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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka :
davčna številka : .
račun
:

5022924
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Nadaljevanje iz Poročevalca št. 58

2.3.20 Kultura in avdiovizualna politika

B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

Avdiovizualno področje

B.1.

Zakonodaja

A.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

Slovenija je na tem področju v preteklem obdobju sprejela naslednje
zakone:

A.1.

Prenos zakonodaje

- Leta 1999 je bil sprejet Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije
o čezmejni televiziji in Protokola, ki spreminja Evropsko konvencijo
o čezmejni televiziji.

V preteklem obdobju so bili sprejeti naslednji podzakonski akti na
osnovi Zakona o medijih:

- Leta 2001 je bil sprejet Zakon o medijih (Ur. list RS št., 35/2001).
Zakon o medijih je usklajen s pravnim redom Skupnosti, z novim
zakonom je v celoti prevzeta Direktiva o televiziji brez meja.

- Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju
podatkov iz razvida medijev (Ur. list RS, št. 58/2001), ki predpisuje
način za ponoven vpis medijev pod jurisdikcijo Republike Slovenije
v razvid in vodenje tega razvida;

Sprejeti bo potrebno še nekatere podzakonske akte na osnovi
Zakona o medijih.

- Uredba o načinu in kriterijih za oblikovanje seznama
najpomembnejših dogodkov (Ur. list RS št. 105/2001), ki ureja
oblikovanje seznama najpomembnejših dogodkov v skladu s
Konvencijo o televiziji brez meja in Protokolu, ki jo spreminja;

B.3.

Upravna usposobljenost

Vzpostavljene so vse institucije za izvajanje pravnega reda na
področju avdiovizualne politike.

- Uredba o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih
avdiovizualnih del (Ur. list RS št. 105/2001) natančneje določa
slovensko avdiovizualno delo kot eno od kategorij, ki jih morajo
izdajatelji televizijskih programov upoštevati pri izpolnjevanju
programskih kvot iz Zakona o medijih;

Oddelek za medije, ustanovljen leta 1999 v okviru Ministrstva za
kulturo, ki ga bo potrebno kadrovsko okrepiti, skrbi za
implementacijo zakonodaje, za upravni in inšpekcijski nadzor nad
izvajanjem predpisov na področju medijev in avdiovizualne politike
pa je znotraj Ministrstva za kulturo pristojen inšpektor za medije.

- Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa
samostojnega novinarja in za vodenje razvida kot javne knjige
(Ur. list RS, št. 105/2001) na novo ureja razvid samostojnih
novinarjev.

V letu 2001 ustanovljena Agencija za telekomunikacije in
radiodifuzijo izvaja naloge monitoringa na pobudo in pod nadzorom
Sveta za radiodifuzijo. Pristojne tehnične službe za izvajanje
monitoringa bodo v primerjavi s sedanjim stanjem okrepljene.

Septembra leta 2001 je bil sprejet Zakon o spremembah in
dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. list RS, št. 79/
2001). Zakon je usklajen z Zakonom o medijih. Zakon je bilo
potrebno spremeniti in dopolniti zaradi spremenjene terminologije,
kot izhaja iz Zakona o medijih, ter zaradi okrepitve upravnega
nadzora pristojnih organov nad izvajanjem določb Zakona o medijih
s strani Radiotelevizije Slovenija.

Dosedanji pristojni regulatorni organ, Svet za radiodifuzijo kot
instrument civilne družbe odloča o dodelitvah in odvzemu dovoljenj
za oddajanje radijskih in TV programov ter o izvajanju izvršilnih
ukrepov za preprečevanje oziroma odpravo zakonskih kršitev
na tem področju.
Pretok storitev v filmski produkciji in distribuciji

A.3.

Upravna usposobljenost
A.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

21. julija 2001 je bila ustanovljena Agencija za telekomunikacije in
radiodifuzijo. Agencija je neodvisna organizacija za urejanje in
nadzor nad delovanjem telekomunikacijskega trga, za upravljanje
ter nadzor nad radiofrekvenčnim spektrom Republike Slovenije,
za opravljanje določenih nalog na področju radijskih in televizijskih
dejavnosti ter za opravljanje nalog akreditacijskega organa za
elektronski podpis. Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo
opravlja naloge v skladu z Zakonom o telekomunikacijah (Ur. list
RS 30/2001), Zakonom o medijih (Ur. list RS, št. 35/2001) in
Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu
(Ur. list RS, št. 57/2000).

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

Strokovna služba, ki je delovala v okviru Sveta za radiodifuzijo,
se je priključila Agenciji za telekomunikacije in radiodifuzijo.

Zakon je usklajen z načelom prostega pretoka storitev in pravico
do ustanavljanja ter Direktivo 1999/42/EC.
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B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

S 1. majem 2002 je začela z delom kot samostojna enota zunaj
Ministrstva za kulturo slovenska kulturna stična točka (CCP Cultural Contact Point).
6. Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

Na področju prostega pretoka storitev, bo kar zadeva kulturne
dejavnosti potrebno sprejeti še Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo.

Republika Slovenija vzpostavlja pogoje za izvajanje aktivnosti, ki
izhajajo iz določil za udeležbo Republike Slovenije v programu
»Kultura 2000«.

Področje vračanja predmetov kulturne dediščine
A.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.3.

Upravna usposobljenost

2.3.21 Regionalna politika in koordinacija strukturnih
skladov

Ob zadnji reorganizaciji v prvem trimesečju leta 2002 je Ministrstvo
za kulturo v ožji sestavi ustanovilo oddelek za dediščino, ki
prevzema naloge osrednjega organa za koordinacijo vračanja
predmetov kulturne dediščine.

A.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

Republika Slovenija je v maju 2001 sprejela Strategijo regionalnega
razvoja Slovenije, julija 2001 pa še Pravilnik o dodeljevanju
regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud
lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam.

Ministrstvo za notranje zadeve (Generalna policijska uprava,
Uprava kriminalistične policije) je skupaj z Ministrstvom za kulturo
in Ministrstvom za finance (Carinsko upravo) v prvem trimesečju
2002 vzpostavilo mrežo VARDED za izmenjavo informacij med
različnimi organi, pristojnimi za vračanje predmetov kulturne
dediščine, to je med policijo, carino, Upravo RS za kulturno
dediščino, Inšpektoratom RS za področje kulturne dediščine in
Zavodom za varstvo kulturne dediščine Slovenije.
B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

Na področju javnih financ je bil oktobra 2001 sprejet Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah, s katerim
je sistemsko urejena notranja finančna kontrola posameznih
proračunskih uporabnikov. Zakon je bil v začetku leta 2002
ponovno spremenjen. Republika Slovenija je januarja 2001 sprejela
tudi Zakon o računskem sodišču, ki določa način zunanje finančne
kontrole proračunskih uporabnikov.

B.1.

Zakonodaja

A.2.

Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. I. RS, št. 7/99) je bil
sprejet v letu 1999. Zakon ureja varstvo kulturne dediščine in je
usklajen z Direktivo Sveta 93/7/EEC o vračanju predmetov
kulturne dediščine, ki so bili nezakonito odstranjeni z ozemlja
države članice in z Direktivo 96/100/EC Evropskega parlamenta
in Sveta, s katero se dopolni Priloga k Direktivi 93/7/EEC.

Republika Slovenija je že v letu 2000 z uvedbo Standardne
klasifikacije Teritorialnih Enot (SKTE), ki je primerljiva s klasifikacijo
Evropske unije (NUTS), razdelila ozemlje Republike Slovenije na
ravni SKTE-3 na 12 teritorialnih enot, na ravni SKTE-2 pa na 2
teritorialni enoti. Teritorialno razdelitev na ravni SKTE-3 je Republika
Slovenija že uskladila z evropskim statističnim uradom Eurostat,
vprašanje razdelitve na ravni SKTE-2 pa je še odprto.

Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine je bil
sprejet v letu 2000 (Ur. I RS, št. 73/2000), na podlagi že
uveljavljenega Zakona o varstvu kulturne dediščine. Pravilnik je
uredil definicijo pojma narodnega bogastva.

V letu 2001 je Republika Slovenija pripravila nov predlog razdelitve
na tri teritorialne enote ter Evropski komisiji posredovala utemeljitev
o posebnem položaju Slovenije kot edine kandidatke, ki jo bo
prizadel t.i. "statistični učinek " širitve, povzročen z znižanjem
povprečne ravni razvitosti Evropske unije, kot posledice širitve
EU z novimi članicami.

Sodelovanje v programih Skupnosti
A.

Dne 13.12.2001 je Vlade Republike Slovenije sprejela Državni
razvojni program 2001-2006 in ga posredovala Evropski komisiji
(v nadaljevanju: DRP). V DRP je je določen sistem upravljanja,
izvajanja, spremljanja, nadzora in vrednotenja tako v pristopnem
obdobju, kakor tudi v obdobju 2004-2006. Republika Slovenija je
Evropski komisiji v aprilu 2002 predložila tudi dokument, ki na
ravni tehničnih podrobnosti odgovarja na zastavljena vprašanja
o institucionalni usposobljenosti za prevzem pravnega reda na
področju strukturnih skladov in kohezijskega sklada. V njem
natančno opredeljuje organ upravljanja, usklajevalni svet, vodilna
ministrstva za posamezne strukturne sklade, programski svet in
plačilni organ. V dokumentu je Republika Slovenija predstavila
tudi upravno strukturo za implementacijo kohezijske politike.
Posebej je opredeljena vloga usklajevalnega sveta v obdobju
priprave programskega razvojnega dokumenta ter po pristopu
Republike Slovenije k Evropski uniji kot nadzornega odbora, ki bo
odgovoren za Enotni programski dokument.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

V januarju 2002 je bil sprejet Sklep Pridružitvenega sveta št. 1/
2002 (Ur. list RS, št. 20/2002), o sprejemu določil in pogojev za
udeležbo Republike Slovenije v programu "Kultura 2000", s katerim
je od 01.01.2002 za Slovenijo odprt omenjeni program.
Z vstopom v program "Kultura 2000" bo slovenska kultura kot
enakopravna članica sodelovala v vseh aktivnostih programa.
Prvo oceno tega sodelovanja bo mogoče narediti šele v letu 2003,
ko bodo vidni rezultati možnosti, da je v letu 2002 Slovenija v
okviru letnega razpisa za prijavo projektov v program "Kultura
2000" lahko prijavila svoje projekte za leto 2003 kot nosilec,
oziroma soorganizator prijavljenih projektov.
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Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik
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A.3.

B.2.

Upravna usposobljenost

Republika Slovenija je upravno usposobljenost za vodenje
strukturnih skladov in kohezijskega sklada predstavila v
Državnem razvojnem programu, ki ga je decembra 2001
posredovala Evropski komisiji. Na podlagi pripomb in skladno s
sklepom Vlade Republike Slovenije z dne 21. marca 2002 je
Agencija RS za regionalni razvoj pripravila dopolnjen predlog
bodoče administrativne strukture, ki predstavlja temelje za
učinkovito vodenje in implementacijo strukturnih skladov. Predlog
natančno določa katera od institucij je na področju strukturnih
skladov in kohezijskega sklada zadolžena za upravljanje, za
plačila in katera ministrstva imajo vlogo vodilnega oz. odgovornega
organa.

Republika Slovenija z ukrepi svoje ekonomske politike že izvaja
diferencirano pomoč območjem, ki zaostajajo v razvoju in meni,
da je smiselno s to politiko nadaljevati tudi v pogojih članstva v
Evropski uniji. Vlado Republike Slovenije k takšnemu stališču
zavezuje tudi sklep Državnega zbora republike Slovenije ob
sprejemu Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.
Slovenija sodeluje v programu Phare čezmejno sodelovanje s
sosednjimi državami Italijo, Avstrijo in Madžarsko že od leta 1994.
Tuja sredstva v višini 43 mio EUR so bila do leta 2000 namenjena
projektom na področjih transporta in obmejne infrastrukture,
okolja, turizma, kmetijstva, drobnega gospodarstva, kulture in
človeških virov. Z letom 2000 je ta program namenjen še večjemu
poudarku čezmejnega, inter-regionalnega in trans-nacionalnega
sodelovanja, ki naj bi temeljilo na vzpostavitvi regionalnih struktur
ter gradnji skupnega prostora in uravnoteženega regionalnega
razvoja. Evropska unija je kot vsem državam kandidatkam tudi
Republiki Sloveniji namenila sredstva za Posebni pripravljalni program za strukturne sklade, ki je namenjen predvsem institucionalni
krepitvi in pripravam na bodočo strukturno politiko. V letu 2000 je
bil velik del tujih sredstev namenjen ekonomski in socialni koheziji
izbranim pilotnim regijam (Pomurje, Savinjska in Zasavje). V letu
2001 je bilo za čezmejno sodelovanje Slovenije z Italijo in
Madžarsko ter za ekonomsko in socialno kohezijo namenjenih
predvidoma 9,5 mio EUR sredstev Evropske unije.

Pri graditvi upravnih struktur Republika Slovenija pospešeno izvaja
reformo državne uprave in lokalne samouprave. Na ravni SKTE2 je že bila ustanovljena regionalna razvojna agencija Ljubljanske
urbane regije. V mestu Mariboru (največjem mestu druge SKTE2 regije in drugem največjem mestu v državi) je Agencija RS za
regionalni razvoj že vzpostavila svojo dislocirano enoto in v njej
že zaposlila tri delavce, katerih naloga je koordinacija mreže
lokalnih struktur. Regionalne razvojne agencije so ustanovljene
tudi v drugih statističnih regijah. Dodatno so se kadrovsko okrepila
tudi pristojna ministrstva in Agencija Republike Slovenije za
regionalni razvoj.
B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog
B.3.

B.1.

Uveljavljanje zakonodaje in Izvajanje politik

Zakonodaja

V skladu s sprejeto zakonodajo v Republiki Sloveniji delujejo ključne
institucije za izvajanje strukturne politike na državni ravni: Svet
za strukturno politiko, Agencija Republike Slovenije za regionalni
razvoj. Ustanovljene institucije je potrebno do konca leta 2002
kadrovsko okrepiti za izvajanje nalog v zvezi s strukturnimi skladi
tako z vidika programiranja kot z vidika finančnega nadzora.
Dodatne zaposlitve so predvidene v Agenciji RS za regionalni
razvoj, na Ministrstvu za gospodarstvo in na Ministrstvu za finance, kot tudi na drugih ministrstvih, ki bodo vključena v izvajanje
strukturnih skladov in kohezijskega sklada.

Republika Slovenija je julija 1999 sprejela Zakon o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99). Zakon
vzpostavlja nov sistem vzpodbujanja skladnega regionalnega
razvoja v Sloveniji in temelji na osnovnih načelih evropske politike:
načelo programskega usmerjanja razvojnih spodbud, načelo
partnerstva, načelo sofinanciranja in načelo koncentracije
razvojnih spodbud.
Za implementacijo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja je Republika Slovenija v letu 2000 sprejela vseh šest
podzakonskih aktov, ki jih predvideva zakona: Sklep o ustanovitvi,
sestavi, organizaciji in nalogah sveta za strukturno politiko,
Pravilnik o sestavi, organizaciji in nalogah agencije republike
Slovenije za regionalni razvoj, Pravilnik o organizaciji in pogojih
za opravljanje nalog regionalne razvojne agencije, Navodilo o
minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave ter načinu
spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa,
Uredbo o vrednostih meril za določitev območij s posebnimi
razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila in
Uredbo o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje spodbud,
pomembnih za skladni regionalni razvoj in o oblikah teh spodbud.

Po vstopu Slovenije v EU bo v okviru izvajanja strukturne in
kohezijske politike v Republiki Sloveniji naloge in odgovornosti
plačilnega organa prevzela enota v okviru Ministrstva za finance,
ki že doslej izvaja naloge Nacionalnega sklada. V strukturo
Nacionalnega sklada bodo namreč integrirani tudi zaposleni na
CFPE, tako da bo po vključitvi v EU plačilni organ na Ministrstvu
za finance štel 15 zaposlenih.
Organ upravljanja, odgovoren za učinkovito in pravilno upravljanje
pomoči iz naslova strukturnih skladov v Republiki Sloveniji je
Ministrstvo za gospodarstvo. Slednje je kot organ upravljanja v
celoti zadolžen tako za Državni razvojni program 2002-2006 kot
tudi za bodoči Skupni programski dokument.

Z navedenimi predpisi je Republika Slovenija prilagodila
zakonodajni okvir za implementacijo acquis-a na področju
regionalne politike in koordinacije strukturnih instrumentov.
Zakonodaja je skladna z določili Pogodbe o ustanovitvi ES in
sprejetimi instrumenti na osnovi te pogodbe ter s politikami in
aktivnostmi Skupnosti, vključno s pravili konkurence, javnih
naročil, varstva in izboljšanja okolja ter odprave neenakosti in
promocije enakosti med moškimi in ženskami (12. člen Uredbe
(ES) 1260/1999). Z zakonodajo na področju javnih financ je
Republika Slovenija uvedla dolgoročno proračunsko načrtovanje
in s tem zagotovila nacionalno sofinanciranje za pomoč strukturnih
skladov in kohezijskega sklada ter potrebno prilagodljivost
finančnih načrtov, skladno z zahtevanimi procedurami (34.3 člen
Uredbe (ES) 1260/1999).

13. junij 2002

Upravna usposobljenost

Podrobnejše izvajanje meril in projektov je prepuščeno vodilnim/
odgovornim ministrstvom, odgovornim za upravljanje in
posredovanje nalog s posameznih področij, ki jih pokriva
posamezen strukturni sklad. Ministrstvo za gospodarstvo je
odgovorno za upravljanje in izvajanje projektov v okviru
Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF). Oddelek za
Evropski socialni sklad (ESF) Ministrstva za delo, družino in
socialne zadeve je odgovoren za ESF. Agencija za kmetijske trge
in razvoj podeželja bo v okviru Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano odgovorna EAGGF in FIFG. Agencija
trenutno izvaja naloge, povezane z nacionalnim programom
razvoja podeželja in kmetijske strukturne politike in je akreditirana
za izvajanje predpristopnega programa SAPARD. Agenciji je bila
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16. novembra 2001 s strani Evropske komisije dodeljena
akreditacija za naloge izvajanja in plačevanja programa SAPARD.

površinskih voda (Ur. I. RS, št. 42/2002), ki vsebinsko povzemata
člena 7 in 8 ter točko 1 Aneksa 5. Okvirne Direktive o vodah
(2000/60/EC). Nanašata se na monitoring in predstavitev
rezultatov monitoringa kemijskega stanja površinskih voda. Poleg
tega je bila februarja 2002 sprejeta Uredba o kakovosti podzemne
vode (Ur. I. RS, št. 11/2002) in aprila 2002 sprejet Pravilnik o
imisijskem monitoringu podzemne vode (Ur. I. RS, št. 42/2002). Ta
dva predpisa vsebinsko povzemata člen 8 ter 2. točko Aneksa 5.
Okvirne Direktive o vodah (2000/60/EC), ki se nanašata na monitoring in predstavitev rezultatov monitoringa kemijskega stanja
podzemnih voda.

Ministrstvo za gospodarstvo je v celoti odgovorno tudi za
upravljanje s kohezijskim skladom. Za izvajanje odobrenih
projektov s področja kohezijskega sklada sta odgovorni
Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za promet.
Na področju regionalne politike se je v Republiki Sloveniji v
novembru 2001 uspešno zaključil Phare twinning projekt "SPPStrukturna in kohezijska politika", ki je kot del Posebnega
pripravljalnega programa za strukturne sklade v Sloveniji z
izvajanjem začel v novembru 1999. Nosilna država projekta je
bila Irska.

Področje Kakovosti voda - zahtev Okvirne direktive o vodah
(Direktiva 2000/60/EC) bo urejal tudi zakon o vodah. Tako bo
zakon uredil vprašanja načrtov upravljanja na vodnih območjih in
v njihovem okviru določil okoljske cilje, določil sodelovanje javnosti
pri sprejemanju načrtov ter določil programe ukrepov in nekatere
ekonomske instrumente (plačilo za pravico do posebne rabe
vode in vodno povračilo). Zakon je v drugi obravnavi v Državnem
zboru in bo sprejet julija 2002.

Na podlagi programa Phare za leto 2002 ima Slovenija v okviru
institucionalnih priprav na strukturne sklade in kohezijski sklad tri
tvvinning projekte. Z namenom krepitve bodočega plačilnega organa
za učinkovito upravljanje s strukturnimi in kohezijskimi skladi
Evropske unije je bil Evropski komisiji predložen predlog twinning
projekta "Ustanovitev sistema upravljanja in nadzora namenjenega
učinkovitemu in zanesljivemu izvajanju strukturnih in kohezijskih
skladov Evropske unije v okviru bodočega plačilnega organa".
Predlog projekta "Vzpostavitev jasnega sistema upravljanja s
strukturnimi skladi in kohezijskim skladom ter implementacija
ukrepov ERDF v Sloveniji" je namenjen pomoči organu upravljanja
pri krepitvi njegovih kapacitet. Za potrebe izvajanja Evropskega
socialnega sklada v Republiki Sloveniji je predlagan twinning projekt
"Razvoj programskih in upravljalskih kapacitet za izvajanje
Evropskega socialnega sklada".

Na področju Kakovosti voda - Komunalnih odpadnih voda
(Direktiva 91/271/EEC) je bil decembra 2001 sprejet Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah pravilnika o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur.l. RS št. 106/2001). S sprejemom tega predpisa so
bile odpravljene neskladnosti zakonskega okvira glede prvih
meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih voda.
Na področju Kakovosti voda - Izpustov nevarnih snovi v
površinske vode (Direktive 76/464/EEC, 83/513/EEC, 84/156/
EEC, 84/491/EEC in 86/280/EEC s prilogama 88/347/EEC, 90/
415/EEC) je bila maja 2002 sprejeta Uredba o emisiji snovi pri
odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pranje in kemično
čiščenje tekstilij. S sprejemom tega predpisa so bile odpravljene
še nekatere neskladnosti zakonskega okvira glede emisij
posameznih nevarnih snovi v vodotoke.

2.3.22 Okolje
A.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

Na področju Kakovosti voda primernih za ribe in lupinarje (Direktivi
78/659/EEC, 79/923/EEC) sta bili maja 2002 sprejeti Uredba o
kakovosti površinske vode za življenje sladkovodnih vrst rib in
Uredba o kakovosti vode za življenje in rast morskih školjk in
morskih polžev. S sprejemom obeh predpisov so bile odpravljene
neskladnosti zakonskega okvira glede mejnih vrednostih
fizikalnih, kemijskih in bioloških parametrov kakovostnih razredov
površinskih voda za gojenje rib, školjk in lupinarjev...

Kakovost zraka
Na področju Kakovosti zraka - Kakovosti tekočih goriv (Direktive
93/12/EEC, 98/70/EC, 1999/32/EC) sta bila junija 2001 sprejeta
dva predpisa: Odredba o programu ugotavljanja skladnosti tekočih
goriv (Ur.l. RS, št. 58/2001) in Pravilnik o spremembi pravilnika o
kakovosti tekočih goriv (Ur.l. RS, št. 69/2001). S sprejemom
navedenih predpisov so bile odpravljene še zadnje neskladnosti
pravnega reda RS, v delu, ki se nanaša na zmanjšanje žvepla v
tekočih gorivih.

Varstvo narave
Na področju Varstva narave - Zadrževanja živali v živalskih vrtovih
(Direktiva 99/22/EC) je bila novembra 2001 sprejeta Odredba o
bivalnih razmerah in oskrbi živali prosto živečih vrst v ujetništvu
(Ur.l. RS št. 90/2001). S sprejemom te odredbe je pravni red RS
usklajen z zahtevami Direktive glede opredeljevanja bivalnih
razmer živali v ujetništvu in preprečevanja pobega ujetih živali.

Na področju Kakovosti zraka - Emisij lahkohlapnih organskih
spojin (VOC) pri uporabi organskih topil (Direktiva 1999/13/EC)
je Vlada RS v maju 2002 sprejela Uredbo o emisiji halogeniranih
hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, ki uporabljajo organska
topila in Uredbo o emisiji hlapnih organskih spojin iz naprav, ki
uporabljajo organska topila. S sprejemom navedenih predpisov je
bil pravni reda RS na področju VOC v celoti usklajen s pravnim
redom EU.

Nadzor nad industrijskim onesnaževanjem in
tveganja
Na področju Nadzora pad industrijskim onesnaževanjem in
tveganji - Sežiganja komunalnih in nevarnih odpadkov (Direktivi
94/67/EEC in 2000/76) so bili julija 2001 sprejeti naslednji predpisi:
Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za
čiščenje odpadnih plinov sežigalnice odpadkov in pri sosežigu
odpadkov (Ur.l. RS, št. 50/2001), Uredba o emisiji snovi v zrak iz
sežigalnic odpadkov in pri sosežigu odpadkov (Ur.l. RS, št. 50/
2001),

Kakovost voda
Na področju Kakovosti voda - zahtev Okvirne direktive o vodah
(Direktiva 2000/60/EC) je bila februarja 2002 sprejeta Uredba o
kemijskem stanju površinskih voda (Ur. I. RS, št. 11/2002) in
aprila 2002 sprejet Pravilnik o monitoringu kemijskega stanja
poročevalec, št. 58/1
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Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sežiganju
odpadkov (Ur.l. RS, št. 53/2001). S sprejemom navedenih
predpisov je pravni red RS na področju sežiganja komunalnih in
nevarnih odpadkov v celoti'usklajen s pravnim redom EU.

Varstvo pred sevanji in jedrska varnost
Na področju Varstva pred sevanji in jedrske varnosti bo po hitrem
postopku v Državnem zboru junija 2002 sprejet Zakon o varstvu
pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti.

Na področju Nadzora nad industrijskim onesnaževanjem in
tveganji - Preprečevanja industrijskih nesreč (SEVESO - Direktiva
96/82/EC) je bila januarja 2002 sprejeta Uredba o vsebini in izdelavi
načrtov zaščite in reševanja (Ur. I. RS, št. 3/2002) in maja 2002
sprejeta Uredba o zmanjšanju tveganja za okolje zaradi večjih
nesreč z nevarnimi kemikalijami. S sprejemom navedenih
predpisov je pravni red RS na področju preprečevanja
industrijskih nesreč v veliki meri usklajen s pravnim redom EU.

A.2.

Horizontalna zakonodaja
V okviru aktivnosti za sodelovanje Republike Slovenije v Evropski
agenciji za okolje je bil koncem junija 2001 sprejet Zakon o ratifikaciji
Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropsko skupnostjo o
sodelovanju Republike Slovenije v Evropski agenciji za okolje in
Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju.
Od 1.1.2002 RS aktivno sodeluje kot članica opazovalka v
Evropski agenciji za okolje.

Na področju Nadzora nad industrijskim onesnaževanjem in
tveganji - Onesnaženja z azbestom (Direktivi 87/217/EEC in 91/
692/EC) je bil julija 2001 sprejet Pravilnik o pogojih, pod katerimi
se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih
delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali,
ki vsebujejo azbest (Ur.l. RS, št. 72/2001). S sprejemom tega
predpisa je pravni red RS na področju onesnaževanja z azbestom
v celoti usklajen s pravnim redom EU,

Na področju Horizontalne zakonodaje - Poročanja je bil avgusta
2001 sprejet Srednjeročni program statističnih raziskovanj 20012002 (Ur.l. RS, št. 75/2001).

Na področju Nadzora nad industrijskim onesnaževanjem in
tveganji - Celovitega preprečevanja in nadzora nad industrijskim
onesnaževanjem (Direktivi 84/360/EEC, 87/217/EEC) je bila
decembra 2001 sprejeta Uredba o spremembah uredbe o emisiji
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur.l. RS, št.109/
2001). Navedena Uredba pokriva naslednje prvotno načrtovane
predpise: Uredbo o emisijah iz proizvodnje stekla s kapaciteto
več kot 5000 ton na leto, Uredbo o emisijah snovi iz koksarn,
Uredba o emisijah iz praženja in sintranja z zmogljivostjo več kot
1000 ton kovin na leto, Uredbo o emisijah iz proizvodnje papirne
kaše po kemičnem postopku s kapaciteto večjo kot 25000 ton na
leto, Uredbo o emisijah iz proizvodnje steklenih vlaken ali
mineralnih vlaken, Uredba o emisijah iz proizvodnje bazičnih
anorganskih kemikalij, Uredbo o emisijah iz rafinerij, Uredbo o
emisijah iz uplinjanja in utekočinjanja premoga in Uredbo o emisijah
iz proizvodnje drugih vmesnih produktov. S sprejemom tega
predpisa je pravni red RS, ki ureja emisije v zrak iz posameznih
industrijskih dejavnosti, v celoti usklajen s pravnim redom EU.
Decembra 2001 je bil sprejet Pravilnik o spremembah pravilnika
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Ur.l. RS, št. 99/2001), ki je uredil poročanje v evropski
register onesnaževalcev - EPER (Uredba 2000/479/EC).

Kakovost zraka
V preteklem letu je bil v skladu z zahtevami direktiv o kakovosti
zraka (96/62/ES, 1999/30/ES, 92/72/EGS) in nove ozonske
direktive (Direktiva 2002/3/EC) obnovljen sistem za merjenje in
spremljanje onesnaženosti zraka. Vzpostavljenih je 8 novih
avtomatskih merilnih postaj za spremljanje kakovosti zraka za
ozon, dušikove okside, lebdeče delce (PM10), žveplov dioksid,
ogljikov monoksid in za meteorološke parametre. V okviru tega
projekta je bil vzpostavljen tudi umerjevalni laboratorij za
avtomatske meritve kakovosti zraka in obnovljena merilna mreža
za spremljanje kisle mokre usedline z instalacijo 9 novih
avtomatskih vzorčevalnikov.
Kakovost vode
Na področju Kakovosti voda - Komunalnih odpadnih voda
(Direktiva 91/271/EEC) je bil decembra sprejet Odlok o
operativnem programu odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih
voda območij poselitve velikosti med 2000 in 15000 PE in pod
2000 PE (Ur.l. RS, št. 109/2001). Operativni program določa
časovni potek ter vire financiranja izvedbe prednostnih programov
in investicij izgradnje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Na področju Nadzora nad industrijskim onesnaževanjem in
tveganji - Emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Direktiva
2001/80/EC) je bila maja 2002 sprejeta Uredba o emisiji snovi v
zrak iz velikih kurilnih naprav. S sprejemom tega predpisa je pravni
red RS na področju emisij snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav v
celoti usklajen s pravnim redom EU.

Ravnanje z odpadki
Na področju Embalaže in odpadne embalaže je bil marca 2002
sprejet Odlok o operativnem programu ravnanja z embalažo in
odpadno embalažo za obdobje od 2002 do konca 2007, (Ur.l. RS,
št. 29/2002). Operativni program določa za obdobje do konca leta
2007 prednostne naloge za izvajanje zahtev, zlasti kar se tiče
vzpostavitve in delovanja učinkovitega sistema ravnanja z
embalažo in odpadno embalažo. Marca 2002 je bila ustanovljena
tudi posebna 14-članska Komisija za embalažo in odpadno
embalažo, katere glavna naloga je kot posvetovalno telo MOP na
tem področju spremljati stanje ter predlagati uveljavljanje dodatnih
ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje količine odpadne
embalaže in njenih škodljivih vplivov na okolje.

Gensko spremenjeni organizmi
Republika Slovenija bo uskladila pravni red na področju Gensko
spremenjenih organizmov s pravnim redom Evropske unije s
sprejemom Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi
ter ustreznimi podzakonskimi predpisi. Predlog zakona povzema
vsebino Direktive 2001/18/EC in delno Direktivo 98/81/EC. V
določila predloga zakona so vnešene tudi vsebine Kartagenskega
protokola o biološki varnosti, ki se nanašajo na uvoz oz. izvoz
gensko spremenjenih organizmov. Zakon je v drugem branju v
Državnem zboru in bo sprejet predvidoma julija 2002.
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Na področju odlaganja odpadkov, je pravni red Republike Slovenije
v celoti usklajen s pravnim redom EU in se tudi izvaja. V letu 2001
je bilo evidentiranih 73 odlagališč, od tega 50 odlagališč komunalnih
odpadkov ter 23 odlagališč industrijskih odpadkov. Ker ekonomsko
in tehnično ne bo izvedljivo, da bi se vsa odlagališča prilagodila
predpisom, se bo njihovo število zmanjševalo. Po letu 2008 bo v
okviru regijskih centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki
obratovalo med 10 in 12 odlagališč preostanka komunalnih
odpadkov.

mednarodnim organizacijam in ekspertom. V novembru 2001 je
med drugim tudi Misija RAMP (Review of Accident Management
Programs) Mednarodne agencije za jedrsko energijo ugotovila,
da je program za obvladovanje nesreč v jedrski elektrarni Krško
(JEK) skladen z njenimi priporočili in navodili, kakor tudi sicer z
mednarodnimi izkušnjami in prakso.
V Republiki Sloveniji sta bila vzpostavljena dva državna centralna
registra doz, v katerih se zbirajo prejete doze delavcev, ki
opravljajo sevalna dela. Zdravstveni inšpektorat RS (ZIRS) vodi
državni centralni register za prejete doze vseh delavcev, Uprava
RS za jedrsko varnost (URSJV) pa vodi centralni register doz za
sevalne delavce, ki delajo v jedrskih objektih. Oba ta registra doz
pomembno podpirata izvajanje direktive "o varstvu zunanjih
delavcev" (90/641/Euratom) in "direktive o varstvu prebivalstva
in delavcev pred ionizirajočimi sevanji" (96/29/Euratom).

Pomemben vir sredstev za izvajanje predpisov na področju
Ravnanja z odpadki so okoljske takse. Na področju Ravnanja z
odpadki je bila septembra 2001 sprejeta Uredba o taksi za
obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov, (Ur.l. RS, št.
70/2001), januarja 2002 pa Uredba o taksi za obremenjevanje
okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Ur.l. RS, št. 2/2002)
in Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o taksi za
obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Ur.l.
RS, št. 20/2002).

V zadnjem letu je URSJV v slovensko mrežo za merjenje
zunanjega sevanja gama vključila sondo v Lendavi, tako da sedaj
deluje 44 sond, katerih izmerjene vrednosti prikazuje URSJV na
svojih spletnih straneh v časovnih intervalih 30 minut in brez
zakasnitve. URSJV je vzpostavila avtomatsko izmenjavo
radioloških podatkov z Madžarsko, Hrvaško, Avstrijo in Joint
Research Centre, (JRC) iz Ispre v Italiji.

Varstvo narave
Na področju Varstva flore, favne in habitatov (Direktiva 92/43/
EEC) je januarja 2002 Vlada RS sprejela Strategijo upravljanja z
rjavim medvedom (Ursus arctos) v Sloveniji in Strategijo ohranjanja
biotske raznovrstnosti v Sloveniji. V preteklem letu so potekale
tudi priprave podzakonskih predpisov za ohranjanje habitatnih
tipov in ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst, potrebnih za
izvajanje določil navedene Direktive.

V zvezi s problematiko radona na delovnih mestih je Zdravstveni
inšpektorat RS v zadnjem letu nadaljeval s spremljanjem sevalne
obremenjenosti ljudi v najbolj kritičnih objektih (šole, vrtci, turistične
jame, vodovodna podjetja). Kjer so vsebnosti radona presegle
mejne vrednosti, podane v mednarodnih priporočilih, je
Zdravstveni inšpektorat odredil izvedbo postopkov za zmanjšanje
sevalne obremenjenosti oziroma zahteval sanacijo omenjenih
objektov.

V skladu z zahtevami ekološkega omrežja NATURA 2000 je bil v
preteklem letu izdelan predlog seznama območij, ki ustrezajo
merilom SPA (Special Protection Areas) iz Direktive o
prostoživečih pticah (Direktiva 79/409/EEC). Za pSCI (potential
Sites of Community Importance) iz Direktive o habitatih (Direktiva
92/43/EEC) so zbrani razpoložljivi podatki o razširjenosti vrst iz
Dodatka II in habitatnih tipov iz Dodatka I Direktive. Bili so
pripravljeni tudi prvi predlogi za pSCI.

A.3.

Horizontalna zakonodaja
Postopki za izdajo okoljevarstvenega soglasja so v RS utečeni
že vrsto let. Z ustanovitvijo Agencije za okolje so nanjo prešle tudi
pristojnosti na področju. Dodatni napori za ustrezno implementacijo
zakonodajnih zahtev pa se nanašajo na usposabljanje. Tako je
bilo tudi v preteklem letu izvedenih več usposabljanj odgovornih
delavcev na upravnih enotah, pooblaščencev za izdelavo presoj
vplivov na okolje in investitorjev.

Nadzor nad industrijskim onesnaževanjem in
tveganja
Na področju Celovitega preprečevanja in nadzora nad
onesnaževanjem (Direktiva 96/61/EC) je bil na podlagi
obratovalnega monitoringa za emisije v vode in zrak izdelan EPER
register onesnaževalcev.

Aktivnosti za vzpostavitev postopKov, ki zagotavljajo ustrezen
dostop do okoljskih informacij in ustrezno poročanje Evropski
komisiji ter aktivnosti za vzpostavitev EIONET intenzivno potekajo.
Tudi v preteklem letu je bilo organiziranih vrsto delavnic na temo
prostega dostopa do informacij.

Gensko spremenjeni organizmi
Na področju Gensko spremenjenih organizmov (GSO) tečejo
številni projekti in aktivnosti doma (Ocena sprejemljivosti
potencialno škodljivih vplivov za okolje pri namernem sproščanju
Bt koruze v okolje, Vzpostavitev sistema za določanje GSO strokovna podlaga za kvantitativno določanje GSO v obliki rastlin,
semen in krme) in v tujini (Vzpostavitev sistema biološke varnosti
- projekt držav CEC financiran s strani UNEP in Nizozemske
Vlade, Nacionalni sistem biološke varnosti - GEF projekt).

Varstvo zraka
Za izvajanje pravnega reda EU na področju krovne direktive,
hčerinskih direktiv in ozona je odgovorno Ministrstvo za okolje in
prostor - Agencija RS za okolje. Na Agenciji RS za okolje je bila
vzpostavljena organizacijska struktura, ki pokriva vse glavne
vsebine za izvajanje direktiv na področju zraka. Urad za monitoring izvaja naloge, vezane na monitoring kakovosti zraka, Urad
za okolje pa vodi upravne postopke (z izjemo nalog inšpekcijske
službe) in druge strokovne naloge, vezane na Izvajanje pravnega
reda EU na področju kakovosti zraka.

Jedrska varnost in varstvo pred sevanji
Republika Slovenija vodi transparentno politiko jedrske varnosti
že od pričetka obratovanja nuklearne elektrarne Krško. V tem
okviru vabi mednarodne skupine strokovnjakov s področja jedrske
varnosti in z njimi sodeluje v vseh z varnostjo povezanih vprašanjih.
Republika Slovenija je v tem oziru odprta domači in tuji javnosti,
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V tem obdobju je bil zaključen enoletni projekt Twinning Okolje (SL
98/IB/EN-01). Na področju zraka so bili obdelani trije vsebinski
sklopi: (1) problematika kakovosti zraka, vezana na krovno
direktivo za zrak, (2) kataster emisije po EMEP/CORINAIR in po
IPCC in (3) strategija zmanjševanja plinov tople grede. Glede
kakovosti zraka so bile obravnavane vse glavne zahteve iz
krovne in iz ozonske direktive: institucionalna organiziranost za
izvajanje krovne in hčerinskih direktiv, prognoze koncentracij
ozona in obveščanje javnosti, meritve in modeliranje kakovosti
zraka za izdelavo ocen, strokovna izhodišča za pripravo
predhodne ocene kakovosti zraka, izhodišča za določanje con in
aglomeracij ter akcijski programi za izboljšanje kakovosti zraka.
Organizirane so bile tudi 3 delavnice za širši krog strokovne
javnosti. Na podlagi pridobljenega znanja se je pričelo s pripravo
predhodne ocene kakovosti zraka za snovi iz prve hčerinske
direktive.

so se udeležili zdravstveni inšpektorji, zaposleni v kemijski
industriji, zaposleni na Uradu RS za kemikalije, in drugi zunanji
strokovnjaki.Tečajev se je do sedaj udeležilo blizu 1000 slušateljev.
Jedrska varnost in varstvo pred sevanji
Na področju Jedrske varnosti in varstva pred sevanji so in še
tečejo priprave na ustanovitev novega upravnega organa na
področju varstva ljudi pred ionizirajočimi sevanji v okviru
Ministrstva za zdravje.

Varstvo narave

B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog
na področju okolja

B.1.

Zakonodaja

Pravni red Republike Slovenije na področju okolja je v veliki meri
že usklajen s pravnim redom EU.

Na področju Mednarodne trgovine z ogroženimi rastlinami in
živalmi (sklop Uredbe o ogroženih vrstah - 338/97/ES) je bilo leta
2001 izdanih 69 CITES dokumentov. V izvajanju in usposabljanju
so bila vključena naslednja ministrstva in organizacije: Ministrstvo
za notranje zadeve (Generalna policijska uprava, Interpol,
Kriminalistična policija), Ministrstvo za finance (Generalni carinski
urad), Ministrstvo za pravosodje (Državno pravobranilstvo RS),
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (Inšpektorat
RS za lovstvo in ribištvo, veterinarska inšpekcija), Ministrstvo za
okolje in prostor, Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj
(Tržni inšpektorat RS), Veterinarska uprava RS, Veterinarska in
Biotehniška fakulteta ter nevladne organizacije in zunanji eksperti.
Vzpostavljena je bila podatkovna baza o mednarodni trgovini z
ogroženimi vrstami. Pripravljeno je bilo letno poročilo za 2000 in
analiza mednarodne trgovine z ogroženimi vrstami v Republiki
Sloveniji.

V preteklih štirih letih so bili sprejeti štirje ključni zakoni: Zakon o
ohranjanju narave (Ur.L. RS, št.: 56/1999), Zakon o zaščiti živali
(Ur.L. RS, št.: 98/1999), Zakon o kemikalijah (Ur.L. RS, št.: 36/
1999) in Zakon o prevozu nevarnega blaga (Ur.L. RS, št.: 79/
1999), ki skupaj z Zakonom o varstvu okolja (Ur.L. RS, št.: 32/
1993), predstavljajo okvirno zakonodajo za to področje. Hkrati so
bili v opazovanem obdobju sprejeti številni pripadajoči podzakonski
akti ter ratificirane konvencije s področij ohranjanja narave in
področja kemikalij. Poseben napredek na zakonodajnem področju
je bil narejen na področju ravnanja z odpadki.
Ostali trije zakoni, ki dopolnjuje zakonski okvir: Zakon o vodah,
Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi in Zakon o
varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti so že v
obravnavi v Državnem zboru. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi
sevanji in jedrski varnosti bo po hitrem postopku sprejet v juniju
2002, Zakon o vodah in Zakon o ravnanju z gensko spremenjenimi
organizmi pa bosta sprejeta v mesecu juliju 2002.

Gensko spremenjeni organizmi
Na Ministrstvu za okolje in prostor je bil ustanovljen Sektor za
biotehnologijo - glavni koordinator medsektorskih aktivnosti na
področju biotehnologije, ki potekajo preko medresorske
podkomisije za biotehnologijo, Sveta za živila in delovne skupine
za nova živila pri Ministrstvu za zdravje in Komisije za biocide,
prav tako pri Ministrstvu za zdravje na Uradu za kemikalije. Na
mednarodni ravni se Sektor vključuje v delovanje Medvladnega
odbora za Kartagenski protokol o biološki varnosti in delovnih
skupin za pripravo protokola pri UNEP, v delovno skupino za
biotehnologijo in delovno skupino za nova živila pri OECD, v
delovno skupino za transport in okolje pri FAO/VVHO, v delovno
skupino za biotehnologijo okolja pri EFB in v mešani odbor za
biološko varnost pri CEC- UNEP. Sektor za biotehnologijo je
vključen tudi v pripravo Strategije Evropske skupnosti za okolje
in zdravje (Community on the Environment and Health).

Pregled usklajenosti pravnega reda RS po področjih pove, da so
podpodročja odlaganja odpadkov, emisij lahkohlapnih organskih
spojin, kakovosti goriv, sežiganja komunalnih in nevarnih odpadkov,
onesnaženja z azbestom, ravnanja z baterijami, akumulatorji, z
odpadnimi olji, s PCB in PCT, pitne vode, zadrževanja živali v živalskih vrtovih ter emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav
povsem usklajena s pravnim redom EU, podpodročja horizontalne
zakonodaje, ravnanja z odpadki, kemikalij, varstva zraka, varstva
voda in hrupa pa skoraj povsem usklajena s pravnim redom EU.
Nekaj več neusklajenosti pa ostaja na področjih varstva narave
in varstva pred industrijskim onesnaženjem ter tveganji, gensko
spremenjenih organizmov ter na področju jedrske varnosti in
varstva pred sevanji.
B.2.

Kemikalije

Glavni cilj okoljske politike EU je trajna uravnoteženost razvoja,
ki se doseže z vključevanjem varstva okolja v sektorske politike,
s preventivnimi ukrepi, z načelom, da škodo plača onesnaževalec,
s preprečevanjem škod v okolju pri viru in z delitvijo odgovornosti..
Politika varstva okolja v RS je v celoti usklajena z navedenimi cilji
okoljske politike EU in temelji na Nacionalnem programu varstva
okolja (Ur.L. RS, št.: 83/1999). Varstvo okolja je vključeno v strategijo
gospodarskega rgzvoja RS ter v prometno, kmetijsko in
energetsko politiko. Sprejeta področna zakonodaja se na večini
področij že izvaja. Pomemben napredek je bil v preteklem obdobju
narejen na področju ravnanja z odpadki in čiščenja komunalnih
odpadnih voda.

Institucije na področju Kemikalij že delujejo. Glavna institucija
pristojna za implementacijo pravnega reda je Urad RS za
kemikalije, ki je bil ustanovljen leta 1999. Od leta 1996 pa deluje
tudi medresorska komisija za varno ravnanje s kemikalijami.
Preteklo leto je bilo namenjeno pripravi manjkajočih predpisov,
usposabljanju zaposlenih in vzpostavitvi informacijskega sistema.
Tako so - v koordinaciji Urada RS za kemikalije s pomočjo
programov TAIEX in PHARE in v sodelovanju z Gospodarsko
zbornico Slovenije - v preteklem letu potekala srečanja, seminarji
in delavnice s posameznih področij kemijske zakonodaje. Le teh
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prostorov, nepoštenih pogodbenih pogojih v pogodbah s potrošniki,
pogodbah o nakupu pravice in uporabe nepremičnin na osnovi
časovnega zakupa, pri pogodbah, sklenjenih na daljavo, pri
primerjalnem oglaševanju, pri tožbah zaradi opustitve dejanja na
področju varstva interesov potrošnikov ter pri določenih vidikih
prodaje blaga za široko potrošnjo in s tem povezanih garancijah.

Republika Slovenija vodi transparentno politiko jedrske varnosti
že od pričetka obratovanja nuklearne elektrarne Krško. V tem
okviru vabi mednarodne skupine strokovnjakov s področja jedrske
varnosti in z njimi sodeluje v vseh z varnostjo povezanih vprašanjih.
Republika Slovenija je v tem oziru odprta domači in tuji javnosti,
mednarodnim organizacijam in ekspertom. V novembru 2001 je
med drugim tudi Misija RAMP (Revievv of Accident Management
Programs) Mednarodne agencije za jedrsko energijo ugotovila,
da je program za obvladovanje nesreč v JE Krško skladen z
njenimi priporočili in navodili, kakor tudi sicer z mednarodnimi
izkušnjami in prakso.
B.3.

A.2.

Urad RS za varstvo potrošnikov je v obdobju od lanskega poročila
o napredku aktivno sodeloval pri pripravi zakonodaje, ki je v
pristojnosti različnih ministrstev in ki je na kakršenkoli način
povezana z varstvom potrošnikov.

Upravna usposobljenost

Urad je v letu 2001 in 2002 vodil aktivnosti za implementacijo 10.
člena direktive ES o čezmejnih nakazilih, ki določa vzpostavitev
mehanizma za izvensodno reševanje potrošniški sporov na
področju finančnih storitev. Ker so vse oblike izvensodnega
reševanja sporov konsenzualne narave, je oktobra 2001 Urad
ustanovil projektni svet, v katerega je vključil vse ponudnike
finančnih storitev oz. njihovih gospodarskih interesnih združenj
bank, zavarovalnic, borze ter investicijskih skladov kot tudi
predstavnike potrošnikov. Do januarja 2002 je bil pripravljen in
predstavljen eden od modelov izvensodnega reševanja
potrošniških sporov na področju finančnih storitev, ki ga je
sofinanciral Urad in sta ga na projektni osnovi pripravila Mednarodni
inštitut za potrošniške raziskave in Zveza potrošnikov Slovenije
- društvo. Urad bo v letošnjem letu nadaljeval pogajanja v okviru
projektnega sveta, od odločitve ponudnikov finančnih storitev pa
je odvisno, kakšen model bo razvijal in podpri tudi Urad.

Na področju okolja je večina institucij ustanovljenih že vrsto let.
Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava za jedrsko varnost, Urad
RS za kemikalije, Inšpektorat RS za okolje in prostor ter
Zdravstveni inšpektorat že izvajajo in spremljajo izvajanje večine
sprejetih predpisov. V preteklem letu je v celoti pričela delovati
Agencija za okolje.
Po sprejemu Zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi
organizmi bodo ustanovljena potrebna telesa na področju Gensko
spremenjenih organizmov. S sprejemom Zakona o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti bo na področju Varstva
ljudi pred ionizirajočimi sevanji v okviru Ministrstva za zdravje
ustanovljen nov upravni organ. Z dnem dejanskega vstopa RS v
EU bodo pričela z delovanjem telesa na področju Znaka za okolja
in Sistema upravljanja z okoljem.
Ministrstvo za okolje in prostor si bo tudi v prihodnje pristojnosti
na področjih pitne vode, kemikalij in jedrske varnosti delilo z
Ministrstvom za zdravje, na področju varstva narave z
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter na področju
varstva pred nesrečami z Ministrstvom za obrambo.

Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov je vzpostavil
tesno sodelovanje s tržnim ter zdravstvenim inšpektoratom, ki je
potekalo dokaj intenzivno ter že daje rezultate, ki so vidni tako pri
pripravi zakonodaje kot ukrepanju v primerih kršitev določb
zakonodaje, povezane z varstvom potrošnikov. Urad je v letu
2001 proučil tudi možnosti sodelovanja v sistemu obveščanja o
nevarnih proizvodih TRAPEX, ki ga vodi in razvija Tržni inšpektorat.

Vse institucije so skoraj v celoti upravno usposobljene. Kadrovska
in strokovna krepitev teče v vseh institucijah pristojnih za varstvo
okolja že od leta 1998. Na področju zaposlovanja je bil narejen
velik korak naprej predvsem v letu 2000, še zlasti na področju
zaposlovanja novih okoljskih inšpektorjev. V zadnjih štirih letih se
je število zaposlenih na EU zadevah, zlasti na področju ravnanja
z odpadki, varstva voda in inšpekcijskega nadzora, povečalo
skoraj za 50%.

Da bi dvignili splošno raven potrošniške zavesti in poskrbeli za
večjo obveščenost potrošnikov v Sloveniji, je Urad na podlagi
javnega razpisa sofinanciral več različnih projektov nevladnih
organizacij, med katerimi revijo za potrošnike in drugo
informacijsko literaturo, mednarodni projekt "Potrošniki in globalni
trg-primer Slovenija", katerega predmet je vpliv globalizacije na
potrošnike, "Odpiranje trga z električno energijo in varstvo
potrošnikov v Sloveniji", ki izpostavlja interese potrošnikov v luči
odpiranja trga na tem področju, ter študijo "Pregled ureditve
označevanja prehrambenih in neprehrambenih izdelkov v Sloveniji
in primerjava z EU po zakonskih in drugih merilih", ki pomeni
kompilacijo označb, ki se pojavljajo na trgu, tako na prehrambenih
kot na neprehrambenih izdelkih.

V organizaciji Ministrstva za okolje in prostor in Upravne akademije
teče redno usposabljanje uradnikov na državni in lokalni ravni za
različna področja EU okoljskega pravnega reda.

2.3.23 Varstvo potrošnikov in zdravja
A.

Vlada Republike Slovenije je 16. maja 2002 sprejela Program
varstva potrošnikov za leto 2002.

Napredek od lanskega slovenskega poročila o
napredku

A.3.
A.1.

Prenos zakonodaje

Upravna usposobljenost

V novembru 2001 so se predstavnice Urada Republike Slovenije
za varstvo potrošnikov ter predstavnika nevladnih potrošniških
organizacij udeležili študijskega obiska na Nizozemskem, ki ga je
organiziral nizozemska vlada. Namen obiska je bil pregled
sodelovanja med vladno in nevladno sfero na tem področju.

Državni zbor Republike Slovenije je opravil prvo obravnavo
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varstvu
potrošnikov. S predlaganimi spremembami zakona bo izboljšana
raven varstva potrošnikov pri zavajajočem oglaševanju,
odgovornosti za proizvod, pogodbah, sklenjenih zunaj poslovnih

poročevalec, št. 58/1

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

96

13. junij 2002

B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

Odprava sodnih zaostankov, ki je prioritetna naloga in politika v
pravosodju in hkrati naloga vseh vej oblasti, se izvaja s številnimi
zakonodajnimi in praktičnimi ukrepi. Izvajanje te politike in njeni
rezultati so podrobneje predstavljeni v prispevku o sodstvu v
okviru poglavja 2.1. Politična merila;

Za popolno uskladitev z evropskim pravnim redom, bo Republika
Slovenija sprejela še Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona
o varstvu potrošnikov ter Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o minimalnih tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo
na prodajne objekte za upravljanje trgovinskih dejavnosti in pogojih
za prodajo blaga zunaj prodajaln. S tem bo slovenska zakonodaja
v celoti usklajena z evropsko.
B.3.

A.3.

V Ministrstvu za pravosodje dela na področju evropskih zadev
23 delavcev in ni načrtovanih novih zaposlitev.
Na sodiščih je sistemiziranih skupno 816 sodniških mest, od tega
na sodiščih splošne pristojnosti 705 in na specializiranih sodiščih
111. Na sodiščih splošne pristojnosti je zasedenih 659 sodniških
mest (93,5%), na specializiranih sodiščih pa je zasedenih 96
(86,5 %) sodniških mest. Iz primerjave statističnih podatkov za
leti 2000 in 2001 izhaja, da se je lani število zasedenih sodniških
mest pri vseh sodiščih skupaj povečalo za 31 (novih) sodnikov
oz. za 4,3 %.

Upravna usposobljenost

Upravna usposobljenost varovanja potrošnikov je zadovoljiva in
na tem področju ni potrebno ustanavljati novih institucij. Vlada
Republike Slovenije preko razpisov podpira delovanje nevladnih
potrošniških organizacij.

Na koncu leta 2001 je bilo na vseh sodiščih sistemiziranih 2.304
mest sodnega osebja, od tega 2.131 na sodiščih splošne
pristojnosti in 173 na specializiranih sodiščih; na sodiščih splošne
pristojnosti je bilo zasedenih 93 % mest sodnega osebja in na
specializiranih sodiščih 83%. V letu 2001 se je v primerjavi z letom
2000 povečalo tudi število zasedenih delovnih mest, tako za
strokovne sodelavce, in sicer za 44 (za 24,4%), kakor tudi za
ostalo sodno osebje, in sicer za 49 (za 2,7 %).

2.3.24 Sodelovanje na področju pravosodja in
notranjih zadev
Pravosodje
A.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

Iz navedenega izhaja, da je v preteklem letu prišlo do nadaljnje
širitve, tako sistemizacije, kakor zasedbe delovnih mest sodnikov,
strokovnih sodelavcev in sodnega osebja v slovenskem sodstvu.
Temeljna usmeritev pri kadrovski politiki je bila v povečanju števila
strokovnih sodelavcev, ki pa ob hkratnem naraščanju števila
sodnikov, še ni moglo doseči načrtovanega (poprečnega)
razmerja dveh strokovnih sodelavcev na enega sodnika. Iz
navedenih podatkov pa izhaja, da je na vseh sodiščih v začetku
leta 2002 sistemiziranih dovolj mest sodnikov, strokovnih
sodelavcev in ostalega sodnega osebja, in da je pred nadaljnjimi
širitvami sistemizacij potrebno prednostno zasesti še nezasedena
mesta.

Na področju zakonodajnih nalog se zaključuje proces usklajevanja
s pravnim redom EU in nadaljuje sprejemanje zakonodaje
predvsem s ciljem povečevanja učinkovitosti pravosodja.
Na področju varovanja osebnih podatkov je bil novembra 2001
sprejet Zakon o tajnih podatkih (Ur. I. RS, št. 87/2001), ki ob že
sprejeti zakonodaji zaokrožuje pravno ureditev tega področja.

Na podlagi Zakona o pravdnem postopku in Zakona o izvršbi in
zavarovanju ter ustreznih predpisov, sprejetih na podlagi teh
zakonov, delujejo pooblaščeni vročevalci (100), oziroma izvršitelji
(49), na podlagi Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji
pa usposobljeni stečajni upravitelji (79).

Oktobra 2001 je bil sprejet Obligacijski zakonik (Ur. I. RS, št. 83/
2001), ki omogoča implementacijo pomembnih direktiv pravnega
reda EU, hkrati pa v povezavi s Civilnopravno konvencijo o
korupciji ureja civilnopravne vidike boja proti korupciji.
Decembra je bil po hitrem postopku spremenjen in dopolnjen
Zakon o kazenskem postopku (Ur. I. RS, št. 111/2001); dopolnjene
so bile predvsem določbe o zapisniku o glavni obravnavi v zvezi
s snemanjem, pa tudi o vračanju po pooblaščenih vročevalcih, o
posebnih metodah in sredstvih, o pravicah pripornikov, ter o hrambi
zaseženih predmetov.

V okviru posebnega programa za odpravo zemljiškoknjižnih
zaostankov je od marca 2002 na pet sodišč razporejenih 16
dodatnih vnašalcev za pomoč pri usklajevanju zemljiške knjige s
katastrom in pri zemljiškoknjižnih vpisih.
Permanentno usposabljanje delavcev v pravosodju, s poudarkom
na evropskih zadevah, poteka v okviru programov Centra za
izobraževanje v pravosodju in drugih načinov izobraževanja.
Zaradi priprav na vključitev v EU že peto leto poteka sistematično
izobraževanje iz prava EU, ki je zajelo večino sodnikov in drugih
funkcionarjev. V letu 2001 je bilo pripravljenih več kot 10 splošnih
in specializiranih tečajev in seminarjev s tega področja v
organizaciji domačih strokovnjakov. V izvedbi programa Phare
pa je bilo v letu 2001 in začetku leta 2002 organiziranih 6 sodniških
šol s področja pravnega reda EU.

Na področju mednarodnega sodelovanja v kazenskih zadevah
je Republika Slovenija novembra 2001 podpisala Mednarodno
konvencijo o zatiranju financiranja terorizma.
Podpisani so bili trije bilateralni sporazumi med Slovenijo in Bosno
in Hercegovino o mednarodni pravni pomoči.
A.2.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja na področju
pravosodja, ki poteka od septembra 2000, je namenjen organizaciji
in delovanju pravosodja, izobraževanju pravosodnih funkcionarjev
in pomoči pri sprejemanju pravnega reda EU. Projekt je bil po

Vso sprejeto zakonodajo izvajajo ustanovljene in delujoče
institucije, zakonodajne novosti pa so vključene tudi v proces
Permanentnega izobraževanja in usposabljanja delavcev v
pravosodju.
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povečala z ustreznejšim nagrajevanjem, ocenjevanjem,
napredovanjem, službenim nadzorom in disciplinsko
odgovornostjo.

enoletnem uspešnem izvajanju podaljšan do maja 2002. V okviru
tega projekta je bila junija 200* organizirana konferenca o
modernizaciji pravosodnega sistema v Republiki Sloveniji, v
oktobru 2001 pa konferenca o izobraževanju v pravosodju. V
okviru Phare horizontalnih programov pa so v fazi zaključevanja
projekti s področja izobraževanja sodnikov o pravu Evropskih
skupnosti, krepitve vladavine prava ter pravosodnega sodelovanja
v kazenskih zadevah.

Povečanju učinkovitosti sodstva je namenjena tudi zakonska
ureditev izvensodnega poravnavanja sporov, kar bo urejeno s
spremembo Zakona o pravdnem postopku, načrtovano do konca
leta 2002. Z enakim namenom so načrtovane spremembe Zakona
o delovnih in socialnih sodiščih ter izboljšave v izvršilnem
postopku s spremembo Zakona o izvršbi in zavarovanju, v letu
2002 pa bo še dodatno spremenjen Zakon o sodniški službi.

Državno tožilstvo RS je v maju 2002 organiziralo v Ljubljani
Konferenco generalnih tožilcev držav članic Sveta Evrope.
Generalna državna tožilka RS, ki je tudi članica v izvršnem odboru
konference, je imela referat v zvezi z uveljavljanjem Priporočil R
19 (2000) Sveta Evrope za javne tožilce.

Na zemljiškoknjižnem področju je s sprejeto zakonodajo (Zakon
o posebnih pogojih za vpis etažne lastnine na posameznih delih
stavb iz leta 1999 in leta 2001 sprejeta Uredba o naložitvi in
vodenju zemljiške knjige z uporabo računalniške tehnologije) in
hkrati potekajočim procesom informatizacije zemljiške knjige v
vse večji meri realiziran cilj posodobitve, racionalizacije poslovanja
in odpravljanja zaostankov na tem področju. V letu 2002 naj bi bil
sprejet tudi Stvarnopravni zakonik, hkrati z novelo Zakona o
zemljiški knjigi, kar bo omogočilo evropsko primerljivo ureditev
stvarnih pravic ter vpisovanje v zemljiško knjigo v skladu s
spremenjeno materialno pravno zakonodajo.

Med ukrepe za izboljšanje dela sodi tudi zagotavljanje tehnološke
posodobitve poslovanja pravosodnih organov - sodišč, državnih
tožilstev, državnih pravobranilstev in organov za postopke o
prekrških. Tako so bile v letu 2001 za investicije pravosodnih
organov sklenjene pogodbe v višini preko 1 milijarde SIT.
B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

Z Zakonom o brezplačni pravni pomoči (junij 2001) in
podzakonskimi akti je bilo zagotovljeno, da se na področju
sodnega varstva pravic ob načelih pravne države ustrezno
uveljavijo tudi načela socialne države. V letu 2001 je na tej podlagi
že bilo odločeno o več kot 500 zadevah brezplačne pravne
pomoči.

Na področju pravosodja je prevzet večji del pravnega reda EU in
realizirani so bili številni zakonodajni ukrepi za povečanje
učinkovitosti pravosodja in še posebej sodstva.
Na področju kaznovalnega prava je bil v zadnjih letih s sprejeto
materialno in procesno zakonodajo (Kazenski zakonik, Zakon o
odgovornosti pravnih oseb za kazniva dejanja, Zakon o
kazenskem postopku, Zakon o prekrških, Zakon o državnem
tožilstvu) ter z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami posodobljen
in racionaliziran kazenskopravni sistem, to pravno področje pa
hkrati v veliki meri usklajeno s pravnim redom EU.

S spremembo Zakona o varstvu osebnih podatkov (junij 2001) je
bil uveden neodvisni nadzor nad varstvom osebnih podatkov in
ta funkcija razmejena od inšpekcijskega nadzora. Zakon o tajnih
podatkih (oktober 2001) zaokrožuje pravno ureditev tega področja.
S področja mednarodnega civilnopravnega sodnega sodelovanja
so bile ratificirane Haaška konvencija o vročitvi sodnih in
izvensodnih listin v civilnih ali gospodarskih zadevah v tujini in
Konvencija o pridobivanju dokazov v civilnih in gospodarskih
zadevah v tujini. Na tem področju je v letu 2002 načrtovana
ratifikacija Evropske konvencije o priznanju in izvršitvi odločb v
zvezi z vzgojo in varstvom otrok in o vzpostavitvi skrbništva,
ratificirana pa bo tudi že podpisana Civilnopravna konvencija o
korupciji.

Na kazenskopravnem področju bo do konca leta 2002 ratificirana
Evropska konvencija o prenosu postopkov v kazenskih zadevah,
zaradi uskladitve s sprejetimi obveznostmi iz ratificiranih
mednarodnih pravnih aktov in za dokončno uskladitev s pravnim
redom EU pa je v letu 2002 načrtovana sprememba Kazenska
zakonika. Ministrstvo za pravosodje RS je ob sodelovanju
Državnega tožilstva tudi pripravilo predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o državnem tožilstvu, ki bo s predvideno
večjo mobilnostjo tožilcev in ustreznejšim strokovnim ter upravnim
nadzorom zagotavljal nadaljnje učinkovito delo teh organov.

B.2.

Z uveljavljanjem zakonodaje in Izvajanjem politik na področju
pravosodja Republika Slovenija nima in ne pričakuje večjih težav.
Dosežena je visoka stopnja usklajenosti pravnega reda, kar
potrjuje tudi začasno zaprto pogajalsko poglavje 24. Po načrtih
potekajo tudi ustrezne politike, kot so proces informatizacije in
usposabljanje v pravosodju ter odpravljanje sodnih zaostankov.

Odprava sodnih zaostankov oziroma povečanje učinkovitosti
pravosodja je prioritetna naloga vseh vej oblasti in so bili za
realizacijo teh ciljev izvedeni številni zakonodajni ukrepi. Za hitrejše
in učinkovitejše postopanje so bili posodobljeni procesni predpisi
(Zakon o pravdnem postopku, Zakon o izvršbi in zavarovanju) in
organizacijski zakoni (Zakon o sodiščih in Zakon o sodniški službi),
ki omogočajo izvedbo programov reševanja zaostankov na
sodiščih in njihovo financiranje (projekt Hercules). Z dopolnjenim
Sodnim redom (december 2000) so bili natančno definirani sodni
zaostanki in ukrepanje ob njihovem ugotavljanju, za kar je na
razpolago ustrezno statistično spremljanje.

B.3.

Upravna usposobljenost

Uvedene institucionalne spremembe v organih odkrivanja
(specializirane enote v policiji) in pregona (skupina državnih
tožilcev za posebne zadeve) ter intenzivirano medinstitucionalno
in mednarodno sodelovanje, omogočajo učinkovitejše
obravnavanje sodobnih oblik kriminala in drugih odklonskih
pojavov. V zadnjih dveh letih je Državno tožilstvo RS, v skladu s
funkcijo nadzora nad nižjimi državnimi tožilstvi, dalo poseben
poudarek pravočasnemu reševanju zadev in s tem prispevku
tožilstva k sojenju v razumnem roku. Podatki v letu 2002 kažejo le
majhen zaostanek zadev, ki so v reševanju več kot 90 dni, pa še

Že sprejete spremembe Zakona o sodniški službi (v maju 2001)
in tiste, ki so predlagane (zakon je v drugi obravnavi v Državnem
zboru), bodo z večjimi možnostmi razporejanja sodnikov
(fleksibilnost, mobilnost) omogočile izvedbo projektov za odpravo
sodnih zaostankov ter pravočasno razporejanje sodnikov tako,
da bo možno zasedbo sodišč uskladiti z dejanskimi
obremenitvami. Hkrati naj bi se učinkovitost delovanja sodstva
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to le pri dveh državnih tožilstvih. Poseben poudarek je tudi na
obravnavanju lažjih kaznivih dejanj z uporabo alternativnih načinov,
t.j. odloženega pregona in poravnavanja.

Republika Slovenija poleg že imenovanega predstavnika v
Eurojust ter v Evropsko pravosodno mrežo (EJN), predvideva
še imenovanje dodatnih kontaktnih točk v EJN z namenom
vključitve Slovenije v informacijski sistem EJN ter tesnejšega
sodelovanja med Eurojustom in EJN.

V decembru 2001 so bila sprejeta Strokovna navodila o
sodelovanju med policijo in državnimi tožilstvi pri odkrivanju in
pregonu kaznivih dejanj. V pripravi je analiza uporabe teh navodil,
na podlagi izsledkov pa bodo sprejete ustrezne organizacijske
rešitve za učinkovitejše izvajanje navodil.

Notranje zadeve

Državno tožilstvo se je tudi pričelo intenzivno vključevati v
evropske institucije: predstavnik Državnega tožilstva je imenovan
za kontaktno osebo z Eurojust, prav tako pa je predstavnik
tožilstva vključen v Evropsko pravosodno mrežo (European Judicial Netvvork). Mednarodnemu sodelovanju v kazenskih
zadevah je prilagojen tudi izobraževalni program za državne
tožilce.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

S spremembami in dopolnitvami Zakona o azilu julija 2001 (Ur. I.
RS, št. 67/2001) je bila uvedena dopolnilna oblika zaščite tujca, ki
mu je bila prošnja za azil pravnomočno zavrnjena in ga zaradi
načela nevračanja ni mogoče odstraniti iz države, racionaliziran
postopek z očitno neutemeljenimi prošnjami za azil in opravljena
uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča, ki v azilni postopek
uvaja tudi tretjo instanco.

V mesecu aprilu 2002 sta Ministrstvo za pravosodje in Vrhovno
sodišče RS pripravila posebno gradivo o sodnih zaostankih
(analiza vzrokov in program ukrepov za njihovo zmanjšanje in
odpravo). Gradivo je obravnavala Vlada RS in ga predložila v
obravnavo Državnemu zboru RS. Celovita in poglobljena analiza
nastanka sodnih zaostankov od leta 1990 do vključno 2001 bo
služila kot podlaga (bela knjiga) za nadaljnje aktivnosti vseh treh
vej oblasti pri odpravi zaostankov.

Zakon o tujcih predvideva možnost uvedbe letaliških tranzitnih
vizumov za državljane določenih tretjih držav. Vlada RS je v juliju
2001 z Uredbo o državah, katerih državljani potrebujejo letališki
tranzitni vizum za tranzit preko letališč v Republiki Sloveniji (Ur. I.
RS, št. 58/2001) sprejela seznam takšnih držav in je tako vizumski
režim tudi v tem segmentu dopolnjen ter v celoti usklajen s pravnim
redom EU.

Center za informatiko Vrhovnega sodišča RS je primerljiv z
najboljšimi tujimi računalniškimi službami za potrebe sodstva. Za
povečanje učinkovitosti dela sodišč pripravlja in izvaja projekte
računalniških sistemov za informacijsko podporo odločanja,
spremljanje vseh sodnih postopkov na vseh stopnjah sojenja in
posodobitve javnih knjig z uvedbo elektronskega poslovanja. Pri
tem je še posebnega pomena srednjeročni projekt informatizacije
zemljiške knjige (več v poglavju o sodni oblasti).

V juliju 2001 je bil ratificiran in se že uveljavlja Sporazum o
obmejnem prometu in sodelovanju z Republiko Hrvaško (Ur. I. RS
- Mednarodne pogodbe, št. 20/2001), ki ureja t.i. poenostavljen
mejni režim v obmejnem prometu.
Septembra 2001 je bil sprejet nov Zakon o preprečevanju pranja
denarja (Ur. I. RS, št. 79/2001), ki je nadgradil sistem
preprečevanja in odkrivanja pranja denarja, na njegovi podlagi pa
so sprejeti tudi potrebni izvršilni predpisi.

Neodvisni nadzor na področju varstva osebnih podatkov opravlja
Varuh človekovih pravic; ta funkcija je razmejena od
inšpekcijskega nadzora, ki se izvaja v okviru Inšpektorata za
varstvo osebnih podatkov, ustanovljenega v okviru Ministrstva
za pravosodje. Na podlagi Zakona o tajnih podatkih je bil v marcu
2002 ustanovljen Urad Vlade RS za varstvo zaupnih podatkov.

Novembra 2001 je bila podpisana Konvencija Združenih narodov
za zatiranje financiranja terorizma, s čimer se je Slovenija pridružila
ukrepom mednarodne skupnosti proti terorizmu.

Izobraževanje pravosodnih funkcionarjev in zaposlenih v
pravosodju poteka prek Centra za izobraževanje v pravosodju.
Center zagotavlja ekstenzivno izobraževanje na vrsti področij,
od domačega prava, prek mednarodnega in evropskega prava,
do "pomožnih" znanj, kot so tuji jeziki in računalništvo. Zagotovljeni
so tudi študijski obiski v tujini. Vsak slovenski sodnik se bo v letu
2002 izobraževal najmanj 5, v povprečju okoli 7, nekateri pa tudi
do 10 in več dni. Zaradi priprav na vključitev v EU že peto leto
poteka sistematično izobraževanje iz prava EU, ki je zajelo večino
sodnikov in drugih funkcionarjev; v letu 2002 bo tako pripravljenih
več kot 10 splošnih in specializiranih tečajev in seminarjev s tega
področja. Ob zagotavljanju tečajev prava EU, organizaciji študijskih
obiskov in pripravi dolgoročnega programa izobraževanja je
Centru v veliko pomoč Phare program tesnega
medinstitucionalnega sodelovanja (tvvinning), v okviru katerega
se zaključuje projekt Organizacija in funkcioniranje pravosodja
ter izobraževanje pravosodnih delavcev. Predviden je tudi nov
projekt za leto 2002/2003 na temo modernizacije sodstva, ki se
bo začel predvidoma v mesecu septembru 2002.

V marcu 2002 je bil ratificiran Sporazum med Republiko Slovenijo
in EUROPOLom (Uradni list RS-MP, št. 7/2002).
A.2.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Sprejeta zakonodaja s področja notranjih zadev je v veliki meri
implementirana tako s prejetimi podzakonskimi akti kot z
ustreznimi organizacijskimi rešitvami. Večina sprememb in
prilagoditev z organizacijsko-kadrovskega vidika je vsebovanih
v Izvedbenem načrtu za uveljavitev schengenskih standardov
nadzora bodoče zunanje meje EU, ki ga je Vlada RS sprejela v
maju 2001. V skladu s tem izvedbenim načrtom, ki pokriva vsa
področja politik iz schengenskega pravnega reda, se izvajajo
vizna politika, politika zaposlovanja, usposabljanja in
izobraževanja, vzpostavljanje informacijsko-telekomunikacijskega sistema, nabava tehnične opreme za nadzor na meji,
vzpostavljanje infrastrukturnih objektov na bodoči zunanji meji in
še zlasti na mejnih prehodih ter koordinira aktivnosti organov,
pristojnih za vzpostavitev varnostnega, carinskega in
inšpekcijskega nadzora na bodoči zunanji meji EU.

Zaključujejo se tudi projekti v okviru Phare horizontalnih
programov, ki so omogočili aktivno sodelovanje pravosodnih
funkcionarjev in zaposlenih v pravosodju pri spoznavanju prava
Evropske skupnosti, pri pripravi priročnika o mednarodnem
sodelovanju v kazenskih zadevah ter pri pripravi gradiva za
vključitev Slovenije v informacijski sistem Evropske pravosodne
mreže (European Judicial Network - EJN).
13. junij 2002

A.

Glede na izjemen obseg in porast nezakonitih migracijskih tokov
v preteklih letih preko Slovenije, so bili realizirani številni ukrepi, ki
se že odražajo v pozitivnih rezultatih (znaten upad v letu 2001 in
nadaljevanje padajočega trenda v letu 2002). Ministrstvo za
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Na področju boja zoper organizirano kriminaliteto in še posebej
proti korupciji je bil v letu 2001 ustanovljen Urad RS za
preprečevanje korupcije, ki je septembra 2001 postal operativen.
Urad je kontaktna točka za sodelovanje s Skupino držav Sveta
Evrope proti korupciji - GRECO in z Delovno skupino OECD za
preprečevanje korupcije tujih javnih uslužbencev v mednarodnih
poslovnih transakcijah.

notranje zadeve je pripravilo poročilo o ukrepih in razmerah na
področju ilegalnih migracij v Republiki Sloveniji v letu 2001 in prvem
trimesečju leta 2002, ki ga je Vlada RS obravnavala 14.5.2002 in
ocenila, da se je nedovoljeno prehajanje državne meje zmanjšalo
v taki meri, da ne ogroža več stabilnosti notranjih razmer.
Okrepljeno je tudi sodelovanje med slovenskimi državnimi organi
pri opravljanju mejne kontrole, predvsem sodelovanje policije in
carine, ki je vsebovano tako v usmeritvenih dokumentih za delo
obeh ustanov kot v skupnih aktivnostih na vodstveni in operativni
ravni.

Informacijska enota za prepovedane droge v okviru Inštituta za
varovanje zdravja RS je v okviru sodelovanja z EMCDDA v
februarju 2002 pripravila Nacionalno poročilo o stanju na področju
drog v Sloveniji. V teku je postopek za sklenitev sporazuma o
formalnem sodelovanju s to agencijo EU v Lizboni. Na področju
drog se je pričel v aprilu izvajati projekt tesnega
medinstitucionalnega sodelovanja, katerega namen je, med
drugim, okrepitev delovanja nacionalne informacijske enote za
prepovedane droge.

Na področju preprečevanja korupcije je bila vzpostavljena
ustrezna institucionalna struktura in v pripravi je normativna
ureditev, z raznovrstnimi ukrepi pa se v praksi že izvaja ustrezna
politika, ki bo formalizirana v nacionalni strategiji s tega področja.
Politika obravnavanja prepovedanih drog bo vsebovana v
Nacionalnem programu na področju drog 2002-2008.
A.3.

S sklepom Vlade RS je bila v februarju 2002 določena CURS kot
kontaktna točka za sodelovanje z OLAF pri zaščiti finančnih
interesov EU in v boju proti (mednarodni) goljufiji, hkrati pa je bila
za ta namen ustanovljena tudi posebna medresorska delovna
skupina.

Upravna usposobljenost

V izgradnji sta nov azilni dom in dom za tujce, ki bosta zgrajena
na ločenih, slednji pa tudi na več različnih lokacijah. Za njuno
vzpostavitev so zagotovljena sredstva v okviru nacionalnega
programa Phare 2001 in iz proračunskih sredstev.

Na področju notranjih zadev so končani projekti tesnega
medinstitucionalnega sodelovanja na področju migracij in nadzora
državne meje (z avstrijskimi in nemškimi partnerji), ki so bili
namenjeni uskladitvi tujske zakonodaje, vizne politike, normativni
ureditvi mejnega nadzora ter investicijam v opremo za izvajanje
schengenskega pravnega reda.

V okviru izvajanja nalog iz Schengenskega izvedbenega načrta
je pripravila posebna delovna skupina v Policiji kadrovski načrt in
spremembe akta o sistemizaciji delovnih mest v MNZ, načrt
investicij ter program usposabljanja v policiji v zvezi s pravnim
redom EU in schengenskim acquis.

Projekt Preprečevanje in boj proti organiziranemu kriminalu se je
pričel izvajati maja 2001 s španskim in italijanskim partnerjem;
predstavlja podporo MNZ in MP na področjih harmonizacije
zakonodaje, priprave strateških dokumentov ter pomoči pri
oblikovanju ustreznih programov usposabljanja.

V skladu z dinamiko zaposlovanja po Schengenskem izvedbenem
načrtu je bila v letu 2001 dosežena 92 odstotna realizacija (528
novih zaposlenih policistov). Razlog za nepopolno doseganje
načrta je v osipu študentov Visoke policijske šole, nekateri
diplomanti pa se niso zaposlili v policiji. Izobraževanje in
usposabljanje v policiji je bilo realizirano po načrtih, s poudarkom
na usposabljanju tistih, ki bodo izvajali nadaljnje usposabljanje
(training of trainers). Pripravljeni oz. v pripravi so nadaljnji programi
usposabljanja, pri čemer se načrtuje pomoč v okviru projektov
Phare.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

Na področju notranjih zadev je pravni red Republike Slovenije v
veliki meri usklajen s pravnim redom Evropske unije in Slovenija
bo brez izjem ali prehodnih obdobij do konca leta 2002 pripravljena
na njegovo izvajanje. Po začasnem zaprtju tega pogajalskega
poglavja v decembru 2001 se nadaljujejo priprave za dokončno
uskladitev in implementacijo pravnega reda EU.

Usklajevanje vizne politike s pravnim redom EU je zaključeno.
Vzpostavljen je elektronski informacijski sistem za podporo
viznemu poslovanju, ki že omogoča izvajanje večine viznih
postopkov na elektronski način, kompletiran pa bo do konca leta
2002. Zagotovljeni so tudi ustrezni varnostni standardi ter
izobraževanje za uporabo tega sistema.

V zadnjih letih je bila sprejeta vsa načrtovana zakonodaja, ki
ureja področje azila, tujske problematike in zaposlovanja tujcev:
Resolucija o imigracijski politiki RS, Zakon o tujcih, Zakon o azilu,
Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno ter Zakon o
zaposlovanju In delu tujcev.

V skladu z dinamiko, predvideno v Schengenskem izvedbenem
načrtu, se je nadaljevalo vzpostavljanje oziroma nadgradnja in
prilagajanje IT infrastrukture in tehnično opremljanje policijskih
enot, ki izvajajo mejno kontrolo, upoštevaje prioriteto bodoče
zunanje meje EU. V novembru 2001 je bila vzpostavljena centralna
enota sistema za avtomatsko identifikacijo na osnovi prstnih
odtisov AFIS. V letošnjem letu bomo v okviru druge faze projekta
izgradnje IT infrastrukture, pričeli z njenim posodabljanjem na
policijskih enotah v območju bodoče zelene in modre meje EU.

Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih, ki bo
sprejet do sredine leta 2002, bo dosežena dokončna uskladitev s
pravnim redom EU.
Z Uredbo o načinih in pogojih za izdajo dovoljenj za prebivanje
državljanov držav članic EUv Republiki Sloveniji, ki bo sprejeta
do konca leta 2002, bo pravni red popolnoma usklajen na področju
migracij.

V skladu z načrti se nadaljuje izgradnja infrastrukture na bodoči
zunanji meji EU, s poudarkom na mejnih prehodih, ki so določeni
kot vstopne mejne kontrolne točke (BIPs).

Na podlagi Zakona o azilu bosta do konca junija 2002 sprejeta
Pravilnik o pogojih in načinih za zagotavljanje pravic prosilcev za
azil in Pravilnik o načinu in pogojih zagotavljanja pravic beguncev.

Za implementacijo Sporazuma o sodelovanju z EUROPOLom je
bila vzpostavljena informacijska povezava z glavnim sedežem te
organizacije ter ustanovljen poseben oddelek v okviru Sektorja
za organizirano kriminaliteto Uprave kriminalistične policije.
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V letu 2002 so se pričeli, oziroma se nadaljujejo postopki za
sklenitev sporazumov o vračanju oseb z Albanijo, BiH in Turčijo.
Postopki so v različnih fazah.

je Slovenija pridružila ukrepom mednarodne skupnosti proti
terorizmu, med drugim je bila novembra 2001 podpisana
Konvencija Združenih narodov za zatiranje financiranja terorizma.

Medresorska delovna skupina je marca letos v sodelovanju z
Visokim Komisariatom Združenih narodov za begunce (UNHCR)
pripravila predlog zakona o začasni zaščiti, ki je še v
medresorskem usklajevanju. Temeljna razloga za nov zakon sta
ureditev trajnejšega statusa oseb z začasnim zatočiščem iz Bosne
in Hercegovine in uskladitev zakona z direktivo Sveta EU. Zakonski
predlog ureditve gre v smeri pridobitve dovoljenja za stalno
prebivanje, ki bo osebam z začasnim zatočiščem omogočilo
opravljanje vseh pridobitnih in drugih dejavnosti ter jih v celoti
izenačilo s slovenskimi državljani.

Novi Zakon o preprečevanju pranja denarja bo v letu 2002
dopolnjen zaradi dokončne uskladitve z najnovejšim pravnim
redom EU. Do konca leta 2002 je načrtovan sprejem Zakona o
preprečevanju korupcije in nacionalne protikorupcijske strategije.

Trenutno je v Sloveniji še 2.313 oseb z začasnim zatočiščem, od
tega jih je v nastanitvenih centrih 1.176,1.137 pa jih živi v zasebni
namestitvi. Predlog zakona o začasni zaščiti bo posredovan v
obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije najkasneje do
konca leta 2002, tako da bi pričel veljati in se izvajati v prvi polovici
leta 2003.

B.2.

Sprejeta je vsa zakonodaja s področja prepovedanih drog in v
pripravi (medresorskem usklajevanju) je osnutek Nacionalnega
programa na področju drog 2002-2008, njegov sprejem v
Državnem zboru pa je načrtovan v jeseni 2002.

Glede na visoko usklajenost s pravnim redom na področju
notranjih zadev, kar potrjuje tudi v decembru 2001 začasno zaprto
pogajalsko poglavje Pravosodje in notranje zadeve, Republika
Slovenija ne pričakuje težav pri izvajanju zakonodaje in politik na
tem področju. Vzpostavljeni so ustrezni mehanizmi tako v okviru
države kot na področju mednarodnega sodelovanja ter v tem
okviru tudi neposredno z EU in državami članicami, ki v vedno
večji meri omogočajo izvajanje pravnega reda in politik. Izdatno
podporo pomenijo tudi mehanizmi Phare, ki so učinkovita pomoč
zlasti pri implementaciji schengenskega pravnega reda ter na
drugih specifičnih področjih.

Nadzor in varovanje državne meje urejajo Zakon o nadzoru
državne meje, Zakon o policiji in predpisi o tujcih. To področje bo
posodobljeno in usklajeno v celoti s pravnim redom EU z
načrtovanimi spremembami Zakona o tujcih in z novim Zakonom
o varovanju državne meje, ki bosta sprejeta do sredine leta 2002.
Za izvajanje nalog v skladu s schengenskim pravnim redom bo v
letu 2002 spremenjen in dopolnjen Zakon o policiji ter sprejeti
ustrezni podzakonski predpisi. Pripravljen pa je tudi sporazum o
sodelovanju med Policijo in Carino, ki bo podpisan v letu 2002.

B.3.

Upravna usposobljenost

Z izvedbo načrtovanih nalog na institucionalnem področju bo
Republika Slovenija upravno usposobljena do konca leta 2002 za
izvajanje pravnega reda EU, v nadaljnjih letih pa tudi za posebne
zahteve schengenskega pravnega reda.

Slovenija ima urejen t.i. poenostavljen mejni režim s sporazumi o
obmejnem prometu, sklenjenimi z Italijo in Avstrijo ter o planinskem
turističnem prometu na obmejnem območju z Avstrijo, v juliju
2001 ratificiran Sporazum o obmejnem prometu in sodelovanju z
Republiko Hrvaško pa se že izvaja v praksi.

Ustanovljene oziroma v izgradnji so institucije za izvajanje tujske
politike, saj je v okviru MNZ vzpostavljena in ekipirana ustrezna
upravna struktura, ki bo dokončana v letu 2003 z dograditvijo
ločenega azilnega doma in doma za tujce.

Republika Slovenija je sklenila bilateralne sporazume na področju
policijskega sodelovanja in preprečevanja organiziranega
kriminala s številnimi državami in z EUROPOLom. V okviru
projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja je bil
pripravljen osnutek sporazuma z Avstrijo o prekomejnem
policijskem sodelovanju, ki je podlaga oz. model za ureditev
policijskega sodelovanja preko notranjih schengenskih meja, v
istem kontekstu pa se pripravljajo tudi predpisi, ki bodo urejali
pristojnosti in organizacijo dela SIRENE ter smernice za
prekomejno policijsko sodelovanje.

Vizna politika je usklajena s pravnim redom EU, vzpostavljeni
elektronski informacijski sistem pa bo z usposobljenim osebjem
v Ministrstvu za zunanje zadeve in v diplomatsko konzularnih
predstavništvih operativen do konca leta 2002.
V Generalnem direktoratu Policije je vzpostavljena posebna
delovna skupina za spremljanje izvajanja nalog iz Schengenskega
izvedbenega načrta ter za pripravo potrebnih prilagoditev tega
dokumenta. Kadrovanje v policiji za leti 2002 in 2003 zaradi
restriktivne politike zaposlovanja sicer zaostaja za načrti (po 300
dovoljenih zaposlitev policistov v vsakem letu, namesto
načrtovanih 700 v letu 2002 in 540 v letu 2003), zato so v pripravi
ustrezni ukrepi za kompenzacijo zaposlitvenih možnosti. Po načrtih
poteka tudi usposabljanje in izobraževanje, ki je zagotovljeno
permanentno in je načrtovano dolgoročno, tudi s podporo sredstev
in projektov Phare.

Na področju organiziranega kriminala so v teku postopki za
sklenitev bilateralnih sporazumov z BiH, Ciprom, Estonijo,
Islamsko republiko Iran, Latvijo, Litvo, Malto, Turčijo in Združenim
kraljestvom Velike Britanije, na področju policijskega sodelovanja
pa s Francijo, Grčijo in Hrvaško. S posameznimi državami, s
katerimi so že sklenjeni tovrstni sporazumi, poteka postopek
sklenitve dodatnih (izvedbenih) protokolov.
Posodobljeni kazenskopravni sistem, ki je v veliki meri usklajen s
pravnim redom EU, omogoča učinkovito zatiranje organizirane
kriminalitete. Načrtovane spremembe kazenske procesne in
materialne zakonodaje v letu 2002 in nadalje bodo dokončno
uskladile to področje s pravnim redom EU in s sprejetimi
mednarodnimi pogodbami ter omogočile učinkovitejše
kazenskopravno ukrepanje.

V juniju 2002 bo z delno kapaciteto pričela delovati specializirana
enota policije na državni ravni za nadzor državne meje, na lokalni
ravni pa bodo specializirane enote za varovanje zunanje meje
postopno vzpostavljene do leta 2005.
V skladu s Schengenskim izvedbenim načrtom potekajo priprave
za postopno vključitev v SIS (do leta 2005) in na vzpostavitev
nacionalne pisarne SIRENE (načrtovano v letu 2004), pri čemer
je bila pridobljena oziroma je načrtovana tuja pomoč v okviru
Phare projektov tesnega institucionalnega sodelovanja s področja
nadzora državne meje in policijskega sodelovanja ter ciljnih

Med številnimi mednarodnimi sporazumi je bila ratificirana oziroma
podpisana večina mednarodnih konvencij s področja
preprečevanja korupcije, trgovine z drogami, transnacionalne
kriminalitete, terorizma in druge, tako da je pravni red EU na tem
področju v veliki meri že prevzet. Po dogodkih 11. septembra se
13. junij 2002
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projektov za IT infrastrukturo in tehnično opremo za nadzor
državne meje.

Informacijska enota za prepovedane droge v okviru Inštituta za
varovanje zdravja RS v letu 2002 načrtuje postopno zaposlitev 4
delavcev. Naloge te institucije so vzpostavitev ustreznega
nacionalnega informacijskega sistema na področju prepovedanih
drog in sodelovanje z agencijo EMCDDA iz Lizbone.

Ministrska koordinacija za vzpostavitev varnostnega, carinskega
in inšpekcijskega nadzora na zunanji meji EU, ki jo vodi minister
za evropske zadeve, s pomočjo posebne operativne skupine
usklajuje medresorske priprave za vzpostavitev ustreznih mejnih
režimov v skladu z zahtevami pravnega reda EU. Vse navedene
aktivnosti potekajo ob intenzivni strokovni in finančni pomoči EU,
potrebna sredstva pa so zagotovljena tudi v državnem proračunu.

V aprilu 2002 se je pričel izvajati Phare projekt na področju boja
proti drogam, katerega cilj je okrepiti nacionalno REITOX enoto in
jo usposobiti za sodelovanje z lizbonskim centrom (MCDDA),
ojačati sistem zmanjševanja povpraševanja po drogah ter
zmanjševanja ponudbe drog v slovenskem prostoru.

Na institucionalnem področju so bile uvedene številne novosti za
zatiranje organizirane kriminalitete: deluje skupina državnih tožilcev
za posebne zadeve ustanovljene so specializirane enote za
raziskovanje in preprečevanje korupcije, računalniške
kriminalitete, kriminalitete v javnem in poslovnem sektorju ter na
področju financ, enote za kriminalistično analitiko ter enote za
preiskovalno podporo za zaščito prič in načrtovanje preventivnih
aktivnosti. Okrepljeno je medresorsko sodelovanje na področju
boja proti organiziranemu kriminalu med organi odkrivanja, pregona
in drugimi organi, intenzivno je tudi sodelovanje in usposabljanje
na mednarodni ravni.

Za kontaktno točko za sodelovanje z OLAF je bila s sklepom
Vlade RS določena Carinska uprava RS. Ponovno se bo preučilo
primernost te institucije za sodelovanje na tem področju.
Na področju notranjih zadev potekajo oziroma so dogovorjeni ali
načrtovani številni projekti tesnega medinstitucionalnega
sodelovanja na področju nadzora državne meje, boja proti
organiziranemu kriminalu, policijskega sodelovanja, vzpostavitve
institucij za izvajanje schengenskega pravnega reda, IT sistemov
in tehnične opreme, izobraževanja itd. in so namenjeni predvsem
realizaciji Schengenskega izvedbenega načrta.

Sporazum o sodelovanju z EUROPOLom se postopno
implementira; vzpostavljena je bila informacijska povezava z
glavnim sedežem te organizacije, potekajo pa tudi razne oblike
sodelovanja s policijami držav članic EU, predvsem z
udeleževanjem strokovnih posvetov na posameznih področjih
kriminalitete, sodelovanje poteka tudi s t.i. oficirji za zvezo (liaison
officers), napotenimi v Slovenijo ali le-ti iz drugh držav pokrivajo
Slovenijo. Kontaktna točka za mednarodno policijsko sodelovanje
na področju organizirane kriminalitete je Sektor za organizirano
kriminaliteto Uprave kriminalistične policije. V okviru omenjenega
sektorja je ustanovljen oddelek Europol s petimi sistemiziranimi
delovnimi mesti (štiri že popolnjena). Vzpostavljena je neposredna
povezava z Europolom, koncem maja meseca 2002 pa bo z
delom na sedežu Europola pričel slovenski oficir za zvezo. Potrebni
institucionalni ukrepi bodo izvedeni tudi s pomočjo tvvinning
projekta na področju policijskega sodelovanja v sodelovanju s
Španijo.

2.3.25 Carinska unija
Napredek od zadnjega poročila o napredku

A. 1

Prenos zakonodaje

Republika Slovenija v obdobju od zadnjega poročila o napredku
na področju carinske unije ni sprejela nobenega novega zakona.
Zakon o spremembah in dopolnitvah carinskega zakona v drugi
obravnavi je bil sprejet Državnem zboru 14. maja 2002. Zakon bo
dokončno sprejet na junijski seji Državnega zbora.

Na področju protikorupcijske politike je vzpostavljena
institucionalna struktura s poudarkom na medinstitucionalnem
sodelovanju. V okviru Urada RS za preprečevanje korupcije, ki
se bo kadrovsko še okrepil, bo v letu 2002 formiran Strateški
svet. Na tem področju je uveljavljeno intenzivno mednarodno
sodelovanje.

A. 2

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Vlada RS v maju 2001 sprejela obširnejše vsebinske spremembe
in dopolnitve Uredbe za izvajanje carinskega zakona, ki se
nanašajo na pravila za pridobitev porekla blaga in način upravnega
sodelovanja za izvajanje ukrepov o določitvi preferencialnih
carinskih stopenj za uvoz določenega blaga po poreklu iz najmanj
razvitih držav. Le-te so skladne s spremembami in dopolnitvami
evropske izvedbene uredbe k carinskemu kodeksu iz leta 2000.

Na področju obravnavanja drog je vzpostavljena institucionalna
struktura. Urad za droge deluje v skladu z zakonskimi pooblastili
in z mandatom Vlade RS kot koordinacijska ustanova na nacionalni
in mednarodni ravni. Znotraj Urada za droge deluje Koordinacija
direktorja Urada za droge, ki jo sestavljajo predstavniki sedmih
ministrstev in predstavnik skupine Pompidou, PHARE in Svetovne
zdravstvene organizacije. Urad načrtuje kadrovsko okrepitev v
letu 2002.

V letu 2001 je Republika Slovenija uveljavila nov Zakon o carinski
tarifi, s katerim je bilo doseženo nadaljnje prilagajanje carinske
tarife ter njenih instrumentov oz. ukrepov predpisom EU, kar bo
pripomoglo k enostavnejšemu prevzemu carinske tarife Skupnosti
z vsemi ukrepi, ob vstopu v EU. Na podlagi Zakona o carinski
tarifi je bila v mesecu aprilu 2001 sprejeta Uredba o določitvi
ugodnejše carinske obravnave zaradi narave ali uporabe blaga v
posebne namene ter Uredba o poenostavljenem uvrščanju blaga
v kombinirano nomenklaturo. Vlada RS je novembra lani sprejela
Uredbo o kombinirani nomenklaturi s carinskimi stopnjami, s katero
se določa kombinirana nomenklatura blaga za potrebe carine in
zunanjetrgovinske statistike in je usklajena s kombinirano
nomenklaturo, ki jo uporablja Evropska unija, in vsebuje prikaz
.pogodbenih - WTO carinskih stopenj", ki so navedene v odstotkih
in so določene na osnovi vrednosti (ad valorem) ter kot posebne
dajatve v fiksnih zneskih na enoto mere ter običajne carinske

Komisijo Vlade RS za droge vodi Minister za zdravje. Komisijo
sestavlja 7 ministrov in 7 strokovnjakov s področja drog. Komisija
je sprejela predlog nacionalnega programa na področju drog in
bo njegovo izvajanje spremljala prek Urada za droge.
V lokalnih skupnostih so vzpostavljene lokalne akcijske skupine,
ki predstavljajo koordinativna telesa na lokalnem nivoju.
Koordinacijo LAS vodi Urad za droge.
Na področju nevladnih organizacij je vzpostavljena Zveza
nevladnih organizacij na področju drog, ki koordinira delo teh
organizacij in nastopa kot predstavnik pri pogajanjih z Vlado RS.
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stopnje. Vlada RS je sprejela tudi Uredbo o določitvi kontingentov
za uvoz blaga v letu 2002, s katero se določa obseg kontingentov
za uvoz blaga v letu 2002.

strategijo usposabljanja za povečanje administrativne
usposobljenosti pred vstopom Slovenije v Evropski uniji so se
delavci usposabljali za izvajanje nalog, ki jih prinaša članstvo v
Evropski uniji. Usposabljanje je zajemalo naslednje sklope:
Temeljne EU vsebine, Evropski predpisi in njihov prenos v pravni
sistem nacionalne države, Odbori in komitologija, Pogajanja.

Uredba o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot, ki jo
je sprejela Vlada RS novembra lani, določa dva načina razdelitve
carinskih kvot: prvi način je prednostna obravnava po vrstnem
redu prispelih prispevkov, drugi je metoda dražbe pravice do
uvoza v okviru carinskih kvot (licitacije) in se bo uporabljal za
najbolj občutljive kmetijske izdelke.

Usposabljanja so bila izpeljana tudi s pomočjo različnih programov
predpristopne pomoči kot so Phare, Fiscalis, Urada za izmenjavo
tehnične pomoči Taiex, in na podlagi bilateralnega sodelovanja z
državami članicami Evropske unije. Carinski delavci so se udeležili
43 usposabljanj, seminarjev ali študijskih obiskov, izpeljanih s tujo
pomočjo. Strokovna usposabljanja v okviru teh programov so
bila na naslednjih vsebinah: preiskave ladij, naknadnih kontrol,
kontrole hitre pošte na letališču, preprečevanja nezakonitega
prometa z blagom z dvojno rabo, konvencije CITES, boja proti
ponaredkom in piratstvu, mednarodnega pomorskega prometa,
trošarin, analize tveganja, skupnega tranzitnega postopka,
predhodnih sestavin.

Republika Slovenija je v novembru 2001 začela izvajati Zakon o
carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine. Zakon
določa nove naloge carinske službe pri preprečevanju vnosa in
iznosa ponarejenega in piratskega blaga in blaga s ponarejeno
blagovno znamko ali geografsko označbo na oziroma iz
carinskega območja Republike Slovenije. Pravilnik o izvajanju
določil omenjenega zakona, ki natančneje določa način predložitve
instrumenta zavarovanja in varščine, kriterije za določitev njune
višine, način sprostitve in vnovčitve, je Vlada RS sprejela v mesecu
septembru 2001.

V letu 2001 so se predstavniki carinske službe udeležili osem
seminarjev v okviru programa „Customs 2002" in sicer iz
naslednjih področij: izobraževanje za uporabo enotne tranzitne
zakonodaje, boja proti ponaredkom, sodelovanja med carino in
gospodarstvom, antidumpinških ukrepov, panevropske
kumulacije porekla blaga, klasifikacije IT izdelkov, ponaredkov,
izvoznih postopkov, tveganja in zavarovanja. Izvedenih je bilo pet
študijskih obiskov s področja naknadnih kontrol, lastnih sredstev,
informacijske tehnologije, analize tveganja in skupne kmetijske
politike.

V letu 2001 je minister za finance sprejel dva izvedbena prepisa
k Zakonu o carinski službi iz paketa predvidenih - pravilnik o
postopku, po katerem pooblaščene uradne osebe carinske službe
ustavljajo prevozna sredstva v cestnem in vodnem prometu in
pravilnik o priznanjih in nagradah v carinski službi, v maju 2002
pa še zadnjega - pravilnik o ravnanju z zaupnimi podatki in o
načinu varovanja zaupnih podatkov v carinski službi. Vlada RS je
sprejela uredbe o spremembah uredbe o določitvi izpostav kot
notranjih organizacijskih enot carinske službe in njihovem
delovnem področju.

S strani carinskih administracij držav članic Evropske unije je v
letu 2001 prišlo do opaznega povečanja števila zahtevkov za
administrativno pomoč. Slovenska carina je prejela 42 zahtevkov
in večina zahtevkov je bila uspešno rešenih. Carinska uprava je
carinskim administracijam držav članic Evropske unije poslala 9
zahtevkov za administrativno pomoč.

Septembra 2001 je Slovenija uveljavila Zakon o preoblikovanju
prostih carinskih prodajaln na cestnih mejnih prehodih z državami
članicami Evropske unije, ki delujejo v okviru Evropske unije, v
mejne prodajalne in o posebnih ukrepih nadzora na teh
prodajalnah. Mejne prodajalne poslujejo od 21. septembra 2001
pod enakimi carinskimi in davčnimi pogoji kot druge prodajalne v
Sloveniji.
A. 3

Sodelovanje s sosednjimi carinskimi službami Avstrije in Italije je
uspešno še posebno na medsebojnem obveščanju na mejnih
prehodih.

Upravna usposobljenost

Na področju upravnega sodelovanja je Carinska uprava (Sektor
za preiskovalne zadeve) v letu 2001 uspešno sodelovala v
mednarodnih akcijah pripravljenih in koordiniranih s strani držav
članic Evropske unije. Mednarodna akcija na osnovi direktive 88/
599/EGS poteka že več let in je namenjena kontroli notranjega
cestnega blagovnega prometa. Opravljeni so bili trije skupni
nadzori več inšpekcijskih služb. Mednarodne akcije, v katerih je
bila soudeležena slovenska carina v drugi polovici leta 2001 in v
prvem četrtletju 2002 so bile: HIO, SCORPIO, TRUCK-STOP in
SOL. Akcije so potekale tako na mejnih prehodih, kot tudi v notranjih
prometnicah in v Luki Koper. Namen akcij je bil odkrivanje ilegalnih
potnikov (HIO), odkrivanje Nelegalnega uvoza prepovedanih drog,
visoko obdavčljivega blaga ter orožja in streliva (ostale akcije).

Carinska uprava RS je julija 2001 opravila revizijo Strategije
razvoja. Ključna strateška področja in cilji carinske službe do
vstopa Slovenije v EU so pravilno izvajanje postopkov in
učinkovito pobiranje dajatev, višja raven zaščite družbe,
olajševanje pretoka blaga in potnikov, izboljšanje strokovnosti
dela zaposlenih in pogojev za njihovo delo, celovita informacijska
podpora carinski službi, priprava carinske službe na vstop v EU.
V pripravi je izvedbeni načrt aktivnosti za dosego strateških ciljev.
V zvezi s pripravo na reorganizacijo službe ob vstopu v Evropsko
unijo je Carinska uprava RS septembra 2001 pripravila osnutek
dokumenta »Reorganizacija carinske uprave Republike Slovenije
zaradi vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo". V dokumentu
so opredeljene kadrovske in organizacijske spremembe, ki so
posledica novih nalog in spremenjenega izvajanja obstoječih nalog,
ki jih bo morala opravljati slovenska carina v razmerah članstva
v Evropski uniji. Dokument je bil usklajen s sindikatom carinskih
delavcev aprila 2002 in ga bo sprejela Vlada RS do konca leta
2002.

Carinska uprava RS je aktivno sodelovala v izmenjavi informacij
preko različnih informacijskih kanalov (Mar-lnfo Sud, Balkan-lnfo,
Cargo-lnfo, CEN, RILO) in še posebej v primerih uspešnega
odkrivanja večjih količin orožja, drog in cigaret.
Aktivnosti na področju informatike so bile v letu 2001 usmerjene
v dopolnjevanje, dograjevanje in optimiziranje delovanja
obstoječega carinskega informacijskega sistema (CIS) ter v
priprave za zagotavljanje povezljivosti tega sistema s carinskimi
sistemi Evropske unije. Med omenjene aktivnosti spada
dograditev carinskega informacijskega sistema z modulom
sistema določitve poti, dopolnitev knjigovodskih vpisov na podlagi
seznama, kar predstavlja pomembno poenostavitev pri carinjenju
blaga večjih organizacij, prilagoditev in dopolnitev finančnega

Dodatnemu izobraževanju in usposabljanju zaposlenih Carinska
uprava RS daje poseben poudarek. Usposabljanje carinskih
delavcev izhaja Iz ciljev in nalog, opredeljenih v strategiji
izobraževanja, ki je bila sprejeta leta 1999. V letu 2001 je bilo
izvedenih 212 različnih oblik funkcionalnega usposabljanja, ki se
jih je skupaj udeležilo 2.104 carinskih delavcev. V skladu s
13. junij 2002
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modula zaradi uvedbe novih dajatev, ki se pobirajo pri uvozu
blaga in trošarin, dograditev sistema za arhiviranje in dearhiviranje
podatkov preteklih obdobij, dograditev sistema za elektronsko
izmenjavo podatkov z namenom izboljšanja zanesljivosti
delovanja. Aktivnosti potekajo v skladu z usmeritvami navedenimi
v Strateškem načrtu informatizacije Carinske uprave RS, ki je bil
sprejet v letu 2001. Povzetek tega načrta je bil posredovan tudi
Evropski komisiji.

dediščine, ki so bili nezakonito odstranjeni z ozemlja države članice
in z Direktivo 96/100/ES, s katero se dopolni priloga k Direktivi
93/7/EGS. Pravilnik o določitvi zvrsti predmetov kulturne dediščine
je bil sprejet v tretjem trimesečju leta 2000. Pravilnik je uredil
definicijo pojma narodnega bogastva.
Po Zakonu o preoblikovanju prostih carinskih prodajaln na cestnih
mejnih prehodih z državami članicami Evropske skupnosti, ki
delujejo v okviru Evropske unije, v mejne prodajalne in o posebnih
ukrepih nadzora na teh prodajalnah, ki ga je Republika Slovenija
sprejela v začetku leta 2001, so se prosto carinske prodajalne
preoblikovale v mesecu septembru. Mejne prodajalne poslujejo
pod enakimi carinskimi in davčnimi pogoji kot druge prodajalne v
Sloveniji od 21. septembra 2001.

V januarju 2001 je RS obvestila Evropsko komisijo, da se želi
priključiti na informacijske sisteme CCN/CSI. Pripravljen je bil
vzpostavitveni dokument projekta z opisom tehničnih,
organizacijskih, kadrovskih in finančnih razmer. Evropska komisija
je v drugi polovici minulega leta sklenila, da bo za vse države
kandidatke financirala dobavo opreme in instalacijo v okviru
Večdržavnega programa Phare (Phare Multy-Country).

V letu 2000 je Slovenija ratificirala konvencijo o začasnem uvozu
- Istanbulsko konvencijo, konvencijo o carinskem režimu za
zabojnike sklada, ki se uporabljajo v mednarodnem prevozu,
sporazum o brezcarinskem začasnem uvozu medicinske,
kirurške in laboratorijske opreme za brezplačno uporabo v
bolnišnicah in drugih zdravstvenih zavodih za potrebe
dignosticiranja ali zdravljenje, sporazum o izmenjavi reagentov
za določanje krvnih skupin, sporazum o izmenjavi reagentov za
tipizacijo tkiv, sporazum o izmenjavi zdravilnih učinkovin
človeškega izvora in 13. do 18. amandma h konvenciji o
mednarodnem prevozu blaga na osnovi TIR karneta.

V letu 2001 so potekale priprave na uvedbo sistema ITMS (Integrated Tariff Management System), ki vključuje med drugimi tudi
sistem TARIC.
Na področju carinjenja je bilo v decembru 2001 že 97 odstotkov
vseh deklaracij vloženih v elektronski obliki.
V Carinski upravi RS je bil poudarek na racionalizaciji zaposlovanja.
V največji meri so bile izkoriščene zmožnosti prezaposlovanja
znotraj službe, kakor tudi koriščenje nadomestnih zaposlitev. V
letu 2001 je bilo za izvajanje nalog na področjih, ki so pomembna
za približevanje k Evropski uniji, odobrenih 27 novih zaposlitev.
Konec leta 2001 je bilo skupno število zaposlenih 2.321.
B.

Celovit opis in pregled poglavitnih nalog

B.1

Zakonodaja

Od načrtovanih zakonov po Državnem programu za prevzem
pravnega reda EU do konca leta 2002 je bilo sprejetih deset
zakonov (navedenih zgoraj). Od načrtovanih podzakonskih
predpisov je bilo 25 sprejetih: osem k Carinskemu zakonu oziroma
k Zakonu o spremembah in dopolnitvah Carinskega zakona, pet
k Zakonu o carinski tarifi in petnajst k Zakonu o carinski službi.
Sprejem petih podzakonskih predpisov je predviden ob drugi
reviziji carinskega zakona.

Republika Slovenija je že leta 1996 uveljavila carinski sistem,
primerljiv z evropsko carinsko zakonodajo. Temeljne značilnosti
evropskega carinskega kodeksa so zajete v Carinskem zakonu
in izvedbenih predpisih. Prva revizija Carinskega zakona je bila
uveljavljena sredi leta 1999 z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah Carinskega zakona. Za izvajanje tega revidiranega
Carinskega zakona so bili sprejeti tudi vsi potrebni izvedbeni
predpisi.

B.2

Na podlagi Evropskega sporazuma o pridružitvi je bilo za
industrijske izdelke vzpostavljeno prosto trgovinsko območje med
Republiko Slovenijo in Evropsko unijo.
Slovenski carinski sistem je primerljiv z evropskim. Slovenska
carinska tarifa je v veliki meri že prilagojena carinski tarifi EU,
tako da prevzem le-te ne bo predstavljal večjih sprememb in
pomenil bistvenih novosti. Kombinirana nomenklatura je usklajena
s kombinirano nomenklaturo, ki jo uporablja Evropska unija.
Slovenija je že sprejela sistem kumulacije porekla blaga med
evropskimi državami. Slovenski tranzitni postopek je usklajen s
prakso v EU. Uporaba Enotne carinske listine je usklajena z
uporabo v EU.

V letu 2001 je Republika Slovenija uveljavila novi Zakon o carinski
tarifi, s katerim je bilo doseženo nadaljnje prilagajanje carinske
tarife ter njenih instrumentov oziroma ukrepov predpisom EU,
kar bo pripomoglo k enostavnejšemu prevzemu carinske tarife
Skupnosti z vsemi ukrepi ob vstopu v Evropsko unijo.
Novi Zakon o carinski službi je začel veljati sredi leta 1999. Pravilnik
o notranji organizaciji v Carinski upravi RS je bil uveljavljen v letu
2000. Zakon o carinski službi in njegovi podzakonski akti
zagotavljajo učinkovito izvajanje nalog, ki jih bo na carinskem
področju treba izvajati tudi po pristopu k Evropski uniji. Zakon je v
skladu z načeli in smernicami Evropske unije. Prav tako je bil že
v letu 2000 sprejet Etični kodeks zaposlenih v carinski službi.

Za vzpostavitev varnostnega, carinskega in inšpekcijskega
nadzora na bodoči zunanji meji EU je Vlada RS že v letu 2000
ustanovila posebno medresorsko koordinacijsko komisijo.
Slovenija bo s članstvom v Evropski uniji v celoti prevzela
odgovornost za varovanje in nadzor zunanje meje EU.
Slovenija v celoti izvaja določila Konvencije o nezakonitem prometu
z drogami in psihotropnimi snovmi. Nadzor nad prometom s
prekurzorji se opravlja na način, ki je prilagojen predpisom EU.

Zakon o predhodnih sestavinah za prepovedane droge je bil sprejet
v letu 2000. Z zakonom je podrobneje urejen nadzor nad uvozom
in izvozom ter delno nadzor nad domačim prometom, urejeno je
dopolnjevanje in spreminjanja seznama prekurzorjev v soglasju
s spremembami, ki jih sprejmejo organi Evropske unije ali Komisija
za droge OZN.

Slovenija uporablja bilateralne sporazume o sodelovanju v
carinskih zadevah od držav članic Evropske unije z Avstrijo,
Francijo, Grčijo, Nemčijo in Italijo. Z državami članicami Evropske
unije to področje ustrezno pokriva Protokol 5 k Pridružitvenemu
sporazumu.

Zakon o varstvu kulturne dediščine je bil sprejet v letu 1999 in je
usklajen z Direktivo 93/7/EGS o vračanju predmetov kulturne
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2.3.26 Zunanji odnosi

V letu 2000 sta bila podpisana in ratificirana sporazuma z Norveško
in Makedonijo. V letu 2001 je bil podpisan sporazum s Češko
republiko, ki je medtem že ratificiran, z Republiko Italijo podpisani
sporazum pa čaka na ratifikacijo. Z Izraelom se predvideva podpis
v bližnji prihodnosti. Pogajanja so zaključena in sporazumi
parafirani z Albanijo in Bosno in Hercegovino. V teku so pogajanja
s Poljsko, Rusko federacijo, Slovaško, Turčijo, Ukrajino in Veliko
Britanijo. Pobude za začetek pogajanj so bile poslane še Zvezno
Republiko Jugoslavijo, Latvijo, Belorusijo, Bolgarijo, Kanado,
Madžarsko in Romunijo. Na podlagi bilateralnih sporazumov o
prosti trgovini je carinsko sodelovanje zajeto v sporazumih z
Bolgarijo (tudi preneseno v sporazum s CEFTA), Estonijo,
Hrvaško in Litvo.
B. 3

Napredek od lanskega slovenskega poročila o
napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

Pravni red Evropske unije s področja 26 - Zunanji ekonomski
odnosi in mednarodna razvojna pomoč, ki obsega skupno
trgovinsko politiko, razvojno politiko in pomoč ter trgovinske in
gospodarske sporazume s tretjimi državami in mednarodnimi
organizacijami, bo v Republiki Sloveniji po pristopu k Evropski
uniji neposredno veljaven in zato ne zahteva prenosa v nacionalni
pravni red. Republika Slovenija bo z dnem vstopa v EU odpovedala
svoje obstoječe sporazume o prosti trgovini (ki jih izvaja na podlagi
letnih uredb o izvajanju le-teh) ter prevzela sporazume, ki jih je s
tretjimi državami sklenila EU.

Upravna usposobljenost

Z Zakonom o carinski službi je bila v letu 1999 postavljena nova
organizacija službe. V Generalnem carinskem uradu je bilo
ustanovljenih več novih oddelkov za izvajanje nalog carinske
službe ob vstopu v Evropsko unijo: oddelek za TARIC, enota za
tranzit, oddelek za administrativno sodelovanje na področju
trošarin, preiskovalno informacijsko analitski center. Razvoj in
usmeritev carinske službe je začrtana z dokumentom Strategija
razvoja carinske uprave RS. Slovenija je reorganizirala Carinsko
upravo po vzoru sodobnih carinskih administracij v letu 2000.

A.2.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

V letu 2001 je bila Slovenija aktivno vključena v t.i. mandatirana
pogajanja o nadaljnji liberalizaciji trgovine na področju storitev in
kmetijstva ter v priprave za četrto ministrsko konferenco WTO v
Dohi, kjer je podprla zaključke konference ter odprtje novega
kroga multilateralnih trgovinskih pogajanj.

Carinska uprava RS je veliko pozornosti posvetila poenostavitvam
carinskih postopkov, kjer so aktivnosti potekale predvsem na
štirih področjih - uporabi poenostavljenega deklariranja in
deklariranja na podlagi knjigovodskih vpisov, uvedbi poenostavitev
v skladiščno-logističnih centrih, uvajanju brezpapirnega
poslovanja ter nudenju pomoči pri razlagi in uporabi predpisov.
Nadalje je veliko pozornosti namenjeno izboljšanju pretoka
informacij in transparentnosti poslovanja carinske službe,
izboljšanju sistema obveščanja notranjega in zunanjega okolja z
Izdajanjem carinskega časopisa, ter eblikovanju spletnih strani
Carinske uprave preko intraneta in interneta.

Republika Slovenija je septembra 2001 zaključila postopek pristopa
k Ministrski deklaraciji o trgovini z izdelki informacijske tehnologije
v okviru STO in postala 56 pogodbenica te deklaracije.
Februarja 2002 je Republika Slovenija pristopila k Deklaraciji o
mednarodnih investicijah in multinacionalnih podjetjih v okviru
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD)),
čeprav še ni njena članica.
A.3.

Na področju človeških virov je bil dosežen napredek pri urejanju
delovnopravnega statusa zaposlenih, zlasti urejanja plač,
napredovanj in usposabljanja delavcev. Posebna pozornost se je
namenjala korektnemu in nepristranemu delu zaposlenih v
Carinski upravi RS. Etični kodeks je bil sprejet ob sodelovanju
sindikata carinskih delavcev.

Upravna usposobljenost

V okviru Ministrstva za gospodarstvo - Področje ekonomskih
odnosov s tujino, se je število zaposlenih v preteklem letu ostalo
nespremenjeno. V okviru priprav na izvajanje pravnega reda EU
poteka strokovno izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.
Ministrstvo za zunanje zadeve je prevzelo koordinacijo na
področju razvojne pomoči, ki bo po članstvu v EU potekala preko
Evropskega razvojnega sklada.

Carinska uprava RS daje velik poudarek odkrivanju in
preprečevanju tihotapljenja drog in visoko obdavčljivega blaga,
predvsem cigaret, alkohola in alkoholnih pijač ter naftnih derivatov.
V novembru 2000 so bili informacijski sistemi Generalne direkcije
TAXUD Evropske komisije prvič bolj podrobno predstavljeni
Carinski upravi Republike Slovenije. Od takrat potekajo
raznovrstne aktivnosti organizacijske in tehnične narave, da bi
Carinska uprava razvila nacionalne sisteme, ki se bodo priključili
na evropske sisteme in od njih prejemali, ali pa njim posredovali
zahtevane podatke. Meseca julija 2001 je bila sprejeta Strategija
razvoja informatike v Carinski upravi, ki poleg vzpostavitve
povezljivosti s sistemi Evropske unije postavlja okvir tudi za
modernizacijo carinske službe.

13. junij 2002
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B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

Republika Slovenija bo ob pristopu k EU odpovedala obstoječe
sporazume o prosti trgovini, ki jih ima sklenjene s 33 državami
(poleg držav članic EU še z državami članicami sporazumov
CEFTA in EFTA ter s Hrvaško, Makedonijo, Litvo, Latvijo, Estonijo,
Turčijo, Izraelom ter Bosno in Hercegovino; pred članstvom v EU
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bo verjetno podpisan še sporazum o prosti trgovini z Jugoslavijo)
in prevzela sporazume, ki jih je s tretjimi državami sklenila
Evropska unija. Republika Slovenija bo z dnem vstopa prevzela
tudi vse politike in ukrepe, ki sodijo v okvir področja 26 in ki bodo
po pristopu k EU neposredno veljavni, zato ne zahtevajo prenosa
v nacionalni pravni red.

Pri pogajanjih o nadaljnji liberalizaciji storitev v okviru Splošnega
sporazuma o trgovini s storitvami (GATS) se bo Republika
Slovenija posvetovala s pristojnimi službami Evropske komisije.
Glede postopka pristopanja k Sporazumu o vladnih nabavah in
Sporazumu o civilnem letalstvu STO bo Republika Slovenija
upoštevala priporočila Evropske komisije.

Republika Slovenija bo ob pristopu k Evropski uniji prevzela
splošno shemo preferencialov za industrijske in kmetijske izdelke,
ki bo takrat v veljavi. Trenutno je veljavi decembra 2001 sprejeta
uredba Sveta št. 2501/2001, ki vsebuje shemo splošnega sistema
carinskih preferencialov za obdobje od 1.1.2002 do 31.12.2004
in omogoča blagu iz najmanj razvitih držav (po razvrstitvi
UNCTAD) dostop na notranji trg Evropske unije brez carin in
količinskih omejitev (z izjemo orožja in najbolj občutljivih kmetijskih
izdelkov, katerih uvoz je omejen s kvotami). Republika Slovenija
bo v letu 2002 sprejela predpis, s katerim bo uvedla preferencialni
uvoz za proizvode iz najmanj razvitih držav v razvoju.

Republika Slovenija namenja veliko pozornosti varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin. Podpisala in ratificirala je 24
mednarodnih dokumentov o varstu človekovih pravic, ki jih tudi
učinkovito izvaja. Na področju humanitarne pomoči je ratificirala
najpomembnejše konvencije OZN s rega področja in aktivno
sodeluje v mednarodnih akcijah pomoči.
Ob pristopu k Evropski uniji bo Republika Slovenija skladno s
128. členom Sporazuma o skupnem ekonomskem prostoru (EEA)
formalno zaprosila za članstvo v tem sporazumu.
B.3.

Republika Slovenija je ob pristopu k Splošnemu sporazumu o
trgovini in carinah (GATT) sprejela obveznost, da bo pristopila k
Sporazumu o javnih naročilih STO. Septembra 2001 je vložila
uradno prošnjo za začetek postopka pristopa in predložila
informacijo o sistemu javnih naročil v Sloveniji. Februarja 2002 so
potekale prve večstranske konzultacije s pogodbenicami
Sporazuma o vladnih naročilih. Glede nadaljnjega pristopanja k
Sporazumu o javnih naročilih, kot tudi k Sporazumu o civilnem
letalstvu, bo Slovenija upoštevala priporočila Evropske komisije.

Prilagajanje in usklajevanje s pravnim redom Evropske unije poteka
v okviru Ministrstva za gospodarstvo - Področje ekonomskih
odnosov s tujino, ki koordinira vse aktivnosti med posameznimi
resorji in odnose z mednarodnimi organizacijami in združenji. Izjema
je koordinacija na področju razvojne pomoči, ki poteka v
Ministrstvu za zunanje zadeve.

Republika Slovenija tudi aktivno sodeluje v novem krogu
multilateralnih trgovinskih pogajanj v okviru STO, ki vključujejo
dogovor in pravila o dostopu na trg z možnostjo, da se pogajanja
razširijo še na druga področja in na dogovorjena vprašanja, ki so
pomembna za države v razvoju in za druge članice STO. Na
podlagi pobude za posebno obravnavo najmanj razvitih držav v
razvoju v okviru STO Republika Slovenija pripravlja predpis, na
podlagi katerega bo uvedla preferencialni uvoz za proizvode iz
teh držav.

2.3.27.Skupna zunanja in varnostna politika
Napredek od lanskega poročila

A.1.

Prenos zakonodaje

A.2.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Slovenija je 15. maja 2001 prvič sodelovala na razširjeni seji Sveta
za splošne zadeve EU, (EU+15) na ravni zunanjih in obrambnih
ministrov. Zasedanje je pomenilo realizacijo sklepov iz vrha EU v
Niči ter nadaljevanje začetega dialoga med EU in pridruženimi
članicami. Ministri so na zasedanju pregledali napredek pri
izgrajevanju skupne evropske varnostne in obrambne politike.

Zakon o izvozu blaga z dvojno rabo (sprejet marca 2000) poleg
blaga ureja tudi nadzor nad izvozom tehnologij v skladu z uredbo
Sveta 1334/2000. Obstoječi seznam blaga z dvojno rabo, ki je
določen s sklepom Vlade Republike Slovenije, bo v letu 2002
nadomeščen z novim seznamom blaga, vsebovanim v uredbi
Sveta 2432/2001.

Novembra 2001 je Slovenija sodelovala na nadaljevalni konferenci
prve konference za najavo sil za prihodnje evropske sile za hitro
posredovanje. Nadaljevalna konferenca je obravnavala izboljšave
zmogljivosti prihodnjih evropskih sil za hitro posredovanje.
Slovenija je na njej potrdila svoj prispevek iz leta 2000, to je prijavo
sredstev in sil, ki že sedaj delujejo v različnih operacijah
Partnerstva za mir, vodenih s strani NATO.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

V predpristopnem obdobju Republika Slovenija spremlja politike
Evropskih skupnosti, usposablja kadre in prevaja pravni red
Evropske unije, kar bo omogočilo njegovo nemoteno in učinkovito
izvajanje ob pristopu. V sodelovanju s pristojnimi službami
Evropske komisije Republika Slovenija postopno prilagaja svoje
obveznosti v okviru STO obveznostim Evropske unije. Za to
nalogo je zadolžena posebna medresorska delovna skupina za
koordinacijo v zadevah STO, ki deluje v okviru Ministrstva za
gospodarstvo. Republika Slovenija aktivno sodeluje v pogajanjih
o nadaljnji liberalizaciji trgovine s storitvami in kmetijskimi proizvodi
v okviru STO. V skladu s Strategijo vključevanja v gospodarsko
obnovo JV Evrope sodeluje tudi v Paktu stabilnosti kot aktivna
donatorka na projektih humanitarne pomoči, tehnične pomoči in
sofinanciranja projektov.
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A.

Vsa potrebna zakonodaja na tem področju je bila sprejeta že
predhodno.

Republika Slovenija bo do članstva v EU izvajala resolucije
Varnostnega sveta OZN na podlagi Zakona o omejevalnih ukrepih
(sprejet maja 2001) oziroma dopolnitev tega zakona, ki bodo
sprejete po hitrem postopku v juniju 2002 in določajo učinkovitejši
način obveščanja Varnostnega sveta OZN o izvajanju omejevalnih
ukrepov mednarodne skupnosti.

B.2.

Upravna usposobljenost

Hkrati s tem zasedanjem so se na ločenem srečanju v enakem
formatu (EU+15) sestali tudi ministri za notranje zadeve, ki so
razpravljali o civilnem kriznem upravljanju in prihodnjih policijskih
silah EU. Slovenija je na tem zasedanju za prihodnje policijske sile
EU najavila prispevek 80 policistov. V s strani EU načrtovani
operaciji EUPM v BiH, katere začetek je predviden 1. januarja
2003, bo Slovenija sodelovala s štirimi policisti.
V s strani NATO vodenih operacijah v okviru SFOR in KFOR
Slovenija sodeluje s trenutno 108 pripadniki Slovenske vojske. V
SFOR sodeluje s 102 pripadnikoma (letalsko helikopterski oddelek
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- 41 pripadnikov, enota vojaške policije v MSU (Multinational Specialized Unit) - 49 pripadnikov, sanitetna enota -12 pripadnikov),
v KFOR pa s šestimi častniki.

Slovenija je preko ITF udeležena pri deminiranju v regiji (BiH,
Hrvaška, Makedonija, Kosovo in sever Albanije) in pomoči žrtvam
min. ITF si je pridobila vlogo osrednjega dejavnika humanitarnega
deminiranja v JVE, kjer je bilo z njeno pomočjo doslej deminirano
22,65 mio kvadratnih metrov kontaminiranega ozemlja.

V celoti v mirovnih akcijah za stabilizacijo razmer v jugovzhodni
Evropi Slovenija sodeluje s približno 140 osebami, ki delujejo v
mednarodnih vojaških in policijskih enotah ter misijah OVSE v
regiji. Vlada RS je 14. februarja 2002 sprejela sklep, da ponudi
povečanje kontingenta Slovenske vojske v SFOR v BiH za eno
motorizirano četo s 109 pripadniki ("Combat Company of the
10th Motorized Batallion") ter s pripadajočimi motornimi in bojnimi
vozili. Četa je s 1. majem 2002 pripravljena in za odhod čaka na
odobritev s strani vrhovnega poveljstva zavezniških sil za Evropo
(SHAPE). V SFOR se bo predvidoma vključila septembra oz.
oktobra 2002.

Slovenija je v sodelovanju z nevladno organizacijo Slovenska
filantropija in mestom Ljubljana ustanovila Regionalni center JVE
za psihosocialno dobrobit otrok »Skupaj«, s čimer želi prispevati
svoj delež k izboljšanju duševnega zdravja otrok, prizadetih zaradi
oboroženih spopadov na območju JVE. Projekti, ki so se izvajali
v okviru Slovenske filantropije v Sloveniji, sedaj potekajo tudi na
območju nekdanje SFRJ.
•>
Slovenija je aktivna udeleženka v vseh treh delovnih omizjih Pakta
stabilnosti za jugovzhodno Evropo (PS JVE):

Slovenija je v skladu z resolucijo Varnostnega sveta OZN 1373
(2001) in smernicami Protiterorističnega odbora VS v OZN
posredovala poročilo o konkretnih ukrepih in zakonodajnih
postopkih, ki jih izvaja v boju proti terorizmu. Državni zbor RS je
12. oktobra 2001 sprejel Deklaracijo o skupnem boju proti
terorizmu, v kateri se pridružuje odločnosti mednarodne skupnosti
v enotnem in skupnem boju proti terorizmu ter poziva k izvajanju
konkretnih ukrepov v tem boju. Vlada RS je sprejela ustrezne
odločitve, ki posameznim odgovornim vladnim organom nalagajo
konkretne aktivnosti v boju proti terorizmu.

V okviru Delovnega omizja za demokratizacijo in človekove pravice
Slovenija kljub novim prioritetam, nadaljuje z izvajanjem aktivnosti,
ki jih je začela v prejšnjih letih in jih sama financira.
Najpomembnejši je Mednarodni center za medetnične odnose in
manjšine v okviru Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani.
Center se je osredotočil na problematiko medetničnih odnosov v
etnično pluralnih družbah JVE, s poudarkom na zagotavljanju
pravic pripadnikov manjšin v skladu z obstoječimi mednarodnimi
standardi. Ena od ključnih nalog je oblikovanje mreže različnih
raziskovalnih ustanov ter sodelovanje in izmenjava strokovnjakov
iz regije in drugih držav, ki sodelujejo v PS JVE.

Poleg ukrepov proti terorizmu, se je Slovenija s konkretno
humanitarno in logistično pomočjo pridružila tudi prizadevanjem
mednarodne skupnosti za zagotovitev pomoči prebivalcem
Afganistana in širše regije. Oblike pomoči so naslednje:
- pripravljenost za sodelovanje Slovenije v podpori za
distribucijo humanitarne pomoči v Afganistanu z osebjem
(kontrolorji letenja, letališki tehniki), možnostjo uporabe
letališča Maribor za pretovarjanje humanitarne pomoči in
postavitvijo humanitarne baze v Afganistanu v vrednosti 20
milijonov SIT (navedena pomoč je bila že določena s sklepom
Vlade RS 22. novembra 2001),
- v okviru Mednarodnega fonda za razminiranje in pomoč
žrtvam min (ITF), bo Slovenija ponudila financiranje in izvedbo
osemtedenskega usposabljanja za srednji management
dvajsetih afganistanskih deminerjev. Projekt se bo izvajal
skupaj z ZDA, ki bodo slovenski prispevek v ITF podvojile,
prav tako bo Slovenija v okviru ITF financirala in izvedla
trimesečno usposabljanje petih strokovnjakinj iz Afganistana
za rehabilitacijo žrtev min v Inštitutu RS za rehabilitacijo v
Ljubljani.

Drug večletni projekt je »Mariborska pobuda«. V pobudi gre za
vrsto strokovnih in političnih srečanj v državah JVE, ki pomenijo
poglabljanje medverskega dialoga oz. prispevek verskih skupnosti
k stabilizaciji in demokratizaciji JVE. Izvaja ga Mednarodna
znanstvena konferenca manjšine za jutrišnjo Evropo - ISCOMET
(International Scientific Conference Minorities for Europe Tomorrow).
Eden pomembnih dolgoročnih projektov Slovenije v okviru PS
JVE je tudi - proučevanje položaja Romov. Triletni projekt, v
katerem sodelujejo tudi strokovnjaki nekaterih drugih držav
(Hrvaška, Avstrija), se odvija ob sodelovanju predstavnikov
romske skupnosti in obeta nekaj praktičnih pozitivnih rezultatov
za njihov položaj.
Slovenija vodi mednarodno Delovno skupino za človekove pravice
in manjšine. Slovenska strokovnjaka na področju izobraževanja
sta v okviru »Razširjenega graškega procesa«, ki se v PS JVE
ukvarja s projekti izobraževanja, začela izvajati projekt "Tematski
pregled politik izobraževanja v JVE". Projekt poteka v okviru Mreže
za sodelovanje v izobraževanju v JVE, ki naj bi prerasla v Center
za študij edukacijskih strategij v JVE.

Stroški obeh projektov na področju deminiranja znašajo 10
milijonov SIT.
Pakt stabilnosti za jugovzhodno Evropo

Na področju Delovnega omizja za gospodarsko obnovo in razvoj
je Ministrstvo za gospodarstvo (MG) v lanskem letu za projekte
namenilo 1,4 mio evrov. MG je izvajalo in sofinanciralo številne
projekte s področja gospodarske obnove in razvoja, ki se nanašajo
predvsem na:
sodelovanje pri izgrajevanju institucij tržne ekonomije (borza
vrednostnih papirjev, preoblikovanje carine, klirinško depotna
družba...),
- izobraževanje in usposabljanje strokovnjakov (preko
seminarjev in zagotavljanja prakse),
pomoč pri pridobivanju strokovnih kadrov (štipendiranje
kadrov iz nekaterih držav JVE, ki ga v letu 2002 prevzema
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport),
- zagotavljanje strokovne in finančne podpore razvoju
podjetništva (financiranje regionalnega projekta vzpodbujanja
podjetništva preko Mednarodne finančne korporacije - IFC
(International Finance Corporation), ki ga vodi Svetovna

Slovenska nacionalna varnost in gospodarski razvoj sta v veliki
meri odvisna tudi od varnosti, demokratičnega razvoja in
gospodarske stabilnosti držav na območju sosednje regije
jugovzhodne Evrope (JVE). Aktivna vloga v tem prostoru je
Slovenijo uveljavila kot pomembnega partnerja EU, ZDA in NATO
pri urejanju razmer v tem delu Evrope. Prava perspektiva
gospodarskega in političnega razvoja držav zahodnega Balkana
so sporazumi o sodelovanju in približevanju EU. V interesu
Slovenije je, da bi ti sporazumi te države čim prej usposobili in
pripeljali v krog demokratičnih, varnih, predvsem pa za
gospodarska.vlaganja bolj zanimivih in manj tveganih držav.
Slovenija je razvila uspešno gospodarsko sodelovanje z državami
JVE in je njihov pomemben zunanjetrgovinski partner ter investitor.
Trenutno je Slovenija prvi tuji investitor v ZRJ in med prvimi tujimi
Investitorji v BiH. Za države prejemnice pomoči v okviru PS JVE
Slovenija predlaga njihovo postopno vključitev v CEFTA.
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2.3.28 Finančni nadzor

banka in izvajanje projekta usposabljanja za podjetništvo s
prenosom izkušenj s podjetniškimi inkubatorji s strani
Podjetniškega centra za malo gospodarstvo - PCMG),
podpora izgrajevanju pogojev za povečanje investiranja,
sodelovanje pri odpravljanju vseh vrst trgovinskih ovir.

Notranji nadzor

Drug pomembnejši projekt Slovenije je Center za razvoj financ, ki
usposablja finančne strokovnjake iz držav JVE in drugih
zainteresiranih držav. Center ima podporo Svetovne banke in
nekaterih mednarodnih finančnih institucij.

V Delovnem omizju za varnostna in obrambna vprašanja Slovenija
sodeluje v okviru antikorupcijske iniciative PS JVE (SPAI) in
iniciative za boj proti organiziranemu kriminalu (SPOC).
V okviru usposabljanja za preprečevanje naravnih nesreč in
pripravo nanje, se je v maju 2002 začel izvajati skupni projekt
Slovenije in Hrvaške "Izobraževanje in usposabljanje za varstvo
pred nesrečami v JVE". Prvi tečaj bo organizirala Slovenija z
Uradom za usklajevanje humanitarnih aktivnosti pri OZN.
Slovenija sodeluje v verifikacijskem centru RACVIAC (Regionalni
center za pomoč pri verifikaciji nadzora orožja) v Zagrebu ter v
organiziranih akcijah drugih obrambno varnostnih iniciativ. Jeseni
bo enoletno vodenje Mednarodne svetovalne skupine v RACVIAC
prevzel slovenski predstavnik.

B.1.

Prenos zakonodaje

V letošnjem letu se je Republika Slovenija ukvarjala tudi z ureditvijo
vprašanja zaščite finančnih interesov EU. V ta namen je bila
imenovana Carinska uprava Republike Slovenije kot kontaktna
točka za sodelovanje z institucijo EU za zaščito finančnih interesov
EU OLAF. Opravljen je bil tudi tehnični sestanek s službami
Komisije, katerega zaključki bodo podlaga za nadaljnje aktivnosti
in morebitne spremembe pri urejanju tega področja v Republiki
Sloveniji, da bi se zagotovila primerna kontaktna točka za
sodelovanje z OLAF, t.j. organ ali služba, ki bo poleg izmenjave
informacij imela tudi nalogo in pristojnosti koordiniranja nacionalne
zakonodaje za to področje.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Z delitvijo skupnih vrednot in ciljev v pogojih članstva v EU pričakuje
Slovenija vso podporo za svoje članstvo v OECD.

Republika Slovenija se pripravlja tudi na uvedbo popolne
decentralizacije izvajalskega sistema pri izvajanju instrumenta
ISPA na način, ki bo omogočil direktni prehod na pravila izvajanja
kohezijskega sklada takoj po vstopu v EU. V priprave so vključena
ustrezna ministrstva - Ministrstvo za okolje In prostor, Ministrstvo
za promet, Ministrstvo za.finance, Služba za nadzor proračuna
pri MF in Služba vlade RS za evropske zadeve. Izdelava
samoocen obeh za ISPA pristojnih ministrstev, je v teku. Služba
za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance bo v mesecu

Administrativna usposobljenost

Za izvajanje SZVP Slovenija že ima ustanovljene in delujoče vse
potrebne institucije. V okviru priprav na članstvo Slovenije v EU
bo Ministrstvo za zunanje zadeve zagotovilo tudi delovanje
šifrirnega sistema za elektronsko posredovanje sporočil, ki bo
omogočal sodelovanje v okviru EU mreže cortesy.
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Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Republika Slovenija pripravlja sprejem dokumenta Politika za
področje notranjega nadzora javnih financ (Policy Paper) za
področje notranjega nadzora javnih financ (PIFC) in spremembe
in dopolnitve sekundarne zakonodaje za to področje. Sprejem
teh dokumentov se predvideva do konca julija 2002.

Slovenija redno sodeluje v političnem dialogu med EU in
pridruženimi državami na vseh ravneh. V okviru mednarodnih
organizacij svoje dejavnosti usklajuje s skupnimi stališči EU.
Slovenija je 25. oktobra 2001 gostila drugo neformalno zasedanje
političnih direktorjev in evropskih korespondentov iz zunanjih
ministrstev držav članic EU in pridruženih članic.

B.3.

Prenos zakonodaje

Sprejeto zakonodajo je Republika Slovenija uveljavila neposredno
po njenem sprejemu, vendar pa je tudi pred tem z vzpostavljanjem
notranje revizijskih služb pri proračunskih uporabnikih in
ustreznejšim definiranjem nalog Službe za nadzor proračuna že
delovala v skladu s sedaj zakonsko postavljenimi usmeritvami. V
ta namen je vzpostavila notranje revizijske službe na vseh
ministrstvih in pri generalnem sekretariatu vlade.

Nadaljnje zakonodajne dejavnosti na področju skupne zunanje in
varnostne politike (SZVP) niso potrebne, ker obstoječa zakonodaja
Sloveniji že omogoča vključitev v SZVP EU.
B.2.

A.1.

A.2.

V letu 2001 je Slovenija v države regije JVE vložila 2 mio evrov. V
proračunskih postavkah petih ministrstev Vlade RS za leto 2002
je za projekte in aktivnosti v okviru PS JVE zagotovljeno 405 mio
SIT oziroma cca. 1,8 mio evrov.
Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

Napredek od zadnjega poročila o napredku

V obdobju od zadnjega poročila o napredku je Republika Slovenija
na področju urejanja notranjega finančnega nadzora naredila
pomemben napredek s tem, ko je v marcu 2002 sprejela Zakon
o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah (Ur. I. RS
30/02). Republika Slovenija je upoštevala vsa priporočila Evropske
komisije in uzakonila notranji nadzor javnih financ (Public Internal
Financial Control - PIFC), ki temelji na treh osnovnih elementih:
odgovornosti predstojnikov neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna za vzpostavitev in delovanje primernega sistema
finančnega poslovodenja in kontrol (Financial management and
Control - FM/C), neodvisnih notranje revizijskih službah, ki
ocenjujejo učinkovitost in kvaliteto teh sistemov, in centralnem
organu za razvoj, koordinacijo in usmerjanje tako sistemov
finančnega poslovodenja in kontrol, kot notranje revizije in
preverjanje njunega delovanja.

Klinični center v Ljubljani izvaja izobraževanje zdravnikov iz držav
JVE.

B.

A.
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juniju pripravila oceno stopnje izpolnjevanja zahtev Evropske
komisije na področju finančnega upravljanja in nadzora za potrebe
uvedbe popolne decentralizacije izvajanja programa ISPA, ki jo
bo Republika Slovenija predložila Evropski komisiji.
A.3.

B.3.

Funkcijo centralnega organa izvaja Služba za nadzor proračuna
kot organizacijska enota Ministrstva za finance. Ustrezno temu
je bila že v letu 2000 postavljena nova organizacijska struktura
Službe, ki ima vodstvo in tri oddelke: vodstvo (3 zaposleni),
Oddelek za razvoj kakovosti notranje revizije in izobraževanje (3
zaposleni), Oddelek za revidiranje in certificiranje (6 zaposlenih)
in Oddelek za inšpekcijo (6 zaposlenih)). Služba se bo kadrovsko
okrepila s prihodom 2 že sprejetih novih delavcev do 1. julija 2002.
Od vseh 20 zaposlenih jih bo imelo 19 univerzitetno izobrazbo,
trije od njih so vključeni v program izobraževanja za notranjega
revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo, dva na novo sprejeta
pa sta že preizkušena revizorja (certified auditor).

Upravna usposobljenost

Republika Slovenija je v preteklem obdobju delovala v smeri
krepitve administrativne usposobljenosti notranjega nadzora tako
v Službi za nadzor proračuna kot pri proračunskih uporabnikih.
Tako so bile notranje revizijske službe ustanovljene še pri treh
preostalih ministrstvih. K pravilnejšemu razumevanju in izboljšanju
poznavanja tega področja v institucijah v Republiki Sloveniji je
prispeval tudi že zaključeni projekt tesnega medinstitucionalnega
sodelovanja med Ministrstvom za finance RS in nemškim zveznim
Ministrstvom za finance.
8.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

Navedena zasedenost in usposobljenost še vedno ni zadostna,
zato se bo izvajanje notranjega finančnega nadzora kadrovsko
nadalje krepilo. Tako se bo Služba za nadzor proračuna pri
Ministrstvu za finance kadrovsko še krepila na vseh vsebinskih
področjih, predvsem pa v oddelku za razvoj kakovosti notranje
revizije in izobraževanje ter v oddelku za revidiranje in certificiranje.
Do konca leta 2002 bo predvidoma skupno število zaposlenih v
Službi za nadzor proračuna 22. Krepile se bodo tudi notranje
revizijske službe pri proračunskih uporabnikih, še zlasti tistih, ki
bodo vključeni v črpanje evropskih skladov in sicer na Ministrstvu
za gospodarstvo, Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja,
Ministrstvu za promet, Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve in Ministrstvu za finance, skupaj predvidoma 11 novih
zaposlitev, s čemer se je Vlada RS seznanila na seji dne 21.3.2002
in sprejela ustrezne sklepe za reševanje teh kadrovskih potreb.

Pravni okvir notranjega finančnega nadzora v Republiki Sloveniji
je v veliki meri vzpostavljen. Sestavljajo ga naslednji sprejeti zakoni:
Zakon o javnih financah, Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnih financah, Zakon o izvrševanju proračuna, Zakon
o računovodstvu, Zakon o javnih naročilih in podzakonski akti
Pravilnik o skupnih kriterijih za organizacijo in postopke finančnega
nadzora pri neposrednih uporabnikih proračuna RS, Navodilo o
skupnih osnovah za postopke dela finančnih služb neposrednih
uporabnikov proračuna RS, Uredba o splošnih akreditacijskih
pogojih plačilnih agencij RS za uporabo finančnih sredstev EU (ki
postavlja zahteve finančnega nadzora v zvezi z upravljanjem
sredstev predpristopne pomoči EU), Uredba o akreditacijskih
pogojih za Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ki
ureja nadzor nad sredstvi SAPARD).

Zakon o javnih financah in Pravilnik o skupnih kriterijih za
organizacijo in postopke finančnega nadzora pri neposrednih
uporabnikih proračuna RS predstavljata podlago za zagotovitev
notranje revizijske funkcije v ministrstvih in ostalih proračunskih
uporabnikih.
V skladu z določili Zakona o javnih financah, Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah in Pravilnika
o skupnih kriterijih za organizacijo in postopke finančnega nadzora
pri neposrednih uporabnikih proračuna RS so predstojniki
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna odgovorni za
vzpostavitev notranje revizijskih služb, ki so že ustanovljene pri
vseh ministrstvih. Pri zaposlovanju se pojavlja problem
pomanjkanja ustreznih kadrov za to področje. Notranje revizorje
trenutno izobražuje Slovenski inštitut za revizijo, kjer se šola
okoli 50 notranjih revizorjev. Za boljšo in sistematično ureditev
statusa notranjih revizorjev v javnem sektorju uvaja Zakon o
spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah nazive
državni notranji revizor in preizkušeni državni notranji revizor
(analogno nazivom Računskega sodišča), Služba za nadzor
proračuna pa skupno z Računskim sodiščem pripravlja nov učni
program za državne revizorje. Organizacijo izobraževanja, ki naj
bi se pričelo jeseni 2002, bo predvidoma prevzel Slovenski inštitut
za revizijo.

Pravni okvir na enak način ureja finančni nadzor domačih in tujih
virov financiranja državnega proračuna.
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah je
jasno opredelil medseboji odnos Službe za nadzor proračuna,
notranje revizijskih služb in neposrednih in posrednih uporabnikov
proračuna. Na podlagi teh določil je potrebno ustrezno spremeniti
Pravilnik o skupnih kriterijih za organizacijo in postopke finančnega
nadzora pri neposrednih uporabnikih proračuna RS. V juniju 2002
bo izdan priročnik (smernice) za delo notranjih revizijskih služb,
ki bo temeljil na mednarodno sprejetih revizijskih standardih in
smernicah Evropske skupnosti za področje notranjega nadzora
javnih financ. Priročnik je že pripravila Služba za nadzor proračuna
ob pomoči partnerja v projektu tesnega medinstitucionalnega
sodelovanja (twinninga) iz Ministrstva za finance Zvezne
republike Nemčije. Prav tako so že pripravljene smernice za
notranje kontrole.S tem bo zakonski okvir notranjega nadzora
javnih financ izpopolnjen.
B.2.

Na področju izobraževanja začenja Služba za nadzor proračuna
nov Tvvinning Light z National Audit Office of the United Kingdom
Velike Britanije za poglabljanje revizijskih tehnik in metod in za
izpopolnitev in izboljšanje smernic za notranjo revizijo in kontrole

Uveljavljanje zakonodaje in politik

Zakonodaja za to področje se v praksi že uporablja. Natančneje
bo uporaba določil Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o javnih financah definirana z izdajo podzakonskih aktov priročnika in smernic za delo notranjih revizijskih služb.
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Zunanji nadzor

glede izobrazbe kakor tudi glede zahtevnosti delovnih mest, ki jih
zasedajo revizorji.

A.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A1.

Zakonodaja

V letu 2001 so se zaposleni udeležili 96 različnih seminarjev. V
decembru 2001 je bilo tudi izvedeno enotedensko usposabljanje
vseh revizorjev, s poudarkom na revidiranju notranjega
kontroliranja, pridobivanju revizijskih dokazov in urejanju
dokumentacije ter zagotavljanju kakovosti revizorjevega dela.
Tekoče usposabljanje revizorjev ob delu je potekalo tudi v okviru
projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja. Na Vrhovnem
državnem revizijskem uradu v Veliki Britaniji je bilo 11 revizorjev
na dvodnevni konzultaciji za izvajanje revizij smotrnosti. V letu
leta 2001 je imelo dvanajst zaposlenih sklenjeno pogodbo o
izobraževanju za pridobitev višje stopnje izobrazbe oziroma
znanstvenega naslova.

Po sprejemu novega Zakona o računskem sodišču konec januarja
2001 je bil na podlagi zakona izdelan Poslovnik Računskega
sodišča Republike Slovenije, ki ga je sprejel senat računskega
sodišča v septembru 2001, nanj pa je dal soglasje Državni zbor
Republike Slovenije na seji v oktobru 2001. S tem je bil določen
novi pravni okvir delovanja institucije zunanjega nadzora nad
javno porabo v državi. Poslovnik podrobneje ureja način in
postopke, po katerem računsko sodišče izvršuje svojo revizijsko
pristojnost, ureja svetovanje uporabnikom javnih sredstev in
določa način zagotavljanja javnosti dela ter jasneje in natančneje
določa zlasti vloge posameznikov, ki sodelujejo v revizijskem
procesu in roke za izvedbo posamezne naloge, kar tudi prispeva
k večji učinkovitosti dela vrhovne državne institucije.
A.2.

B.1.

Zakonodaja

B.2.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Sprejeti Zakon o računskem sodišču je uveljavljen, njegova
implementacija pa se uveljavlja tudi preko sprejetih podzakonskih
predpisov.
B.3.

Upravna usposobljenost

Konec leta 2001 je bilo na računskem sodišču število zaposlenih
102, od tega je opravljalo naloge vodenja 10 funkcionarjev,
revizijske naloge 65 zaposlenih, 27 zaposlenih pa je delalo v
podpornih službah. Pretežni del (81,4 %) zaposlenih ima
univerzitetno izobrazbo.
Zaposleni se udeležujejo usposabljanja in izpopolnjevanja v državi
in v tujini, kar bistveno prispeva k njihovi usposobljenosti.
Računsko sodišče načrtuje, da bo z aktivno politiko kadrovanja
povečalo število zaposlenih. Konec marca 2002 je bil izveden
javni razpis za zas.edbo delovnih mest, na podlagi katerega
računsko sodišče načrtuje zaposlitev 11 novih delavcev, od tega
devet revizorjev in dva pravnika v pravni službi. Ciljno število
zaposlenih v letu 2002 je 120. V postopku spreminjanja so tudi
pravilniki, ki urejajo nagrajevanje in napredovanje zaposlenih, s
katerimi želi računsko sodišče vzpodbuditi zaposlene k večji
motiviranosti in zmanjšati fluktuacijo.

Sprejete so bile smernice za revidiranje, v pripravi pa je osnutek
priročnika za izvajanje revizijskega procesa, ki ga bo računsko
sodišče dokončno oblikovalo in sprejelo v letu 2003. Pri izdelavi
smernic in priročnika ter pripravi programa za usposabljanje
državnih revizorjev sodeluje tuji partner iz projekta tesnega
medinstitucionalnega sodelovanja.
Upravna usposobljenost

Na področju zunanjega nadzora bodo v letu 2002 prenovljeni še
nekateri akti o poslovanju.računskega sodišča, ki se nanašajo
na implementacijo določb Zakona o računskem sodišču o izdajanju
potrdil za naziva državni revizor in preizkušeni državni revizor.

Računsko sodišče RS je doseglo pomembne spremembe, ki se
že odražajo v njegovem učinkovitejšem delu in kakovosti
revidiranja, še večje izboljšanje je pričakovati po izvedbi
dvoletnega programa tesnega medinstitucionalnega sodelovanja
z National Audit Office of The United Kingdom.

Do konca avgusta 2002 na računskem sodišču poteka poseben
projekt tesnega medinstitucionalnega sodelovanja na področju
zunanjega nadzora, ki temelji na programu Phare in Tvvinnng
Covenant SL99/IB/F101 (Financing Memorandum No. SL990503-02) z National Audit Office of the United Kingdom v višini

Kljub precejšnji fluktuaciji (delovno razmerje je prekinilo devet
delavcev, na novo pa se zaposlilo 19 oseb), je računskemu
sodišču v letu 2001 uspelo izboljšati kadrovsko strukturo tako
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Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

Zakon o računskem sodišču, sprejet v začetku leta 2001 je dal
Računskemu sodišču Republike Slovenije tako, kot je to v veljavi
tudi v državah članicah EU, vlogo najvišjega revizijskega organa
za kontrolo državnih, računov, državnega proračuna in celotne
javne porabe v Republiki Sloveniji Na področju zunanjega nadzora
bodo v letu 2002 prenovljeni še nekateri akti o poslovanju
računskega sodišča, ki se nanašajo na implementacijo določb
Zakona o računskem sodišču o izdajanju potrdil za naziva državni
revizor in preizkušeni državni revizor.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Leto 2001 je bilo leto uvajanja sprememb na institucionalnem
področju. Delo računskega sodišča je bilo v celoti prilagojeno
novi zakonski ureditvi državne revizije. Uvedena so bila nova
pravila v revizijske postopke in sprejeti novi akti o poslovanju
računskega sodišča. Vzpostavljena je bila nova organizacija,
katere bistvena novost so večji revizijski oddelki z določenimi
področji revidiranja, ki upoštevajo zakonske obveznosti
računskega sodišča. Računsko sodišče je imelo konec leta 2001
v svoji organizacijski sestavi tri kabinete, ki jih vodijo člani
računskega sodišča, šest revizijskih oddelkov, ki jih vodijo vrhovni
državni revizorji, in oddelek podpornih služb s sekretarko
računskega sodišča na čelu. V postopek izvajanja revizijske
pristojnosti so bile vgrajene aktivnosti, ki povečujejo notranji nadzor
nad uresničevanjem programa dela in zagotavljajo večjo kakovost
dela računskega sodišča. Nova pravna in organizacijska ureditev
računskega sodišča se že odraža v večji učinkovitosti dela
institucije, zlasti v delu, ki se nanaša na izdajo revizijskih poročil
in na porevizijski postopek, kar je zakonska novost. Računsko
sodišče tekoče spremlja uresničevanje danih priporočil
revidirancem in odpravljanje pomembnih napak oziroma
nepravilnosti, ki jih razkriva v svojih poročilih. O zadovoljivosti
sprejetih ukrepov revidiranca podaja oceno. Prva odzivna
poročila, ki jih je računsko sodišče sprejelo v začetku leta 2002,
dokazujejo, da je uvedba porevizijskega postopka koristna
dopolnitev revizijskega procesa.

A.3.

B.
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600.000 EUR. Sodelovanje bistveno prispeva k razvoju revidiranja
pravilnosti in smotrnosti poslovanja in usposabljanju revizorjev,
zato računsko sodišče ob izteku projekta pričakuje pomemben
napredek v razvoju zunanjega revidiranja in institucije. V marcu
2002 je računsko sodišče Evropski komisiji predložilo nov predlog
projjekta (Project Fiche No. SI02.05.03) s proračunom v višini
400.000 EUR, katerega cilj je krepitev institucionalne zmogljivosti
računskega sodišča. V okviru enoletnega tesnega
medinstitucionalnega sodelovanja se načrtuje razvoj revidiranja
končnih prejemnikov EU sredstev v Sloveniji in državnih pomoči,
razvoj politike in pristopa državne revizije v boju proti prevaram in
korupciji ter razvoj revidiranja proračuna, ki je naravnan na
doseganje rezultatov, in lokalne samouprave. Če bo predlog
računskega sodišča sprejet, bo institucija do konca leta 2003
povečala svojo usposobljenost in kakovost dela tudi na navedenih
področjih.

odhodkov državnega proračuna dan poudarek nalogam državnih
organov in javnih zavodov, povezanih s temeljnimi nalogami
izvajanja funkcij države in razvojnimi prioritetami, skladno s
srednjeročnimi cilji in okviri iz sprejetega Proračunskega
memoranduma za obdobje 2002 do 2005.

Poleg samega kadrovanja je na področju finančnega nadzora v
teku tudi reševanje vprašanja izobraževanja tako notranjih kot
zunanjih revizorjev, ki ga rešujejo skupaj Računsko sodišče,
Ministrstvo za finance in Slovenski inštitut za revizijo. Program
izobraževanja bo določen v prvem polletju 2002. Cilj programa je
kar največje poenotenje programov za pridobitev strokovnih znanj
za nazive zunanji in notranji revizor v javnem in zasebnem sektorju
ter medsebojno priznavanje nazivov. V izobraževanje, ki se bo
začelo predvidoma v oktobru leta 2002, bodo vključeni tako
zaposleni na Ministrstvu za finance - Službi za nadzor proračuna
kot v notranje revizijskih službah pri proračunskih uporabnikih in
na računskem sodišču. Računsko sodišče bo v program
izobraževanja predvidoma vključilo približno 30 svojih revizorjev.

Začele so se intenzivne priprave na ustrezno spremljanje podlag
(carine in druga tradicionalna lastna sredstva, usklajena osnova
za davek n^ dodano vrednost, bruto nacionalni proizvod) za
izračunavanje in poročanje o obveznostih do proračuna Evropske
unije. Republika Slovenija je Evropski komisiji kot prva izmed
držav kandidatk posredovala izpolnjen vprašalnik v zvezi z
administrativno usposobljenostjo na področju lastnih sredstev
EU, ki bo Evropski komisiji podlaga za oceno stanja
administrativne usposobljenosti na tem področju, da bi lahko državi
nudila ustrezno pomoč. V mesecu aprilu 2002 so po pregledu
izpolnjenega vprašalnika strokovnjaki Evropske komisije obiskali
' Slovenijo in na kraju samem preverili napredek usposobljenosti
pristojnih institucij za izvajanje pravnega reda na področju
Finančne in proračunske določbe, ki je po njihovem mnenju na
visoki ravni.

A.3.

Na tem področju ni bilo predvideno ustanavljanje novih institucij,
pač pa je potrebno zagotoviti izvajanje določenih novih nalog v
okviru obstoječih institucij. V prejšnjem letu ustanovljeni Oddelek
za sodelovanje s proračunom Evropske unije v okviru Sektorja
za pripravo in upravljanje proračuna na Ministrstvu za finance, ki
opravlja naloge koordinacijske enote na področju finančnih
odnosov z EU, deluje trenutno s tremi zaposlenimi.

V Republiki Sloveniji prav tako potekajo priprave za črpanje in
učinkovito upravljanje sredstev Strukturnih skladov, Kohezijskega
sklada in Jamstvenega dela Evropskega kmetijskega
usmerjevalnega in jamstvenega sklada. Določitev institucionalnih
struktur poteka in je podrobneje podana v poglavjih 7 - Kmetijstvo
in 21 - Regionalna politika in koordinacija instrumentov strukturne
politike.

2.3.29 Finančne in proračunske določbe
A.

Napredek od zadnjega poročila o napredku

A.1.

Prenos zakonodaje

Zaposleni na področju priprave in upravljanja državnega
proračuna so se izobraževali v okviru projekta tesnega
sodelovanja z Ministrstvom za finance Kraljevine Švedske.
Izvedena je bila vrsta različnih oblik prenosa znanja o pripravi in
nadzoru nad izvajanjem proračuna ter v zvezi s sistemom
spremljanja in plačevanja lastnih sredstev Skupnosti ter uporabe
sredstev proračuna EU (rezidenčni svetovalec, delavnica,
študijski obiski). Pri razvoju sistema javnih financ Ministrstvu za
finance nudi pomoč tudi Mednarodni denarni sklad (rezidenčni
svetovalec, udeležbe na seminarjih).

V oktobru 2001 so bile sprejete spremembe in dopolnitve Zakona
o javnih financah zaradi uvedbe sprejemanja državnih proračunov
za naslednji dve leti, kar poleg vsakoletne priprave
srednjeročnega makrofiskalnega okvira predstavlja korak naprej
k večletnemu proračunskemu načrtovanju. V marcu 2002 pa je
bilo s spremembami in dopolnitvami Zakona o javnih financah
podrobneje urejeno poleg področja notranjega nadzora javnih
financ in proračunskega inšpiciranja tudi področje prodaje
finančnega in stvarnega premoženja države.
S spremembami Uredbe o podlagah in postopkih za pripravo
predloga državnega proračuna v maju 2002 je bila v večji meri
usklajena priprava srednjeročnih dokumentov, ki so podlaga za
pripravo državnega proračuna. Z dopolnitvami Pravilnika o
izvrševanju proračuna je bil izpopolnjen sistem uporabe sredstev
iz predpristopnih skladov Evropske unije in uporabe domačih
sredstev za sofinanciranje, s tem pa hkrati vzpostavljen ustrezen
sistem za bodočo uporabo sredstev Strukturnih in Kohezijskega
sklada.
A.2.

Upravna usposobljenost

B.

Celovit opis stanja in pregled poglavitnih nalog

B.1.

Zakonodaja

Zakonodaja s tega področja je usklajena b pravnim redom EU.
Pravni okvir na področju javnih financ je primerljiv s pravnimi
sistemi v državah članicah EU. Za načrtovanje, upravljanje in
izvrševanje sredstev državnega proračuna veljajo enaka načela
tako za nacionalni del proračuna kot za del, pridobljen in razporejen
iz sredstev EU. Veljavni pravni okvir je ustrezna podlaga za
zagotavljanje preglednosti in učinkovitost finančnih tokov med
nacionalnim in Evropskim proračunom.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

V proračunih Republike Slovenije sprejetih v decembru 2001 za
leti 2002 in 2003 je v skladu s programsko funkcionalno klasifikacijo
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B.2.

oz. lektorskega dela na pretežno redaktorsko delo, kontrolo
kakovosti prevodov ali lekture zunanjih izvajalcev, njihovo
usposabljanje ter za pomoč pri poenotenju terminologije na
področju, za katerega so specializirani.

Uveljavljanje zakonodaje in izvajanje politik

Vsa sprejeta zakonodaja in izvedbeni predpisi so uveljavljeni in
se uporabljajo v postopku priprave in izvajanja državnega
proračuna. Priprava državnih proračunov za dve leti vnaprej sloni
na Proračunskem memorandumu, ki predstavlja štiriletni
makrofiskalni okvir ter ključne proračunske prioritete in politike.
Sistem priprave državnega proračuna temelji na:
programskem načrtovanju in
dvofaznem postopku priprave proračuna, ki zahteva pripravo
proračuna od "zgoraj navzdol" in vnaprejšnjo opredelitev
osnovnih ciljev fiskalne politike.

Strokovno redakcijo opravljajo ustrezni strokovnjaki za
posamezna področja zakonodaje, ki so jih imenovala ministrstva
(26 koordinatorjev strokovnih redaktorjev, 400 notranjih in
zunanjih strokovnih redaktorjev). Na nekaterih področjih delujejo
tudi terminološke delovne skupine, ki pripravljajo enotne rešitve
za posamezne pravne sklope: na primer socialne zadeve,
strukturni skladi, schengenski pravni red itd.

Obstoječi proračunski sistem je ustrezna osnova za učinkovito
izvajanje proračunskih politik Evropske unije, tako na strani lastnih
virov evropskega proračuna kot na strani uporabe sredstev iz
proračuna skupnosti.
B.3.

Pravno redakcijo prevodov sekundarne zakonodaje opravlja od
jeseni 2001 oddelek za pravno redakcijo Službe za zakonodajo,
ki se zaradi večje usklajenosti delovnega postopka nahaja na isti
lokaciji kot sektor za prevajanje SVEZ. V oddelku je redno
zaposlenih 8 pravnikov, ki se ukvarjajo izključno s pravno
redakcijo; po začetnem obdobju usposabljanja njihova storilnost
eksponentno narašča. Formalno potrjevanje slovenskih različic
pravnih aktov ES opravlja Komisija za pravno redakcijo prevodov
pravnih aktov ES, skupno telo SVZ in SVEZ, ob sodelovanju
strokovnjakov iz resornih organov. Komisija se sestane najmanj
enkrat mesečno, tri delovne podskupine, ki opravljajo redakcijo
prevodov primarne zakonodaje, pa se od aprila 2001 sestajajo
skoraj vsak dan.

Upravna usposobljenost

Republika Slovenija ima za izvajanje pravnega reda Evropske
unije na področju finančnih in proračunskih določb vse potrebne
institucije. V zvezi z zagotavljanjem podatkov, potrebnih za izračun
lastnih virov EU, potekajo v pristojnih institucijah aktivnosti za
izpopolnjevanje administrativne usposobljenosti. Ključne institucije
za opravljanje te naloge so Ministrstvo za finance, Carinska uprava
Republike Slovenije, Davčna uprava Republike Slovenije in
Statistični urad Republike Slovenije. Področje spremljanja
prihodkov državnega proračuna iz naslova carin, ki bodo
predstavljala v obdobju članstva v Evropski uniji tradicionalne
lastne vire Evropskega proračuna, je zadovoljivo urejeno.

Tako so vzpostavljeni skoraj vsi organizacijski in
dokumentalistično-informacijski pogoji, da bo v obdobju do pristopa
Republike Slovenije k EU možno zagotoviti kontinuirano pripravo
redigiranih prevodov v obsegu 5.000 strani uradnega lista
Evropskih skupnosti na mesec.

Administrativno sposobnost Ministrstva za finance, Davčne uprave
Republike Slovenije in Carinske uprave Republike Slovenije ter
Statističnega urada Republike SlovenijeEvropska komisija redno
preverja. Ob obisku ekspertov Evropske komisije v aprilu letos je
bila ocena administrativne usposobljenosti na podočju lastnih virov
EU dobra.

Statistika
Do konca maja 2002 je statistika glede prevodov in redakcije
naslednja:
Prevedena je vsa primarna zakonodaja (2.092 strani
Uradnega lista ES), komisijska redakcija prevodov veljavnih
ustanovitvenih in pristopnih pogodb pa je opravljena v obsegu
36 % besedil (760 strani UL ES), končana pa bo do začetka
jeseni 2002, ko bodo slovenski pravniki redaktorji v institucijah
EU začeli postopek končne verifikacije prevodov.
Prevedenih je 26.743 strani trenutno veljavne sekundarne
zakonodaje, strokovno redigiranih je 9.503 strani UL ES,
pravnd redigiranih pa 3.671 strani UL ES.

Napredek in stanje upravne usposobljenosti na področjih 7 kmetijstvo, 10 - obdavčitev, 21 - regionalna politika, 25 - carinska
unija in 28 - finančni nadzor, ki so povezana s področjem 29 finančne in proračunske določbe, je opisano v navedenih poglavjih
tega poročila.

2.3.30 Poročilo o napredku pri prevajalskih pripravah
na vstop Republike Slovenije v Evropsko unijo

Glosarskl projekti In zagotavljanje enotne terminologije z
uporabo orodja Translator's VVorkbench (TWB)

Sektor za prevajanje v okviru Službe Vlade RS za evropske
zadeve ima 38 zaposlenih, od tega je 26 prevajalcev, 3 lektorice,
2 pravnici, 2 terminologinji, 1 dokumentalist, 1 koordinatorka dela
z zunanjimi izvajalci, 2 administrativni referentki ter vodja sektorja,
poleg tega pa je po zadnjem javnem razpisu, zaključenem jeseni
2001, sklenjenih 150 pogodb z zunanjimi izvajalci (131 fizičnih in
19 pravnih oseb, od tega 122 za prevajanje ter 28 za lektoriranje).
Z novimi zunanjimi izvajalci za lektoriranje prevodov se je znatno
okrepila zmogljivost glede jezikovne redakcije, trenutno pa se
izvajajo tudi postopki za zaposlitev dodatnih dokumentalistov.

Terminološka zbirka v programu MultiTerm vsebuje trenutno
24.000 večinoma dvojezičnih slovensko-angleških vpisov. V
približno 20 % primerov so dodani tudi nemški in francoski
ekvivalenti. Zbirka se redno dopolnjuje in revidira. Vedno ažurirana
baza je dostopna tudi preko interneta na naslovu www.sigov.si/
evroterm. Vpisi so opremljeni z dodatnimi kvalifikatorji, kot so
področje in vir prevoda, v mnogih primerih pa tudi s stopnjo
zanesljivosti in opombami. Slovar Evroterm je med najbolj
obiskanimi stranmi državne uprave.

Bistvena sprememba v delovanju prevajalskega sektorja je
preusmeritev notranjih prevajalcev in lektorjev s prevajalskega

Prevajalski pomnilnik TWB uporabljajo vsi notranji prevajalci, kot
uporabno orodje pa se je izkazal tudi pri komisijski redakciji
prevodov.
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2.3.31 Splošna ocena

4. PARTNERSTVO ZA PRISTOP IN
AKCIJSKI NAČRT: CELOVITA
OCENA IN IMPLEMENTACIJA

Republika Slovenija je glede kriterija sposobnosti prevzemanja
obveznosti članstva v preteklem obdobju dosegla dodaten
napredek, ki na nekaterih področjih pomeni popolno uskladitev s
pravnim redom EU. Slovenija je v preteklem obdobju izpeljala
skoraj vse manjkajoče reforme.
V letošnjem letu sprejeti zakoni v večini primerov pomenijo zadnjo
fazo uskladitve s pravnim redom EU, ki se dosega tudi s
sprejemanjem podzakonskih predpisov.
Republika Slovenija se zaveda, da je sprejem zakonodaje, s katero
je pravni red EU prenesen v domači pravni red, samo prvi korak
v celovitem procesu uveljavljanja pravnega reda EU. Za učinkovito
izvajanje pravnega reda EU je potrebna strokovna, učinkovita in
kadrovsko usposobljena državna uprava, kateri je Republika
Slovenija tudi v preteklem obdobju namenila dodatno pozornost.
Rezultat teh prizadevanj je, da so bile v Republiki Sloveniji v
preteklem obdobju ustanovljene vse institucije za spremljanje in
izvajanje pravnega reda EU. Prav tako so bili v letošnjem letu
sprejeli vsi zakoni s področja reforme javne uprave, s katerimi je
slovenska uprava primerljiva z upravami v državah članicah.

Partnerstvo za pristop - enotni programski
okvir pristopne pomoči

A.

POROČILO O NAPREDKU

Nacionalni program PHARE za leto 2002
Upravni odbor PHARE je aprila 2002 potrdil slovenski predlog za
prvi del nacionalnega programa za leto 2002, v skupni vrednosti
26,95 mio evrov namenjenega predvsem zagotavljanju pomoči
na področju izgradnje institucij ter investicijam potrebnim za
izvajanje pravnega reda EU in realizacije projektov za
vzpostavitev bodoče zunanje meje. Pomoč bo namenjena:
- zagotavljanju nadaljne implementacije pravnega reda EU s
področja kmetijstva, predvsem na področju nadzora in
označevanja živil, zaščite rastlin, nadzora nad kužnimi boleznimi,
nadzora nad stranskimi proizvodi" živalskega izvora in pomoči
Centru za razvoj kmetijstva in podeželja,
- nadaljevanju implementacije zakonodaje s področja notranjega
trga s poudarkom na dovršitvi delovanja trgov energije v Sloveniji,
na nadaljnji implementaciji direktiv novega pristopa, krepitvi
neodvisnega regulatorja za telekomunikacije in uvajanju eposlovanja v Vlado RS in izobraževalne institucije,
- na področju okolja izvajanju direktiv na področju kakovosti vode
in zraka,
- spodbujanju alternativnega reševanja sporov med potrošniki,
- modernizaciji pravosodja,
- nadaljevanju krepitve policije za učinkovito izvajanje kontrole
migracijskih tokov ter postopkov kontrole na bodoči zunanji meji
EU; pospeševanje sodelovanja med policijo, carino in ostalimi
pristojnimi organi, ki so vključeni v preprečevanje kriminala z
informacijsko opremo, kompatibilno z državami članicami EU,
- in na področju regionalne politike predvsem projektom, ki bodo
Sloveniji zagotovili ustrezno usposobljenost za koriščenje
Strukturnih in Kohezijskega sklada; pomoč organu upravljanja,
plačilnemu organu ter vzpostavitev odgovornih institucij za
izvajanje Evropskega sklada za regionalni razvoj in izvrševanje
Evropskega socialnega sklada ter nadaljnjo krepitev Računskega
sodišča,
- predlog vključuje tudi pomoč v višini 12.1 mio EUR, ki bo
namenjena investiciji v vzpostavitev bodoče Shengenske meje
na mejnih prehodih: Jelšane, Gruškovje, Dobova in Koper. Gre
za nadaljevanje pomoči iz leta 2001, s katero so bila zagotovljena
sredstva v višini 3.3 mio EUR za sofinanciranje investicije v mejne
prehode Obrežje, Metlika, Rogatec in Slovenska vas.

Tudi v letošnjem letu je bil poseben poudarek na usposabljanju in
izpopolnjevanju državnih uslužbencev na področju evropskih
zadev, predvsem v smislu izvajanja Strategije izobraževanja iz
leta 2000. Republika Slovenija se zaveda pomembnosti dejanskega
izvajanja prevzetega pravnega reda, zato so napori v letošnjem
letu usmerjeni v usposobitev institucij za njegovo izvajanje. V ta
namen Republika Slovenija za usposabljanje koristi bilateralno
pomoč držav članic in projekte tesnega medinstitucionalnega
sodelovanja (tvvinning). Samo v letu 2002 v okviru projektov Phare
nadzornega odbora odobrenih 26 novih projektov tesnega
medinstitucionalnega sodelovanja.

3. ZAKLJUČEK
Iz poročila je razvidno, da Republika Slovenija v celoti izpolnjuje
politične in ekonomske kriterije za vključitev v EU.
Na področju ekonomskih kriterijev so bile v preteklem obdobju
odpravljene nekatere pomanjkljivosti, navedene v lanskem
rednem poročilu, ki se nanašajo predvsem na privatizacijo in
liberalizacijo slovenskega bančnega sektorja.
Slovenija je v letu 2001 in prvih mesecih leta 2002 dosegala ugodno
stopnjo gospodarske rasti, krepila stabilnost gospodarstva in
pospešila graditev pravnega okvira dobro delujočega tržnega
gospodarstva ter večino strukturnih in institucionalnih reform.
Poteka tudi vrsta realnih strukturnih procesov, ki v praksi
slovenskemu gospodarstvu omogočajo kosanje s konkurenčnimi
pritiski na notranjem evropskem trgu. Slovensko gospodarstvo
nedvomno povečuje svojo sposobnost uspešnega vključevanja
v notranji trg EU in zagotavljanja vzdržne gospodarske rasti.

V PHARE nacionalnem programu 2002 je 26 projektov, ki
vključujejo tesno medinstitucionalno sodelovanje (Tvvinning) od
tega 10 projektov s polnim medisntitucionalnim sodelovanjem
(Tvvinning) in 16 projektov pri katerih gre za omejeno
medinstitucionalno sodelovanje (Tvvinning Light). Poleg omenjenih
projektov ima Republika Slovenija v letu 2002 možnost koriščenja
dodatnih sredstev iz sklada za omejeno medinstitucionalno
sodelovanje (Tvvinning Light Pot). V ta sklad se lahko vključi
projekte, ki še niso bili vključeni v program institucionalne krepitve,
a se je za njih pokazala potreba po pomoči v okviru približevanja
EU na področjih, ki jih opredeljuje Partnerstvo za pristop in Akcijski
načrt.

Republika Slovenija je v obdobju od lanskega poročila o napredku
posebno pozornost posvetila sprejemanju manjkajočih zakonov,
ki so pogoj za izvajanje z EU usklajenega pravnega reda, kot tudi
zaposlovanju in izobraževanju in usposobitvi institucij za njegovo
dejansko izvajanje.
Izpolnjevanje nalog, povezanih z vključevanjem Republike
Slovenije v EU je v preteklem obdobju v večji meri potekalo skladno
s programom, ki smo ga predvideli v pogajalskih izhodiščih ter
Državnem programu za prevzem pravnega reda EU.
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V aprilu 2002 je Evropska komisija poslala tudi prve komentarje
na Državni razvojni program 2001-2006. Glavne pripombe se
nanašajo na preobsežnost prioritet, zmanjšati bo potrebno tudi
število ukrepov. Vendar komisija sodi, da je DRP dober dokument
in ustrezna podlaga za programiranje pomoči PHARE 2002/03
ter služi kot osnova za izdelavo osnutka Enotnega programskega
dokumenta.

ISPA ima vzpostavljen in delujoč sistem nadzora in poročanja v
okviru ISPA nadzornega odbora. Pravila delovanje ISPA
nadzornega odbora je potrdila tudi Vlada Republike Slovenije. Od
zadnjega poročila o napredku sta zasedala dva ISPA nadzorna
odbora, pripravljena so bila ustrezna poročila in letno poročilo.
SAPARD

Programiranje pomoči za področje ekonomske in socialne
kohezije ter programov čezmejnega sodelovanja z Italijo, Avstrijo
in Madžarsko je bilo zaključeno v maju 2002 na podlagi Državnega
razvojnega programa 2001-2006, ki ga je Vlada RS potrdila
decembra 2001. V teku je programiranje za leto 2003, 19. aprila
2002 je v Ljubljani potekala 1. programska misija za programiranje
investicij na področju ekonomske in socialne kohezije za leto
2003. Trenutno je programiranje v fazi zbiranja predlogov. Skladno
z izhodišči Evropske komisije bo v letu 2003 glavni poudarek
dokončanju nujnih projektov na področju institucionalne krepitve
ter vzpostavitve zunanje meje in mejnih prehodov, finančno
najobširnejša pa bo pomoč na področju ekonomsko-socialne
kohezije in čezmejnega sodelovanji. Oblika donacijske sheme
(Grant Scheme), kot mehanizma podpore prioritetnim ukrepom
Državnega razvojnega programa in skupnih razvojnih potencialov
v obmejnih regijah, se uporablja tudi vtem programskem obdobju.
Skladno s povečanim obsegom PHARE sredstev bo potrebno
povečati tudi sorazmerni delež nacionalnega sofinanciranja.
Konkretni predlogi bodo predstavljeni junija 2002, končne verzije
pa posredovane v Evropski komisiji septembra 2002.

Konec leta 2000 je bil Evropski komisiji predložen 7-letni Načrt
razvoja podeželja 2000-2006. Slovenija je glede na specifične
razmere v kmetijstvu, na podeželju in v živilsko-predelovalni
industriji in glede na omejeno razpoložljivost sredstev v okviru
pomoči SAPARD odločila financirati le nekaj možnih ukrepov:
investicije na kmečka gospodarstva,
podpore dopolnilnim dejavnostim (turizem, obrt, predelava
lastnih proizvodov itn.),
prestrukturiranje živilsko predelovalne industrije,
podpore razvoju in izboljšanju podeželskih infrastruktur.
Ostale ukrepe predvidene v uredbi SAPARD bo Slovenija
financirala iz svojega proračuna neposredno.
Evropska komisija je potrdila akreditacijo Agencije za kmetijske
trge in razvoj podeželja za potrebe programa SAPARD v novembru
2001, za potrebe črpanja sredstev iz naslova bodočih skladov
EU pa je nujno, da bo Plačilna agencija dokončno usposobljena z
31.12.2002. Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja bo do
31.12.2002 izvajala tudi nacionalne ukrepe kmetijske politike.
Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja je januarja 2002
objavila prvi javni razpis za koriščenje sredstev iz programa
SAPARD. Trenutno prijave na razpis še prihajajo na Agencijo za
kmetijske trge in razvoj podeželja, od sredstev razpisanih po
posameznih ukrepov pa je trenutno edino za področje podpore
razvoju in izboljšanju podeželskih infrastruktur znesek zaprošenih
sredstev že presegel predvidena sredstva za ta ukrep.

ISPA
Po, za Slovenijo uspešnem prvem programskem letu 2000 je, v
skladu s strategijama ISPA za področje prometa in okolje,
Republika Slovenija iz proračunskih sredstev ISPA za leto 2001
pridobila do 20.456.391 EUR, od tega 8.415.300 EUR za en projekt
s področja transporta in 12.041.091 EUR za tri projekte s področja
okolja. Prvi finančni memorandum za leto 2001 je bil podpisan že
marca 2001 in sicer za čistilno napravo v Slovenj Gradcu. 21.
januarja 2002 sta bila podpisana še dva finančna memoranduma
za dva projekta s področja okolja in sicer za projekt oskrbe z
vodo Gora (do 2.561.084 EUR) in za center za upravljanje z
odpadki Dolenjska (do 4.971.000 EUR) in finančni memorandum
za transportni projekt modernizacije signalno varnostnih naprav
vzdolž železniške proge Divača-Koper (do 8.415.300 EUR).

19. marca 2002 je bil podpisan letni finančni sporazum SAPARD v
vrednosti 6.58 milijonov EUR za leto 2001.
B.

Z letom 2000 se je za države kandidatke glede zagotavljanja
pomoči EU za pripravo na polnopravno članstvo začelo novo pristopno obdobje. Skladno s sklepi Luksemburškega in
Berlinskega vrha se je pomoč Skupnosti povečala in se izvaja
skozi tri ciljno usmerjene instrumente pristopne pomoči, progam
PHARE, ISPA in SAPARD. Evropska komisija je izhajajoč iz pravne
podlage, ki določa kriterije za dodelitev okvirne višine sredstev
med države kandidatke in na podlagi dosedanjih rezultatov glede
izvajanja in porabe sredstev PHARE, Sloveniji letno okvirno
dodelila od 41 do 51 mio EUR v okviru vseh treh instrumentov
pristopne pomoči. Ker je obseg sredstev, ki ga Evropska komisija
namenja Sloveniji najmanjši med vsemi kandidatkami in znaša na
letni ravni manj kot 0,03% BDP, absorbcijska sposobnost Slovenije
pa na letni ravni presega 95%, je Komisija Sloveniji v obdobju
2000-2002 namenila dodatna sredstva pomoči v skupni vrednosti
32.2 milijona EUR.

Republika Slovenija je v septembru 2001 oddala že prvo vlogo za
pridobitev sredstev iz proračuna ISPA za leto 2002 in sicer za
projekt čistilne naprave v povodju Pake (do 4.514.400 EUR), ki ji
je v aprilu 2002 sledila druga vloga za projekt nadgradnje
železniške proge Ljubljana - Zidani most - Maribor (do 10.000.000
EUR).
Med 5. in 9. novembrom 2001 so revizorji Evropske komisije/DG
Regio izvedli prvo revizijo, ki je preverjala obstoj in delovanje
mehanizmov upravljanja in kontrole nad sredstvi ISPA. Poročilo
revizorjev iz januarja 2002 je bilo za Slovenijo ugodno, priporočila
revizorjev pa so bila upoštevana v postavljenem roku - do konca
aprila 2002.
Postopki, povezani na prehod na popolnoma decentralizirano
izvajanje (EDIS) programa ISPA (in PHARE) se nadaljujejo
vzporedno s pripravami na kohezijski sklad. Trenutno poteka
prva od štirih faz, po katerih bo EDIS za ISPA uveden in sicer
analiza obstoječega stanja z ugotavljanjem razhajanj trenutnega
sistema od sistema, kot ga zahteva popolna decentralizacija, ki
bo predvidoma zaključena v juniju 2002. Upravne strukture za
upravljanje s kohezijskim skladom so določene z Državnim
razvojnim programom.
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EU in pogajalskih izhodiščih ter ugotovitve Rednega poročila o
napredku.
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in prehrano. Evropska komisija je potrdila akreditacijo Agencije
za kmetijske trge in razvoj podeželja za potrebe programa SAPARD
v novembru 2001, za potrebe črpanja sredstev iz naslova bodočih
skladov EU pa je nujno, da bo Plačilna agencija dokončno
usposobljena z 31.12.2002. Agencija za kmetijske trge in razvoj
podeželja bo do 31.12.2002 izvajala tudi nacionalne ukrepe
kmetijske politike.

Vsem trem pristopnim instrumentom pomoči je skupna zahteva
po večletnem programiranju. To pomeni, da mora biti za vsak
instrument predhodno izdelan večletni strateški planski dokument
iz katerega je razvidno, katere ključne cilje, s kakšnimi ukrepi in
viri želimo doseči in kje predvidevamo, da nam bo pri tem pomagala
EU ter opredeliti skozi kateri program. Večletno programiranje
zahteva vnaprej večletno uskladitev sredstev nacionalnega
proračuna in sredstev EU.

Skladno z Memorandumom o ustanovitvi nacionalnega sklada in
pravili povečane decentralizacije izvajanja programov PHARE je
Vlada RS imenovala Skupni nadzorni odbor, ki je sestavljen iz
nacionalnega koordinatorja pomoči, nacionalnega odredbodajalca
za izvedbo programa, posameznega nosilca izvajanja in Evropske
komisije. Nadzorni pododbori PHARE ter nadzorna odbora ISPA
in SAPARD podrobno, dvakrat letno, pregledujejo napredek pri
posameznem programu ter njegove sestavine in pogodbe.

Za potrebe programiranja pomoči je Slovenija od konca 1999 do
konca 2001 postopoma predložila Evropski komisiji ključne
strateške dokumente:
Predhodni državni razvojni program 2000-2002 (PHARE),
Strategijo okolje-varstvenih investicij in investicij na področju
prometa za obdobje 2000-2006 (ISPA) in
Sedem-letni načrt razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD)
ter
konec decembra 2001 Državni razvojni program 2001 -2006,
ki predstavlja vsebinsko celoto z vsemi tremi prej omenjenimi
strateškimi dokumenti

V letu 2001 in v prvi tretjini leta 2002 so PHARE nadzorni pododbori
ter nadzorni odbor ISPA opravili vsa predvidena zasedanja. Pred
vsemi predvidenimi zasedanji omenjenih teles so bili Delegaciji
evropske komisije v Ljubljani predana tudi vsa predvidena
Nadzorna poročila (Monitoring Report). Skupni nadzorni odbor
se je sestal 28. novembra 2001

Vzpostavljena nacionalna struktura za izvajanje vseh treh
instrumentov pristopne pomoči, PHARE, ISPA in SAPARD, naj bi
zagotovila potrebno preglednost delovanja in preprečila razpršitev
sredstev ter predstavljala zametek institucionalne ureditve,
potrebne za črpanje sredstev Skupnosti bodočih polnopravnih
članic. Tako imamo v Republiki Sloveniji:

Skladno s principi spremljanja in vrednotenja projektov, neodvisna
institucija - konzorcij EMS, za potrebe Komisije izvaja redno
spremljanje in ocenjevanje programov. Ugotovitve EMS so
obravnavane na zasedanju Skupnega nadzornega odbora.

Imenovanega nacionalnega koordinatorja pomoči (National
Aid Coordinator - NAC), ki je odgovoren za načrtovanje in
izvajanje programov PHARE ter celovit nadzor porabe
sredstev pomoči. Nacionalni koordinator pomoči je zadolžen
tudi za potrebno nacionalno koordinacijo, povezano s
procesom pridružitve in zagotavljanje koordinacije in sinergije
med tremi pristopnimi instrumenti ISPA, PHARE in SAPARD.

Konzorcij EMS je začel z delom 1. 9. 2001. V obdobju do 15. 5.
2002 je pripravil 7 vmesnih evaluacij za PHARE projekte na
področjih sociala, zaposlovanje in šolstvo, javne finance,
kmetijstvo, pravosodje in notranje zadeve, notranji trg ter čezmejno
sodelovanje. PHARE projekti na omenjenih področjih so bili vsi
ocenjeni z oceno zadovoljivo.
Slovenija je bila v letu 2002 izbrana kot pilotna država za izvedbo
ex-post evaluacije PHARE programov za leti 1997 in 1998. V
dogovoru z Nacionalnim koordinatorjem pomoči so bili izbrani 4
projekti, ki naj bodo predmet ex-post evaluacije in sicertisti, katerih
rezultati so primerni za usmeritve pri večanju učinkovitosti priprav
na strukturne in kohezijske sklade. Izbrani so bili projekti s
področja kmetijstva, izobraževanja, mikro-garancijskih shem in
posebni pripravljalni program za strukturne sklade (SPP). S
pomočjo Nacionalnega koordinatorja pomoči so ključna ministrstva
začela vzpostavljati strukturo, ki bo tudi v bodoče skrbela za expost evaluacije.

Nacionalni koordinator pomoči za Republiko Slovenijo je minister
pristojen za evropske zadeve.
Ustanovljen Nacionalni sklad, ki upravlja dodeljena sredstva.
Nacionalni sklad je v Republiki Sloveniji, zaradi zagotavljanja
koordinacije z nacionalnimi sredstvi in v izogib podvajanju
struktur, ustanovljen znotraj Ministrstva za finance.
Za sklad je odgovoren nacionalni odredbodajalec, ki je državni
sekretar za proVačun (National Authorising Officer - NAO).
Zaradi posebnih zahtev glede izvajanja finančnih pomoči EU je
Slovenija koncentrirala poznavanje le-teh v Centralni finančni in
pogodbeni enoti (CFPE) v okviru Ministrstva za finance, kar
zagotavlja široko strokovno in dosledno izpolnjevanje določb 9.
poglavja finančne regulative za izvajanje proračuna Evropske
unije.

Žal zaradi finančnih pogojev, ki jih je izbrani konzorcij ponudil
lokalnim ocenjevalcem ni prišlo do sklenitve pogodb. Konzorcij
zadolžen za izvedbo ex-post evaluacije se je tako odločil, da
Slovenija ne bo pilotna država za izvedbo ex-post evaluacije in
ravno tako ni v celoti vključil lokalnih ocenjevalcev v izobraževanje,
ki ga je za te potrebe izvedel v Copenhagenu konec aprila 2002.
Nacionalni koordinator pomoči je Evropsko delegacijo zaprosil
za pojasnilo glede nastale situacije in njenih posledic, vendar
odgovora slovenska stran še ni prejela. Slovenija ta projekt razume
kot priprave na usposobljenost za izvajanje evaluacij za potrebe
strukturnih skladov in želi biti vključena vanj.

Vsebinsko izvajanje programov PHARE poteka preko izvajalskih
enot v resornih ministrstvih, finančno upravljanje sredstev
programa PHARE poteka centralizirano preko Centralne finančne
in pogodbene enote v Ministrstvu za finance. Njena naloga je
izvajanje razpisov in sklepanje pogodb z izvajalci, odgovornost
za izbor projektov In njihovo spremljanje pa je znotraj resornih
ministrstev oz. končnih uporabnikov pomoči PHARE. Enaka
struktura in pravila veljajo za izvajanje programa ISPA.

PARTNERSTVO ZA PRISTOP 2001

Republika Slovenija je pridobila pravico do črpanja sredstev iz
programa SAPARD, z pridobitvijo soglasja Evropske komisije k
Sedem-letnemu načrtu razvoja podeželja, ki je bil potrjen 27.
oktobra 2000. Poleg tega je morala Republika Slovenija ustanoviti,
usposobiti in akreditirati Plačilno agencijo. Plačilna agencija je
ustanovljena znotraj Agencije za kmetijske trge in razvoj podeželja
kot organ, ki deluje znotraj Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo
13. junij 2002

Namen Partnerstva za pristop je enovita določitev prednostnih
področij, kjer so - skladno z ugotovitvami rednega poročila Komisije
o napredku iz leta 2001, ki ga je Republika Slovenija dosegla pri
vključevanju v EU, potrebna nadaljnja prizadevanja, ter določitev
razpoložljivih finančnih sredstev kot pomoč Sloveniji pri izvajanju
omenjenih prednostnih nalog in pogojev, ki bodo veljali za
zagotovitev pomoči. Partnerstvo za pristop je podlaga za celo
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vrsto strateških instrumentov, ki se bodo uporabljali kot pomoč
državam kandidatkam v njihovih pripravah za članstvo v EU. Ti
instrumenti med drugim vključujejo revidirani Državni program za
prevzem pravnega reda EU, skupno oceno srednjeročnih
prednostnih nalog ekonomske politike, pakt o boju proti
organiziranemu kriminalu kot tudi državne razvojne načrte in druge
sektorske načrte, ki so potrebni za udeležbo v strukturnih skladih
po pristopu ter za izvajanje programov ISPA in SAPARD pred
pristopom. Ključen dokument na področju vzpostavitve institucij
pa predstavlja Akcijski načrt, ki sta ga Republika Slovenija in
Evropska unija uskladili marca 2002. Akcijski načrt je tudi podlaga
za dodelitev PHARE dodatne pomoči za potrebe institucionalne

krepitve v letu 2002, vključno z 16,9 mio EUR dodatnih sredstev,
ter njeno nadaljevanje v letu 2003.
Predlogi projektov za zagotavljanje finančne pomoči EU so nastali
upoštevajoč ugotovitve Poročila o napredku in iz njega izhajajočih
prioritetnih področij opredeljenih v Partnerstvu za pristop ter
Akcijskem načrtu.
V spodnji tabeli sledi pregled prioritetnih področij opredeljenih v
Partnerstvu za pristop in odgovarjajočih projektov, ki potekajo
oziroma so predvideni v okviru PHARE Nacionalnega programa
2000, 2001 in 2002 (osenčeno):

1. PRIORITETE PARTNERSTVA ZA PRISTOP
1.1. Politična merila
sprejeti okvirno zakonodajo za reformo javne uprave, vključno z
zakonom o javnih uslužbencih in o javnih agencijah
izboljševati delovanja sodstva, zlasti z nadaljnjim zmanjševanjem zaostankov
nasodiščih.
1.2. Gospodarska merila
spodbujati konkurenčnost s tržno usmerjenim prestrukturiranjem podjetij;
spodbujati domače in tuje investicije z izboljševanjem poslovnega okolja
dokončati prestrukturiranje, komercializacijo in liberalizacijo javnih podjetij v
državni lasti in zagotoviti konkurenco z nadaljnjo sprostitvijo cen
prestrukturirati finančni sektor z dokončanjem procesa privatizacije bank v
državni lasti in s privatizacijo zavarovalnic
izboljšati učinkovitost sistema zemljiške knjige z zmanjševanjem zaostankov pri
vpisovanju v zemljiško knjigo
13. Notranji trg
prost pretok blaga
konkurenca
telekomunikacije
obdavčenje
1.4. Kmetijstvo
okrepiti upravne strukture, ki so potrebne za oblikovanje, izvajanje, upravljanje,
spremljanje, nadzor in oceno programov za razvoj podeželja, ki jih financira ES;
še naprej izboljševati usposobljenost kmetijske uprave in dokončati priprave za
praktično uporabo in vzpostavitev mehanizmov skupne kmetijske politike, zlasti
integriranega administrativnega in kontrolnega sistema (LAKS) in plačilne
agencije za vodenje izdatkov skupne kmetijske politike;
nadaljevati usklajevanje na veterinarskem in fitosarntarnem področju: dokončati
sistem veterinarskega in fuosanitarnega nadzora, zlasti na prihodnjih zunanjih
mejah EU;
nadaljevati izvajanje sistema nadzora kakovosti, dokončati identifikacijo živali,
nadaljevati usklajevanje standardov o zdravstvenem stanju živijli ter za ravnanje z
živalskimi odpadki
nadaljevati s splošnim posodabljanjem obratov za predelavo hrane v skladu s
standardi ESo varni hrani, zlasti v mlekarstvu in v mesno-predelovalni industriji,
ter okrepiti nadzor trgaš prehrambnimi izdelki.
1.5. Okol je
dokončati prenos pravnega reda EU, zlasti glede varstva zraka, odpadkov, varstva
voda (s sprejetjem novega zakona o vodah in podzakonskih predpisov), varstva
narave, varstva pred industrijskim onesnaženjem in tveganji, gensko
spremenjenih organizmov in varstva pred sevanji ter zagotoviti njegovo izvajanje
dokončanje podrobnih programov usklajevanja z ustreznimi direktivami in
strategijami za njihovo usklajevanje, zlasti na področju ravnanja z odpadki,
nadzorovanja onesnaževanja zraka, celovitega nadzora nad industrijskim
onesnaževanjem in obvladovanja tveganja, kemikalij, gensko spremenjenih
organizmov in zaščite pred sevanjem
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PHARE
2000 2001
1. PRIORITETE PARTNERSTVA ZA PRISTOP
1.6. Zaposlovanje in socialne zadeve
nadaljevati podporo socialnim partnerjem pri usposabljanju glede na njihovo
prihodnjo vlogo pri pripravi in izvajanju politike zaposlovanja in socialne politike
EU, vključno z Evropskim socialnim skladom, predvsem z avtonomnim
dvostranskim socialnim dialogom;
priprava nacionalne strategije zaposlovanja s pomočjo pregleda skupne politike
zaposlovanja v luči kasnejše udeležbe v strategiji zaposlovanja EU
1.7. Telekomunikacije in informacijske tehnologije ter kultura in audivizualna politika
okrepiti pred kratkim ustanovljeno Agencijo za telekomunikacije in radiodifuzijo
1.8. Pravosodje in notran je zadeve
nadaljevati delo za okrepitev mejnega nadzora, zlasti na prihodnjih zunanji meji
EU. z zagotavljanjem ustreznega kadra, usposabljanjem in opremo
dejansko uveljaviti novo zakonodajo o azilu, vključno s sprejetjem preostalih
podzakonskih predpisov, povečanjem zmogljivosti za obdelavo prošenj za azil,
ločitvijo azilnega doma in doma za tujce ter izboljšanjem razmer v obeh
1.9. Regionalna politika in koordinacija strukturnih skladov:

2002

določiti jasno delitev odgovornosti za upravljanje strukturnih skladov in
kohezijskega sklada, izboljšati upravno usposobljenosti institucij, ki bodo
sodelovali pri izvajanju, zlasti upravljavskih in plačilnih organov, predvsem v
smislu zaposlovanja in usposabljanja
.razviti tehnično pripravo projektov, ki izpolnjujejo pogoje za pomoč v okviru
strukturnih in kohezijskega sklada (projektni vir informacij)
uskladiti se s posebnimi določbami za finančno upravljanje in nadzor za
prihodnje strukturne in kohezijski sklad iz ustreznih predpisov ES

4.2

Akcijski načrt za krepitev upravne in
pravosodne usposobljenosti republike
Slovenije

poročila glede izvajanja programov tesnega medinstitucionalnega
sodelovanja ("twinningov").
Izpolnjevanje večine zavez iz Akcijskega načrta je obrazloženo
v posameznih poglavjih Rednega poročila, zato smo se v
nadaljevanju omejili le na kratko poročanje o realizaciji zavez, ki
so že izpolnjene oziroma bodo v kratkem izpolnjene, pri tem pa
ne povzemamo posameznih zavez iz Akcijskega načrta.

S strani Evropske komisije je Republika Slovenija marca 2002
prejela Akcijski načrt za krepitev upravne in pravosodne
usposobljenosti Republike Slovenije.
Dokument je pripravljen na podlagi napovedi v Strategiji širitve
2001 in v sodelovanju z Republiko Slovenijo ter je namenjen
dosegu ustrezne upravne usposobljenosti Republike Slovenije
za izvajanje pravnega reda Evropske unije že do vstopa v
Evropsko unijo.

1. Politični kriteriji
Reforma javne uprave bo na zakonodajnem področju zaokrožena
s sprejetjem Zakona o državni upravi, Zakona o javnih agencijah,
Zakona o javnih uslužbencih in Zakona o inšpekcijskem nadzoru,
predvidoma na majskem zasedanju Državnega zbora Republike
Slovenije.

Akcijski načrt temelji na prioritetah Partnerstva za pristop, zato
dokument ne obsega vseh pogajalskih poglavij. Dokument
povzema zaveze iz Pogajalskih izhodišč Republike Slovenije za
pogajanja o pristopu k Evropski uniji in Državnega programa
Republike Slovenije za prevzem pravnega reda Evropske unije,
ki se nanašajo na upravno in pravosodno usposobljenost ter
navaja projekte pomoči Evropske unije za izpolnjevanje v
dokumentu navedenih zavez. V dokumentu so navedene tudi
aktivnosti Evropske unije s katerimi le-ta izvaja nadzor nad
napredkom pri izpolnjevanju zavez.

Zakona s področja pravosodja - Zakon o sodniški službi in Zakon
o izvršbi in zavarovanju - se nahajata v postopku sprejemanja v
Državnem zboru Republike Slovenije. Državni zbor Republike
Slovenije bo opravil tretjo obravnavo zakonov julija 2002.
Projekt Hercules se izvaja na treh sodiščih.

Ta del poročila sledi strukturi Rednega poročila o napredku
Republike Slovenije in je namenjen predvsem Evropski komisiji,
da bo lažje zasledovala napredek pri izpolnjevanju zavez v okviru
Akcijskega načrta.

2. Ekonomski kriteriji
Na področju uvajanja vodenja zemljiške knjige z uporabo
računalniške tehnologije je bilo na dan 27. maja 2002 usklajenih s
katastrom in prenešenih v elektronsko obliko 498.517 vložkov
(42%), za razliko od marca 2001, ko je bilo usklajenih le 10%.

Poročilo se nanaša le na realizacijo posameznih zavez, prevzetih
iz pogajalskih izhodišč in državnega programa in ne vsebuje
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obstoječih informacijskih baz in predstavitev izkušenj imetnikov
pravic (Adidas, Microsoft, Mercedes, idr.). Carinska uprava
Republike Slovenije pripravlja jeseni 2002 organizacijo in izvedbo
podobnega seminarja.V marcu 2002 pa so se trije predstavniki
Carinske uprave Republike Slovenije udeležili seminarja na temo
carinskih postopkov v primeru kršitev intelektualne lastnine, ki
ga je organizirala Gospodarska zbornica Avstrije.

Sposobnost prevzema obveznosti članstva EU
1.

Prost pretok blaga

Državni zbor Republike Slovenije je sprejel Zakon o spremembah
in dopolnitvah zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov
ter snovi, ki prihajajo v stik z živili. Na podlagi zakona bo s 1.1.2003
ustanovljen Urad za živila in prehrano kot organ v sestavi
Ministrstva za zdravje. Do ustanovitve urada bo njegove naloge
opravljajo Ministrstvo za zdravje.

6.

Konkurenca

Ob koncu leta 2002 bo na področju javnih naročil zaposlenih 35
delavcev.

Na Uradu Republike Slovenije za varstva konkurence je
zaposlenih 12 delavcev. Poteka tudi strokovno usposabljanje
zaposlenih. V uradu načrtujejo povečanje števila strokovnih
usposabljanj za sodnike, tako v drugi polovici leta 2002 načrtujejo
organizacijo seminarja na temo evropske in slovenske zakonodaje
s področja konkurence.

2.

7.

Sektor za harmonizacijo in implementacijo tehnične zakonodaje
je v maju 2002 zaposlil 3 nove delavce.

Prost pretok oseb

Naloge Inšpektorata za poklicne kvalifikacije bo prevzel
Inšpektorat za delo. V ta namen Ministrstvo za delo družino in
socialne zadeve pripravlja spremembe in dopolnitve Zakona o
medsebojnem priznavanju poklicnih kvalifikacij.
3.

Na področju usposobitve Agencije za kmetijske trge in razvoj
podeželja za izvajanje ukrepov skupne kmetijske politike po vstopu
Republike Slovenije v Evropsko unijo je aprila 2002 Ministrstvo
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano predložilo Vladi Republike
Slovenije načrt usposobitve agencije za izvajanje ukrepov skupne
kmetijske politike.

Prost pretok storitev

Za izvajanje mreže knjigovodskih podatkov s kmetij (FADN) je
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v decembru
2001 imenovalo odgovornega delavca za to področje. Postopek
za imenovanje članov Nacionalne komisije za FADN je že
zaključen. Komisija bo uradno imenovana v juniju 2002.

Agencija za zavarovalni nadzor je ob svoji ustanovitvi zaposlovala
8 delavcev. Trenutno število zaposlenih je 22. Usposabljanje
delavcev poteka v okviru PHARE programa "Krepitev Agencije
za zavarovalni nadzor".
Število zaposlenih na dan 31.12.2001 v Agenciji za trg vrednostnih
papirjev je bilo 30, trenutno ima agencija 32 zaposlenih.

V centralnem registru govedi je po oceni vpisanih od 90 - 95%
vseh živali. V letu 2001 je bilo zabeleženih 584.000 registracij
101.160 odhodov in 90.077 prihodov.

Nadzor bančnega poslovanja je organiziran v Oddelku nadzora
bančnega poslovanja v Banki Slovenije. Ob ustanovitvi oddelka
je bilo zaposlenih 17 delavcev, trenutno pa oddelek zaposluje 45
delavcev.

Sistem sledljivosti govejega mesa je bil v letu 2001 uveden v
sedem klavnic za makrokonfekscijo in tri klavnice za
mikrokonfekcijo.

Agencija za trg vrednostnih papirjev ima sklenjene sporazume o
sodelovanju z naslednjimi sorodnimi organizacijami iz držav članic:
Avstrijo, Grčijo in Portugalsko ter s kandidatko Češko. V postopku
usklajevanja besedila je sporazum o sodelovanju z Italijo in s
kandidatko Poljsko.

Vlada Republike Slovenije je 17. aprila 2002 sprejela Pravilnik o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Uprave Republike
Slovenije za varstvo rastlin in semenarstvo, ki je osrednji odgovorni
organ na področju varstva rastlin.
Pilotni projekt registracije pridelovalcev, predelovalcev,
distributerjev in uvoznikov določenih rastlin in rastlinskih
proizvodov, tako imenovani Fito register, je bil zaključen v maju
2002.

Agencija za trg vrednostnih papirjev ima sklenjena sporazuma s
sorodnima nadzornima organoma iz Bosne in Hercegovine in
Makedonije. Poleg tega je v postopku usklajevanja sporazum z
nadzornim organom iz Albanije.
5.

Na področju izgradnje objektov za fitosanitarni in veterinarski
nadzor na mejnih prehodih je za mejni prehod Obrežje pridobljeno
začasno gradbeno dovoljenje. Projekti za gradnjo objektov na
ostalih mejnih prehodih so v fazi priprave in sprejemanja lokacijskih
načrtov.

Pravo družb

V Uradu Republike Slovenije za intelektualno lastnino je zaposlenih
50 delavcev. Trenutno ni potrebe po dodatni kadrovski krepitvi
urada, saj urad z obstoječim kadrom uspešno izvaja pravni red
Evropske unije.

Na področju kontrole kakovosti živil se je Inšpektorat za kontrolo
kakovosti kmetijskih pridelkov in živil, ki je bil ustanovljen 1.
decembra 2001 s prerasporeditvijo 16 inšpektorjev z Tržnega
inšpektorata Republike Slovenije, dodatno kadrovsko okrepil in
trenutno zaposluje 20 inšpektorjev.

Na področju boja zoper kršitve intelektualnih pravic se carinski
delavci usposabljajo za odkrivanje piratskega blaga na mejnih
prehodih. Tako se predstavnik Carinske uprave Republike
Slovenije redno udeležuje seminarjev, ki so organizirani v okviru
programa CUSTOMS 2002. Do sedaj se je udeležil treh seminarjev
in sicer novembra 2000, maja 2001 in decembra 2001. Marca
2002 je Carinska uprava Republike Slovenije organizirala za
carinike seminar na temo boja zoper kršitve pravic intelektualne
lastnine. Seminar je obsegal tri sklope, in sicer izvajanje zakona o
carinskih ukrepih pri kršitvah pravic intelektualne lastnine, uporaba
poročevalec, št. 58/1

Kmetijstvo

9.

Promet

Na področju cestnega prometa sta bili januarja letos podeljeni
prvi dve odločbi o imenovanju pravnih oseb za izvajanje overitev
meril. Na Slovenski akreditaciji je vloženih 30 vlog za akreditacijo
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tako, da se pričakuje, da bo do prve polovice leta 2003 še dodatno
30 pravnih oseb imenovano za izvajanje overovitev meril. Trenutno
pa so prej omenjeni potencialni kandidati v pogodbenem razmerju
z uradom.

zbor Republike Slovenije. Zakon bo Državni zbor obravnaval
predvidoma na junijski seji.
19.

Telekomunikacije in informacijska tehnologija

Preoblikovanje Direkcije za železniški promet v Agencijo za
železniški promet bo izvedeno na podlagi sprememb in dopolnitev
Zakona o železniškem prometu ter Zakona o javnih agencijah, ki
je v postopku sprejemanja v Državnem zboru.

V letu 2002 se je v Agenciji za telekomunikacije in radiodifuzijo
Republike Slovenije zaposlilo 5 novih delavcev, tako da agencija
trenutno zaposluje 46 delavcev.

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

Zakon o poštnih storitvah je Državni zbor RS sprejel aprila 2002
(Ur. list RS, št. 42/2002). Zakon je začel veljati 30. maja 2002. Z
zakonom se ustanavlja neodvisen regulatorni organ za področje
pošte. Naloge navedenega organa bo na podlagi določil zakona
prevzela že ustanovljena Agencija za telekomunikacije in
radiodifuzijo Republike Slovenije, ki se bo na podlagi omenjenega
zakona preoblikovala tako, da se bo njeno področje delovanja
razširilo tudi na področje poštnih storitev. Agencija se bo tako
preimenovala v Agencijo za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto
Republike Slovenije in bo finančno, strokovno, politično in
organizacijsko neodvisna institucija.

10.

21.

Davki

Davčna uprava RS izvaja program reforme in modernizacije
davčne službe. V okviru tega programa se izvajajo aktivnosti na
osnovnih projektih kot so davčno knjigovodstvo, register davčnih
zavezancev, elektronsko davčno poslovanje, upravljanje z
dokumenti, podpora postopkom izvajanja nadzora in izterjave.
Dober napredek je bil dosežen pri nadzoru in izterjavi ter zadovoljiv
pri davčnem knjigovodstvu. Davčna uprava je dosegla napredek
in izboljšave zlasti na področjih, kjer so bili ugotovljeni razkoraki s
standardi v Davčnem načrtu ("Fiscal Blueprints") in definirane
potrebe po izboljšavah in modernizaciji.

Regionalna politika in koordinacija strukturnih
instrumentov

Od 25. do 27. marca 2002 je v Ljubljani potekal seminar na temo
finančnega upravljanja evropskih strukturnih skladov. Seminarja
seje udeležilo 28 predstavnikov Ministrstva za finance, Ministrstva
za gospodarstvo, Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za promet,
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Agencije za
kmetijske trge in razvoj podeželja. Seminar so vodili eksperti iz
Danske, Irske in Velike Britanije.

V Davčni upravi RS je prišlo do večjih organizacijskih sprememb.
Organizacijskim spremembam na posameznih področjih davčnih
nalog na Glavnem uradu, kot so področje izterjave, inšpiciranja,
kontrole, preiskav in prevzemanja novih nalog izmenjave podatkov
z drugimi davčnimi upravami, sledijo intenzivni procesi
konsolidacije nalog na davčnih uradih.

22.

Na področju vzajemne pomoči in administrativnega sodelovanja
se Davčna uprava RS ustrezno organizacijsko preoblikuje in
kadrovsko izpopolnjuje.

Vlada Republike Slovenije je marca 2002 sprejela Odlok o
operativnem programu ravnanja z embalažo in odpadno embalažo
za obdobje od 2002 do 2007.

Študija o izvedljivosti sistema izmenjave podatkov o DDV (VIES)
je bila pripravljena januarja 2002. Centralni projekt VIES je
vzpostavljen. Aktivnosti za delovanje projekta intenzivno potekajo.

Področje gensko spremenjenih organizmov bo urejal Zakon o
ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi, ki je v fazi sprejema
v Državnem zboru Republike Slovenije. Državni zbor Republike
Slovenije bo opravil drugo obravnavo zakona na junijskem
zasedanju.

13.

Področje kakovosti voda bo urejal Zakon o vodah. Zakon je v fazi
sprejema v Državnem zboru republike Slovenije. Tretjo obravnavo
zakona bo Državni zbor Republike Slovenije opravil na junijskem
zasedanju.

Socialna politika in zaposlovanje

Na področju gensko spremenjenih organizmov je bila ustanovljena
Komisija za biotehnologijo, hkrati so tekle aktivnosti za vzpostavitev
ustreznega informacijskega sistema za gensko spremenjene
organizme.

Na podlagi dogovora na sestanku med predstavniki Ministrstva
za delo družino in socialne zadeve in predstavniki GD Socialna
politika in zaposlovanje, ki je bil 19. februarja 2002 v Bruslju, se bo
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve vključilo v Program skupnosti o boju proti socialni izključenosti. Vključene bodo
tudi dodatne dejavnosti, ki temeljijo na študiji, ki je bila narejena na
podlagi Skupnega memoranduma o socialni vključenosti, kot npr.
primerjalna statistika (udeležba pri pripravi novega evropskega
pregleda o družinskih prihodkih in življenjskih razmerah).
14.

Okolje

Na področju kemikalij je bil v celoti vzpostavljen in je začel delovati
informacijski sistem za zbiranje podatkov o kemikalijah in njihovih
količinah.
Vlada Republike Slovenije je sprejela Zakon o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti aprila 2002 in ga s
predlogom za obravnavo po hitrem postopku poslala v Državni
zbor Republike Slovenije. Zakon bo Državni zbor obravnaval
predvidoma na junijski seji.

Energetika

Vlada Republike Slovenije je sprejela Zakon o varstvu pred
ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti aprila 2002 in ga s
predlogom za obravnavo po hitrem postopku poslala v Državni
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23.

Varstvo potrošnikov in zdravja

25.

Urad Republike Slovenije za varstvo potrošnikov je vzpostavil
tesno sodelovanje s tržnim ter zdravstvenim inšpektoratom, ki je
potekalo dokaj intenzivno ter že daje rezultate, ki so vidni tako pri
pripravi zakonodaje kot ukrepanju v primerih kršitev določb
zakonodaje, povezane z varstvom potrošnikov. Urad je v letu
2001 proučil tudi možnosti sodelovanja v sistemu obveščanja o
nevarnih proizvodih TRAPEX, ki ga vodi in razvija Tržni inšpektorat.

V zvezi s pripravo na reorganizacijo službe ob vstopu v Evropsko
unijo je Carinska uprava RS septembra 2001 pripravila osnutek
dokumenta "Reorganizacija carinske uprave Republike Slovenije
zaradi vstopa Republike Slovenije v Evropsko unijo". V dokumentu
so opredeljene kadrovske in organizacijske spremembe, ki so
posledica novih nalog in spremenjenega izvajanja obstoječih nalog,
ki jih bo morala opravljati slovenska carina v razmerah članstva
v Evropski uniji. Dokument je bil aprila 2002 usklajen s sindikatom
carinskih delavcev.
<•

Vlada Republike Slovenije 16. maja 2002 sprejela Program varstva
potrošnikov za leto 2002.
24.

28.

Sodelovanje na področju pravosodja in
notranjih zadev

Finančni nadzor

V Službi za nadzor proračuna je bilo v začetku leta 2002
zaposlenih 14 delavcev, trenutno služba zaposluje 18 delavcev.

Vlada Republike Slovenije je za potrebe realizacije Schengenskega
izvedbenega načrta odobrila zaposlitev 300 policistov. Postopki
za zaposlitev 200 policistov so že izpeljani, junija 2002 pa bo še
115 dijakov Srednje policijske šole končalo izobraževanje.

Republika Slovenija pripravlja sprejem dokumenta Politika za
področje notranjega nadzora javnih financ (Policy Paper) za
področje notranjega nadzora javnih financ (PIFC) in spremembe
in dopolnitve sekundarne zakonodaje za to področje. Sprejem
teh dokumentov se predvideva do konca julija 2002.

V skladu z dinamiko, predvideno v Schengenskem izvedbenem
načrtu, se je nadaljevalo vzpostavljanje oziroma nadgradnja in
prilagajanje IT infrastrukture in tehnično opremljanje policijskih
enot, ki izvajajo mejno kontrolo, upoštevaje prioriteto bodoče
zunanje meje EU. V novembru 2001 je bila vzpostavljena centralna
enota sistema AFIS, v pripravi pa je nadgradnja sistema za
informacijsko povezavo z bodočimi mejnimi kontrolnimi točkami.

S sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
javnih financah v Aprilu 2002 je bila okrepljena koordinacijska
funkcija Službe za nadzor proračuna pri Ministrstvu za finance.
V vseh ministrstvih in pri nekaterih drugih neposrednih
proračunskih uporabnikih so bile ustanovljene notranje revizijske
službe. Skladno z zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona
o javnih financah morajo ministrstva zagotoviti notranje revizijske
službe tudi pri organih v svoji sestavi. Ministrstvo za finance je
dolžno postaviti pravila za delovanje notranje revizijskih služb pri
proračunskih uporabnikih vključno z lokalnimi skupnostmi.

V skladu s Schengenskim izvedbenim načrtom potekajo priprave
za postopno vzpostavitev IT sistemov (do leta 2005) in na
vzpostavitev nacionalne pisarne SIRENE (načrtovano v letu 2004),
pri čemer je bila pridobljena oziroma je načrtovana tuja pomoč v
okviru Phare projektov tesnega institucionalnega sodelovanja s
področja nadzora državne meje in policijskega sodelovanja ter
ciljnih projektov za IT sistem in opremo.

Ministrstvo za finance - Služba za nadzor proračuna bo skupaj z
Računskim sodiščem in Slovenskim inštitutom za revizijo
organiziralo izobraževanje za notranje revizorje v drugi polovici
letošnjega leta.

V okviru izvajanja nalog iz Schengenskega izvedbenega načrta
je posebna delovna skupina v Policiji pripravila kadrovski načrt in
spremembe akta o sistemizaciji delovnih mest v MNZ, načrt
investicij ter program usposabljanja v policiji v zvezi s pravnim
redom EU in schengenskim acquis.

Ministrstvo za finance pripravlja kriterije, ki jih morajo izpolnjevati
institucije, vključene v črpanje sredstev predpristopne pomoči iz
sredstev EU.

Nacionalni program na področju drog (2002-2008) je v aprilu
2002 obravnavala Komisija Vlade RS za droge in se trenutno
nahaja v medresorskem usklajevanju. Nacionalni program bo
Državni zbor sprejel predvidoma jeseni 2002.

Za potrebe ureditve vprašanja zaščite finančnih interesov EU je
bila imenovana Carinska uprava Republike Slovenije kot kontaktna
točka za sodelovanje z institucijo EU za zaščito finančnih interesov
EU OLAF. Zaradi pomislekov Evropske komisije glede primernosti
Carinske uprave Republike Slovenije za opravljanje te funkcije, je
bil izveden tehnični sestanek s službami Evropske komisije.
Zaključki sestanka bodo podlaga za nadaljnje aktivnosti in
morebitne spremembe pri urejanju tega področja v Republiki
Sloveniji. Organ ali služba zadolžena za sodelovanje z OLAF naj
bi poleg izmenjave informacij imela tudi nalogo in pristojnosti
koordiniranja nacionalne zakonodaje za to področje.

Republika Slovenija je sklenila bilateralne sporazume na področju
policijskega sodelovanja in preprečevanja organiziranega
kriminala s številnimi državami in z EUROPOLom. V okviru
projekta tesnega medinstitucionalnega sodelovanja je bil
pripravljen osnutek sporazuma z Avstrijo o prekomejnem
policijskem sodelovanju, ki je podlaga oz. model za ureditev
policijskega sodelovanja preko notranjih schengenskih meja, v
istem kontekstu pa se pripravljajo tudi predpisi, ki bodo urejali
pristojnosti in organizacijo dela SIRENE ter smernice za
prekomejno policijsko sodelovanje.
Na področju organiziranega kriminala so v teku postopki za
sklenitev bilateralnih sporazumov z BiH, Ciprom, Estonijo,
Islamsko republiko Iran, Latvijo, Litvo, Malto, Turčijo in Združenim
kraljestvom Velike Britanije, na področju policijskega sodelovanja
pa s Francijo, Grčijo In Hrvaško. S posameznimi državami, s
katerimi so že sklenjeni tovrstni sporazumi, poteka postopek
sklenitve dodatnih (izvedbenih) protokolov.
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Pregled sprejetega pravnega reda po
posameznih poglavjih
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