucije v okviru industrijske politike so usposobljene za izvajanje
nalog, ki sledijo iz sprejetih strategij.

Tudi za podjetja v tekstilni, oblačilni, usnjarski ter obutveni industriji
je za obdobje 2001 -2003 pripravljen operativni program ukrepov
in spodbud. Temelji na postopnem prehodu iz vertikalnih v
horizontalne oblike pomoči, spodbujanju integralnih projektov
podjetij ter spodbujanju investicij v razvoj človeških virov in znanja..

A.3.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik
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-

podjetniška aktivnost se geografsko koncentrira na razvitejših
območjih
med malimi podjetji je premalo povezovanja

kulture, poenostavitev administrativnih postopkov, pospeševanje
samozaposlovanja in razvoja malih podjetij, razvoj novih
zaposlitvenih priložnosti v okviru lokalnih zaposlitvenih iniciativ.
Vse naštete aktivnosti so v pristojnosti Ministrstva za
gospodarstvo (ki je prevzelo pristojnosti ukinjenega Ministrstva
za malo gospodarstvo in turizem)..

Zakonodaja, ki ureja to področje je v veliki meri sprejeta.
Spremembe Obrtnega zakona so odpravile diskriminatorne
določbe in tako omogočile prost pretok blaga in storitev.

Ministrstvo za gospodarstvo skupaj z Javnim skladom RS za
razvoj malega gospodarstva nudi ugodnejše finančne vire za
enote malega gospodarstva. Nova instrumenta v letu 2001 sta:
brezobrestna posojila mladim podjetnikom in odobravanje garancij
s sočasnim subvencioniranjem obrestne mere za mlade
podjetnike.

Vlada R Slovenije je sprejela Program ukrepov za razvoj
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti 2002 - 2006, ki zajema
tudi vse ukrepe, ki so bili podani v Strategiji razvoja malih in
srednjih podjetij in podjetništva v Sloveniji za obdobje 2001 - 2005.
Glavne naloge programa za pospeševanje podjetništva so na eni
strani usmerjene k odpravljanju ovir, ki zavirajo hitrejši razvoj
podjetništva v Sloveniji, in zagotavljanju takšnih pogojev v okolju,
ki omogočajo rast in spodbujajo inovativnost, na drugi strani pa k
zagotavljanju posebnih razvojnih spodbud za mikro in mala
podjetja, ki predstavljajo najbolj ranljiv segment gospodarstva v
fazi priključevanja EU.

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.

Vlada Republike Slovenije je sprejela Program odprave
administrativnih ovir in 19.04.2001 ustanovila Komisijo Vlade RS
za odpravo administrativnih ovir. S programom sovpada celovita
reforma javne uprave, ki predstavlja enega izmed osrednjih
programov Vlade RS. Cilj reforme je učinkovita, kakovostna,
transparenta in uporabniku prijazna državna uprava, ki se bo
lahko soočala z izzivi, ki jih prinaša vključevanje v Evropsko
unijo. Vlada RS je na 31. maja 2001 sprejela Izhodišča za pripravo
programov ministrstev za odpravo administrativnih ovir in Akcijski
načrt Vlade Republike Slovenije za odpravo administrativnih ovir.

V letu 2001 je PCMG s financiranje MG uvede tri podporne
instrumente oz. projekte:
brezplačni telefon 080 111 50
spletne strani www.antibirokrat.com
subvencionirani sistem svetovanja, ki ga izvaja 37 lokalnih in
regionalnih podjetniških centrov.

V okviru Komisije RS za odpravo administrativnih ovir so izvedene
naslednje aktivnosti, ki so relevantne za poglavje Mala in srednja
podjetja:
spremenjen Zakon o gospodarskih družbah - poenostavitev
postopkov (odprava zbirne odločbe o izpolnjevanju pogojev
za opravljajo dejavnosti), vendar pa z registracijo poslovnega
subjekta ustanovitelj ni oproščen izpolnitve splošnih pogojev
za opravljanje dejavnosti, ki jih nalagajo posamezni predpisi,
vključno s predpisi, ki urejajo gradbena in uporabna dovoljenja.
- spremenjen sodni red - registracija gospodarske družbe
skrajšana iz treh mesecev na en mesec
- spremenjen zakon o sodnih taksah - do 50% znižanja taks
za ustanovitev gospodarskih družb in vpis v zemljiško knjigo
nov Pravilnik o načinu in postopku vodenja vpisnika
samostojnih podjetnikov posameznikov (posebna
sprememba pri spremembi sedeža samostojnega podjetnika)
- spremenjen Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja
(le izjava predlagatelja, da izpolnjuje vse pogoje)
spremenjen Obrtni zakon in uredba o listi A obrtnih dejavnosti
in listi B obrtni podobnih dejavnosti v smislu poenostavitve
v parlamentarni proceduri nov zakon o inšpekcijskem nadzoru
- v parlamentarni proceduri nov zakon o izvršbi in zavarovanju
- centralizacija davčnih registrov ter nov način poslovanja s
strankami
priprava novega zakona o dohodnini
izboljšanje sistema informiranja, ki bi omogočal dostop do
informacij vsakomur in ob vsakem času.

Ta sistem informiranja podjetniku omogoča pridobiti brezplačno
informacijo preko telefona ali spletne strani oziroma
subvencionirano strokovno pomoč najbližjega lokalnega ali
regionalnega podjetniškega centra. Podjetniki lahko tudi sami
opozorijo na administrativne ovire, s katerimi se srečujejo v praksi.
Če potrebujejo konkretno svetovanje, dobijo vavčer, ki jim
omogoča subvencionirano svetovanje specialistov za posamezno
področje. Če se želijo vključiti v organiziran sistem svetovanja
preko vavčerja, morajo stopiti v stik z najbližjim lokalnim ali
regionalnim podjetniškim centrom. Izbirajo lahko med 96 svetovalci
generalisti in 181 svetovalci specialisti.
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.

Ministrstvo za gospodarstvo že ima izdelan akcijski plan za
izvajanje 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.

Republika Slovenija je sprejela pogoje za sodelovanje v 3.
večletnem programu EU za mala in srednja podjetja. V letu 2001
je pričel veljati Večletni program za podjetja in podjetništvo 2001 2005, ki je odprt tudi za Slovenijo. Poleg tega izvaja Akcijski program zaposlovanja Slovenije, ki zajema tudi razvoj podjetniške
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Upravna usposobljenost

Usposabljanja in izobraževanja delavcev Ministrstva za
gospodarstvo so potekala na področju regionalne politike in
strukturnih skladov, zakonodaje, vključevanja v Evropsko unijo
(enotedensko izobraževanje v Bruslju) in informatike.
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B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

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 pet regionalnih nivojih 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

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) se je v celotnem aktivnem prebivalstvu povečal
od 32 % na 64 %. Upoštevaje 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.

B.2.

B.3.

Upravno usposobljenost zagotavlja Ministrstvo za gospodarstvo,
ki je prevzelo pristojnosti ukinjenega Ministrstva za malo
gospodarstvo in turizem.
Vse načrtovane institucije so ustanovljene, tako Javni sklad RS
za razvoj malega gospodarstva, ki nudi ugodnejše vire za
razvojne projekte malih podjetij in za podjetnike, kot tudi
Pospeševalni center za malo gospodarstvo, ki deluje kot
koordinator pospeševalne mreže za malo gospodarstvo.
Regionalne garancijske sheme delujejo kot projekt v okviru
regionalnih podjetniških centrov in predstavljajo dodatno finančno
podporo podjetnikom na regionalnem nivoju. Podporo podjetnikom
nudi 37 lokalnih podjetniških centrov.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

V povezavi z vstopanjem Slovenije v EU je na področju politike
razvoja malih in srednjih podjetij ter podjetništva prišlo do
sprememb in dopolnitev te politike na številnih področjih.
Vlada R Slovenije je sprejela Program ukrepov za razvoj
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti 2002 - 2006, ki zajema
tudi vse ukrepe, ki so bili podani v Strategiji razvoja malih in
srednjih podjetij in podjetništva v Sloveniji za obdobje 2001 - 2005.
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.

13. junil 2002

Upravna usposobljenost

V Sloveniji so ustanovljeni trije Euro Info Centri v Ljubljani, Kopru
in Mariboru. Center v Ljubljani je po večletnem delovanju s statusom
correspondence-centre leta 2000 podpisal pogodbo z Evropsko
Komisijo kot polnopravni član mreže, prav tako tudi Centra v
Kopru in Mariboru.
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uspešno sodelovanje v raziskovalno razvojnih programih
Skupnosti, je SGRZ v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo,
znanost in šport in Ministrstvom za gospodarstvo, skrbelo tudi
za predstavitve slovenskih znanstveno-raziskovalnih ustanov v
evropskem prostoru ter za promocijo slovenskega gospodarstva
na konkurenčno zahtevnem evropskem trgu.

2.3.17 Znanost in raziskave
A.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

V letu 2002 je bil sprejet Program ukrepov za spodbujanje
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002 -2006 (Ur. list
RS, št. 28/2002), s katerim je prevzeta vsebina Pravilnika o
spremembah Pravilnika o pogojih in metodologiji izbora in
financiranju razvojnih projektov izumiteljev. Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002 2006 predstavlja operativni načrt Ministrstva za gospodarstvo z
vidika izvajanja politike razvoja podjetniškega sektorja in
konkurenčnosti, katerega integralni del je tudi tehnološki razvoj,
z vidika dodeljevanja finančnih spodbud (državnih pomoči)
podjetjem v skladu z zastavljenimi cilji razvojne politike.
A.2.

Raziskave
Aktivnosti na področju raziskovalno-razvojne politike v Republiki
Sloveniji v letu 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 je nadaljevalo s številnimi
aktivnostmi, katerih namen je promocija mednarodnega
znanstveno-tehnološkega sodelovanja ter uspešna koordinacijo
sodelovanja Slovenije v 5. Okvirnem programu.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Aktivnosti na področju raziskovalno-razvojne politike v Republiki
Sloveniji so bile namenjene spodbujanju vrhunske kvalitete
raziskovanja in znanstvene odličnosti, večji povezanosti
gospodarstva s tehnološkimi inovacijami in razvojno in
raziskovalno dejavnostjo v smislu povečanja konkurenčnosti
slovenskega gospodarstva ter uspešnem mednarodnem
znanstvenem in tehnološkem sodelovanju. Programsko
financiranje je stabiliziralo podporo raziskovalno-razvojni
dejavnosti v javni raziskovalni sferi in izboljšalo pogoje za
raziskovalno delo v Sloveniji. Na področju tehnološkega razvoja
pa je tehnološka politika postala integralni del industrijske politike
in ključni del za spodbujanje konkurenčnosti gospodarstva.
Posledično so ti ukrepi omogočili integralno spremljanje potreb
gospodarstva, bolj usklajeno delovanje instrumentov na področju
razvojnih spodbud v gospodarstvu ter dokončno preusmeritev v
horizontalne razvojne spodbude. Vse to se odraža v povečanem
interesu slovenskega gospodarstva za rezultate raziskovalnorazvojne dejavnosti in večjem zanimanju industrije ter znanstvenoraziskovalne sfere za sodelovanje v 5. Okvirnem programu in
programu EUREKA.

Tehnološki razvoj
Na področju tehnologije je Republika Slovenija na osnovi 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), tudi v letu 2001 nadaljevala
z usklajevanjem mehanizmov podpore podjetjem pri raziskovalno
razvojni dejavnosti in razvoju novih tehnologij. Tako kot v preteklih
letih je bil tudi v letu 2001 ugotovljen opazen spodbujevalni učinek
projektov in tehnoloških spodbud na razvoj ter konkurenčnost
podjetij in slovenskega gospodarstva. Na področju politike
spodbujanja inovacij gre izpostaviti tudi s strani Evropske unije
podprto uspešno dejavnost IRC - inovacijskega relejnega centra.
Ministrstvo za gospodarstvo je v začetku leta 2002 pripravilo in
pričelo z izvajanjem integralnega programa za spodbujanje
konkurenčnosti in podjetništva. V okviru tega programa postajajo
spodbude tehnološkemu razvoju eden glavnih stebrov razvojne
politike Republike Slovenije, ki zmanjšujejo ovire za kritična
področja in programe ter povečujejo preglednost vladnih
programov za spodbujanje tehnološkega razvoja. S tem naj bi
gospodarskim organizacijam, predvsem malim in srednjim
podjetjem, olajšali dostop do razvojnih spodbud. Za udejanjanje
razvojne politike v letu 2002 uvaja resorno ministrstvo nove oz.
prenovljene ukrepe in spodbude namenjene podjetjem in sicer:
spodbujanje razvoja skupne izobraževalne in razvojnoraziskovalne infrastrukture; razvoj podjetniških inkubatorjev na
univerzah; predkonkurenčne raziskovalno-razvojne aktivnosti s
poudarkom na strateških projektih podjetij; uvajanje izboljšav v
tehnoloških procesih z demonstracijskimi projekti; spodbujanje
povezovanja podjetij in specializacij v proizvodnih verigah;
spodbujanje razvoja grozdov in tehnoloških centrov; spodbude
za mala in srednje velika podjetja preko inkubatorjev in tehnoloških
parkov; ter program mladih raziskovalcev za gospodarstvo.

Skladno s procesom približevanja Evropski uniji so se strategija
in aktivnosti pri oblikovanju nacionalnih programov na področju
znanosti, raziskav in tehnološkega razvoja v Sloveniji (npr.
nacionalni raziskovalni program, tehnološko predvidevanje)
prilagajale čim uspešnejšemu vključevanju Slovenije v
znanstveno-tehnološke in razvojno-raziskovalne programe
Evropske unije. Tudi nastajajoči državni strateški in planski
dokumenti (Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, Državni
razvojni program) predvidevajo konkretne ukrepe za uveljavitev
temeljnih usmeritev politike Evropske unije na tem področju.
V letu 1999 ustanovljeno nevladno Slovensko gospodarskoraziskovalno združenje (SGRZ) v Bruslju je skupaj z resornima
ministrstvoma in vladnimi uradi tudi v letu 2001 uspešno skrbelo
za uveljavljanje raziskovalno-razvojnih in gospodarskih interesov
Slovenije v evropskem prostoru in podporo vključevanju
raziskovalnih in gospodarskih institucij v programe Skupnosti.
Poleg podpore prizadevanjem Ministrstva za šolstvo, znanost in
šport, slovenske raziskovalne sfere in gospodarskih družb za
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Ministrstvo za gospodarstvo spodbuja investicije podjetniškega
sektorja v razvoj novih proizvodov, tehnologij in storitev ter prenos
razvojno raziskovalnih rezultatov ter inovacij v gospodarstvo z
dodeljevanjem raziskovalno-razvojnih državnih pomoči. Poudariti
je potrebno, da je dodeljevanje raziskovalno-razvojne državne
pomoči s strani resornih ministrstev skladno z evropskim
sistemom državnih pomoči. Ustrezno prilagojene nacionalne
programe raziskav in tehnološkega razvoja pregleduje in potrjuje
Komisija za nadzor državnih pomoči.

Sprejeti so bili naslednji najpomembnejši predpisi:
- Konec leta 1999 je bil sprejet Zakon o podpori gospodarskim
družbam pri razvoju novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju
njihovih razvojnih enot v obdobju od leta 2000 do 2003 (Ur. I. RS,
št. 99/99). Zakon ureja zagotavljanje namenskih proračunskih in
drugih sredstev za izvajanje programa podpore gospodarskim
družbam in samostojnim podjetnikom in posameznikom pri razvoju
novih tehnologij in vzpostavljanju in delovanju njihovih razvojnih
enot v letih 2000,2001,2002 in 2003 ter medresorsko koordinacijo
za izvajanje tega programa.

Sodelovanje Republike Slovenije v 5. Okvirnem
programu

- V letu 2001 sprejeti Pravilnik o infrastrukturnih razvojnih centrih
(Ur. list RS, št. 52/2001), določa postopek in merila za razvrstitev
infrastrukturnih razvojnih centrov, njihove oblike ter način in merila
za pridobitev subvencij za pokrivanje dela stroškov delovanja iz
sredstev ministrstva, pristojnega za tehnološki razvoj.

Dosedanji delni rezultati razpisov za predloge projektov v
tematskih in horizontalnih programih 5. Okvirnega programa so
pokazali, da sodijo slovenski udeleženci med najuspešnejše iz
držav kandidatk za članstvo v Evropski uniji. Rezultati v letu 2001
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 30%, kar je primerljivo z uspehom držav
članic Evropske unije in potrjuje uspešnost promocijskih aktivnosti
in dobro delovanje sistema nacionalnih kontaktnih oseb (»National Contact Points«) za programe 5. Okvirnega programa v
Sloveniji. Slovenija žal ni bila tako uspešna pri dejanski izrabi in
komercializaciji RR rezultatov projektov 5. Okvirnega programa,
saj je bilo izredno malo udeleženih podjetij, še manj pa podjetij, ki
bi koordinirala projekte. Situacija pa je popolnoma drugačna pri
EUREKA projektih, kjer je udeležba podjetij bistveno boljša.

-Pravilnik o spodbujanju tehnološkega razvoja, ravno tako sprejet
v letu 2001 (Ur. list RS, št. 52/2001), določa postopek, pogoje in
oblike ter prednostne kriterije za pridobitev pomoči pri
pospeševanju tehnološkega razvoja z uporabo razvojno
raziskovalnih dosežkov, ki predstavljajo zadnjo fazo v sklopu
razvojno raziskovalne dejavnost in jih ministrstvo, pristojno za
tehnološki razvoj namenja tehnološkemu razvoju gospodarstva
in družbene infrastrukture v Republiki Sloveniji;.
B.2.

Republika Slovenija je na področju politik dosegla velik napredek.

Oktobra 2001 se je uresničilo večletno prizadevanje Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, da bi slovenskim raziskovalnim
ustanovam in inovativnim podjetjem, ki želijo sodelovati v 5. in 6.
Okvirnem programu zagotovili čim boljšo prepoznavnost v
mednarodnih raziskovalnih krogih v Evropi in širše. Za promocijo
in zagotovitev dobrega izhodišča za uspešno mednarodno
znanstveno-raziskovalno sodelovanje, je skupina partnerjev v
koordinaciji Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter
Slovenskega gospodarskega in raziskovalnega združenja iz
Bruslja pripravila kombiniran informacijski sistem »Find Your R&D
Partner in Slovenia«, ki ga sestavljajo zgoščenka z osnovnimi
podatki o Sloveniji ter njeni raziskovalni dejavnosti (organiziranosti,
financiranju, raziskovalni politiki) s povezavami na ustrezne
spletne strani, ter podatkovna baza slovenskih raziskovalnih
institucij oz. enot z ustreznim iskalnikom. Celotni informacijskopodatkovni sistem je nameščen na spletnih straneh Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport in ima dvostranske aktivne povezave
s številnimi spletnimi stranmi v Sloveniji in Evropi. Sistem omogoča
tujim uporabnikom učinkovito iskanje ustreznih raziskovalnih
partnerjev v Sloveniji za vključitev v skupne raziskovalnotehnološke in demonstracijske projekte. Podatkovna baza »Find
Vour R&D Partner in Slovenia« trenutno vključuje več kot 400
kvalitetnih slovenskih raziskovalnih ustanov ter inovativnih podjetij,
ki se po svoji dejavnosti lahko vključujejo v evropske raziskovalne
in tehnološko razvojne programe.
B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

B.3.

Upravna usposobljenost

Republiki Sloveniji ni potrebno ustanoviti novih institucij oziroma
upravnih organov za izvajanje pravnega reda, potrebna pa je
njihova kadrovska krepitev.
Kljub temu dopolnjen predlog Zakona o raziskovalni in razvojni
dejavnosti predvideva ustanovitev dveh neodvisnih javnih institucij
- Agencije za znanstveno raziskovanje in Agencije za tehnološki
razvoj, kar je v skladu s priporočili razvojnih študij v okviru
programa Phare. Republika Slovenija bo ustanovila agencije z
namenom, da se del opravljanja javnih zadev na področju znanosti
In raziskovalne dejavnosti ter tehnološkega razvoja in
inovativnosti, dvigne na višji strokovni in avtonomni nivo.

2.3.18 Izobraževanje, usposabljanje in mladina
A.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

V preteklem obdobju so bili sprejeti:
•Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja je bil sprejet julija 2001 (Ur. I.
RS, št. 64/2001). Zakon določa, da za državljane držav članic
Evropske Unije ne veljata 4. alinea 36. in 37. člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, ki določa kot
pogoj za pridobitev statusa zasebnega učitelja oziroma zasebnega
vzgojitelja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.

Zakonska ureditev Slovenije za področje Znanosti in raziskave
je usklajena s pravnim redom Skupnosti. Slovenija ne predvideva
problemov pri izvajanju pravnega reda na področju znanosti in
raziskav in ne potrebuje dodatnega usklajevanja svojih zakonov
z evropskimi.
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V študijskem letu 2001/2002 je bilo za več kot 3000 več vpisanih
študentov v terciarnem izobraževanju kot preteklo leto in sicer:
73.139 študentov, od tega 66.335 v visokem šolstvu in 6.804 v
višjem strokovnem šolstvu, še naprej se povečuje delež rednih
študentov, še zlasti se je povečal vpis v višje strokovne programe,
v katere je vključenih polovico več študentov .kot lani.

-Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli je bil
sprejet julija 2001 (Ur. I. RS, št. 59/2001). Zakon za eno leto
podaljšuje t.i. frontalno uvedbo programa devetletne osnovne šole.
Vse slovenske osnovne šole bodo tako program devetletke
uvedle s šolskim letom 2003/2004. Poleg tega zakon zagotavlja
tudi podlago za uresničevanje posebnosti predmetnikov osnovnih
šol na jezikovno in narodnostno mešanih območjih in
predmetnikov prilagojenih programov za učence s posebnimi
potrebami.

Na področju izobraževanja odraslih je bil izdelan predlog
Nacionalnega programa izobraževanja odraslih, ki je trenutno v
usklajevanju med vladnimi resorji in socialnimi partnerji. Na tem
področju se še nadalje velika pozornost namenja ukrepom, ki so
usmerjeni v zmanjševanje brezposelnosti in povečevanje
zaposljivosti. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport sta tudi v letu 2001/2002
nadaljevala s "Programom 5000", na podlagi katerega se izvaja
izobraževanje brezposelnih oseb za pridobitev formalne izobrazbe
na vseh stopnjah šolskega sistema. V letu 2001 se je tudi Slovenija
aktivno vključila v razpravo o Memorandumu Evropske komisije
o vseživljenjskem učenju, ki je v veliki meri prispevala k pripravi
programa "Odpravljanje izobrazbenega primanjkljaja pri odraslem
prebivalstvu", ki se uresničuje že v tekočem šolskem letu.

-Nacionalni program visokega šolstva Republike Slovenije je bil
sprejet v marcu 2002 (Ur. I. RS, št. 20/2002); v njem so določeni
vsi pomembni cilji visokega šolstva za naslednje petletno obdobje,
za dokončno ureditev financiranja visokega šolstva pa so zlasti
pomembni standardi za opravljanje visokošolske dejavnosti in
okvirna opredelitev sredstev za njeno izvajanje. Upošteva proces
vzpostavljanja "evropskega visokošolskega prostora do leta
2010".
V letu 2001 so bili sprejeti podzakonski akti na osnovi Zakona o
mladinskih svetih (Ur. list RS, 70/2000). Podzakonski predpisi
urejajo ustanavljanje in registracijo mladinskih svetov na državni
in lokalnih (občinskih) ravneh kot institucionalne oblike participacije
mladih preko različnih mladinskih organizacij v družbi ter v odnosu
do državnih organov in organov lokalne skupnosti.
A.2.

V Sloveniji so leto 2001 zaznamovali različni dogodki v okviru
evropskega leta jezikov, zato je bilo to leto vsesplošne jezikovne
senzibilizacije. Zvrstilo se je več kot šestdeset različnih prireditev,
festivalov jezikov, jezikovnih tekmovanj, taborov, dni in tednov
jezikov za učence, dijake, študente in odrasle, lokalne, nacionalne
in mednarodne konference o jezikih itd. Na temo leta jezikov je
bilo objavljenih več kot sedemdeset prispevkov, pripravljene so
bile številne publikacije (Evropski jezikovni vodnik za odrasle,
Zbornik srečanja za zgodnejše učenje tujih jezikov, Evropsko
leto jezikov 2001 - cilji, Jezikam francosko, Evropska jezikovna
mapa za odrasle, Nacionalna študija o jezikovni politiki v Sloveniji,
Analiza stanja tujih asistentov pri pouku tujega jezika), projekte,
raziskovalne naloge in promocijsko gradivo.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Obvezna uvedba programa devetletne osnovne šole je po zakonu
predvidena v šolskem letu 2003/2004. V postopno uvajanje
programa devetletne osnovne šole se je doslej vključilo 161
osnovnih šol: za leto 2002/2003 so že izbrane nadaljnje 103 šole.
Če bodo tudi vse 103 osnovne šole prejele dovoljenje ministrice
za šolstvo, znanost in šport za izvajanje programa devetletne
osnovne šole, bo vključno z letom 2002/2003 v novi program
zajetih že 57 % vseh osnovnih šol v državi.

V letu 2001 so bile uvedene nekatere inovacije pri poučevanju
jezikov (t.i. evropski razredi, evropska jezikovna mapa), pripravljeni
so bili vzorci preskusnih testov za zunanje preverjanje znanja pri
prvem tujem jeziku (v okviru nove devetletke), potekala je
spremljava poklicne mature pri tujem jeziku, Filozofska fakulteta
Univerze v Ljubljani je prvič izvedla module za mentorje v
dodiplomskem izobraževanju učiteljev angleščine, nadaljevali so
se moduli za izobraževanje učiteljev za zgodnji pouk tujega jezika.

V letu 2001 je bilo na področju srednjega šolstva sprejetih nekaj
novih izobraževalnih programov. Na podlagi zaključkov programa
Phare MOCCA, ki se je iztekel leto poprej, je bila v tem letu odprta
razprava o spremembi izhodišč za pripravo programov poklicnega
in strokovnega izobraževanja. Razprava je bila zaključena s
sprejemom novih izhodišč, s katerimi so predvideni določeni novi
koraki v reformi sistema poklicnega in strokovnega izobraževanja
- odpiranje kurikula, modularizacija programov in večje
povezovanje splošnega, strokovnega in praktičnega
izobraževanja. Spremembe pomenijo poskus spremeniti
paradigmo poklicnega izobraževanja in usposabljanja, odmik od
tradicionalno predmetnega programiranja in poučevanja,
predpostavljajo pa tudi temeljitejše spremembe v upravljanju in
financiranju poklicnih oziroma strokovnih šol. Drugačen pristop k
poklicnemu in strokovnemu izobraževanju naj bi zajezil problem
velikega osipa in hkrati omogočil uresničevanje koncepta
vseživljenjskega učenja. K obojemu naj bi pomembno prispevala
zlasti modularizacija programov in certifikatni sistem (v skladu z
Zakonom o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah). V celotni vertikali
poklicnega in strokovnega izobraževanja je še bolj poudarjeno
socialno partnerstvo in povezovanje izobraževanja in dela,
oziroma usposabljanje z delom. V letu 2002 bo prva generacija
dijakov srednjih strokovnih oziroma tehniških šol opravila zaključni
izpit v obliki poklicne mature, ki uvaja deloma eksterno preverjanje
znanja na ravni države. S tem ukrepom se v večji meri zagotavlja
doseganje enotnih izobraževalnih standardov, zlasti zaradi
vključevanja velikega deleža generacije dijakov, ki končujejo
štiriletne oziroma tehniške šole, v terciarno izobraževanje. Prehod
v visokošolsko izobraževanje pa bo v prihodnje urejen z enotnim
Zakonom o maturi.
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Na področju šolske statistike je pomemben izid priročnika za
uporabo mednarodne klasifikacije izobraževanja ISCED 97, ki
naj bi med strokovnjaki v šolstvu in statistiki spodbudil razpravo
o uporabi mednarodnih statističniii standardov v izobraževanju.
Na področju mladinske politike v Republiki Sloveniji v letu 2001 je
bil dosežen naslednji razvoj:
-Objavljeni so bili dvoletni razpisi za posamezne dejavnosti na
področju mladine (2002 - 2003), kar omogoča stabilnejšo podporo
nekaterim ključnim dejavnostim na področju mladine (npr.
informiranje za mlade, delovanje mladinskih centrov);
- Objavljen je bil prevod Bele knjige Evropske komisije "Nov zagon
za evropsko mladinsko politiko", ki bo služila tudi kot temelj za
vzpostavitev formalnih in zakonodajnih okvirov mladinske politike
v Republiki Sloveniji;
-V okviru projekta kartice EURO<26 so bili uvedeni novi pristopi,
aktivnosti in projekti in sicer: projekti skupne kartice popustov s
Slovenskimi železnicami, Zvezo tabornikov Slovenije in Planinsko
zvezo Slovenije, združevanje EURO<26 kartice in Študentske
izkaznice, E- novice.

84

13. junij 2002

A.3.

Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne
skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja je bil sprejet aprila
2001 (Ur. I. RS, št. 35/2001). Zakon ureja uresničevanje posebnih
pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na področju
predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, nižjega in
srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega tehniškega
oziroma strokovnega izobraževanja in srednjega splošnega
izobraževanja.

Upravna usposobljenost

V letu 2001 se je Oddelek za evropske zadeve na Ministrstvu za
šolstvo za znanost in šport ponovno kadrovsko okrepil, kar je
omogočilo, da se je lahko bolj aktivno vključil tudi v priprave na
evropsko strukturno politiko (priprava Državnega razvojnega
programa 2002-2006, novih projektov v okviru programa Phare
in programa izobraževanja za strukturne sklade, vključitev v
programske odbore za pripravo regionalnih razvojnih programov,
usposabljanje lastnih kadrov itd.).

B.2.

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je sprožilo postopek
preoblikovanja Službe za programe EU (nacionalna agencija za
programa Socrates in Leonardo da Vinci) v samostojni javni zavod.
S tem bo omogočena večja neodvisnost in transparentnost
delovanja in bolj razširjeno področje njenega delovanja tudi na
druge različne programe mobilnosti.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik poteka brez težav.
Slovenija podpira aktivnosti v okviru prednostnih politik in se v
skladu z nacionalnimi in evropskimi prioritetami vključuje v skupne
evropske iniciative na področju izobraževanja, usposabljanja in
mladine.

V letu 2001 si je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport skupaj z
nacionalnima agencijama za programe Skupnosti, prizadevalo
implementirati novosti, ki so bile uvedene v upravljanje programov
z novo generacijo programov Skupnosti. Tako je med drugim
sprožilo postopek za statusno preoblikovanje nacionalne agencije
za programa Socrates in Leonardo da Vinci, pričelo s pripravo
nacionalnih vmesnih evalvacij programov ter preko nacionalnih
programskih struktur začelo uvajati spremembe, ki jih zahteva
preoblikovanje nekaterih dosedanjih centraliziranih postopkov v
decentralizirane.
B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

B.3.

Upravna usposobljenost

V Republiki Sloveniji ni potrebno ustanoviti novih institucij oziroma
upravnih organov za izvajanje pravnega reda, obstoječe pa se, v
skladu z potrebami in možnostmi dopolnjujejo z novimi kadri.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport je odgovorno za
uveljavljane zakonodaje in politik ter za spremljanje pravnega
reda. V letu 1999 vzpostavljeni posebni službi za izvajanje
programov Skupnosti - Služba za programe EU v okviru Centra
RS za poklicno izobraževanje za programa Socrates in Leonardo
da Vinci ter MOVIT za program Mladina uspešno opravljata svojo
nalogo.

Zakonska ureditev Republike Slovenije na področju izobraževanje,
usposabljanje in mladina Je usklajena s pravnim redom Skupnosti
za to področje, vključno z direktivo o izobraževanju otrok delavcev
migrantov.

2.3.19 Telekomunikacije in informacijske tehnologije

V decembru 1999 je bil sprejet Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o visokem šolstvu (Ur. list RS 99/99), ki je pomemben
zaradi uvajanja nediskriminacije med državljani EU in Republike
Slovenije na področju izobraževanja. Zakon izenačuje pogoje,
pod katerimi se državljani članic Evropske unije izobražujejo na
visokošolskih zavodih v Republike Slovenije s pogoji, ki veljajo za
državljane RS. Določbi bosta pričeli veljati z dnem, ko bo Republika
Slovenija postala članica Evropske unije. Zakon upošteva
priporočila Konvencije o priznavanju visokošolskih kvalifikacij v
Evropski regiji (Ur. I. RS - Mednarodne pogodbe, št. 14/99). Na
osnovi te določbe je bila Izdana Odredba o prilogi k diplomi (Ur. I.
RS, št. 36/2000), ki lahko bistveno olajša medsebojno priznavanje
spričeval ter s tem povečuje možnosti za mobilnost ljudi.

A.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

Na področju telekomunikacij je Republika Slovenija na podlagi v
letu 2001 sprejetega Zakona o telekomunikacijah (Ur. 1. RS, št.
30/2001), ki končuje reformo trga telekomunikacijskih storitev in
postavlja pravni okvir za harmonizacijo področja z evropskim
pravnim redom, izdala 14 podzakonskih aktov, ki urejajo naslednje:
- pogoje za izdajo odločbe o dodelitvi številk operaterju ter drugi
pravni ali fizični osebi, ki lahko dokaže, da odločbo o dodelitvi
številk nujno potrebuje zaradi uresničevanja javnega interesa za
opravljanje svoje dejavnosti;

V letu 2000 sprejet Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah
(Ur. I. RS, št. 81/2000) 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.

- pogoje za izdajo dovoljenja za opravljanje fiksnih javnih telefonskih
storitev, vsebino vloge za izdajo tega dovoljenja in objavo izdanega
dovoljenja;
- pogoje za izdajo dovoljenja za opravljanje mobilnih javnih radijskih
storitev po omrežju, ki ga operater sam upravlja.

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki je bil sprejet
leta 2000 (Ur. I. RS, št. 54/2000) na konceptualni in sistemski
ravni, skupaj z drugimi področnimi zakoni, ureja usmerjanje otrok,
mladoletnikov in mlajših polnoletnih oseb s posebnimi vzgojnoizobraževalnimi potrebami ter določa načine in oblike izvajanja
vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami.

13. junij 2002

Uveljavljanje zakonodaje in politik

• vsebino vloge za začetek postopka izdaje odločbe o dodelitvi
radijskih frekvenc in vsebino odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc,
katero je potrebno pridobiti za uporabo radijskih frekvenc.
- metode in postopke za ocenjevanje skladnosti radijske in
terminalske opreme z bistvenimi zahtevami in označevanju
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opreme, vsebino in obliko listin ter oznak skladnosti in postopek
za njihovo izdajo, pogoje za organe in organizacije, ki sodelujejo
pri ocenjevanju skladnosti ter način zagotavljanja informacij o
predvideni uporabi te opreme (v celoti povzeta vsebina Direktive
o radijski in terminalski opremi (Direktiva Sveta 1999/5/EC));

namena te uredbe je predvideno določanje cen, ki temeljijo na
stroških učinkovitega zagotavljanja storitev.
Na področju pošte je Republika Slovenija, z namenom uskladitve
slovenske zakonodaje z evropsko na področju poštnih storitev,
aprila 2002 sprejela sistemski Zakon o poštnih storitvah, ki je
stopil v veljavo 30. maja 2002. Z novim zakonom o poštnih storitvah
je povečan obseg univerzalnih poštnih storitev, odpravljen monopol
na področju poštnih storitev in določen obseg rezerviranih poštnih
storitev. V zakonu je urejen postopek podeljevanja dovoljenj za
izvajanje posameznih poštnih storitev in določeno, kdaj morajo
izvajalci poštnih storitev obvestiti pristojen organ o začetku,
spremembi in prenehanju opravljanja poštne dejavnosti. Zakon
določa osnovna načela pri določanju cen univerzalnih poštnih
storitev, ki morajo biti transparentne, nediskriminatorne in dostopne
vsem uporabnikom na celotnem območju Republike Slovenije. Z
zakonom se ustanavlja neodvisen regulatorni organ za področje
pošte. Naloge navedenega organa bo na podlagi določil zakona
prevzela že ustanovljena Agencija za telekomunikacije in
radiodifuzijo RS, ki se bo s tem zakonom preoblikovala tako, da
se bo njeno področje delovanja razširilo tudi na področje poštnih
storitev, ter se preimenovala v Agencijo za telekomunikacije,
radiodifuzijo in pošto RS. Agencija bo finančno, strokovno, politično
in organizacijsko neodvisen organ.

- obvezne sestavine in druge elemente splošnih pogojev za
opravljanje storitev fiksnega javnega telefonskega omrežja in
mobilnega javnega radijskega omrežja (pogoje dobave in uporabe,
tehnične karakteristike vmesnikov s pogoji za priključitev
terminalske opreme; kapacitete, kakovost in karakteristike dobav;
način zagotavljanja informacij za potrebe uporabnikov; način
reševanja pritožb uporabnikov);
- način izvajanja nadzora telekomunikacijskega prometa,
predvsem pa varen elektronski način prenosa prepisa izreka
odredbe preiskovalnega sodnika, v katerem je navedba
telekomunikacijskega priključka in čas trajanja izvrševanja dejanj
zakonitega prisluha nad telekomunikacijskim prometom;
- zahteve glede kakovosti univerzalnih storitev;
- metode in postopke za ocenjevanje skladnosti električnih naprav
s predpisanimi zahtevami, vsebino in obliko listin ter oznak
skladnosti in postopek za njihovo izdajo, pogoje za organe in
organizacije, ki sodelujejo pri ocenjevanju skladnosti ter postopke
in omejitve, kadar električne naprave v celoti ali delno ne ustrezajo
predpisanim zahtevam;

Zakon tudi ureja univerzalne storitve. Določen je minimalni obseg
univerzalnih poštnih storitev, ki obsegajo izvajanje poštnih storitev
v notranjem in mednarodnem poštnem prometu in sicer: prenos
poštnih pošiljk do mase 2 kg, prenos poštnih paketov do mase 20
kg, storitev priporočene in vrednostne poštne pošiljke in poštne
pošiljke za slepe in slabovidne.

- načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov, s katerim se določi
radijske frekvence ali radiofrekvenčne pasove, ki so namenjene
posameznim radiokomunikacijam in posameznim skupinam
uporabnikov. Načrt razporeditve radiofrekvenčnih pasov je izdelan
na osnovi mednarodnopravnih aktov, uveljavljenih v Republiki
Sloveniji;

Določena je obveznost Republike Slovenije za trajno, redno in
nemoteno zagotavljanje univerzalnih poštnih storitev vsem
uporabnikom poštnih storitev na celotnem ozemlju pod enakimi
pogoji. V okviru univerzalnih storitev se zagotavljajo tudi poštne
storitve osebam s posebnimi zahtevami.

- primere uporabe radijskih frekvenc pri katerih ni potrebno pridobiti
odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc. V Republiki Sloveniji se
lahko brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc uporabljajo
nekatere radijske frekvence, ki so namenjene za točno določeno
uporabo, z večinoma točno določeno radijsko in terminalsko
opremo. Te radijske frekvence, njihova uporaba, uporabljena
radijska in terminalska oprema ter ustrezni dokumenti CEPT, to
je odločitve Evropskega komiteja za radiokomunikacije in
priporočila istega organa, so navedeni v tabeli, ki je priloga te
odredbe. Agencija spremlja izdajo ustreznih dokumentov CEPT
in jih objavlja na svojih spletnih straneh;

Stroške za izvajanje univerzalnih poštnih storitev pokrivajo izvajalci
poštnih storitev, ki opravljajo poštno dejavnosti na podlagi obvestila
agenciji in opravljajo poštne storitve znotraj obsega univerzalnih
poštnih storitev. Prispevek posameznega izvajalca določi agencija
glede na delež njegovega prihodka v prihodku, ki so ga z
izvajanjem poštnih storitev znotraj obsega univerzalnih poštnih
storitev ustvarili vsi izvajalci poštnih storitev.
Univerzalne poštne storitve lahko izvaja vsaka fizična in pravna
oseba, ki pridobi dovoljenje. V zakonu so podrobneje določeni
pogoji za pridobitev dovoljenja, vsebina dovoljenja in pogoji za
spremembo, razveljavitev ter prenehanje dovoljenja. Zato, ker bo
takšna oseba izvajala univerzalne storitve, lahko izvaja tudi
rezervirane poštne storitve. V kolikor pa ni fizične ali pravne osebe,
ki bi želela pridobiti dovoljenje za izvajanje univerzalnih poštnih
storitev, agencija po uradni dolžnosti z odločbo naloži obveznost
izvajanja teh storitev in pravico izvajati rezervirane poštne storitve
usposobljenemu izvajalcu poštnih storitev.

- način izračuna določenih pristojbin na področju telekomunikacij
(za obvestilo o začetku, spremembi ali prenehanju graditve in
obratovanja javnega telekomunikacijskega omrežja; za obvestilo
o začetku, spremembi ali prenehanju opravljanja javnih
telekomunikacijskih storitev; na podlagi dovoljenja za opravljanje
javnih telekomunikacijskih storitev; za uporabo radijskih frekvenc;
za dodeljene številke oziroma številske bloke);
- načrt oštevilčenja, ki določa zgradbo, dolžino, zmogljivost in
namen uporabe številk za potrebe telekomunikacijskih omrežij in
storitev, omogoča uvajanje novi nacionalnih in mednarodnih
storitev, opredeljuje predpone, številke skrajšanega izbiranja,
geografske in negeografske številke,

Agencija objavi v Uradnem listu RS in na svoji internetni strani
izvajalce univerzalnih poštnih storitev ter obseg njihovih pravic in
obveznosti.
Pošta Slovenije je po določilih novega zakona dolžna zagotavljati
univerzalne storitve brez nadomestila še eno leto po uveljavitvi
zakona, s čimer bo pridobila tudi pravico izvajanja rezerviranih
storitev.

- metodologijo oblikovanja cen javnih telekomunikacijskih storitev
in omrežij z namenom zagotavljanja konkurence na trgu javnih
telekomunikacijskih storitev. Kot osnovna metoda za doseganje
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A.2.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

veljavna ponudba družbe Mobitel, d.d., s katero je Vlada RS v
novembru 2001 tudi sklenila koncesijsko pogodbo.

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 v novembru 2001 opravila novo
uravnovešanje cen fiksne telefonije, z znižanjem cen mednarodne
telefonije iz 54,33 SIT/min na 35 SIT/min, istočasno pa je bila
povišana cena lokalnih klicev iz 4,39 SIT/min na 5.25 SIT/min.
Mesečna naročnina se je povišala iz 1440 SIT/mesečno na 1950
SIT/mesečno. Cena medomrežne povezave se je z marcem 2002
znižala iz 8,4. SIT na 6,5 SIT.

Predvideno je, da v roku enega leta naslednji javni razpis za dve
UMTS licenci, ki pa bi ga vodila Agencija za telekomunikacije v
skladu z določbami novega zakona o telekomunikacijah. Prioriteta
je vzpodbuditi operaterje k skupni uporabi UMTS infrastrukture.
Ena poštna enota pokriva 3.622 prebivalcev in 36,8 km2 s tem
spada Slovenija med razvitejše evropske države. V 6 krat
tedensko dostavo je vključenih 69,9% gospodinjstev, 5 krat
tedensko 28,6%, 4 krat tedensko 0,1% in v 3 krat tedensko 1,4%
gospodinjstev.

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 63,8 %. Za nadaljnjo privatizacijo
Telekoma Slovenije so že pripravljeni predlogi treh modelov
privatizacije, ki bodo predmet nadaljnjega postopka. Na podlagi
določb zakona je Telekom Slovenije izgubil status javnega podjetja
tako, da je sedaj v skladu z določili Zakona o gospodarski družbah
organiziran zgolj kot gospodarska družba v obliki delniške družbe.

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.
Na trgu storitev prenosa pošiljk deluje javno podjetje Pošta
Slovenije, ki ima opravlja prenos poštnih pošiljk kot obvezno
gospodarsko javno službo. Kurirske storitve opravljajo zasebni
gospodarski subjekti in niso pod posebnim sektorskim nadzorom
zato o teh storitvah ni mogoče podati natančnejših podatkov.

Na podlagi določb novega zakona o telekomunikacijah je 19
operaterjev pisno obvestilo Agencijo za telekomunikacije o
začetku opravljanja naslednjih storitev: dajanje v zakup virtualne
telekomunikacijske vode, storitve širokopasovnih in multimedijskih
telekomunikacij, storitve podatkovnih telekomunikacij, kabelsko
distribucijske storitve, dostop do storitev interneta, storitve VolP
in storitve VoiCD.

Pošta Slovenije d.o.o.še posluje kot javno podjetje v 100 % državni
lasti. Po določbah novega zakona o poštnih storitvah bo Pošta
Slovenije izgubila status javnega podjetja in bo z družbeno pogodbo
preoblikovana v običajno gospodarsko družbo.

Na podlagi določb starega zakona o telekomunikacijah (Ur. I. RS,
št. 35/97, 45/97 in 13/98} pa se opravljajo naslednje storitve:
fiksne javne telekomunikacijske storitve (en operater),
mobilne telekomunikacijske storitve (9 pogodb s koncesionarji
(1 x NMT, 2 x GSM, 3 x DCS, 2 x SPCS, 1 x UMTS)),
tržne telekomunikacijske storitve, ki zajemajo: kabelsko
komunikacijske in kabelsko distribucijske storitve,
■ storitve podatkovnih telekomunikacij,
dajanje telekomunikacijskih vodov v zakup,
javne telefonske govorilnice,
storitve širokopasovnih in multimedijskih telekomunikacij - 75
operaterjev in
vse ostale storitve, ki se opravljajo na podlagi priglasitve
(opravlja 7 operaterjev).

A.3.

Upravna usposobljenost

Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije
je bila v skladu z določbami novega Zakona o telekomunikacijah
ustanovljena julija 2001 kot neodvisna organizacija za urejanje in
nadzor nad delovanjem telekomunikacijskega trga, za upravljanje
ter nadzor nad radiofrekvenčnim spektrom Republike Slovenije,
za opravljanje določenih nalog na področju radijskih in televizijskih
dejavnosti ter za opravljanje nalog akreditacijskega organa za
elektronski podpis. Sedanje število zaposlenih je 46, nadaljnja
nova delovna mesta so predvidena tudi za pokrivanje poštnih
zadev. V skladu s predlogom sistemizacije delovnih mest je končno
število zaposlenih 68.

Usklajevanje izvajanja dejavnosti teh operaterjev poteka v skladu
z določbami novega zakona.

Vlada Republike Slovenije je v januarju 2002 potrdila finančni načrt
in načrt dela za leto 2002 ter sprejela sklep o določitvi vrednosti
točke. Glede na to, da se delo Agencije financira iz proračunskega
sklada, ki se bo v začetnem letu delovanja začel polniti šele
tekom leta 2002, so bila Agenciji zagotovljena začasna finančna
sredstva v obliki posojila za obdobje 3 mesecev in so znašala 50
mio SIT mesečno.

Postopek podelitve UMTS licence je bil začet v marcu 2001 na
podlagi določb starega zakona o telekomunikacijah z namenom,
omogočiti operaterjem priprave na uvedbo tretje generacije
mobilne telefonije v enakih rokih, kot to velja v državah EU.
V koncesijskem aktu je predvidena podelitev 3 licenc na podlagi
javnega razpisa z določbo, da javni razpis uspe, če prispeta
n
ajmanj dve veljavni ponudbi. V primeru neuspelega javnega
razpisa je predvidena ponovitev javnega razpisa z določbo, da
lavni razpis uspe, če nanj prispe ena veljavna ponudba.

Objavljeni so bili naslednji splošni akti Agencije: Splošni akt o
skupni uporabi objektov in napeljav (v skladu s 65. členom Zakona
o telekomunikacijah, Unbundling Local Loop), Splošni akt o fiksnih
javnih telekomunikacijskih omrežjih in storitvah (v povezavi z
68., 69. in 71. členom Zakona o telekomunikacijah), Splošni akt o
razčlenjenem računu in Splošni akt o načrtu uporabe radijskih
frekvenc.

Cena za posamezno licenco je bila določena v javnem razpisu in
le znašala 27 mrd SIT. Na prvi razpis je prispela samo ena ponudba.
Ker javni razpis ni uspel, je bil skladno z določbami koncesijskega
akta razpis ponovljen. V ponovljenem javnem razpisu je bila cena
licence znižana na 22 mrd SIT. Na javni razpis je prispela ena
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B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

Agencija je finančno, strokovno, politično in organizacijsko
neodvisen organ. Rok za izdajo podzakonskih aktov je eno leto
od začetka veljavnosti zakona.
Na področju informacijske tehnologije je bil sprejet v letu 2000
Zakon o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Ur. I.
RS, št. 57/2000), ki je v celoti prevzel določbe Direktive Sveta
1999/93/ EC o elektronskem podpisovanju in na horizontalni ravni
odpravil vse glavne pravne ovire za elektronsko poslovanje. Zaradi
uskladitve našega pravnega reda z zahtevami direktive o
elektronskem trgovanju Direktiva Sveta 2000/31/EC bodo do
konca leta sprejete spremembe in dopolnitve zakona o
elektronskem poslovanju in podpisu. V ta namen je bila januarja
2002 imenovana posebna delovna skupina, ki bo pripravila oceno
pravnega stanja na področju elektronskega poslovanja;
identificirala predpise na katere vplivajo določbe direktive, pripravila
predlog sprememb in dopolnitev identificiranih predpisov ter
časovni okvir za sprejem teh predpisov do konca leta 2002.

Republika Slovenija je februarja 2000 sprejela Nacionalni program razvoja telekomunikacij (Ur. I. RS, št. 23/2000), ki določa
cilje telekomunikacijske politike, razčlenjuje nadaljnji razvoj regulative, opredeljuje razvoj omrežij in storitev ter analizira vlogo in
razvoj Telekoma Slovenije.
Aprila 2001 je Republika Slovenija sprejela nov 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 končuje reformo trga
telekomunikacijskih storitev in postavlja pravni okvir za
harmonizacijo področja z evropskim pravnim redom.V zakon o
telekomunikacijah so bile prenesene zahteve:
Direktive, ki urejajo liberalizacijo: 90/338/EEC, 88/301/EEC,
94/46/EC, 95/51/EC.96/2EC, 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 oštevilčevanje: 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.

B.3.

Upravna usposobljenost

Na podlagi v letu 2000 sprejetih spremembo in dopolnitev Zakona
o Vladi RS (Ur. I. RS, št. 119/2000), 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 z organi v sestavi ter Agencijo
za telekomunikacije in radiodifuzijo RS. Nalogo neodvisnega
regulatornega organa za področje pošte bo prevzela že
ustanovljena Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo
Republike Slovenije, ki se bo z novim zakonom o poštnih storitvah
preoblikovala tako, da se bo področje njenega delovanja razširilo
tudi na področje poštnih storitev. Z dnem začetka veljavnosti
zakona se bo agencija preimenovala v Agencijo za
telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije.
Financirala se bo iz državnega proračuna in v te namene črpala
finančna sredstva Sklada za telekomunikacije. Dodatni vir tega
sklada bodo še pristojbine, ki jih bo agencija pobirala na podlagi
dovoljenja in obvestil izvajalcev poštnih storitev.

Za dokončno usklajenost našega pravnega reda na področju
telekomunikacij s pravnim redom EU je treba na njegovi podlagi
izdati še preostale podzakonske akte.
Obveznosti iz novega paketa direktiv EU s področja
telekomunikacij bodo prenesene in implementirane v slovenski
pravni red v skladu z roki, opredeljenimi v direktivah.
Na podlagi starega Zakona o poštnih storitvah (Ur. I. RS, št. 35/
97) so bili na poštnem področju izdani naslednji podzakonski akti:
Pravilnik o izdajanju poštnih vrednotnic (Ur. I. RS, št. 60/99), Uredba
o načinu opravljanja obvezne gospodarske javne službe poštnih
storitev (Ur. I. RS, št. 99/99), Pravilnik o splošnih pogojih za
opravljanje poštnih storitev (Ur. I. RS, št. 32/2000), Pravilnik o
nomenklaturi poštnih storitev (Ur. I. RS, št. 32/2000) in Pravilnik o
organizaciji poštnega omrežja (Ur. I. RS, št. 32/2000).

Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije
je bila v skladu z določbami novega Zakona o telekomunikacijah
ustanovljena dne 21.7.2001 kot neodvisna organizacija za urejanje
in nadzor nad delovanjem telekomunikacijskega trga, za
upravljanje ter nadzor nad radiofrekvenčnim spektrom Republike
Slovenije, za opravljanje določenih nalog na področju radijskih in
televizijskih dejavnosti ter za opravljanje nalog akreditacijskega
organa za elektronski podpis.

Na poštnem področju je Republika Slovenija s sprejetjem novega
zakona o poštnih storitvah povečala obseg univerzalnih poštnih
storitev, odpravila monopol na področju poštnih storitev in določila
obseg rezerviranih poštnih storitev. V Zakon o poštnih storitvah
so bile prenesene zahteveDirektive Sveta 97/67/EEC o poštnih
storitvah. Z zakonom je urejen postopek podeljevanja dovoljenj
za izvajanje posameznih poštnih storitev in določeno, kdaj morajo
izvajalci poštnih storitev obvestiti pristojen organ o začetku,
spremembi in prenehanju opravljanja poštne dejavnosti. Zakon
določa osnovna načela pri določanju cen univerzalnih poštnih
storitev, ki morajo biti transparentne, nediskriminatorne in dostopne
vsem uporabnikom na celotnem območju Republike Slovenije. Z
zakonom se ustanavlja neodvisen regulatorni organ. Naloge
navedenega organa prevzema že ustanovljena Agencija za
telekomunikacije in radiodifuzijo Republike Slovenije, ki se s tem
zakonom preoblikuje tako, da se njeno področje delovanja razširja
tudi na področje poštnih storitev, ter se preimenuje v Agencijo za
telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto Republike Slovenije.

V septembru 2001 je bila podpisana pogodba za izvajanje Twinning light projekta z nemškim partnerjem in sicer z Zveznim
ministrstvom za ekonomijo in tehnologijo. Dejanska izvajalca
projekta s strani nemškega partnerja sta bila nemški (Reg-Tp) in
avstrijski regulativni organ (RTR). Projekt je trajal 6 mesecev,
pogodbena vrednost je bila 150.000 EUR.
Prenos znanja in izkušenj je tekom projekta tekel na naslednjih
področjih: upravljanje s,frekvencami, medomrežno povezovanje
In tarife, kontrola zlorabe tržne moči, reguliranje zakupa vodov,
definiranje operaterjev s pomembno tržno močjo, oštevilčenje,
licenciranje, pravica do poti, definiranje »Not-for-profit« poslovnega
načrta. V pripravi je dopolnilo k pogodbi za podaljšanje projekta.

Nadaljevanje v Poročevalcu št. 58/I
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