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- EPA 628 - II - hitri postopek

RATIFIKACIJA
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Vlada Republike Slovenije je na 84. seji dne 12/11-1998 določila
besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA REPUBLIKE
SLOVENIJE,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

za prihodnje leto pričeti uporabljati s 1. januarjem leta 1999, je
potrebno ta zakon obravnavati hkrati s predlogom proračuna
in ga sprejeti takoj po sprejetju proračuna, saj je v nacionalnem
interesu oziroma zahtevajo izredne potrebe države, da se
državni proračun in predlagani zakon uveljavita in pričneta
uporabljati kot je predvideno in da se tako omogoči normalno
financiranje in delovanje države v prihodnjem letu.

Vlada Republike Slovence predlaga Državnemu zboru Republike
Slovenije, da predlog zakona obravnava po hitrem postopku
zaradi naslednjih razlogov:

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

Uveljavitev tega zakona je neposredni pogoj za uveljavitev
proračuna, same spremembe in dopolnitve zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije, ki so vezane na
sprejem proračuna Republike Slovenije za leto 1999 pa so
pogoj za izvrševanje proračuna. Ker se mora državni proračun

- mag. Mitja Gaspari, minister za finance;
- Milan M. Cvikl, državni sekretar v Ministrstvu za finance;
- Marija Jane, državna sekretarka v Ministrstvu za finance;
- Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance;
- Valter Reščič, državni sekretar v Ministrstvu za finance.

I. UVOD
1. OCENA STANJA
Sistem financiranja iz proračuna Republike Slovenije urejata zakon
o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/90, 34/91, 30/
92, 52/92 - odločba US, 43 /93 - odločba US in 7/93) in zakon o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 5/
96, 78/97 in 87/97). Z zakonom o financiranju javne porabe, ki je
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sistemski zakon na tem področju, je urejeno financiranje funkcij,
ki jih v skladu z ustavo in zakoni opravlja Republika Slovenija.
Zakon določa temelje financiranja državnih organov in postavlja
osnovna proračunska načela, ki jih je potrebno spoštovati tako
pri planiranju proračuna kot pri njegovem izvrševanju. V zakonu
so poleg tega okvirno našteti prihodki proračuna Republike
Slovenije za financiranje javne porabe, določen je način oblikovanja
oziroma sestave proračuna, opredeljene so temeljne pravice in
obveznosti udeleženih subjektov pri izvrševanju proračuna,
postavljene so osnove zadolževanja države ter urejena rezerva
proračuna.
poročevalec, št. 69

uporabnikom (6., 7. in 8. člen tega zakona) v okviru katerih lahko
uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti, pri čemer je namen
tega instituta izboljšanje finančnega (likvidnostnega) planiranja in
upravljanja proračuna ter racionalizacije stroškov, ki so s tem
povezane.

Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (v
nadaljevanju: ZlPro) je v primerjavi z zakonom o financiranju javne
porabe specialni zakon, vendar ima kljub temu širok predmet
urejanja. ZlPro je zasnovan tako, da nastopa v dvojni vlogi in
sicer trajno in kontinuirano ureja materijo, ki je povezana z
izvrševanjem proračuna v najširšem smislu, poleg tega pa
vsebuje sklop določb, ki so letne narave in so pogoj za izvršitev
proračuna v proračunskem obdobju.

Vsebinske novosti zakona so podane tudi pri prerazporejanju
sredstev med konti, podskupinami in skupinami odhodkov (9 do
14. člen tega zakona - 15., 16., 17., 18., in 19. člen osnovnega
ZlPro). Osnovne spremembe so pripravljene zaradi priprave
proračuna na podlagi nove ekonomske klasifikacije, ki bolj
natančno razmejuje proračunske odhodke, dodatne spremembe
pa so v smeri prenašanja pristojnosti in odgovornosti za
prerazporejanje in s tem za zakonito izvrševanje proračuna oz.
razpolaganje s proračunskimi sredstvi na uporabnike in njihove
predstojnike.

V skladu z navedenim je osnovni predmet ZlPro ureditev
postopkov, pravic in dolžnosti proračunskih uporabnikov,
Ministrstva za finance in Vlade Republike Slovenije v fazi
izvrševanja proračuna. V tem sklopu zakon ureja tudi upravljanje
s prihodki in odhodki proračuna, določa osnove upravljanja z
državnim premoženjem, sistem zadolževanja države in dajanja
državnih poroštev. Zakon poleg tega določa še pristojnosti in
postopke dela proračunske inšpekcije pri opravljanju proračunskega nadzora, ter osnovna izhodišča za vodenje računovodstva
proračuna in proračunskih uporabnikov.

Prav tako je kot novost vpeljana združitev načrta nabav in
informatizacije v en sam načrt nabav, ki ga za upravne organe
sprejme vlada, za ostale uporabnike pa njihovi predstojniki (8.
člen). Servis skupnih služb vlade in Center vlade za informatiko
tudi v naprej ohranjata pristojnosti za pripravo dela načrta nabav,
za katerega sta vsebinsko kompetentna. Načrt nabav bo moral
biti sprejet pred sprejetjem proračuna in posredovan v Državni
zbor hkrati s predlogom proračuna.

Ker je ZlPro zakon, ki vsebuje določila, ki so pogoj za izvrševanje
proračuna kot letnega akta (npr. zadolževanje za financiranje
izdatkov proračuna), ga je potrebno spreminjati hkrati s
proračunom za tekoče leto. Oba akta je potrebno obravnavati
skupaj, ker se medsebojno pogojujeta. Prav tako je uveljavitev
ZlPro pogoj za uveljavitev proračuna. Temeljni razlog za
spreminjanje ZlPro oz. za predlaganje tega zakona je torej v
dejstvu, da predlog zakona vsebuje številne rešitve, ki so potrebne
za realizacijo proračuna Republike Slovenije za leto 1999.
Nekatere med njimi so bile upoštevane že pri planiranju proračuna
in so vključene v predlog državnega proračuna za prihodnje leto.

Na novo je preoblikovan tudi člen, ki dopušča konverzijo terjatev
države v kapitalske vloge države v podjetjih, kjer se vrste terjatev,
ki se lahko konvertirajo v kapitalsko vlogo v podjetju širijo tudi na
terjatve iz naslova danih posojil in plačanih poroštev. Jasno je
zapisano, da se tovrstne transakcije ne izkazujejo kot prejemki in
izdatki proračuna, o njih pa odloča vlada.

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA IN RAZLOGI ZA
SPREJEM ZAKONA

Zakon daje zakonsko podlago, da lahko uporabniki organizirajo
notranji nadzor in notranjo revizijo nad porabo proračunskih
sredstev kot obliko predhodne kontrole. Minister za finance bo
predpisal skupne kriterije za postopke dela notranjih nadzornikov,
ki bodo sicer pri delu neodvisni in podrejeni neposredno
predstojniku uporabnika.

Temeljna proračunska načela na katerih je zgrajen sistem
proračunskega financiranja v naši državi so določena že v zakonu
o financiranju javne porabe in veljavnem ZlPro, prav tako pa so
spoštovana v predlaganem zakonu. Ta načela so npr. načelo
celovitega pokrivanja, krepitev načela proračunske enotnosti in
popolnosti, načelo proračunske specializacije, načelo proračunske javnosti, načelo periodičnosti proračuna, načelo predhodne
potrditve, načelo proračunskega ravnotežja.

K 2: V predlogu zakona so zajete tudi določbe, ki so izključno
letne narave. Sem spadajo členi, ki določajo maksimalno možen
obseg poroštev za izpolnitev posojilnih in drugih obveznosti
domačih pravnih oseb, ki jih v letu 1999, skladno z zakonom o
merilih in postopkih za dajanje poroštev Republike Slovenije, daje
vlada. Zakon prav tako določa višino zadolžitve Republike Slovenije
v letu 1999 in sicer za financiranje izdatkov proračuna. Zakon
tudi določa največji obseg zadolžitve javnega sektorja v letu 1999.
Zakon določa višino stalne proračunske rezerve oziroma državne
pomoči v skladu s posebnim zakonom. Predlog zakona določa,
skladno z zakonom o Družbi za zavarovanje in financiranje izvoza
Slovenije največji možni obseg tveganj, za katere v določenih
primerih zagotovi sredstva za izplačilo odškodnin Republika
Slovenija.

Razlogi, ki narekujejo sprejem predlaganega zakona so trije, in
zato se v predlogu zakona vključena določila delijo v tri vsebinske
sklope. Spremembe, ki jih prinaša predlog tega zakona se te, ki:
1. vnašajo vsebinsko nove rešitve v postopke izvrševanja
proračuna in izvajanja notranjega nadzora pri proračunskih
uporabnikih, ki so pripravljene v smeri kot jo bo postavil novi
zakon o proračunih, ki ga pripravlja Ministrstvo za finance;
2. omogočajo izvrševanje državnega proračuna za leto 1998 in
1999 in so neposredno vezane predvsem na leto 1999;
3. pomenijo uskladitev zakonskih določil z novo strukturo
proračuna, pripravljeno na podlagi nove ekonomske
klasifikacije prejemkov in izdatkov proračuna.

V zakonu je podaljšana ureditev, da je tudi v letu 1999 potrebno
zagotoviti financiranje posebnih potreb, ki so opredeljene v
nacionalih programih in posebnih zakonih, v obsegu, ki ga bo
Državni zbor določil s proračunom Republike Slovenije za leto
1999. Tovrstna ureditev v letu 1999 ne velja za sredstva za graditev
avtocest, saj se sredstva zagotavljajo v skladu s posebnim
zakonom.

K 1: Temeljna vsebinska novost proračuna in tega zakona je
vpeljava nova ekonomske klasifikacije proračuna, razdeljena na
skupine, podskupine, konte in podkonte prejemkov in izdatkov. S
tem je povezana tudi nova struktura oziroma prikaz splošnega
dela proračuna, ki ga po novem sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb in račun financiranja
(priloga 1, 2, 3) k točki 2 uvoda.

Zaradi zagotovitve sredstev za financiranje posledic škode,
nastale v poplavah in neurju jeseni leta 1998, se izjemoma
predlaga, da se sredstva za graditev avtocest v letu 1998
zagotavljajo v maksimalni višini do 28.300,000.000 tolarjev. Takšna
dikcija bo omogočilo vladi, da s sklepom prerazporedi sredstva iz
te postavke in s tem zagotovi sredstva za odpravo posledic. Na

Kot bistvene vsebinske novosti zakona se lahko predstavijo
vsebine, ki se nanašajo na določanje tromesečnih kvot
poročevalec, št. 69
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K 3: Vpeljava členitve proračuna na (i) bilanco prihodkov in
odhodkov, (ii) račun finančnih terjatev in naložb in (iii) račun
financiranja prinaša tudi vsebinsko razlikovanje med prihodki in
odhodki proračuna, ki so zajeti v bilanci prihodkov in odhodkov
proračuna in prejemki in izdatki proračuna, ki so zajeti v ostalih
dveh računih splošnega dela proračuna (in posledično v posebnem
delu proračuna t.j. v finančnih načrtih uporabnikov). Prejemek in
izdatek proračuna je najbolj splošen izraz za vse vrste "prihodkov"
in "odhodkov"splošnega in posebnega dela proračuna in izhajajoč
iz tega je potrebno ustrezno preoblikovati dikcije veljavnih členov.

tak način bo v okviru v proračunu zagotovljenih sredstev mogoče
najti vire za financiranje odprave posledic škode v skladu s sklepi
vlade in interventnim zakonom, ki bo predlagan s strani vlade v
sprejem Državnem zboru in bo omogočal, da se uporabijo
sredstva stalne proračunske rezerve za financiranje naravnih
nesreč v letošnjem letu. Predlagana rešitev je utemeljena iz
razloga, ker program izgradnje avtocest v letošnjem letu ne bo
realiziran in se tovrstna sredstva preusmerjajo na program za
odpravo posledic neurij in poplav v jeseni leta 1998.
Proračunsko leto 1999 tako kot proračunsko leto 1998 ni enako
koledarskemu. Tako se med prihodke leta 1999 ponovno
vključujejo prihodki od davka na dodano vrednost in prihodki od
trošarin, ki se nanašajo na promet leta 1999 in so vplačani v
proračun do 31. januarja leta 2000. Med izdatke proračuna
Republike Slovenije za leto 1999 se vključujejo tudi sredstva, ki
so nakazana uporabnikom do 31. januarja leta 2000 za poravnavo
obveznosti, ki so nastale v letu 1999.

Uveljavitev tega zakona je neposredni pogoj za uveljavitev
proračuna, same spremembe in dopolnitve zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije, ki so vezane na sprejem proračuna
Republike Slovenije za leto 1999, pa so pogoj za izvrševanje
proračuna. Ker se mora državni proračuna za prihodnje leto pričeti
uporabljati s 1. januarjem leta 1999, je potrebno ta zakon
obravnavati hkrati s predlogom proračuna in ga sprejeti takoj po
sprejetju proračuna, saj je v nacionalnem interesu oziroma
zahtevajo izredne potrebe države, da se državni proračun in
predlagani zakon uveljavita in pričneta uporabljati kot je predvideno
in da se tako omogoči normalno financiranje in delovanje države
v prihodnjem letu.

Prav tako je pomembna novost, da se v skladu s določbami
zakona o javnih naročilih na novo določajo najnižje vrednosti, ko
mora naročnik objaviti javni razpis in sicer 5,000.0000 tolarjev za
oddajo naročila za blago in storitev in 10,000.000 tolarjev za oddajo
naročila za gradbena dela. Ta člen izjemoma se nanaša na vse
pravne subjekte, ki so v zakonu o javnih naročilih določeni kot
naročniki in ne samo za uporabnike državnega proračuna.
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PRILOGA 1

SHEMA OSNOVNIH RAČUNOV JAVNEGA FINANCIRANJA
Mam

TEKOČI
PRIHODKI

KAPITALSKI
PRIHODKI

TEKOČI
ODHODKI

KAPITALSKI
ODHODKI

A, BILANCA
PRIHODKOV
IN ODHODKOV

PRIHODKI

ODHODKI

PRORAČUNSKI
PRIMANJKLJAJ

PRORAČUNSKI
PRESEŽEK

SKUPNI PRESEŽEK
(VKLJUČNO SALDO
DANIH IN
PREJETIH VRAĆIL
POSOJIL)

C. RAČUN
FINANCIRANJA
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■

PREJETA
VRAČILA
DANIH POSOJIL
IN ZMANJŠANJE
KAPITALSKIH
DELEŽEV

ZADOLŽEVANJE

-

■ ■ ■

DANA
POSOJILA
IN POVEČANJE
KAPITALSKIH
DELEŽEV

SKUPNI
PRIMANJKLJAJ
(VKLJUČNO SALDO
DANIH iN
PREJETIH VRAČIL
, POSOJIL)

ODPLAČILA DOLGA
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PRILOGA 2
SHEME OSNOVNIH RAČUNOV JAVNEGA FINANCIRANJA
A.

BILANCA

PRIHODKOV IN ODHODKOV

'p
PREJEM Kri '

IZDATKI

TEKOČI PRIHODKI (70 + 71 )

40 TEKOČI ODHODKI

70 DAVČNI PRIHODKI

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM

700
701
702
703
704
705
706

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA
SOCIALNO VARNOST

DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK
PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST
DAVKI NA PLAČILNO LISTO
DAVKI NA PREMOŽENJE
DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE
DAVKI NA MEDNARODNO TRGOVINO
DRUGI DAVKI

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO

71 NEDAVĆNI PRIHODKI
409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD
PREMOŽENJA
711 TAKSE IN PRISTOJBINE
712 DENARNE KAZNI
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI
72 KAPITALSKI PRIHODKI
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN
NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA

41 TEKOČI TRANSFERI
410 SUBVENCIJE
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN
GOSPODINJSTVOM
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM
IN USTANOVAM
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO

73 PREJETE DONACIJE

42 INVESTICIJSKI ODHODKI

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV

74 TRANSFERNI PRIHODKI

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH
JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI

_
III. PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ
(I.-II.)
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PRILOGA 3
B.

RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE
KAPITALSKIH DELEŽEV

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV

440 DANA POSOJILA

: . :! .
' '
' ■
' ■'
' ' '
VL PREJETA MINUS DANA POSOJILA
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV
(I.+ IV.) - (H.+ V.)

C.

RAČUN

'i 1

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV

FINANCIRANJA

PREJEMKI

flfil#!
■ m

IZDATKI

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA

5000 ZADOLŽEVANJE PRI BANKI SLOVENIJE
5001 ZADOLŽEVANJE PRI POSLOVNIH BANKAH
5002 ZADOLŽEVANJE PRI DRUGIH FINANČNIH
INSTITUCIJAH
5003 ZADOLŽEVANJE PRI DRUGIH DOMAČIH
POSOJILODAJALCIH
5004 SREDSTVA, PRIDOBLJENA Z IZDAJO
VREDNOSTNIH PAPIRJEV NA DOMAČEM TRGU

5500 ODPLAČILA DOLGA BANKI SLOVENIJE
5501 ODPLAČILA DOLGA POSLOVNIM BANKAM
5502 ODPLAČILA DOLGA DRUGIM FINANČNIM
INSTITUCIJAM
5503 ODPLAČILA DOLGA DRUGIM DOMAČIM
POSOJILODAJALCEM
5504 ODPLAČILA GLAVNICE VREDNOSTNIH
PAPIRJEV

501 ZADOLŽEVANJE V T U J I N I

551 ODPLAČILA DOLGA V T UJINO

5010 ZADOLŽEVANJE PRI MEDNARODNIH
FINANČNIH ORGANIZACIJAH
5011 ZADOLŽEVANJE PRI TUJIH VLADAH
5012 ZADOLŽEVANJE PRI TUJIH BANKAH
IN FINANČNIH INSTITUCIJAH
5013 ZADOLŽEVANJE PRI DRUGIH TUJIH
KREDITODAJALCIH
5014 SREDSTVA, PRIDOBLJENA Z IZDAJO
VREDNOSTNIH PAPIRJEV V TUJINI

5510 ODPLAČILA DOLGA MEDNARODNIM
FINANČNIM ORGANIZACIJAM
5511 ODPLAČILA DOLGA TUJIM VLADAM
5512 ODPLAČILA DOLGA TUJIM BANKAM
IN FINANČNIM INSTITUCIJAM
5513 ODPLAČILA DOLGA DRUGIM TUJIM
KREDITODAJALCEM
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3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA
bo omogočilo izvrševanje proračuna Republike Slovenije v letu
1999.

Predlog zakona ima finančne posledice, ki so skladne s
proračunom Republike Slovenije za leto1999. Z uveljavitvijo se

2. člen

II. BESEDILO ČLENOV

V 5. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
I. SPLOŠNE DOLOČBE

"Uporabniki so dolžni zagotavljati popolno in pravočasno pobiranje
prejemkov proračuna iz njihove pristojnosti.

1. člen

Uporabniki, ki so po zakonu ali pogodbi pristojni za pobiranje
posameznih vrst prejemkov, predložijo Ministrstvu za finance do
25. dne v tekočem mesecu predlog načrta prejemkov za prihodni
mesec, ki ne zajema prihodkov iz naslova opravljanja lastne
dejavnosti uporabnikov. Minister, pristojen za finance, podrobneje
predpiše način sporočanja načrta prejemkov."

V zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 5/96, 78/97, 87/97 in 34/98; v nadaljnem besedilu:
zakon) se 2. člen spremeni tako, da se glasi:
"Prejemki in izdatki proračuna se v splošnem delu proračuna
izkazujejo v:
- bilanci prihodkov in odhodkov;
- računu finančnih terjatev in naložb in
- računu financiranja.

3. člen
V prvem odstavku 8. člena se za besedami 'lega zakona" dodajo
besede "in posebnega prispevka iz 6. člena zakona o popotresni
obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju (Uradni list RS,
št. 45/98: v nadaljevanju: posebni prispevek)".

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo prihodki, ki obsegajo:
- davčne prihodke;
- nedavčne prihodke;
- kapitalske prihodke;
- prejete donacije in
- transferne prihodke.

V drugem odstavku se za besedo "kupnin" dodajo besede "in
sredstev posebnega prispevka".
4. člen

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo odhodki, ki obsegajo:
- tekoče odhodke;
- tekoče transfere;
- investicijske odhodke in
- investicijske transfere.

10. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo
v naslednjih letih, če je že odprta postavka - konto v proračunu
tekočega leta.

V računu finančnih terjatev in naložb se izkazujejo vsa prejeta
sredstva vračil danih posojili in prodaje kapitalskih vlog in vsa
sredstva za dana posojila in nakup kapitalskih vlog.

Skupaj prevzete obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih
letih, iz naslova:
- investicijskih odhodkov in investicijskih transferov ne smejo
presegati 75 % sredstev skupin odhodkov "42 - investicijski
odhodki", "43 - investicijski transferi" in odhodkov za material in
opremo za vojsko oziroma za specialno opremo za policijo,
zagotovljenih v sprejetem letnem finančnem načrtu uporabnika;
- drugih odhodkov proračuna ne smejo presegati 25 % sredstev
skupin odhodkov "40 - tekoči odhodki" in "41 - tekoči transferi",
brez sredstev podskupin odhodkov "400 - plače in drugi izdatki
zaposlenim" in "401 - prispevkov delodajalcev za socialno
varnost" in brez odhodkov za material in opremo za vojsko
oziroma za specialno opremo za policijo, zagotovljenih v
sprejetem letnem finančnem načrtu uporabnika.

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in
zadolževanje, ki je povezano s financiranjem presežkov odhodkov
nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov
nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter s
financiranjem odplačil dolgov v računu financiranja ter načrtovane
spremembe denarnih sredstev na računih proračuna v teku
proračunskega leta.
Minister, pristojen za finance, predpiše členitev bilance prihodkov
in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa
financiranja za proračun Republike Slovenije po ekonomski
klasifikaciji. Ekonomska klasifikacija vsebuje razdelitev na ravni
skupine, podskupine, konte in podkonte prejemkov in izdatkov."
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Omejitve iz prejšnjega odstavka se ne nanašajo na prevzemanje
obveznosti iz sredstev donacij, na nakup ali zamenjavo
nepremičnin in premičnin iz sredstev pridobljenih skladno s 4. in
52. členom tega zakona in na prevzemanje obveznosti z najemnimi
pogodbami.

načrta obvestiti Ministrstvo za finance o spremembah roka plačila.

Uporabnik lahko prevzema obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo
v naslednjih letih, samo po predhodnem soglasju Ministrstva za
finance. Za obveznosti, za katere po tem zakonu ni potrebno
objaviti javnega razpisa, Ministrstvo za finance ne izda soglasja,
ampak jih samo evidentira.

Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše načine in
postopke obveščanja Ministrstva za finance o prevzetih
obveznostih v breme proračunskih sredstev in postopke izplačil
iz proračuna."

Odhodki, ki niso predvideni ali presegajo odhodke, ki so predvideni
v tromesečni kvoti in mesečnem likvidnostnem načrtu, se lahko
poravnavajo samo s soglasjem Ministrstva za finance.

9. člen

Obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v prihodnjih letih, mora
uporabnik vključiti v proračun leta na katerega se nanašajo."

15. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Uporabnik lahko samostojno prerazporeja sredstva v okviru
sprejetega letnega finančnega načrta uporabnika med konti iste
podskupine odhodkov uporabnika. O prerazporeditvah sredstev
uporabnik obvešča Ministrstvo za finance na način in v rokih kot
jih predpiše minister, pristojen za finance.

5. člen
V četrtem odstavku 11. člena se beseda "tekoče" nadomesti z
besedo "mesečno".
6. člen

Ministrstvo za finance izda soglasje k prerazporeditvi sredstev
med:
- podskupinami odhodkov uporabnika na predlog uporabnika;
- ministrstvom in organi in organizacijami v njegovi sestavi na
predlog ministrstva; .
- vladnimi službami, ki so v pristojnosti generalnega sekretarja
vlade na predlog Urada predsednika vlade;
- upravnimi enotami na predlog Ministrstva za notranje zadeve;
- organi sodniki za prekrške na predlog Senata za prekrške
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Senat za prekrške);
- sodišči na predlog Vrhovnega sodišča Republike Slovenije (v
nadaljevanju: Vrhovno sodiše);
- in tožilstvi na predlog Državnega tožilstva Republike Slovenije
(v nadaljevanju: Državno tožilstvo)."

12. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Uporabniki smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zahtevale
izdatek proračuna, če so za izpolnitev takšnih obveznosti na
razpolago namenska sredstva v letnem finančnem načrtu
uporabnika in sicer v obsegu, ki ga za posamezno tromesečje
določi Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) na predlog
ministra, pristojnega za finance (v nadaljevanju: tromesečna
kvota).
Ministrstvo za finance pri določanju tromesečne kvote upošteva
letni finančni načrt uporabnika, prevzete obveznosti uporabnika
in likvidnostne možnosti proračuna. Podrobnejše pogoje za
določitev tromesečnih kvot predpiše minister, pristojen za finance.

10. člen
Ministrstvo za finance mora sporočiti tromesečno kvoto
uporabniku najkasneje do 15. dne v mesecu pred pričetkom
obdobja za katerega je določena."

16. člen se spremeni tako, da se glasi:
"O prerazporeditvah sredstev med uporabniki, ki niso zajete v
prejšnjem členu, odloča vlada na podlagi predloga Ministrstva za
finance usklajenega z uporabnikom. O teh prerazporeditvah
sredstev vlada trimesečno obvešča Državni zbor.

7. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
"V okviru tromesečne kvote uporabnik predloži Ministrstvu za
finance do 20. dne v tekočem mesecu predlog mesečnega
finančnega načrta za prihodnji mesec.

11. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Ne glede na določbe 15. in 16. člena tega zakona med
izvrševanjem proračuna ni mogoče prerazporejati sredstev:
- na podskupino "400 - plače in drugi izdatki zaposlenim" in " 401
- prispevki delodajalcev za socialno varstvo", razen med tema
dvema podskupinama;
- iz skupin "42 -investicijski odhodki" in "43 - investicijski trasferi"",
razen med tema dvema skupinama in
- med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev
in naložb in računom financiranja."

Ministrstvo za finance določi na podlagi predloga mesečnega
finančnega načrta uporabnika mesečni likvidnostni načrt
uporabnika za prihodnji mesec in ga do 25. dne v tekočem mesecu
pošlje uporabniku.
Če uporabnik ni predložil Ministrstvu za finance predloga
mesečnega finančnega načrta v roku iz prvega odstavka tega
člena, določi mesečni likvidnostni načrt za tega uporabnika
Ministrstvo za finance.

12. člen

Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše način
sporočanja mesečnih finančnih načrtov in izvrševanja mesečnih
likvidnostnih načrtov."

18. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Obveznosti iz državnega dolga, državnih poroštev in stroškov,
povezanih z zadolževanjem se poravnavajo ne glede na sredstva,
ki so namensko izkazana v posebnem delu proračuna. V primeru,
da skupni izdatki za te namene presežejo skupni obseg sredstev,
izkazan za ta namen v bilanci prihodkov in odhodkov ali v računu
finančnih terjatev in naložb ali v računu financiranja, vlada

8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Uporabnik je dolžnan najkasneje 5 delovnih dni pred predvidenim
plačilom prevzetih obveznosti v okviru mesečnega likvidnostnega
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17. člen

prerazporedi sredstva za pokrivanje teh izdatkov, ne glede na
določbo tretje alineje prejšnjega člena."

35. člen se nadomesti z novim, ki se glasi:

13. člen

"Center in Servis skleneta okvirne letne ali večletne pogodbe za
blago, storitve in gradbena dela za katera obstaja potreba pri
večini Uporabnikov. Uporabniki lahko na podlagi okvirnih pogodb
izvajajo posamične nakupe v okviru sprejetega načrta nabav v
breme svojih proračunskih sredstev oziroma proračunskih
sredstev Centra ali Servisa. Uporabniki morajo o nakupih na
podlagi okvirnih pogodb obveščati Center in Servis, ki morata
voditi evidenco o skladnosti nakupov z okvirnimi pogodbami.

19. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Uporabniki zagotavljajo sredstva za neporavnane obveznosti iz
preteklega leta s prerazporeditvijo sredstev v okviru letnega
finančnega načrta uporabnika tekočega leta na ustrezno postavko
- konto v soglasju z Ministrstvom za finance."
14. člen

Center in Sen/is ugotavljata potrebe, izvajata postopke in vodita
evidenco cen in vrst blaga, storitev in gradbenih del iz prejšnjega
odstavka in nudita o tem informacije uporabnikom in Ministrstvu
za finance.

19. a člen se črta.
15. člen

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko uporabniki
samostojno sklepajo pogodbe na podlagi sprejetega načrta nabav.
Uporabniki morajo k pogodbam za nakup računalnikov in
programske opreme pridobiti mnenje Centra, ki mora mnenje
izdati v roku 10 dni. V mnenju navede Center za standardno
opremo stopnjo odstopanja cen od povprečene cene.

34. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Sredstva za odplačno pridobitev osnovnih sredstev, potrebnih
za delovanje uporabnikov, se zagotavljajo v skladu z načrtom
nabav in gradenj. Načrt nabav in gradenj (v nadaljevanju: načrt
nabav) je pregled osnovnih sredstev, ki so potrebna za delovanje
uporabnikov, kjer je ločeno po uporabnikih izkazan nakup ali
drugačen odplačen način pridobitve:
- zgradb in prostorov;
- prevoznih sredstev;
- računalnikov in programske opreme;
- druge opreme;
- zemljišč in naravnih bogastev in
- drugih osnovnih sredstev.
V načrtu nabav se prikaže tudi investicijsko vzdrževanje in obnove.

Osnovno sredstvo, pridobljeno po tem členu, se izkazuje v
premoženjski bilanci uporabnika, ki je osnovno sredstvo pridobil.
Vlada podrobeje predpiše pogoje in načine za izvajanje tega člena."
18. člen
37. člen se črta.
19. člen

Načrti nabav mora biti sprejeti pred sprejemom proračuna in
usklajen s predlogom proračuna ter posredovan Državnemu zboru
hkrati s predlogom proračuna. Če s proračunom odobrena
sredstva niso usklajena z načrti nabav, morajo pristojni organi v
roku 30 dni po uveljavitvi proračuna uskladiti načrte nabav s
proračunom.

41. člen se spremeni tako, da se glasi:
"O nabavah, ki so skladno s predpisi zaupne narave, morajo
pristojni uporabniki enkrat letno poročati vladi. Poročilo mora
vsebovati naslednje elemente: izpolnjevanje načrta nabav, število
sklenjenih pogodb in roke za njihovo izvedbo, vrednost posamezne
pogodbe in navedbo pogodbene stranke. Prav tako je potrebno
navesti število prejetih popolnih ponudb in prednosti sprejete
ponudbe."

Vlada sprejme načrt nabav na podlagi strateških načrtov
uporabnikov, ki vsebujejo načrtovane projekte uporabnikov na
področju nabav in informatizacije. Načrt nabav za sodišča, organe
sodnike za prekrške, državna tožilstva in pravobranilstva sprejme
vlada na predlog Ministrstva za pravosodje.

20. člen
Za koordinacijo priprave načrta nabav sta pristojna Servis skupnih '
služb Vlade Republike Slovenije (v nadaljevanju: Servis) in Center
Vlade Republike Slovenije za informatiko (v nadaljevanju: Center).
Servis in Center morata pri koordinaciji priprave strateških
načrtov državnih upravnih organov skrbeti za zagotavljanje in
usmerjanje enotnih standardov in strategije nabav in informatizacije ter postopkov izvajanja javnih naročil.

V prvem odstavku 44. člena se besede "odhodkov proračuna in
odplačila dolga" nadomestijo z besedami "presežkov odhodkov
nad prihodki v bilanci prihodkov in odhodkov, presežkov izdatkov
nad prejemki v računu finančnih terjatev in naložb ter odplačila
dolgov v računu financiranja".
21. člen

16. člen

V prvem odstavku 52. člena se beseda "izdatke" nadomesti z
besedo "odhodke", besedilo "na način iz drugega, tretjega in
četrtega" se nadomesti z besedilom "ali drugi organ na način iz
drugega in četrtega" in za besedami "načrt prodaj, ki ga določi"
se doda beseda "vlada".

34. b člen se spremeni tako, da se glasi:
"Uporabniki lahko v breme svojih sredstev nabavljajo opremo
manjše vrednosti. Višina posamezne nabave pri uporabniku ne
sme presegati 100.000 tolarjev. Za uporabo sredstev po tem
členu ne veljajo določbe 34. člena tega zakona.

V drugem odstavku se na koncu prvega stavka za besedami
"javnega razpisa" dodajo besede, ", za katerega postopke
podrobneje predpiše vlada". Za besedami "javni razpis ni potreben
za" se dodajo besede "zamenjavo nepremičnin v lasti Republike
Slovenije,".

Minister, pristojen za finance, natančneje določi pogoje in način
uporabe sredstev po tem členu."
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Ministri so lahko pooblaščeni tudi za izvajanje nalog iz prvega
odstavka tega člena v breme proračunskih sredstev organov in
organizacij v sestavi ministrstva in odgovarjajo za zakonitost,
namenskost, gospodarnost in učinkovitost razpolaganja s
proračunskimi sredstvi organov in oragnizacij v sestavi
ministrstva.

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Vlada lahko razpolaga s premičnim in nepremičnim premoženjem
s katerim upravlja Agencija Republike Slovenije za plačilni promet
tako, da ga ponudi v odkup Banki Slovenije, bankam, hranilnicam,
hranilno-kreditnim službam in drugim pravnim osebam, ki bodo v
skladu z zakonom prevzele izvajanje plačilnega prorfieta v
Republiki Sloveniji in so hkrati s premoženjem pripravljene prevzeti
tudi ustrezni del zaposlenih, ki delajo s tem premoženjem. Agencija
Republike Slovenije za plačilni promet mora pri izvedbi postopkov
prodaje smiselno upoštevati določbe Uredbe o odprodaji, oddaji
ali zamenjavi nepremičnin in premičnin v lasti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 52/98)."

Predstojnik uporabnika lahko s pooblastilom prenese posamezna
upravičenja iz prvega odstavka tega člena na druge osebe. Oseba,
ki je pooblaščena za izdajo odredb za plačilo je odredbodajalec."
25. člen
V 64. členu se besede "prihodkov in odhodkov v bilanco prihodkov '
in odhodkov" nadomestijo z besedami "prejemkov in izdatkov v
poslovnih knjigah."

V sedanjem tretjem odstavku se besede "in drugega" nadomestijo
z besedami "drugega in tretjega".

26. člen

Sedanji tretji in tretji odstavek postaneta četrti in peti."

Za 72. členom se doda nov 72.a člen, ki se glasi:

22. člen

"72. a člen

56. člen se spremeni tako, da se glasi:
"Uporabniki lahko pridobivajo delnice in deleže v gospodarskih
družbah neodplačno, iz sredstev proračuna, ali z vplačilom
kapitala s stvarnim vložkom.

Uporabniki lahko organizirajo predhodni notranji nadzor in notranjo
revizijo pri transakcijah, ki se nanašajo na prejemke in izdatke
proračuna in na upravljanje s premoženjem države.

Pridobitev delnic in deležev države v gospodarskih družbah z
vplačilom kapitala s stvarnim vložkom se lahko izvede s:
- konverzijo zapadlih in neplačanih davkov, prispevkov in drugih
obveznih dajatev dolžnika do države v postopkih prisilne
poravnave v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji;
- konverzijo terjatev iz naslova danih posojil in plačanih poroštev;
- vplačilom premičin in nepremični.
Pridobitev delnic in deležev države v gospodarskih družbah po
tem odstavku se ne šteje kot prejemek in izdatek proračuna ali
proračunskega uporabnika.

Notranji nadzor in revizija vsebuje nadzor nad zakonitostjo,
namenskostjo, gospodarnost in učinkovitostjo razpolaganja s
proračunskimi sredstvi. Osebe, ki opravljajo notranji nadzor in
revizijo, so notranji nadzorniki oziroma revizorji, ki so neposredno
odgovorni predstojniku uporabnika.

Knjigovodska vrednost delnic in deležev, ki se konvertirajo po
prejšnjem odstavku, ne sme presegati vrednosti sredstev,
pridobljenih skladno s 51. členom tega zakona.

Za 72. členom se v poglavju VII. Posebne določbe doda nov 72.b
člen, ki se glasi:

Minister, pristojen za finance, predpiše skupne osnove za
postopke notranjega nadzora in revizije, na podlagi katerih lahko
uporabniki podrobneje uredijo organizacijo in postopke za izvajanje
notranjega nadzora in revizije."
27. člen

"72.b člen

O pridobivanju delnice in deležev države v gospodarskih družbah
po drugem odstavku tega člena odloča vlada na predlog
uporabnika in po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.

Uporabniki lahko organizirajo finančne službe za pripravo in
izvrševanje proračuna ter drugih nalog, povezanih z upravljanjem
> s premoženjem države, ki je v pristojnosti uporabnika. Finančna
služba enega uporabnika lahko opravlja naloge tudi za druge
uporabnike.

23. člen
V prvem odstavku 59. členu se na koncu doda nov stavek, ki se
glasi:

Minister, pristojen za finance, predpiše skupne osnove za
postopke dela finančnih služb, na podlagi katerih lahko uporabniki
podrobneje uredijo organizacijo in postopke dela finančne službe."

"Vlada lahko v letu 1999 odloča o dajanju poroštev po tem
odstavku za kreditne obveznosti pri katerih skupna višina glavnic
ne presega 15.000,000.000 tolarjev."

28. člen

24. člen

V 75. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

61. člen se nadomesti z novim, ki se glasi:

"Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s
katerimi je določen poseben način financiranja posameznih javnih
potreb, se v letu 1999 zagotavljajo v znesku, določenim s
proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim
programom ali zakonom, razen za namen iz prvega odstavka 78.
člena tega zakona."

"Predstojnik uporabnika je pristojen za prevzemanje obveznosti,
verifikacijo obveznosti, izdajo odredbe za plačilo v breme
proračunskih sredstev organa, ki ga vodi in ugotavljanje pravice
izterjave ter izdajanje nalogov za izterjavo v korist proračunskih
sredstev.

29. člen

Predstojniki uporabnikov odgovarjajo za zakonitost, namenskost,
gospodarnost in učinkovitost razpolaganja s proračunskimi
sredstvi.
poročevalec, št. 69
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II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

"V letu 1999 se za sredstva rezerve Republike Slovenije iz 30.
člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS, št. 48/
90, 34/91- I, 30/92, 52/92 - odločba US RS, 7/93 in 43 /93 odločba US RS) oziroma za državne pomoči v skladu s posebnim
zakonom, nameni 5.000,000.000 tolarjev."

36. člen
V proračunu Republike Slovenije za leto 1999 se finančni načrti
sodnikov za prekrške in upravnih enot objavijo kot skupen letni
finančni načrt organov sodnikov za prekrške in skupni letni finančni
načrt upravnih enot. Na podlagi skupnih letnih finančnih načrtov
razdeli vlada s sklepom sredstva po posameznih upravnih enotah
in organih sodnikih za prekrške skladno s sprejetim proračunom
Republike Slovenije za leto 1999. Tako določeni letni finančni načrti
se štejejo kot sestavni del proračuna Republike Slovenije.

30. člen
V tretjem odstavku 78. člena se besede "v višini" nadomestijo z
besedo "do".
Doda se nov četrti odstavek, ki se glasi:
"Sredstva za graditev avtocest se v proračunu za leto 1999
zagotavljajo v skladu in v višini kot določa 2. člena zakona o
zagotovitvi namenskih sredstev za graditev državnih cest,
določenih v nacionalnem programu izgradnje avtocest v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 57/98)."

37. člen
V zakonu se v celotnem besedilu v vseh stavčnih zvezah beseda
"postavka" nadomesti z besedami "postavka - konto".
V 3. členu, prvem odstavku 4. člena, četrtem odstavku 44. člena
in drugem odstavku 51. člena se v vseh stavčnih zvezah beseda
"prihodek" oziroma "prihodki" nadomesti z besedo "prejemek"
oziroma "prejemki" ter beseda "odkodek" ali "odhodki" nadomesti
z besedo"izdatek" ali "izdatki".

31. člen
V prvem odstavku 85. člena se na koncu doda nov stavek, ki se
glasi:
"Za kritje presežkov odhodkov nad prihodki v bilanci prihodkov in
odhodkov, presežkov izdatkov nad prejemki v računu finančnih
terjatev in naložb ter odplačila dolgov v računu financiranja, se
Republika Slovenija v letu 1999 lahko zadolži do višine
98.000,000.000 tolarjev".

38. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka 22. člena zakona, se v
letu 1999 skladno s sprejetim načrtom delovnih mest sredstva
tekoče proračunske rezeve lahko uporabijo tudi za zagotavljanje
dodatnih sredstev za plače delavcev in funkcionarjev, zaposlenih
pri proračunskih uporabnikih. Sredstva za nove zaposlitve v
pravosodnih organih se zagotavljajo na podlagi načrtov zaposlitev,
ki jih za sodišča sprejme Vrhovno sodišče, za organe sodnike za
prekrške Senat za prekrške, za tožilstva Državno tožilstvo in za
pravobranilstva Državno prvobranilstvo.

32. člen
V 85. a členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
"Skladno s 16. členom zakona o Družbi za zavarovanje in
financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 34/
96 in 31/97) in zakonom o poroštvih Republike Slovenije za
zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (Uradni list RS, št.
20/98) se za leto 1999 določi:
- največji možni obseg obveznosti družbe iz naslova zavarovanj
pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki v
višini 147.475,000.000 tolarjev;
- največji skupni obseg izvoznih poslov zavarovanih pred riziki
sprememb vrednosti valut v višini 112.775,000.000 tolarjev in
- poroštevna kvota, ki predstavlja skupno višini glavnic kreditov
in izdanih vrednostnih papirjev, za katere bo dala Republika
Slovenije poroštva, ki znaša 36.5000,000.000 tolarjev."

39. člen
Znesek primerne porabe na prebivalca v Republiki Sloveniji se v
skladu z 20. členom zakona o financiranju občin (Uradni list RS,
št. 80/94, 45/97 - odločba US RS, 67/97 - odločba US RS in 56/
98) za leto 1999 določi v višini 62.971 tolarjev.
40. člen
V skladu z drugim odstavkom 18. člena zakona o javnih naročilih
(Uradni list RS, št. 24/97) se kot najnižje vrednosti, ko mora
naročnik objaviti javni razpis, določajo naslednje vrednosti:
- 5,000.0000 tolarjev za oddajo naročila za blago in storitev in
- 10,000.000 tolarjev za oddajo naročila za gradbena dela.

33. člen
V 85. b členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

41. člen

"Skupna višina zadolžitve na podlagi 48. a člena tega zakona se
za leto 1999 določi v višini 90.000,000.000 tolarjev."

Pri pripravi predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2000
Vrhovno sodišče pripravi in posreduje predloge finančnih načrtov
za sodišča, Senat za prekrške za organe sodnik za prekrške,
Državno tožilstvo za tožilstva in Državno pravobranilstvo za
pravobranilstva.

34. člen
V prvem odstavku 88. člena se črta tretja alineja.
35. člen

Vrhovno sodišče, Senat za prekrške, Državno tožilstvo in
Državno pravobranilstvo so pri izvrševanju proračuna Republike
Slovenije za leto 1999 pristojni za posredovanje gradiv med
Ministrstvom za finance in uporabniki za katere so pristojni po
tem zakonu."

91. člen se črta.
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Med prejemke proračuna Republike Slovenije za leto 1999 se
vključijo tudi prihodki od davka na dodano vrednost in prihodki od
trošarin, ki se nanašajo na promet leta 1999 in so vplačani v
proračun do 31. januarja leta 2000.

ceniku storitev (Vestnik številka 4, z dne 1. julij 1995) opravlja
Agencija Republike Slovenije za plačilni promet in so evidentirane
v njenem poročilu o vplačilih in razporeditvah javnofinačnih
prihodkov, se 50 odstotkov sredstev razporeja v proračun
Republike Slovenije skladno z določili Navodila o izvedbi 35. člena
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 56/98).

Med izdatke proračuna Republike Slovenije za leto 1999 se
vključujejo tudi sredstva, ki so nakazana uporabnikom do 31.
januarja leta 2000 za poravnavo obveznosti, ki so nastale v letu
1999.

45. člen

42. člen

Minister, pristojen za finance, izda predpis iz 1. člena tega zakona
a v roku 30 dni, predpise iz 5., 12., 13., 14., 15. in 34.b člena tega
zakona v roku 60 dni in predpis 35. člena tega zakona v roku 90
dni po uveljavitvi tega zakona, predpise iz 72. a in 72. b člena pa
do 1. junija 1999.

Med prejemke in izdatke uporabnikov se vključujejo tudi sredstva,
ki so nakazana uporabnikom do 31. januarja leta 2000 in se
nanašajo na poravnavo obeznosti za leto 1999.
'

46. člen

Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše izvajanje tega
člena.

Ta zakon začne veljati 1. januarja 1999, razen določb 6., 7., 8., 15.
in 30. člena tega zakona.

43. člen
Presežek prihodkov nad odhodki Agencije Republike Slovenije
za plačilni promet za leto 1998, ugotovljen v zaključnem računu,
se vplača v proračun Republike Slovenije do 30. aprila 1999.

Določbe 6., 7. in 8. člena tega zakona začnejo veljati 1. julija 1999.

44. člen

Določba 30. člena tega zakona začne veljati naslednji dan po
objavi tega zakona v Uradnem listu Republike Slovenije.

Določba 15. člena tega zakona začne veljati 1. septembra 1999.

Od sredstev obračunanih storitev, ki jih za državni proračun po

III. OBRAZLOŽITEV
K 1. členu:
S tem členom se določa nova struktura oziroma prikaz splošnega
dela proračuna, ki ga po novem sestavljajo bilanca prihodkov in
odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb, ki je novost in
račun financiranja. Vpeljuje se tudi novi pojem prejemkov in
izdatkov proračuna kot najširši izraz, ki zajema poleg prihodkov
in odhodkov proračuna iz bilance prihodkov in odhodkov tudi
prejemke in izdatke proračuna, ki so vključeni v oba računa. Prav
tako se vpeljuje nova ekonomska klasifikacija proračuna,
razdeljena na skupine, podskupine, konte in podkonte prejemkov
in izdatkov. Ekonomska klasifikacija proračuna oz. javnofinančnih
prihodkov in odhodkov, ki se s tem členom uvaja, je skladna s
predlogom državnega proračuna, prav tako pa je skladna s
kontnim okvirom, ki bo izdan na podlagi novega zakona o
računovodstvu, ki je sedaj v parlamenterni proceduri. Vse
navedene novosti so pripravljene po metodologijah Mednarodnega denarnega sklada (Government Finance Statistics) in bodo
omogočale mednarodne primerjave in analize, ki bodo skladne
tudi z zahtevami Evropske unije.

jih spodbuditi za večjo skrb za pobiranje prihodkov proračuna, za
katere so pristojni. Zaradi zagotavljanja likvidnih sredstev
proračuna je potrebno planirati tudi tovrstne prihodke in te podatke
posredovati Ministrstvu za finance.
K 3. členu:
Člen jasneje določa, da se sredstva in pripadajoče obresti
posebnega prispevka iz 6. člena zakona o popotresni obnovi
objektov in spodbujanju razvoja v Posočju prenesejo v proračun
naslednjega leta, kar sicer omogoča že sama vključitev teh
sredstev v (stalno) proračunsko rezervo.
K 4. členu:
Člen dograjuje in poenostavlja v proračunu že vzpostavljen sistem
prevzemanja obveznosti, ki bodo zahtevale plačilo v naslednjih
letih. Predvsem se s tem členom povečuje obseg sredstev za
investicijske odhodke in transfere, ki jih uporabniki lahko
prevzamejo po tem členu in zelo natančno se določajo osnove od
katerih se meri obseg. Kot novost, ki naj poenostavi postopke
izvrševanja proračuna, je vpeljan sistem evidenitiranja
predobrementev proračuna brez soglasja Ministrstva za finance
in sicer za pogodbe za katere skladno s tem zakonom ni potrebna
objava javnega razpisa.

K 2. členu:
S tem členom se želi vzpostaviti večja odgovornost uporabnikov
za razpolaganje s proračunskimi sredstvi na strani prihodkov in
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skupin 42 in 43 prav tako ni mogoče prerazporejati srestev, saj
se s tem zmanjšuje obseg sredstev za investicije, ki se financirajo
iz proračuna, in ki pomenijo pomemben segment proračunske
porabe. Mogoče je prerazporejanje sredstev na ti dve skupini.
Prav tako ni dovoljeno prerazporejanje sredstey med konti, ki
pomeni spreminjanje obsega sredstev oziroma prenašanje
sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih
terjatev in naložb in računom financiranja, saj se s tem bistveno
spreminja struktura proračuna, ki ga je sprejel Državni zbor.

K 5. členu:
člen samo natančneje opredeljuje pojem "tekoče vplačevanje".
K 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. in 14. členu:
S tem členom se nadomeščata dva sklopa v ZlPro že veljavnih
členov. Zato novi členi vsebinsko urejajo dva področja in sicer (i)
določanje tromesečnega obsega sredstev, s katerimi lahko
uporabniki razpolagajo v tem obdobju in sicer v povezavi s
planiranjem likvidnosti proračuna in (ii) prerazporejanje sredstev
med postavkami.

Edina izjema od tako vzpostavljene rešitve je predvidena za plačilo
obveznosti državnega dolga, državnih poroštev in stroškov,
povezanih z zadolževanjem, saj v primeru, da skupni izdatki za
te namene presežejo skupni obseg sredstev, izkazan za te
namene v vsaki posamezni bilanci ali računu proračuna, lahko
vlada prerazporedi sredstva za pokrivanje teh izdatkov tako, da
se spremeni struktura prejemkov in izdatkov med bilanco in obema
računoma. Pri tem se skupni obseg prejemkov in izdatkov
proračuna ne sme spremeniti glede na v Državnem zboru sprejeti
proračun. Navedeno je potrebo zaradi gibanja tečajev valut,
variabilnih obrestnih mer, predvsem pa zaradi naglih močnih
pretresov na svetovnih finančnih trgih, kakršen je letošnji, saj je
višino obveznosti iz državnih dolgov, poroštev in garancij
nemogoče natančno določiti vnaprej, enako pa velja tudi za ostale
stroške, povezane z državnim dolgom in upravljanjem z njim. V
takih razmerah nepredvidenih sprememb lahko v kratkem času
nastane presežek tovrstnih obveznosti nad postavkami, ki so za
te namene predvidene v proračunu.bi ob upoštevanju splošnih
pravil zlahka nastopil primer, ko bi država morala zaustaviti plačila
iz zgoraj opisanih naslovov, zaradi česar bi prišla v zamudo.
Zaradi določb, ki jih vsebujejo mednarodne pogodbe in pogodbe,
sklenjene z uporabo prava držav, kjer se Republika Slovenija
zadolžuje na trgih kapitala, in ki predvidevajo t.i. cross default, je
upnikom mogoče v taki situaciji sprožiti zahteve po takojšnjih
vračilih še nedospelih obveznosti. Da do tovrstnih težav ne bi
prihajalo, mora ZlPro vsebovati jasna in nedvoumna pravila o
prednostnem izpolnjevanju obveznosti, povezanih z državnimi
dolgovi, poroštvi in garancijami: takšne obveznosti se morajo v
vsakem primeru izpolniti tako, kot se glasijo.

V letu 1999 se vpeljuje nov inštrument izvrševanja proračuna,
katerega prvenstven namen je izboljšanje finančnega (likvidnostnega) planiranja in upravljanja proračuna ter racionalizacije
stroškov, ki so s tem povezane. Ta inštrument je določitev
maksimalnega obsega sredstev, ki ga v določenem obdobju
proračunski uporabnik lahko uporabi. Obdobje je v zakonu
določeno kot tromesečje. Maksimalni obseg sredstev t.j. kvoto
določi uporabniku Vlada na predlog Ministrstva za finance in sicer
upoštevaje letni finančni načrt uporabnika, prevzete obveznosti
uporabnika in likvidnostne možnosti proračuna. Vzporedno z
vzpostavitvijo postopkov določanja kvote uporabnikom bodo
potekale določene poenostavitve pri obveščanju Ministrstva za
finance o prevzetih obveznostih uporabnikov. Zakon nadalje
določa, da je spoštovanje kvot obvezno, saj smejo uporabniki
prevzemati obveznosti, ki bodo zahtevale izdatek proračuna, če
so prevzete obveznost ali sredstva za plačilo obveznosti v okviru
tromesečne kvote.
Uporabnik predloži Ministrstvu za finance predlog mesečnega
finančnega načrta za prihodnji mesec, ki je v okviru kvote. Na tej
podlagi določi Ministrstvo za finance mesečni likvidnostni načrt
uporabnika za prihodnji mesec, ki ga pošlje uporabniku. Uporabnik
mora o spremembah roka plačila in o odhodkih, ki niso ali so
premalo predvideni v tromesečni kvoti in mesečnem likvidnostnem
načrtu, obveščati Ministrstvo za finance. Obveznosti, ki vplivajo
na spremebo mesečnega likvidnostnega načrta in kvote, se lahko
poravnavajo samo s soglasjem Ministrstva za finance.
Pristojnosti uporabnika pri prerazporejanju so povečane, saj je v
celoti pristojen za prerazporejanje sredstev med konti iste
podskupine odhodkov uporabnika. O teh prerazporeditvah
sredstev uporabnik samo obvešča Ministrstvo za finance. Slednje
pa mora tudi po novem soglašati s prerazporeditvijo sredstev
med podskupinami in med v drugem odstavku 15. člena naštetimi
uporabniki. To so uporabnki, ki so podrejeni istemu predstojniku
oz. predlagatelju finančnih načrtov. Ker so umaknjeni vsebinski
pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se prerazporeditev lahko izvede,
je pomen soglasja predvsem ta, da Ministrstvo za finance pridobi
celovito vsebinsko obrazložitev prerazporeditve, saj to omogoča
Ministrstvu za finance spremljanje izvrševanje in planiranje
proračuna kot celote oz. posameznih finančnih načrtov
uporabnikov.

K 15. členu:
Predlagana je združitev načrta nabav in informatizacije v en sam
načrt nabav, ki ga sprejme vlada za vse uporabnike. Načrt nabav
za sodišča, sodnike za prekrške, državna tožilstva in
pravobranilstva sprejme na predlog Ministrstva za pravosodje.
Servis skupnih služb vlade in Center vlade za informatiko tudi v
naprej ohranjata pristojnosti za pripravo dela načrta nabav, za
katerega sta vsebinsko kompetentna. Načrt nabav bo moral biti
sprejet pred sprejetjem proračuna in posredovan v Državni zbor
hkrati s predlogom proračuna, pri čemer sta ta dva organa
pristojna za koordinacijo načrtov nabav vseh proračunskih
uporabnikov. Pri koordinaciji priprave načrta nabav za državne
upravne organe imata Servis in Center še dodatne pristojnosti, ki
so navedene v predlaganem 4. odsta. 34. člena ZlPro.

O ostalih prerazporeditvah sredstev med uporabniki odloča vlada,
ker gre za pomembnejše spremembe proračuna oz. razdelitve
sredstev med uporabniki. Vlada mora o tem tudi poročati
Državnemu zboru.

K 16. členu:
Člen prilagaja pravno ureditev zagotavljanja sredstev za manjše
investicije predlogu proračuna.

V 17. členu ZlPro je določeno, da na podskupini 400 in 401 ni
mogoče prerazporejati sredstev, saj mora obseg sredstev za
plače v proračunu kot celoti ostati nespremenjen, ker so bila
tovrstna sredstva v proračunu natančno planirana in usklajena
na vladi pri pripravi predloga proračuna. Med tema podskupinama
je sredstva mogoče prenašati, prav tako pa je to mogoče, če gre
za prenos sredstev iz sredstev za plače enega uporabnika na
sredstva za plače drugega uporabnika, ter seveda v primeru
zagotavljanja sredstev za nove zaposlitve iz tekoče poračunske
rezerve, kot je to urejeno v prehodnih določbah tega zakona. Iz

K 17. členu:
S predlagano ureditvijo se nalaga Servisu skupnih služb vlade in
Centru vlade za informatiko, da sklepata okvirne pogodbe na
različnih področjih proračunske porabe za katere za to obstaja
potreba pri večini uporabnikov, uporabniki pa imajo možnost, da
na podlagi tovrstnih pogodb v breme svojih sredstev, ali pa
sredstev Servisa ali Centra - glede na to kje so sredstva
zagotovljena - nabavljati blago ali naročati storitve. Na tak način je
mogoče racionalizirati poslovanje uporabnikov, saj sklene okvirne
pogodbe en uporabnik, ki tudi izvede postopke javnega naročanja,
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uporabljajo pa jih lahko vsi uporabniki. Prav tako se nalaga obema
naštetima organoma, da ugotavljata potrebe, izvajata postopke
vodita evidenco cen in vrst blaga in storitev in te podatke
posredujeta ostalim uporabnikom, če to zahtevajo. Uporabniki
lahko ne glede na možnost izvajanja nakupov na podlagi okvirnih
pogodb, samostojno sklepajo pobodbe skladno z načrtom nabav.
V tem primeru morajo pridobiti mnenje Centra vlade za informatiko
k pogodbam za nakup računalnikov in programske opreme.

zakonitost, namenskost in učinkovitost razpolaganja s
proračunskimi sredstvi, če pa ministri prevzemajo obveznosti v
breme sredstev organov v sestavi ministrstva, pa v tem primeru
nosijo odgovornost za ta razpolaganja.

K 18. členu:
S tem členom se črta določba, da se v proračunu zagotavljajo
sredstva za amortizacijo, s čimer se prilagaja pravna ureditev
predlogu proračuna.

K 26. in 27. členu:
V zakonu so postavljeni osnovni principi sistema notranjega
nadzora in revizije nad porabo proračunskih sredstev pri
proračunskih uporabnikih, ki je oblika predhodne kontrole porabe
proračunskih sredstev. Za organizacijo notranjega nadzora in
revizije so na podlagi skupnih kriterijev, ki jih predpiše minister za
finance, pristojni predstojniki uporabnikov, pri čemer zakon
vzpostavitev notranjega nadzora predstojnikom ne nalaga kot
obveznost. Zaradi zagotovitve nepristranskosti notranjih
nadzornikov oz. revizorjev, ki kontrolirajo odredbodajaice, je
predpisano, da so te osebe podrejene direktno predstojniku.
Vzpostaviti je potrebno mehanizme notranjega nadzora pri
proračunskih uporabnikih in usmeriti nadzor na gospodarnost,
smotrnost in učinkovitost porabe javnofinančnih sredstev. Tako
pridobljene informacije bodo tvorile podlago za odločanje pri
vodstvenem upravljanju v ministrstvih in bodo lahko v pomoč pri
identificiranju odgovornih oseb in uveljavljanju njihove
odgovornosti.

K 25. členu:
S tem členom se prilagaja dikcijo že veljavnega člena novo vpeljani
razmejitvi med prihodki in odhodki ter prejemki in izdatki proračuna.

K 19. členu:
Opušča se dosedanja komisija, ki je dajala soglasje k nakupom
oborožitve. Namesto tega se vzpostavlja poročanje Vladi na bolj
transparenten način.
K 20. členu:
S tem členom se prilagaja dikcijo že veljavnega člena novo vpeljani
razmejitvi med prihodki in odhodki ter prejemki in izdatki proračuna.
K 21. členu:
Ponovno se širi krog izjem za katere ni potrebno izvesti javnega
razpisa in sicer za zamenjavo nepremičnin, ki so v lasti države. V
Uredbi o odprodaji, oddaji ali zamenjavi nepremičnin in premičnin
v lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 52/98), ki bo ponovno
dopolnjena, bo predpisano, katere minimalne pogoje pa mora
uporabnik pri zamenjavi nepremičnin upoševati.

Neposredno povezana z določitvijo postopkov dela notranjih
revizorjev pri uporabnikih so tudi postopki dela finančne službe
uporabnika. Zato je predpisano, da lahko minister za finance
predpiše skupne osnove za postopke dela finančnih služb, na
podlagi katerih lahko uporabniki podrobneje uredijo organizacijo
in postopke dela finančne službe.

S tem členom se prav tako omogoča Agenciji RS za plačilni promet
kot javnemu zavodu, da proda določeno državno premoženje
zaradi izvedbe reforme plačilnega prometa v državi. V členu so
določeni subjekti katerim Agencija lahko premoženje proda, pogoj
za prodajo pa je, da kupec prevzame tudi delavce, ki so delali s
tem premoženjem.

K 28., 29., 30., 31., 32. In 33. členu:
S temi členi se v skladu z že ustaljenim načinom urejanja določa
ureditev financiranja določenih potreb, obseg zadolžitve za kritje
izdatkov proračuna, zadolžitev oseb javnega sektorja in omejitev
potencialnih obveznosti države do Slovenske razvojne družbe v
letu 1999.

K 22. členu:
S tem členom se na novo ureja institut pridobivanja delnic in
deležev države v gospodarskih družbah z vplačilom kapitala s
stvarnim vložkom in sicer s konverzijo terjatev, ki jih ima država
do pravne osebe. Bistvena novost od predlagane ureditve je
podana v 2. alineji 2. odstavka in v rešitvi, da se tovrstna konverzija
odraža samo v bilaci stanja, ne pa tudi med prejemki in izdatki
proračuna. O pridobivanju delnice in deležev države v
gospodarskih družbah s vplačilom kapitala s stvarnim vložkom
po novem odloča vlada na predlog uporabnika, seveda v soglasju
z Ministrstvom za finance. Obseg konvertiranja po tem členu je
omejen in sicer knjigovodska vrednost delnic in deleže, ki se
konvertirajo ne sme presegati vrednosti sredstev, pridobljenih
skladno s 51. členom tega zakona, pri čemer se s sredstvi
pridobljenimi po 51. členu ZlPro razume dejansko vplačana
sredstva v proračun in ne samo sredstva, ki so bila planirana kot
iztržek od prodaje, ki je načrtovana ob planiranju proračuna.

Rešitev v prvem odstavku 30. člena zakona je izjemna, saj se z
njo spreminja določba, ki se nanaša na letošnje leto in sicer zaradi
financiranja odprave posledic škode, nastale v neurju in poplavah
v jeseni letošnjega leta. Spreminja se določilo, ki določa, da se
sredstva za graditev avtocest v letu 1998 zagotavljajo v višini
28.300,000.000 tolarjev, tako da se točno določeni znesek za ta
namen pretvori v maksimalno določeni znesek. Takšna dikcija bo
omogočilo vladi, da s sklepom prerazporedi sredstva iz te
postavke in s tem zagotovi sredstva za odpravo posledic. Na tak
način bo v okviru v proračunu zagotovljenih sredstev mogoče
najti vire za financiranje odprave posledic škode v skladu s sklepi
vlade in interventnim zakonom, ki bo predlagan s strani vlade v
sprejem Državnem zboru in bo omogočal, da se uporabijo
sredstva stalne proračunske rezerve za financiranje naravnih
nesreč v letošnjem letu. Predlagana rešitev je utemeljena iz
razloga, ker program izgradnje avtocest v letošnjem letu ne bo
realiziran in se tovrstna sredstva preusmerjajo na program za
odpravo posledic neurij in poplav v jeseni leta 1998.

K 23. členu:
S tem členom se določa obseg skupne višine glavnic, do katere
lahko vlada v letu 1999 odloča o dajanju poroštev.
K 24. členu:
Tukaj se natančneje določajo pristojnosti, ki jih ima predstojnik
uporabnika. Le-ta je pristojen za razpolaganje tako s prihodki
proračuna kot tudi odhodki proračuna, zagotovljenimi v finančnem
načrtu uporabnika. Našteta upravičenja so pomembna za
razmejitev nalog v fazi prevzemanja obveznosti in plačila ter so
lahko v pomoč pri organizaciji , ureditvi postopkov in določitvi
nalog in dela finančnih služb in notranjih revizorjev uporabnika.
Načeloma predstojniki uporabnikov sami odgovarjajo za
poročevalec, št. 69

K 34. členu:
Predlaga se, da se iz seznama skladov, agencij in skladov
socialnega zavarovanja, katerih ustanovitelj je država, kateri
morajo predložiti svoje finančne načrte Vladi oziroma Državnemu
zboru hkrati s predlogom proračuna, črta Družba za avtoceste
RS, ker gre za javno podjetje, ki je ustanovljeno z zakonom, in ki
se več kot 50 procentno (vključujoč zadolževanje) financira iz
sredstev, ki niso javnofinančna - niso pridobljena iz sektorja država
16

23. november 1998

Ta zakon določa tudi znesek primerne porabe na prebivalca v
Republiki Sloveniji za leto 1999 v višini 62.971 tolarjev, kot to
zahteva 20. člen zakona o financiranju občin.

- in torej ne spada v institucionalni sektor država (General Government), upoštevaje kriterije sprejete v Uredbi o uvedbi in uporabi
standardne klasifikacije institucionalnih sektorjev (Uradni list RS,
št. 56/98), ki se bo pričela uporabljati s 1.1.1999. Ker ne spada v
pojem države v širšem pomenu, ampak med nefinančne družbe
pod javnim nadzorom, ne more biti vključen med pravne osebe,
ki so pomembne za spremljanje in analiziranje javnih financ, zato
se predlaga, da se Družba za avtoceste RS črta iz tega seznama.

V skladu z 18. členom zakona o javnih naročilih se na novo
določajo najnižje vrednosti, ko mora naročnik objaviti javni razpis
in sicer 5,000.0000 tolarjev za oddajo naročila za blago in storitve
in 10,000.000 tolarjev za oddajo naročila za gradbena dela. Ta
člen izjemoma velja za vse pravne subjekte, ki so v zakonu o
javnih naročilih določeni kot naročnki in ne samo za uporabnike
državnega proračuna.

K 35. členu:
Člen 91 je zaradi uveljavitve zakona o javnih naročilih postal
nepotreben.

Zakon določa koordinatorja priprave predloga proračuna države
za leto 2000 za sodišča, za sodnike za prekrške, tožilstva in
pravobranilstva. Tako bo Vrhovno sodišče pripravilo in posredovalo
predloge finančnih načrtov za sodišča, Senat za prekrške za
sodnike za prekrške, Državno tožilstvo pa za tožilstva. Vsi
navedeni organi pridobijo tudi nove pristojnosti po tem zakonu,
saj so pri izvrševanju proračuna za leto 1999 pristojni za
posredovanje gradiv med Ministrstvom za finance in uporabniki,
za katere so pristojna po tem zakonu.

K 36. do 46. členu:
Ti členi so umeščeni v poglavje prehodne določbe in so izključno
vezani na izvrševanje proračuna države za leto1999.
Zakon daje podlago za določitev členitev prejemkov in izdatkov
proračuna Republike Slovenije za leto 1999.
Predlaga se, da se v proračunu finančni načrti sodnikov za
prekrške in upravnih enot objavijo kot skupen letni finančni načrt.
Tako v proračunu določena sredstva vlada razmeji s sklepom po
posameznih upravnih enotah in sodnikih za prekrške in sicer
skladno s sprejetim proračunom, seveda izhahajoč iz predloga
proračuna in vloženih amandmajev. Tako določena sredstva se
štejejo kot letni finančni načrti teh uporabnikov.

Proračunsko leto 1999 je ponovno podaljšano v leto 2000 in sicer
se med prejemke proračuna za leto 1999 se vključijo tudi prihodki
od davka na dodano vrednost in prihodki od trošarin, ki se nanašajo
na promet leta 1999 in so vplačani v proračun do 31. januarja leta
2000. Med izdatke proračuna Republike Slovenije za leto 1999 se
vključujejo tudi sredstva, ki so nakazana uporabnikom do 31.
januarja leta 2000 za poravnavo obveznosti, ki so nastale v letu
1999.

Ponavlja se ureditev kot v letu 1998, da se ne glede na določbo
22. člena drugi odstavek ZlPro sredstva tekoče proračunske
rezeve lahko uporabijo tudi za pokrivanje odhodkov za nove
zaposlitve in napredovanje delavcev in funkcionarjev, zaposlenih
pri proračunskih uporabnikih, saj je bilo tako določeno ob
planiranju proračuna. Sredstva za nove zaposlitve pri sodiščih,
sodnikih za prekrške, tožilstvih in pravobranilstvih se zagotavljajo
na podalgi načrta zaposlitev, ki ga sprejmejo v tem členu določeni
organi.

Tudi v letu 1999 je ponovljena rešitev, da se presežek prihodkov
nad odhodki Agencije za plačilni promet za leto 1998, ugotovljen
. v zaključnem računu, vplača v proračun, prav tako pa se 50
odstotkov sredstev provizije, ki jo Agancija pobere za opravljanja
poslov za državo, razporeja v proračun.
Določeno je prehodno obdobje 6 mesecev do uveljavitve režima
določanja tromesečnih kvot.

zadolževanje države, ki je povezano s financiranjem salda bilance
prihodkov in odhodkov. V računu financiranja se izkazujejo tudi
načrtovane spremembe denarnih sredstev na računih proračuna
v teku proračunskega leta.

IV. BESEDILA ČLENOV, KI SE
SPREMINJAJO
2. člen

5. člen

Proračun sestavljata bilanca prihodkov in odhodkov ter račun
financiranja.

Prihodki proračuna se pobirajo in vplačujejo v proračun v skladu
z zakonom ne glede na znesek, ki je v proračunu določen za
posamezno vrsto prihodkov.

V bilanci prihodkov in odhodkov se izkazujejo načrtovani prihodki
iz davkov, carin, drugih dajatev in drugi prihodki ter prihodki od
upravljanja in razpolaganja z državnim premoženjem in načrtovani
odhodki na ravni države, razen če je s tem zakonom drugače
določeno.

8. člen
Sredstva iz naslova pomoči, donacij, kupnin in sredstva iz naslova
prodaje, nabave in zamenjave nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije po 4. členu tega zakona, ki po posameznih
proračunskih postavkah niso bila porabljena do 31. decembra

V računu financiranja se izkazuje odplačevanje dolgov in
23. november 1998
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14. člen

tekočega leta, se prenesejo v proračun za naslednje leto.

Uporabniki predložijo Ministrstvu za finance do 15. dne v tekočem
mesecu predlog mesečnega finančnega načrta za prihodnji
mesec.

Prihodki od upravljanja s sredstvi kupnin, ki po posameznih
proračunskih postavkah niso bili porabljeni do 31. decembra
tekočega leta, se prenesejo v proračun za naslednje leto, prihodki
od upravljanja s sredstvi pomoči in donacij pa samo v kolikor
donator to zahteva.

Na podlagi predlogov mesečnih finančnih načrtov uporabnikov
določi Ministrstvo za finance mesečni načrt za izvrševanje
proračuna za prihodnji mesec in ga do 25. dne v tekočem mesecu
pošlje uporabnikom.

Za obseg prenesenih sredstev se poveča proračunska postavka
na katero se nanašajo in skupni obseg odhodkov proračuna.

Če v mesečnem načrtu za izvrševanje proračuna niso
upoštevani odhodki posameznega uporabnika po njegovem
mesečnem finančnem načrtu, odloči o spornem vprašanju vlada
na predlog uporabnika.

10. člen
Uporabniki lahko prevzemajo obveznosti, ki bodo terjale plačilo v
naslednjih letih, če je že odprta proračunska postavka v proračunu
tekočega leta. Skupaj prevzete obveznosti iz naslova investicijskih izdatkov ne smejo presegati 50% sredstev v tekočem letu,
iz naslova drugih namenov pa ne 25% teh sredstev, razen za
obveznosti iz naslova najemnin, donacij in namenskih posojil.

Če uporabnik ni predložil Ministrstvu za finance predloga
mesečnega finančnega načrta v roku iz prvega odstavka tega
člena, določi mesečni finančni načrt za tega uporabnika Ministrstvo
za finance.

Uporabnik lahko prevzame obveznosti iz prejšnjega odstavka
po predhodnem soglasju Ministrstva za finance.

15. člen
Uporabniki so dolžni tekoče spremljati uresničevanje načrtovane
porabe sredstev po mesečnem načrtu za izvrševanje proračuna
in najkasneje 5 dni pred predvidenim izplačilom obvestiti Ministrstvo
za finance o spremembah pri rokih porabe sredstev v okviru
mesečnega načrta za izvrševanje proračuna.

Prevzete obveznosti iz prvega odstavka uporabniki vključijo v
proračun leta, na katerega se nanašajo.
11. člen
Uporabniki sestavljajo bilanco prihodkov in odhodkov iz naslova
lastne dejavnosti, v kateri izkazujejo prihodke in odhodke, ki so
doseženi z lastno dejavnostjo uporabnika.

16. člen
Odhodki, ki niso predvideni v mesečnem načrtu za izvrševanje
proračuna, ali odhodki, ki terjajo prekoračitev posameznih postavk
v mesečnem načrtu za izvrševanje proračuna (v nadaljnjem
besedilu: nepredvideni odhodki), se lahko poravnavajo s
soglasjem Ministrstva za finance.

Bilanca prihodkov in odhodkov iz prejšnjega odstavka ni sestavni
del proračuna.
Uporabniki smejo uporabljati sredstva v bilanci prihodkov in
odhodkov iz naslova opravljanja lastne dejavnosti v skladu z
realizacijo prihodkov in prevzetimi obveznostmi iz naslova
opravljanja lastne dejavnosti.

Minister, pristojen za finance, podrobneje predpiše način
sporočanja in izvrševanja mesečnih načrtov.
17. člen

Presežki prihodkov nad odhodki v bilanci iz prejšnjega odstavka
se tekoče vplačujejo v proračun.

Če se v teku izvrševanja proračuna ugotovi, da so potrebna
dodatna dela ali storitve za opravljanje nalog in dodatna sredstva
za socialne prejemke, ki jih ob sprejemanju proračuna ali sklepanju
pogodbe ni bilo mogoče predvideti, so pa nujna za izvrševanje
predpisov ali za izvršitev storitve, uporabnik prerazporedi
sredstva v okviru istega namena, če to ni mogoče pa v okviru
vseh postavk finančnega načrta uporabnika. Na namen: plače,
prispevki delodajalca in drugi prejemki, uporabnik ne more
prerazporejati sredstev.

Uporabniki sestavijo zaključni račun bilance prihodkov in odhodkov
iz naslova opravljanja lastnih dejavnosti za tekoče leto in ga do
zadnjega dne februarja prihodnjega leta predložijo Ministrstvu za
finance.
Razlika med vplačanimi sredstvi iz četrtega odstavka tega člena
in ugotovljenim presežkom po zaključnem računu bilance
prihodkov in odhodkov se vplača v proračun do zadnjega dne
februarja prihodnjega leta.

Za dodatna dela in storitve morajo uporabniki skleniti z izvajalcem
dodatek k pogodbi.

12. člen

O poravnavanju nepredvidenih odhodkov iz prvega odstavka
tega člena odloča uporabnik v soglasju z Ministrstvom za finance.

Proračun se izvršuje na podlagi mesečnih načrtov za izvrševanje
proračuna v skladu z likvidnostnimi možnostmi proračuna.
13. člen

O prerazporeditvah sredstev med postavkami v okviru namena
in med postavkami med nameni finančnega načrta uporabnika, ki
presegajo 20 odstotkov postavke, ki se zmanjšuje in je določena
s proračunom, odloča vlada na predlog Ministrstva za finance in
na podlagi vsebinske utemeljitve uporabnika.

Uporabniki smejo prevzemati obveznosti, ki bodo zahtevale
odhodek proračuna, če so za izpolnitev takšnih obveznosti na
razpolago sredstva, namensko izkazana v posebnem delu
proračuna in če je plačevanje obveznosti usklajeno z mesečnim
načrtom za izvrševanje proračuna.

18. člen

Sredstva, ki se nanašajo na odplačila glavnic in obresti od
državnega dolga predstavljajo načrtovane vrednosti in ne najvišjih
zneskov, do katerih se lahko vršijo plačila iz tega naslova.

poročevalec, št. 69

Uporabniki zagotovijo sredstva za neporavnane obveznosti iz
preteklega leta v okviru dodeljenih sredstev proračuna tekočega
leta.
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Če s proračunom dodeljena sredstva ne zagotavljajo izvrševanja
načrta nabav, morajo vlada, Državni zbor, Državni svet, Predsednik
Republike Slovenije, ustavno sodišče, Računsko sodišče, Varuh
človekovih pravic, Agencija Republike Slovenije za revidiranje
lastninskega preoblikovanja in Slovenska akademija znanosti in
umetnosti v 30 dneh po uveljavitvi proračuna spremeniti načrt
nabav.

Sredstva iz prejšnjega odstavka se zagotovijo s prerazporeditvijo
sredstev v okviru finančnega načrta uporabnika na ustrezno
postavko, če take postavke ni, se zanje ponovno odpre postavka
z enakim nazivom kot v preteklem letu.
O prerazporeditvi sredstev iz prejšnjih odstavkov odloča
uporabnik v soglasju z Ministrstvom za finance.
19. člen

Osnovno sredstvo, pridobljeno na podlagi načrta nabav, se
izkazuje v premoženjski bilanci uporabnika, ki je osnovno sredstvo
pridobil.

Če se odhodki iz 17. člena tega zakona pri posameznem
uporabniku, razen odhodki za namen plače, prispevki delodajalca
in drugi prejemki, ne morejo poravnati s prihranki pri istem
uporabniku, lahko vlada na predlog, ki ga pripravi Ministrstvo za
finance v soglasju s pristojnimi ministrstvi, odloči, da se ti odhodki
poravnajo s prihranki oziroma zmanjšanjem postavk pri drugih
uporabnikih.

V načrtu nabav iz prevega odstavka tega člena se ločeno izkažejo
tudi nabave na osnovi leasinga in drugih odplačnih načinov
pridobitve lastninske pravice.
34. b člen

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka odloča o prerazporeditvah sredstev med upravnimi enotami Ministrstvo za notranje
zadeve in o prerazporeditvah sredstve med sodniki za prekrške
Senat za prekrške, če so izpolnjeni pogoji iz 17. člena tega zakona.

Uporabniki imajo na posebni proračunski postavki zagotovljena
sredstva za nakup opreme manjše vrednosti, vključno s pisarniško
opremo. Višina sredstev na posebni proračunski postavki se določi
največ v višini 30.000 tolarjev na zaposlenega pri proračunskem
uporabniku na dan 31. december 1997, pri čemer višina
posamezne nabave ne sme presegati 100.000 tolarjev.
Prerazporeditve sredstev na to postavko niso dovoljene.

19. a člen
O prerazporeditvah sredstev med proračunskimi uporabniki mora
vlada trimesečno obveščati Državni zbor Republike Slovenije.

Za uporabo sredstev iz prejšnjega odstavka tega člena se ne
uporabljajo določbe 34. člena tega zakona.

34. člen

Minister, pristojen za finance, natančneje določi pogoje in način
uporabe sredstev iz prvega odstavka tega člena.

Sredstva za investicijske izdatke, razen sredstev za informatizacijo, se uporabljajo v skladu z načrtom nabav zemljišč, zgradb,
stanovanj, poslovnih prostorov, opreme, vključno s pisarniško
opremo, prevoznih sredstev ter investicijskega vzdrževanja (v
nadaljnjem besedilu: načrt nabav).

35. člen
Sredstva za informacijsko strojno in programsko opremo, za
vzdrževanje opreme in za usposabljanje delavcev se uporabljajo
v skladu z načrtom informatizacije uporabnikov, ki ga določi vlada
na predlog Centra vlade za informatiko, Ministrstva za obrambo,
Ministrstva za notranje zadeve, Ministrstva za finance, Slovenske
obveščevalno-varnostne agencije, Državnega zbora, Državnega
sveta, Predsednika republike, ustavnega sodišča, Računskega
sodišča, Agencije Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja in Varuha človekovih pravic.

Vlada določi načrt nabav na predlog:
- Servisa skupnih služb vlade - za upravne organe, razen za
spodaj navedene upravne organe in službe;
- Ministrstva za zunanje zadeve - za diplomatsko-konzularna
predstavništva;
- Ministrstva za pravosodje - za pravosodne organe in
kazensko-poboljševalne zavode;

Center vlade za informatiko pripravi načrt informatizacije
uporabnikov iz prejšnjega odstavka na podlagi programov
informatizacije posameznih uporabnikov.

- Ministrstva za notranje zadeve;

K pogodbam, ki jih na podlagi načrta informatizacije sklenejo
uporabniki daje mnenja Center vlade za informatiko. Center vlade
za informatiko izda mnenje v desetih dneh.

- Ministrstva za obrambo in
- Slovenske obveščevalno-varnostne agencije.
- Ministrstva za okolje in prostor - za specialno opremo za organe
v sestavi.

Če s proračunom dodeljena sredstva ne zagotavljajo izvajanja
načrta informatizacije iz prvega odstavka tega člena, mora vlada
v 30 dneh po uveljavitvi proračuna spremeniti načrt informatizacije.

Pri odločanju o načrtu nabav iz prejšnjega odstavka je vlada
dolžna upoštevati enotne standarde in normative.

36. člen
Nabave, za katere so sredstva zagotovljena iz pomoči ali donacij,
niso sestavni del načrtov nabav iz 34. in 35. člena tega zakona.

Državni zbor, Državni svet, Predsednik Republike Slovenije,
ustavno sodišče, Računsko sodišče, Varuh človekovih pravic,
Agencija Republike Slovenije za revidiranje lastninskega
preoblikovanja in Slovenska akademija znanosti in umetnosti
določijo načrt nabav in ga posredujejo vladi.

37. člen
Uporabnikom se zagotavljajo sredstva za amortizacijo do višine,
ki je zagotovljena s proračunom.

Sredstva po načrtu nabav iz prve alinee drugega odstavka tega
člena se zagotavljajo na postavki Servisa skupnih služb vlade.

23. november 1998

Uporabniki uporabljajo amortizacijo za namene iz 34. in 35. člena
tega zakona.
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zadrugah s konverzijo neplačanih davkov, prispevkov, carin in
drugih dajatev v postopkih prisilne poravnave v skladu z zakonom
o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, iz sredstev proračuna,
brezplačno ali na podlagi drugih zakonov.

41. člen
Za nakup oborožitve, vojaške opreme, specialne operativne
tehnike oziroma drug nakup zaupne narave, je potrebno
predhodno soglasje komisije, ki jo imenuje vlada.
O nakupih iz prejšnjega odstavka' vlada dvakrat letno obvešča
Državni zbor

Država lahko neplačane dajatve tudi pobota s terjatvami
dolžnikov do Republike Slovenije. Pobotane dajatve se knjižijo
med prihodke, pobotani dolgovi med odhodke.

44. člen

59. člen

Za kritje odhodkov proračuna in odplačilo dolgov se Republika
Slovenija v posameznem letu lahko zadolži doma in v tujini do
višine, določene s proračunom, in sicer s črpanjem posojil ali z
izdajo vrednostnih papirjev.

Vlada lahko daje poroštva za izpolnitev posojilnih in drugih
obveznosti domačih pravnih oseb skladno z zakonom o merilih in
postopku za dajanje poroštev Republike Slovenije (Uradni list
RS, št. 21/95). Vlada lahko v letu 1996 odloča o dajanju poroštev
za kreditne obveznosti domačih pravnih oseb, pri katerih skupna
višina glavnic ne presega 15.000,000.000 tolarjev, enako tudi v
letu 1997. Vlada lahko v letu 1998 odloča o dajanju poroštev po
tem odstavku za kreditne obveznosti, pri katerih skupna višina
glavnic ne presega 15.000,000.000 tolarjev.

O sklepanju poslov, ki so podlaga za zadolževanje iz prejšnjega
odstavka odloča vlada, pogodbe pa sklepa minister za finance, ki
lahko za sklenitev posameznega posla pooblasti drugo osebo.
O zadolžitvah iz prvega odstavka tega člena vlada obvešča
Državni zbor.

Vlada poroča državnemu zboru o stanju in spremembah dolgov
z državnim poroštvom dvakrat letno.

Če se zaradi občasno neusklajenih prihodkov in odhodkov
izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, se lahko Republika
Slovenija kratkoročno zadolži do višine 5% zadnjega sprejetega
proračuna. Kot kratkoročno zadolževanje se šteje tudi črpanje
kratkoročnih sredstev na podlagi pogodbe sklenjene za daljše
časovno obdobje.

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko vlada na
predlog Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v okviru
zneska iz prvega odstavka tega člena daje poroštva tudi za
izpolnitev posojilnih obveznosti študentov za kritje stroškov študija.
Natančnejši način, pogoje in merila za dajanje poroštev iz
prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za delo, v soglasju
z ministrom, pristojnim za finance.

O zadolžitvi iz prejšnjega odstavka odloča minister, pristojen za
finance.
52. člen

O drugih poroštvih države odloča Državni zbor s posebnim
zakonom.

Prihodki od prodaje in zamenjave nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenje ter od odškodnin iz naslova zavarovanj se
uporabljajo za investicijske izdatke za izvajanje nalog uporabnikov,
ki so določene s posebnimi zakoni in v s skladu s posebnim
načrtom nabav, ki ga določi vlada na način iz drugega, tretjega in
četrtega odstavka 34. člena tega zakona ter v skladu z načrtom
prodaj, ki ga določi na enak način.

61. člen
Osebe, ki so pooblaščene za razpolaganje s sredstvi pri
uporabnikih, so odredbodajalci in odgovarjajo za zakonitost,
gospodarnost, upravičenost in namembnost uporabe proračunskih sredstev.

Za prodajo in zamenjavo nepremičnin in premičnin v lasti
Republike Slovenije, ki jih uporabljajo Državni zbor, Državni svet,
Ustavno sodišč, Računsko sodišče, Predsednik Republike
Slovenije, Varuh človekovih pravic in Agencija Republike Slovenije
za revidiranje lastninskega preoblikovanja podjetij, kadar
pogodbena vrednost ne presega 1,000.000 tolarjev, ni potreben
načrt prodaj iz prvega odstavka tega člena. Pogodbe o prodaji in
zamenjavi sklepa pooblaščena oseba uporabnika.

64. člen
Vrste in roke za vključitev prihodkov in odhodkov v bilanco
prihodkov in odhodkov ter način enotnega vodenja poslovnih
knjig in letnih poročil za proračun in uporabnike proračunskih
sredstev predpiše minister za finance.
72. člen
O opravljenem nadzoru, ugotovitvah in odločitvah Ministrstvo za
finance vsako četrtletje obvešča vlado, vlada pa Državni zbor in
Računsko sodišče.

Prodaja, zamenjava in oddaja v zakup (najem) nepremičnin in
premičnin v lasti Republike Slovenije se izvede na podlagi
predhodno izvedenega javnega razpisa. Javni razpis ni potreben
za prodajo solastniških deležev na nepremičninah in oddajanje
nepremičnin v najem, na katerih je Republika Slovenija manj kot
50 odstotni solastnik, prodajo zasedenih in najemnih stanovanj,
oddajanje stanovanj v najem zaposlenim pri uporabnikih ter v
drugih, s posebnim predpisom določenih primerih.

75. člen
Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s
katerimi je določen poseben način financiranja posameznih javnih
potreb, se v letu 1996 zagotavljajo v znesku, določenim s
proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim
programom ali zakonom, razen za namen iz 78. člena tega zakona.

Za razpolaganje z državnim premoženjem za namene iz prvega
in drugega odstavka tega člena se ne uporabljajo določbe zakona
o začasni prepovedi privatizacije pravnih oseb in premoženja v
lasti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 20/95 in 37/95).

Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s
katerimi je določen poseben način financiranja posameznih javnih
potreb, se v letu 1997 zagotavljajo v znesku, določenim s
proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim
programom ali zakonom.

56. člen
Država lahko pridobiva deleže v gospodarskih družbah in
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obveznic na podlagi 26. člena zakona o Slovenski razvojni družbi
in programu prestrukturiranja podjetij (Uradni list RS, št. 39/97).

Sredstva za realizacijo nacionalnih programov in zakonov, s
katerimi je določen poseben način financiranja posameznih javnih
potreb, se v letu 1998 zagotavljajo v znesku, določenim s
proračunom, ne glede na znesek, ki je določen z nacionalnim
programom ali zakonom.

85.a člen
Skladno s 16. členom zakona o Družbi za zavarovanje in
financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 34/
96 in 31/97) se določi kot skupni največji možni obseg rizikov za
leto 1997:

76. člen
Od prihodkov proračuna za leto 1996, izkazanih v bilanci
prihodkov in odhodkov, se izloči 1.000,000.000 tolarjev v rezerve
Republike Slovenije.

- iz naslova zavarovanj pred nekomercialnimi in srednjeročnimi
komercialnimi riziki 73.000.000.000 tolarjev;
- iz naslova zavarovanj pred riziki sprememb vrednosti valut
51.000.000.000 tolarjev.

če se prihodki proračuna dosežejo v manjšem obsegu, kot je
predvideno v bilanci prihodkov in odhodkov in v računu financiranja,
se lahko za kritje odhodkov uporabijo razpoložljiva sredstva
rezerve.

Skladno s 16. členom zakona o Družbi za zavarovanje in
financiranje izvoza Slovenije (Uradni list RS, št. 32/92, 37/95, 34/
96 in 31/97) in zakonom o poroštvih Republike Slovenije za
zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (Uradni list RS, št.
20/98) se za leto 1998 določi:
- največji možni obseg obveznosti družbe iz naslova zavarovanj
pred nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi riziki v
višini 113.000,000.000 tolarjev;
- največji skupni obseg izvoznih poslov zavarovanih pred riziki
sprememb vrednosti valut v višini 217.500,000.000 tolarjev in
- poroštevna kvota, ki predstavlja skupno višini glavnic kreditov
in izdanih vrednostnih papirjev, za katere bo dala Republika
Slovenije poroštva, ki znaša 20.000,000.000 tolarjev.

Sredstva, ki se uporabijo po prejšnjem odstavku, se vračajo v
rezerve Republike Slovenije v naslednjem letu z dodatnim
izločanjem v višini 1% mesečnih prihodkov.
V letu 1997 se za sredstva rezerve Republike Slovenije, oziroma
za državne pomoči v skladu s posebnim zakonom, nameni
250,000.000 tolarjev. V letu 1998 se za sredstva rezerve
Republike Slovenije iz 30. člena zakona o financiranju javne porabe
(Uradni list RS, št. 48/90, 34/91-1, 30/92, 52/92 - odločba US RS,
7/93 in 43 /93 - odločba US RS) oziroma za državne pomoči v
skladu s posebnim zakonom, nameni 2.000,000.000 tolarjev.
78. člen

85.b člen

Sredstva za graditev avtocest po 2. členu zakona o zagotovitvi
namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega omrežja v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 46/93) se zagotavljajo v višini, določeni
z zakonom, ne glede na znesek, ki je v proračunu določen za ta
namen.

Skupna višina zadolžitve na podlagi 48.a člena tega zakona se
določi za leto 1997 v višini 55.000,000.000 tolarjev.
Skupna višina zadolžitve na podlagi 48. a člena tega zakona se
za leto 1998 določi v višini 60.000,000.000 tolarjev.

Sredstva za graditev avtocest se v letu 1997 zagotavljajo skladno
z drugim odstavkom 75. člena tega zakona.

88. člen
Vlada s predlogom proračuna za prihodnje leto predloži
Državnemu zboru tudi finančne načrte:
- Agencije Republike Slovenije za plačilni promet,
- Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in privatizacijo,
- Družbe za avtoceste Republike Slovenije, d.d.,
- Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d.,
- Filmskega sklada Republike Slovenije,
- Jamstvenega sklada Republike Slovenije,
- Slovenskega odškodninskega sklada, d.d.,
- Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije,
- Sklada Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti,
- Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva,
- Sklada Republike Slovenije za sukcesijo,
- Sklada za financiranje razgradnje Nuklearne elektrarne Krško
in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK,
- Sklada za poplačilo vojne odškodnine,
- Sklada za regionalni razvoj in ohranitev poseljenosti slovenskega
podeželja, d.o.o.,
- Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka,
d.d.,
- Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
- Zavoda Republike Slovenije za blagovne rezerve,
- Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, za
obvezni del zavarovanja,
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, za obvezni del
zavarovanja.

Sredstva za graditev avtocest se v letu 1998 zagotavljajo v višini
28.300,000.000 tolarjev.
85. člen
Za kritje odhodkov proračuna in odplačila dolga se Republika
Slovenija v letu 1996 lahko zadolži do višine 47.000,000.000
tolarjev, v letu 1997 pa do višine 55.000,000.000 tolarjev. Za kritje
odhodkov proračuna in odplačila dolga se Republika Slovenija v
letu 1998 lahko zadolži do višine 110.000,000.000 tolarjev.
V zadolžitev iz prvega odstavka tega člena se ne šteje zadolžitev
po zakonu o zagotavljanju sredstev za realizacijo temeljnih
razvojnih programov obrambnih sil Republike Slovenije v letih
1994 - 2003 (Uradni list RS, št. 13/94), zadolžitev iz 48. člena tega
zakon in tudi ne prevzem dolga po zakonu o privatizaciji Slovenskih
železarn, d.d. (Uradni list RS, št. 13/98).
Ne glede na prvi odstavek tega člena, se lahko Republika Slovenija
v letu 1996 dodatno zadolži za nabavo poslovnih prostorov
diplomatsko-konzularnih predstavništev, rezidenc veleposlanikov
in šefov misij ter stanovanj generalnih konzulov, do višine
2.200,000.000 tolarjev. Posojila se lahko najamejo, če mesečna
anuiteta posameznega posojila ne preseže zneska mesečne
najemnine za navedene prostore.
V zadolžitev iz prvega odstavka tega člena se šteje tudi stanje
kratkoročne zadolžitve na dan 31. decembra tekočega leta.

Pravne osebe iz prejšnjega odstavka morajo finančne načrte
pripraviti na način in v roku, ki ga določi minister, pristojen za
finance, ob pripravi proračuna za prihodnje leto in jih predložiti

V zadolžitev iz prvega odstavka tega člena se ne šteje izdaja
23. november 1998
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Slovenije, če je to potrebno zaradi zagotavljanja likvidnostnih
sredstev za izvrševanje proračuna Republike Slovenije.

vladi v skladu z zakoni, ki urejajo njihovo delovanje.
Pravne osebe iz prvega odstavka tega člena morajo mesečno
poročati Ministrstvu za finance o prihodkih, odhodkih,
zadolževanju in odplačilih glavnic, stanju na računih in naložbah
prostih denarnih sredstev, na način, ki ga določi minister, pristojen
za finance.

Minister, pristojen za finance, določi način in roke za ponudbo
prostih denarnih sredstev pravnih oseb iz prejšnjega člena
91. člen
Do uveljavitve posebnega zakona iz 40. člena tega zakona se
glede nabavljanja opreme in oddajanja del in storitev uporabljajo
določbe zakona o izvrševanju proračuna in o proračunu
Republike Slovenije za leti 1994 in 1995 (Uradni list RS, št. 26/94
in 40/95) in odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za
oddajo javnih naročil (Uradni list RS, št. 28/93 in 19/94).

88. a člen
Pravne osebe iz prejšnjega člena morajo pred deponiranjem
oziroma pred podaljšanjem deponiranja svojih denarnih sredstev
pri bankah, oziroma pred nalaganjem prostih denarnih sredstev
v vrednostne papirje, ponuditi ta sredstva Ministrstvu za finance
na njegovo zahtevo kot kratkoročno zadolžitev Republike
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 802-03/98-2 (T)
Ljubljana, dne 11. novembra 1998

ga Državni zbor Republike Slovenije obravnava na prvi
naslednji seji.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih
teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 113. korespondenčni seji dne
11. novembra 1998 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI MEMORANDUMA
O SOGLASJU MED MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VRHOVNIM POVELJSTVOM
ZAVEZNIŠKIH SIL ZA EVROPO (VPZSE) GLEDE ZAGOTAVLJANJA LOGISTIČNE PODPORE DRŽAVE GOSTITELJICE V PODPORO VOJAŠKI VAJI "COOPERATIVE
ADVENTURE EXCHANGE 98",

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve;
- mag. Alojz KRAPEŽ, ministfer za obrambo;
- Bogdan KOPRIVNIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za
obrambo;
- dr. Ernest PETRIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za
zunanje zadeve.

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah s prošnjo, da

ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VRHOVNIM
POVELJSTVOM ZAVEZNIŠKIH SIL ZA EVROPO (VPZSE)
GLEDE ZAGOTAVLJANJA LOGISTIČNE PODPORE
DRŽAVE GOSTITELJICE V PODPORO VOJAŠKI VAJI "COOPERATIVE ADVENTURE EXCHANGE 98".

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 802-03/98-2 (T)
Ljubljana, dne 17. novembra 1998
Vlada Republike Slovenije pošilja k dopisu št. 802-03/98-2 (T)
z dne 11.11.1998 in 13.11.1998 v prilogi še prevode prilog k

Borut Šuklje, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

- MEMORANDUMU O SOGLASJU MED MINISTRSTVOM
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PRVO POGLAVJE

1. člen
Ratificira se Memorandum o soglasju med Ministrstvom za
obrambo Republike Slovenije in Vrhovnim poveljstvom zavezniških
sil za Evropo (VPZSE) glede zagotavljanja logistične podpore
države gostiteljice v podporo vojaški vaji »Cooperative Adventure Exchange 98«, sklenjen 7. novembra 1998.

OPREDELITEV POJMOV
1 -1 Udeleženci: Kopenski del mobilne sile Združenega poveljstva
za Evropo (kopno)(ZMS(K)) in vse kopenske sile, ki jih države
članice Nata določijo za razporeditev na ozemlju Republike
Slovenije, pod operacijskim nadzorom (OPNAD) poveljnika
ZMS(K) (PZMS(K)); osebje držav članic, ki deluje v imenu
Poveljstva zavezniških kopenskih sil za južno Evropo (v
nadaljevanju: ZKSJE) ali v imenu Poveljstva zavezniških sil
za južno Evropo (v nadaljevanju: ZSJE); osebje držav, ki niso
članice Nata in katerih vlade so ratificirale sporazum
Partnerstvo za mir.

2. člen
Memorandum se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v
slovenskem jeziku glasi:*

1 -2 Podpora države gostiteljice (PDG): PDG se opredeli kot civilna
in vojaška pomoč, ki jo DG daje ZKSJE, ZMS(K) ali osebju sil
udeležencev ob razporeditvi ali tranzitu na ozemlju DG za
namene vojaške vaje "Cooperative Adventure Exchange 98".

MEMORANDUM O SOGLASJU
MED
MINISTRSTVOM ZA OBRAMBO
REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VRHOVNIM POVELJSTVOM
ZAVEZNIŠKH SIL ZA EVROPO (VPZSE)
GLEDE
ZAGOTAVLJANJA LOGISTIČNE
PODPORE DRŽAVE GOSTITELJICE
V PODPORO VOJAŠKI VAJI
"COOPERATIVE ADVENTURE
EXCHANGE 98"

1-3 Obvezno sodelovanje se opredeli kot: "Poveljnikom ali
vojaškim vodjem, med katerimi ne obstaja nikakršen
institucionalni podrejeni status in ki morajo na poseben način
sodelovati, je po ukazu izrecno določeno sodelovati.
Sodelovanje vključuje obveznost vzajemnega obveščanja,
svetovanja in podpore pri vseh zadevah, pri katerih vojaška
nujnost narekuje skupno izvedbo."
DRUGO POGLAVJE
REFERENCE
2-1 Severnoatlantski pakt, podpisan 4. aprila 1949 v VVashingtonu,
D.C.

OB UPOŠTEVANJU dejstva, naj se vojaška vaja "Cooperative
Adventure Exchange" izvede v Republiki Sloveniji v okviru
Partnerstva za mir od 14. do 28. novembra 1998;

2-2 Sporazum med pogodbenicami Severnoatlantskega pakta o
statusu njihovih sil (podpisan v Londonu 19. junija 1951), v
nadaljevanju krajše imenovan "NATO SOFA", in Protokol o
statusu mednarodnih vojaških poveljstev, ustanovljenih v
skladu s Severnoatlantsko pogodbo, podpisan v Parizu 28.
avgusta 1952, v nadaljevanju krajše imenovan "Pariški
protokol".

OB PRIZNAVANJU KONCEPTA, ki je podlaga razporeditve
kopenskega dela mobilne sile Združenega poveljstva za Evropo
(ZMS(K)) in razporeditve vseh preostalih sil v podporo vojaški
vaji;

2-3 Sporazum med državami pogodbenicami Severnoatlantskega
pakta in drugimi državami, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir,
glede statusa njihovih sil in dodatni protokol k temu sporazumu,
sklenjen v Bruslju 19. junija 1995.

UVOD

OB UPOŠTEVANJU Republike Slovenije, v nadaljnjem besedilu
imenovane država gostiteljica (DG), in Vrhovnega poveljstva
zavezniških sil za Evropo (VPZSE), ki ga pravilno zastopa
poveljnik zavezniških sil za južno Evropo,

TRETJE POGLAVJE
NAMEN IN OBSEG
3-1 Ta memorandum o soglasju (MS) določa zahteve in postopke
za preskrbo in zagotovitev logistične podpore države
gostiteljice ZKSJE, ZMS(K) in silam udeležencev med vojaško
vajo "Cooperative Adventure Exchange 98". Memorandum ni
v neskladju s slovensko zakonodajo ali katerim koli veljavnim
mednarodnim sporazumom. Če se neskladja kljub temu
pojavijo, se obvestijo zainteresirani organi, države in sile,
obveljajo pa veljavni mednarodni sporazumi.

IN GLEDE NA potrebe Poveljstva zavezniških kopenskih sil za
južno Evropo, ZMS(K) in vseh udeležencev po logistični podpori
države gostiteljice ob razporeditvi njihovih enot na njenem ozemlju
STA DRŽAVA GOSTITELJICA IN VPZSE, V NADALJNJEM
BESEDILU SKUPAJ IMENOVANA POGODBENICI, SKLENILA
NASLEDNJE:

3-2 Podpora države gostiteljice (PDG), ki jo zajema ta MS, se
začne ob prvem vstopu osebja ali opreme ZKSJE, ZMS(K)
ali sil udeležencev na ozemlje Republike Slovenije in traja do
odhoda zadnjih delov ZKSJE, ZMS(K) ali sil udeležencev iz
Slovenije. PDG udeležencem se izvaja izrecno v skladu z
zadevnimi prilogami.

Priloge A,B,C, D, E, F, H, I, J, K, in L k memorandumu so na vpogled v Pravni
službi Ministrstva za obrambo Republike Slovenije in Sektorju za mednarodne
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
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ČETRTO POGLAVJE

4-10 Vse zahteve za dodatno pomoč zunaj obsega tega MS se
rešujejo med Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije
(MO RS) in Poveljstvom ZMS(K), Poveljstvom ZKSJE ali
zainteresiranim udeležencem in s skupnim dogovorom.

DOLŽNOSTI DRŽAVE GOSTITELJICE
4-1

Z začetkom vojaške vaje DG pooblasti sile udeležencev
za premike do območij, namenjenih za njihove operacije, v
najkrajšem času, ki ga dopuščajo okoliščine.

4-2

Slovenska vlada kot DG izvede vse ukrepe, ki so nujni, da
se omogoči gibanje osebja, vozil, opreme in zalog od
vstopnih točk (VT) do območij operacij, vključno z uporabo
slovenskih državnih zračnih poti, slovenskih državnih
železnic in slovenskih državnih cest s strani sil
udeležencev.

4-3

V skladu z odstavkoma 4-6 in 4-7 DG daje silam
udeležencev v uporabo vsa pristanišča in letališča, za
katera je bil sklenjen dogovor pred začetkom vojaške vaje
in ki so nujna za zagotovitev hitrega vkrcanja in izkrcanja
njihovega osebja in opreme, vključno z uvozom in izvozom
opreme.

4-4

DG pooblasti udeležence za nošenje osebnega orožja in
streliva v tranzitu in na območju vojaške vaje v Sloveniji v
skladu z varnostnimi ukrepi, dogovorjenimi med DG in
PZMS(K) v imenu vseh sil udeležencev.

4-11 Pogodbenici priznavata, da med sile udeležencev spadajo
tudi sile držav članic Nata, ki niso ratificirale sporazuma
Partnerstva za mir o statusu sil, in sile držav, ki niso članice
Nata in ki so ratificirale sporazum Partnerstva za mir o
statusu sil. Republika Slovenija potrjuje, da bo osebju vseh
udeležencev zagotovila položaj, pravice, ugodnosti,
imunitete in privilegije, ki so določeni za osebje držav
podpisnic na podlagi sporazuma Partnerstva za mir o
statusu sil. Republika Slovenija ne razlikuje med državami
pošiljateljicami in vsem državam pošiljateljicam zagotovi
pravice, prednosti in privilegije, določene s sporazumom
Partnerstva za mir o statusu sil in sporazumom Nata o
statusu sil, in si prizadeva, da vsem udeležencem zagotovi
pravice, privilegije in ugodnosti, določene na podlagi
Pariškega protokola.
PETO POGLAVJE
DOLŽNOSTI UDELEŽENCEV

4-4.1 Udeleženci in Republika Slovenija potrjujejo, da je za
zagotovitev zaščite sil udeležencev in njihove opreme
odgovorna Republika Slovenija.
4-4.2 Udeleženci in Republika Slovenija potrjujejo, da imajo sile
udeležencev izvirno pravico do uporabe sile v samoobrambi.
4-5

Vzpostavi se podporna enota države gostiteljice (PEDG)
za dopolnitev logistične podpore enotam sil udeležencev
in za zagotovitev pomoči pri varnosti in obveščevalnih
dejavnostih (glej: Priloga A).

4-6

DG zagotovi oskrbo in storitve, za katere je bil na podlagi
pogajanj med Ministrstvom za obrambo RS in ZMS(K) ali
ZKSJE sklenjen dogovor v njihovem imenu ali pa v imenu
sil udeležencev pred začetkom vojaške vaje, kot je
natančneje določeno s tem MS in njegovimi prilogami.
Udeleženci s tem, ko prispevajo svoje sile za vojaško vajo,
priznavajo, da je ta MS v celoti obvezujoč in da PZMS(K)
lahko nastopa kot njihov pooblaščenec pri pogajanjih glede
pogodbenih določb, tehnične ureditve ali katerih drugih
določb, ki jih država gostiteljica določi silam udeležencev.

4-7

Kadar DG te oskrbe ne more zagotoviti iz svojih vojaških
ali vladnih virov, daje ZMS(K)-ju, ki nastopa v imenu vseh
sil udeležencev, ali ZKSJE pomoč, potrebno za zagotovitev
nujne oskrbe in storitev, iz komercialnih virov Slovenije po
najugodnejših cenah.

5-1

Osebje udeležencev mora spoštovati slovensko
zakonodajo, kazensko in civilno. Udeleženci svoje
operacije izvajajo v skladu s poveljem za delovanje na vaji
(PDV).

5-2

ZMS(K) povrne DG vse stroške dobav, ki jih je zahteval
ZMS(K) in opravil PEDG, razen dobav, ki so bile opravljene
brez stroškov ali na podlagi posojila. Vsa oprema, posojena
ZMS(K), se vrne PEDG pred odhodom iz Slovenije.
Posojena oprema se uporablja skrbno in se vrne DG v
stanju, v kakršnem je bila ob sprejemu, z izjemo obrabe, ki
se pojavi ob običajni uporabi.

5-3

ZKSJE povrne DG vse stroške dobav, ki jih je zahteval
ZKSJE in opravil PEDG, razen dobav, ki so bile opravljene
brez stroškov ali na podlagi posojila. Vsa oprema, posojena
ZKSJE, se vrne PEDG pred odhodom iz Slovenije. Posojena
oprema se uporablja skrbno in se vrne DG v stanju, v
kakršnem je bila ob sprejemu, z izjemo obrabe, ki se pojavi
ob običajni uporabi.

5-4

V skladu z določbo 4-7 je za pogajanja glede komercialnih
pogodb za potrebe udeležencev odgovoren ZMS(K).
ZKSJE se lahko pogaja v svojem imenu z Republiko
Slovenijo.
ŠESTO POGLAVJE

FINANČNE DOLOČBE (Glej: REFERENCE 2-2 in 2-3)

4-8

DG ne daje pomoči in storitev iz komercialnih virov v imenu
ZMS(K)/ZKSJE ali katere od sil udeležencev, kadar tega
ZMS(K) ali ZKSJE izrecno ne zahtevata.

6-1

4-9

Podpora DG, kot je dogovorjena s tem MS, se izvaja v
okviru in ob usklajevanju s PEDG. PEDG v okviru svojih
pooblastil rešuje vse težave v zvezi z dajanjem pomoči iz
slovenskih vojaških virov. PEDG prav tako pomaga pri
reševanju vseh drugih težav, npr. pri izvajanju kazenske
zakonodaje glede na določbe VII. člena NATO SOFA in IV.a
člena Pariškega protokola ter pri reševanju odškodninskih
zahtevkov v skladu z VIII. členom NATO SOFA.

6-2a Enote ZMS(K) in njihovi nacionalni kontingenti (elementi
državne podpore, (EDP)) povrnejo DG vse skupaj
odobrene stroške, ki jih prevzame DG pri izvajanju tega
MS.
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Stroški storitev in dobav, ki jih zahtevata ZMS(K) ali ZKSJE
in ki se financirajo iz komercialnih ali vladnih virov, so
oproščeni davka in jih ZMS(K) ali ZKSJE plačata, kadar je
to mogoče, pred svojim odhodom iz Slovenije.

6-2b Enote ZKSJE povrnejo DG vse skupaj odobrene stroške,
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drugi, in podatki, ki se pojavijo na podlagi tega MS pri kateri
od pogodbenic in so zaupni, ostanejo zaupni po prvotni
določitvi ali pa se jim določi stopnja zaščite pred razkritjem,
ki je enaka stopnji, ki jo zahteva druga pogodbenica.

ki jih prevzame DG pri izvajanju tega MS.
6-2c Finančna ureditev, vključno s povračili v naravi, se
podrobneje določi v Prilogi G tega MS. Računi se poravnajo
v skladu s postopki fakturiranja in/ali terjatev, ki jih vsebuje
veljavna izdaja STANAG (standard Nata) 2034, 2135 in
3113. PZMS(K) nadzoruje povračila stroškov nacionalnih
kontingentov DG-ju.

10-2 Vsaka pogodbenica sprejme ustrezne zakonske ukrepe
za zaščito pred razkritjem podatkov, ki se zaupno izmenjajo
na podlagi tega MS, razen kadar druga pogodbenica privoli
v to razkritje.

SEDMO POGLAVJE

10-3 V pomoč zagotavljanju želene stopnje zaščite podatkov
vsaka pogodbenica označi podatke, ki jih drugi posreduje
zaupno, z legendo, ki navaja njihov izvor, stopnjo zaupnosti,
pogoje njihove izdaje ter da se ti podatki sklicujejo na ta MS
in da so posredovani zaupno.

ŠKODA
7-1

Vsi zadevni členi NATO SOFA in Pariškega protokola, zlasti
VIII. člen NATO SOFA in VI. člen Pariškega protokola, se
uporabljajo za preiskave in razrešitve vseh vrst škode,
nesreč in incidentov. Vse preiskave vodijo skupaj
predstavniki DG in ZMS(K) ali ZKSJE, kadar je pri tem
vpleteno osebje ali lastnina ZKSJE.

ENAJSTO POGLAVJE
11-1 Ta MS je napisan v angleščini. V potrditev tega so podpisani,
ki so jih pravilno pooblastile njihove oblasti, podpisali ta MS.

OSMO POGLAVJE

11-2 Naslednje priloge so sestavni deli tega MS:

ZAČETEK.TRAJANJE IN PRENEHANJE
8-1

PRILOGE

Ta MS, vključno s prilogami, začne veljati z dnem, ko
slovenska stran uradno obvesti drugo pogodbenico, da so
izpolnjeni notranjepravni pogoji za začetek njegove
veljavnosti, začasno pa se uporablja od dne podpisa. V
veljavi ostane do odhoda zadnjega osebja udeležencev iz
DG, razen finančnih določb, ki veljajo do poravnave vseh
neplačanih računov in terjatev.

PRILOGA A:
PRILOGA B:
PRILOGA C:
PRILOGA D:
PRILOGA E:
PRILOGA F:
PRILOGA G:
PRILOGA H:
PRILOGA I:
PRILOGA J:
PRILOGA K:
PRILOGA L:

DEVETO POGLAVJE
SPREMEMBE IN SPORI
9-1

Ta MS se spremeni ali dopolni pisno na podlagi skupnega
dogovora med Poveljstvom ZMS(K) ali ZKSJE in
Ministrstvom za obrambo Republike Slovenije v skladu s
postopkom, določenim v osmem poglavju tega sporazuma.
Udeleženci pravilno pooblaščajo ZMS(K), da zastopa
njihove interese v dogovorih z MO Republike Slovenije.

9-2

Kadar se pojavijo nesoglasja glede razlage in/ali izvajanja
tega MS, se udeleženci takoj medsebojno posvetujejo z
namenom rešitve spora s prijateljskim dogovorom in brez
uporabe zunanje jurisdikcije.
DESETO POGLAVJE

Podporna enota države gostiteljice (PEDG)
Organizacija sprejema
Transport, vzdrževanje in popravila
Vojaška podpora terenskih dejavnosti
Medicinska in zobozdravstvena podpora
Nepremičnine, inženirska podpora in varstvo okolja
Upravne zadeve
Sprejem PZMS(K)
Dobava kart
Tekmovanje za pokal ZMS(K)
Uporaba zaupnih povezav
Okrajšave

ZA VRHOVNO POVELJSTVO
ZAVEZNIŠKIH SIL
ZA EVROPO (VPZSE)

ZA MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
REPUBLIKE SLOVENIJE

JACK P. NIX ml., I.r.
generalpodpolkovnik
kopenskih sil ZDA
načelnik štaba
Zavezniške sile za južno Evropo

LADISLAV LIPIČ, I.r.
brigadir

DNE 7.11.1998

DNE 28.10.1998

V NEAPLJU

V LJUBLJANI

RAZKRITJE PODATKOV
10-1 Podatki, ki jih ena izmed pogodbenic zaupno posreduje
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PRILOGA G K
CAE 98 MS

Slovenija pooblasti ZMS(K), ZKSJE in vse sile udeležencev
za uvoz in po potrebi za kasnejši izvoz omejenega obsega
blaga brez plačila carinskih dajatev za izključno osebno in
skupno rabo ZMS(K), ZKSJE in sil udeležencev. Blago se v
Sloveniji ne prodaja, razen članom ZMS(K), ZKSJE in sil
udeležencev, ki jih pooblastijo pristojni državni organi.

UPRAVNE ZADEVE
1. Finance in stroški
a. Računi, izstavljeni za podporo, ki jo po pogodbi zagotavljajo
civilne osebe in/ali vladni viri DG, se vročijo častniku ZMS(K),
odgovornemu za dobave, ali pa predstavniku ZKSJE, kadar
je bila podpora zagotovljena ZKSJE. Račune, vročene ZMS(K),
plača ZMS(K) pred odhodom iz Slovenije. Plačila so v
slovenskih tolarjih, razen če ni drugače določeno s pogodbo.
Podpora DG iz vojaških virov, vključno s transportom,
storitvami, infrastrukturami in nepremičninami, je za ZMS(K)
■ brezplačna, razen če ni drugače določeno. Račune, vročene
ZKSJE, plača ZKSJE v tridesetih dneh od prejema računa.
Plačila so v slovenskih tolarjih, razen če ni drugače določeno
s pogodbo. Podpora DG iz vojaških virov, vključno s
transportom, storitvami, infrastrukturami in nepremičninami,
je za ZKSJE brezplačna, razen če ni drugače določeno.

4. Identifikacija. Vse osebje, ki je v Sloveniji razporejeno za
namene operacijskih načrtov in podpore, mora imeti
identifikacijske dokumente, ki so podrobno določeni v III. členu
NATO SOFA. Te dokumente mora imeti osebje vedno pri sebi.
5. Javne prireditve. Slovenske oblasti zagotovijo ustrezne
prostore in osebje za organizacijo javnih prireditev (glej: Prilogi
H in J), ki potekajo na zahtevo PZMS(K) med vojaško vajo in
kot je dogovorjeno z DG.
6. Protokol. Organizacijo vseh dogovorjenih protokolarnih
prireditev vodi Skupni biro za obiskovalce in opazovalce v
sodelovanju s slovenskimi vojaškimi organi.

b. Poveljstvo ZMS(K), ZKSJE in elementi nacionalne podpore
lahko v Sloveniji odprejo bančni račun v skladu s slovensko
zakonodajo o deviznem poslovanju.

7. Obravnava civilistov

c. Vse nabave so oproščene prometnega davka (vključno z
davkom na dodano vrednost). DG izvede vse postopke za
zagotovitev oprostitve davka za vse nabave. Oprostitev
prometnega davka se izvaja po sistemu davčnih povračil.

a. Za zaščito sil ZMS(K) v Sloveniji pred civilnimi nemiri in
podobnimi incidenti je odgovorna slovenska vlada. Slovenska
policija se uporablja za zadrževanje ali odvračanje napada.

2. Carina
a. DG priznava spodaj naštete dokumente za carinski pregled:

b. DG priznava, da ima vsak pripadnik sile enake zakonske
pravice kot slovenski državljani v smislu dovoljenja za
pridržanje vsake osebe, ki stori prekršek v zvezi z osebjem
ali lastnino sile, pod pogojem, da so te osebe v najkrajšem
možnem času izročene ustreznim slovenskim oblastem.

(1) Za aibanie po morju:

c. Pridržane osebe se takoj izročijo slovenskim oblastem.

(a) Dokument za vrnitev osebja s priloženim poimenskim
seznamom osebja v skladu s STANAG 2166.

8. Gibanje enot in varnost

(b) Seznam tovora (na papirju) za vso opremo/zaloge (razen
izdelkov, oproščenih carine) v skladu s STANAG 2166.

a Iz varnostnih razlogov se gibanje po cestah zunaj območij,
namenjenih za vajo, izvaja v skladu s STANAG 2154 in 2155
in s slovenskimi mirnodobnimi predpisi.

(c) Potrdilo za izdelke, oproščene carine.
b. Gibanje vozil, ki ni v skladu s slovenskimi predpisi v smislu
teže in dimenzij, se obravnava v skladu s STANAG 2154.

(2) Za gibanje po zraku:
(a) Seznam potnikov/tovora za osebje in/ali opremo/zaloge,
kadar je to ustrezno, v skladu s STANAG 3345.

c. Zahteve v zvezi s kopenskim transportom se obravnavajo v
skladu s STANAG 2158.

(b) Potrdilo za izdelke, oproščene carine.

d. Transport kurilnega olja in maziv ter streliva se izvaja v skladu
z mirnodobnimi predpisi DG.

(3) Za oibanie po cestah in železnicah se uporabljajo zadevni
dokumenti Nata.

e. V skladu z NATO SOFA slovenska vlada priznava, da za
nobeno vozilo ZMS(K), ZKSJE in sil udeležencev ne veljajo
nobeni zakoni ali predpisi, ki za vozila ali njihove voznike
zahtevajo nezgodno zavarovanje ali zavarovanje proti tretji
osebi. ZMS(K), ZKSJE in sile udeležencev se strinjajo, da bo
gibanje njihovih enot potekalo pod nadzorom slovenskih
vojaških organov v konvojih, ki jih spremlja slovenska vojaška
policija. Kljub temu DG dovoljuje, da kadar so viri slovenske
vojaške policije nezadostni za kritje potreb spremstva gibanja
vozil ZMS(K), ZKSJE in sil udeležencev, se ta vozila lahko
gibljejo po cestah in avtocestah brez spremstva pod pogojem,
da ZMS(K), ZKSJE in sile udeležencev o tem kar najhitreje
obvestijo slovenske oblasti.

b. Oblika dokumentov, ki jih uporabijo države, je v skladu z
zadevnimi STANAG št. 2166*, 2171, 2176 in 3345.
c. Vsak dokument se pripravi za vsako plovilo/zrakoplov v treh
izvodih.
d. Osebju, ki pride in/ali odide posamično, se izda potni nalog
Nata.
3. Uvozna/izvozna ureditev. V skladu z XI. členom NATO SOFA
in drugim odstavkom VIII. člena Pariškega protokola Republika
23. november 1998
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f.

b. Vse prometne nesreče in policijske incidente preiskujejo
policijski organi DG v skladu z notranjo zakonodajo in skupaj
z enoto vojaške policije sile na podlagi NATO SOFA.

Pripadniki EVPS (enote vojaške policije sile) in protiterorističnega oddelka so pri opravljanju dolžnosti pooblaščeni za
nošenje in uporabo strelnega orožja za izvajanje vojaškega
reda in nadzora nad območji, na katerih je nameščeno osebje
ZMS(K), ZKSJE in sil udeležencev. Pri tem se uporabljajo
mirnodobna pravila Nata (npr. uporaba sile v samoobrambi).
Pravila, ki veljajo za slovensko vojaško policijo v primeru
uporabe sile, se uporabljajo tudi za EVPS glede vojaškega
osebja udeležencev vojaške vaje, kadar so na območjih
vojaške vaje.

c. Za udeležence se ne zahteva zavarovalno kritje proti tretji
osebi.
d. Zadeve v zvezi s škodo in onesnaževanjem se preiskujejo v
skladu z VIII. členom NATO SOFA.
10. Smrt. V primeru smrti pripadnika sile udeležencev je pred
vrnitvijo trupla v domovino ali njegovo odstranitvijo treba
pridobiti dovoljenje organov DG. Kadar je treba opraviti
obdukcijo, se DG trudi ugodno rešiti prošnjo države
pošiljateljice, da se njenemu medicinskemu osebju dovoli
sodelovati pri postopku. DG spoštuje navade in običaje države
pošiljateljice.

9. Prometne nesreče, škoda, onesnaževanje, disciplinski/
policijski incidenti
a Vse disciplinske incidente preiskuje enota vojaške policije
sile (kombinirana enota vojaške policije Nata na podlagi
STANAG 2085) skupaj s policijskimi organi DG na podlagi
NATO SOFA.

3. člen

4. člen

Za izvajanje memoranduma skrbi Ministrstvo za obrambo
Republike Slovenije.

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
se bo dodobra seznanila s konceptom vaj Nata in PzM ter izurila
častnike Slovenske vojske za izvajanje posameznih nalog v
poveljstvih Nata in večnacionalnih enot, kar posledično pomeni
tudi približevanje doseganju ciljev interoperabilnosti.

Memorandum o soglasju med Ministrstvom za obrambo Republike
Slovenije in Vrhovnim poveljstvom zavezniških sil za Evropo glede
zagotavljanja logistične podpore države gostiteljice v podporo
vojaški vaji "Cooperative Adventure Exchange 98" je bil podpisan
dne 29. 10. 1998 s slovenske strani ter 7. 11. 1998 s strani
predstavnika Natovega poveljstva.

Memorandum o soglasju določa zahteve in postopke za logistično
podporo države gostiteljice med vojaško vajo CAE 98 enotam, ki
delujejo pod poveljstvom Nata ter enotam iz držav PzM.

Vaja članic Nata in držav, ki sodelujejo v Partnerstvu za mir z
nazivom "Cooperative Adventure Exchange 98", v nadaljevanju
CAE 98, je načrtovana v programu vaj NATO/PzM za leto 1998,
Vlada Republike Slovenije pa je s sklepom št. 800-11/97-4 z dne
5.8.1997 sprejela dolžnost države gostiteljice za izvedbo vaje
CAE 98. Vaja CAE 98 je prva taktična vaja poveljstva in enot
kopenskega dela mobilne sile Združenega poveljstva za Evropo,
v nadaljevanju ZMS(K), na območju izven držav članic Nata.
Poleg ZMS(K) so udeleženci še Poveljstvo Zavezniških kopenskih
sil za južno Evropo (v nadaljevanju: ZKSJE) ter enote posameznih
držav, ki sodelujejo v programu Partnerstvo za mir.

Memorandum temelji na Sporazumu med državami, podpisnicami
Severnoatlanstskega pakta in drugimi državami, udeleženkami
Partnerstva za mir, glede statusa njihovih sil, ki ga je ratificirala
tudi Republika Slovenija (Ur. list RS, št. 77/95, Mednarodne
pogodbe št. 16).
V poglavju o dolžnostih države gostiteljice je opredeljena dolžnost
slovenske vlade, da izvede vse ukrepe, ki so nujni, da se omogoči
gibanje osebja, vozil opreme in zalog od vstopnih točk do območij
operacij, vključno z uporabo slovenskih državnih zračnih poti in
železnic. Prav tako država gostiteljica pod določenimi pogoji nudi
v uporabo vsa pristanišča in letališča, ki so nujna za hitro vkrcanje
in izkrcanje, vključno z uvozom in izvozom vse opreme. Država
gostiteljica pooblasti osebje udeležencev vaje za nošenje
posameznih kosov orožja in streliva na območju Republike

Ocenjujemo, da bo Slovenska vojska z organizacijo in udeležbo
na omenjeni vaji pridobila mnogo izkušenj na področju
zagotavljanja podpore in sodelovanja v enotah Nata pri izvajanju
mirovnih operacij na nivoju operativnega nadzora (OPCON). Hkrati
poročevalec, št. 69
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kart, tekmovanje za pokal ZMS(K), uporaba zaupnih povezav,
okrajšave) in se, razen priloge G, iz tehničnih razlogov, kot je to
običajna praksa, ne objavljajo.

Slovenije v skladu z dogovorjenimi varnostnimi ukrepi. Za
dopolnitve logistične enote in zagotovitev pomoči pri varnostnih
in obveščevalnih dejavnostih se vzpostavi podporna enota države
gostiteljice.

Zaradi tega, da se omogoči uporaba memoranduma v času
izvajanja vaje je v skladu s četrtim odstavkom 60. člena Zakona
o zunanjih zadevah predlagana začasna uporaba memoranduma
še pred njegovim začetkom veljavnosti.

Udeleženci vaje izvajajo svoje operacije v skladu s poveljem za
delovanje na vaji. Enote udeležencev vaje morajo spoštovati
slovensko zakonodajo. ZMS(K) in ZKSJE povrneta državi
gostiteljici vse stroške dobav, posojeno opremo pa vrneta državi
gostiteljici pred odhodom iz Republike Slovenije.

Zakon o ratifikaciji začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije - mednarodne pogodbe.

Z memorandumom je tudi določeno, da so stroški storitev in
dobav, ki jih zahtevata ZMS(K) in ZKSJE in ki se financirajo iz
komercialnih ali vladnih virov, oproščeni davka. Poleg tega memorandum vsebuje tudi druge določbe glede povračila stroškov
državi gostiteljici.

Predlagamo, da memorandum v skladu z drugim odstavkom 63.
člena Zakona o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike
Slovenije.
Za uresničevanje memoranduma ni potrebno sprejeti novih ali
spremeniti veljavnih predpisov.

Sestavni del memoranduma so tudi pripadajoče priloge, ki z
urejanjem tehnično organizacijskih zadev podrobno razčlenjujejo
posamezne določbe memoranduma (Podporna enota države
gostiteljice (PEDG), organizacija sprejema, transport, vzdrževanje
in popravila, vojaška podpora terenskih dejavnosti, medicinska
in zobozdravstvena podpora, nepremičnine, inženirska podpora
in varstvo okolja, upravne zadeve, sprejem PZMS(K), dobava
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Ob uresničevanju določb memoranduma bo treba zagotoviti
finančna sredstva za poravnavo stroškov dogovorjenih dejavnosti.
Zagotovilo jih bo Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije iz
sredstev, načrtovanih za izvedbo vaje CAE 98.
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PREVODI PRILOG:
ANEKS A K
CAE 98 MS
A.
PODPORNA ENOTA DRŽAVE GOSTITELJICE (PEDG)
1. DG zagotovi silam udeležencev vzpostavitev PDG-ja 24 ur pred pričakovanim prihodom sil
ZMS(K)-ja na ozemlje Republike SLOVENIJE.
2. DG zagotovi podporno enoto države gostiteljice (PEDG) operativnih 24 ur pred začetkom
razporeditve po lokalnem času. Ta enota je organizirana kot samostojna enota pod
operacijskim nadzorom (OPNAD) poveljujočega častnika (PC)ZMS(K) bataljona bojne
službe (BBS). Sestavljajo jo najmanj:
a.

Poveljstvo

b. Bazna transportna celica države gostiteljice, ki jo sestavljajo:
(1) Odsek za nadzor gibanja, ki usklajuje vozila PEDG-a.
(2) Vod za transport težkega tovora, ki lahko premakne 100 ton (dvajset 5-tonskih
tovornjakov).
(3) Ambulantni vod, ki ga sestavlja 6 terenskih ambulantnih vozil. Vsako ambulantno vozilo
mora biti opremljeno z najmanj dvema nosiloma, stetoskopom, instrumeutom za merjenje
krvnega pritiska in opremo za prvo pomoč.
(4) Tri vozila z nosilnostjo 7.000 litrov goriva.
(5) Štiri 5-tonska vozila za izvleko.
(6) Transportni vod, ki ga sestavljajo en štabni avtomobil za PZMS(K), šest džipov (po eden za
častnika za obveščanje javnosti ZMS(K)-ja, častnika urada za obiskovalce in za pomočnika
načelnika štaba ZMS(K)-ja G5 (odsek za civilno-vojaške zadeve) ter trije za ZMS(K)-jevo
predhodnico) in trije minibusi.
c. Oddelek voiaške policije. Sestavlja ga 23 vojaških policistov, ki se pridružijo Enoti vojaške
policije Sile (EVPS), in šest džipov, opremljenih z radii. To osebje deluje pod operacijskim
•nadzorom častnika vojaške policije Sile (ČVPS) in je sestavni del ZMS(K) Enote vojaške
policije Sile (EVPS). Vsi člani oddelka vojaške policije morajo govoriti angleško.
d. Varnostna četa. To sestavljajo štirje pehotni vodi (25 oseb v vsakem vodu), ki zagotavljajo
zunanjo in notranjo varnost Centra za taktične operacije (CTO) ZMS(K)-ja, Severne
logistične baze in Južne logistične baze (Vojašnica CERKLJE).
e.
Častniki za zvezo. DG zagotovi ZMS(K)-ju 33 častnikov za zvezo, kot je podrobneje
določeno v prvem odstavku drugega dodatka k Aneksu A. To osebje je samostojno v smislu
prevoza in komunikacij.
f.
Tolmači. Na podlagi povračil DG zagotovi ZMS(K)-ju tolmače, kot je podrobneje
določeno v drugem odstavku drugega dodatka. Tolmačem se zagotovi bivališče na območju
vojaške vaje. Hrana se zagotovi na podlagi povračil stroškov. Država gostiteljica je odgovorna
za zagotovitev primernega življenjskega in invalidskega zavarovanja, zdravstveno oskrbo in
kakršno koli drugo zavarovanje pri delu, v skladu z lokalno zakonodajo.

poročevalec, št. 69

30

23. november 1998

3. DG zagotovi PEDG ZMS(K)-ju brez stroškov za slednjega, razen če ni posebej določeno
drugače s tem MS.
Dodatki:
1. Diagram namestitve podporne enote države gostiteljice
2. Oddelek častnika za zvezo države gostiteljice
B. PODPORA za ZKSJE
1. Šest avtomobilov v NOVEM MESTU.
2. Skupni varnostni oddelek (SVO), ki se nahaja v Novem mestu in ga sestavlja častnik države
gostiteljice, dva policista in dva angleško govoreča vojaka države gostiteljice.
C. PODPORA VODSTVU VAJE
Vsa vojaška vozila so opremljena z voznikom in imajo na voljo za uporabo beli križ.
1. Medicinski del:
a. 10 ambulantnih vozil (ki sprejmejo dvoje nosil)
b. 6 tovornjakov (TAM 110)
2.

Snemalna ekipa:
a. dve 4-kolesni vozili na voljo od 17. novembra do 28. novembra 1998.

3.

Sodniki pri vodstvu vaje:
a. 7 x puch (sodniki v gibanju)

4 . Igralci vlog & (Inženirski igralci vlog) so samostojni.
5. Načelnik vodstva vaje & skladišče
a. 4 x puch
b. 1 x puch
c. 1 x 4-kolssno vozilo za civiliste

23. november 1998
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DODATEK 1 K
ANEKSU A
CAE 98 MS
PODPORNA ENOTA DRŽAVE GOSTITELJICE
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TRANSPORT
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DODATEK 2 K
ANEKSIJA
CAE 98 MS
ČASTNIKI ZA ZVEZO DG PRI ZMS(K) ZA VAJO CAE 98
1. Častniki za zvezo države gostiteljice pri Poveljstvu ZMS(K)-ja.
2. Zahteve ZMS(K)-ja glede tolmačev.
OPOMBA 1: Prevajalci in tolmači za Oddelek za civilno-vojaške zadeve morajo obvladati
transkripcijo zapiskov in besedil za pisanje zapisnikov sestankov.

23. november 1998
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ANEKS BK
CAE 98 MS
ORGANIZACIJA SPREJEMA
1. Razporeditev ZKSJE, ZMS(K)-ja in enot udeležencev na določena območja operacij v
Sloveniji poteka po zraku, vodi, cestah in železnici. Napredovanje od točk izkrcanja (TI) do
območij operacij poteka po cestah.
2. Zato, da se omogoči sprejem in napredovanje ZKSJE, ZMS(K)-ja in enot udeležencev, DG
zagotovi:
a. Zbirališče.
(1) Zbirališče vzpostavi DG v operacijske namene med vojaško vajo, ki potekajo od 11.
novembra do vključno 3. decembra 1998 v Vojašnici generala Rudolfa Maistra
(MARIBOR).
(2) Začasna nastanitev 600 članov osebja v tranzitu bo v Vojašnici Kadetnica, ki se nahaja v
okviru Vojašnice generala Rudolfa Maistra. Pred začetkom vojaške vaje DG brezplačno
izvede naslednja dela za zagotovitev primernosti stavbe za bivanje:
(a) Preišče in potrdi, daje stavba strukturno trdna ter da dobava električne energije deluje inje
vama za uporabo.
(b) Popravi okna v sobah, v katerih bodo nastanjene enote.
(c) Vgradi začasni sistem ogrevanja.
(3) Dostop do prostora, kjer se posamezni obroki hrane lahko pogrejejo. Odstranjevanje
odpadkov poteka v običajnih prostorih vojašnice. Enote v tranzitu imajo prav tako dostop do
vojašničnih higienskih prostorov. V vojaški ambulanti se vzpostavi prva medicinska podpora, ki
vključuje 24-urno terensko MEDEVAC reševalno službo. Osebju, kije nameščeno v zbirališču,
poveljuje častnik za premike Sile (ČPS) ZMS(K)-ja v imenu PZMS(K)-ja. Poveljstvo nad
celotnim zbirališčem ostane v rokah poveljnika vojašnice.
b.
Nastanitev osebja iz Centra za nadzor gibanja (CNGV V okviru Vojašnice generala
Rudolfa Maistra DG zagotovi:
(1)10 dvoposteljnih sob.
(2) 2 desetposteljni sobi.
(3) Prostor, kjer se lahko postavi poljska kuhinja za CNG.
c.

Letališče MARIBOR. DG zagotovi:

(1) Poslovne prostore na mariborskem letališču za potrebe Centra za nadzor gibanja (CNG)
ZMS(K)-ja in državne ekipe za gibanje (DEG), na podlagi povračil.
(2) Uporabo potniškega terminala, namenjenega za čakalni prostor, z zmogljivostjo začasnega
sprejetja do 300 članov osebja, in uporabo poslovnega prostora na terminalu za potrebe
odreda častnika za zvezo s transportnim letalstvom (ČZTL).
(3) Ambulantno vozilo, ki nudi 24-urno terensko MEDEVAC reševalno službo.
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(4) ZMS(K) enote, ki se razporedijo na tej vojaški vaji, ne plačajo nobenih potniških,
oskrbovalnih in pristajalnih stroškov ah taks.
d. Razporeditveno območie. V pristanišču v Kopru se vzpostavi razporeditveno območje. Na
tem območju mora obstajati zmogljivost in sposobnost natovaijanja in raztovaijanja ladij,
formiranja konvojev m manevriranja z vozili. DG zagotovi območje, ki se uporablja kot
rezervna točka natovaijanja za poškodovano opremo in varnostno službo. Razporeditveno
območje nadzira predstavnik CNG ZMS(K)-ja, ki vodi oddelek za nadzor gibanja v pristanišču.
DG zagotovi tudi en poslovni prostor, v katerem se lahko vzpostavi poveljniško mesto in
nastani pet članov osebja za pristaniški oddelek, in eno ambulantno vozilo, ki nudi 24-urno
terensko MEDEVAC reševalno službo.
e.

Železniške baze

(1) BREŽICE: Razporeditveno območje se vzpostavi na železniški postaji BREŽICE. Na tem
območju mora obstajati zmogljivost in sposobnost natovaijanja in raztovaijanja vlakov,
formiranja konvojev in manevriranja z vozili. DG zagotovi območje, ki se uporablja kot
rezervna točka natovaijanja za poškodovano opremo in varnostno službo. Zagotovi se tudi
eno ambulantno vozilo, ki nudi 24-umo terensko MEDEVAC reševalno službo.
Razporeditveno območje nadzira predstavnik CNG ZMS(K)-ja, ki vodi Oddelek za nadzor
gibanja na železnicah. DG zagotovi tudi poslovne prostore, v katerih se lahko vzpostavi
poveljniško mesto za železniški oddelek.
(2)

LJUBLJANA: Razporeditveno obnjočje se vzpostavi tudi na železniški postaji
LJUBLJANA. Na tem območju mora obstajati zmogljivost in sposobnost natovaijanja in
raztovaijanja vlakov, formiranja konvojev in manevriranja z vozili. DG zagotovi območje,
ki se uporablja kot rezervna točka natovaijanja za poškodovano opremo in varnostno
službo. Zagotovi se tudi eno ambulantno vozilo, ki nudi 24-urno terensko MEDEVAC
reševalno službo. Razporeditveno območje nadzira predstavnik CNG ZMS(K)-ja, ki vodi
Oddelek za' nadzor gibanja na železnicah. DG zagotovi tudi poslovne prostore, v katerih se
lahko vzpostavi poveljniško mesto za železniški oddelek in nastani člane njegovega osebja.

f. V podporo ZMS(K)-jevi predhodnici/skupini v zaledju (SZ), in skupini za logistično
aktivacijo (SLA) v Vojašnici CERKLJE, DG zagotovi:
(1) Poslovne prostore, v katerih se lahko vzpostavi poveljniško mesto, sobo za izdajanje povelj
in sobo za hrambo in razdeljevanje kart. Poslovni prostori morajo biti opremljeni z< 2
vojaškima telefonoma, 2 komercialnima telefonoma, 3 mizami za karte, 5 mizami in 15
stoli.
(2) Komunikacije, častnike za zveze in tolmače ureja Aneks A, Dodatek 1.
3. CNG AMF(K)-ja in osebje Enote vojaške policije Sile (EVPS) na točkah izkrcanja delujejo
v tesni usklajenosti z osebjem države gostiteljice.
4. Carinski postopki. V skladu z določbami NATO SOFE enote ZKSJE, ZMS(K)-ja in sil
udeležencev delujejo skladno s carinskimi predpisi DG-ja, kot je podrobneje navedeno v
operacijskem pravilniku vojaških vaj ZKSJE in ZMS(K)-ja. Zaupni dokumenti in oprema so
zapečateni in nosijo oznako NATO RESTRICTED, CONFEDENTLAL ali SECRET
(OMEJENO, ZAUPNO, TAJNO). Teh dokumentov in/ah opreme carinski organi na točkah
mejnega prehoda, ah kateri koli drugi pooblaščeni organi v času vojaške vaje, ne pregledajo.
DG zagotovi ZMS(K)-ju vso potrebno pomoč pri preprečevanju nesprejemljivih zastojev
gibanja njegovega osebja in opreme pri razvrščanju med vojaško vajo, ki bi se lahko pojavih
zaradi carinskih postopkov.
23. november 1998
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ANEKS C K
CAE 98 MS
TRANSPORT. VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA
1. Vse enote ZKSJE, ZMS(K)-ja in sil udeležencev so same odgovorne za prilagodljivi del
transporta, vzdrževanje in popravila, ki vključujejo evakuacijo in reševanje vozil,
helikopteijev, vojaškega materiala in druge opreme. Enote ZKSJE, ZMS(K)-ja in sil
udeležencev upoštevajo zakone, uredbe in mednarodne sporazume države gostiteljice v
zvezi z gibanjem in hrambo nevarnega materiala in eksplozivov. DG zagotovi:
a. Za ZMS(K) le bazno transportno celico države gostiteljice (BTCDG), kot je podrobneje
določeno v Aneksu A, drugem b odstavku.
b. Dostop do Vojašnice CERKLJE, v namene uporabe njenih vzdrževalnih prostorov za
dejavnosti vzdrževanja in uporabe vojašnice kot zbirne točke za opremo (ZTO). Ta uporaba
vključuje uporabo poslovnih prostorov, vojaških telefonov ter vodne in električne napeljave.
c. Podporo vzdrževanja in popravil v glavni delavnici Vojašnice generala Maistra.
d. Dostop do haugaija za vzdrževanje letal na letališču MARIBOR.
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ANEKS D K
CAE98
VOJAŠKA PODPORA TERENSKIH DEJAVNOSTI
1. Splošno
a.

DG s svojimi vojaškimi storitvami, komercialnimi storitvami ali z obojim na podlagi
povračila stroškov zagotovi ali pa nudi svojo pomoč pri zagotavljanju porabljivih potrošnih
zalog za ZKSJE in ZMS(K), razen spremljajočih zalog in/ah zalog, ki jih kasneje dostavijo
v Slovenijo države pošiljateljice.

b. Zahtevana podpora se zagotovi ah neposredno častniku ZMS(K)-ja, odgovornemu za
dobave (CZD) ah pooblaščenemu predstavniku ZKSJE ah pa elementom državne podpore
držav pošiljateljic (EDPDP), ki se razporedijo in imajo svoj sedež v logistični bazi.
2. Material in storitve
a.

Dobave

(1) Razred I - obroki in voda
(a) ZMS(K), ZKSJE in sile udeležencev so odgovorni za zagotavljanje lastnih obrokov.
ZMS(K) in ZKSJE lahko kupita obroke pri lokalnem komercialnem viru pod pogodbenimi
pogoji, za katere država gostiteljica ni odgovorna. DG kljub temu sodeluje pri sklepanju
pogodb, nabavljanju in nadzoru cen, kar izvaja častnik za sklepanje pogodb in nabave DGja. ZMS(K) ah ZKSJE lahko v svojem imenu s posebnim dogovorom dobavljata obroke iz
slovenskih vojaških virov na podlagi povračila.
(b) Podporna enota DG-ja pripravi seznam cen sveže hrane, s ceuami, ki veljajo v obdobju
vojaške vaje, kot je dogovoijeno med pogodbenim dobaviteljem in CZD-jem.
(c) Za zagotavljanje obrokov slovenskemu osebju, dodeljenemu ZMS(K)-ju, je odgovorna
DG. V Izjemnih primerih, kadar obedovanje slovenskega osebja v prostorih DG-ja ni
mogoče, se temu osebju zagotovijo brezplačni obroki pri ZMS(K)-ju, pod pogojem, da ni
zahteve po posebnem jedilniku. DG posameznikov, ki potrebujejo poseben jedilnik, ne
določi za naloge, pri katerih bi jim moral zagotoviti obroke ZMS(K).
(d) DG zagotovi dostop do primerne stavbe v Vojašnici CERKLJE, v kateri ss lahko vzpostavi
prostor za shrambo obrokov (točka razreda I).
(e) DG zagotovi (brezplačeu) dostop do virov pitne vode v času trajanja vojaške vaje.
(2) Razreda II fc IV
(a) Enote ZKSJE, ZMS(K)-ja in sil udeležencev se razporedijo s kar največ svojimi zalogami
razreda II in IV, kot je mogoče, v skladu z zadevnimi direktivami Nata in državnimi načrti.
(b) Vsa oprema, ki jo DG posodi EDPDP-ju ZMS(K)-ja, je v dobrem stanju. Izgubo ah
poškodbo opreme plača odgovorni EDP. Vse nesporazume ureja EDP Velike Britanije,
odgovorna za razred II.
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(c) Enote ZKSJE, ZMS(K)-ja in sil udeležencev lahko iz vojaških in komercialnih virov dobijo
na podlagi povračila rezervne dele v skupni uporabi ter industrijske pline in les, kadar so leti na voljo. Za nabavo teh predmetov skrbi CZD; PEDG pomaga pri pripravi pogodb in
iskanju virov.
(3) Razreda ID in IIIA
(a) Gorivo in maziva, vključno z letalskim gorivom, se preskrbjjo iz komercialnih virov DG-ja
v obdobju trajanja ..vojaške vaje in na podlagi povračila. CZD usklajuje vse zahtevke za
gorivo z državo gostiteljico pred razporeditvijo.
(b) Posebne finančne zahteve in ureditve so natančneje določene v Aneksu G.

(4) Razred V
Enote ZKSJE, ZMS(K)-ja in sil udeležencev se razporedijo z zadostno zalogo streliva za
opravljanje svojih nalog med vojaško vajo.
b. Storitve
(1) Za storitve, opravljene ZKSJE, ZMS(K)-ju in silam udeležencev, veljajo enaki pogoji kot
za podobne storitve, opravljene silam DG-ja.
(2) Za zbiranje odpadkov, vključno z odlaganjem porabljenega olja, baterij in akumulatoijev,
skrbi lokalni pogodbeni dobavitelj v skladu z dogovorom s ČZD ZMS(K)-ja,
c. Komunikacije
(1) ZKSJE, ZMS(K) in sile udeležencev uporabljajo obstoječe vojaške telefonske pripomočke
za skupno uporabo v skladu s slovenskimi predpisi ah predpisi Nata Organi DG-ja
zagotovijo brezplačne vojaške linijske komunikacijske zveze s pomočjo stalnih vojaških
komunikacijskih sistemov, kolikor to omogočajo zmogljivost in prostori. Glej Dodatek K k
Uporabi zaupnih povezav.
(2) Uradna in zasebna uporaba slovenskih komercialnih telefonskih storitev in storitev telefaksa
in teleksa, ki jo opravijo gostujoče enote, se plača v skladu s trenutnimi cenovnimi
stopnjami. Dogovor o postopku izstavljanja računov sklene MO RS z lokalnim
predstavništvom telefonske družbe.
(3) Komunikacijska podpora DG-ja se opravi po dogovoru med poveljniško iz\idnico na način,
ki je natančneje določen v OPPRAV vojaške vaje. Zbirne točke (ZT)/priključne doze se
namestijo, kot je prikazano na shemi. DG poskrbi za pripravo in razdelitev 120 izvodov
telefonskega imenika vojaške vaje, ki se izročijo ZMS(K)-jevi skupini za napredovanje 11.
novembra 1998.
(4) DG odobri uporabo ročne opreme za radijsko komunikacijo, ki jo uporablja osebje CNG
ZMS(K)-ja na letališčih in pristaniščih izkrcanja. Ta oprema je kratkega dometa in se
uporablja v namene nadzora in poveljevanja v okviru letališč in pristanišč izkrcanja.
Frekvence, ki se s to opremo uporabljajo, so:
(a) 78,025 MHz
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(b)
(c)
(d)
(e)
(f)

78,050
78,075
78,275
78,300
78,325

MHz
MHz
MHz
MHz
MHz

d. Inženirska podpora. DG skoplje jarek za zložljiv rezervoar za gorivo helikopterske enote
ZMS(K)-ja, kot je dogovorjeno med poveljniškim izvidovanjem.
e. Center za prometne-nesreče in nadzor škode (CPNNSV DG zagotovi 3 pisarne in eno sobo
za počivanje za CPNNS v bloku B Vojašnice Novo mesto; prav tako zagotovi hrano in
nastanitev za 18 podčastnikov. Hrano DG zaračuna zadevnim državam na končni konferenci o
obračunu stroškov. DG zagotovi tudi eno pisarno, opremljeno z mizo in dvema stoloma (soba
za razgovore), eno pisarno z dvema mizama, kabinetom za dokumente, fotokopirnim strojem
in 4 stoli (soba za pisanje poročil) in eno pisarno z eno mizo in 4 stoli (soba za dežurstvo).
f. Odstranitev eksplozivov.
neeksplodiranih sredstev.

DG zagotovi podporo

enotam

ZMS(K)-ja

pri

uničenju

g. Jedrsko - biološko - kemčna C.JBK) podpora . KRKA, d.d., Novo mesto zagotovi podporo
vodu za JBK pri požarnih ali kemijskih vajah, ki se odvijajo na lokaciji tovarne. Pri uijenju
sodelujejo še zlasti tovarniške ekipe gasilcev in reševalcev. Poleg tega tovarna zagotovi vodo in
prostor, na katerem se lahko odvijajo vaje za dekontaminacijo. Glavni vod za JBK poveljstva
ZMS(K) zagotovi, da se med vajami ne uporabljajo nevarne kemične snovi. Kemična analiza se
na zahtevo brezplačno opravi na nekaj vzorcih v tovarniškem laboratoriju.
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ANEKSE K
CAE 98 MS
MEDICINSKA IN ZOBOZDRAVSTVENA PODPORA
1. ZMS(K) vzpostavi svoj lasten sistem medicinske oskrbe.
2. DG zagotovi podporo samo za prave nesreče, in sicer:
a.

Nujno medicinsko evakuacijo in prvo pomoč pri razporeditvi in premestitvi v zbirališču, na
vseh pristaniščih in letališčih izkrcanja in na poti do območja operacij ZMS(K)-ja.

b. Medicinsko podporo, prvo pomoč in ambulantno evakuacijo na terenu, ki jo nudi
ambulanta Vojašnice CERKLJE.
c.

Podporo in pomoč zdravstvenih in medicinskih organizacij DG-ja, ki sta na enaki ravni kot
za slovenske vojaške sile.

d. Uporabo vseh slovenskih civilnih bolnišnic v primeru vrste bolezni ah števila ranjencev, kije
zunaj zmogljivosti ZMS(K)-ja.
e.

En helikopter v pripravljenosti, z zdravnikom in opremljen za medicinsko evakuacijo, ki se
lahko uporablja za dnevne in nočne operacije, je na voljo med razporeditvijo in
premestitvijo ter vseskozi med vojaško vajo.

f.

Dve medicinski vozili v stalni pripravljenosti v Vojašnici CERKLJE.

3. Stroške oskrbe osebja ZKSJE, ZMS(K)-ja in sil udeležencev v civilnih bolnišnicah poravna
zadevna država pošiljateljica. Država gostiteljica ne nosi stroškov za nujno oskrbo slovenskega
vojaškega osebja v medicinskih prostorih ZMS(K)-ja.
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ANEKS F K
CAE 98 MS
NEPREMIČNINE. INŽENIRSKA PODPORA IN VARSTVO OKOLJA
1. DG odobri ZKSJE, ZMS(K)-ju in silam udeležencev uporabo zahtevanih nepremičnin in
infrastruktur v pristaniščih izkrcanja in na območjih vojaške vaje pod istimi pogoji, ki se
uporabljajo za slovenske vojaške sile. DG še zlasti zagotovi:
a.

ZbiraUšče na letališču izkrcanja. Natančnejše zahteve so opisane v Aneksu B, drugem a
odstavku.

b.

Razporeditveno območje na pristanišču izkrcanja. Natančnejše zahteve so opisane v Aneksu
B, drugem d odstavku.

c.

Razporeditveno območje na železniški bazi. Natančnejše zahteve so opisane v Aneksu B,
drugem e odstavku.

d.

Področja, ki jih lahko enote ZKSJE, ZMS(K)-ja in sil udeležencev uporabljajo za
razporeditev in za izvedbo taktičnih vaj, kot je bilo dogovoijeno 28. junija 1998 med
ZKSJE, Poveljstvom ZMS(K)-ja in MO Republike Slovenije.

2. ZKSJE, ZMS(K) in sile udeležencev uporabljajo dodeljeno nepremičnino na način, ki kar
najbolj zmanjša možnosti za poškodbe pri manevriranju in onesnaževanje okolja.
3. Odgovornost za delujoče cestno omrežje, še zlasti za glavne poti dobavljanja in druge poti
dobavljanja ter na območjih vojaške vaje, nosi država gostiteljica.
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PRILOGA G K
CAE 98 MS
UPRAVNE ZADEVE
1. Finance in stroški
Računi, izstavljeni za podporo, ki jo po pogodbi zagotavljajo civilne osebe in/ali vladni viri
DG, se vročijo častniku ZMS(K), odgovornemu za dobave, ali pa predstavniku ZKSJE.
kadar je bila podpora zagotovljena ZKSJE. Račune, vročene ZMS(K), plača ZMS(K) pred
odhodom iz Slovenije. Plačila so v slovenskih tolaijih, razen če ni dingače določeno s
pogodbo. Podpora DG iz vojaških virov, vključno s transportom, storitvami,
infrastrukturami in nepremičninami, je za ZMS(K) brezplačna, razen če ni drugače
določeno. Račune, vročene ZKSJE, plača ZKSJE v tridesetih dneh od prejema računa.
Plačila so v slovenskih tolaijih, razen če ni drugače določeno s pogodbo. Podpora DG iz
vojaških virov, vključno s transportom, storitvami, infrastrukturami in nepremičninami, je
za ZKSJE brezplačna, razen če ni drugače določeno.

a.

Poveljstvo ZMS(K), ZKSJE in elementi nacionalne podpore lahko v Sloveniji odprejo
bančni račun v skladu s slovensko zakonodajo o deviznem poslovanju.

b. Vse nabave so oproščene prometnega davka (vključno z davkom na dodano vrednost). DG
izvede vse postopke za zagotovitev oprostitve davka za vse nabave. Oprostitev prometnega
davka se izvaja po sistemu davčnih povračil.
2. Carina
a. DG priznava spodaj naštete dokumente za carinski pregled:
(1)

Za gibanje po morju:
(a) Dokument za vrnitev osebja s priloženim poimenskim seznamom osebja v
skladu s STANAG 2166.
(b) Seznam tovora (na papiiju) za vso opremo/zaloge (razen izdelkov,
oproščenih carine) v skladu s STANAG 2166.
(c) Potrdilo za izdelke, oproščene carine.

(2)

Za gibanje po zraku:
(a) Seznam potnikov/tovora za osebje in/ah opremo/zaloge, kadar je to
ustrezno, v skladu s STANAG 3345.
(b) Potrdilo za izdelke, oproščene carine.

(3)

Za gibanje po cestah in železnicah se uporabljajo zadevni dokumenti Nata.

b. Oblika dokumentov, ki jih uporabijo države, je v skladu z zadevnimi STANAG št 2166
2171, 2176 in 3345.
c.

Vsak dokument se pripravi za vsako plovilo/zrakoplov v treh izvodih.

d.

Osebju, ki pride in/ali odide posamično, se izda potni nalog Nata.
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3. Uvozna/izvozna ureditev. V skladu z XI. členom
NATO SOFA in drugim
odstavkom VIII. člena Pariškega protokola Republika Slovenija pooblasti ZMS(K).
ZKSJE in vse sile udeležencev za uvoz in po potrebi za kasnejši izvoz omejenega obsega
blaga brez plačila carinskih dajatev za izključno osebno in skupno rabo ZMS(K). ZKSJE
in sil udeležencev. Blago se v Sloveniji ne prodaja, razen članom ZMS(K). ZKSJE in sil
udeležencev, kijih pooblastijo pristojni državni organi.
4

Identifikacija. Vse. osebje, ki je v Sloveniji razporejeno za namene operacijskih načrtov in
podpore, mora imeti identifikacijske dokumente, ki so podrobuo določeni v III. členu
NATO SOFA. Te dokumente mora imeti osebje vedno pri sebi.

5. Javne prireditve. Slovenske oblasti zagotovijo ustrezne prostore in osebje za organizacijo
javnih prireditev (glej: Prilogi H in J), ki potekajo na zahtevo PZMS(K) med vojaško vajo
in kot je dogovoijeno z DG.
6. Protokol. Organizacijo vseh dogovoijenih protokol a mili prireditev vodi Skupni biro za
obiskovalce in opazovalce v sodelovanju s slovenskimi vojaškimi organi.
7. Obravnava civilistov
a.

Za zaščito sil ZMS(K) v Sloveniji pred civilnimi nemiri in podobnimi incidenti je odgovorna
slovenska vlada. Slovenska policija se uporablja za zadrževanje ah odvračanje napada.

b. DG priznava, da ima vsak pripadnik sile enake zakonske pravice kot slovenski državljani v
smislu dovoljenja za pridržanje vsake osebe, ki stori prekršek v zvezi z osebjem ali lastnino
Sile, pod pogojem, da so te osebe v najkrajšem možnem času izročene ustreznim
slovenskim oblastem.
c. Pridržane osebe se takoj izročijo slovenskim oblastem.
8.

Gibanje enot in varnost

a.

Iz varnostnih razlogov se gibanje po cestah zunaj območij, namenjenih za vajo. izvaja v
skladu s STANAG 2154 in 2155 in s slovenskimi mirnodobnimi predpisi.
Gibanje vozil, ki ni v skladu s slovenskimi predpisi v smislu teže in dimenzij, se obravnava v
skladu s STANAG 2154.
Zahteve v zvezi s kopenskim transportom se obravnavajo v skladu s STANAG 2158.
Transport kurilnega olja in maziv ter streliva se izvaja v skladu z mirnodobnimi predpisi
DG.
V skladu z NATO SOFA slovenska vlada priznava, da za nobeno vozilo ZMS(K), ZKSJE
in sil udeležencev ne veljajo nobeni zakoni ah predpisi, ki za vozila ali njihove voznike
zahtevajo nezgodno zavarovanje ali zavarovanje proti tretji osebi. ZMS(K), ZKSJE in sile
udeležencev se strinjajo, da bo gibanje njihovih enot potekalo pod nadzorom slovenskih
vojaških organov v konvojih, ki jih spremlja slovenska vojaška policija. Kljub temu DG
dovoljuje, da kadar so viri slovenske vojaške policije nezadostni za kritje potreb spremstva
gibanja vozil ZMS(K), ZKSJE in sil udeležencev, se ta vozila lahko gibljejo po cestah in
avtocestah brez spremstva pod pogojem, da ZMS(K), ZKSJE in sile udeležencev o tem kar
najhitreje obvestijo slovenske oblasti.

b.
c.
d.
e.

f. Pripadniki EVPS (enote vojaške policije sile) in protiterorističnega oddelka
so pri
opravljanju dolžnosti pooblaščeni za nošenje in uporabo strelnega orožja za izvajanje
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vojaškega reda in nadzora nad območji, na katerih je nameščeno osebje ZMS(K), ZKSJE in sil
udeležencev. Pri tem se uporabljajo mirnodobna pravila Nata (npr. uporaba sile v
samoobrambi). Pravila, ki veljajo za slovensko vojaško policijo v primeru uporabe sile, se
uporabljajo tudi za EVPS glede vojaškega osebja udeležencev vojaške vaje, kadar so na
območjih vojaške vaje.
9. Prometne nesreče, škoda, onesnaževanje, disciplinski/policijski incidenti
a.

Vse disciplinske incidente preiskuje enota vojaške policije sile (kombinirana enota vojaške
policije Nata na podlagi STANAG 2085) skupaj s policijskimi organi DG na podlagi NATO
SOFA.
b. Vse prometne nesreče in policijske incidente preiskujejo policijski organi DG v skladu z
notranjo zakonodajo in skupaj z enoto vojaške policije sile na podlagi NATO SO.FA.
c. Za udeležence se ne zahteva zavarovalno kritje proti tretji osebi.
d. Zadeve v zvezi s škodo in onesnaževanjem se preiskujejo v skladu z VIII. členom NATO
SOFA.
10. Smrt V primeru smrti pripadnika sile udeležencev je pred vrnitvijo trupla v domovino ali
njegovo odstranitvijo treba pridobiti dovoljenje organov DG. Kadar je treba opraviti
obdukcijo, se DG trudi ugodno rešiti prošnjo države pošiljateljice, da se njenemu
medicinskemu osebju dovoli sodelovati pri postopku. DG spoštuje navade in običaje države
pošiljateljice.
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ANEKS H K
CAE 98 MS
SPRFJF.M PZMSfKVia
1. PZMS(K) organizira sprejem za približno 300 ljudi 28. novembra 1998 na gradu
MOKRICE.
2. Poveljstvo ZMS(K)-ja poravna stroške tega sprejema v zvezi s hrano in pijačo.
3. Podrobno usklajevanje opravljata ZMS(K)-jev pomočnik načelnika štaba Gl (personalni
odsek) in častnik za zvezo, ki ga določi DG.
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ANEKS I K
CAE 98 MS
DOBAVA KART
1

DG brezplačno dobavi spodaj določene komplete kart. Komplete sestavljajo naslednji listi
kart:

A. ZMS(K)
Komplet v merilu 1 : 50 000
LIST ST.
NL-33-05-17
NL-33-05-22
NL-33-05-22
NL-33-05-2S
NL-33-05-29
NL-33-05-30
NL-33-0S-03
NL-33-0S-04
NL-33-0S-05
NL-33-08-06
NL-33-0S-09
NL-33-08-10
NL-33-08-1 1
NL-33-07-17
NL-33-07-18
NL-33-05-27

izdaja 1998
ZAHTEVANA KOLIČINA
471
610
474
720
698
345
578
680
750
408
578
658
564
383
385
32

OPOMBE
MARIBOR
CELJE
SLOVENSKA
TRBOVLJE
SENOVO
ZABOK
IVANČNA
NOVO MESTO
KRŠKO
ZAGREB
KOČEVJE
METLIKA
JASTREBASKO
IZOLA
KOPER
LITIJA

Komplet v merilu 1 ; 250 000
LIST ST.
karta celotne Slovenije

ZAHTEVANA KOLIČINA
290

Komplet v merilu 1 : 100 000

LIST ST.
pokriva območje vojaške vaje
(kot določeno na poveljniški
izvidnici, iz šestih strani); če
je mogoče, naj se uporabi
nova standardna Natova
koordinatna mreža (UTM).

ZAHTEVANA KOLIČINA
487

OPOMBE

2. Za karte se uporablja standardna Natova koordinatna mreža WGS 84 (UTM).
3. Kartografija je Skupini za napredovanje ZMS(K)-ja na voljo ob njenem prihodu.
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4. Karte se izdajajo na lokaciji, kjer je nameščena predhodnica
B. ZKSJE
1. Karte, kijih zahteva ZKSJE, so naslednje:
1:50 000
list št.
NL-33-05-17
NL-33-05-22
NL-33-05-23
NL-33-05-28
NL-33-05-29
NL-33-05-30
NL-33-0S-03
NL-33-0S-04
NL-33-08-05
NL-33-0S-06
NL-33-08-09
NL-33-08-10
NL-33-0S-11
NL-33-07-17
NL-33-07-1S
NL-33-07-27
,

oznaka
MARIBOR
CELJE
SLOVENSKA B.
TRBOVLJE
SENOVO
ZABOK
IVANCNA G.
NOVO MESTO
KRŠKO
ZAGREB
KOČEVJE
METLIKA
JASTREBARSKO
IZOLA
KOPER
LITIJA

količina
15
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
15
15
60

1:250 000
list št.
NL-33-04
NL-33-05
NL-33-06
NL-33-07
NL-33-08

količina
35
35
35
35
35

2. Karte za belgijsko enoto Role 3 se izročijo posebej.
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ANEKS J K
CAE 98 MS
TEKMOVANJE ZA POKAL ZMS(K)
1. Tekmovanje za prvenstvo ZMS(K)-ja se izvede 28. novembra 1998. Tekmovanje se bo
odvijalo v letalski bazi Cerklje. DG zagotovi naslednjo podporo:
a.
b.

c.
d.
e.
f.
g.
h.

Organizira in vodi tekmovanje v streljanju. Tekmovanje v streljanju poteka v 10 krogih v
ležečem in nepodprtem položaju.
Čakalnico poleg strelišča, ki je zavarovana in ogrevana ter sprejme tri čakajoča moštva.
Ureja uporabo prh ZMS(K)-ja, tako da se lahko tekmovalci oprhajo takoj, ko moštvo
zaključi s streljanjem.
Strelišče v dolžini 100 metrov, opremljeno "z oporniki za varnostne oznake in tarče,
vključno s tarčami in oznakami.
16- do 20-kilometrsko pot, kot je dogovoijeno med namestnikom načelnika štaba
(personalni oddelek) Poveljstva ZMS(K)-ja in DG, ki se konča v bližini strelišča.
Parkirišče za do 12 večjih vozil.
Pristajališče za helikopter, namenjen VIP osebam.
Svojega predstavnika, ki po potrebi odpre in zapre strelišče in druge prostore.
Svojega predstavnika za strelišča, ki se udeleži sestanka o organizaciji tekmovanja.
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ANEKS K K
CAE 98 MS
UPORABA ZAUPNIH POVEZAV
1. Republika Slovenija soglaša, da ZKSJE in/ali ZMS(K) za dejanski promet lahko
vzpostavita zaupno pot (CRONOS) iz Slovenije do Nata ter aktivirata eno (1) zaupno
povezavo za potrebe ZKSJE in eno (1) zaupno povezavo za potrebe ZMS(K)-ja. S tem se
podeli pooblastilo za uporabo omenjenih zaupnih povezav.
2. DG priznava in soglaša, da je oznaka NATO neodvisna in zaščitena z imuniteto; uradniki,
uslužbenci ali državljani DG-ja ne smejo odpirati ah zaseči opreme in/ah tovora, ki se vnese
na teritorij države gostiteljice in ki nosi oznako NATO. DG zagotovi neoviran carinski
prehod za kateri koli zaupni material Nata.
3. Uradniki carinske službe .države gostiteljice kot tudi njeni uslužbenci in državljani nimajo
vstopa v prostore, kjer se hrani zaupna oprema Nata.
4. ZKSJE in ZMS(K) lahko vzpostavita eno območje Nata z omejenim vstopom v NOVEM
MESTU (Območje 1 vojaške vaje) in eno območje Nata z omejenim vstopom v gradu
BRESTANICA (Območje 2 vojaške vaje). Za ograditev teh območij in za zagotovitev
varnosti znotraj ograjenega območja je odgovoren ZKSJE. Stroške, povezane z
vzpostavitvijo ah vzdrževanjem območij Nata z omejenim vstopom, poravna ZKSJE.
5. Pred Območjema 1 in 2 DG zagotovi stražo, ki nadzoruje dostop do teli območij.
6. ZKSJE in ZMS(K) namestita svojo lastno stražo znotraj Območij 1 in 2, ki nadzoruje
dostop do območij Nata z omejenim vstopom. Vstop na ta območja je dovoljen le
pooblaščenemu osebju Nata.
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A)

Uvod

a)

Predgovor

V Agendi 2000 je Komisija izjavila, da bo redno poročala Evropskemu sveru o
napredku vsake države kandidatke Srednje in Vzhodne Evrope pri pripravah na
članstvo in da bo predložila svoje prvo poročilo ob koncu leta 1998. Luksemburški
Evropski svet seje odločil, da bo:
"od konca leta 1998 Komisija pripravljala redna poročila za Svet, dopolnjena z
morebitnimi priporočili, ki bodo potrebna za organizacijo dvostranskih medvladnih
konferenc, in preverjala napredek vsake srednje- in vzhodnoevropske države
kandidatke pri vključevanju v EU v luči kobenhavnskih meril, zlasti hitrost, s katero
sprejema pravni red EU. Pred pripravo teh poročil bo pri organih Evropskega
sporazuma proučila vzpostavljanje partnerstev za pristop in napredek pri sprejemanju
pravnega reda EU za vsako državo kandidatko posebej. Poročila Komisije bodo
podlaga za sprejemanje potrebnih odločitev v okviru Sveta o vodenju pogajanj o
pristopu ali njihovi razširitvi na druge prosilce. V tem kontekstu bo Komisija še naprej
uporabljala že v Agendi 2000 sprejeti način za ovrednotenje sposobnosti držav za
izpolnjevanje gospodarskih meril in obveznosti, ki izvirajo iz vključevanja v Unijo.
Pri ocenjevanju napredka držav kandidatk v rednih poročilih, ki jih Komisija predaja
Svetuje treba ohranjati dinamičen pristop."
Cardiffski Evropski svet je podprl te sklepe, pri čemer je navedel, da "je prednostna
naloga EU ohranjanje procesa siljenja na države, zajete v sklepih zasedanja
luksemburškega Evropskega sveta, v okviru katerega te lahko dejavno delujejo v korist
svoje kandidature in napredujejo pri prevzemanju obveznosti članstva, vključno s
kobenhavnskimi merili. Vsako državo kandidatko bodo presojali na podlagi istih meril
in vsaka bo v svoji kandidaturi napredovala z lastno hitrostjo, odvisno od stopnje njene
pripravljenosti. Veliko bo odvisno od prizadevanj samih držav kandidatk, da bi
izpolnile merila. Vsem pa bodo koristile okrepljene vezi z EU, med drugim temeljit
politični dialog in prav za njih ukrojene strategije, ki jim bodo pomagale, da se bodo
pripravile na pristop."
V skladu s smernicami, ki jih dajejo navedeni sklepi Sveta, je to poročilo o napredku
Slovenije sestavljeno v enaki obliki kot mnenje Komisije. Poročilo vsebuje:
- opis odnosov med Slovenijo in Unijo, zlasti v okviru sporazuma o sodelovanju in
začasnega sporazuma;
- analizo stanja v zvezi s političnimi merili, ki jih je navedel Evropski svet
(demokracija, pravna država, človekove pravice, varstvo manjšin);

poročevalec, št. 69

56

23. november 1998

- oceno stanja in perspektiv Slovenije glede na gospodarske razmere, ki jih je omenil
Evropski svet (delujoče tržno gospodarstvo, sposobnost, da vzdrži konkurenčne
pritiske in tržne sile znotraj Unije);
- vprašanje glede sposobnosti Slovenije, da sprejme obveznosti članstva, to je pravni
red EU, kot je opredeljen v Pogodbi o EU, sekundarno zakonodajo in politike Unije.
Zajema tudi sodne in upravne sposobnosti, kot zahteva madridski Evropski svet, ki je
poudaril, da morajo države kandidatke prilagoditi svoje upravne strukture tako, da bodo
lahko po vstopu v članstvo zagotovile skladno izvajanje politike Skupnosti.
Ta pristop zagotavlja enako obravnavanje vseh držav kandidatk. Poročila upošteva
napredek od izdaje mnenja dalje. Preverja, ali so bile predvidene reforme, omenjene v
mnenju Komisije, res izvedene, in proučuje nove pobude, vštevši tiste, ki so
neposredno povezane s prednostnimi nalogami partnerstva za pristop. Vsako poročilo
vsebuje ločeno poglavje, v katerem se preveri, v kolikšni meri seje Slovenija spoprijela
s kratkoročnimi prednostnimi nalogami, navedenimi v partnerstvih za pristop.
Medtem ko se ocena napredka pri izpolnjevanju političnih meril in meril pravnega reda
EU osredotoča na tisto, kar je Slovenija dosegla od izdaje mnenja dalje, temelji
gospodarska ocena na dolgoročnejšem ovrednotenju uspehov Slovenije na področju
gospodarstva. Ocena napredka pri sprejemanju pravnega reda EU temelji na sprejeti
zakonodaji in ne na zakonodaji, ki je v različnih fazah priprave ali pa čaka na odobritev
parlamenta. Samo tako je bilo mogoče objektivno izmeriti in primerjati konkreten
napredek pri pripravah na vključevanje.
Pri sestavljanju poročila so bili uporabljeni številni viri informacij. Komisija je pozvala
države kandidatke, naj zagotovijo informacije o napredku, ki so ga dosegle pri
pripravah na članstvo od objave mnenja Komisije. Kot dodatni viri informacij so se
uporabile njihove predstavitve na sestankih, ki so potekali na podlagi njihovih
sporazumov o sodelovanju in prehodnih sporazumov, njihovih državnih programov za
sprejem pravnega reda EU in podatkov, pridobljenih v kontekstu analitičnega
proučevanja pravnega reda EU. Pri pripravi poročil je Komisija upoštevala pripombe
Sveta na mnenje in na poročila ter resolucije Evropskega parlamenta o mnenjih
Komisije1 ter zlasti poročilo o prošnji Slovenije za pridružitev EU, ki gaje pripravil g.
Speciale. Uporabila je tudi ocene, ki so jih pripravile države članice, posebej v zvezi s
političnimi merili za članstvo in z delom različnih mednarodnih organizacij, zlasti pa še
prispevke Sveta Evrope, OSCE (Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi) in
mednarodnih finančnih ustanov ter nevladnih organizacij k pripravi rednih poročil.
b)

Odnosi med Evropsko unijo in Slovenijo

1

Evropski parlament, dok. 224.339 "Poročilo o sporočilu Komisije o Agendi 2000" Poročevalci: A.
Ostlander in baron E.Crespo: soporočevalci: M. Aelvoe:. J. Donner, O. Von Habsburg. E. Caccavale. F.
Kristoffersen, M. Hoff, C. Camero Gonzales, P. Bernard Ravmond, R. Speciale. J. \Viersma. J. W.
Bertens.
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Okrepljena predpristopna strategija
30. marca 1998 se je s srečanjem ministrov za zunanje zadeve petnajstih držav članic
EU, desetih srednje- in vzhodnoevropskih držav kandidatk in Cipra uradno začel proces
vključevanja. Pred tem srečanjem so za vsako državo posebej oblikovali partnerstvo za
pristop kot podporo državam kandidatkam pri njihovih pripravah na članstvo. V teh
dokumentih sta določena prednostni vrstni red nadaljnjega dela in finančna pomoč, ki
jo v podporo daje EU. V marcu je Slovenija predstavila prvo inačico svojega državnega
programa za sprejetje pravnega reda EU, ki podrobneje opisuje ukrepe, potrebne za
doseganje ciljev, navedenih v partnerstvu za pristop. Po otvoritvi medvladne
konference je Slovenija 31. marca na prvem zasedanju pogajanj o vključitvi Slovenije v
EU predstavila glavne elemente svoje strategije vključevanja. Analitično proučevanje
pravnega reda EU ("pregled usklajenosti slovenske zakonodaje s pravnim redom EU")
se je začelo 3. aprila. Predpristopna pomoč se bo znatno povečala. Poleg programa
Phare bo od leta 2000 dalje zajemala pomoč kmetijstvu in strukturni instrument, ki bo
dajal prednost ukrepom, podobnim tistim, ki jih na področju okolja in prometa izvaja
Kohezijski sklad. Program Phare se bo osredotočil na izgradnjo ustanov in naložb na
drugih področjih.
Razvoj dvostranskih odnosov v zadnjem času
Sedanja pogodbena razmeija med Slovenijo in EU še vedno urejata Sporazum o
sodelovanju in Začasni sporazum o trgovini in s trgovino povezanimi področji.
Evropski sporazum, podpisan 10. junija 1996, bo začel veljati šele. ko ga bodo
ratificirale države članice. Slovenija je sporazum ratificirala 15. junija 1997. Pričakuje
se, da bo začel veljati v letu 1999. Različne skupne ustanove delujejo brez zapletov.
Svet za sodelovanje se ni nikoli sestal. Skupni odbor/Odbor za sodelovanje v okviru
začasnega sporazuma seje sestal februaija 1998. Sistem pododborov še naprej deluje
kot forum za tehnične razgovore.
Od izdaje mnenja se je medparlamentarni odbor, ki ga sestavljajo predstavniki
slovenskega in evropskega parlamenta, sestal v oktobru 1997. Odločil se je, da bo
ustanovil skupni parlamentarni odbor, ki pa se ni nikoli sestal, ker slovenski parlament
do septembra 1998 še ni imenoval svoje delegacije. Sestanek bo zdaj predvidoma v
decembru 1998.
V letu 1997 je izvoz EU v Slovenijo znašal 6,3 milijarde ECU, slovenski izvoz v EU pa
4,6 milijarde ECU, pri čemer ima Slovenija primanjkljaj v višini 1,7 milijarde ECU. V
primerjavi z letom 1996 to pomeni 19-odstotno povečanje izvoza EU in 9-odstotno
povečanje slovenskega izvoza.
Za leto 1998 je bilo naši državi v okviru programa Phare na temelju prednostnih nalog
partnerstva za pristop dodeljenih 10 milijonov ECU, predvsem za podporo reformi na
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področju statistike, regionalni politiki in okolju ter sodelovanju v programu Tempus.
Dodatnih 9 milijonov ECU je bilo dodeljenih za program čezmejnega sodelovanja.
Slovenija sodeluje in je prejemnica sredstev tudi v večdržavnih in horizontalnih
programih, ki jih financira Phare, kot so carine, okolje, mala in srednja podjetja,
statistika, reforma javne uprave in TAIEX (izmenjava informacij o tehnični pomoči).
B)

Merila za članstvo

1.

Politična merila
Uvod

V svojem mnenju (1997) o prošnji Slovenije za članstvo v EU je Komisija ugotovila,
da:
"ima Slovenija značilnosti demokracije s stabilnimi institucijami, ki zagotavljajo
delovanje pravne države, varstvo človekovih pravic in spoštovanje ter varstvo manjšin".
V partnerstvu za pristop je "nadaljnja razjasnitev položaja v zvezi s premoženjsko
zakonodajo ob posebnem upoštevanju pravice državljanov EU do nakupa nepremičnin"
• kratkoročna prednostna naloga, srednjeročna pa so "prizadevanja za pospešitev vračanja
premoženja".
Razvoj v zadnjem času
Predsednik Milan Kučan je bil 23. novembra 1997 ponovno izvoljen (55.5 % glasov).
27. februarja 1977 je bila oblikovana desno-sredinska koalicijska vlada, ki jo sestavljajo
Liberalna demokracija Slovenije (LDS), Slovenska ljudska stranka (SLS) in
Demokratična stranka upokojencev Slovenije (Desus). Ta vlada je kljub zamenjavi
nekaterih ministrov še vedno na oblasti.
31. julija 1997 je po hudi kritiki načina vodenja zunanje politike odstopil zunanji
minister. Septembra 1997 sta bila imenovana novi zunanji minister in minister za
evropske zadeve (na novo ustanovljenega Urada za evropske zadeve, ustanovljenega z
namenom okrepiti državno pristopno strategijo in izboljšati notranje usklajevanje). Prav
tako v septembru je bil imenovan minister na novo ustanovljenega ministrstva za malo
gospodarstvo in turizem. Novi obrambni minister, ki gaje parlament potrdil 13. marca
1998 po odstopu njegovega predhodnika, je tudi sam odstopil v oktobru 1998.
i
Vendar zamenjave ministrov niso povzročile nikakršnih večjih sprememb vladne
politike in članstvo v EU je še vedno eden ključnih ciljev vlade.
1.1

Demokracija in pravna država
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Parlament
Slovenski parlament še naprej deluje zadovoljivo. Njegove pristojnosti se spoštujejo in
opozicija v celoti izpolnjuje svojo vlogo.
Vendar pa zakonodajni postopki potekajo počasi: za vsak zakon so potrebna tri "branja"
v parlamentu in nestabilnosti znotraj koalicije upočasnjujeio parlamentarni proces
odločanja.
Konec novembra 1997 so bile volitve v državni svet, kije svetovalno telo. Izvoljenih je
bilo vseh 40 novih članov, ki zastopajo različne interesne skupine (delodajalce,
sindikate, kmete, samozaposlene, negospodarske dejavnosti).
Izvršilna oblast
Izvršilna oblast še naprej deluje brez zapletov.
Poleg sedanjih 147 občin je bilo z referendumom ustanovljenih še 35 novih. Proces
prenosa dodatnih pooblastil na občine je treba dokončati še pred lokalnimi volitvami
22. novembra 1998.
Pravkar poteka reforma državne uprave, vendar napreduje le počasi. Pozitivno je, daje
bil imenovan državni sekretar, pristojen za upravo.
Sodna oblast
Napredek je komaj opazen.
Glavni problem je še vedno počasnost sodnih postopkov, zlasti na področju kazenskega
prava. To je povezano s tem, da slovenska zakonodaja zaradi prizadevanj, da bi čim
bolj zavarovala človekove pravice, zdaj predvideva pravna sredstva, katerih število je
preveliko in so preširoka. Treba je izboljšati izvajanje postopkov in spremeniti
procesno pravo, tako da se bo upoštevala pravica do hitre obravnave.
Primanjkuje sodnikov in podpornega osebja. Treba bi bilo premisliti, ali se ne bi zatekli
k alternativnim načinom reševanja sporov (poravnava, arbitraža, posredovanje,
sporazumna poravnava). Število nezasedenih sodniških mest je ostalo skoraj enako
tistemu v letu 1996, tj. 12 odstotkov. V letu 1997 se je število mest, predvidenih za
sodnike, povečalo s 708 (1996) na 714 (1997). Da bi napolnili nezasedena sodniška
mesta, so za dve leti znižali najnižjo starost, predpisano za sodnike.
Pozitivno je, da so uvedli nekatere ukrepe. Med njimi je začetek veljavnosti Zakona o
upravnem sodišču z dne 1. januarja 1998. Sprejetje bil Zakon o izvršbi in zavarovanju.
V oktobru 1998 so bile sprejete spremembe Zakona o kazenskem postopku.
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Spremembe Kazenskega zakonika in Zakona o kazenskem postopku so zdaj v drugem
branju v parlamentu. Zakon o pravdnem postopku je prav tako v parlamentarni
obravnavi.
Kljub temu, da se pripravlja poseben program za usposabljanje sodnikov, tožilcev in
notarjev, bi bilo treba še okrepiti usposabljanje sodnikov.
Kljub tem spremembam je na vseh ravneh še vedno veliko nerešenih zadev,2 zlasti na
lokalnih sodiščih, ki so najbolj obremenjena.
Protikorupcijski ukrepi
Po razpoložljivih statističnih podatkih in poročilih so problemi s korupcijo sorazmerno
omejeni. Vendar pa so zaradi vse večjih problemov na tem področju, skupaj s tistimi
regionalnih ali mednarodnih razsežnosti, oblasti uvedle ukrepe za nadaljnji boj proti
korupciji. Ta prizadevanja bo treba še okrepiti.
Parlament je spremenil Zakon o ratifikaciji konvencije o pranju denarja tako, daje vanj
v celoti vključil določila Sveta Evrope. Cilj sprememb drugih zakonov je razširitev
opredelitve korupcije in pranja denarja.
1.2

Človekove pravice in varstvo manjšin

Splošna ocena varstva človekovih pravic ostaja pozitivna.
Slovenija je že pristopila k večini glavnih mednarodnih listin o človekovih pravicah.
25. marca 1998 je ratificirala Okvirno konvencijo o varstvu narodnih manjšin. Vlada je
sicer podpisala Evropsko listino o regionalnih in manjšinskih jezikih Sveta Evrope,
-vendar pa ni ratificirala Evropske socialne listine.
Državljanske in politične pravice
Temeljne državljanske in politične pravice se v Sloveniji še naprej spoštujejo, vendar
pa je treba pospešiti proces denacionalizacije in rešiti vprašanje "oseb brez
državljanstva".
Razvoj je v zadnjem času med drugim zajemal:
Glede pravice do "bivanja" je bil spremenjen Zakon o tujcih tako, da se je čas
začasnega bivanja v Sloveniji kot pogoj za pridobitev stalnega bivanja podaljšal na 8
let. Ustavno sodišče je v juniju 1998 razsodilo, da novi zakon ne prizadeva tistih, ki so
vložili prošnjo pred to spremembo in izpolnjujejo pogoj iz prejšnjega zakona (3 leta
začasnega bivanja).

2

Po oceni je število nerešenih primerov na sodiščih med 800.000 in 1,000.000.
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V zvezi s pravico tujcev do nakupa nepremičnin je slovenski parlament v skladu z
izmenjavo not o premoženjskih vprašanjih, povezanih z Evropskim sporazumom
(Priloga XIII)3, dne 14. julija 1997 odobril spremembo 68. člena ustave. Po novem 68.
členu imajo zdaj tujci pravico do nakupa nepremičnin pod enakimi pogoji kot slovenski
državljani, če je ta pravica predpisana z mednarodno pogodbo ali opredeljena z
državnim zakonom.
Prvi odstavek Priloge XIII je treba začeti izvajati "do konca četrtega leta od začetka
veljavnosti Sporazuma o pridružitvi"; pripravljata se dva zakonodajna dokumenta: (1)
Zakon o lastninskih pravicah in drugih nepremičninskih pravicah, ki ga bodo kmalu
predložili v drugo branje in bo nadomestil še vedno veljavno jugoslovansko
zakonodajo, in (2) Zakon o lastninskih pravicah in drugih nepremičninskih pravicah
tujcev.
Drugi odstavek Priloge XIII, ki gaje treba izvajati "od začetka veljavnosti Evropskega
sporazuma dalje", velja neposredno, ne da bi bila za to potrebna nova zakonodaja.
Potrebne so upravne smernice z razlago, kako izpolnjevati pogoje.
Slovenska vlada je potrdila, da bo v dogovorjenem času v celoti izpolnila določbe
Priloge XIII.
Proces denacionalizacije še vedno poteka počasi. Skupna vrednost premoženja, za
katerega so bili vloženi zahtevki za vrnitev in glede katerega je bila konec junija 1998
sprejeta odločitev o vračanju, je 30 % skupnega odvzetega premoženja: 25 %
zahtevkov je bilo odobrenih, 5 % pa zavrnjenih.
Septembra 1998 je parlament odobril nekaj sprememb Zakona o denacionalizaciji iz
leta 1991. Spremembe zajemajo ustanovitev Sklada za kmetijska zemljišča, pristojnega
za vračanje nacionaliziranih kmetijskih zemljišč, razjasnitev vračanja premoženja
tujcem in premoženja fevdalnega izvora ter jasnejšo opredelitev postopkov. Vendar pa
je ustavno sodišče z odločbo začasno ustavilo izvajanje teh sprememb takoj po
njihovem sprejemu. Zato Zakon o denacionalizaciji iz leta 1991 še velja do odločitve
sodišča.
Vlada je s Cerkvijo podpisala ločen okvirni sporazum o vračanju njenega premoženja, v
katerem je priznala zahteve Cerkve, vendar pa se še vedno niso dogovorili o načinu
izvajanja sporazuma.

3

V skladu s prilogo XII! se Slovenija zavezuje:
"I. da bo izvedla potrebne ukrepe, s katerimi bo državljanom držav članic Evropske unije zagotovila
pravico do nakupa nepremičnin v Sloveniji na vzajemni in nediskriminacijski podlagi do konca četnega
leta po začetku veljavnosti pristopnega sporazuma;
II. da bo državljanom držav članic EU , ki so tri leta stalno prebivali na ozemlju Republike Slovenije, na
vzajemni podlagi zagotovila pravico do nakupa nepremičnin od začetka veljavnosti pristopnega
sporazuma dalje".
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Obstaja zemljiška knjiga, vendar bi bilo za to, da bi pospešili prenose zemljišč, treba
uvesti računalniško vodenje.
Zamude pri prošnjah za državljanstvo so še vedno precejšnje, čeprav se zmanjšujejo.
Slovenija še ni rešila problema oseb brez urejenega statusa. Po oceni UNHCR je zdaj v
Sloveniji okoli 5000 do 10 000 oseb brez pravnega statusa (večinoma državljanov
republik nekdanje SFRJ). Vedno bolj se zavzemajo za to, da bi vprašanje rešili s
posebnim zakonom, ki bi urejal položaj zadevnih oseb.
V Sloveniji je še vedno registriranih okoli 8700 beguncev, večinoma zaradi posledic
vojne v Bosni. Vendar pa od leta 1996 večina prosilcev za azil prihaja iz Irana, Liberije,
Iraka in Bangladeša. Slovenska vlada je sprejela nov predpis o pravicah beguncev.
Za begunce iz Bosne in Hercegovine je vlada podaljšala začasni status begunca. Zakon
o začasnem statusu beguncev je bil potrjen aprila 1997. Po oceni UNHCR je bilo junija
1998 v Sloveniji 4134 takšnih začasnih beguncev.
Varuh človekovih pravic opravlja svoje delo učinkovito in tako parlament kot vlada
resno proučita vsako njegovo priporočilo. V tem se kaže visoka raven zavesti o pomenu
spoštovanja in varovanja človekovih pravic. V letu 1997 je varuh človekovih pravic
prejel 3854 pritožb, kar je 14,8 % več kot v prejšnjem letu. Večina pritožb (27 %) je
povezana s sodnimi in. policijskimi postopki, sledijo pa jim pritožbe o upravnih
zadevah. Znatno se je povečalo število pritožb na področju pravic iz delovne
zakonodaje, in socialne varnosti, 22 % pritožb pa je bila pravne narave (večinoma v
zvezi z dolgimi sodnimi postopki).
Gospodarske, socialne in kulturne pravice
V Sloveniji se še naprej spoštujejo temeljne gospodarske, socialne in kulturne pravice.
Opazne so te spremembe:
Sprejetih je bilo nekaj novih ukrepov in zakonov, s katerimi so zajamčene socialne
pravice. Junija 1998 je vlada sprejela program aktivne politike zaposlovanja za leto
1998, da bi se zmanjšalo število brezposelnih. Zakon o jamstvenem skladu je bil
februarja 1998 dopolnjen tako, da podpira tiste, ki so izgubili delovno mesto zaradi
plačilne nesposobnosti svojih delodajalcev. Zakon o zajamčenih plačah so februarja
1998 spremenili v skladu s socialno pogodbo za leto 1997/98, po kateri se osnovne
plače usklajujejo enkrat na leto (v višini 85-odstotnega zvišanja življenjskih stroškov).
Sindikati so vedno bolj aktivni. Vsi štirje vodilni sindikati so decembra 1997
organizirali stavke proti varčevalnim ukrepom vlade, marca 1988 pa proti pokojninski
reformi, politiki plač, razslojevanju družbe in nezadostni pravni zaščiti. Ti štirje
sindikati se pogajajo o usklajevanju svojih dejavnosti, da bi lahko učinkoviteje
zastopali pravice delavcev, zlasti glede na bližajoče se pokojninske in socialne reforme.
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V zvezi z gospodarskimi pravicami je več hrvaških varčevalcev Ljubljanske banke proti
Sloveniji vložilo peticijo pri Svetu Evrope zaradi kršitve človekovih pravic. To je
povezano z izgubo prihrankov, ki so jih vložili v zagrebško podružnico prejšnje
Ljubljanske banke (ki seje po razpadu Jugoslavije preoblikovala v "Novo Ljubljansko
banko"). Problem bo treba rešiti v povezavi z nasledstvom jugoslovanske države v
okviru mednarodnega prava.
Pravice in varstvo manjšin
Pravice manjšin so še naprej zajamčene in zavarovane. Kot je že omenjeno, je
parlament 25. marca 1998 sprejel ustrezen zakon, da bi ratificiral Okvirno konvencijo o
varstvu narodnih manjšin. Poleg tega je vlada julija 1997 podpisala Evropsko listino o
regionalnih ali manjšinskih jezikih Sveta Evrope, ki je potrdila pravice, ki jih imajo
manjšine v Sloveniji na podlagi domačega prava.
Položaj Romov je še naprej nekoliko problematičen; leta 1997 je parlament sprejel
poročilo o razmerah romske skupnosti, ki ima po oceni zdaj okoli 6500 do 7000 članov.
Samo 13 % Romov je zaposlenih s polnim delovnim časom, 25 % pa jih dela občasno
ali sezonsko. Programi za pomoč romski skupnosti se prek lokalnih oblasti financirajo
iz državnega proračuna.
1.3

Splošna ocena

Spremembe v Sloveniji potrjujejo sklep mnenja Komisije, da Slovenija izpolnjuje
kobenhavnska politična merila in da njene ustanove še naprej delujejo brez zapletov.
Vendar pa je treba ves čas posvečati pozornost povečevanju učinkovitosti sodnih in
parlamentarnih postopkov in zagotavljanju, da se izpolnjujejo obveznosti iz Evropskega
sporazuma glede lastništva nepremičnin.
2.

Gospodarska merila

2.1

Uvod

V svojem mnenju o prošnji Slovenije za članstvo v EU iz leta 1997 je Komisija
zaključila, da:
"se Slovenija lahko upošteva kot delujoče tržno gospodarstvo" in da "se bo v
srednjeročnem obdobju sposobna soočati s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v
okviru Unije, če bo sprostila togosti v svojem gospodarstvu ".
Pri pregledu gospodarskega razvoja v Sloveniji v času po mnenju se je Komisija
ravnala po zaključkih kobenhavnskega Evropskega sveta junija 1993, ki je navedel, da
sta za članstvo v Uniji potrebna:
obstoj delujočega tržnega gospodarstva,
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sposobnost soočanja s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami v okviru Unije.
V spodnji analizi je Komisija uporabila metodologijo, enako tisti, uporabljeni v
mnenju.

2.2

Razvoj gospodarstva od objave mnenja Komisije dalje

Od srede leta 1997 opazimo v Sloveniji pospešeno gospodarsko rast. Zniževanje
inflacije se je upočasnilo, delno kot posledica odprave nadzora nad cenami. Kljub
manjši realni rasti plač je stopnja brezposelnosti ostala v glavnem enaka. Videti je, daje
davčna politika pod nadzorom, če stanje primerjamo s tistim v letu 1997. V denarni
politiki ni prišlo do nobenih pomembnejših sprememb. Na splošno je sorazmerno
ugoden izhodiščni položaj slovenskega gospodarstva še naprej zastiral zavest o nujnosti
strukturnih reform.
Makroekonomski razvoj
Gospodarski vzpon v Uniji je še naprej pospeševal ugoden makroekonomski razvoj v
Sloveniji. Kot posledica tega seje realni BDP v letu 1997 po oceni povečal za 3,8 % v
primerjavi s 3,1 % v letu 1996. Prve uvodne številke za 1998 kažejo, da se rast še
pospešuje. Slovenije ruska kriza v glavnem ni prizadela, ker je njena trgovinska
izmenjava z Rusijo majhna in ker njene banke niso preveč izpostavljene. Kot gonilna
sila so služile potrebe tujih trgov, medtem ko je bila rast povpraševanja na domačem
trgu manj izrazita kot v prejšnjih letih. Zlasti rast porabe v gospodinjstvih je bila
sorazmerno obvladana, predvsem zaradi manjše rasti plač. Po drugi strani pa v letu
1997 beležimo realno rast naložb in državne porabe.
Kljub skromnejšemu povečanju domačega povpraševanja se je realna rast uvoza blaga
in storitev povečala za skoraj 10 %, večinoma kot posledica visokega deleža uvoza v
slovenskem izvozu. Nagla rast izvoza in uvoza se je nadaljevala tudi v prvih mesecih
leta 1998. Ker je izvoz naraščal nekoliko hitreje kot uvoz, seje trgovinski primanjkljaj
rahlo znižal s 4,7 % BDP v letu 1996 na 4,3 % v letu 1997. Tako kot v prejšnjih letih so
znaten delež trgovinskega primanjkljaja poravnali iz presežka na računu storitev. Ta
presežek seje zmanjšal, ker je zaradi manjših čezmejnih razlik v ceni upadel izmenični
promet s sosednjimi državami članicami EU. Tako kot v letih 1995 in 1996 je tekoči
račun ostal pozitiven in skoraj uravnotežen.
Stopnja inflacije se še naprej zmanjšuje, vendar s počasnejšim tempom. To je treba
pričakovati, saj nagle umiritve inflacije v prvem obdobju ni mogoče pripisati samo
strogi denarni politiki, temveč delno tudi nadzoru nad cenami in počasnemu
prilagajanju administrativno določenih cen. V letu 1997 so oblasti sprostile številne prej
administrativno določene cene in s tem delno odpravile neskladja, ne da bi s tem
ogrozile doseženo raven stabilnosti cen. Posledica je, da lahko skoraj polovico
inflacijske stopnje v letu 1997 pripišemo spremembam administrativno določenih cen.
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Kljub takšnim bistvenim prilagoditvam cen se je indeks življenjskih stroškov skozi vse
leto 1997 še naprej zmanjševal z 9,9 % v letu 1996 na 8,4 %4. Z nadaljnjimi
prilagoditvami cen v letu 1998 se je v prvih devetih mesecih povprečna inflacijska
stopnja rahlo zvišala na 8,4 % v primerjavi z 8.2 % v enakem obdobju leta 1997. Blago,
katerega cene so administrativno določene, zdaj predstavlja 17 % indeksa življenjskih
stroškov (CPI) v primerjavi z 21 % ob koncu leta 1997.
V letu 1997 smo priča temeljite spremembe v razvoju realnih plač. Medtem ko so bila v
prejšnjih letih čezmerna povečanja plač pomemben vir inflacije in eden od dejavnikov,
ki so negativno vplivali na zaposlovanje, je parlament junija 1997 sprejel nov Zakon o
usklajevanju plač, s katerim naj bi rast plač ustavili do te mere, da bi bila manjša od
rasti produktivnosti dela. Plače se zdaj namesto vsako četrtletje usklajujejo samo enkrat
na leto za 85 % inflacije. Posledica je, da so se povprečne realne plače na zaposlenega v
letu 1997 povečale samo za 2,4 % v primerjavi s 5,1 % v letu 1996. To je bistveno manj
od 3,8-odstotne rasti produktivnosti dela. Razvoj seje nadaljeval v tej smeri tudi v letu
1998.

Slovenija: alavne smeri gospodarskega razvoja
Stopnja rasti realnega BDP
odstotkov

1994
5,3

1995
3,9

1996
' 3,1

1997
3.S

najkasnejel998
4,8 jan.-jun.

Stopnja inflacije
letno povprečje
december proti decembru

odstotkov
odstotkov

19,8
19,5

13.5
8,9

9.9
9,1

8.4
8.3

Stopnja brezposelnosti - konec leta
definicija ILO
zabeležena

odstotkov
odstotkov

9,0
14,2

7,4
14,5

7_3
14.4

7.1
14.S

8,4 jan.-sept.
7,1
sept.
proti
sept.
7,7
jul.
14.2 jul.

-0,2

0,0

0.3

-1.1

4,2
0,5

-0,1
0,0

0.2
0.0

0.2
0.0

-0,1 jan.-jul.

27
1.9

30
2,3

39
34

40

43
4,1

0,9
108

0.9
135

0.8
146

1.5
2S3

122 jan.-jul.

Splošna bilanca državnega proračuna odstotkov BDP
Bilanca tekočega računa
Dolgovi v tujini
razmerje dolgovi/izvoz
bruto dolgovi v tujini
Priliv neposrednih tujih vlaganj
neto priliv po EBDR
podatki iz bilance stanja

odstotkov BDP
milijard ekujev
odstotkov
milijard ekujev

jul.
jul.

odstotkov BDP
milijonov ekujev

Viri: Komisija, državni viri. EBDR
I) Bnito dole v trdi valuti kot odstotek irvoza blaea in storitev

4

V preteklosti je Slovenija uporabljala kot svoj uradni kazalnik cen indeks maloprodajnih cen (RPI). Od
1. januarja 1998 pa namesto slednjega uporablja indeks življenjskih stroškov (CPI i. Zaradi različne
sestave nakupne košarice, ki se uporablja za izračun indeksov, so tudi stopnje inflacije nekoliko različne.
Povprečna stopnja inflacije v letu 1997 na osnovi RPI je bila 9.1 %. na osnovi CPI pa S.4 %.

poročevalec, št. 69

66

23. november 1998

Kljub upočasnitvi realne rasti plač je stopnja brezposelnosti ostala na enaki ravni kot v
letu 1997. Nespremenjeno stanje na področju brezposelnosti postaja strukturni problem,
saj je večina registriranih brezposelnih starejša od 40 let, ima nizko raven izobrazbe in
je brez dela že dlje kot leto dni. Kljub temu se zdi, da se je v drugi polovici leta 1997
neprekinjeno padanje celotne stopnje zaposlenosti ustavilo. To je v glavnem posledica
obsežnejšega zaposlovanja prijavnih delih.
Leto 1997 je bilo za slovenske javne finance nenavadno. Splošna vladna poraba je
zaradi povečanja plač v državni upravi in socialnih prejemkov v obdobju pred
volitvami ob koncu leta 1996 naglo zrasla. Poleg tega seje sprejetje proračuna za 1997
znatno zavleklo in gaje parlament sprejel šele v začetku decembra 1997. Medtem so
porabo urejali različni začasni finančni predpisi, ki so večino kategorij izdatkov omejili
na raven iz leta 1996. Ker je pozno sprejetje proračuna bistveno omejilo porabo v letu
1997, še je vlada odločila, da se lahko predvideni izdatki realizirajo še do konca
januaija 1998. Da bi omejili proračunski primanjkljaj, so se odločili tudi za prenos dela
prihodka od prometnih davkov iz januaija 1998 v leto 1997. Če upoštevamo te dodatne
prihodke, je celotni državni primanjkljaj znašal 1,1 % BDP. Če bi se proračunsko leto
zaključilo 31. decembra 1997, bi proračunski primanjkljaj znašal 1,7 % BDP. To kaže
na precejšnje poslabšanje v primeijavi z majhnim presežkom v višini 0,3 % BDP iz leta
1996. Proračun za 1998 predvideva zmanjšanje primanjkljaja na skoraj 1 % BDP, kar je
raven, ki jo po načrtu nameravajo ohraniti tudi v letu 1999.
Strukturne reforme
Nekaj obetavnih znakov kaže na to, da se bo prestrukturiranje podjetij, ki je v Sloveniji
doslej potekalo sorazmerno počasi, začelo odvijati hitreje. Skupna rentabilnost
slovenskih gospodarskih podjetij se izboljšuje. Leta 1997 je bil skupni neto dobiček
podjetniškega sektorja blizu ničle, v letu 1996 pa je sektor izkazal izgubo, enako 1 %
skupnih javnih prihodkov. To je predvsem rezultat 45-odstotnega povečanja neto
dobička rentabilnih podjetij, medtem ko so se izgube nerentabilnih podjetij nominalno
stabilizirale. Nedavna raziskava na podlagi obširnega vzorca podjetij je pokazala, da so
šla podjetja, ki so bila v preteklosti odgovorna za največji del izgub, v letu 1996 v
stečaj. To dokazuje, da je stečajni mehanizem začel delovati. Druga pozitivna
sprememba je, da kljub temu, da se skupna raven naložb zvišuje precej počasi, vsebina
teh naložb prehaja iz gradenj v naložbe v opremo. Poleg tega je v letu 1997 opaziti
pospešen pritok neposrednih tujih naložb. Vendar številke za tuje naložbe za prvo
polovico leta 1998 tega trenda ne potrjujejo. Kljub tem pozitivnim spremembam so
izgube še vedno koncentrirane v dveh kategorijah podjetij: v neprivatiziranih podjetjih
(večinoma v lasti Slovenske razvojne družbe) in v podjetjih v državni lasti. V letu 1996
sta ti dve skupini podjetij, za katera je značilen močan vpliv države, še vedno
predstavljali okoli 44 % skupne vrednosti premoženja.
Privatizacija podjetij v družbeni lastnini je zdaj skoraj končana. Večino podjetij so
odkupila njena vodstva in delavci (notranji odkup). Vendar pa so zaradi dejstva, da so
večja podjetja večinoma odkupili novi zunanji (predvsem domači) lastniki, zdaj
podjetja z zunanjimi lastniki predstavljajo večji delež skupnega premoženja. Julija 1998
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so se oblasti odločile, da bodo pripravile seznam državnega premoženja, ki ga bodo
privatizirale s sprejemanjem preostalih lastninskih certifikatov. Z odpravo te
privatizacijske vrzeli bo zaključena tudi privatizacija lastninskih certifikatov. Medtem
ko podjetja v družbeni lastnini počasi izginjajo, pa predstavljajo podjetja v državni lasti
še vedno največji delež (okoli tretjino) skupnega premoženja. Poleg javnih služb so v
tej skupini še banke, zavarovalnice, jeklarne in rudniki, ki bi jim privatizacija koristila
pri prestrukturiranju.

Glavni kazalci gospodarske strukture
(vsi podatki so za leto 1996. razen te ni označeno drugače)
Prebivalstvo

milijonov

2.0

BDP na prebivalca
kot % povprečja EU-15

PPS-eku
odstotkov

13.000
6,8

Delež kmetijstva v:
bruto dodani vrednosti
zaposlovanju

odstotkov (1996)
odstotkov (1996)

4.4
10.1

Razmerje naložbe/BDP

odstotkov

24

Bruto zadolženost v tujini/BDP

odstotkov

23

Izvoz blaga in storitev/BDP

odstotkov

54

Delež neposrednih tujih vlaganji)

milijard ekujev
ekujev na prebivalca

1.0
4S6

Viri. Komisija, državni viri, EBDR. IMF
1) Delež neposrednih tujih vlaganj, pretvorien v ekuiih po letaju iz konca 1997-1 eku = 1.10421 S

Čeprav je prestrukturiranje finančnega sektorja v dobršni meri že opravljeno, je
konkurenca še vedno šibka, stroški pa visoki ter ostaja skromna v absolutnem in
relativnem pogledu. Glavni dejavnik, ki preprečuje hitro izvajanje združevanja
bančnega sektorja, je privatizacija obeh bank v državni lasti, ki je v teku. Organi oblasti
so objavili, da bodo v letu 1998 sprejeli zakonodajo o privatizaciji bank.
Zavarovalniškemu sektorju na splošno primanjkuje kapitala, njegovo prestrukturiranje
pa je še v zgodnji fazi. Trgi denarja in kapitala so še vedno plitvi in nerazviti.
2.3

Ocena v luči kobenhavnskih meril
Obstoj delujočega tržnega gospodarstva

Za obstoj delujočega tržnega gospodarstva je potrebno, da se podobno kot trgovina
sprostijo tudi cene in daje na voljo pravni sistem, vključno z lastninskimi pravicami, ki
ga je mogoče tudi uveljaviti. Makroekonomska stabilnost in konsenz o gospodarski
politiki povečujeta uspešnost tržnega gospodarstva. Dobro razvit finančni sektor in
odsotnost kakršnih koli pomembnejših ovir tako za vstop na trg kot za odhod z njega
izboljšujeta učinkovitost gospodarstva.
v
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Slovenija je precej napredovala pri oblikovanju pravnega okvira za uvedbo tržnega
gospodarstva. Vendar pa ni ustreznega regulativnega okvira za javna podjetja, nadzor v
finančnem sektoiju je še vedno nezadosten in reforma davčnega sistema še ni
zaključena (davek na dodano vrednost in trošarine je na primer treba še uvesti). Tudi
učinkovitost delovanja tržnih mehanizmov je treba še izboljšati: stečajni postopki so
nerodni, bančni sektor še deluje po načelu kartelov, liberalizacija kapitalskega računa
pa kljub določenemu napredku poteka prepočasi. Čeprav se mehanizmi indeksacije
postopoma ukinjajo, so še vedno zelo razširjeni in vnašajo v gospodarski sistem znatno
inertnost.
Privatizacija podjetij v družbeni lasti je zdaj skoraj zaključena. Tudi privatizacija
lastninskih certifikatov bo po izginotju privatizacijske vrzeli končana. Ker so vodstva in
delavci odkupili večino podjetij, je" zaznati vsesplošno pomanjkanje učinkovitega
vodenja podjetij. Ker so delavci in vodstvo podjetij zdaj tudi lastniki, se je zmanjšala
njihova pripravljenost, da bi izvedli potrebne reforme, s katerimi bi izboljšali
produktivnost. Da bi rešile nekatere od teh problemov, so oblasti v svoji pristopni
strategiji objavile, da nameravajo izboljšati zakonodajo prevzemov in okrepiti
kapitalske trge, da bi s tem konsolidirali lastništvo podjetij in izboljšali učinkovitost
njihovega vodenja.
Ker predstavljajo približno tretjino celotnega premoženja, so podjetja v državni lasti
najpomembnejša podjetniška skupina. Nekaterim od njih bi privatizacija koristila. Za
podjetja, ki ostajajo v državni lasti, je potreben še nadaljnji razvoj z razmejitvijo
lastniške, regulativne in vodstvene funkcije ter opredelitvijo pooblastil za vsako od njih.
Za splošno uspešnost podjetniškega sektoija je bistvenega pomena tudi to, da je
proizvodnja stroškovno učinkovita in tržno usmerjena. Nedavne prilagoditve cen javnih,
služb, s katerimi naj bi se približali pokritju stroškov, je prvi korak v to smer.
V letih 1997 ini998 je opaziti znaten napredek pri liberalizaciji cen pod nadzorom, pri
pokrivanju stroškov za javne storitve in pri zmanjšanju neskladij med nadzorovanimi in
svetovnimi cenami. Cene javnih in komunalnih storitev, sladkorja, žita in moke iz
blagovnih rezerv so še vedno pod nadzorom. V skladu s pristopno strategijo Slovenije
bo vlada v letu 1998 objavila program za dokončno sprostitev cen, ki bo izveden pred
koncem leta 2000.
Slovenija je zabeležila precejšnje uspehe pri doseganju makroekonomske stabilnosti:
inflacija je enoštevilčna, proračunski primanjkljaj je skromen, tekoči račun je skoraj
uravnotežen, valuta je sorazmerno stabilna, gospodarska rast pa pospešena. Vendar pa
je bil razvoj javnih financ v letu 1997 komaj zadovoljiv. Čeprav je raven primanjkljaja
z 1,7 % BDP (1,1 %, če se obračunsko leto delno podaljša na januar 1998) še vedno
nizka, pa je 2-odstotno zmanjšanje BDP v enem samem letu zaskrbljujoče. Višji
državni primanjkljaj bo treba spet zmanjšati in si tako zagotoviti potrebna sredstva za
dokončanje gospodarske reforme. Cilj vlade je zmanjšanje primanjkljaja na skoraj 1 %
BDP v letih 1998 in 1999. Reforma pokojninskega sistema predstavlja poseben izziv za
slovenske javne finance. Organi oblasti so najavili uvedbo kratkoročnih ukrepov, s
katerimi bodo zagotovili obstoj in delovanje sedanjega sistema. Vendar pa bo za
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zagotovitev dolgoročnega trajnega delovanja pokojninskega sistema potrebna
temeljitejša reforma s postopnim nadomeščanjem obstoječega dokladnega sistema s
tristebmim sistemom.
Čeprav je finančni sektor dovolj razvit, da omogoča delovanje gospodarstva, pa je še
vedno močno oddaljen od tega, da bi bil mednarodno konkurenčen v smislu
raznolikosti ponudbe, brezhibnosti in stroškov. Zaradi nenehnega vmešavanja države
sektor ni deležen pritiska konkurence. Zato bo bližnja privatizacija preostalih bank v
državni lasti dobrodošla spodbuda za konsolidacijo bančnega sektorja, pod pogojem, da
se banke prodajo strateškim, po možnosti tujim vlagateljem, in to na pregleden in
nediskriminatoren način. Konkurenca v bančnem sektorju se bo zaostrila tudi z novim
Zakonom o bančnem poslovanju, ki bo sprejet v letu 1998 in bo dopuščal ustanavljanje
podružnic tujih bank. Vsekakor bo v izboljšanje konkurenčnosti zavarovalniškega
sektorja in denarnih ter kapitalskih trgov treba vložiti še mnogo truda.
Slovenske oblasti so vložile precejšnja sredstva v razvoj usklajenega okvira
srednjeročne gospodarske politike. Po objavi slovenske Strategije pristopa k Evropski
uniji so se Komisija in slovenske oblasti dogovorile za pripravo skupne ocene
prednostnih nalog srednjeročne gospodarske politike Slovenije. Ta dokument
predstavlja usklajen sklop gospodarskih usmeritev, ki so potrebne za dokončanje
gospodarske preobrazbe Slovenije in pripravo njenega gospodarstva na vključitev v EU.
Dejstvo, da ima pristopna strategija široko podporo parlamenta, je jamstvo za njeno
uresničitev. Vendar pa izkušnje kažejo, da ambiciozne reforme, kot sta na primer
pokojninska reforma ali uvedba davka na dodano vrednost, takrat, ko bi jih bilo treba
zares izvesti, pogosto zvodenijo ali pa se odložijo na kasnejši čas.
Slovenijo lahko uvrstimo med države z delujočim tržnim gospodarstvom, čeprav mora
še v marsičem napredovati. Stopnja makroekonomske stabilnosti je zadovoljiva in
liberalizacija cen se nadaljuje. Vendar pa je treba izpopolniti pravno okolje in okrepiti
tržne mehanizme. V številnih sektoijih je konkurenca še vedno omejena, delno tudi
zato, ker se država še vedno močno vmešava v gospodarstvo. Nujen bo hitrejši potek
privatizacije, ki bo moral vključno z drugimi bankami zajeti tudi še preostale banke v
državni lasti.
Usposobljenost za soočanje s konkurenčnimi pritiski in tržnimi silami
Sposobnost Slovenije, da izpolni to merilo, je odvisna od obstoja tržnega gospodarstva
in stabilnega makroekonomskega okvira, ki omogoča gospodarskim subjektom
sprejemanje odločitev v ozračju predvidljivosti. Prav tako zahteva dovolj človeških in
fizičnih virov, vključno z infrastrukturo. Državna podjetja je treba prestrukturirati, vsa
podjetja pa morajo vlagati v izboljšanje svoje učinkovitosti. Čim boljši dostop do
zunanjih finančnih virov imajo podjetja, tem bolj uspešna so pri prestruktriranju in
inovacijah in toliko večja bo njihova sposobnost za prilagajanje. Na splošno lahko
rečemo, da bo gospodarstvo tem bolj sposobno sprejemati obveznosti članstva, čim
višjo stopnjo gospodarske vključitve v Unijo bo doseglo pred pristopom. Dokaz tega sta
tako obseg kot tudi izbor proizvodov, s katerimi se trguje z državami članicami EU.
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Makroekonomska stabilizacija v Sloveniji je bila sorazmerno uspešna. To omogoča
gospodarskim subjektom, da odločitve glede proizvodnje, porabe in vlaganj sprejemajo
v ozračju stabilnosti in predvidljivosti. Negotovost gospodarskih subjektov zmanjšuje
tudi velika pozornost, ki jo oblast namenja vzpostavljanju trdnega srednjeročnega
okvira gospodarskih politik.
Naložbe kot delež BDP so se postopoma povečale z 18,6 % v letu 1992 na 23,7 % v
letu 1997, kar je še vedno preskromen delež. Najbolj so se povečale naložbe v
infrastrukturo, zlasti v gradnjo cest. Ta vrsta naložb seveda ne prinaša takojšnjega
izboljšanja storilnosti, vendar pa ustvaija podlago za kasnejši napredek. Delež naložb v
infrastrukturo v skupnih naložbah se je leta 1997 zmanjšal v korist naložb v opremo,
kar je bolj koristno za takojšnje izboljšanje storilnosti". Čeprav so temeljne znanstvene
raziskave na visoki ravni, so vlaganja v razvojne in aplikativne raziskave znotraj
podjetij premajhna. Poleg tega se izdatki za raziskave in razvoj koncentrirajo samo v
manjšem številu sektorjev.
Čeprav so se neposredne tuje naložbe v letu 1997 znatno povečale, so glede na velikost
gospodarstva še vedno preskromne, poleg tega pa so se v prvi polovici leta 1998 spet
zmanjšale. Večje neposredne tuje naložbe bi pospešile konkurenčnost podjetij ne samo
zaradi svežega kapitala, ampak tudi zaradi uvajanja novih tehnologij in upravljavskih
tehnik.
Infrastruktura je dobro razvita; izvajajo ali načrtujejo se nove naložbe v
telekomunikacije, promet in energetiko. Za nadaljnje izboljšanje kakovosti in
razpoložljivosti infrastrukturnih storitev bo potrebno več zasebne lastnine in
konkurence ter bolj stroškovno naravnane splošne tarife. Pomemben napredek je bil
dosežen pri preusmeritvi sistema izobraževanja in usposabljanja, ki zdaj bolj upošteva
potrebe trga dela glede usposobljenosti delovne sile.
V zadnjih letih je konkurenčnost~Slovenije omejevala hitra rast plač. V letu 1997 in v
prvih mesecih leta 1998 seje rast plač precej upočasnila kot posledica novega zakona o
usklajevanju plač. Rast povprečne realne plače na zaposlenega je zdaj bistveno
počasnejša kot rast storilnosti, kar ugodno vpliva na konkurenčnost.
Prestrukturiranje podjetij, ki je bilo v preteklosti v Slovenji počasno, se očitno
pospešuje. Splošna rentabilnost gospodarstva se izboljšuje. Očitno se je bilo s
stečajnimi postopki mogoče znebiti podjetij z največjimi izgubami, čeprav so postopki
počasni in okomi. Drugi pozitivni znaki so povečevanje neposrednih tujih vlaganj v
letu 1997 in povečanje naložb v opremo. Vendar pa je še vedno premalo pobud za
prestrukturiranje v tistih podjetjih, kjer se upravljavska praksa ni bistveno spremenila.
To so na primer podjetja v državni lasti, neprivatizirana podjetja in podjetja, ki so v
lasti vodstva in delavcev.
Zaradi nerešenih problemov v bančnem sektoiju in zaradi na splošno preslabo razvitega
finančnega sektorja imajo podjetja težave pri financiranju naložb, potrebnih za njihovo
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prestrukturiranje. Zaradi visokih operativnih stroškov bančnega sektorja so realne
obrestne mere za kredite visoke glede na stopnjo stabilnosti gopodarstva. Med večjimi
podjetji in njihovimi bankami pogosto obstajajo zelo tesne povezave in zato banke v
teh podjetjih finančne discipline ne uveljavljajo dovolj.
Obstaja visoka stopnja vključitve v Unijo, saj okrog dve tretjini vsega izvoza in uvoza
poteka z EU. Sestava blagovne menjave se v zadnjih letih ni bistveno spremenila.
Slovenija še naprej izvaža sorazmerno širok asortiman izdelkov. To kaže na splošno
sposobnost njenega gospodarstva za tekmovanje na notranjem trgu. Raznolika izvozna
osnova bo tudi zmanjšala ranljivost gospodarstva, ko se bo Slovenija v celoti vključila
v notranji trg in prevzela pravni red EU, pa čeprav se bo morda izkazalo, da nekateri
sektorji niso sposobni vzdržati konkurence.
Dosežen napredek po predložitvi mnenja potrjuje sklepno ugotovitev Komisije, da bi
morala biti Slovenija srednjeročno sposobna obvladovati konkurenčne pritiske in tržne
sile v Uniji. Vključenost trgovine v Unijo je še naprej visoka in raznolika. Napredek je
opaziti pri prestrukturiranju podjetij, čeprav bi bilo mogoče še izboljšati financiranje
prek bančnega sektorja. Zmanjševanje rasti plač ter naložbe v infrastrukturo in človeške
vire povečujejo konkurenčnost. Več neposrednih tujih naložb pa bi pospešilo
prestrukturiranje podjetij. Za nadaljnji razvoj bo morala Slovenija izboljšati izvajanje
načrtovanih reform.
2.4

Splošna ocena

Slovenijo lahko uvrstimo med delujoča tržna gospodarstva, tako da bi srednjeročno
morala biti sposobna obladovati konkurenčne pritiske in tržne sile v Uniji, vendar le
pod pogojem, da bo v celoti izvedla načrtovane reforme.
Od mnenja dalje je Slovenija napredovala glede državno nadzorovane liberalizacije cen
in glede zmanjšanja cenovnih razlik. Rast plač se je upočasnila in je zdaj znatno nižja
od rasti Storilnosti. Boljša rentabilnost podjetij kaže, da poteka prestrukturiranje podjetij
hitreje. Makroekonomska stabilnost ostaja trdna, čeprav je bil napredek na področju
javnih financ manj kot zadovoljiv. Napredek je bil dosežen tudi pri vzpostavljanju
okvira in določanju rokov za zaključek preostalih nujnih gospodarskih reform, kamor
spadajo ukrepi za zagotavljanje makroekonomske stabilizacije in tržne strukturne
reforme v podjetniškem in finančnem sektorju ter v sektorju javnih komunalnih
storitev.
Ker je izvajanje strukturnih reform pogosto prepočasno, je treba dati prednost
odločnemu in hitrejšemu izvajanju načrtovanih reform. Potrebna je nadaljnja krepitev
tržnih mehanizmov z liberalizacijo konta investicij, s prenehanjem prakse indeksacije
in z manjšim vmešavanjem države v gospodarstvo.
3.

Usposobljenost za prevzem obveznosti članstva
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Namen tega poglavja je ažuriranje mnenja Komisije iz leta 1997 glede sposobnosti
Slovenije, da prevzame obveznosti članstva - to je pravni in institucionalni okvir, znan
kot pravni red EU, s katerim Unija uresničuje svoje cilje.
V mnenju Komisije iz leta 1997 o prošnji Slovenije za članstvo v EU je Komisija
zaključila, da
"bodo potrebna precejšnja prizadevanja Slovenije, da bo sprejela pravni red Unije,
zlasti v zvezi z učinkovitim izvajanjem tega reda na področju notranjega trga. Poleg
tega bo morala bistveno napredovati na področju okolja, zaposlovanja in socialnih
zadev ter energetike".
Predstavitev v nadaljevanju je-zgrajena enako kot mnenje iz leta 1997, vendar so
izpuščeni splošni opisi vsakega sektorja. Namesto tega se poročilo osredotoča na
napredek od julija 1997 dalje. Pod vsakim naslovom je poročilo o zakonodajnih
odločitvah in napredku pri izvajanju ter uveljavljanju zakonodaje.
3.1

Notranji trg brez meja

Kot je razloženo v mnenju, člen 7. a Pogodbe o EU opredeljuje notranji trg Unije kot
območje brez notranjih meja, kjer je zagotovljen prost pretok blaga, oseb, storitev in
kapitala. Notranji trg, ki ima za proces vključevanja osrednji pomen, temelji na odprtem
tržnem gospodarstvu, v katerem morajo konkurenca in gospodarska ter socialna
kohezija priti do polnega izraza.
Učinkovito izvajanje in uveljavljanje teh štirih svoboščin ne zahteva samo
izpolnjevanja tako pomembnih načel, kot sta prepoved diskriminacije ali medsebojno
priznavanje državnih zakonodaj, temveč tudi učinkovito uporabo skupnih predpisov,
kot so tisti, ki so namenjeni zagotavljanju varnosti, varstva okolja in potrošnikov in
učinkovitih pravnih sredstev. Enaka načela veljajo za določene skupne predpise, na
primer na področju javnih naročil, intelektualne lastnine in varstva podatkov, ki so
pomembni za oblikovanje splošnega okvira, v katerem delujejo posamezna
gospodarstva.
Splošni ok\'ir
Še vedno so potrebne nekatere zakonske uskladitve, zlasti na področju javnih naročil
(predvsem pri kritju javnih služb in ukinjanju ugodnejše obravnave domačih
izvajalcev), intelektualne in industrijske lastnine, prava družb in varstva podatkov.
Glavno vprašanje je še naprej uveljavljanje zakonodaje in usposabljanje ustanov,
pristojnih za njeno izvajanje.
V zadnjih dvanajstih mesecih je bilo napredovanje na področju javnih naročil le
majhno. Sedanji Zakon o javnih naročilih, kije začel veljati 1. julija 1997. se še vedno
samo delno ne dopolnjuje s pravnim redom EU. Ta zakon vsebuje določbo, ki domačim
ponudnikom dovoljuje za 10 % višjo ceno pod pogojem, da enako izpolnjujejo druge
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pogoje. Za nosilce javnih razpisov je bilo organizirano usposabljanje na področju javnih
naročil, predvsem na upravni akademiji.
Revizijska komisija za javna naročila, ustanovljena aprila 1997 z Zakonom o javnih
naročilih, je začela delovati v letu 1998. Komisija je neodvisen organ, kije ustanovljen
za varovanje ponudnikov in ima pravico, da začasno razveljavi tenderske odločitve.
Na področju avtorskih pravic je potrebnih še nekaj sprememb (pri pogojih varstva,
uporabe in izključnih pravic za kabelsko pooddajanje), s katerimi bi slovensko
zakonodajo prilagodili pravnemu redu EU. Več pozornosti je treba posvetiti izvrševanju
te zakonodaje, zlasti na mejah.
V zvezi s pravicami industrijske lastnine se je Slovenija marca 1998 pridružila
Madridskemu protokolu in Budimpeštanski pogodbi. Vložila je tudi prošnjo za pristop
k Munchenski konvenciji. Za polno uskladitev s pravnim redom EU preostane še nekaj
nadaljnjega zakonodajnega dela, zlasti v zvezi s certifikati o dopolnilni zaščiti za
medicinske izdelke in varstvo rastlin.
Spremembe prava družb, ki so bile predvidene za konec leta 1997, še niso sprejete.
Zakon o gospodarskih družbah iz leta 1993 še vedno vsebuje diskriminacijske določbe
proti tujim direktorjem in tujim podjetjem (pogoj domačega državljanstva za članstvo v
nadzornem svetu) in gaje treba nujno dopolniti.
Na področju računovodstva kaže, da so bile do srede leta 1997 uveljavljene že skoraj
vse zahteve 4. in 7. direktive. Za skladnost z 8. direktivo bo potrebnih še nekaj drobnih
sprememb Zakona o revidiranju. Izvajanje obstoječih predpisov je še vedno nekoliko
problematično predvsem zaradi pomanjkanja usposobljenih revizorjev.
■f
r
Zakon o varstvu podatkov iz leta 1992 še vedno ni usklajen s pravnim redom EU.
Štiri svoboščine
Prost pretok blaga
Na tem področju proces usklajevanja od julija 1997 ni veliko napredoval. Okvirna
zakonodaja, potrebna za izvajanje direktiv o t.i. "novem in starem pristopu", je ostala
nespremenjena. Na področju zakonodaje, ki spada pod "novi pristop", je Slovenija
ustrezno spremenila eno samo direktivo, in sicer direktivo o elektromagnetski
kompatibilnosti. Napredek je opazen pri izvajanju direktive o eksplozivni atmosferi, do
neke mere pa tudi v zakonih o motornih vozilih.
Sprejetih je bilo okoli 5000 slovenskih nacionalnih standardov, med katerimi je več kot
polovica evropskih. Vendar pa se v neusklajeni zakonodaji številni bivši jugoslovanski
standardi uporabljajo kot reference in jih mora obvezno certificirati tretja stranka.
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Na področju struktur, potrebnih za uvedbo pravnega reda EU, Slovenija še ni dosegla
potrebne ločitve med funkcijami regulative, standardizacije, akreditacije in certifikacije.
Ni jasno, ali institucije ustrezajo zahtevam EU, poleg tega pa je treba še opredeliti
naloge javnih služb. Potrebne bodo nadaljnje izboljšave na področju standardizacije in
struktur za ocenjevanje ustreznosti.
Prost pretok kapitala
Kljub dejstvu, da naj bi po priporočilu mnenja Slovenija uvedla ustrezne ukrepe, s
katerimi bi omogočila tujim bankam, da odprejo podružnice v Sloveniji (v skladu z
novim Zakonom o deviznem poslovanju) in da ponovno preveri, ali njena
makroekonomska politika pospešuje neposredne tuje naložbe, potrebna zakonodaja še
ni začela veljati. Napredka skorajda ni bilo. Liberalizacija pretoka kapitala je še vedno
zelo počasna.
Usklajevanje zakonodaje s predpisi Skupnosti še vedno ovirajo omejevalni ukrepi
Banke Slovenije. V letu 1998 pa je le prišlo do nekaterih sprememb: na področju
portfeljskih naložb (obvezni skrbniški računi) in zunanjih kreditov in posojil (obvezni
brezobrestni tolarski pologi) so bili delno omiljeni omejevalni ukrepi Banke Slovenije.
Prost pretok storitev
Na področju utrditve in lastninjenja v bančnem in zavarovalniškem sektorju ni opaziti
bistvenega napredka. Okrepiti bo treba predvsem nadzor nad zavarovalniškim trgom.
Vendar se do ndce mere le izvaja konsolidacija bančnega sektorja, saj poteka
oblikovanje četrte bančne skupine (Banka Koper in M Banka), Domžalska banka pa se
pridružuje bančni skupini NLB, ki je v lasti države.
V bančnem sektorju ni bilo nikakršnega napredka pri približevanju zakonodaje. Novi
sistem sprotnih posameznih medsebojnih poravnav je bil uveden aprila 1998, kar kaže,
da so slovenske oblasti precej napredovale pri reformi plačilnega sistema.
Iz poročila, ki gaje Banka Slovenije objavila decembra 1997, je videti, da so uvedli
nekaj ukrepov v smeri k 25 baselskim osnovnim načelom za učinkovit bančni nadzor.
Na trgu vrednostnih papirjev so v razmerju do pravnega reda EU še vedno vrzeli.
Načelo enakega obravnavanja tujcev, ki bi radi ustanovili ali pridobili investicijsko
podjetje v Sloveniji, bo treba šele uvesti.
\
V zavarovalništvu od srede leta 1997 ni bilo nikakršnega napredka.
Prosto gibanje oseb
a)

Prosto gibanje oseb, pravica do ustanavljanja in medsebojno priznavanje diplom
in izobrazbe
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Večji del pravnega reda EU o medsebojnem priznavanju diplom in strokovne izobrazbe
je bil do srede leta 1997 že prevzet in večina ustreznih struktur je takrat že delovala. Od
mnenja dalje ni prišlo do nadaljnjih sprememb.
Drugi vidiki prostega gibanja oseb so ostali nespremenjeni. Še vedno obstajajo omejitve
zaposlovanja tujih delavcev na najvišjih vodstvenih položajih, politika priseljevanja in
izdajanja delovnih dovoljenj pa je še vedno nekoliko omejevalna.
b)

Odpravljanje nadzora oseb na notranjih mejah

Ni posebnih sprememb.
Konkurenca
Na področju protitrustovske zakonodaje od julija 1997 še ni prišlo do sprememb
slovenskih pravil o konkurenci, čeprav so v državnem programu za sprejetje pravnega
reda EU predvidene spremembe različnih zakonov med letom 1998.
Urad za varstvo konkurence je od julija 1997 izdal štiri negativne odločbe (o
monopolih, vertikalnih monopolih in dve odločbi o kartelnem združevanju). Več kot 30
primerov je še nerešenih. Proti nekaterim odločbam urada so bile vložene pritožbe na
sodišču, vendar so bile vse zavrnjene. Zaradi izredno omejenega števila osebja v Uradu
za varstvo konkurence ni mogoče doseči zadostne ravni uveljavljanja predpisov.
Vlada je umaknila člene, ki so določali diskriminacijo proti tujim vlagateljem na
tenderskih razpisih za bencinske črpalke ob avtocestah.
Na področju državnih pomoči je napredek zanemarljiv. Podjetja z izgubo (na primer v
jeklarski industriji) so prejela znatna kapitalska sredstva iz državnega proračuna.
Dodeljevanje državne pomoči je ostalo nepregledno; celovit pregled nad njo bo treba
šele pridobiti.
Začetna prizadevanja, da bi kategorizirali in ocenili obseg državne pomoči, so razkrila,
da celotna državna pomoč (vključno s posrednimi oblikami državne pomoči, kot so
jamstva za kredite in odlogi davkov ter prispevkov socialne varnosti) znaša okoli 4,4 %
BDP, vendar pa zaradi pomanjkljive preglednosti na tem področju v tej fazi ni gotovo,
ali obstoječi programi pomoči in dotacij v celoti ustrezajo predpisom o državni pomoči,
določenim v Evropski pogodbi.
Še vedno ni ustanove, ki bi bila zadolžena za spremljanje državne pomoči v Sloveniji
ali za nadzor njene skladnosti s predpisi o državni pomoči iz Evropske pogodbe.
Vendar pa seje vlada 10. oktobra 1998 odločila, da bo ustanovila organ za spremljanje
državne pomoči. Člani in predsednik tega organa bodo imenovani pred koncem leta
1998.
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Zaključek
Na področju notranjega trga Slovenija od julija 1997 dalje ni dosegla bistvenega
napredka, čeprav je to področje ena od prednostnih nalog partnerstva za pristop. Treba
si bo močno prizadevati za usklajevanje zakonodaje na številnih področjih, predvsem
na področju javnih naročil, bančništva, zavarovalništva, prava družb in industrijskih
izdelkov. Več pozornosti bi bilo treba posvečati učinkovitemu izvajanju in izvrševanju
zakonodaje.
Kljub nekaterim pozitivnim znakom pri tekočem uresničevanju protimonopolne
zakonodaje bo potrebno še mnogo dela. Da bi zagotovili učinkovito izvrševanje Zakona
o konkurencije daleč najpomembnejše, da se povečajo zmogljivosti uprave. Poleg tega
je treba pospešiti postopek za sprejetje novega Zakona o konkurenci.
Na področju državne pomoči bo za prilagoditev zakonodaje, vzpostavitev pregleda in
usposobitev organa za spremljanje potrebno še veliko dela. Ker gre za nalogo, ki jo
obravnavata kot prednostno tako partnerstvo za pristop kot državni program za sprejem
prava EU, bi bilo treba prizadevanja še okrepiti.
3.2

Inovacije
Informacijska družba

Slovenija sodeluje v Skupnem odboru za informacijsko družbo in podpira razvoj
informacijske družbe. Čeprav po predložitvi mnenja ni bilo poročil o napredku, je •
stanje v Sloveniji takšno, da bo lahko izkoristila svoje možnosti na tem področju.
Izobraževanje, usposabljanje in mladina
Junija 1998 je bil med vlado, univerzama in sindikati podpisan sporazum o
visokošolskem izobraževanju in znanosti, ki določa nov način financiranja
visokošolskega izobraževanja in delovanja univerz.
Skladno s priporočilom iz mnenja so bila proračunska sredstva prerazporejena glede na
dogovoijene prednostne naloge majhnega tržnega gospodarstva, katerega cilj je
mednarodna konkurenčnost.
Slovenija je izrazila zanimanje za sodelovanje v programih Mladina za Evropo,
Socrates in Leonardo da Vinci, vendar pa v njih ne bo mogla sodelovati pred letom
1999, ko bo ratificiran Evropski sporazum.
Raziskave in tehnološki razvoj
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Slovenija je novembra 1997 uradno zaprosila za začetek pogajanj o polnopravnem
sodelovanju v 5. okvirnem programu. Do zdaj so bili opravljeni že trije krogi uvodnih
razgovorov za pripravo pogajanj.'
V državnem programu za sprejetje pravnega reda EU raziskave niso uvrščene med
prednostne naloge.
V prizadevanjih za ponovno oživitev tehnološkega razvoja na področju gospodarstva in
za izkoriščanje nacionalnih raziskovalnih zmogljivosti, namenjenih gospodarskemu
razvoju, je bila ustanovljen Urad za inovacije.
Telekomunikacije
Pri liberalizaciji telekomunikacij in uskladitvi zakonodaje Slovenija še ni dosegla
takšnega napredka, kot bi ga morala glede na njeno sorazmerno gospodarsko razvitost.
Še vedno niso bili sprejeti izvedbeni ukrepi, kot je vzajemno priznavanje skladnosti
potrdil o tipski odobritvi in splošen režim izdajanja dovoljenj, ki so potrebni za
izvajanje zakona o telekomunikacijah, sprejetega maja 1997. Liberalizacija javne
govorne telefonije in alternativnih omrežij za zagotavljanje telekomunikacijskih
storitev se še ni začela. Prav tako še ni bil ustanovljen neodvisen upravni organ, ni še
uredbe o režimu izdaje dovoljenj, predpisa o tipski odobritvi in vzajemnem priznavanju
potrdil. Rebalans tarif še ni bil opravljen.
Največji uspeh do zdaj je liberalizacija terminalske opreme in telekomunikacijskih
storitev (razen zgoraj navedenega). Ker pa ni bilo napredka pri vzajemnem priznavanju
skladnosti in tipski odobritvi, to pomeni, daje opremo mogoče kupovati le v Sloveniji.
Naslednji dosežek v zadnjem letu je bila liberalizacija trga mobilnih telefonskih
storitev, ko je bilo oktobra 1998 dodeljeno še eno dovoljenje za storitve GSM
konzorciju Simobil (25 % kapitala tegakoncesionarjaje tuji kapital).
Infrastruktura se stalno izboljšuje. Konec leta 1997 je bilo število telefonskih
priključkov na 100 prebivalcev 35,8 % in 4,4 zaposleni na 1000 priključkov. Povprečni
čas čakanja na telefonski priključek se je skrajšal z 1.8 leta (1995) na 1,2 leti (1997).
Izboljšala seje tudi uspešnost poslovanja javnega podjetja Telekom Slovenije: prihodki
na priključek so se povečali s 344 ECU (1995) na 388 ECU (1997).
Ministrstvo za promet in zveze ima še vedno premalo virov, da bi se lahko učinkovito
lotilo pomembnih preostalih nalog usklajevanja zakonodaje (tako glede liberalizacije
kot regulativnih funkcij). Ugotavljamo, da tako Ministrstvo za promet in zveze kot tudi
vodstvo nacionalnega upravljavca telekomunikacij Telekom Slovenije daje preveliko
prednost razvoju infrastrukture in storitev.
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Napredek Slovenije pri sprejemanju, izvajanju in uveljavljanju pravnega reda EU na
področju telekomunikacij je zelo počasen. Institucionalni razvoj na tem področju se zdi
še posebej nujen, da bi se zmanjšalo zaostajanje pri usklajevanju.
Najnujnejša naloga je, da se Zakon o telekomunikacijah izvaja v celoti, najprej s
postopno liberalizacijo trga govorne telefonije za zaprte skupine uporabnikov in z
zagotovitvijo storitev intemeta prek sistemov kabelskega televizijskega omrežja.
Avdiovizualni sektor
Od predložitve mnenja Komisije ni bilo veliko napredka. Slovenska zakonodaja ni
združljiva s pravnim redom EU.
Sedanje upravne strukture (Svet za radiodifuzijo) so obstajale tudi že pred letom 1997.
Ker ima Svet preveč omejene pristojnosti, da bi lahko učinkovito izvajal nadzor, je
treba to pomanjkljivost v novi zakonodaji odpraviti.
Slovenija je nedavno izjavila, da bi lahko imela težave z usklajevanjem kvot za
evropske proizvode in dela neodvisnih producentov v radiodifuznih programih, zato je
zaprosila za prehodno obdobje.
Sklep
Slovenija še naprej podpira raziskave in tehnološki razvoj. Zelo malo pa je bilo
narejenega na področju telekomunikacij in v avdiovizualnem sektorju. Slovenija je
zaprosila za dvoletno prehodno obdobje za začetek izvajanja direktive o televiziji brez
meja v celoti.
1
3.3

Gospodarske in davčne zadeve
Gospodarska in denarna unija

Napredek Slovenije v pripravah na sodelovanje v gospodarski in denarni uniji je bil
skromen.
Slovenija še naprej vodi denarno politiko, ki združuje nadzor denarnih agregatov z
nadzorovanim drsečim menjalnim tečajem. Ta politika je uspešna za doseganje
stabilnosti in za ohranjanje konkurenčnosti. Po drugi strani pa kot del te politike
Slovenija uporablja nadzor kapitala za omejevanje neposrednih tujih naložb. Omejitve
pritokov kapitala se še vedno na veliko uporabljajo, čeprav je Banka Slovenije številne
ad hoc ukrepe, ki jih je sprejela februarja 1997. julija istega leta ublažila.
Bančni sektor ni dovolj odprt za konkurenčne pritiske. Letni medbančni sporazum za
določanje obrestnih mer je bil letos še zadnjič podaljšan.
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Čeprav precejšnja stopnja avtonomije ugodno vpliva na položaj centralne banke,
zakonodaja o centralni banki še ni bila spremenjena in še vedno ni v skladu s predpisi
Skupnosti.
Obdavčenje
Na področju posrednega obdavčenja Slovenija še vedno uporablja davčni sistem na
podlagi vrednosti (ad valorem). Uvedba davka na dodano vrednost, ki je bila nazadnje
načrtovana za 1. januar 1999, je bila spet preložena. Zakon o davku na dodano vrednost
naj bi parlament sprejel oktobra oziroma novembra 1998, veljati pa naj bi začel 1. julija
1999. Delujoč sistem davka na dodano vrednost je kratkoročni prednostni cilj
partnerstva za pristop.
Predlog zakona o davku na dodano vrednost temelji na načelih zakonodaje Skupnosti,
vendar pa bodo po sprejetju zakona nedvomno potrebne dodatne spremembe za
uskladitev s splošnimi določbami zakonodaje Skupnosti o davku na dodano vrednost.
Slovenska vlada je predlagala splošno 19-odstotno stopnjo davka na dodano vrednost in
8-odstotno znižano stopnjo davka na dodano vrednost. Prvi osnutek izvedbene
zakonodaje in obrazci za vračilo davka na dodano vrednost so že pripravljeni. Pilotni
projekt o uvedbi davka na dodano vrednost, skupaj z usposabljanjem uslužbencev
davčne uprave, ter program obveščanja slovenske javnosti z novim davkom, sta se
začela leta 1997.
Do 1. julija 1999 je bila odložena tudi uvedba sistema trošarin, ki je bila prvotno
načrtovana za 1. januar 1999. Osnutek novega zakona o trošarinah je v skladu s
pravnim redom EU. Same davčne stopnje pa do 1. julija 2005 veijetno ne bodo
usklajene z minimalnimi zahtevami Skupnosti.
Sklep
Od lanskega leta na tem področju ni bilo opaznega napredka. Slovenija je spet preložila
uvedbo davka na dodano vrednost in sistema trošarin.
Statistika
Slovenija se še naprej loteva preostalih pomanjkljivosti svojega statističnega sistema.
Večja usklajenost je potrebna na večini področij, zlasti na področju gospodarske in
makroekonomske statistike ter javnih financ in kmetijstva. Trenutno ni splošne
strukture za analizo poslovanja, ki bi bila usklajena za vsa področja.
Pri makroekonomski statistiki je treba izboljšati področje virov podatkov, zlasti glede
kakovosti računovodske evidence, obsega, naložb v osnovna sredstva in bilančnih
postavk. Izboljšanje metodologije je potrebno tudi pri statističnem vodenju javnih
financ, zlasti pri statističnem vodenju zadolženosti in primanjkljaja.
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Upravne strukture za izvajanje in uveljavljanje pravnega reda EU večinoma že
obstajajo. Okrepiti pa je treba usklajevalno vlogo Statističnega urada Republike
Slovenije in zagotoviti njegovo neodvisnost od različnih ustanov (Banke Slovenije,
Agencije za plačilni promet).
3.4

Sektorske politike
Industrija

Slovenska vlada je razvila strategijo industrijske politike, ki v glavnem temelji na
spodbujanju razvoja malih in srednjih podjetij, na večji uporabi informacijske
tehnologije, izboljšanju poslovnega okolja in usposabljanju vodstvenega kadra. Ker se
slovenska vlada zaveda pomena nadaljnjega prestrukturiranja, je "razvila strategijo
prestrukturiranja, ki temelji na samoprestrukturiranju podjetij. Privatizacija je
pomembna sestavina te strategije. Slovenska razvojna družba je odgovorna za prevzem
glavnih neprivatiziranih podjetij ter za njihovo prestrukturiranje in privatizacijo.
Strategija za povečanje konkurenčnosti slovenske industrije, ki jo je vlada sprejela
marca 1998, se je že začela izvajati.
Ugotavljamo, da so glavni cilji slovenske industrijske politike, opredeljeni v zadevnih
dokumentih, v skladu s pristopom EU. Vendar pa so se od objave mnenja Komisije v
letu 1997 pojavile številne težave, tako da se zastavlja vprašanje glede ustreznosti
izvajanja glavnih načel industrijske politike.
Še vedno je najbolj problematična delovno intenzivna industrija, kot sta tekstilna in
obutvena industrija ter jeklarstvo. Od lanskega leta je bil dosežen določen napredek pri
prestrukturiranju in privatizaciji jeklarstva. Slovenska vlada je zaprosila za podaljšanje
petletnega obdobja za odobravanje državne pomoči temu sektorju. Februarja 1998 je
slovenski parlament odobril program prestrukturiranja za jeklarsko industrijo, ki ga zdaj
analizira Komisija. Objavljen je bil tudi mednarodni razpis za privatizacijo jeklam.
Aprila 1998 je parlament sprejel Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih
oseb v lasti Slovenske razvojne družbe. Zakon ureja zaključno fazo privatizacije
družbenih podjetij, podjetij v lasti Slovenske razvojne družbe in premoženja, ki je v
neposredni ali posredni lasti države. Počasen napredek pri sprejemanju pravnega reda
EU na področju prostega pretoka blaga onemogoča gospodarskim subjektom iz
Slovenije pridobitev pomembnih izkušenj, potrebnih za učinkovito udeležbo na
notranjem trgu, in je tako eden večjih problemov pri izboljševanju konkurenčnosti
slovenske industrije.
Sklep
V celoti gledano je prišlo do napredka pri opredelitvi strategije industrijske politike,
izvajanje pa bo treba skrbno spremljati in nadzirati.
Kmetijstvo
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Stanje v kmetijstvu
Leta 1997 je glede dodane vrednosti znašal delež kmetijstva in gozdarstva v BDP 4,5
%, delež zaposlenih v kmetijstvu pa 6 %, pri čemer naj bi se ta delež v letih 1998 in
1999 zmanjšal za 0,2 %. Prehrambna industrija je leta 1997 predstavljala 5 % BDP in
zaposlovala 3 % aktivnega prebivalstva.
Po strukturnem pregledu iz junija 1997 je v Sloveniji 91.000 kmetijskih posestev, pri
čemer imajo kmetije v družinski lasti povprečno 10 ha površine (99 % vseh posestev),
kmetijski kombinati (družbena posestva) pa povprečno 390 ha površin.
Slovenska kmetijska trgovinska bilanca je negativna. Najpomembnejši izvozni trgi za
kmetijske pridelke so EU in republike bivše Jugoslavije, tj. 35 % oziroma 52 % leta
1997.
Napredek pri privatizaciji kmetijske predelovalne industrije je bil skromen.
Kmetijska politika
Cene kmetijskih proizvodov v Sloveniji so še vedno na splošno višje kot v drugih
državah kandidatkah in so blizu cenam v EU. Obstajajo velike cenovne razlike med
proizvodi, katerih tržne cene so blizu ali višje od cen v EU (krušna pšenica, sladkorna
pesa, jajca, goveje, telečje, perutninsko in prašičje meso) in proizvodi, katerih tržne
cene so bistveno nižje od povprečja v EU (koruza, mleko, jabolka in hruške).
Sistem subvencioniranih cen so na hribovitih območjih zamenjala neposredna izplačila
na kravo. Neposredna izplačila so bila uvedena tudi za hmelj. Aprila 1998 so bile
sproščene cene na debelo za sveže prašičje mesoKot je bilo predvideno, seje delež državnega proračuna za kmetijstvo povečal z 2 % na
3 %. V letu 1997 so bili uvedeni nekateri novi ukrepi v strukturi proračuna, kot je
podpora kmetijskim zadrugam, fitosanitarnim storitvam za združenja kmetov in
strukturnim ukrepom na krajevni ravni. Vendar pa še niso bila uvedena napovedana
neposredna izplačila, kot je dohodkovna pomoč za kmete. Poleg tega pa je temeljni
predpogoj za uvedbo neposrednih izplačil učinkovito vodenje zemljiške knjige, ki pa jo
je v Sloveniji treba še posodobiti. Še vedno obstajajo državni monopoli na področju
pridelave sladkorja, žit in oljaric.
Slovenska prehrambna industrija se sooča s premajhno izkoriščenostjo svojih
proizvodnih zmogljivosti in se bo morala pred pristopom prilagoditi standardom EU.
Na področju veterine je treba v zvezi z zakonom o veterinarstvu iz leta 1994 sprejeti še
številne izvedbene ukrepe. Zdravstveno stanje živali je na splošno približno tako kot v
EU, glavna ovira za trgovino s prašiči in s toplotno neobdelanimi proizvodi iz
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prašičjega mesa z EU pa je cepljenje proti navadni prašičji kugi in pomanjkanje
zakonodaje o krmljenju prašičev z odpadno hrano.
Program HACCP (hazard analysis critical control point - t.i. kritična nadzorna točka
analize tveganja) se uvaja v večini obratov, vendar pa ga veterinarska služba še ni
pregledala ali odobrila.
Trenutno ni ustreznega sistema identifikacije živali. Izdelan pa je veterinarski sistem za
identifikacijo, registracijo in nadzor prometa živali, vzpostavljeno je integralno
komunikacijsko omrežje ter obmejne kontrolne točke; izvajanje se je pravkar začelo.
Vlada je sprejela sklep o gradnji novih infrastrukturnih objektov za prihodnje obmejne
kontrolne točke EU za veterinarski in fitosanitami nadzor vzdolž meje s Hrvaško.
Pri krepitvi politike razvoja podeželja ni bistvenega napredka, predvsem zaradi
prekrivanja pristojnosti in premajhnega usklajevanja pri izvajanju ukrepov za razvoj
podeželja.
*
Slovenija ni očitneje napredovala pri vzpostavljanju struktur, potrebnih za regionalno in
strukturno politiko. Večji napredek je potreben tudi za vzpostavitev delujočega sistema
zemljiške knjige.
Sklep
Potrebno je nadaljnje prilagajanje pravnemu redu EU, kot na primer uskladitev s
političnimi instrumenti skupne kmetijske politike in s posebnimi standardi EU v
agroživilskem sektorju.
Na področju veterine so potrebni zakonodajni ukrepi za izvajanje Zakona o
veterinarstvu iz leta 1994. Pri izvajanju kratkoročnih prednostnih nalog partnerstva za
pristop za okrepitev usposobljenosti veterinarske in fitosanitame službe ni bilo večjega
napredka. Ovire za trgovino s prašiči z Unijo je treba odstraniti. Nujno so potrebni
ukrepi za razširitev inšpekcijskih točk na zunanjih mejah, kot je predvideno v
partnerstvu za pristop.
Nujno je treba vzpostaviti strukture za izvajanje strukturne politike in politike razvoja
podeželja. Poseben poudarek je treba dati vzpostavitvi delujočega sistema zemljiške
knjige.
Ribišt\'0
1

Ni poročil o napredku.
Energetika

Vlada je reorganizirala javni gospodarski zavod za blagovne rezerve, tako da je zdaj
oddelek za zaloge naftnih proizvodov finančno neodvisen. Zelo malo je verjetno, da bi
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bil katerikoli ukrep iz državnega programa za sprejetje pravnega reda EU, predviden za
leto 1998 in povezan s prihodnjim zakonom o energetskem gospodarstvu, še letos
sprejet v parlamentu.
Cene so še vedno pod državnim nadzorom. Povečevanje cen, ki je temeljna sestavina za
prihodnje delovanje notranjega trga, se nadaljuje, vendar pa cena električne energije za
gospodinjstva še ne pokriva stroškov. Pripraviti je treba nov tarifni sistem.
Vlada še ni prodala svojega deleža v naftnih podjetjih in plinarnah. Zaloge nafte
trenutno zadoščajo za približno 40 dni porabe, potrebna zakonodaja za izpolnitev cilja
EU, tj. zaloge za 90 dni porabe (okrog leta 2005), pa je še vedno v pripravi. Slovensko
energetsko omrežje je že zdaj dobro povezano. V sektoiju energetike so bile izvedene
nekatere izboljšave infrastrukture v zvezi s hidroelektrarnami in določenimi deli
termoelektrarn.
Sprejeta je bila odločitev o nakupu novih upaijalnikov za Jedrsko elektrarno Krško.
Razprava o lastništvu jedrske elektrarne je zaradi nerešenih vprašanj s Hrvaško še
vedno blokirana. Leta 1998 je upravni odbor odobril poslovni načrt in načrt
posodobitve. Razmere je treba skrbno spremljati. Gradnja skladišča odpadkov iz
jedrske elektrarne v Krškem se še vedno ni začela, tako da je na tem področju stanje
nespremenjeno glede na prejšnje leto. Vplačila v sklad za razgradnjo še niso dosegla
pričakovane ravni. Uprava RS za jedrsko varnost je nadaljevala program seizmoloških
meritev v okolici elektrarne s tehnikami, ki so primerljive s prakso v EU.
Slovenija je podpisala Skupno konvencijo o varnem ravnanju z izrabljenim jedrskim
gorivom in o varnem ravnanju z radioaktivnimi odpadki, ki je zdaj v zaključni fazi
ratifikacije v parlamentu. Agencija za učinkovito rabo energije izvaja svoje programe, v
letu 1998 pa je začel delovati tudi sklad za učinkovito rabo energije.
Sklep
1
i 1
.
Potrebno bo nadaljnje delo pri pripravah na notranji trg z energijo, vključno z
odpravljanjem monopolov, dostopom do omrežja, cenami energije, državnimi
intervencijami v zvezi s trdimi gorivi, pripravljenostjo za ukrepanje ob izrednih
dogodkih, ter s povečanjem obveznih zalog nafte, z boljšo energetsko učinkovitostjo in
s standardi za kakovost goriva.

Standarde o jedrski varnosti je treba še naprej ustrezno uporabljati, najti dolgoročnejšo
rešitev za jedrske odpadke in nadzirati neodvisni položaj Uprave RS za jedrsko varnost.
Priporočamo, da se v novi različici državnega programa za sprejetje pravnega reda EU
področje energetike podrobneje razdela, tako da bi bilo med drugim mogoče slovenske
prednostne naloge povezati s posameznimi akti EU o energetiki.
Promet
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Usklajevanje prometne zakonodaje se nadaljuje in Slovenija je že dosegla visoko
stopnjo usklajenosti in povezave zakonodaje z EU. Sprejeti ukrepi obsegajo:
Cestni promet: Zakon o prevozih v cestnem prometu iz junija 1997 je bil julija 1998
spremenjen, da bi bolje opredelil javne prevoze v cestnem prometu.
Junija 1998 sta bili sprejeti dve uredbi o dajatvah uporabnikov cest5 na podlagi zakona
o javnih cestah iz leta 1997.
Vlada je tudi sprejela resolucijo o slovenski prometni politiki v zvezi z upravljanjem
prometnih tokov in s povečanjem prometne varnosti.
Železniški promet: Direktiva ES o razvoju železnic6 je bila izvedena z novim zakonom
o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi železniški mreži ter o
reorganizaciji in lastninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice.
Financiranje in računovodstvo sta že usklajena z uredbami ES, vendar pa si bo morala
Slovenija na področju železniškega prometa še naprej prizadevati za uskladitev svoje
zakonodaje s predpisi EU in za zaključek prestrukturiranja Slovenskih železnic.
V pomorskem prometuje Slovenija že uskladila večino svoje zakonodaje s predpisi EU
o varnosti pomorskega prometa in varstvu morskega okolja, čeprav bodo tudi tu
potrebne nekatere izboljšave. Področje zakonodaje, ki ureja prost dostop do trga
pomorskih storitev, pa ima Slovenija premalo urejeno in bo potrebnega še veliko dela
za pripravo in sprejetje vse potrebne zakonodaje do pristopa k EU. Tehnični predpis
ISMC (International Safety Management Code) za plovila pod slovensko zastavo je bil
izveden, prav tako tudi postopki za pristaniški carinski nadzor. Novi pomorski zakonik
RS je trenutno v parlamentarnem postopku.
V zračnem prometu je potrebno nadaljnje prilagajanje zakonodaji EU. Upravo za
zračno plovbo bo treba okrepiti, da bi lahko opravila vse potrebno delo za popolno
uskladitev in zagotovila tudi učinkovito izvajanje in izvrševanje.
Slovenija je v zadnjih letih, vključno z obdobjem 1997-98, izredno veliko investirala v
razvoj infrastrukture tako v okviru dobro pripravljenega programa za gradnjo avtocest
kot v posodobitev cestne, železniške in pristaniške infrastrukture in infrastrukture na
mejnih prehodih na novih mejah. Prvotno so bile glavni cilj povezave vzhod-zahod.
Vendar pa izboljšanje povezav sever-jug postaja prednostno in Slovenija je na tem
področju uspešno uporabila finančni protokol k prometnemu sporazumu z EU.
Slovenija dejavno sodeluje v projektu za oceno potreb po transportni infrastrukturi
(TINA - Transport Infrastructure Needs Assessment).

5

Uredba o spremembi uredbe o cestnini za uporabo določenih cest in uredba o določitvi letnih povračil
za uporabo cest, kijih plačujejo uporabniki cest za cestna motorna vozila in priklopna vozila.
6
Direktiva št. 91/440/ES.
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Sklep
Hitrost usklajevanja zakonodaje na tem področju je zadovoljiva.
V vseh prometnih sektorjih je potrebno več konkurence, kakor tudi učinkovitejše
izvrševanje zakonodaje ter vzpostavitev ali okrepitev s tem povezanih upravnih
struktur.
Mala in srednja podjetja
Oktobra 1997 je bilo ustanovljeno Ministrstvo za malo gospodarstvo in turizem.
Slovenija je sprejela strategijo za razvoj malih podjetij do leta 2005. Za izvajanje te
strategije v prihodnjih letih bo ključno usklajevanje ukrepov med dvema ministrstvima.
pristojnima za to področje, tj. med Ministrstvom za malo gospodarstvo in turizem ter
Ministrstvom za gospodarske dejavnosti.
Glede na priporočila EU ostajajo še nekatere manjše razlike pri opredeljevanju malih in
srednjih podjetij. Slovenija hitro zmanjšuje obstoječe ovire v poslovnem okolju, kar
trenutno ureja Obrtni zakon iz leta 1994. Kljub temu bodo potrebni še dodatni ukrepi.
3.5

Gospodarska in socialna kohezija
Zaposlovanje in socialne zadeve

Brezposlenost je ostala na enaki ravni kot leta 1997.
Določen napredek je bil dosežen pri približevanju zakonodaje na področju zdravja in
varnosti pri delu, vendar prilagajanje obstoječe zakonodaje zahtevam EU očitno
zahteva več časa kot nova zakonodaja, saj delo na nekaterih področjih le počasi
napreduje. Izvajalske zmogljivosti Slovenije na tem področju bo treba okrepiti.
Na področju delovne zakonodaje je pomembno, da Slovenija sprejme nov zakon o
delovnih razmerjih ter nov zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti. V letu 1997 je bil sprejet Zakon o varstvu delavcev v primeru plačilne
nesposobnosti njihovih delodajalcev skladno z ustrezno direktivo EU. Jamstveni sklad
Republike Slovenije je začel delovati novembra 1997.
Pravila iz direktive o enakopravnem obravnavanju moških in žensk ter o starševskem
dopustu še niso prevzeta.
Kot začasni ukrep do sprejetja novega zakona o pokojninski reformi je zaradi ohranitve
trajnosti pokojninskega sistema parlament sprejel spremembo obstoječega zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
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Zakon o spremembi zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je bil
v parlamentu sprejet aprila 1998. Direktive o opozorilnih oznakah na cigaretnih
zavojčkih in o največji dovoljeni vsebnosti katrana naj bi že bile prenesene v slovensko
zakonodajo7.
Na državni ravni tripartitni socialni dialog dobro deluje in s socialnimi partnerji se
obširno posvetuje o novih predlogih zakonodaje s tega področja. Potreben je nov
okvirni zakon o delovnih razmeijih.
Sklep
Približevanje zakonodaje le počasi napreduje in na tem področju bo treba še veliko
postoriti. Okrepiti je treba zavode za zaposlovanje. Slovenski državni program za
sprejetje pravnega reda EU ne vsebuje dovolj podatkov o zakonodajnih in izvedbenih
ukrepih na področju zdravja in varstva pri delu (kar je pomemben srednjeročni cilj
partnerstva za pristop). Institucionalna, sodna in upravna usposobljenost za izvedbo
usklajevalnih pravil na področju socialne varnosti delavcev migrantov bo zahtevala
prilagoditev socialne službe in dodatno usposabljanje uradnikov.
Regionalna politika in kohezija
Institucionalna struktura slovenske regionalne politike je še vedno šibka, prav tako pa
tudi finančni postopki. Žal še ni bil sprejet zakon o spodbujanju regionalnega razvoja.
Razpoložljivi finančni instrumenti za pobude za regionalni razvoj so še vedno omejeni
in še vedno ni mogoče zagotoviti sofinanciranja. Prav tako je treba izboljšati postopke
za spremljanje in nadzor.
Sklep
Slovenija je dosegla omejen napredek pri krepitvi svoje institucionalne strukture in ni
izpolnila kratkoročnih ciljev partnerstva za pristop na tem področju.
Če hoče biti Slovenija pripravljena za sodelovanje v strukturni politiki EU, bo morala
delo pospešiti.
3.6

Kakovost življenja in okolje
Okolje

Od leta 1997 dalje je Slovenija sprejela nekatere zakonske akte o odpadkih, odpadnih
vodah, zraku in varstvu narave, vendar pa je treba njihovo skladnost s pravnim redom
EU o okolju še oceniti.

7

Novi slovenski zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov, ki je usklajen z ustrezno direktivo ES.
je začel veljati novembra 1996, vendar ta podatek ni bil naveden v mnenju iz julija 1997.
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Marca 1998 je vlada sprejela pristopno strategijo o okolju, ki je priloga državnega
programa za sprejetje pravnega reda EU. Nacionalni program za varstvo okolja še ni bil
sprejet.
Področje gospodarjenja z vodnimi viri je dobilo drugačen status in nekoliko večja
finančna sredstva v državnem proračunu za leto 1998.
Uredbe o odpadkih, sprejete v letu 1997, določajo metodologijo za obvezne javne
storitve. Uredbe o odpadnih vodah se nanašajo na povračila davkov ter na občasno in
stalno spremljanje. Izvajajo se določene dejavnosti na področju nadzora industrijskega
onesnaževanja in upravljanja s tveganji, gensko spremenjenih organizmov, hrupa in
jedrske varnosti.
Pri usklajevanju z direktivami EU o varstvu pred sevanji ni napredka.
Čeprav so se prihodki iz izvrševanja tega dela zakonodaje v zadnjem letu povečali, se
težave pri izvajanju še vedno pojavljajo. Deloma je to posledica resnega pomanjkanja
kadra v Ministrstvu za okolje in prostor ter v z njim povezanih telesih, vključno z
inšpektorati. V tem sektorju bodo ob tesnem sodelovanju z mednarodnimi finančnimi
ustanovami potrebne precejšnje naložbe.
Sklep
Kljub določenemu napredku pri sprejemanju okvirne zakonodaje bo potrebnega še
precej dela na področju zakonodaje, da bi dosegli kratkoročne prednostne cilje
partnerstva za pristop.
Očitno bo ena glavnih nalog v prihodnje razvoj potrebnih instrumentov (finančnih,
upravnih itd.), da bi se lahko zakonske določbe v celoti izvajale. Kljub dobro
pripravljenim načrtom za popolno uskladitev s pravnim redom EU o okolju, Slovenija
do zdaj teh načrtov še ni uspela prenesti v prakso. Delno je to posledica težav zaradi
resnega pomanjkanja kadra na Ministrstvu za okolje in prostor in v telesih, povezanih z
njim. Potreben je prehod od strateške na operativno raven. Čeprav so nekatera področja,
kot je ravnanje z odpadki, odpadno vodo in varovanje voda problematična, je še bolj
zaskrbljujoče dejstvo, da se obstoječa zakonodaja ne izvaja in ne izvršuje.
Državni program za sprejetje pravnega reda EU. vključno s strategijo o okolju, ni
povsem v skladu s prednostnimi nalogami partnerstva za pristop. Na mnogih področjih
niso znani roki za uskladitev, iz dokumentov pa tudi niso dovolj razvidne upravne
posledice.
Varsrvo potrošnikov
Zakon o varstvu potrošnikov je začel veljati marca 1998 in pri Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj je bil ustanovljen Urad za varstvo potrošnikov. Ta zakon
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določa splošno načelo varstva potrošnikov, vendar ni povsem v skladu s pravnim redom
EU in ga bo treba dopolniti z vrsto predpisov.
Še vedno ni zakonodaje o splošni varnosti izdelkov (vključno z nevarnimi ponaredki),
primerjalnem oglaševanju, na splošno o prodaji od vrat do vrat in o označevanju cen.
Sedanja zakonodaja o zavajajočem oglaševanju, prodaji od vrat do vrat, potrošniških
kreditih, nepoštenih pogodbenih pogojih, prodaji na daljavo (prodaja po pošti) in o
odgovornosti za proizvode še vedno ni v skladu z zakonodajo Skupnosti.
Za prenos pravnega reda EU bo potrebnega še precej dela Izboljšati bo treba upravne
strukture za nadzor trga glede označevanja cen in potrošniških kreditov. Zveza
potrošnikov Slovenije ima še vedno zelo močno vlogo na tem področju. Razvoj drugih
gibanj na tem področju je še vedno omejen in ga je treba spodbujati.
3.7

Pravosodje in notranje zadeve

V svojem mnenju iz julija 1997 je Komisija poudarila potrebo Slovenije, da prednost
nameni sprejemanju mednarodnih konvencij (zlasti na področju kazenske zakonodaje),
okrepitvi pravosodnega sistema in ustanov za boj proti organiziranemu kriminalu ter da
prilagodi zakonodajo o pravici do azila.
Priseljevanje in mejni nadzor
Glavni dosežek je bila sklenitev novega sporazuma o ponovnem prevzemu oseb z
Dansko (avgusta 1997) in Estonijo (novembra 1997). Praktični problemi pa ostajajo pri
opravljanju izgonov. Na tem področju je treba povečati število delavcev in okrepiti
njihovo usposabljanje. Decembra 1997 je začel veljati nov zakon o osebni izkaznici.
Novo izkaznico je teže ponarediti* zakon pa tudi določa, da so poleg slovenščine
podatki navedeni tudi v jezikih manjšin ter v angleškem prevodu.
Kratkoročno je nujna zakonodaja o tujcih in izboljšanje obmejnega nadzora. Tu se
zastavlja vprašanje določitve meje s Hrvaško, kar je pomembno %prašanje glede na
dejstvo, da bo to zunanja meja Unije. Skrb izhaja iz dejstva, da Slovenija po odstranitvi
svojih zemljepisnih ovir postaja tranzitna država za ilegalne priseljence, v glavnem s
Hrvaške in iz Madžarske. Zato bi bili programi za pomoč pri vračanju takšnih oseb zelo
dobrodošli.
Azil
Bistvenih sprememb stanja na tem področju ni bilo opaziti. Nujno je treba sprejeti
zakon o azilu (vključno z določbami o začasnem varstvu razseljenih oseb). Čeprav je
prošenj za azil malo, je treba usposobiti osebje, da bi odpravili sedanje pomanjkanje
izkušenj.
Policija
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Julija 1998 je bil sprejet novi zakon o policiji. Ta določa spremembe strukture
Ministrstva za notranje zadeve in uvajanje sodobnih metod vodenja. 23. aprila 1998 je
bila ratificirana Konvencija o pranju denarja, odkrivanju, zasegu in zaplembi
premoženjskih koristi, pridobljenih s kaznivim dejanjem (Svet Evrope, 8. novembra
1990).
Kraktoročno se mora Slovenija osredotočiti na krepitev struktur, pristojnih za boj proti
organiziranemu kriminalu (s posebnim poudarkom na usposabljanju specializiranega
osebja) in na ratifikacijo Konvencije Sveta Evrope o zatiranju terorizma iz leta 1977.
Droge
Poleg vprašanja ratifikacije glavnih mednarodnih instrumentov se Slovenija sooča tudi
s problemom, da nima zakona o narkotikih in psihotropnih snoveh (ki je potreben za
uskladitev njene zakonodaje s standardi EU) in zakona o kemičnih prekurzoijih.
Dejstvo, daje problem drog v Sloveniji vse večji in pogostejši pomeni, da je treba hitro
ukrepati tako pri vzpostavljanju pravnega okvira kot pri ukrepih za omejitev lokalne
proizvodnje in tihotapljenja.
V lanskem letu so bila proračunska sredstva porabljena za upravne strukture, pristojne
za boj proti drogam. Glede na predvideno udeležbo Slovenije v dejavnostih Evropskega
centra za spremljanje drog in odvisnosti od drog (EMCDDA) v Lizboni, je treba
okrepiti "kontaktno točko" v državnem informacijskem sistemu za droge.
Sodelovanje sodstva
Evropska konvencija o medsebojni pomoči v kazenskih zadevah (Svet Evrope, 1959) še
ni bila ratificirana.
Sklep
Razen ukrepov v zvezi s policijo je Slovenija od julija 1997 storila le malo
pomembnejših korakov. Če bo želela doseči srednjeročne cilje iz partnerstva za pristop,
si bo morala bolj prizadevati na naslednjih področjih:
•

•

3.8

zakonodajna politika tako s stališča mednarodnih instrumentov (na primer.
Konvencija o zatiranju terorizma) kot prilagajanja domače zakonodaje (na primer,
azil in droge),
pospešitev usposabljanja kadrov za uveljavljanje nove zakonodaje, zlasti pri
obravnavanju tujih državljanov.
Zunanji odnosi
Trgovina in mednarodni gospodarski odnosi
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V skladu z obvezami iz sporazuma CEFTA je Slovenija še bolj odprla svoj trg s
kmetijskimi proizvodi. Prvič je Slovenija uporabila zaščitno klavzulo julija 1998 za
uvoz madžarske pšenice.
V skladu z zakonom o zunanji trgovini še vedno zahteva izvozna in uvozna dovoljenja
za določene proizvode, kot so zlato in dragi kamni.
Slovenija je podpisala sporazume o prosti trgovini s Hrvaško, Izraelom in Turčijo v
skladu s predpisi Svetovne trgovinske organizacije. Sporazum o prosti trgovini s
Hrvaško se začasno uporablja od 1. januaija 1998, z Izraelom pa od 1. septembra 1998.
Sporazum o prosti trgovini s Turčijo je bil podpisan 5. maja 1998. Ko bo sporazum o
prosti trgovini s Turčijo začel veljati za Slovenijo, bo uporabljala količinske omejitve
pri uvozu testilnih izdelkov in oblačil do leta 2001.
Slovenija je izrazila željo, da ohrani preferenčni trgovinski tretma, kije bil odobren za
nekatere države bivše Socialistične federativne republike Jugoslavije, zlasti za Bosno in
Hercegovino, bivšo jugoslovansko republiko Makedonijo in za Hrvaško.
Razvoj
Od objave mnenja Komisije ni bilo napredka na tem področju.
Carina
Žal se Slovenija še ni uskladila s priporočili Sveta za carinsko sodelovanje in do 1.
julija 19988 še ni zaprla brezcarinskih prodajaln na kopenskih mejnih prehodih, je pa
izrazila svojo pripravljenost, da pripravi program za postopno zapiranje brezcarinskih
prodajaln na kopenskih mejnih prehodih z državami članicami EU od 1. julija 1999
dalje.
Maja 1998 je bil sprejet Zakon o ekonomskih conah. Zakon predvideva izboljšanje
pogojev v obstoječih prostocarinskih conah z dodatnimi davčnimi olajšavami za
uporabnike ekonomskih con. Zakon ni v skladu s pravnim redom EU za področje
carine.
Slovenska nomenklatura blaga je že usklajena s kombinirano nomenklaturo Skupnosti
in integralna tarifa se že uporablja. Še vedno pa zaostajajo predpisi za ponarejeno in
piratsko blago.
Carinski zakon iz leta 1996 je treba spremeniti, da bi lahko ponovno ocenili izvajanje
carinskih postopkov z ekonomskim učinkom in plačilo carinskih dajatev.
Kot je bilo priporočeno v mnenju, so bile izvedene
računalniškega sistema, zlasti državnega tranzitnega sistema.

izboljšave

carinskega

* V skladu s skupno izjavo o 37. in 94. členu Začasnega in Evropskega sporazuma.
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Sklep
Slovenija nadaljuje proces reorganizacije svoje carinske uprave in usklajevanja
zakonodaje s predpisi Skupnosti. Potrebno bo nadaljnje delo za popolno uskladitev
državne carinske zakonodaje s pravnim redom EU, zlasti glede carinskih režimov z
ekonomskim učinkom.
Skupna zunanja in varnostna politika
Slovenija še naprej izkazuje svojo popolno zavezanost ciljem skupne zunanje in
varnostne politike Skupnosti. Slovenija je podprla vsa skupna stališča in izjave skupne
zunanje in varnostne politike, kadarkoli je bila k temu pozvana9. Slovenija tudi še
naprej dejavno sodeluje v večstranskem političnem dialogu v okviru skupne zunanje in
varnostne politike. Sodeluje na rednih sestankih političnih direktorjev, dopisnikov
držav članic in pridruženih držav članic ter v delovnih skupinah skupne zunanje in
varnostne politike.
V zvezi s prednostnim ciljem njene zunanje politike, da se pridruži NATU, je vlada 26.
februarja 1998 sprejela Nacionalno strategijo za priključitev NATU in 14. maja 1998
Strategijo vojaške obrambe. Slovenske oborožene sile se reorganizirajo v skladu s tema
dvema strategijama.
Slovenija je bila izvoljena za nestalno članico Varnostnega sveta ZN za obdobje od
januarja 1998 do decembra 1999. Vlada je sprejela večjo odgovornost glede
sodelovanja v mednarodnih mirovnih in humanitarnih misijah. Od oktobra 1997
slovenska vojska sodeluje v okviru avstrijskega kontingenta v mirovni misiji UNFICYP
na Cipru. Silam SFOR se je začela priključevati novembra 1997 in je v letu 1997
sodelovala v operaciji Alba.
Še vedno niso rešeni problemi s Hrvaško. Kljub prizadevanjem vlade, da bi izboljšala
odnose s Hrvaško, še vedno ni konkretnih rešitev glede morske meje v Piranskem
zalivu, lastninskih vprašanj, upravljanja Jedrske elektrarne Krško in terjatev hrvaških
varčevalcev.
Vlada si prizadeva izboljšati odnose z jugovzhodno Evropo, da bi okrepila svojo vlogo
v regiji, ter povečuje svoja prizadevanja za dejavno vključitev v regionalno
sodelovanje. Slovenija sodeluje v Rovaumontski pobudi in v projektnih skupinah SECI.
Prevzela je tudi bolj dejavno vlogo pri podpori stabilnosti v regiji, zlasti v Bosni in
Hercegovini. Slovenija se je odločila ustanoviti Mednarodni sklad za razminiranje in
rehabilitacijo žrtev min v Bosni in Hercegovini.
Slovenija je napredovala pri usklajevanju s pravnim redom EU o skupni zunanji in
varnostni politiki.
9

Slovenija ni bila pozvana, da podpre skupno stališču EU o Hrvaški, ker je Hrvaška sosednja država.
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3.9

Finančna vprašanja
Finančni nadzor

Pri zunanjem finančnem nadzoru manjkajo ustrezni standardi in pravila za vodenje
javnih izdatkov na vseh ravneh; proračunski postopki niso ustrezno urejeni s predpisi.
Revidirati je treba vlogo in pristojnosti Računskega sodišča (pravni status, strategija) in
dopolniti njegove revizijske metode in prakso.
Pri notranjem finančnem nadzoru bi moral Sektor za nadzor izvrševanja proračuna
pripraviti strategijo za razvoj neodvisnega sistema notranjega finančnega nadzora.
Zagotoviti je treba tudi ustrezne kadre. Sporazum o upravnem sodelovanju med
Ministrstvom za finance in Komisijo bo opredelil (september 1998) način sodelovanja v
zadevah javnega internega nadzora in podprl priprave na članstvo.
Sklep
Večjega napredka ni bilo. Čeprav so bili narejeni nekateri začetni koraki za izpolnitev
kratkoročnih prednostnih ciljev iz pamerstva za pristop, je potrebnega še veliko dela za
izboljšanje finančnega nadzora in revizijskih funkcij ter strokovne usposobljenosti
osebja za vodenje predpristopnih in strukturnih skladov.
3.10

Splošna ocena

Slovenija na splošno ni dovolj napredovala pri približevanju. Nima še ključnih delov
zakonodaje o notranjem trgu. Slovenija tudi ni dovolj napredovala pri reševanju
bistvenih vprašanj, kot so zapiranje brezcarinskih prodajaln in pravočasna uvedba
davka na dodano vrednost ter zakona o trošarinah.
Premajhen zagon pri približevanju in krepitvi upravne usposobljenosti je očiten tudi na
področju pravosodja in notranjih zadev.
Z izjemo gospodarskih reform Slovenija ni ustrezno reševala kratkoročnih prednostnih
nalog partnerstva za pristop.
4.

Upravna usposobljenost za uporabo pravnega reda EU

To poglavje dopolnjuje informacije iz mnenja. Evropski svet je decembra 1995 v
Madridu opozoril na potrebo po ustvarjanju pogojev za postopno in usklajeno
vključevanje kandidatk, posebej s prilagajanjem njihovih upravnih struktur. Agenda
2000 je ob tej temi poudarila pomen učinkovitega vključevanja zakonodaje Skupnosti v
državno zakonodajo, še večji pomen pa je pripisala pravilnemu izvajanju na
posameznih področjih prek ustreznih upravnih in pravosodnih struktur. To je temeljni
predpogoj za ustvarjanje medsebojnega zaupanja, ki je nujno potrebno za prihodnje
članstvo.
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V letošnjem poročilu je Komisija sodelovala z državami kandidatkami pri pripravi
ilustrativnega seznama izvršilnih organov na ključnih področjih pravnega reda Kjer je
mogoče, so navedeni podatki, ali imajo ti organi dovolj velike pristojnosti za izvajanje
pravnega reda EU, o številu delavcev in njihovi usposobljenosti ter o razpoložljivih
finančnih sredstvih. V nekaterih primerih je že mogoče dati podatke o kakovosti
sprejetih odločitev. Komisija namerava v prihodnjih poročilih ta vidik še dopolniti.
V mnenju je Komisija ugotovila: "če želi Slovenija imeti strukture za učinkovito
uporabo in uveljavitev pravnega reda EU, bo nujna nadaljnja reforma uprave".
4.1

Upravne strukture in njihova usposobljenost

Mnenje Komisije je opozorilo na veliko pomanjkanje kadra v slovenski javni upravi,
zlasti na srednji in višji vodstveni ravni, kakor tudi na potrebe po nadaljnjem razvoju
upravne usposobljenosti. Medtem se je javna uprava razširila.
V mnenju je bil tudi poudarjen pomen decentralizacije. Sprememba zakona o lokalni
samoupravi je bila sprejeta oktobra 1997 in začela se je razprava o vprašanju
decentralizacije.
Na splošno je še precej področij, kjer je treba izboljšati učinkovitost in uspešnost javne
uprave.
4.2

Upravne in pravosodne strukture ter njihova usposobljenost: ključna
področja za izvajanje pravnega reda EU

Enotna uporaba prava ES: Pristojni organ za preverjanje skladnosti s pravnim redom
EU je Služba vlade za zakonodajo. Službo vlade za zakonodajo pri izpolnjevanju te
naloge resno ovira pomanjkanje kadra. Funkcijo usklajevanja procesa priključitve k EU
opravlja Služba vlade za evropske zadeve, medtem ko so za pripravo posameznih
zakonodajnih aktov pristojna resorna ministrstva.
Premalo človeških virov v slovenskem pravosodnem sistemu omejuje njegovo
sposobnost za učinkovito uporabo pravnega reda EU. Usposabljanje sodnikov v pravu
ES bo zahtevalo reorganizacijo izobraževalnega sistema in večje naložbe v razvoj
zmogljivosti pravosodnega sistema.
Enotni trg: Urad za standardizacijo in meroslovje Republike Slovenije (USM) deluje v
okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo. Pravna podlaga za njegovo delo je Zakon
o organizaciji in delovnem področju ministrstev (1994).
Urad zaposluje 85 oseb in ima predvsem tehnično funkcijo usklajevanja delovanja
drugih tehničnih zmogljivosti na tem področju. Število delavcev na več ključnih
področjih za usklajevanje in izvajanje pravnega reda EU ostaja pod zahtevano ravnijo.
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USM je vladna agencija (odgovorna Ministrstvu za znanost in tehnologijo), ki so ji
zaupani standardizacija, tehnični predpisi na področju pravnega meroslovja, izdaje
potrdil za izdelke in akreditacija. USM ima tudi vlogo glavnega usklajevalca slovenskih
tehničnih predpisov z ustreznimi področji pravnega reda EU in zagotavljanja tehnične
podpore drugim ministrstvom.
Nadaljnje delo je potrebno za uskladitev tehničnih laboratorijev z obveznimi standardi
EU (tako v smislu opreme kot usposabljanja kadrov).
V okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo deluje tudi Urad za intelektualno
lastnino. Urad zaposluje 55 delavcev, kar se ocenjuje kot primerno za izvajanje
pravnega reda EU na tem področju.
Pravna podlaga za delo urada je Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev.
Zakon o industrijski lastnini (1992/93) in Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah
(1995). Urad ima nalogo, da opravlja dolžnosti v zvezi z varstvom avtorskih in
sorodnih pravic.
Vloga izvrševanja zakonodaje je v glavnem odvisna od dela pravosodja, pri čemer je na
tem področju pristojno samo Okrožno sodišče v Ljubljani.
Urad je imel pomembno vlogo pri usklajevanju ustreznih področij zakonodaje in je
očitno usposobljen za učinkovito izvajaje pravnega reda EU. Trenutno je glavni
problem okrepitev urada.
Pravna podlaga za javna naročila je Zakon o organizaciji in delovnem področju
ministrstev ter Zakon o javnih naročilih (1997). Za javna naročila je pristojno
Ministrstvo za finance. Sprejeti so bili številni izvedbeni predpisi, revizija zakona o
javnih naročilih pa je še vedno v razpravi.
Splošno odgovornost za usklajevanje in izvajanje zakonodaje ima Sektor za javna
naročila pri Ministrstvu za finance in ustrezni oddelki v vsakem od resornih
ministrstev.
Načrtovano je, da celotni nadzor postopkov javnih naročil ostane v pristojnosti
Ministrstva za finance, čeprav ni jasno, kako bo obravnavano vprašanje specifičnih
resornih direktiv, na primer, o telekomunikacijah, tako glede zakonodaje kot izvajanja.
Razjasniti bo treba tudi vloge in pristojnostih ustreznih ministrstev. Prav tako bo treba
razjasniti vprašanje načina obravnavanja pritožb ponudnikov.
Revizijska komisija za javna naročila (deluje od leta 1998) varuje ponudnike v
postopkih javnih naročil. Po zakonu je komisija neodvisni strokovni organ, ki ima
pravico razveljaviti sklepe javnega razpisa. Varstvo je zajamčeno tudi s sodnimi
postopki po novem zakonu o izvršbi in zavarovanju, ki zagotavlja možnost
razveljavitve postopkov in sklenitve pogodbe s sodnim sklepom. Predsednik in 10
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članov komisije so bili imenovani z odlokom parlamenta po enakem postopku, kot
velja za imenovanje sodnikov.
Na tej stopnji je število delavcev očitno nezadostno. Potrebno bo tudi precej intenzivno
usposabljanje zaposlenih v resornih ministrstvih, ki bodo sodelovali pri izvajanju novih
postopkov za javna naročila.
V zadnjem letu je delo na področju notranjega trga zelo malo napredovalo. Število
zaposlenih je pod številom, ki je potrebno za zagotovitev izvajanja in uveljavljanja
pravnega reda EU in obstaja splošna potreba po usposabljanju. Potrebne so nadaljnje
strukturne spremembe, za katere bodo spet potrebni usposobljeni kadri.
Konkurenca: Urad za varstvo konkurence je bil ustanovljen leta 1994 in deluje v
okviru Ministrstva za ekonomske odnose in razvoj.
V mnenju Komisije je bilo omenjeno, da je bilo leta 1997 v uradu premajhno število
zaposlenih in da je tehnična usposobljenost nezadostna, da bi se lahko zagotovilo
učinkovito izvajanje pravnega reda EU na ključnih področjih konkurenčnega prava,
protimonopolnega nadzora in nadzora državne pomoči. Spremenilo se je zelo malo.
Urad lahko pričakuje nekaj novih delavcev pred koncem leta (s tem bo število
zaposlenih naraslo na 6, kar je očitno premalo).
Pravna podlaga je Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev in Zakon o
varstvu konkurence (1993). Odločitve Urada za varstvo konkurence so dokončne in ni
predvidena druga vrsta pritožbe razen prek sodnih postopkov. Še vedno ni organa za
nadzor državne pomoči, vendar pa je vlada 10. oktobra 1998 sprejela sklep o
ustanovitvi Komisije za nadzor državne pomoči.
Telekomunikacije: Uprava RS za telekomunikacije deluje v okviru Ministrstva za
promet in zveze. Upravni organ je ločen od izvajalca (Telekom Slovenije), kot je bilo
priporočeno v mnenju, vendar pa še vedno ni ločen od ministrstva.
Število zaposlenih seje povečalo z 8 leta 1997 na 30-35. Pravna podlaga za upravni del
je Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev ter Zakon o
telekomunikacijah. V zadnjih dvanajstih mesecih je Uprava za telekomunikacije
pripravila več podzakonskih aktov na podlagi zakona o telekomunikacijah.
Posredno obdavčenje: Mnenje je opozorilo na potrebo po utrditvi poklicnih
standardov, vključno z usposabljanjem in izboljšanjem plač. Vlada izvaja program
ukrepov za uvedbo davka na dodano vrednost (1. julij 1999), ki vključuje
institucionalno okrepitev in pripravljenost.
Kmetijstvo: Državna veterinarska služba (Veterinarska uprava Republike Slovenije) je
organ v Ministrstvu za kmetijstvo, ki je v celoti pristojen za pokrivanje pravnega reda
EU o veterini.
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Uprava ima sedež v Ljubljani, vodi jo glavni inšpektor, ima šest oddelkov ter 12
regionalnih in 37 območnih služb. Osem inšpekcijskih služb na 24 mejnih prehodih
spada neposredno pod sedež.
Trenutno je 117 veterinarskih inšpektorjev (leta 1997 jih je bilo 116). Naloge državnih
laboratorijev opravlja veterinarska fakulteta pod vodstvom Republiške veterinarske
uprave. Diagnostične zmogljivosti dopolnjuje še sedem regionalnih laboratorijev.
Republiška veterinarska uprava je odgovorna za državni center za zdravstveno varstvo
živali, ki ima devet regionalnih enot. Centri za zdravstveno varstvo živali izvajajo
sekundarne veterinarske storitve, kar pomeni spremljanje stanja in inšpekcijo kakor tudi
registracijo živali in posestev ter inšpekcijo klavnic.
Pravna podlaga je zakon iz leta 1994, ki določa osnovna pravila za organizacijo državne
in zasebne veterinarske dejavnosti, skupaj z vsemi vidiki zdravstvenega varstva živali
ter j avnega veterinarskega nadzora.
Slovenski okvirni zakon o veterinarstvu bo treba še dopolniti z zakonodajnimi
izvedbenimi ukrepi. Sedanje upravne strukture je treba okrepiti, da bi lahko
izpolnjevale zahteve skupne kmetijske politike.
Na mednarodnih mejnih prehodih z Republiko Hrvaško Obrežje, Gruškovje in Jelšane
ni inšpekcijskih in skladiščnih zmogljivosti za izvajanje veterinarskega in
fitosanitarnega nadzora. Že pripravljeni sistemi, ki pa se še ne izvajajo, so:
identifikacija živali, registracija in nadzor prometa, integralno računalniško
komunikacijsko omrežje, inšpekcija, fizični pregledi in skladiščenje na tistih mejnih
nadzornih točkah, ki bodo ostale tudi po pridružitvi.
Zaposlovanje in socialna politika: Glavni ustanovi na področju zdravja in varnosti pri
delu sta Urad za varnost in zdravje pri delu (v pristojnosti Ministrstva za delo, družino
in socialne zadeve) in Inšpektorat za delo (tudi v pristojnosti Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve).
Urad za varnost in zdravje pri delu je bil ustanovljen oktobra 1995 in ima štiri
zaposlene. Pravna podlaga za njegovo delo je Zakon o organizaciji in delovnem
področju ministrstev, ki gaje parlament sprejel leta 1994.
Inšpektorat za delo je bil ustanovljen leta 1994. Inšpektorat je neodvisno telo v okviru
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve; finančno je ločen od Ministrstva in
zaposluje 95 delavcev, od katerih je 74 inšpektorjev.
Obe ustanovi, predvsem pa Urad za varnost in zdravje pri delu. potrebujeta okrepitev
kadrov, virov in strokovnega znanja, da bi lahko ustrezno opravljali svoje naloge.
Regionalna politika in kohezija: Institucionalni, upravni in proračunski okvir še ni
opredeljen. Precej dela bo še potrebnega za razmejitev vlog in pristojnosti pri določanju
in izvajanju integralnih regionalnih razvojnih programov.

23. november 1998

97

poročevalec, št. 69

Okolje: Načrtovana reforma in konsolidacija inšpektoratov in izvršilnega sistema na
splošno še ni izvedena. Ukrepati je treba takoj, saj je v Sloveniji ključni problem zelo
nizka stopnja izvršb. Taje delno posledica težav zaradi resnega pomanjkanja kadra v
Ministrstvu za okolje in prostor ter v telesih, povezanih z njim.
Varstvo potrošnikov: V mnenju so bili omenjeni problemi zaradi pomanjkanja kadrov,
organizacijski problemi in potreba po izboljšanju ozaveščenosti sodstva na tem
področju. Sprejem zakona o varstvu potrošnikov je pozitiven korak, vendar bo za
uskladitev s standardi EU potrebna še dodatna zakonodaja. V okviru Ministrstva za
ekonomske odnose in razvoj je bil ustanovljen Urad za varstvo potrošnikov, katerega
zmogljivosti za razvoj in izvajanje politike je treba okrepiti.
Pravosodje in notranje zadeve: Za učinkovito uporabo pravnega reda EU bodo
potrebne večje naložbe v sodstvo. Mnoga delovna mesta sodnikov in javnih tožilcev so
še vedno prazna. Sodišča trpijo zaradi nezadostnega števila zaposlenih, prav tako tudi
Ministrstvo za pravosodje. Razmere se poskuša omiliti s spremembo zakona o
pravniškem državnem izpitu, ki bo olajšal pogoje za zaposlovanje. Za učinkovitejše
sodno varstvo na okrožnih sodiščih je parlament sprejel tudi začasne ukrepe (v veljavi
do 31. decembra 1999), ki predpisujejo nižjo zahtevano starostno mejo za sodnike, da
bi se tako povečalo število razpoložljivih sodnikov.
Skupno število sodniških mest se je povečalo s 714 v letu 1997 na 759 v letu 1998.
Poleg tega se je število sodnikov povečalo s 631 v letu 1997 na 657 v letu 1998.
Zaostanke se skuša reševati z dolgoročnimi in kratkoročnimi ukrepi, za katere so se
medsebojno dogovorili Ministrstvo za pravosodje, Vrhovno sodišče in Sodni svet.
Sprejeti so bili tudi nekateri zakonodajni ukrepi za povečanje učinkovitosti pravosodja.
Novi Zakon o izvršbi in zavarovanju je bil sprejet julija 1998. Zakon o pravdnem
postopku (ki vključuje več ukrepov za pospešitev in racionalizacijo sodnih postopkov)
in Zakon o kazenskem postopku sta bila že predložena parlamentu.
Na področju notranjih zadev še vedno ni zagotovljeno reševanje problemov azila in
priseljevanja, ker je novi zakon o azilu še vedno v pripravi. Prošenj za azil je malo.
Glede izvajanja pravnega reda EU o vizumih bodo potrebne nekatere izboljšave.
Razmere glede mejnega nadzora in pregledov, za katere menimo, da so že zdaj
ustrezne, so nespremenjene. Še vedno pa obstajajo možnosti izboljšav na področju
schengenske politike vizumov in glede izgona.
Carina: Carinska služba se reorganizira. Ustanovljene so bile nove organizacijske
enote z novimi zaposlenimi (na primer, novi Sektor za preiskovalne zadeve. 8
zaposlenih). Izvaja se poenotenje dokumentacije ter vzpostavljanje možnosti za sprotno
spremljanje plačil carinskih terjatev, da bi zagotovili učinkovitejše pobiranje carinskih
dajatev. Izvaja se tudi usposabljanje ter uvaja nove delovne metode. Poleg tega je treba
okrepiti južno mejo z ustreznimi organizacijskimi, strokovnimi, kadrovskimi in
tehničnimi pogoji, da bi lahko zagotovili temeljitejši nadzor.
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Finančni nadzor: Finančni nadzor v Sloveniji izvajajo tri ustanove: Računsko sodišče,
Sektor za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance in parlamentarni odbor za nadzor
proračuna in drugih javnih financ.
Računsko sodišče je bilo ustanovljeno decembra 1994. To je vrhovni nadzorni organ v
državi. Je neodvisen od vlade in parlamenta in deluje kot zunanji nadzorni organ. Nima
sodne pristojnosti, vendar pa ima pristojnost zahtevati poplačilo javnih sredstev. V letu
1994 je parlament imenoval 8 od 9 članov sodišča. Trenutno ima 75 zaposlenih.
Pričakuje se, da se bo to število povečalo na 100 do konca leta 1998 in na 120 do leta
2000.
Učinkovitost sodišča ovira pomanjkanje revizijskih znanj. V tem smislu je bil dosežen
le majhen napredek od julija 1997. Čeprav je sodišče pristojno za več vrst revizije, je
svoje delovanje v glavnem omejilo na finančne revizije in revizije pravilnosti
poslovanja. Da bi zapolnili pomanjkanje usposobljenih revizorjev, bo potrebnih več
delavcev in več usposabljanja. Postopek poročanja bi moral biti bolj učinkovit in
pragmatičen.
Dodaten problem je sorazmerno pomanjkanje notranje usklajenosti med člani
Računskega sodišča. Parlamentarni odbor za nadzor proračuna je zaprosil predsednika
sodišča, da predloži (zakonodajne) predloge za rešitev tega problema.
Sektor za nadzor izvrševanja proračuna pri Ministrstvu za finance je notranji nadzorni
organ. Pravna podlaga za ta nadzor je Zakon o izvrševanju proračuna in dva izvedbena
predpisa: pravilnik o postopkih za izplačila iz proračuna in navodilo o izvrševanju
proračuna. Sektor ima 8 inšpektorjev. Tako je mogoče nadzorovati samo 8-10 %
državnega proračuna. Očitna je potreba po bolj izobraženih in usposobljenih delavcih.
V sedanjih razmerah je delo oddelka omejeno na splošni nadzor.
Nekateri porabniki proračuna, kot so Državni zbor, Ministrstvo za obrambo in
Ministrstvo za notranje zadeve, imajo svoje lastno računovodstvo in računovodske
metode. Potrebno je poenotenje računovodskih metod.
Državni zbor je ustanovil neodvisno delovno telo: parlamentarni odbor za nadzor
proračuna in drugih javnih izdatkov. Odbor spremlja in nadzoruje proračunske in javne
izdatke. Odbor je bil ustanovljen leta 1990, sestavlja ga 14 članov parlamenta. Sedanji
mandat traja od leta 1997 do 2000.
Vlogo odbora bi bilo treba okrepiti s spremembo poslovnika Državnega zbora. Odbor
bi moral imeti bolj neodvisno vlogo pri razpravi o javnih izdatkih in njegove odločitve
bi morale biti zavezujoče za uporabnike proračunskih sredstev, vključno z vlado.
Manjkajo ustrezni predpisi za opredelitev proračunskih postopkov in ustrezni standardi
in normativi za vodenje javnih financ, opaziti pa je tudi težave pri komunikaciji med
vlado in sektorskimi ministrstvi.
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Da bi dosegli učinkovit finančni nadzor, ki bi obvladoval pravila za uporabo strukturnih
skladov, sta potrebna usposabljanje in revizija obstoječih predpisov.
Potrebna bodo nadaljnja prizadevanja, da bi zagotovili ločitev med zunanjim in
notranjim nadzorom in ustrezno obravnavo mednarodnega finančnega kriminala.
Veliko dela bo potrebno še za vzpostavitev potrebnih mehanizmov za vodenje in
nadzor, da bi se lahko soočili z zahtevami EU. Še vedno ni centralnega organa, ki bi bil
pristojen za boj proti goljufijam. Državni program za sprejetje pravnega reda EU iz leta
1998 ne vsebuje podrobnih načrtov ali rokov za to področje.
4.3

Tesno sodelovanje (Twinning)

Da bi pomagali državam kandidatkam sprejeti izziv povečevanja njihove upravne
usposobljenosti in prilagajanja uprave za izvajanje pravnega reda EU, Komisija in
države članice pripravljajo proces tesnega sodelovanja (tvvinning) v okviru programa
Phare. Pravni red EU v državah članicah izvaja državna uprava (na centralni, regionalni
in lokalni ravni), agencije, strokovna telesa in zasebni sektor. To obsežno jedro
upravnega in tehničnega znanja je zdaj že na razpolago državam kandidatkam. Na
začetku bo tesno sodelovanje pokrivalo štiri področja - kmetijstvo, okolje, finance ter
pravosodje in notranje zadeve, nato pa se bo postopoma razširilo na celotni pravni red
EU.
Slovenija dejavno sodeluje v procesu tesnega sodelovanja.
4.4

Splošna ocena _

t

Od objave mnenja Komisije je Slovenija zelo malo napredovala pri reformi splošne
javne uprave in pravosodnega sistema. Sprejeti ukrepi za povečanje upravne
usposobljenosti se med sektorji razlikujejo. Medtem koje bil določen napredek dosežen
pri konsolidaciji ustanov na področju zaposlovanja in socialnih zadev; kmetijstva,
carine in okolja, pa so potrebna usklajena prizadevanja na področju notranjega trga.
obdavčenja, državne pomoči ter pravosodja in notranjih zadev. Obstaja splošna potreba
po razjasnitvi oziroma razmejitvi pristojnosti različnih upravnih struktur in po bolj
usposobljenih kadrih.
C.

ZAKLJUČEK

Slovenija še naprej izpolnjuje kobehavnska politična merila. Stalno pozornost je treba
namenjati sodnemu in parlamentarnemu procesu in zagotoviti, da se izpolnijo
obveznosti iz Evropskega sporazuma glede lastništva.
Slovenijo je mogoče šteti za delujoče tržno gospodarstvo in bi srednjeročno morala biti
sposobna obvladovati konkurenčne pritiske in tržne sile v Uniii. pod pogojem, da bo
načrtovane reforme pravočasno izvedla v celoti.
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Pod pogojem, da se proces približevanja in razvoja ustanov toliko pospeši, da bi
nadoknadila letošnji premajhen napredek, bo Slovenija srednjeročno sposobna prevzeti
obveznosti članstva. Nadaljnja prizadevanja so potrebna na področju notranjega trga,
zlasti davka na dodano vrednost, nadzora državne pomoči ter pravosodja in notranjih
zadev.
D.

PARTNERSTVO ZA PRISTOP IN DRŽAVNI PROGRAM ZA
SPREJETJE PRAVNEGA REDA EU: SPLOŠNA OCENA IZVAJANJA

Namen partnerstva za pristop je v obsegu enotnega okvira opredeliti prednostna
področja, na katerih je treba opraviti naloge, navedene v mnenju Komisije, za finančna
sredstva, na voljo kot pomoč državam kandidatkam pri izvajanju.teh prednostnih nalog,
in za pogoje, pod katerimi jo je mogoče pridobiti. Vsaka država kandidatka je bila
pozvana, da sprejme državni program za sprejetje pravnega reda EU, v katerem določi
način obravnavanja partnerstva za pristop, roke za izvedbo prednostnih nalog in okvirne
potrebe po človeških in finančnih virih. Tako partnerstvo za pristop kot državni
program za sprejetje pravnega reda EU bosta redno revidirana, da bi se upošteval
napredek in omogočila določitev novih prednostnih ciljev.
1.

Partnerstvo za pristop: ocena kratkoročnih prednostnih nalog

Partnerstvo za pristop za Slovenijo določa naslednje kratkoročne prednostne naloge:
•

•

•

•
•

gospodarska reforma: določitev srednjeročnih prednostnih nalog gospodarske
politike in skupna ocena v okviru začasnega sporazuma/sporazuma o sodelovanju;
ukrepi za tržno preusmeritev podjetij, finančnega in bančnega sektoija in priprava
pokojninske reforme;
okrepitev institucionalne in upravne usposobljenosti: predvsem uvedba zakona o
javni upravi, izboljšanje na področju pravosodja, zemljiške knjige, fitosanitarne in
veterinarske službe, zlasti glede objektov na zunanjih mejah, finančni nadzor in
revizijske funkcije, krepitev ustanov na področju okolja, vzpostavitev potrebnih
struktur za regionalno in strukturno politiko;
/
■».
notranji trg: prilagoditev na področju posrednega obdavčenja, intelektualne in
industrijske lastnine, sprejem zakona o davku na dodano vrednost in priprava za
začetek izvajanja v letu 1999, standardizacija in overovljenje (ocena ustreznosti),
tehnični predpisi in zakonodaja o družbah ter liberalizacija pretoka kapitala
(predvsem valutna zakonodaja), ustanovitev organa za nadzor državne pomoči,
pregled državne pomoči in vzpostavitev pravnega okvira za nadzor državne pomoči,
napredek pri sprejemanju protimonopolnega zakona:
premoženjsko pravo: nadaljnja razjasnitev stanja na področju premoženjskega
prava, posebej glede pravic do nakupa nepremičnin za državljane EU:
okolje: nadaljevanje prenosa okvirne zakonodaje, dokončno oblikovanje podrobnih
programov približevanja in izvajanje strategij v zvezi s posameznimi akti:
načrtovanje in začetek izvajanja teh programov in strategij.
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Povzetek napredka pri izvajanju kratkoročnih prednostnih nalog partnerstva za
pristop
Gospodarska reforma: v zvezi z določitvijo srednjeročnih prednostnih nalog
gospodarske politike je vlada 1. oktobra 1998 sprejela skupno oceno. Napredek je bil
zelo majhen pri konsolidaciji in privatizaciji bank in zavarovalnic. Okrepiti je treba
nadzorne zmogljivosti, predvsem zavarovalniških trgov. Novi zakon o bankah še ni bil
sprejet. S sprejetjem Bele knjige v letu 1997 in s predložitvijo osnutka zakona v
parlament avgusta 1998 je napredovala priprava pokojninske reforme.
Okrepitev institucionalne in upravne usposobljenosti: uvedba zakona o javni upravi
je bila odložena. Na področju pravosodja je opaziti samo nekaj manjših.izboljšav.
Zaostanke v sodstvu, kadrovske omejitve in usposabljanje o pravu ES je treba
sistematično rešiti. Novi kazenski zakonik in novi zakon o kazenskem postopku sta bila
že predložena parlamentu, vendar še nista bila sprejeta.
Na področju zemljiške knjige ni bilo konkretnih izboljšav.
V zvezi s fitosanitarnim in veterinarskim nadzorom, zlasti glede objektov na zunanjih
mejah, je vlada sprejela resolucijo o fitosanitami in veterinarski inšpekciji in nadzoru
na mednarodnih cestnih mejnih prehodih z Republiko Hrvaško Obrežje, Gruškovje in
Jelšane. O drugem napredku ni poročil.
Tudi za področje finančnega nadzora in revizijskih funkcij ni poročil o izboljšanju.
Glede okrepitve ustanov na področju okolja so še vedno resne težave zaradi
pomanjkanja osebja v Ministrstvu za okolje in prostor in v povezanih telesih, vključno
z inšpektorati. Novi oddelek za vode, ki je bil ustanovljen septembra 1997, pokriva
dvostransko sodelovanje in konvencije.
Vzpostavljanje struktur, potrebnih za regionalno in strukturno politiko, je bilo omejeno
na pripravo osnutka zakone o regionalni politiki, ki je še vedno v parlamentarnem
postopku.
Notranji trg: zakona o trošarini in zakona o davku na dodano vrednost parlament še ni
sprejel. Sprejeti so bili nekateri sklepi o organizacijskih zadevah v zvezi s pripravo na
uvedbo davka na dodano vrednost v Sloveniji.
Pri prilagajanju na področju standardizacije in izdajanja potrdil ni napredka, kakor tudi
ne pri prilagajanju na področju tehničnih predpisov in zakonodaje o družbah. Glede
liberalizacije pretoka kapitala prilagajanje še vedno ovirajo omejevalni ukrepi Banke
Slovenije, čeprav so bile nekatere omejitve delno sproščene v letu 1998.
Do napredka je prišlo z ustanovitvijo organa za nadzor državne pomoči: vlada je 10.
oktobra sprejela sklep in do konca leta 1998 naj bi bili imenovani člani tega organa.
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Vendar pa še ni pravne podlage za nadzor državne pomoči in pregled državne pomoči
še ni pripravljen. Ni napredka pri sprejemanju protimonopolnega zakona.
V zvezi z razjasnitvijo položaja na področju premoženjske zakonodaje je 1. oktobra
vlada predložila parlamentu osnutek zakona o pogojih za nakup nepremičnin za tujce.
Drugi odstavek Priloge XIII Evropskega sporazuma se bo izvajal na podlagi navodil
Ministrstva za notranje zadeve ob ugotovitvi, ali je določena oseba tri leta stalno
prebivala v Republiki Sloveniji in pod pogojem vzajemnosti. Vendar pa uporaba pogoja
vzajemnosti še ni bila razčiščena.
Na področju okolja je prišlo do določenega napredka pri zakonodaji, vendar pa še ni bil
sprejet nacionalni program varstva okolja. Nadaljevalo se je delo na področju
programov o kakovosti zraka v mestih.
T.
Z izjemo določenega napredka pri gospodarski reformi v smislu določitve srednjeročnih
gospodarskih prednostnih nalog in pri pokojninski reformi ter v sektorju okolja.
Slovenija ni ustrezno reševala kratkoročnih prednostnih nalog partnerstva za pristop. V
zvezi z institucionalno in upravno usposobljenostjo je bila uvedba zakona o javni
upravi odložena, na področju zemljiške knjige, finančnega nadzora in regionalne
politike pa se ugotavlja le majhen napredek. Pomembni zakoni o notranjem trgu (o
davku na dodano vrednost, trošarini, standardih in izdajanju potrdil) še niso bili
sprejeti.
2.

Ocena državnega programa za sprejetje pravnega reda EU

Državni program za sprejetje pravnega reda EU za Slovenijo je bil predstavljen 30.
marca 1998.
Slovenski državni program za sprejetje pravnega reda EU je vsestranski in dobro
pripravljen dokument. Vendar pa je omejen le na kratkoročne naloge (v 1998) in
kakovost posameznih poglavij se razlikuje. Državni program za sprejetje pravnega reda
EU ne rešuje ustrezno področja industrije, telekomunikacij in poštnih storitev,
protimonopolnega nadzora in nadzora državne pomoči, kmetijstva, nadzora trga,
gospodarskih subjektov in finančnega nadzora.
Prednostne naloge iz državnega programa za sprejetje pravnega reda EU so v skladu s
prednostnimi nalogami partnerstva za pristop. Vendar pa dejstvo, da se državni
program osredotoča na kratkoročne naloge, pomeni, da srednjeročne naloge partnerstva
za pristop v tem dokumentu niso obravnavane. Celo tam, kjer so bile navedene
srednjeročne naloge, ostajajo velike vrzeli v podatkih, posebej glede povezave z
zakonodajo Skupnosti in glede izvajanja.
Po vsebini slovenski državni program za sprejetje pravnega reda EU ne pokriva v celoti
pravnega reda EU. Za večino področij so bili dani podatki nepopolni in samo v nekaj
primerih je mogoče reči. da pokriva celotni pravni red EU na danem področju.
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V večini primerov je bilo težko oceniti realnost navedenih rokov. Na nekaterih
področjih je treba roke skrajšati. V drugih primerih se zdijo roki preveč optimistični ali
preveč ambiciozni (okolje, potrošniška politika, regionalna politika, državna pomoč).
Prav tako niso bili navedeni predvideni roki za vse ukrepe, niti zaporedje ukrepov.
Državni program za sprejetje pravnega reda EU za nekatera področja vključuje podatke
o izvajalskih strukturah. Za večino področij pa je mogoče reči, da podatkov o
izvajalskih strukturah ni dovolj. Kadar pa so bili ti podatki dani, je bila informacija
preveč splošna, da bi omogočala pravilno oceno primernosti in ustreznosti. V drugih
primerih so bili ukrepi za vzpostavitev izvajalskih struktur navedeni, vendar način,
kako bo to izvedeno, ni jasen.
Na splošno je mogoče ugotoviti, da državni program za sprejetje pravnega reda EU
predstavlja zelo omejeno podlago pri opredelitvi potreb za vzpostavitev ustreznih
ustanov. Navedenih je bilo nekaj podatkov o potrebah po usposabljanju, vendar je bil za
večino področij dokument preveč nedoločen, da bi omogočal opredelitev konkretnih
ukrepov za razvoj ustanov in je tudi šibek pri oceni upravnih posledic različnih
ukrepov.
Za nekatere ukrepe v zvezi z izvajanjem pravnega reda EU je bil naveden tudi način
zagotavljanja sredstev. Včasih se omenja Phare, vendar brez natančnih zneskov.
Navajanje sredstev državnega proračuna je dokaj določno, čeprav bi bilo bolje v
nekaterih sektorjih (okolje) navesti način zagotavljanja sredstev po posameznih
direktivah.
Slovenska vlada ponovno pregleduje državni program za sprejetje pravnega reda EU.
Na podlagi te revizije bo Komisija zavzela svoje stališče in ga bo v času revizije
partnerstva za pristop v drugem polletju leta 1999 sporočila Svetu.
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PRILOGA

STATISTIČNI PODATKI
1993

1994

1995
v 1000

1996

1997

Osnovni podatki
Prebivalstvo (konec obdobja)

1989

1989

1990
v 1000 hektarjev

1987

1985

Skupna površina

2025

2025

2027

2027

2025
v milijardah tolarjev-

Nacionalni računi
Bruto domači proizvod (tekoče cene)

1435,1

Bruto domači proizvod (tekoče cene)

10,8

Bruto domači proizvod (tekoče cene)

5400

1853,0
•

12,1
6100

2221,5
2552,7
v milijardah ekujev •

2906,7

14,3
14,9
v ekujih na prebivalca

16.1

7500

8100

7200

'/• skupne bruto dodane vrednosti

Struktura proizvodnje
- kmetijstvo
- industrija
- gradbeništvo
- stori tve

5,1
33,4
4,7
56,8

4,5
34,7
4,7
56,1

4,5
32,6
5,0
57,9

4,4
32,0
5,6
58,0

*/• bruto domačeci proizvoda

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

75.1
77,5
57,9
57,3
20.2
20.1
21,2
22,5
54,2
54,3
55.5
55.2
sprememba v odstotkih v primerjavi s preteklim letom

Bruto domači proizvod
Bruto domači proizvod na prebivalca

2,8

5,3

4.1
v pariteti kupne moći

3,1

3.8

9900

10700

11300

12200

13000

sprememba v odstotkih v pnmerjavi s preteklim letom

Stopnja inflacije
Ideks cen na drobno (uradni kazalec stopnje inflacije)

32,3

19.8 "

12,6

9.7

v mitiionth ekujev

Plačilna bilanca
-izvoz blaga
-uvoz blaga
-trgovinska bilanca
-storitve, neto
-prihodki, neto
-neto tekoči transferji
-od tega vladni translerji
-bilanca tekočega računa
-rezerve (skupaj z zlatom)

5195
5326
-132
320
-44
19
-50
163
706
105

5742
6026
-284
568
142
78
-92
504
1219

63 S4
7114
-730
4S3
160
6?
-63
-IS
I3S6

6592
7286
-694
555
122
49
-62
31
1834

7413
8094
-680
520
115
77
-5S
32
3002
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-rezerve (brez zlata)

706

1219

1385

1834

3002

0,1
16

-1,5

1.1
5,5

12
6,6

15
23,7

13.2
21.3

171,78
177,28

180,96
186,81

5552
5195
-357

6143
7257
7419,6
5742
6358
6544,6
-401
-899
-876
ustrezno obdobje preteklega leta-100

8251,9
7382,5
-869,4

Pogoji menjave

106,2

106.0
101,9
103,5
v *i celotnega uvoza/izvoza

99,7

Uvoz iz EU-I5
Izvoz v EU-15

46,2
42,6

* • bruto domaćega proizvoda

Javne finance
Primanjkljaj/presežek celotne državne uprave
Bruto zadolženost v tujini
Finančni kazalci
Monetarni agregati
- D1
-D2
- Skupaj kredit
Povprečne kratkoročne obrestne mere
- obrestne mere za posojila
- obrestne mere za depozite
Menjalni tečaji eku
- povprečje v obdobju
- na koncu obdobja
- efektivni menjalni tečaj

0,4

-0.3
10.8

v milijardah ekujev
0,6
2,9

0.8
3.9

1,0
4,8
% letno

32,7
49,6
132,6
147,09

27.9
15,3
39,4
24,8
teku - ...naciocuJru vaJuta)
155,25
156,47

154,88
165,58

v milijonih ekujev

Zunanja trgovina
- uvoz
- izvoz
- trgovinska bilanca

-0,3
10,9

57.1
59.2

68.8
67

67.5
64.6

67,4
63,6

na 1000 prebivalcev

Demografski kazalci
Naravni prirastek
Neto selitve

-o.l
-2 2

0.1
0.0
0.0
0.4
tj 1000 iivorojenih otrok

0,1
•1.7

Koeficient umrljivosti dojenčkov

6,81

6.5

5,5
ob rojstvu

4,7

5,2

69,4
77,3

69.6
77.4

70.3
77,8

70.8
78,3

71.0
78.6

Pričakovana življenjska doba: moSki
ženske
Trg delovne sile
Stopnja gospodarske aktivnosti (metodologija 1LO)
Stopnja brezposelnosti (metodologija ILO): skupaj
manj kot 25 let
25 let in več
Povprečna zaposlenost po razredih NACE (LFS)
- Kmetijstvo in gozdarstvo
• Industrija
- Gradbeništvo
- Storitve
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* 1 • aktiv nevra prebivalstvi
57.7
57.6
55.7
9.0
9,1
7.4
11 ->
24.2
18.8
6.4
7.1
5.6
v V« gospodarske« aktivnega prebivalstva

57.6
7.3
18.8
5.6
10.1
36.8
5.4
52.3

v km na 1000 km*

Infrastruktura
59

Železniško omrežje

59|

59

59

59

v km
218

Dolžina avtocest

251

preteklo leto ■ 100

Industrija in kmetijstvo
97.2
99.3

Indeksi obsega industrijske proizvodnje
Indeksi bruto kmetijske pridelave
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221

107

106,4
122,6

102,0
102,3

101,0
101,6

101,0
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Obrazložitev metodologije
Bruto domači proizvod na prebivalca, izražen s pariteto kupne moči: Revidirani podatki; uporabljeni so bili rezultati paritete
kupne moči iz projekta za mednarodno primerjavo iz leta 1996 (International Comparison Project).
Uvoz in izvoz (tekoče cene): Podatki temeljijo na posebnem trgovinskem sistemu, po katerem zunanjo trgovinsko menjavo
predstavlja blago, ki prečka državno mejo. Podatki o trgovinski menjavi ne vključujejo ponovnega izvoza, opravljenih storitev in
trgovinske menjave s prostocarinskimi območji kakor tudi ne licenc, know-howa in patentov. Vrednost blagovne menjave vključuje
tržno vrednost blaga in dodatne stroške (prevoz, zavarovanje, itd.). Trgovinska klasifikacija: Slovenija je leta 1996 uvedla kombinirano
nomenklaturo. Pred tem seje uporabljala državna klasifikacija, kije temeljila na harmoniziranem sistemu. Uvoz se ugotavlja na podlagi
vrednosti CIF in na danim, koje blago sproščeno v prost promet v državi. Izvoz se ugotavlja na podlagi vrednosti FOB in na datum, ko
blago prečka državno mejo. Eurostat je državno valuto preračunal v ameriške dolarje z uporabo letnega povprečnega tečaja
Mednarodnega denarnega sklada.
Pogoji menjave: Kazalci so izračunani po metodi "cene na enoto" (Fischeijev indeks) iz dolarske vrednosti za izvoz in uvoz blaga
brez oplemenitenja.
Uvoz in izvoz iz/v EU-15: Vir: Podatki, ki jih je sporočila Slovenija. Podatki za leto 1993 in 1994 se nanašajo samo na trgovino z
EU-12.
Pričakovana življenjska doba: Podatki za določeno leto "t" se dejansko nanašajo na obdobje "leto t-1 za leto t". (Na primer,
podatki za leto 1995 se nanašajo na obdobje 1994-1995).
Stopnja gospodarske aktivnosti (metodologija ILO) - odstotek delovne sile v skupnem prebivalstvu, v starosti 15 let in več.
Stopnja brezposelnosti (po metodologiji 1LO): - odstotek brezposelne delovne sile v delovno aktivnem prebivalstvu.
Stopnja je ugotovljena na podlagi ADS (Ankete o delovni sili) ob upoštevanju naslednjih definicij in priporočil ILO.
Delovna sila: zaposlene in brezposelne osebe v skladu s spodaj navedenima definicijama ILO.
Zaposleni: vse osebe, stare 15 let in več, ki so v referenčnem obdobju delale za plačo ali drugo vrsto nagrade najmanj eno uro kot redno
zaposleni, podjetniki, člani zadrug ali kot delovno aktivni družinski člani. Upoštevani so tudi pripadniki oboroženih sil in ženske na
dopustu zaradi nege otrok.
Brezposelni: vse osebe, stare 15 let in več, ki hkrati izpolnjujejo vse tri pogoje definicije ILO za uvrstitev med brezposelne: (i) nimajo
dela, (ii) dejavno iščejo delo in (iii) so pripravljeni sprejeli delo v štirinajstih dneh.
ADS ne upošteva oseb na obveznem služenju vojaškega roka in oseb, ki živijo v nezasebnih gospodinjstvih (tako imenovana populacija
v ustanovah). Delavci na čakanju in osebe na porodniškem dopustu se uvrščajo med zaposlene osebe.
Povprečna zaposlenost po razredih NACE (ADS): Podatki so iz Ankete o delovni sili (ADS) ob upoštevanju definicij in priporočil
ILO.
Indeks industrijske proizvodnje: Industrijska proizvodnja zajema rudarstvo in kamnoseštvo, industrijo ter proizvodnjo in
distribucijo elektrike, plina in vode (v skladu s Klasifikacijo NACE, deli C,D,E). Indeks industrijske proizvodnje zajema podjetja z
deset in več zaposlenimi, razen naslednjih dejavnosti: založništvo, oskrba s plinom, paro in vodo.
Indeks bruto kmetijske pridelave: Indeks je izračunan iz podatkov za pridelavo posevkov in prirejo živali in iz drseče povprečne
vrednosti nabavnih cen v zadnjih treh letih.
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