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PRILOGA: POROČEVALEC DRŽAVNEGA SVETA REPUBLIKE SLOVENIJE 



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 : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

MATURI (ZMat) 

-drugaobravnava-EPA 1073 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-3311-0089 
Številka: 622-05/2002-1 
Ljubljana, 18 07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 83. redni seji dne 18.07.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O MATURI, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi sklepa in stališč 14. 
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 26.5.1999 in 
druge alineje prvega odstavka 284. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Lucija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport, 
- mag. Mirko Zorman, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo, 

znanost in šport, 
- dr. Stane Pejovnik, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo, 

znanost in šport. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

PREDLOG ZAKONA O MATURI 

) I.TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon določa vsebino splošne mature in poklicne mature (v 
nadaljnjem besedilu: matura), pravice in obveznosti dijakov in 
drugih kandidatov za opravljanje mature oziroma maturitetnih 
izpitov (v nadaljnjem besedilu, kandidati), sestavo in pristojnosti 
maturitetnih organov ter postopek in način opravljanja mature. 

2. člen 
(splošna matura) 

Splošna matura je državni izpit 
S splošno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov 
znanj, ki so določeni s cilji gimnazijskih programov, programom 
maturitetnega tečaja in usposobljenost za univerzitetni študij. Z 
opravljeno maturo kandidat pridobi srednjo izobrazbo 

Splošna matura se opravlja iz petih predmetov, od tega iz treh 
predmetov skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela. 
Kandidat lahko izbere tudi šesti maturitetni predmet, ki ga izbere 
iz izbirnega dela (v nadaljnjem besedilu: predmeti splošne ma- 
ture). 

3. člen 
(poklicna matura) 

Poklicna matura je državni izpit. 
S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov 
znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega 
tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno- 
tehniškega izobraževanja, poklicnega tečaja ter usposobljenost 
za visokošolski študij. 
Poklicna matura je oblika zaključnega izpita. Z opravljeno poklicno 
maturo kandidat pridobi srednjo strokovno izobrazbo 
Poklicna matura se opravlja iz štirih predmetov, od tega iz dveh 
predmetov skupnega dela in dveh predmetov izbirnega dela (v 
nadaljnjem besedilu: predmeti poklicne mature). 
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4. člen 
(opravljanje mature) 

Kandidati opravljajo maturo pod enakimi pogoji. 
Kandidatom s posebnimi potrebami, ki so bili v izobraževalne 
programe usmerjeni z odločbo o usmeritvi, se lahko glede na 
vrsto in stopnjo primanjkljaja, ovire oziroma motnje prilagodi način 
opravljanja mature in način ocenjevanja znanja. 
Pravila za izvajanje mature za kandidate s posebnimi potrebami 
določi minister, pristojen za šolstvo (v nadaljnjem besedilu: minis- 
ter). 

II. MATURITETNI PREDMETI 

5. člen 
(predmeti skupnega dela splošne mature) 

Predmeti skupnega dela splošne mature so: 
- slovenščina, 
- tuji jezik in 
- matematika. 

Na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna 
skupnost lahko kandidat namesto slovenščine izbere tudi 
italijanščino oziroma madžarščino 

Predmeti skupnega dela splošne mature so obvezni za vse 
kandidate. Tuje jezike kot predmet skupnega dela splošne ma- 
ture določi Strokovni svet Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje na predlog Državne maturitetne komisije za splošno 
maturo v soglasju s senati univerz in samostojnih visokošolskih 
zavodov. 

6. člen 
(predmeti izbirnega dela splošne mature) 

Predmete izbirnega dela splošne mature določi Strokovni svet 
Republike Slovenije za splošno izobraževanje na predlog Državne 
komisije za splošno maturo v soglasju s senati univerz in 
samostojnih visokošolskih zavodov izmed predmetov, ki se 
poučujejo v gimnaziji in so podlaga za visokošolski študij na več 
znanstvenih, umetniških ali strokovnih študijskih področjih. 

Kandidat se ob prijavi k splošni maturi odloči, iz katerih predmetov 
bo opravljal splošno maturo, v skladu z izbirnimi pravili določenimi 
z Maturitetnim izpitnim katalogom za splošno maturo. 

7. člen 
(predmeti skupnega dela poklicne mature) 

Predmeti skupnega dela poklicne mature so: 
- slovenščina, 
- izpit iz temeljnega strokovno-teoretičnega predmeta 

Na območjih, kjer živita italijanska oziroma madžarska narodna 
skupnost lahko kandidat namesto slovenščine izbere tudi 
italijanščino oziroma madžarščino. 

Predmeti skupnega dela poklicne mature so obvezni za vse 
kandidate. Temeljni strokovno - teoretični predmet kot predmet 
skupnega dela poklicne mature določi Strokovni svet Republike 
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje 

8. člen 
(predmeti izbirnega dela poklicne mature) 

Predmeti izbirnega dela poklicna mature so: 
- matematika ali tuj jezik, 
- izdelek, storitev, seminarska naloga z zagovorom ali izpit iz 
predmeta oziroma vsebine (v nadaljnjem besedilu: četrti predmet 
poklicne mature) 

Tuje jezike kot predmet izbirnega dela poklicne mature določi 
Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje na 
predlog Državne komisije za poklicno maturo. 

Četrti predmet poklicne mature določi Strokovni svet Republike 
Slovenije za poklicno in strokovno izobraževanje na predlog 
Državne komisije za poklicno maturo 

9. člen 
(ravni zahtevnosti mature) 

Izpiti iz posameznih maturitetnih predmetov se lahko opravljajo 
na osnovni in višji ravni zahtevnosti. Z njimi se ugotavlja širina in 
globina maturitetnega znanja. 

Z maturitetnim izpitnim katalogom se lahko omeji število 
maturitetnih izpitov, kijih kandidat opravlja na višji ravni zahtevnosti. 

III. MATURITETNI ORGANI IN DRŽAVNI IZPITNI 
CENTER 

10. člen 
(maturitetni organi in Državni izpitni center) 

Maturitetni organi in Državni izpitni center v skladu s svojimi 
pooblastili skrbijo za pripravo in izvedbo mature. 

Maturitetni organi za splošno maturo so 
državna komisija za splošno maturo, 
državne predmetne komisije za splošno maturo, 
šolske maturitetne komisije za splošno maturo, 
šolske izpitne komisije za splošno maturo. 

Maturitetni organi za poklicno maturo so: 
državna komisija za poklicno maturo, 
državne predmetne komisije za poklicno maturo, 
šolske maturitetne komisije za poklicno maturo 
šolske izpitne komisije za poklicno maturo 

11. člen 
(sestava in imenovanje Državne komisije za splošno 

maturo) 

Državna komisija za splošno maturo ima predsednika in dvanajst 
članov. Sestavljajo jo uveljavljeni strokovnjaki z različnih predmetnih 
področij splošne mature oziroma s področja šolskega sistema in 
zunanjega ocenjevanja. 

Predsednika in devet članov imenuje minister, in sicer 
enega člana na predlog Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, 
dva člana izmed visokošolskih učiteljev na predlog univerz, 
dva člana izmed učiteljev gimnazij na predlog gimnazij, 
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enega člana izmed delavcev ministrstva pristojnega za 
šolstvo, 
enega člana na predlog Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje, 
enega člana izmed predsednikov in članov državnih 
predmetnih komisij za splošno maturo 
in 
enega člana izmed strokovnjakov za zunanje preverjanje 
znanja na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo. 

Po funkciji so člani direktor Državnega izpitnega centra, direktor 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in predsednik Državne 
predmetne komisije za slovenščino za splošno maturo 

Namestnika predsednika izvolijo na predlog predsednika člani 
Državne komisije za splošno maturo. 

K obravnavi in reševanju posameznih strokovnih vprašanj lahko 
Državna komisija za splošno maturo vabi tudi predstavnike 
državnih predmetnih komisij za splošno maturo in druge 
strokovnjake. 

Predsednik, namestnik predsednika in člani se imenujejo za štiri 
leta in so lahko ponovno imenovani. 

Administrativna in strokovna opravila za Državno komisijo za 
splošno maturo opravlja Državni izpitni center. 

Državna komisija za splošno maturo uredi svoje delo s 
poslovnikom. 

12. člen 
(pristojnosti Državne komisije za splošno maturo) 

Državna komisija za splošno maturo obravnava strokovna 
vprašanja v zvezi s splošno maturo ter v okviru svojih pooblastil 
vodi strokovno pripravo splošne mature in spremlja njeno izvedbo. 
Pri tem: 

na predlog Državnega izpitnega centra imenuje Državne 
predmetne komisije za splošno maturo 
uskladi in predloži Maturitetni izpitni katalog za splošno maturo 
ter predmetne izpitne kataloge za splošno maturo 
Strokovnemu svetu Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje; 
daje mnenje k predlogu izobraževalnih programov za gimnazije 
in k predlogu izobraževalnega programa za maturitetni tečaj; 
usklajuje strokovno delo državnih predmetnih komisij za 
splošno maturo; 
določi način in postopek varovanja podatkov in gradiv, ki so 
označeni kot izpitna tajnost; 
sprejema letno poročilo za splošno maturo, ki ga najkasneje 
do 1 decembra tekočega leta predloži ministru, Strokovnemu 
svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje in 
univerzam ter samostojnim visokošolskim zavodom; 
obravnava in odloča o pritožbah kandidatov in ugovorih na 
oceno v skladu s pristojnostmi, 
imenuje izvedence za obravnavo ugovorov na ocene in 
pripravi navodila za njihovo delo, 
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

13. člen 
(sestava in imenovanje Državne komisija 

za poklicno maturo) 

Državna komisija za poklicno maturo ima predsednika in deset 
članov. Sestavljajo jo uveljavljeni strokovnjaki za poklicno in 

strokovno izobraževanje ter izobraževanje odraslih oziroma 
strokovnjaki s področja šolskega sistema in zunanjega 
ocenjevanja. 

Predsednika in sedem članov imenuje minister in sicer; 
enega člana na predlog Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za strokovno izobraževanje, 
enega člana na predlog Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje, 
enega člana na predlog Strokovnega sveta Republike 
Slovenije za izobraževanje odraslih, 
enega člana na predlog Andragoškega centra Republike 
Slovenije, 
enega strokovnjaka za zunanje ocenjevanje na predlog 
ministrstva, pristojnega za šolstvo, 
enega člana na predlog univerz in samostojnih visokošolskih 
zavodov ter višjih strokovnih šol, 
enega člana izmed delavcev ministrstva, pristojnega za 
šolstvo, 
enega člana na predlog poklicnih in strokovnih šol. 

Po funkciji so člani direktorji Državnega izpitnega centra, Zavoda 
Republike Slovenije za šolstvo, Centra Republike Slovenije za 
poklicno izobraževanje. 

Predsednik in člani se imenujejo za štiri leta in so lahko ponovno 
imenovani. 

K obravnavi in reševanju posameznih strokovnih vprašanj lahko 
Državna komisija za poklicno maturo vabi tudi predstavnike 
državnih predmetnih komisij za poklicno maturo in druge 
strokovnjake. 

Administrativna in strokovna opravila za Državno komisijo za 
poklicno maturo opravlja Državni izpitni center. 

Državna komisija za poklicno maturo uredi svoje delo s 
poslovnikom. 

14. člen 
(pristojnosti Državne komisije za poklicno maturo) 

Državna komisija za poklicno maturo obravnava strokovna 
vprašanja v zvezi s poklicno maturo ter v okviru svojih pooblastil 
vodi strokovno pripravo na poklicno maturo in spremlja njeno 
izvedbo. Pri tem: 

na predlog Državnega izpitnega centra imenuje državne 
predmetne komisije za poklicno maturo; 
uskladi in predloži Maturitetni izpitni katalog za poklicno maturo 
v sprejem Strokovnemu svetu Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje in Strokovnemu svetu Republike Slovenije za 
poklicno izobraževanje; 
usklajuje delo državnih predmetnih komisij za poklicno maturo; 
določi način in postopek varovanja podatkov in gradiv, ki so 
označeni kot uradna tajnost; 
sprejema maturitetno letno poročilo za poklicno maturo, ki ga 
najkasneje do 1. decembra tekočega leta predloži ministru, 
Strokovnemu svetu Republike Slovenije za splošno 
izobraževanje, Strokovnemu svetu republike Slovenije za 
poklicno izobraževanje, univerzam ter samostojnim 
visokošolskim zavodom, 
obravnava in odloča o pritožbah kandidatov in ugovorih na 
oceno v skladu s pristojnostmi, 
opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 
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15. člen 
(imenovanje in sestava državnih predmetnih komisij 

za splošno maturo) 

Za posamezne predmete splošne mature Državna komisija za 
splošno maturo na predlog Državnega izpitnega centra imenuje 
državne predmetne komisije za splošno maturo. 

Državne predmetne komisije za splošno maturo sestavljajo 
predsednik, glavni ocenjevalec in najmanj en član. Glavni 
ocenjevalec je hkrati namestnik predsednika in ga v komisijo 
imenuje Državni izpitni center 

Za predsednika je lahko imenovan visokošolski učitelj, izjemoma 
srednješolski učitelj, z nazivom svetovalec ali svetnik. 

Namestnik predsednika in člani državnih predmetnih komisij za 
splošno maturo so lahko srednješolski učitelji, visokošolski učitelji 
in sodelavci ter drugi strokovnjaki, ki so se uveljavili na določenem 
predmetnem področju. 

Državna predmetna komisija za splošno maturo izmed svojih 
članov izbere tajnika. 

Predsednik in člani državnih predmetnih komisij za splošno maturo 
so imenovani za štiri leta in so lahko ponovno imenovani. Glavnega 
ocenjevalca imenuje Državni izpitni center najmanj za eno leto. 

Naloge državne predmetne komisije za splošno maturo določi 
minister. 

16. člen 
(imenovanje in sestava državnih predmetnih komisij 

za poklicno maturo) 

Za posamezne predmete poklicne mature lahko Državna 
predmetna komisija za poklicno maturo na predlog Državnega 
izpitnega centra imenuje državne predmetne komisije za poklicno 
maturo. 

Državne predmetne komisije za poklicno maturo sestavljajo 
predsednik, glavni ocenjevalec in najmanj en član oziroma največ 
štirje člani. Glavni ocenjevalec je hkrati namestnik predsednika in 
ga v komisijo imenuje Državni izpitni center 

Za predsednika je lahko imenovan visokošolski učitelj ali 
srednješolski učitelj, z nazivom svetovalec ali svetnik. 

Namestnik predsednika in člani državnih predmetnih komisij za 
poklicno maturo so lahko srednješolski učitelji, visokošolski učitelji 
in sodelavci ter drugi strokovnjaki, ki so se uveljavili na določenem 
predmetnem področju 

Državna predmetna komisija za poklicno maturo izmed svojih 
članov izbere tajnika 

Predsednik in člani državnih predmetnih komisij za poklicno maturo 
so imenovani za štiri leta in so lahko ponovno imenovani Glavnega 
ocenjevalca imenuje Državni izpitni center najmanj za eno leto 

Naloge državnih predmetnih komisij za poklicno maturo določi 
minister 

17. člen 
(imenovanja in sestava ter naloge šolskih komisij) 

Postopek imenovanja in sestavo ter naloge šolskih maturitetnih 
komisij za splošno maturo, šolskih maturitetnih komisij za poklicno 

maturo in šolskih izpitnih komisij za splošno oziroma poklicno 
maturo določi minister. 

18. člen 
(naloge Državnega izpitnega centra) 

Državni izpitni center opravlja razvojna, raziskovalna, strokovna, 
tehnična in druga dela pri maturi: Pri tem: 

pripravlja in vzdržuje maturitetni informacijski sistem; 
izbere ocenjevalce za splošno maturo in z njimi sklepa 
pogodbe o pravicah in obveznostih pri ocenjevanju izpitnih 
pol; 
imenuje glavne ocenjevalce in pomočnike glavnih 
ocenjevalcev; 
v imenovanje predlaga predsednika in člane državnih 
predmetnih komisij za splošno in poklicno maturo; 
z maturitetnimi organi usklajuje ocenjevanje pri poklicni maturi; 
usklajuje dejavnosti državnih predmetnih komisij za splošno 
oziroma poklicno maturo, 
vodi zbirke izpitnih vprašanj in nalog; 
ureja in izdaja maturitetna gradiva; 
opravlja organizacijske in tehnične naloge za izvedbo ma- 
ture; 
usklajuje delo šolskih maturitetnih komisij pri pripravi in izvedbi 
mature; 
zbira podatke o rezultatih mature in jih analizira; 
pripravlja strokovno-raziskovalne podlage na področju 
zunanjega preverjanja znanja; 
opravlja tehnične, strokovne naloge ter vodi finančno 
poslovanje za Državno komisijo za splošno maturo, Državno 
komisijo za poklicno maturo in državne predmetne komisije 
za splošno in poklicno maturo; 
zagotavlja varovanje izpitne tajnosti v skladu s pravili o 
varovanju izpitne tajnosti; 
opravlja druge naloge, določene z zakonom in drugimi predpisi 

IV. IZPITNI KATALOG IN PREDMETNI IZPITNI 
KATALOGI 

19. člen 
(sprejem katalogov za splošno maturo) 

Pri splošni maturi se ocenjuje znanje v obsegu in na način kot ju 
opredeljuje Izpitni katalog za splošno maturo in predmetni izpitni 
katalogi za splošno maturo, ki jih določi Strokovni svet Republike 
Slovenije za splošno izobraževanje na predlog Državne komisije 
za splošno maturo dve leti pred izvedbo splošne mature oziroma 
do začetka pouka v tretjem letniku. Predmetni izpitni katalogi 
morajo biti usklajeni z učnimi načrti. 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje si 
pred določitvijo izpitnih katalogov iz prvega odstavka tega člena 
pridobi mnenje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo o njihovi 
usklajenosti z izobraževalnimi programi gimnazije in o pogojih za 
n|ihovo izvajanje ter mnenje najmanj dveh recenzentov, od katerih 
je eden visokošolski, drugi pa srednješolski učitelj 

20. člen 
(sprejem katalogov za poklicno maturo) 

Pri poklicni maturi se ocenjuje znanje v obsegu in na način kot ju 
opredeljuje Izpitni katalog za poklicno maturo in predmetnimi 
izpitnimi katalogi za poklicno maturo. Strokovni svet Republike 
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Slovenije za splošno izobraževanje določa predmetne izpitne 
kataloge za splošno-izobraževalne predmete pri poklicni maturi 
in Izpitni katalog za poklicno maturo na predlog Državne komisije 
za poklicno maturo. Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno 
in strokovno izobraževanje določa predmetne izpitne kataloge 
za strokovno-teoretične predmete poklicne mature. Katalogi 
morajo biti sprejeti dve leti pred izvedbo poklicne mature oziroma 
do začetka pouka v tretjem letniku. Predmetni izpitni katalogi 
morajo biti usklajeni z učnimi načrti srednjih strokovnih šol. 

Strokovni svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje in 
Strokovni svet Republike Slovenije za poklicno izobraževanje si 
pred določitvijo izpitnih katalogov iz prvega odstavka tega člena 
pridobita mnenje Zavoda Republike Slovenije za šolstvo oziroma 
Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje o njihovi 
usklajenosti z izobraževalnimi programi srednjih strokovnih šol in 
o pogojih za njihovo izvajanje ter mnenje najmanj dveh 
recenzentov, od katerih je eden visokošolski, drugi pa 
srednješolski učitelj. 

21. člen 
(sestavine maturitetnega izpitnega kataloga) 

V maturitetnem izpitnem katalogu so opredeljeni cilji mature, število 
maturitetnih predmetov, obvezni maturitetni predmeti in izbirni 
maturitetni predmeti. 

Z maturitetnim izpitnim katalogom se določijo: 
povezave izbirnih predmetov, ki jih kandidati lahko opravljajo 
pri maturi; 
ravni zahtevnosti, na katerih se ocenjuje znanja pri 
posameznem maturitetnem predmetu; 
načini in oblike ocenjevanje znanja; 
obseg zunanjega ocenjevanja znanj; 
prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami. 

22. člen 
(sestavine predmetnega izpitnega kataloga) 

S predmetnim izpitnim katalogom se določijo: 
cilji mature pri posameznem maturitetnem predmetu; 
znanja, ki se preverjajo na posamezni ravni zahtevnosti; 
načini in oblike ocenjevanja znanja; 
delež ocene pri delih izpita v skupni oceni; 
izpitni pripomočki in sredstva, ki jih je dovoljeno uporabljati; 
trajanje posameznih delov izpita; 
primeri izpitnih vprašanj in primeri ocenjevanja; 
prilagoditve za kandidate s posebnimi potrebami. 

V. OPRAVLJANJE MATURE 

23. člen 
(priprava na maturo) 

Priprava na splošno maturo poteka v okviru izobraževalnih 
programov gimnazij ali v okviru maturitetnega tečaja v skladu z 
zakonom, ki ureja gimnazije. 

Priprava na poklicno maturo poteka v okviru izobraževalnih 
programov za pridobitev srednje strokovne izobrazbe ali v okviru 
poklicnega tečaja, v skladu z zakonom, ki ureja strokovno 
izobraževanje 

V zaključnem letniku lahko priprava na izpite, ki jih dijaki lahko 
opravljajo na različnih ravneh zahtevnosti, poteka v ločenih 
skupinah. 

24. člen 
(pravica do opravljanja mature) 

Splošno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem 
četrtem letniku gimnazije ali po uspešno opravljenem maturitetnem 
tečaju. 

Splošno maturo lahko opravlja tudi, kdor ne izpolnjuje pogojev iz 
1. odstavka tega člena, če je ali bo v letu, v katerem bo opravljal 
maturo, dopolnil najmanj 21 let. 

Poklicno maturo lahko opravlja kandidat po uspešno končanem 
četrtem letniku srednje tehniške ali druge srednje strokovne šole, 
po uspešno končanem poklicnem oziroma tehniškem 
izobraževanju ali po uspešno opravljenem poklicnem tečaju. 

25. člen 
(opravljanje posameznega izpita splošne mature) 

Izpite iz posameznih predmetov splošne mature lahko opravlja 
kandidat, ki je že opravil splošno maturo ali poklicno maturo 
oziroma kandidat, ki opravlja poklicno maturo, ter kandidati, ki jim 
je bilo v tujini pridobljeno spričevalo nostrificirano kot maturitetno 
spričevalo, če so ti predmeti pogoj za vpis v visokošolski študijski 
program oziroma se upoštevajo pri izbiri kandidatov za vpis v tak 
program. 

26. člen 
(prijava k maturi oziroma posameznemu predmetu 

splošne mature) 

Kandidat se k opravljanju mature prijavi na srednji šoli, na kateri je 
vpisan oziroma je na njej končal zadnji letnik izobraževanja ali 
maturitetni oziroma poklicni tečaj. 

Kandidat, ki splošno maturo opravlja v skladu z 2. odstavkom 24 
člena, oziroma kandidat, ki opravlja posamezni predmet splošne 
mature v skladu z 25. členom tega zakona, se prijavi na Državni 
izpitni center, ki ga razporedi na srednjo šolo. 

Srednja šola iz 1. in 2. odstavka tega člena je kandidatu dolžna 
zagotoviti opravljanje mature posameznega predmeta splošne 
mature. 

27. člen 
(matura v enem oziroma dveh izpitnih rokih) 

Kandidat opravlja maturo v enem izpitnem roku. 

Maturo v dveh delih v dveh zaporednih rokih lahko opravljajo 
kandidati iz 4. člena, kandidati iz 2. odstavka 24. člena tega zakona, 
udeleženci izobraževanja odraslih ter drugi kandidati, ki jim, na 
podlagi utemeljene vloge, to dovoli Državna komisija za splošno 
oziroma poklicno maturo 

Državna komisija za splošno oziroma poklicno maturo določi 
kriterije in postopek za reševanje vlog iz prejšnjega odstavka in 
ju objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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28. člen 
(izpitni roki splošne mature) 

33. člen 
(ocenjevalci pri maturi) 

Splošna matura se opravlja v spomladanskem in jesenskem 
izpitnem roku. 

Na jesenski izpitni rok lahko pristopijo kandidati iz 2 odstavka 27 
člena tega zakona in kandidati,ki opravljajo popravne maturitetne 
izpite splošne mature. 

29. člen 
(izpitni roki poklicne mature) 

Poklicna matura se opravlja v spomladanskem, jesenskem in 
zimskem izpitnem roku 

30. člen 
(maturitetni koledar) 

Datume pisnih izpitov in obdobje ustnih izpitov oziroma izpitnih 
nastopov v posameznem izpitnem roku določita Državna komisija 
za splošno maturo in Državna komisija za poklicno maturo v 
rokih določenih s šolskim koledarjem. Izpiti so lahko tudi ob sobotah 

31. člen 
(ocenjevanje znanja) 

Ocenjevanje znanja pri posameznem predmetu poteka z izpitom. 
Izpit se opravlja pisno, pisno in ustno, pisno in praktično, pisno, 
ustno in praktično, samo praktično, ali kot izpitni nastop Oblike 
opravljanja izpitov določa predmetni izpitni katalog. 

Kot praktičen del maturitetnega izpita se lahko štejejo vaje, 
seminarske naloge, storitev, izdelek oziroma druge oblike 
predpisane s predmetnim izpitnim katalogom. 

Podrobnejša določila o opravljanju in o ocenjevanju izpita oziroma 
posameznih delov izpita določi minister. 

32. člen 
(pisni izpit) 

Pisni izpit iz posameznega predmeta splošne mature in splošno- 
izobraževalnih predmetov poklicne mature opravljajo vsi kandidati 
istega dne ob istem času. 

Državna komisija za splošno maturo na predlog državnih 
predmetnih komisij za splošno maturo določi v posameznem 
izpitnem roku iste izpitne komplete 

Državna komisija za poklicno maturo na predlog državnih 
predmetnih komisij za poklicno maturo določi v posameznem 
izpitnem roku iste izpitne komplete oziroma na predlog Centra 
RS za poklicno izobraževanje navodila za pripravo izpitnih 
kompletov za vse kandidate pri splošno-izobraževalnih predmetih 

Državna komisija za poklicno maturo lahko določi v posameznem 
izpitnem roku iste izpitne komplete za pripravo izpitnih kompletov 
za vse kandidate pri strokovno-teoretičnih predmetih 

Ocenjevalci za posamezne maturitetne predmete so lahko: 
učitelji, ki izpolnjujejo pogoje za poučevanje maturitetnega 
predmeta in imajo najmanj dve leti pedagoških izkušenj 
visokošolski učitelji in sodelavci s habilitacijo ustreznega 
strokovnega področja in najmanj dvema letoma pedagoških 
izkušenj, 
upokojeni učitelji, ki izpolnjujejo pogoje iz prve oziroma druge 
alinee tega člena. 

Izpitne pole pri splošni maturi ocenjujejo ocenjevalci, ki jih izbere 
Državni izpitni center na podlagi javnega razpisa 

Ne glede na določilo prvega in drugega odstavka tega člena 
lahko minister določi tudi druge pogoje za ocenjevalce pri poklicni 
maturi. 

34. člen 
(glavni ocenjevalec in pomočniki glavnega 

ocenjevalca) 

Državni izpitni center lahko izmed zunanjih ocenjevalcev imenuje 
glavnega ocenjevalca, lahko pa tudi enega ali več pomočnikov 
glavnega ocenjevalca, za posamezni maturitetni predmet za eno 
leto. 

Naloge glavnega ocenjevalca in pomočnika glavnega ocenjevalca 
določi minister. 

35. člen 
(ocenjevanje s točkami) 

Uspeh pri maturitetnem izpitu splošne mature se ocenjuje v točkah 
na način, ki ga opredeli predmetni izpitni katalog za posamezen 
predmet splošne mature ter ga za posamezni izpitni rok 
podrobneje določijo državne predmetne komisije za splošno 
maturo z navodili za ocenjevanje. 

Državna komisija za splošno maturo na predlog državne 
predmetne komisije za splošno maturo določi merila za pretvorbo 
točk v ocene. 

Uspeh pri maturitetnem izpitu splošno-izobraževalnih predmetov 
poklicne mature se ocenjuje v točkah na način, ki ga opredeli 
predmetni izpitni katalog za posamezen predmet poklicne ma- 
ture ter ga za posamezni izpitni rok podrobneje določijo državne 
predmetne komisije za poklicno maturo z navodili za ocenjevanje 

Državna komisija za poklicno maturo za splošno-izobraževalne 
predmete, lahko pa tudi za strokovno-teoretične predmete, na 
predlog državne predmetne komisije za poklicno maturo, določi 
merila za pretvorbo točk v ocene 

36. člen 
(ocenjevalna lestvica) 

Ocenjevalna lestvica za maturitetne predmete je petstopenjska 
in obsega ocene nezadostno (1), zadostno (2), dobro (3), prav 
dobro (4) in odlično (5). Ocena nezadostno (1) je negativna, 
druge ocene so pozitivne • 
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Ocenjevalna lestvica za maturitetne izpite, ki jih kandidati opravljajo 
na višji ravni zahtevnosti je ustrezno ponderirana na način, ki ga 
določita Državni komisiji za splošno oziroma poklicno maturo.. 

Način ponderiranja iz prejšnjega odstavka se uporablja tudi za 
oblikovanje ocene pri slovenščini, na območjih, kjer živita italijanska 
in madžarska narodna skupnost, pa tudi pri italijanščini oziroma 
madžarščini. 

37. člen 
(splošni uspeh pri maturi) 

Splošni uspeh pri maturi se izraža v točkovni lestvici na podlagi 
ocen pri vseh predmetih mature 

Če kandidat pri splošni maturi uspešno opravi tri izbirne predmete, 
se v splošnem uspehu pri splošni maturi upoštevata dva najbolje 
ocenjena izbirna predmeta. Pozitivna ocena tretjega izbirnega 
predmeta pa ne more nadomestiti negativne ocene prvega ali 
drugega izbirnega predmeta 

Ocene za posamezne predmete kandidata pri poklicni maturi 
določi šolska maturitetna komisija za poklicno maturo na podlagi 
meril za določitev ocen za posamezen predmet. 

38. člen 
(opravljena splošna matura) 

Kandidat je opravil splošno maturo, če je pri vseh maturitetnih 
predmetih dosegel pozitivno oceno. 

Kandidat, ki je pri enem izmed obveznih predmetov na osnovni 
ravni zahtevnosti dosegel najmanj 80% točk, potrebnih za 
pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri 
ostalih predmetih, iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno 
in je vsaj pri dveh izmed njih dosegel najmanj oceno dobro (3). 

Kandidat, ki je pri enem izmed izbirnih predmetov na osnovni 
ravni zahtevnosti dosegel najmanj 80% točk, potrebnih za 
pozitivno oceno, je pri tem predmetu pozitivno ocenjen, če je pri 
ostalih predmetih, iz katerih je opravljal maturo, ocenjen pozitivno 
in je vsaj pri enem izmed njih dosegel najmanj oceno dobro (3). 

39. člen 
(opravljena poklicna matura) 

Kandidat je opravil poklicno maturo, če je pri vseh maturitetnih 
predmetih dosegel pozitivno oceno. 

Ne gleda na prejšnji odstavek tega člena, šolska maturitetna 
komisija za poklicno maturo kandidatu, ki je pri enem predmetu 
dosegel vsaj 80% točk, potrebnih za pozitivno oceno, določi oceno 
tega izpita zadostno (2), če je pri preostalihpredmetih dosegel 
povprečno oceno prav dobro (4), vendar pri nobenem manj kot 
dobro (3). 

40. člen 
(izboljšanje ocen) 

Kandidat, ki je opravil maturo in želi izboljšati oceno, ima še dve 

leti po opravljeni maturi pravico do enkratnega ponovnega 
opravljanja izpitov iz posameznih maturitetnih predmetov. 

Za splošni uspeh pri maturi se upošteva boljša ocena. 

41. člen 
(popravljanje negativnih ocen splošne mature) 

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj tremi pozitivnimi ocenami pri 
splošni maturi, ima pravico do dvakratnega ponovnega opravljanja 
negativno ocenjenih predmetov splošne mature v prvih treh 
zaporednih izpitnih rokih po opravljanju cele splošne mature na 
isti šoli. 

Kandidat, ki v skladu z drugim odstavkom 26. člena tega zakona 
opravlja splošno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno 
oceno ali izboljšuje predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko 
opravlja drugi del splošne mature. 

42. člen 
(popravljanje negativnih ocen poklicne mature) 

Kandidat, ki je ocenjen z najmanj dvema pozitivnima ocenama pri 
poklicni maturi, ima pravico do dvakratnega ponovnega opravlja 
negativno ocenjenih predmetov poklicne maturi v prvih treh 
zaporednih izpitnih rokih po opravljanju cele poklicne mature na 
isti šoli. 

Kandidat, ki v skladu z drugim odstavkom 27. člena tega zakona 
opravlja poklicno maturo v dveh delih, lahko popravlja negativno 
oceno predmeta, ki ga je opravljal v prvem delu, ko opravlja drugi 
del poklicne mature. 

43. člen 
(seznanitev z oceno) 

Kandidat mora biti seznanjen z oceno maturitetnih predmetov in s 
splošnim uspehom pri maturi. 

44. člen 
(maturitetno spričevalo) 

Kandidat, ki je opravil maturo, dobi maturitetno spričevalo. 

Šola izda kandidatom, ki so dosegli izjemen splošni uspeh, 
maturitetno spričevalo z odliko - summa cum laude. 

Izjemen splošni uspeh iz prejšnjega odstavka določita Državna 
komisija za splošno oziroma poklicno maturo na podlagi kriterijev, 
ki jih predpiše minister. 

45. člen 
(podzakonski predpis) 

Izpitni red ter načine in postopke prijave in odjave k maturi oziroma 
k posameznemu izpitu, izvedbo in ocenjevanje pisnega, ustnega 
dela izpita postopek vpogleda kandidata v izpitne dokumentacijo 
in ugovora na oceno, postopek popravka napak pri oceni pisnega 
ali ustnega dela izpita, postopek seznanjanja kandidatov z oceno 
ter postopek podelitve maturitetnih spričeval določi minister. 
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VI. VARSTVO PRAVIC KANDIDATOV 

1. Varstvo pravic kandidatov pri splošni maturi 

46. člen 
(pritožba na postopek izvedbe ustnega in praktičnega 
dela maturitetnega izpita oziroma izpitnega nastopa 

splošne mature) 

Če so bile pri opravljanju ustnega ali praktičnega dela maturitenega 
izpita splošne mature kršene določbe tega zakona, ali predpisov 
sprejetih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na postopek izvedbe, 
je dovoljena pritožba na šolsko maturitetno komisijo za splošno 
maturo naslednji dan po opravljanju ustnega oziroma praktičnega 
dela mature ali izpitnega nastopa. 

Šolska maturitetna komisija odloči o pritožbi v petih dneh od 
prejema pritožbe. Če ugotovi, da je pritožba utemeljena, lahko 
spremeni točke na podlagi dokumentacije ali imenuje tričlansko 
komisijo, ki najkasneje v treh dneh ponovno oceni znanje 
kandidata. 

47. člen 
(pritožba na Državno maturitetno komisijo) 

Zoper odločitev šolske maturitetne komisije iz 46. člena se 
kandidat lahko pritoži na Državno komisijo za splošno maturo v 
treh dneh po prejemu sklepa šolske maturitetne komisije za 
splošno maturo. 

Državna komisija za splošno maturo odloči o pritožbi iz prejšnjega 
odstavka v 30 dneh po vložitvi pritožbe. Če ugotovi, da so kršitve 
postopka pri izvedbi mature vplivale na izpitno oceno, jo Državna 
komisija za splošno maturo razveljavi in določi novo, na način, ki 
ga predpiše minister. 

Odločitev Državne komisije za splošno maturo je dokončna. 

48. člen 
(pritožba na postopek pisnega dela maturitetnega 

izpita) 

Če so bile pri opravljanju pisnega dela maturitetnega izpita splošne 
mature kršene določbe tega zakona ali določbe predpisov, 
sprejetih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na postopek izvedbe, 
je dovoljena pritožba na Državno komisijo za splošno maturo 
naslednji dan po opravljanju pisnega dela maturitetnega izpita 
splošne mature. 

Državna komisija za splošno maturo odloči o pritožbi iz prejšnjega 
odstavka v 30 dneh po vložitvi pritožbe Če ugotovi, da so kršitve 
postopka pri izvedbi mature vplivale na izpitno oceno jo Državna 
komisija za splošno maturo razveljavi in določi novo, na način, ki 
ga predpiše minister 

Odločitev Državne komisije za splošno maturo je dokončna. 

49. člen 
(ugovor na točke praktičnega dela maturitetnega 

izpita splošne mature) 

Kandidat lahko v treh dneh po seznanitvi s točkami, doseženimi 
pri praktičnem delu maturitetnega izpita predloži obrazložen 
ugovor na točke pri šolski maturitetni komisiji za splošno maturo. 

Šolska maturitetna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru 
v dveh dneh od prejema ugovora. Če ugotovi, da je ugovor 
utemeljen, lahko spremeni točke na podlagi dokumentacije ali 
imenuje tričlansko komisijo, ki v treh dneh ponovno oceni praktični 
del izpita. 

Odločitev šolske maturitetne komisije za splošno maturo in ocena 
komisije iz prejšnjega odstavka sta dokončni. 

50. člen 
(vpogled v izpitno dokumentacijo in ugovor na oceno) 

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da mu 
Državni izpitni center omogoči vpogled v izpitno dokumentacijo 
(izpitno polo, list za odgovore, ocenjevalni list, točkovnik in navodila 
za ocenjevanje) in način izračuna izpitne ocene. Pisni zahtevi za 
vpogled mora predložiti dokazila o plačilu stroškov vpogleda, ki 
se v primeru upravičenega ugovora kandidatu vrnejo. 

Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno 
dokumentacijo vloži obrazložen pisni ugovor na način izračuna 
izpitne ocene ali na oceno na Državno komisijo za splošno maturo. 

Državna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru kandidata 
na način izračuna izpitne ocene na podlagi ponovnega pregleda 
izpitne dokumentacije kandidata v 60 dneh po prejemu vloge. 

Državna komisija za splošno maturo odloči o ugovoru kandidata 
na oceno na podlagi ponovnega pregleda izpitne dokumentacije 
in mnenja izvedenca v 60 dneh po prejemu vloge. 

Če je ugovor upravičen, se ocena popravi. Odločitev Državne 
komisije za splošno maturo je dokončna 

2. Varstvo pravic kandidatov pri poklicni maturi 

51. člen 
(pritožba na postopek izvedbe pisnega, ustnega in 

praktičnega dela maturitetnega izpita poklicne 
mature) 

Če so bile pri opravljanju pisnega, ustnega ali praktičnega dela 
maturitenega izpita poklicne mature kršene določbe tega zakona, 
ali predpisov sprejetih na njegovi podlagi, ki se nanašajo na 
postopek izvedbe, je dovoljena pritožba na šolsko maturitetno 
komisijo za poklicno maturo naslednji dan po opravljanju pisnega, 
ustnega oziroma praktičnega dela poklicne mature. 

Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo odloči o pritožbi v 
petih dneh od prejema pritožbe Če ugotovi, da je pritožba 
utemeljena, lahko spremeni točke na podlagi dokumentacije ali 
imenuje tričlansko komisijo, ki najkasneje v treh dneh ponovno 
oceni znanje kandidata. Odločitev šolske maturitetne komisije za 
poklicno maturo je dokončna 

52. člen 
(vpogled v izpitno dokumentacijo in ugovor na oceno) 

Kandidat lahko v treh dneh po objavi rezultatov zahteva, da mu 
šola omogoči vpogled v Izpitno dokumentacijo (izpitno polo, list 
za odgovore, ocenjevalni list, točkovnik in navodila za ocenjevanje) 
in način izračuna izpitne ocene 
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Kandidat lahko najkasneje naslednji dan po vpogledu v izpitno 
dokumentacijo vloži obrazložen pisni ugovor na način izračuna 
izpitne ocene ali na oceno na šolsko maturitetno komisijo za 
poklicno maturo. 

Šolska maturitetna komisija za poklicno maturo odloči o ugovoru 
kandidata na oceno na podlagi mnenja komisije, ki jo imenuje 
predsednik šolske maturitetne komisije za poklicno maturo v 15 
dneh po prejemu vloge. 

Če je ugovor upravičen, se ocena popravi. Odločitev šolske 
maturitetne komisije za poklicno maturo je dokončna. 

53. člen 
(določitev nove ocene) 

Če se izdelek kandidata po tem, ko ga je oddal, izgubi ali uniči, se 
ocena določi na način in po postopku, ki ju določi minister na 
predlog Državne komisije za splošno oziroma poklicno maturo. 

VII. TAJNOST 

54. člen 
(uradna tajnost) 

Gradiva, ki vsebujejo izpitna vprašanja, naloge, šifre kandidatov 
in ocene pisnih izdelkov so uradna tajnost. Označena morajo biti 
kot izpitna tajnost, stopnja tajnosti »tajno«. 

Člani Državne maturitetne komisije za splošno oziroma poklicno 
maturo, državnih predmetnih komisij za splošno in poklicno 
maturo, šolskih maturitetnih komisij za splošno in poklicno maturo, 
šolskih predmetnih komisij za splošno in poklicno maturo, šolskih 
komisij za četrti predmet pri poklicni maturi, delavci Državnega 
izpitnega centra in druge fizične ter pravne osebe, ki imajo dostop 
do izpitnega gradiva in šifer kandidatov, so dolžni varovati izpitno 
tajnost in ravnati s podatki in gradivi v skladu s pravili o izpitni 
tajnosti, ki jih določi minister. 

Člani in druge fizične ter pravne osebe iz prejšnjega odstavka, ki 
ravnajo v nasprotju s tem zakonom in pravili o izpitni tajnosti, so 
odškodninsko in kazensko odgovorne. 

Člana iz drugega odstavka, ki je kršil izpitno tajnost, minister 
oziroma ravnatelj šole takoj razreši. 

Zaposleni in druge fizične in pravne osebe iz drugega odstavka 
tega člena so disciplinsko, odškodninsko in kazensko odgovorni 
v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

VIII. ZBIRANJE IN VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

/ 55. člen 
(seznami evidenc z osebnimi podatki) 

Državni izpitni center vodi evidence 
1 kandidatov, ki opravljajo splošno oziroma poklicno maturo, 
2. zunanjih ocenjevalcev, 
3. članov Državne komisije za splošno oziroma poklicno maturo 

in članov državnih predmetnih komisij za splošno in poklicno 
maturo, 

4 kandidatov, ki opravljajo zaključni izpit 

Evidenca kandidatov splošne in poklicne mature vsebuje: 
ime in priimek dijaka, spol, datum, kraj, občino in državo 
rojstva, prebivališče, enotno matično številko občana in 
predhodno pridobljeno izobrazbo; 
splošni učni uspeh v 3. in 4. letniku ter uspeh pri maturitetnih 
predmetih v 3 in 4. letniku oziroma na maturitetnem in 
poklicnem tečaju; 
točkovno oceno, oceno maturitetnih predmetov in splošni 
uspeh pri maturi 

Za kandidate s posebnimi potrebami in kandidate, ki opravljajo 
maturo v dveh delih Državni izpitni center zbira še naslednje 
podatke: 

program vzgoje in izobraževanja, v katerega je bil kandidat 
vključen; 
strokovno mnenje komisije o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami o vrsti in stopnji otrokove motnje, ovire oziroma 
pomanjkljivosti; 
zdravniška potrdila in mnenja, na podlagi katerih se odloča, 
ali lahko kandidat opravlja maturo v dveh delih. 

Evidenca zunanjih ocenjevalcev vsebuje: 
ime in priimek zunanjega ocenjevalca, datum, kraj, občino in 
državo rojstva, prebivališče, davčna številka, transakcijski 
račun ter enotno matično številko občana, 
podatke o strokovni izobrazbi, pedagoških izkušnjah učitelja 
ali izvolitvi v naziv visokošolskega učitelja in sodelavca. 

Evidenca članov državnih maturitetnih predmetnih izpitnih komisij 
vsebuje: 

ime in priimek člana komisije, prebivališče, davčna številka, 
transakcijski račun, enotna matična številka občana, ter 
naslov zaposlitve. 

Evidenca kandidatov, ki opravljajo zaključni izpit vsebuje: 
ime in priimek kandidata, spol, datum, kraj in država rojstva, 
prebivališče, enotna matična številka občana in predhodna 
izobrazba, 
splošni uspeh ter uspeh pri zaključnem izpitu 
ocena pri predmetih, ki jih je opravljal n3 zaključnem izpitu. 

Za kandidate, ki opravljajo maturo oziroma izpite iz posameznih 
maturitetnih predmetov vodi Državni izpitni center tudi naslednje 
evidence: 
1. zapisnikov sej šolske maturitetne komisije, 
2. zapisnikov o maturi, 
3. poročil o maturi. 

56. člen 
(uporaba evidenc) 

Osebne podatke iz evidenc zbira, obdeluje, shranjuje in posreduje 
Državni izpitni center; šolam, ministrstvu, pristojnemu za šolstvo 
ter univerzam in samostojnim visokošolskim zavodom za izvedbo 
in analizo mature ter izvedbo vpisa v višje in visoko šolstvo. 

Državni izpitni center zbira podatke iz zbirk,ki jih vodijo srednje 
šole, ki izvajajo maturitetne izpite oziroma poklicno maturo, od 
vpisne službe visokošolskih zavodov in neposredno od 
kandidatov, članov izpitnih komisij, zunanjih ocenjevalcev in članov 
državnih komisij. 

Pri izdelavi statističnih in drugih analiz se smejo osebni podatki 
uporabiti in objaviti tako, da identiteta kandidata oziroma zunanjega 
ocenjevalca ni razvidna. 
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57. člen 
(shranjevanje evidenc) 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

Osebni podatki kandidatov iz evidence kandidatov, ki opravljajo 
splošno oziroma poklicno maturo in iz evidence kandidatov, ki 
opravljajo zaključni izpit se hranijo trajno. 

Osebni podatki zunanjih ocenjevalcev iz evidence zunanjih 
ocenjevalcev in evidence članov Državnih komisij za splošno 
oziroma poklicno maturo in članov državnih predmetnih komisij 
za splošno oziroma poklicno maturo se hranijo pet let po izteku 
zadnje pogodbe o sodelovanju z Državnim izpitnim centrom 
oziroma pet let po izteku mandata. 

IX. KAZENSKA DOLOČBA 

58. člen 
(denarna kazen) 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se za prekršek kaznuje 
pravna ali fizična oseba, ki ravna v nasprotju s 54. členom tega 
zakona. 

Za prekršek iz prvega odstavka tega člena se kaznuje z denarno 
kaznijo najmanj 50.000 SIT tudi odgovorna oseba pravne osebe. 

59. člen 
(imenovanje komisij) 

Maturitetni organi po tem zakonu se imenujejo najkasneje v enem 
letu po uveljavitvi zakona. 

60. člen 
(sprejem podzakonskih predpisov) 

Podzakonske predpise na podlagi tega zakona sprejme minister 
v enem letu po uveljavitvi tega zakona. Do sprejema podzakonskih 
predpisov veljajo določbe Pravilnika o maturi (Ur l. RS, št. 50/93, 
52/94, 20/95, 77/95,26/96, 5/97,84/97, 32/98) in Pravilnika o 
poklicni maturi (Uradni list RS, št. 99/01), če niso v nasprotju z 
določili tega zakona. 

61. člen 
(sprejem meril) 

Merila in druge akte iz svoje pristojnosti Državna maturitetna 
komisija za splošno maturo in Državna maturitetna komisija za 
poklicno maturo sprejmeta najkasneje v šestih mesecih po 
sprejemu predpisov iz prejšnjega odstavka tega zakona 

62. člen 
(uveljavitev zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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Obrazložitev: 

Prvo obravnavo Zakona o maturi je Državni zbor Republike 
Slovenije opravil na 14. redni seji v letu 1999 in sklenil, da je 
predlog zakona primerna podlaga za pripravo zakona za drugo 
obravnavo. Za drugo obravnavo je bilo besedilo pripravljeno na 
podlagi stališč in mnenja Državnega zbora, pri tem pa so bite 
upoštevane tudi izkušnje z opravljanjem mature in poklicne ma- 
ture. Lahko rečemo, da so bile upoštevane oziroma obravnavane 
vse pripombe, zato se besedilo zakona kar močno razlikuje od 
tistega za prvo obravnavo. Poudariti je treba zlasti vzporedno 
uvajanje splošne in poklicne mature, posebno skrb pa smo 
posvetili tudi varstvu pravic kandidatov 

Državni zbor Republike Slovenije je naložil Vladi Republike 
Slovenije, da pri pripravi predloga upošteva naslednja stališča: 

1. V predlog zakona za drugo obravnavo naj predlagatelj 
vnese popolno definicijo mature in opravi potrebne 
uskladitve z drugimi zakoni (zakon o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja, zakon o gimnazijah, 
zakona o visokem šolstvu) tako v vsebinskem kot v 
terminološkem smislu (zlasti v 2., 9., 17., 20., 25. členu in 
prehodnih določbah). 

Predlog zakona o maturi za drugo obravnavo upošteva stališče 
Državnega zbora. Matura, tako splošna kot poklicna, je definirana 
kot državni izpit. 

S splošno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov 
znanj, ki so določeni s cilji gimnazijskih programov in 
usposobljenost za visokošolski študij. 

S poklicno maturo kandidati dokazujejo doseganje standardov 
znanj, ki so določeni s cilji izobraževalnih programov srednjega 
tehniškega in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno- 
tehniškega izobraževanja ter poklicnega tečaja. S poklicno maturo 
se pridobi srednja strokovna izobrazba. 

Predlagatelj je opravil tudi potrebne uskladitve z drugimi zakoni (z 
Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, 
Zakonom o visokem šolstvu, Zakonom o gimnazijah ter Zakonom 
o poklicnem in strokovnem izobraževanju). 

2. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo 
ponovno preuči primernost povezovanja kvalifikacijske 
In selekcljske funkcije mature In oceni, aH koristi takega 
povezovanja dejansko odtehtajo morebitno škodo. 

Ta zakon obravnava izključno maturo in s tem samo kvalifikacijsko 
vlogo mature. Takšna njena vloga pa v strokovnih krogih ni 
vprašljiva od konca osemdesetih let Selekcijsko vlogo maturi 
določa Zakon o visokem šolstvu in sicer samo v primerih, ko se 
za dani študijski program prijavi bistveno večje število kandidatov, 
kot ga kadrovske, prostorske in materialne razmere dopuščajo. 

3. Predlagatelj Zakona o maturi naj do drugega branja 
predlog zakona dopolni tako, da opravljanje najmanj 
enega izpita na višji ravni zahtevnosti ne bo obvezno, 
ampak bo to ostala dijakova pravica. 

Osemletne izkušnje z izvajanjem mature so pokazale, da je 
smiselno ohranjati prostovoljnost pri izbiri ravni zahtevnosti. 
Obstoječi okvir daje možnost razvoja ravni. Strokovnjaki na 
področju ocenjevanja ugotavljajo, da še niso izpolnjeni vsi pogoji, 
da bi kandidati morali opravljati vsaj en predmet na višji ravni 
zahtevnost Predlagatelj je prostovoljnost pri izbiri ravni vnesel v 
8 člen zakona 

4. Predlagatelj naj v predlog zakona za drugo obravnavo 
vgradi mehanizme, ki bodo omogočili diferencirano 
pripravo dijakov četrtega letnika gimnazije na opravljanje 
mature na različnih ravneh. 

Predlagatelj je možnost diferencirane priprave na matematiko in 
tuje jezike vgradil v programski vidik mature, ki skozi mehanizme 
maturitetnega in predmetnih katalogov omogoča diferencirano 
pripravo. Eksplicitno jo omogoča 22. člen novega besedila Zakona 
o maturi. Večja formalizacija te zahteve bi v sistem vnašala 
elemente rigidnosti in bi tudi pomenila poseganje v strokovni vidik 
mature, ki pa mora ostati v okviru strokovnih organov, predvsem 
Strokovnega sveta za splošno izobraževanje in republiške 
maturitetne komisije. V zadnjih treh letih poteka projekt Zavoda 
RS za šolstvo, preko katerega poteka strokovno preverjanje 
diferencirane priprave na maturo iz matematike, različne oblike 
diferencirane priprave pri tujih jezikih pa potekajo že dlje časa. 

5. Predlagatelj naj v predlog zakona za drugo obravnavo 
vgradi določbe, ki bodo zagotavljale take načine 
preverjanja znanja, da bodo prispevali k večji smiselnosti, 
relevantnosti, uporabnosti in trajnosti znanja 
(fragmentalni pristop z nalogami objektivnega tipa naj 
nadomesti celostni pristop preverjanja znanja). 

Tako pri splošni maturi kakor pri poklicni maturi se preverja in 
ocenjuje znanje v obsegu, ki je določen z Maturitetnim izpitnim 
katalogom in predmetnimi izpitnimi katalogi, ki jih po predhodno 
pridobljenem mnenju Zavoda Republike Slovenije za šolstvo in 
Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje o 
usklajenosti z izobraževalnimi programi in učnimi načrti določita 
Strokovna sveta za splošno in poklicno oziroma strokovno 
izobraževanje. Katalogi morajo biti sprejeti dve leti pred izvedbo 
oziroma do začetka pouka v 3. letniku. 

Predmeti na maturi, pouk pri posameznih predmetih kakor tudi 
preverjanje znanja niso stalnica ampak se spreminjajo, razvijajo 
in niso primeren predmet za bolj podrobno zakonsko uokvirjenje. 
Smernice naj postavi podzakonski akt, vsebinsko pa sta za 
primeren razvoj odgovorna Strokovna sveta, ki sprejemata učne 
načrte in izpitne kataloge. Preverjanje znanja na maturi mora biti 
v skladu z učnimi načrti, izpitnimi katalogi in s prakso v šolah, ki 
se spreminja. Preverjanje in ocenjevanja znanja je lahko le majhen 
korak pred šolsko prakso, da lahko prispeva k večji smiselnosti, 
relevantnosti, uporabnosti in trajnosti znanja. 

6. Predlagatelj naj ponovno preuči primernost rešitev kot 
so: določanje ciljev mature z maturitetnim izpitnim 
katalogom (18., 19. člen); določanje načina ocenjevanja 
v skladu s predmetnimi izpitnimi katalogi za posamezen 
izpitni rok in letno določanje meril za pretvorbo točk v 
ocene (32. člen); določitev nove ocene (44. člen); uporabo 
evidenc (47. člen) in možnost izboljšanja ocene pri 
maturi le Iz enega predmeta (36. člen). 

Predlagatelj je definiral temeljni cilj splošne in poklicne mature v 2. 
in 3. členu predloga Zakona o maturi v okviru definicije splošne in 
poklicne mature. Kandidati s splošno oziroma poklicno maturo 
dokazujejo doseganje standardov znanj, ki so določeni s cilji 
gimnazijskih programov oziroma programi srednjega tehniškega 
in drugega strokovnega izobraževanja, poklicno-tehniškega 
izobraževanja in poklicnega tečaja. Kandidati z opravljeno splošno 
maturo dokazujejo usposobljenost za univerzitetni študij, kandidati 
z opravljeno poklicno maturo pa poleg pridobitve ustreznega 
naziva poklicne izobrazbe dokazujejo tudi usposobljenost za študij 
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na visokih in višjih strokovnih šolah. Skladno z novelo Zakona o 
visokem šolstvu (1999) pod določenimi doda tnimi pogoji poklicna 
matura ustreza tudi za nadaljevanje izobraževanja v nekaterih 
univerzitetnih študijskih programih. 

Tako kot se in se bo spreminjal pouk v šolah, se bodo spreminjali 
načini preverjanja in ocenjevanja znanja. Še posebej se poleg 
pisnih izpitov pojavljajo različni načini preverjanja in ocenjevanja 
znanja, ustni in praktični: seminarske naloge, laboratorijske vaje, 
terensko delo, projektno delo, nastopi, izdelki itd. (30. člen). 

Predlagatelju se zdi primerna rešitev, da se strokovnim organom 
(državnim predmetnim komisijam, državni komisiji in strokovnemu 
svetu) dopusti možnost spreminjanja te problematike s 
predmetnimi izpitnimi katalogi, ki pa morajo biti sprejeti dve leti 
pred maturo. 

Predlagatelj je zakonsko možnost določitve nove ocene zožil le 
na primer, če se oddan izdelek kandidata uniči ali izgubi Podobna 
pravilniška določba se je v zadnjih sedmih letih izvajanja splošne 
mature uporabila v res redkih in izjemnih primerih in se je izkazala 
kot primerna rešitev. 

Predlagatelj je v 55. členu (prej 46. člen) bolj podrobno opredeli 
sezname evidenc z osebnimi podatki, ki so se pri izvajanju ma- 
ture v zadnjih letih pokazali kot nujno potrebni. Dopolnjen je tudi 
člen o uporabi evidenc. 

Predlagatelj je upošteval pripombo Državnega zbora RS tako, da 
po predlogu lahko kandidat enkrat izboljšuje ocene iz enega ali 
več maturitetnih predmetov ■ 39. člen. 

7. Predlagatelj naj pri pripravi predloga zakona za drugo 
obravnavo odpravi nejasnosti v zvezi z uporabo 
"terminov" kot so: ocenjevanje v točkah (32. člen), 
ocenjevalna lestvica (33. člen), preverjanje znanja pri 
maturi, splošni uspeh pri maturi, točkovna ocena, ocena 
maturitetnih predmetov (28., 34., 39. člen) in nejasnosti 
v besedilih določb zlasti v 14., 21., 25., 26., 31. in 36. 
členu. 

Nejasnosti v zvezi z uporabo »terminov« ocenjevanje v točkah 
oziroma točkovna ocena in na drugi strani ocena ali ocenjevalna 
lestvica za maturitetne predmete oziroma vsota ocen iz 
maturitetnih predmetov, ki se uporabi za izračun splošnega 
uspeha pri maturi izvirajo iz podobnega poimenovanja v 
slovenskem jeziku dveh povsem različnih pojmov. 

Učitelj ocenjevalec v skladu z navodili za ocenjevanje oceni izpit 
v točkah in kandidatu dodeli točkovno oceno. V angleškem jeziku 
(v katerem večinoma poteka mednarodna strokovna razprava o 
teh vprašanjih) se za te aktivnosti uporabljajo' izrazi: marks - 
točke, mark scheme navodila za točkovanje (navodila za 
ocenjevanje v točkah). Predlagatelj meni, da ne bi uvajali novih 
izrazov v šolski sistem: točkovalec, ki opravi točkovanje, da 
kandidat za izpit dobi določeno število točk ampak naj za to opravilo 
ostane ocenjevalec, ki opravi ocenjevanje v točkah, ko kandidat 
dobi točkovno oceno 

Šele po pridobljenih točkovnih ocenah za vse kandidate v izpitnem 
roku (angleško: marking) in postavitvijo meril za pretvorbo točk v 
ocene oziroma pragov za ocene (angleško: grade boundary) se 
kandidatom z določenim številom točk pri posameznem predmetu 
dodeli ocena (angleško: grade) 

Ocenjevalci pri maturi v resnici ne ocenjujejo, ampak točkuje/o ■ 
ocenjujejo v točkah in šele po postavitvi pragov za ocene se 
enotno za vse kandidate v Sloveniji računalniško dodelijo in izrazijo 
ocene v ocenjevalni lestvici od 1 do 5. Tako dodeljene ocene se z 
vsoto izrazijo s splošnim uspehom pri maturi. 

Člen z naslovom >■preverjanje znanja pri maturi« je predlagatelj 
smiselno popravil in preimenoval v ocenjevanje znanja Zakon o 
maturi govori izključno o ocenjevanju, ne pa tudi o preverjanju 
znanja. 

8. V besedilu predloga zakona za drugo obravnavo naj 
predlagatelj določneje opredeli, kaj je ustrezna strokovna 
Izobrazba za ocenjevalce (30. člen), kdo izdaja 
maturitetna spričevala (40. člen), katere določbe 
veljavnega pravilnika o maturi se bodo uporabljale do 
izdaje novih podzakonskih aktov. 

Ustrezna strokovna izobrazba je definirana z ustreznimi predpisi 
na podlagi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja in Zakona o visokem šolstvu. Maturitetna 
spričevala izdajajo šole, na kateri so kandidati opravljali maturo. 
Do izdaje novih podzakonskih aktov se bodo uporabljale vse 
določbe starih podzakonskih aktov, razen tiste, ki ne bodo v 
skladu z novim zakonom. 

9. Zakon o maturi naj predlagatelj dopolni s poglavjem 
o poklicni maturi, ki bi tako tudi postala ena od oblik 
državnega izpita, ki se opravlja v srednjih tehniških 
in srednjih strokovnih šolah. 

Poklicna matura naj bo urejena tako, da bo upoštevano 
načelo eksternosti in sicer na naslednji način: 
a. vprašanja In naloge naj se pripravijo na ustreznih 
javnih zavodih (CPi in Zavod R Slovenije za šolstvo), 
b. v komisijah naj sodelujejo zunanji člani (predstavniki 
zbornic, učitelji drugih šol), 
c. poklicna matura pa sicer ohranja značaj internega 
izpita 

Razvoj stroke in nekatere druge okoliščine v času od prve 
obravnave zakona so narekovale, da se poklicna matura uredi 
celovito, kolikor je v tem trenutku mogoče, ne da bi zakon oviral 
nadaljnji razvoj te oblike zaključka izobraževanja. Sprejet je bil 
pravilnik o poklicni maturi, na izbranem vzorcu šol so bile nekatere 
temeljne rešitve preizkušene ob koncu šolskega leta 2000/2001, 
na podlagi teh izkušenj pa je bil pra vilnik dopolnjen in pripra vljena 
prva poklicna matura za vse, ki programe srednjega strokovnega 
izobraževanja, poklicne tečaje, programe poklicno-tehniškega 
izobraževanja zaključujejo v šolskem letu 2001/2002. Leta 2000 
je bil sprejet tudi Zakon o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki 
podrobneje ureja področje poklicnih standardov, nov razvoj 
poklicno in strokovno izobraževanje doživlja tudi pod vplivom 
evropskih integracijskih procesov. Uvajanje poklicne mature kot 
delno eksternega izpita bo olajšalo izdajanje dopolnil k spriče valom 
in certifikatom o poklicni izobrazbi, ki je predmet dogovarjanja v 
integracijskih procesih. 

V skladu z na vedenim smo se odločili, da v uvodnih členih zakona 
tudi poklicno maturo opredelimo kot državni izpit. Splošna matura 
je zaključek srednjega splošnega (gimnazijskega) izobraževanja 
m poklicna matura zaključek poklicnega oziroma strokovnega 
izobraževanja. Prva ne daje poklicne kvalifikacije, z njo se 
dokazuje splošna izobrazba in sposobnost za nadaljevanje 
izobraževanja v večini višješolskih programov, v visokošolskih 
strokovnih in v univerzitetnih študijskih programih; druga je 
preizkus zrelosti za opravljanje poklica, ob tem pa se preverja 
tudi splošno izobrazbo, ki omogoča nadaljevanje izobraževanja 
v višješolskih in visokošolskih strokovnih programih, pod 
določenimi pogoji pa tudi v univerzitetnih študijskih programih. 
Zakonska rešitev tako ohranja koncept, ki je bil zastavljen že z 
Belo knjigo o vzgoji in izobraževanju, m ga podrobneje ureja. Pri 
urejanju poklicne mature nekoliko več prostora pušča za odločitve, 
ki jih bo v naslednjih letih še potrebno preveriti v praksi kot npr 
stopnja eksternosti, morebitno ocenjevanje znanja na različnih 

14 1. avgust 2002 



ravneh zahtevnosti v različnih programih, število predmetov, 
razmerje med eksterno in interno oceno, možnost standardizacije 
pri strokovnih predmetih, način ocenjevanja itd., primerljivo 
enakovredno s splošno maturo pa ureja predvsem tista vprašanja, 
ki so pomembna za uresničevanje pravic kandidatov, primerljivost 
meril pri vpisovanju v nadaljnje izobraževanje in pravičnost 
kriterijev ob morebitnih omejitvah vpisov. Predlog zakona ob vseh 
zgoraj naštetih spremembah sledi zahtevam Državnega zbora s 
prve obravnave Zakona o maturi. 

10. Predlagatelj zakona o maturi naj do drugega branja 
preuči predlagano število obveznih in izbirnih predmetov, 
ki jih mora dijak opravljati na maturi. 

Število predmetov, ki jih morajo dijaki opravljati ob zaključku šolanja 
v evropskih državah, so od države do države različni. Na eni 
strani gre za različno strukturo in filozofijo samega zaključnega 
izpita, ki je lahko interni ali eksterni, za katerega je potrebna 
pozitivna ocena iz vseh predmetov, ki so jih dijaki poslušali tekom 
srednješolskega izobraževanja, ali pa le izpit iz nekaj predmetov, 
ki jih dijaki opravljajo po končani srednji šoli. V večini primerov 
morajo dijaki opravljati izpit iz štirih do šestih predmetov (tudi do 
15 v nekaterih primerih), med katerimi je običajno polovica 
obveznih, polovico pa lahko dijaki sami izberejo. Med obveznimi 
predmeti najdemo skoraj v vseh državah materinščino, ki se ji 
pogosto pridružujeta tudi matematika in tuji jezik. Naš model 
splošne mature ima 3 obvezne in 2 izbirna predmeta, model 
poklicne mature pa 2 obvezna in dva izbirna. Ker so cilji ene in 
druge mature različni, je tudi temu primerno število predmetov. V 
dosedanjih letih izvedbe splošne mature se je pokazalo, da 
obvezno opravljanje matematike in tujega jezika ne pomeni ovire 
pri uspešnosti, ker je potrebno upoštevati tudi posebna pravila, ki 
jih ima tudi zakon v primeru, ko so kandidati slabši le na enem od 
področij. Natančni izračuni so pokazali, da ni predmeta, ki bi zelo 
izrazito izstopal po neuspešnosti. Dodatna blažila so vnesena v 
smislu upoštevanja specifičnih potreb in možnosti dijakov, 
predvsem v smislu možnosti priprave na različne ravni zahtevnosti. 
Ob upoštevanju dejstva, da se položaj matematike in tujih jezikov 
v različnih izobraževalnih sistemih krepi, ni nobene večje dileme 
glede števila obveznih predmetov na splošni maturi. 

11. Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo naj 
predlagatelj upošteva tudi pripombe Sekretariata DZ za 
zakonodajo in pravne zadeve. 

Dejstvo, da so bili v času, ki je pretekel med vložitvijo zakona o 
maturi v zakonodajni postopek, njegovo prvo obravnavo in 
pripravo za drugo obravnavo, sprejeti vsi zakoni, ki urejajo 
področje vzgoje in izobraževanja je predlagatelja vodilo k temu, 
da je temeljito preučil usklajenost zakona z veljavno šolsko 
zakonodajo in temu ustrezno opravil vse uskladitve, ki so bile 
tako terminološke kot tudi vsebinske narave. Tako velja to tudi za 
opozorilo, ki se nanaša na pridobitev srednješolske izobrazbe in 
pravico vstopa na visokošolski študij, kjer je bilo potrebno 
upoštevati tako določila Zakona o gimnazijah kot tudi Zakona o 
visokem šolstvu. 

Predlagatelj je upošteval predlog Sekratariata DZ za zakonodajo 
in tako Državni izpitni center, katerega naloge so namenjene 
predvsem podpori pri delu maturitetnih komisij oziroma organizaciji 
in izvedbi same mature, po novem predlogu ni več definiran kot 
poseben maturitetni organ. Naloge Državnega izpitnega centra 
so v predlogu zakona o maturi definirane na podlagi 29. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. 

Predlagatelj je podrobneje uredil tudi področje varstva pravic 
kandidatov, opredelil pravico do pritožbe pri tako imenovanih 
postopkovnih kršitvah mature in pravico do ugovora na oceno 
oziroma njen izračun. Pri tem je pravico do ugovora vezal na 
predhodni vpogled v izpitno dokumentacijo, kar bo prav gotovo 
prispevalo k temu, da bodo kandidati lahko vlagali vsebinsko 
utemeljene ugovore, ki bodo temeljili na dejanskem stanju in ne 
samo predvidevanju o morebitni napaki oziroma možnosti kršitve 

Pri pripravi besedila za drugo obravnavo so bile na novo urejene 
tudi prehodne in končne določbe. Glede na že omenjeno dejstvo, 
da je od same vložitve predloga zakona v prvo obravnavo do 
njegove priprave za drugo obravnavo minilo kar sedem let, se je 
izkazalo, da je večina prvotnih določb, ki so urejale prehodni 
režim nepotrebnih. Določiti pa je bilo potrebno rok v katerem 
morajo biti sprejeti podzakonski akti, ki jih narekuje zakon. Po 
mnenju predlagatelja je rok, ki je za to ustrezen, eno leto. Vse do 
sprejema ustreznih aktov pa se podaljšuje tudi veljavnost obeh 
pravilnikov, tako o maturi kot poklicni maturi, če njune določbe 
seveda niso v nasprotju z zakonom. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

•U Naslov predlooa akta: 

Predlog Zakona o maturi-druga obravnava 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 
ki se nanašajo na predloženo gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES (leto) 

/ 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

/ 

6) Ali le predlog akta preveden in v kateri iezik? 

Ne 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov fPHARE. TAIEX. 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev 

Šolski sistemi držav petnajsterice skladno z Maastrichtskim in 
Amsterdamskim sporazumom ne predvidevajo harmonizacije 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministrice oz. 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 

Darja Lendero Kos dr. Lucija Čok 
državna podsekretarka ministrica 
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Predlog zakona o 

OMEJEVANJU PORABE ALKOHOLA 

- prva obravnava - EPA 616 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2711-0024 
Številka: 572-07/2002-1 
Ljubljana, 25.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 84. redni seji dne 25.07.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O OMEJEVANJU PORABE 
ALKOHOLA, 

ki ga pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114 člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

prof. dr. Dušan Keber, dr. med., minister za zdravje, 
Jožica Maučec Zakotnik, dr. med., državna sekretarka v 
Ministrstvu za zdravje, 
Mojca Gruntar Činč, dr. med., državna podsekretarka v 
Ministrstvu za zdravje, 
Mojca Mahkota, univ.dipl. prav., svetovalka Vlade Republike 
Slovenije v Ministrstvu za zdravje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

) 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

PRVA OBRAVNAVA 
25.07.2002 

EVA: 2001-2711-0024 

PREDLOG ZAKONA O OMEJEVANJU PORABE ALKOHOLA 

I. UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

1.1. Slovenija se uvršča med države, v katerih imajo ljudje do alkohola zelo pozitiven odnos. 
Formalnih in neformalnih omejitev uživanja alkohola je zelo malo, poraba alkohoia na 
prebivalca je visoka. Za večino ljudi v našem okolju je pitje alkoholnih pijač nepogrešljivi del 
družabnega življenja, tradicije in obredov. Posledično so velike tudi škodljive posledice, ki jih 
čutijo posamezniki in celotna družba. Pitje alkoholnih pijač lahko škodljivo vpliva na telesno, 
duševno in socialno zdravje posameznikov, na družine, lokalne skupnosti in celotno družbo. 
Neposredni in posredni učinki so številni in niso omejeni zgolj na manjše število uživalcev 
velikih količin alkoholnih pijač, ampak posredno vplivajo na celotno populacijo. 
Alkohol ima lahko številne različne vplive v vsakem obdobju življenja pivca alkoholnih pijač. 
Škodljive posledice pitja alkoholnih pijač se kažejo na zdravju, osebni sreči, družinskem 
življenju, prijateljstvu, učni uspešnosti, možnosti zaposlitve, delovni uspešnosti in storilnosti, 
možnosti napredovanja in zaslužka, varnosti v prometu ter pri občutku splošne varnosti. 
Alkohol je psihoaktivna droga, ki lahko vodi v tvegano ali škodljivo pitje in odvisnost, s tem 
pa povečuje prezgodnje obolevanje in smrtnost. Uživanje alkohola je poleg tega povezano s 
povečanim tveganjem za poškodbe (vključno s prometnimi nezgodami), nasiljem 
(usmerjenim proti sebi, družini ali drugim osebam), samomori in kriminalnimi dejanji 
(prevare, ropi in posilstva). 
Pitje alkohola in z alkoholom povezane škodljive posledice, kot so opitost, tvegano pivsko 
vedenje in socialni problemi, povezani z alkoholom, še posebno prizadenejo otroke, 
adolescente in mlajše odrasle. 
Ocene strokovnjakov kažejo, da je z rabo alkohola v razvitih državah povezanih približno 9% 
vseh bolezni, 3% do 10% vseh smrti v populaciji in 15% izgubljenih let potencialnega 
življenja pred dopolnjenim 65 letom starosti. 
Po ocenah strokovnjakov Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljnjem besedilu: SZO) 
znašajo stroški zdravljenja, manjša produktivnost zaradi večje obolevnosti, škoda zaradi 
požarov, poškodbe lastnine in izgube dohodka zaradi prezgodnjih smrti v posameznih 
državah od 2% do 5% bruto domačega proizvoda. 
Zaradi zaščite javnega interesa varovanja zdravja državljanov so v številnih državah razvili 
formalne in neformalne ukrepe, katerih končni cilj je zmanjševanje problemov, povezanih s 
škodljivimi posledicami pitja alkoholnih pijač. 

Škodljive posledice rabe alkohola predstavljajo v Sloveniji enega od ključnih javno 
zdravstvenih problemov. Vplivajo ne le na slabše zdravje posameznikov (v smislu 
zmanjšanega telesnega, psihičnega in socialnega funkcioniranja), temveč se negativno 

18 1. avgust 2002 



odražajo tudi na socialnem in ekonomskem področju ter slabijo razvojne potencialne 
posameznikov in celotne družbe. 

Varovanje zdravja državljanov je eden od najpomembnejših javnih interesov in naloga 
države je, da ustvari ustrezne okoliščine in primerno okolje za bolj kakovostno življenje ljudi 
oziroma naroda in s sprejemom ustrezne zakonodaje tudi na tem področju omogoča 
varovanje, krepitev in ohranjanje zdravja. 

1.2. Poraba čistega alkohola na prebivalca 

Obseg in resnost škodljivih posledic uživanja alkoholnih pijač v družbi sta tesno povezana s 
povprečno porabo čistega alkohola na prebivalca. Registrirana poraba čistega alkohola na 
državljana Republike Slovenije, starejšega od 15 let, je leta 2000 znašala 10,9 litrov (Slika 
1), kar pomeni, da je vsak državljan Slovenije, starejši od 15 let, popil v povprečju 103,0 
litrov piva, 41,5 litrov vina in 1,05 litra žganih pijač. Preračunano na celotno populacijo, v 
katero so vključeni tudi otroci, je bila poraba čistega alkohola na osebo 8,6 litra (to je 86,6 
litrov piva, 34,9 litrov vina in 0,9 litra žgane pijače). S to porabo se Slovenija uvršča med 
države z veliko porabo. Podatki ne vključujejo neregistrirane porabe alkohola na leto, ki po 
podatku iz literature (Harkin A M, Anderson P, Goos F. Smoking, drinking and drug taking in 
the EU Region. WHO Copenhagen. Regional Office for Europe, 1997; 57-77.) znaša za 
Slovenijo v letu 1994 7-8 I na osebo. 
Ocenjena neregistrirana poraba čistega alkohola na osebo v državah EU znaša od 0,5 litra 
do 2 litra in je prikazana v Preglednici 1. 

Slika 1: Poraba čistega alkohola v litrih na prebivalca na leto, od 1970 do 1999 in trendi 
porabe do 2015 

Frandja 
  Slovenija 
  EU povprečje 

Vir: Podatkovna baza SZO, Zdravje za vse 
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Letna poraba čistega alkohola na prebivalca v Sloveniji ne kaže zanesljivih trendov 
upadanja, ki se kažejo v večini držav članic EU (Slika 1). 

Preglednica 1: Ocenjena neregistrirana poraba čistega alkohola na prebivalca, starejšega od 
15 let 
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Groba ocena, ki ne temeljijo na raziskavah 
Ni podatka o neregistrirani porabi alkohola 

Da je poraba alkohola v Sloveniji res večja kot v drugih državah članic EU, dokazujejo tudi 
kazalniki negativnega zdravja, ki so v Sloveniji bistveno slabši kot v vseh državah članicah 
EU (Slika 2 in 3). 

Slika 2: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti za izbrane, alkoholu pripisljive vzroke 
smrti na 100.000 državljanov, 1980 - 1999 
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Vir: Podatkovna baza SZO, Zdravje za vse 
Slika 3: Registrirana poraba alkohola na državljana in kazalniki negativnega zdravja, 
Slovenija, 1985-2000 

-»-Litri čistega alk. na osebo, 15+ 
-» SU zaradi vsoh alkoholu pripisljivih bolezni 

SU zaradi alkoholna bolezni jeter 
SU zaradi kroničnih bolezni jetor in ciroze 

Vir: Inštitut za varovanje zdravja RS, 2002 

1.3. Vpliv rabe alkohola na zdravstveno stanje in umrljivost 

Škodljive posledice pitja alkoholnih pijač za zdravje qcenjujemo z različnimi kazalci: številom 
bolnišničnih obravnav, začasno odsotnostjo z dela in umrljivostjo zaradi bolezni, poškodb in 
zastrupitev, ki jih neposredno pripisujemo alkoholu. 
Bolezni in stanja, ki so dokazano neposredno povezana s pitjem alkoholnih pijač, so: 
alkoholna psihoza, sindrom odvisnosti od alkohola, zloraba alkohola brez odvisnosti, 
alkoholna poiinevropatija, alkoholna bolezen srca, alkoholni gastritis, alkoholna obolenja 
jeter, previsoka stopnja alkohola v krvi in zastrupitve z etilnim alkoholom. Za to skupino je 
alkohol edini dejavnik tveganja. V oceno niso vključene bolezni, poškodbe in zastrupitve, ki 
jih posredno pripisujemo alkoholu, kot so nekatere druge srčno-žiine bolezni, nekatere vrste 
raka (ustnice, ustne votline, žrela, požiralnika, jeter in žolčnih vodov) in druge. 
Prikazani kazalci tako zajemajo le del škodljivih posledic pitja alkohola za populacijo. Poleg 
tega pa je sindrom odvisnosti od alkohola zelo pogosto prikrit temeljni vzrok, neposredni 
bolezenski simptomi ali vzroki smrti pa so drugi, zato statistični podatki največkrat 
prikazujejo prenizke ocene obolevnosti in umrljivosti zaradi alkohola. 

Bolnišnične obravnave 
Zaradi bolezni in zastrupitev, ki jih neposredno pripisujemo alkoholu, je bilo v Sloveniji v 
obdobju 1988 -1999 med prebivalci, starimi 15 let in več, na leto povprečno 4652 
bolnišničnih obravnav ali 290 na 100.000 prebivalcev te starosti. V letu 2000 je število 
bolniških dni zaradi alkohola predstavljalo 6,4 odstotni delež vseh bolniških dni v letu 2000. 
Povprečna ležalna doba je za te bolezni in stanja znašala 28 dni in je bila za 15 dni daljša od 
povprečne ležalne dobe zaradi drugih bolezni, poškodb in zastrupitev. 
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Odsotnost z dela 
Zaradi bolezni, poškodb in zastrupitev, ki jih neposredno pripisujemo alkoholu, je biio v 
obdobju 1990-1999 na leto povprečno 2.983 primerov odsotnosti z dela (0,37 na 100 
zaposlenih) ali pol odstotka vseh primerov začasne odsotnosti z dela in tako izgubljenih 
154.396 koledarskih dni. Leta 2000 je bilo 2.225 primerov začasne odsotnosti z dela, s 
skupnim številom 90.474 dni, kar predstavlja 0,7 odstotni delež vseh začasnih odsotnosti. 
Povprečno trajanje ene odsotnosti zaradi bolezni, poškodb in zastrupitev, ki jih neposredno 
pripisujemo alkoholu, je znašalo 40,7 dni. V povprečju je bilo skoraj za 23 dni daljše kot 
odsotnost zaradi vseh vzrokov. Te ocene pa so znatno podcenjene; kratkotrajne odsotnosti z 
dela zaradi opitosti ali njenih posledic se v pretežni meri prijavljajo pod drugimi vzroki. Prav 
tako dolgotrajne zdravstvene posledice rabe alkoholnih pijač pogosto statistično niso 
opredeljene kot neposredne posledice rabe alkohola. 
Čezmerna raba alkohola je torej pomemben vzrok za izgubo delovne sile in manjšo 
produktivnost. 

Umrljivost 
Zaradi vzrokov, ki jih neposredno pripisujemo alkoholu, je v obdobju 1987-1996 vsako leto v 
povprečju umrlo 522 prebivalcev, starih 15 let in več. To je predstavljalo 3% vseh smrti. 
Zaradi prezgodnje smrti (pred 65 letom) so umrli v povprečju izgubili 12 let potencialnega 
življenja. 

Stopnja umrljivosti zaradi kronične bolezni jeter in ciroze, kjer je alkohol poglavitni dejavnik 
tveganja, visoko presega evropsko povprečje in še bolj povprečje držav članic EU (Slika 4 in 
5). V Franciji, ki je pred leti imela podobno visoko umrljivost kot Slovenija, je danes umrljivost 
zaradi jetrne ciroze za polovico manjša kot v Sloveniji. 

Slika 4: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi kroničnih bolezni jeter in ciroze 
na 100.000 državljanov v Sloveniji in izbranih državah v primerjavi s povprečjem Evrope, 
1980 do 1999 
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Slika 5 : Starostno standardizirana stopnja umrljivosti zaradi kroničnih bolezni jeter in ciroze 
na 100.000 državljanov v Sloveniji in izbranih državah v primerjavi s povprečjem EU, 1970 
do 1999 
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Alkohol ima pomembno vlogo tudi pri samomorilnem vedenju. Po številu samomorov na 
100.000 prebivalcev smo Slovenci blizu svetovnega vrha (Slika 6). Različne raziskave, ki so 
bile narejene v drugih državah in pri nas razkrivajo, da je med osebami, ki so naredile 
samomor, tretjina in več alkoholikov. 

1. avgust 2002 23 



Slika 6: Starostno standardizirana stopnja umrljivosti za samomore in samopoškodbe, 
Slovenija in evropske države, 1970-1999 
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1.4. Alkohol in promet 

Alkohol že v zelo nizkih koncentracijah (0,03 vol %) vpliva na vozniške sposobnosti, saj 
podaljšuje reakcijski čas in povečuje število napačnih reakcij. Tveganje za prometne 
nezgode raste s povečano koncentracijo alkohola v krvi. Za mlade voznike, ki imajo manj 
izkušenj s pitjem in vožnjo, je uživanje alkohola še zlasti tvegano. Zato je pri njih delež 
alkoholiziranih udeležencev v prometnih nezgodah večji. 
Alkohol je v Sloveniji prisoten pri pomembnem delu prometnih nezgod. Alkoholizirani 
prometni udeleženci so v letu 2000 povzročili 37,8% prometnih nezgod s smrtnim izidom, 
20,2% nezgod s hudimi telesnimi poškodbami, 14,8% z lažjimi telesnimi poškodbami in 6,8% 
vseh nezgod z materialno škodo, ki jih je obravnavala policija. 
Koncentracija alkohola v krvi je bila nad dovoljeno mejo pri vsakem tretjem povzročitelju 
prometne nezgode s smrtnim izidom in vsakem petem povzročitelju prometne nezgode s 
telesno poškodovanimi. 
Leta 2000 je v Sloveniji v prometnih nezgodah z udeležbo alkohola umrlo 115 oseb, od teh 
104 še niso bili stari 65 let in jih zato uvrščamo v kategorijo prezgodnjih smrti. Zaradi 
prezgodnjih smrti je bilo izgubljenih 2.830 let potencialnega življenja. Oseba, umrla v 
prometni nezgodi, je v povprečju izgubila 27 let življenja. Število izgubljenih let življenja v 
prometnih nezgodah je zaradi smrti otrok v povprečju še večje pri ostalih udeležencih 
prometnih nezgod kot pri povzročiteljih. 
Alkohol kot dejavnik tveganja za prometne nezgode s smrtnim izidom uvrščamo med 
preprečljive dejavnike tveganja. (Slika 7) 
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Slika 7: Prometne nezgode z udeležbo alkohola v letu 1997 v Sloveniji v primerjavi z 
povprečjem držav članic EU in v evropskih državah 
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1.5. Alkohol in mladi 

Raziskave o rabi alkohola, tobaka in drugih nedovoljenih drog kažejo, da je dnevno pitje 
alkohola med mladimi bolj razširjeno kot kajenje, da obstaja povezava med pitjem alkohoia 
in uživanjem drugih drog in da se mladi ne zavedajo škodljivih posledic pitja alkohola. V 
obdobju med letoma 1995 in 1999 se je po rezultatih mednarodne raziskave ESPAD 
odstotek pogostih pivcev med petnajstletniki (tistih, ki pijejo 40-krat in bolj pogosto na leto), 
povečal s 14,1% na 23,1%. Odstotek tistih, ki redno pijejo in se opijajo, pa je v omenjenem 
obdobju zrasel z 9,7% na 15,3%. Alkohol mladi najbolj pogosto uživajo v barih, pubih in 
diskotekah pa tudi doma in na prostem. Po rezultatih raziskave o alkoholu in preostalih 
drogah med dijaki prvih letnikov ljubljanskih srednjih šol za leto 1999 je uživanje alkohola 
med ljubljanskimi dijaki 1. letnikov srednjih šol zelo razširjeno in se je v zadnjih štirih letih še 
povečalo Skoraj četrtina dijakov prvih letnikov je v vsem življenju pila že 40-krat ali večkrat 
alkohol. 
Tudi opijanje ni tuje našim mladostnikom, saj sta se z njim srečali kar dve tretjini anketiranih. 
Problem je bolj prisoten pri fantih. Po podatkih slovenske raziskave o pogostnosti pitja 
alkoholnih pijač in pivskih navadah osnovnošolcev, osnovnošolci (predvsem fantje) že zelo 
zgodaj začnejo s pitjem alkoholnih pijač. Do 7. leta starosti 20,7% otrok popije kozarec 
alkoholne pijače, do 10. leta pa že 34,5%. Tudi desetletniki se že opijajo, dečki pogosteje kot 
deklice. 
Rezultati raziskav kažejo, da se pri otrocih, ki pričnejo piti alkohol pred 15. letom starosti, 
štirikrat pogosteje razvije odvisnost kot pri osebah, ki so pričele piti po 20. letu starosti. 
Po mnenju anketiranih mladostnikov je pri nas zelo preprosto dobiti alkoholne pijače. Po 
njihovem mnenju tudi večina prijateljev pije in se opija, še bolj pa je pitje in opijanje 
razširjeno med starejšimi sorojenci. Tolerantnost do uživanja alkohola se stopnjuje s 
pogostostjo uživanja alkohola. Precejšen delež mladostnikov je že imel težave zaradi 

1. avgust 2002 25 poročevalec, št. 79 



uživanja alkohola: predvsem gre za poškodovanje predmetov, prerekanje in težave v 
odnosih s starši. 

1.6. Pivsko vedenje odraslih prebivalcev Slovenije in pojav odvisnosti od alkohola 

Po podatkih o rabi alkohola med polnoletnimi prebivalci Republike Slovenije v okviru 
raziskave "Stališča o zdravju, zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, SJM, 
1999" se je 5% oseb opredelilo za doživljenjske abstinente, kar je manj kot v nekaterih 
državah EU. Podatki kažejo, da 21% odraslih oseb ( 36% moških in 11% žensk) pije več od 
relativno varne količine alkohola na dan (moški več kot 20 g, ženske več kot 10 g čistega 
alkohola na dan), 57% odraslih ( 63% moških in 53% žensk) pa se opije vsaj enkrat v letu. 
Po ocenah omenjene raziskave je med odraslimi prebivalci kar 11% oseb (170.000 oseb), ki 
so verjetno že odvisne od alkohola. Med njimi je 21% moških in 4% žensk. Njihova 
povprečna starost je 42 let. 

1.7. Zakonodaja na področju alkohola 

1.7.1. Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 
9/92,13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 56/99 - ZVD in 99/01) v 2. členu določa, da ima vsakdo 
pravico do najvišje možne stopnje zdravja in da je dolžan skrbeti za svoje zdravje. V skladu s 
4. členom navedenega zakona Republika Slovenija v okviru družbene skrbi za zdravje 
sprejema predpise in ukrepe, ki spodbujajo krepitev in varovanje zdravja. V Nacionalnem 
programu zdravstvenega varstva Republike Slovenije - Zdravje za vse do leta 2004 (Uradni 
list RS, št.49/ 2000) je zmanjševanje cinkov škodljive rabe alkohola in nedovoljenih drog 
opredeljeno kot ukrep pri spreminjanju zdravju škodljivih vzorcev vedenja. Tudi Svetovna 
zdravstvena organizacija (SZO) v strategiji Zdravje za vse v 21. stoletju poziva, da morajo 
države članice pomembno zmanjšati škodljive vplive rabe tobaka, alkohola in psihoaktivnih 
snovi. Leta 1995 je bila sprejeta Evropska listina o alkoholu z načeli, cilji in strategijami, ki 
naj jih države upoštevajo pri oblikovanju nacionalnih alkoholnih politik. Za obdobje 2000- 
2005 so države članice SZO sprejele nov načrt dejavnosti, ki naj prispeva k preprečevanju in 
zmanjševanju škode, ki jo povzroča alkohol. Februarja 2001 je bila na Evropski ministrski 
konferenci o mladih in alkoholu v Stockholmu sprejeta deklaracija Mladi in alkohol, katere 
namen je povečati zaščito otrok in mladine pred pritiski, ki jih silijo k uživanju alkoholnih pijač 
ter zmanjšati škodo, ki jo zaradi rabe alkohola neposredno ali posredno občutijo otroci in 
mladina. 

1.7.2. Področje omejevanja rabe alkohola v Republiki Sloveniji zakonsko ni celovito urejeno. 
Dostopnost do alkoholnih pijač ni starostno, časovno ali lokacijsko omejena. 
Novela Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list 
RS, št. 52/00 in 42/02), ureja Področje oglaševanja alkohola na način, ki bo pred negativnimi 
posledicami oglaševanja alkoholnih pijač zaščitil najbolj ranljive - otroke in mladoletnike. 
Nekatere določbe v zvezi z alkoholom so vsebovane še v Zakonu o športu (Uradni list RS št. 
22/98), ki v 48. členu določa, da je v športnem objektu, v katerem poteka športna prireditev, 
prepovedano točenje alkoholnih pijač eno uro pred začetkom športne prireditve in med njo. 
Da organizator ne sme dovoliti vstopa na športno prireditev osebam, ki so pod vplivom 
alkohola, je določeno v 49. členu tega zakona. 
Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS št. 
52/00 in 42/02), in drugi predpisi s področja zdravstvene ustreznosti živil določajo pogoje, ki 
jih morajo izpolnjevati živila, njihovo označevanje ter njihov nadzor. Po teh predpisih se 
namreč štejejo med živila tudi alkoholne pijače oziroma alkoholni izdelki. 
Omejitev glede pitja alkoholnih pijač, ki se nanaša na mladoletnike, je vsebovana v 9. členu 
Zakona o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št.16/74, 42/86 in 8/90 ter Uradni 
list RS, št. 4/92, 67/94 in 98/99). V tretjem odstavku tega člena je določeno, da se 
mladoletnikom do 15. leta starosti ne sme v javnem lokalu točiti alkoholne pijače, s 16. točko 
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11. člena pa je predpisana kazen za tistega, ki v javnem lokalu da alkoholno pijačo 
mladoletniku, ki še ni dopolnil 15.let, pijani osebi ali skupini, v kateri je pijana oseba. 
Z Zakonom o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00, 61/00, 100/00 in 
21/02) so za voznike motornih vozil predpisane omejitve glede vsebnosti alkohola v 
organizmu, oziroma je določena prepoved vožnje pod vplivom alkohola. 

2. TEMELJNA NAČELA, CILJI IN POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA 

2.1. Zakon bo v prihodnjem desetletnem obdobju prispeval k zmanjšanju porabe čistega 
alkohola na prebivalca, povečanju števila mladoletnih, ki alkohola ne uživajo, ter povečanju 
deleža odraslih, ki uživajo alkoholne pijače na način, ki ne predstavlja tveganja za pivca in 
okolico. 
Zakon bo otrokom in mladostnikom omejil dostop do alkoholnih pijač in s tem posredno 
vplival na zmanjšanje pitja alkoholnih pijač med mladimi. 
S tem se bo neposredno in posredno prispevalo k zmanjšanju negativnih posledic škodljive 
rabe alkohola, kot so umrljivost in obolevnost zaradi bolezni, poškodb in zastrupitev, ki so 
neposredno in tudi posredno povezane z alkoholom, zmanjšalo število prometnih nezgod z 
udeležbo alkohola ter znižalo socialno in ekonomsko breme, ki ga povzroča alkohol 
posameznikom in družbi. 
Prispeval bo k večji ozaveščenosti prebivalcev o potencialnih negativnih učinkih uživanja 
alkohola in tveganega pitja. Sprememba odnosa do uživanja alkoholnih pijač in vedenjskega 
vzorca je dolgotrajen proces, ki je odvisen tudi od sprememb v kulturnem in socialnem 
okolju. Predlagatelj pričakuje, da bodo z uveljavitvijo nekaterih zakonskih določil ustvarjene 
razmere za takšne spremembe. 
Zakon povzema rešitve, ki so uveljavljene v državah članicah Evropske unije (EU), ter sledi 
152. členu Amsterdamske pogodbe, ki države članice zavezuje, da pri vseh svojih politikah 
in programih upoštevajo interes varovanja javnega zdravja. Zakon sledi načelom in duhu 
Evropske listine o alkoholu, priporočilom Evropskega sveta in deklaracije Mladi in alkohol, ki 
v etičnih načelih poudarja, da imajo vsi ljudje pravico, da so v družinskem, družbenem in 
delovnem okolju zavarovani pred nesrečami, nasiljem in drugimi negativnimi posledicami, ki 
jih povzroča uživanje alkohola. Otroci in mladostniki imajo pravico odraščati v okolju, ki je v 
največji možni meri zavarovano pred negativnimi posledicami uživanja alkohola in tudi pred 
oglaševanjem alkoholnih pijač. Ljudje, ki iz zdravstvenih ali drugačnih razlogov ne želijo 
uživati alkohola, imajo pravico do zaščite pred pritiski pivskega okolja. Imajo tudi pravico do 
podpore za svoje nepivsko vedenje. 
Otroci in mladostniki so telesno, čustveno in socialno še posebej ranljivi, ko gre za škodo, ki 
jo povzroča njihovo lastno pitje ali pitje drugih v njihovi okolici. 
S sprejetjem zakona bodo ustvarjeni pogoji za strokovno in finančno podprto preventivno 
delo na populacijskem nivoju (raziskovanje, epidemiologija, informiranje, izobraževanje, 
osveščanje, spreminjanje stališč in navad). Vse omenjene aktivnosti pa bodo vplivale na 
zmanjšanje števila tistih, ki uživajo alkoholne pijače, oziroma jih uživajo na škodljiv ali tvegan 
način. 

2.2. Zakon določa ukrepe in načine za omejevanje porabe alkohola ter ukrepe za 
preprečevanje škodljivih posledic rabe alkohola, še posebej med mladoletnimi. Ministrstvo za 
zdravje bo v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, institucijami, strokovnjaki in nevladnimi 
organizacijami pripravilo programe omejevanja porabe alkohola in zmanjševanja škodljivih 
posledic rabe alkohola, ki jih bo sprejela Vlada Republike Slovenije, izvajanje pa bo spremljal 
Svet za zdravje. S programi naj bi se ustvarili pogoji, v katerih bo mogoče s široko, 
medresorsko usklajeno in stalno aktivnostjo vplivati na stališča in navade predvsem mladih 
ljudi do uživanja alkohola in zmanjševati njegove škodljive učinke. 

V nadaljevanju zakon določa ukrepe za omejevanje porabe alkohola, s tem da prepove 
prodajo in ponudbo alkoholnih pijač osebam, mlajšim od 18 let, ter osebam, ki kažejo očitne 
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znake odvisnosti od alkohola. Uvaja prepoved prodaje alkoholnih pijač v prodajalnah v 
nočnem času med 21. in 7. uro naslednjega dne ter prepove prodajo žganih pijač v 
gostinskih obratih do 10. ure dopoldan. Zakon določa prepoved prodaje alkoholnih pijač na 
mestih, kjer se izvaja dejavnost vzgoje in izobraževanja, zdravstva, športa, ter v obratih 
javne prehrane med delovnim časom. Zakon nalaga prodajalcem alkoholnih pijač, da v 
ponudbo uvrstijo najmanj dve brezalkoholni pijači, ki sta cenovno enaki ali cenejši od 
najcenejše alkoholne pijače v ponudbi prodajalca. 

Zakon predvideva, da se sredstva za izvajanje ukrepov za preprečevanje škodljivih posledic 
rabe alkohola zagotovijo v državnem proračunu, njihova višina pa se določa z letnim 
proračunom v sorazmerju s predvidenim obsegom potreb in prihodkov iz naslova trošarin za 
alkohol in alkoholne pijače. 

3. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Finančne posledice za proračun bodo nastale iz naslova izvajanja programa preprečevanja 
škodljivih posledic rabe alkohola oz. nacionalne alkoholne politike in njenih ukrepov za 
preprečevanje in reševanje problemov, povezanih z alkoholom. Potrebno bo zagotoviti 
dodatna sredstva za povečan obseg dela strokovnih institucij na področju varovanja in 
krepitve zdravja na področju spremljanja, raziskovanja, načrtovanja, izvajanja in vrednotenja 
preventivnih programov na področju porabe alkohola, za materialne stroške, ki bodo potrebni 
za izvajanje programov osveščanja in informiranja ter medijskih akcij, za izvajanje 
programov vzpodbujanja zdravega življenjskega sloga ter sofinanciranja nevladnih 
organizacij na tem področju. 

Finančne posledice za opravljanje zgoraj opisanih nalog bodo postopoma obremenile 
državni proračun v letih od 2003 dalje v naslednji višini: 

Tabela št. 1: SREDSTVA ZA IZVAJANJE PROGRAMA V 
LETU 2003 

Ocena stroškov dela mesečni 
znesek 

letni 
znesek 

št. 
zaposlenih 

skupaj letni 
znesek 

svetovalec vlade (zaposlen na Ministrstvu za 
zdravje) 

729.090 8.749.084 1 8.749.084 

Izvajanje programa 10.000.000 
Skupaj 18.749.084 
V oceno stroškov dela je vključena bruto plača, regres za prevoz in prehrano, materialni stroški na zaposlenega, 
stroški izobraževanja, stroški dnevnic. 

Osnova za izračun mesečnega zneska stroškov dela v letu 2003 predstavlja mesečni znesek stroška dela v letu 
2002, ki znaša 666.444 sit za svetovalca vlade. 

Pri preračunu na leto 2003 se je upoštevala s strani UMAR predvidena stopnja inflacije in rast bruto plač v letu 
2002. 

Sredstva za izvajanje programa v letu 2003 se bodo zagotovila na podlagi prerazporeditve sredstev med 
notranjimi proračunskimi postavkami Ministrstva za zdravje. 

V letu 2004 v višini 148,5 mio SIT za dodatne zaposlitve 5 strokovnjakov z visoko izobrazbo 
na Ministrstvu za zdravje, Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije (IVZ) ter 
območnih zavodih za zdravstveno varstvo ter za materialne stroške, potrebne za izvajanje 
projektov in programov ter akcij osveščanja splošne javnosti in posameznih skupin 
prebivalstva, ter 5 inšpektorjev na Zdravstvenem inšpektoratu Republike Slovenije (ZIRS). 
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Tabela št. 2: STRUKTURA FINANČNIH POSLEDIC V LETU 
2004 

Ocena stroškov dela mesečni 
znesek 

letni znesek št. 
zaposlenih 

skupaj letni 
znesek 

svetovalec vlade (zaposlen na Ministrstvu za 
zdravje) 

780.856 9.370.268 2 18.740.537 

zdravnik (zaposlen na IVZ oziroma območnih 
ZZV) 

939.996 11.279.953 4 45.119.812 

zdravstveni inšpektor (zaposlen na ZIRS) 685.219 8.222.631 5 41.113.153 
skupaj 104.973.502 

Ocena materialnih stroškov 43.509.920 
skupaj 43.509.920 

Skupaj Finančne posledice v letu 2004 148.483.421 
V oceno stroškov dela je vključena bruto plača, regres za prevoz in prehrano, materialni stroški na zaposlenega, 
stroški izobraževanja, stroški dnevnic. 

Osnova za izračun mesečnega zneska stroškov dela v letu 2004 predstavlja mesečni znesek stroška dela v letu 
2002, ki znaša 666.444 sit za svetovalca vlade, 802.268 sit za zdravnika in 584.821 sit za zdravstvenega 
inšpektorja. 

Pri preračunu na leto 2004 se je upoštevala s strani UMAR predvidena stopnja inflacije in rast bruto plač v letih 
2002 in 2003. Ocena materialnih stroškov vključuje materialne stroške, ki so potrebni za izvajanje projektov in 
programov ter akcij osveščanja javnosti. 

V letu 2005 dodatnih 95,5 mio SIT za dodatne 4 zaposlitve strokovnjakov z visoko izobrazbo 
na Ministrstvu za zdravje, Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije ter območnih 
zavodih za zdravstveno varstvo ter za materialne stroške, ki so potrebni za izvajanje 
projektov in programov ter akcij obveščanja splošne javnosti in posameznih skupin 
prebivalstva ter stroške, potrebne za izvajanje programov. 

Tabela št 3: STRUKTURA FINANČNIH POSLEDIC V LETU 
2005 

Ocena stroškov dela mesečni 
znesek 

letni znesek št. 
zaposlenih 

skupaj letni 
znesek 

svetovalec vlade (zaposlen na Ministrstvu za 
zdravje) 

836.296 10.035.558 2 20.071.116 

zdravnik (zaposlen na IVZ oziroma območnih 
ZZV) 

1.006.736 12.080.830 8 96.646.637 

zdravstveni inšpektor (zaposlen na ZIRS) 733.870 8.806.437 5 44.032.186 
skupaj 160.749.939 

Ocena materialnih stroškov 83.282.247 
skupaj 83.282.247 

Skupaj Finančne posledice v letu 2005 244.032.186 
V oceno stroškov dela je vključena bruto plača, regres za prevoz in prehrano, materialni stroški na zaposlenega, 
stroški izobraževanja, stroški dnevnic. 

Osnova za izračun mesečnega zneska stroškov dela v letu 2005 predstavlja mesečni znesek stroška dela v letu 
2002, ki znaša 666.444 SIT za svetovalca vlade, 802.268 SIT za zdravnika in 584.821 SIT za zdravstvenega 
inšpektorja. 

Pri preračunu na leto 2005 se je upoštevala s strani UMAR predvidena stopnja inflacije in rast bruto plač v letih 
2002, 2003 in 2004. Ocena materialnih stroškov vključuje materialne stroške, ki so potrebni za izvajanje 
projektov in programov ter akcij osveščanja javnosti. 

V letu 2006 ocenjujemo, da bodo potrebni skupni stroški v višini 360 mio SIT za uspešno 
izvajanje vseh ukrepov. 
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Z uveljavitvijo zakona se pričakuje zmanjšanje porabe drugih javnih sredstev. Ukrepi za 
preprečevanje škodljivih posledic alkohola ter ukrepi za omejevanje porabe alkohola bodo 
zmanjšali pojavnost umrljivosti, obolevnosti, stopnje hospitalizacij ter odsotnosti iz dela 
povezanih z rabo alkohola, ki se bo odrazila v zmanjšani porabi javnih sredstev iz naslova 
stroškov zdravljenja, rehabilitacije, izgubljenih potencialnih let življenja, absentizma ter druge 
škode, ki nastaja v zvezi s škodljivimi posledicami rabe alkohola. 

Znani so izračuni, da že pri 5 I popitega čistega alkohola na prebivalca, finančna škoda, ki jo 
ima država zaradi posledic popitega alkohola, preseže finančne koristi, ki jih ima od prodaje 
alkohola. Ta škoda se z večanjem količine popitega alkohola samo še veča. 

Groba letna ocena stroškov za hospitalizacije, začasne odsotnosti z dela ter prezgodnje 
umrljivosti zaradi bolezni, katerih edini vzrok je alkohol, ter ekonomska ocena stroškov 
izgubljenih let potencialnega življenja za umrle osebe v prometnih nezgodah z udeležbo 
alkohola (v enem letu), izračunana po metodi človeškega kapitala, znaša preko 12 milijard 
SIT. 

Poraba čistega alkohola na prebivalca je dober kazalnik pogostnosti in obsega škodljivih 
posledic rabe alkohola v populaciji. Ocenjeno je, da znašajo ob povprečni porabi 9,3 litra 
čistega alkohola na prebivalca EU, stroški posledic rabe alkohola 2-5% BDP. SZO je v 
dokumentu Zdravje za vse v 21. stoletju v cilju 12 zapisala, da je cilj vseh držav do leta 2015 
zmanjšati porabo čistega alkohola na prebivalca na 6 litrov. Pričakuje se, da bo predlagani 
zakon, ki je osnova za implementacijo alkoholnega akcijskega plana, posledično vplival na 
zmanjšanje škodljive rabe alkohola in posledične socialnoekonomske škode. 

Ocenjujemo, da bo zmanjšanje porabe drugih javnih sredstev preseglo dodatne finančne 
obremenitve za državni proračun. 

4. PRIMERJALNI PREGLED UKREPOV ZA ZMANJŠEVANJE ŠKODLJIVIH UČINKOV 
RABE ALKOHOLA V DRŽAVAH ČLANICAH EVROPSKE UNIJE 

4.1. Poraba čistega alkohola na prebivalca kaže v državah članicah EU trend upadanja, 
kar je v veliki meri tudi posledica ukrepov za zmanjševanje škodljive rabe in vplivov alkohola. 
Večina držav EU je v zadnjih desetletjih oblikovala in uveljavila pristop oblikovanja celovite 
alkoholne politike, ki obsega kombinacijo davčne politike, zakonskih omejitev ter 
vzpodbujanja preventivnih in izobraževalnih ukrepov. Še leta 1980 je veljalo, da le v štirih 
evropskih državah (Švedska, Norveška, Finska in Velika Britanija) veljajo strogi ukrepi 
alkoholne politike, v ostalih državah so bili le-ti zmerni, v Nemčiji, Avstriji, Španiji in 
Portugalski pa so bili ukrepi v zvezi z alkoholom zelo blagi ali pa jih sploh ni bilo. Podatki za 
leto 2000 kažejo, da imajo Norveška, švedska, Finska, Velika Britanija, Nizozemska in Italija 
zelo striktno alkoholno politiko, vse druge države EU pa izvajajo zmerno stroge ukrepe. Leta 
2000 v EU ni bilo države brez prepoznavnih ukrepov alkoholne politike v zvezi s politiko 
varovanja in krepitve zdravja. 

Med ukrepi, ki jih izvajajo države članice EU, so: 
- omejevanje dostopnosti do alkohola (starostno, časovno in lokacijsko); 
- obdavčitev alkohola v obliki DDV in trošarin; 
- omejitve pri oglaševanju; 
- omejitve glede pitja alkohola in vožnje; 
- preventivne akcije ter ozaveščanje prebivalstva o tveganem pitju in potencialnih škodljivih 

učinkih alkohola; 
- zdravljenje odvisnosti od alkohola. 
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Omenjeni ukrepi so prispevali k zmanjšani skupni porabi čistega alkohola na prebivalca, 
manj tveganemu pitju, kar je posledično vplivalo na zmanjšanje škodljivih posledic uživanja 
alkoholnih pijač (manjši umrljivosti zaradi z alkoholom povezanih bolezni, manjše število 
poškodb in zastrupitev). 

4.2 Ukrepi za zmanjševanje škodljivih vplivov alkohola so v nekaterih državah, kot na 
primer na Norveškem, Finskem, Islandiji in Švedskem, del socialne politike. Omenjene 
države so oblikovale celovite nacionalne alkoholne politike, ki vključujejo ukrepe za 
zmanjševanje dostopnosti do alkohola (prek državnega monopola in omejevanja prodajnega 
časa ter starostne meje), cenovno politiko z visokimi davki in trošarinami ter stroge omejitve 
pri oglaševanju. Te ukrepe spremljajo redne in intenzivne informacijske in zdravstveno- 
vzgojne kampanje ter epidemiološko spremljanje pojavov v zvezi z rabo alkohola. 
V srednjeevropskih in mediteranskih državah se ukrepi nanašajo na obdavčevanje (DDV, 
trošarine), omejevanje dostopnosti alkohola (glede na starost, kraj in čas prodaje), 
omejevanje oglaševanja, ukrepe glede pitja in vožnje ter informiranja in izobraževanja. 

4.3. V vseh evropskih državah veljajo omejitve glede uživanja alkohola in vožnje. 

4.4. Omejitve pri prodaji so v večini držav namenjene omejitvi dostopnosti alkohola 
mladim. Skoraj vse države imajo uzakonjene starostne meje za uživanje alkohola na javnih 
mestih in pri nakupu alkoholnih pijač (Preglednica 2). 

Preglednica 2 

Prodaja v gostinskih lokalih 
Država 
Avstrija1 

Belgija2 

danska 
Finska 
Francija3 

Nemčija 
Grčija 
Irska 
Italija3 

Nizozemska 
Norveška 
Portugalska 

Španija4 

Švedska 
Velika Britanija5 

Pivo 

16 

15 
18 

16 
16 

18 
16 
16 
18 

16 
18 

18 

Vino 

16 

15 
18 

16 
16 

18 
16 
16 
18 

16 
20 

18 

Žgane pijače 

18 

18 
15 
20 

16 
18 
18 
18 

16 
18 
20 

16 
20 
18 

Prodaja izven gostinskih lokalov* 
Pivo 

16 

16 
18 
18 

16 
16 

18 
16 
16 
18 
16 

16 
18 

16 

Vino 

16 

16 
18 
18 
16 
16 

18 
16 
16 
18 
16 

16 
18 

16 

Žgane pijače 

18 

18 
18 
18 

16 
18 
18 
18 

16 
18 
20 
16 

16 
18 

18 

kioski, bencinski servisi, bližina otriških igrišč in cerkva idr.) 

1 Starostna meja za prodajo in točenje vina in piva mladim je 16 ali 18 let, odvisno od posamezne 
zvezne dežele. 
2 Mlajšim od 16 let, razen v spremstvu staršev, je prepovedan vstop na plesišča, kjer prodajajo žgane 

i pijače. 
3 Ni starostne omejitve, če so v spremstvu staršev. 
4 Ni starostne omejitve za prodajo piva ali vina, če so v spremstvu staršev. V nekaterih regijah je 
zakonska omejitev za prodajo žganih pijač 18 let. 
5 Dovoljena je prodaja piva ob hrani (razen v barih) osebam, ki so starejše od 16 let. 
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4.5 V večini evropskih držav je za uvoz, pridelavo, prodajo in točenje (za vse ali le 
posamezne dejavnosti) obvezna pridobitev licence. Oblasti (na nacionalni ali lokalnih ravneh) 
s politiko podeljevanja licenc uravnavajo gostoto lokalov in lokacij, kjer sta prodaja in točenje 
alkoholnih pijač dovoljeni, s tem pa tudi dostopnost do alkoholnih pijač. 

4.6 V vseh državah članicah EU obstajajo programi preventive in ozaveščanja 
prebivalstva o tveganjih v zvezi z alkoholom. Prav tako obstajajo nacionalne agencije, ki 
oblikujejo programe, sodelujejo pri njihovem izvajanju, vrednotijo ukrepe alkoholne politike in 
opravljajo raziskave na tem področju. 

Avstrija 
Prodaja alkohola je dovoljena v trgovinah in restavracijah v času obratovanja. Vse 
restavracije morajo ponujati najmanj dva tipa brezalkoholnih pijač po ceni, ki je enaka ceni 
najcenejše alkoholne pijače. 

Belgija 
Obvezno je dovoljenje (licenca) za lokale, v katerih točijo žgane pijače. Časovnih omejitev za 
prodajo in točenje alkohola ni. 

Danska 
Dovoljenje (licenco) za točenje alkohola v restavracijah, hotelih in gostinskih lokalih 
podeljujejo lokalne oblasti. V trgovinah je dovoljena prodaja pijač z več kot 2,8% alkohola 
med 6.00 in 20.00 uro med tednom in med 6.00 in 17.00 uro ob sobotah. 

Finska 
Prodajni čas državnih trgovin z izključno pravico prodaje alkohola je od 9.00 do 20.00 ure 
med tednom in med 9.00 in 18.00 uro ob sobotah. 

Francija 
Na bencinskih servisih je prepovedana prodaja alkoholnih pijač med 22.00 in 6.00 uro. 
Prepovedana je prodaja alkoholnih pijač na samopostrežnih avtomatih, omejena je prodaja 
alkoholnih pijač na športnih objektih in ob športnih dogodkih. 

Irska 
Obvezno je dovoljenje (licenca) za prodajo žganih pijač za prodajo vina in piva. Časovne 
omejitve prodaje alkoholnih pijač so odvisne od tipa trgovine, ki ima dovoljenje za prodajo 
alkoholnih pijač. Za večino gostinskih lokalov in trgovin velja, da je prodaja alkoholnih pijač 
med tednom dovoljena med 10.30 in 23.30 (poleti) in med 10.30 in 23.00 (pozimi). 
Restavracije, hoteli in registrirani lokali za prodajo alkohola lahko strežejo pijačo ob hrani do 
0.30 ure. 

Italija 
Obvezno je dovoljenje (licenca) za proizvodnjo in prodajo alkoholnih pijač. Prepovedano je 
točenje alkoholnih pijač z več kot 21% alkohola na mestih, na katerih se zbirajo mladi. 

Luksemburg 
Obvezno je označevanje alkoholnih pijač z nalepko oziroma vsebino, ki opozarja, da alkohol 
lahko škoduje zdravju. 

Nizozemska 
Obvezna so dovoljenja (licence) za prodajo alkoholnih pijač z več kot 15% alkohola za 
točenje alkohola v barih in restavracijah ter za prodajo v trgovinah. Glede časovnih omejitev 
prodaje ni nacionalne zakonodaje, lokalne skupnosti same omejujejo čas za prodajo 
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alkohola. Prepovedana je prodaja alkohola v neživilskih trgovinah, na bencinskih servisih 
zunaj mest ter v obratih prehrane na delovnih mestih. 

Švedska 
Vse prodajalne alkoholnih pijač z več kot 3,5% alkohola morajo pridobiti dovoljenje (licenco) 
nacionalnega alkoholnega odbora. Država ima monopol nad maloprodajo v 386 trgovinah z 
alkoholnimi pijačami. Dovoljenje za prodajo alkohola v restavracijah izdajajo lokalne 
skupnosti. Prodajni čas v lokalih, ki imajo dovoljenje za točenje alkoholnih pijač, je od 11.00 
do 01.00 ure, v trgovinah pa med 10.00 in 18.00 uro. Prepovedana je prodaja alkohola na 
mestih blizu šol in drugih ustanov, katerih obiskovalci so večinoma otroci. 

Velika Britanija 
Obvezno je dovoljenje (licence) za trgovine in distributerje alkoholnih pijač. Prodaja 
alkoholnih pijač je prepovedana na območju športnih objektov. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon določa ukrepe in načine omejevanja porabe alkohola ter ukrepe za preprečevanje 
škodljivih posledic rabe alkohola. 

2. člen 

Alkoholna pijača je po tem zakonu vsaka pijača, ki vsebuje več kot 1,2 volumenskih 
odstotkov alkohola, žgana pijača pa je tista alkoholna pijača, ki vsebuje več kot 21 
volumenskih odstotkov alkohola. 

Živila, ki vsebujejo alkohol, so tista živila, ki so v predpakirani obliki ponujena potrošniku in 
vsebujejo več kot 0,b volumenskih odstotkov alkohola na maso živila. 

Prodaja alkoholnih pijač po tem zakonu obsega vsako ponudbo za nakup ali kakršnokoli 
drugo obliko neposredne ponudbe alkoholnih pijač proti plačilu. 

Ponudba alkoholnih pijač po tem zakonu obsega vsako ponudbo za pokušino ali kakršnokoli 
drugo obliko neposredne ponudbe alkoholnih pijač brez plačila. 

Očitni znaki opitosti od alkohola so splošno prepoznavni znaki, ki se izražajo bodisi v 
splošnem videzu, vedenju, hoji, načinu govora in motnjah ravnotežja, ki jih prepozna tudi 
nestrokovnjak. 

V zakonu uporabljeni in zapisani izrazi v slovnični obliki za moški spol se uporabljajo kot 
nevtralni za ženski in moški spol. 

II. UKREPI ZA PREPREČEVANJE ŠKODLJIVIH POSLEDIC RABE ALKOHOLA 

3. člen 

Med ukrepe za preprečevanje škodljivih posledic rabe alkohola se štejejo: 

spremljanje porabe alkohola in obsega škodljivih posledic rabe alkohola za zdravje; 
informiranje, izobraževanje in osveščanje javnosti in posameznih skupin prebivalstva 
o škodljivih posledicah rabe alkohola; 
usklajevanje aktivnosti za čim zgodnejše prepoznavanje oseb, ki imajo težave z 
alkoholom in njihovo vključevanje v preventivne programe; 
usklajevanje, spremljanje in vrednotenje preventivnih programov za posamezne 
skupine prebivalstva; 
priprava in izvajanje programov za spodbujanje zdravega življenjskega sloga med 
različnimi starostnimi in družbenimi skupinami prebivalstva ter njihovo vrednotenje; 
strokovno svetovanje in podpora institucijam, združenjem, nevladnim organizacijam, 
lokalnim skupnostim in posameznikom pri izvajanju preventivnih programov in pri 
reševanju problemov, povezanih z rabo alkohola. 
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4. člen 

Ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju s pristojnimi ministrstvi, institucijami, 
strokovnjaki in nevladnimi organizacijami pripravi dveletne programe omejevanja porabe 
alkohola in zmanjševanja škodljivih posledic rabe alkohola (v nadaljnjem besedilu: programi), 
ki vključujejo ukrepe iz 3. člena tega zakona. 

Programe iz prejšnjega odstavka na predlog ministrstva, pristojnega za zdravje, sprejme 
Vlada Republike Slovenije. 

5. člen 

Za uresničevanje celovite družbene skrbi za varovanje zdravja prebivalcev pred škodljivimi 
posledicami rabe alkohola skrbi Svet za zdravje, ki ima na tem področju zlasti naslednje 
naloge: 

spremlja škodljive posledice rabe alkohola na zdravje in predlaga ukrepe, ki 
zahtevajo medresorsko reševanje, 

spremlja izvajanje programov iz prejšnjega člena in 

druge naloge v zvezi z zmanjšanjem rabe in preprečevanjem škodljivih posledic 
rabe alkohola. 

III. UKREPI IN NAČINI ZA OMEJEVANJE PORABE ALKOHOLA 

6. člen 

Živila, ki vsebujejo alkohol, morajo imeti na embalaži označeno vsebnost alkohola in 
opozorilo, da živilo ni primerno za otroke. 

Opozorilo iz prejšnjega odstavka mora biti natiskano s tiskanimi črkami, ki so jasno vidne, 
čitljive in se razločno barvno razlikujejo od podlage. 

7. člen 

Prepovedana je prodaja in ponudba alkoholnih pijač osebam, mlajšim od 18 let. 

V gostinskih obratih in drugih oblikah ponudbe končnemu potrošniku v skladu s predpisi, ki 
urejajo gostinstvo (v nadaljnjem besedilu: gostinski obrati), je prepovedana tudi prodaja 
alkoholnih pijač osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola. 

Prepovedana je prodaja alkoholnih pijač iz avtomatskih samopostrežnih naprav. 

8. člen 

Prodajalec oziroma ponudnik sme od vsake osebe, za katero domneva, da ne izpolnjuje 
pogoja iz prvega odstavka prejšnjega člena, zahtevati, da predhodno izkaže svojo starost z 
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javno listino, s katero se dokazuje istovetnost oseb. Če oseba to odkloni, se ji ne sme 
prodati oziroma ponuditi alkoholne pijače. 

9.člen 

Alkoholne pijače je prepovedano prodati oziroma ponuditi osebam, za katere je mogoče 
upravičeno domnevati, da jih bodo posredovale osebam, mlajšim od 18 let, v gostinskih 
obratih pa tudi osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola. 

10. člen 

Prepovedana je prodaja alkoholnih pijač med 21. uro in 7. uro naslednjega dne, razen v 
gostinskih obratih, kjer je dovoljena prodaja alkoholnih pijač do konca njihovega 
obratovalnega časa, določenega v skladu z zakonom. 

Ne glede na prejšnji odstavek je prepovedana prodaja žganih pijač v gostinskih obratih od 
začetka dnevnega obratovalnega časa do 10. ure dopoldan. 

11. člen 

Prepoved prodaje alkoholnih pijač in časovna omejitev prodaje alkoholnih pijač morata biti 
objavljeni na vidnem mestu v vseh prostorih, kjer se alkoholne pijače prodajajo, in za katere 
veljajo prepovedi iz prvega in drugega odstavka 7. člena, 9. in 10. člena tega zakona. 

12. člen 

Prepovedana je prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač: 
- v stavbah in na pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost vzgoje, 
izobraževanja in zdravstvena dejavnost, 
- v športnih objektih, v katerih poteka športna prireditev, eno uro pred začetkom in med 
športno prireditvijo in 
- med delovnim časom v obratih javne prehrane. 

13.člen 

Gostinski obrati, ki prodajajo alkoholne pijače, morajo imeti v prodaji vsaj dve brezalkoholni 
pijači, ki sta cenovno enaki ali cenejši od najcenejše alkoholne pijače. 

IV. SREDSTVA 

14. člen 

Za izvajanje programov iz 4. člena tega zakona se sredstva zagotavljajo v državnem 
proračunu. Njihova višina se določa z letnim proračunom v sorazmerju s predvidenim 
obsegom potreb in prihodkov iz naslova trošarin za alkohol in alkoholne pijače. 

V. NADZOR 

1. avgust 2002 



15. člen 

Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, 
Tržni inšpektorat Republike Slovenije, policija in Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo 
in šport. 

Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije opravlja nadzor nad izvajanjem 6. člena, prve in 
tretje alinee 12. člena ter 13. člena tega zakona, v gostinskih obratih in zunaj njih, na javnih 
prireditvah, sejmih in podobno pa nad izvajanjem drugega odstavka 10. člena, 11. člena in 
prvega odstavka 7. člena tega zakona. 

Tržni inšpektorat Republike Slovenije opravlja nadzor nad izvajanjem tretjega odstavka 7. 
člena tega zakona, v prodajalnah pa nad izvajanjem prvega odstavka 7. člena, 9. člena, 
prvega odstavka 10. člena in 11. člena tega zakona. 

Policija opravlja nadzor nad izvajanjem drugega odstavka 10. člena, v gostinskih obratih in 
zunaj njih, na javnih prireditvah, sejmih in podobno pa nad izvajanjem drugega odstavka 7. 
člena in 9. člena tega zakona. 

Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport opravlja nadzor nad izvajanjem druge 
alinee 12. člena tega zakona. 

VI. KAZENSKE DOLOČBE 

16. člen 

Z denarno kaznijo od 500.000 do 8.000.000 tolarjev se za prekršek kaznuje pravna oseba: 

1. ki izdeluje ali prodaja živila, ki vsebujejo alkohol, v nasprotju s 6. členom tega zakona; 
2. ki proda ali ponudi alkoholno pijačo osebi, mlajši od 18 let, ali osebi, ki kaže očitne znake 
opitosti od alkohola (prvi in drugi odstavek 7. člena); 
3. ki prodaja alkoholne pijače iz avtomatskih samopostrežnih naprav (tretji odstavek 7. 
člena); 
4. ki prodaja ali ponuja alkoholne pijače v nasprotju z 9. členom tega zakona; 
5. ki prodaja alkoholne pijače v nasprotju s prvim odstavkom 10. člena tega zakona; 
6. ki prodaja žgane pijače v nasprotju z drugim odstavkom 10. člena tega zakona; 
7. ki nima na vidnem mestu objavljene prepovedi v skladu z 11. členom tega zakona; 
8. ki prodaja ali ponuja alkoholne pijače v nasprotju z 12. členom tega zakona; 
9. ki prodaja alkoholne pijače v nasprotju s 13. členom tega zakona. 

Z denarno kaznijo od 250.000 do 5.000.000 tolarjev se kaznuje za prekršek posameznik, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje za prekršek odgovorna oseba 
pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

Kdor omogoči osebi, mlajši od 18 let, pitje alkoholne pijače na javnem mestu ali ji ponudi 
alkohol na javnem mestu, da bi ga pila, ali ji kako drugače omogoči, da pije alkoholno pijačo 
na javnem mestu, se za prekršek kaznuje z denarno kaznijo 50.000 tolarjev. 
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Denarno kazen iz prejšnjega odstavka izreče oziroma izterja zdravstveni inšpektor ali policist 
na kraju prekrška. 

Za prekršek iz tretjega odstavka 7. člena tega zakona se poleg denarne kazni izreče tudi 
varstveni ukrep obveznega odvzema avtomatske samopostrežne naprave. 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

17. člen 

Natis podatkov in opozorila na embalaži iz prvega odstavka 6. člena tega zakona morajo 
proizvajalci in prodajalci živil, ki vsebujejo alkohol, zagotoviti v enem letu po uveljavitvi tega 
zakona. 

Pravne osebe in posamezniki, ki prodajajo alkoholne pijače, morajo svoje delovanje uskladiti 
s prvim odstavkom 10. člena tega zakona v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

18. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati tretji odstavek 9. člena in 16. točka 11. člena 
zakona o prekrških zoper javni red in mir (Uradni list SRS, št. 16/74, 42/86 in 8/90 ter Uradni 
list RS, št. 4/92, 67/94 in 98/99) in 48. člen ter šesta alinea prvega odstavka 62. člena 
zakona o športu (Uradni list RS, št. 22/98) v delu, ki se nanaša na točenje alkoholnih pijač. 

19. člen 

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

I. Splošne določbe 

Predlog zakona v 1. členu opredeljuje vsebino zakona, tako da pove, da predloženi zakon 
določa ukrepe in načine omejevanja porabe alkohola in ukrepe za preprečevanje škodljivih 
posledic rabe alkohola. 

V 2. členu so definirani posamezni pojmi predloga zakona, ki so potrebni zaradi razumevanja 
drugih določb tega zakona. Gre za opredelitev naslednjih pojmov: alkoholna pijača, živil, ki 
vsebujejo alkohol, prodaja in ponudba alkoholnih pijač ter očitni znaki opitosti od alkohola. 
Očitni znaki opitosti od alkohola so znaki, ki jih prepozna vsak laik oziroma nestrokovnjak in 
se izražajo v splošnem videzu, vedenju posameznika, njegovi hoji, motnjah ravnotežja in 
govora. Očitni znaki opitosti od alkohola so sicer pri različnih osebah lahko različni, če že ne 
kar specifični, zato je predlagana definicija dovolj široka za prepoznavanje omenjenih 
znakov. V zadnjem odstavku 2. člena se v skladu s poslovnikom Državnega zbora zaradi 
uveljavljanja načela enakopravnosti obeh spolov določa obojespolno navajanje temeljnih 
subjektov zakona. 

II. Ukrepi za preprečevanje škodljivih posledic rabe alkohola 

V 3. členu so našteti ukrepi za preprečevanje škodljivih posledic rabe alkohol V 
naslednjem členu je določeno, da ministrstvo, pristojno za zdravje, v sodelovanju z drugimi 
ministrstvi, institucijami, strokovnjaki in nevladnimi organizacijami, ki glede na področje 
svojega delovanja lahko prispevajo k oblikovanju in izvajanju programov za omejevanje 
porabe alkohola in zmanjševanja škodljivih posledic rabe alkohola, pripravi dveletne 
izvedbene programe, ki vključujejo ukrepe iz 3. člena, in jih predloži v sprejem Vladi 
Republike Slovenije. 

Svet za zdravje, ustanovljen pri Vladi Republike Slovenije na podlagi 5. člena Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92,13/93, 6/96, 
29/98, 6/99, 56/99-ZVZD, 99/01 in 60/02), v skladu z namenom ustanovitve spremlja 
škodljive posledice rabe alkohola, predlaga ukrepe, ki zahtevajo medresorsko reševanje in 
spremlja izvajanje zgoraj navedenih programov (5. člen). 

III. Ukrepi in načini za omejevanje porabe alkohola 

V tretjem poglavju so določeni ukrepi za omejevanje porabe alkohola oziroma njegove 
dostopnosti. Predlagani ukrepi bodo prispevali k manjši porabi alkoholnih pijač predvsem 
med mlado populacijo. Prvi ukrep iz 6. člena se nanaša na predpisovanje obveznosti 
označevanja vsebnosti alkohola na embalaži živil, ki vsebujejo alkohol, ter opozorila, da živilo 
ni primemo za otroke. 

Določbe, ki se nanašajo na omejitev prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač, pomenijo 
osnovo za spremembo vzorca uživanja alkoholnih pijač ter varovanje otrok oziroma 
mladostnikov pred škodljivimi posledicami uživanja alkohola. Tako 7. člen prepoveduje 
prodajo in ponudbo brez zahtevanega plačila alkoholnih pijač osebam, mlajšim od 18 let. 
Zaradi možnih resnih zdravstvenih in drugih posledic alkoholne opitosti na opite osebe same, 
kot tudi na druge osebe, je s to določbo prepovedana prodaja alkoholnih pijač v gostinskih 
obratih osebam, ki kažejo očitne znake opitosti od alkohola. Zaradi omejitve dostopnosti 
alkoholnih pijač mlajšim od 18 let, je prepovedana tudi prodaja alkoholnih pijač iz 
samopostrežnih avtomatskih naprav. 
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Da bi se ukrep prepovedi prodaje oziroma ponudbe alkoholnih pijač osebam, mlajšim od 18 
let, lahko v celoti izvajal, je v 8. členu dano pooblastilo prodajalcu oziroma vsakemu 
ponudniku alkoholne pijače, da od osebe, za katero domneva, da je mlajša od 18 let, 
zahteva, da izkaže svojo starost z ustreznim dokumentom oziroma javno listino, s katero se 
dokazuje istovetnost oseb, kot na primer z osebno izkaznico, potnim listom, vozniškim 
dovoljenjem. To pomeni, da bo prodajalec oziroma ponudnik sam presodil, ali bo zahteval od 
osebe dokument, iz katerega bo razvidna njena starost. V primeru, ko bo prodajalec oziroma 
ponudnik v dvomu in oseba ne bo na prodajalčevo oziroma ponudnikovo zahtevo izkazala 
svoje starosti, ji ta alkoholne pijače ne bo smel prodati oziroma ponuditi. 

Z 9. členom se prepoveduje tudi posredna prodaja oziroma ponudba, saj alkoholne pijače po 
tem členu ni dovoljeno prodati oziroma ponuditi, če je mogoče upravičeno domnevati, da je 
namenjena osebi, ki je mlajša od 18 let, v gostinskih obratih pa tudi osebi, ki kaže očitne 
znake opitosti alkohola. 

Ukrep časovne omejitve prodaje alkoholnih pijač v prodajalnah in žganih pijač v gostinskih 
obratih se predlaga kot ukrep, ki bo omejil dostopnost do alkoholnih pijač v nočnem oziroma 
jutranjem času. Predlog zakona zato v 10. členu prepoveduje prodajo vseh alkoholnih pijač 
med 21. uro in 7. uro naslednjega dne. Ta prepoved oziroma začetek prepovedi se ne 
nanaša na gostinske obrate in druge oblike ponudbe, kot na primer kmetije odprtih vrat, 
osmice ipd., za katere začne prepoved veljati z iztekom njihovega obratovalnega časa. To 
pomeni, da je prodaja alkoholnih pijač v gostinskih obratih, ki obratujejo po 21. uri, 
dovoljena, oziroma je dovoljena v okviru njihovega obratovalnega časa. Prepovedana pa je 
prodaja žganih pijač v gostinskih obratih od začetka dnevnega obratovalnega časa do 10. 
ure dopoldan. Z zadnjim se želi omejiti dostop do žganih alkoholnih pijač v jutranjih urah, saj 
tako uživanje alkohola velja za najbolj tvegano za zdravje posameznika, kot tudi za njegovo 
delovno in družinsko okolje. 

Z 11. členom je predpisana obvezna označba prepovedi prodaje alkoholnih pijač in časovna 
omejitev prodaje alkoholnih pijač v skladu s tem zakonom. Na ta način je po eni strani 
omogočeno obveščanje o omejitvah glede prodaje alkoholnih pijač, po drugi pa predstavlja 
tudi vrsto jamstva za izvajanje zakona s strani prodajalca. 

V 12. členu je prepovedana prodaja oziroma ponudba alkoholnih pijač v stavbah in na 
pripadajočih funkcionalnih zemljiščih, kjer se opravlja dejavnost vzgoje in izobraževanja in 
zdravstvena dejavnost, saj so to prostori, kjer se sicer opravljajo dejavnosti, katerih naloga je 
tudi vzgoja v zvezi s preprečevanjem tveganega in za zdravje škodljivega pitja alkoholnih 
pijač. Predlog zakona prepoveduje prodajo oziroma ponudbo alkoholnih pijač v športnih 
objektih v času organiziranih športnih prireditev in eno uro pred začetkom prireditve, doslej 
pa je bilo prepovedano le točenje alkoholnih pijač. Prepovedana je prodaja oziroma ponudba 
alkoholnih pijač med delovnim časom v obratih javne prehrane. Sem spada prodaja oziroma 
ponudba jedi ter pijač določenim skupinam gostov (praviloma poklicnim) v menzah podjetij, 
zavodov, v študentskih, vojaških menzah in podobno. 

Da bi v gostinskih obratih in drugih mestih, kjer se prodajajo alkoholne pijače, zagotovili 
cenovno dostopnost brezalkoholnih pijač, predlog zakona v 13. členu nalaga tistim, ki 
prodajajo alkoholne pijače, da morajo v svojo ponudbo obvezno uvrstiti vsaj dve 
brezalkoholni pijači, ki sta po ceni enaki ali cenejši od najcenejše alkoholne pijače v njegovi 
ponudbi. 

IV. Sredstva 

To poglavje ureja način pridobivanje sredstev za izvajanje ukrepov iz 3. člena predloga 
zakona ter programov preprečevanja škodljivih posledic rabe alkohola na zdravje iz 4. člena, 
in sicer tako, da se sredstva zagotavljajo v državnem proračunu. Njihova višina se določa z 
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letnim proračunom v sorazmerju s predvidenim obsegom potreb in prihodkov iz naslova 
trošarin za alkohol in alkoholne pijače. 

V. Nadzor 

Peto poglavje ureja nadzor nad izvajanjem zakona, ki ga opravljajo Zdravstveni inšpektorat 
Republike Slovenije, Tržni inšpektorat Republike Slovenije, policija in Inšpektorat Republike 
Slovenije za šolstvo in šport. 

VI. Kazenske določbe 

V tem delu so predlagane kazenske določbe, ki naj bi zagotovile pravilno in zakonito 
izvrševanje zakonskih določb. V 16. členu so predlagane kazni za storjene prekrške. Kot 
glavna kazen je predpisana denarna kazen. Poleg denarne kazni je mogoče izreči tudi 
varstveni ukrep obveznega odvzema avtomatske naprave za prekršek iz tretjega odstavka 7. 
člena. 

VII. Prehodne in končne določbe 

V sedmem poglavju so zajete določbe, ki določajo rok uskladitve s predlogom zakona. 

Končna določba določa prenehanje veljavnosti tretjega odstavka 9. člena in 16. točke 11. 
člena zakona o prekrških zoper javni red in mir. Predlog zakona razveljavlja tudi 48. člen 
Zakona o športu glede na to, da je predlagana prepoved prodaje alkoholnih pijač v športnih 
objektih, v katerih poteka športna prireditev, strožja. S tem v zvezi je črtana tudi kazenska 
določba (šesta alinea prvega odstavka 62. člena). Zakon bo začel veljati v tridesetih dneh od 
objave v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O 

LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU 

PODJETIJ (ZLPP-D) 

■EPA 1440 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Feri Horvat, poslanec 
Miran Potrč, poslanec 

Podpisana poslanca obveščata, da iz zakonodajnega postopka 
umikata Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij (ZLPP-D), EPA 1440, ki 
sta ga vložila dne 11.4.1996. 

Številka: 300-01/90-6-129, EPA 1440 
Ljubljana, 19. julij 2002 

ZADEVA: UMIK PREDLOGA ZAKONA IZ Feri Horvat, l.r. 
ZAKONODAJNEGA POSTOPKA Miran Potrč, l.r. 
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Dopolnitev 

SPREMENJENEGA IN DOPOLNJENEGA 

PROGRAMA ODPRODAJE DRŽAVNEGA 

PREMOŽENJA ZA LETI 2002/2003 

-EPA 611 -III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 
Številka: 460-16/2001-13 
Ljubljana, 18.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 83. redni seji dne 18.7.2002 
sprejela: 

- DOPOLNITEV SPREMENJENEGA IN DOPOLNJENEGA 
PROGRAMA ODPRODAJE DRŽAVNEGA PREMOŽENJA ZA 
LETI 2002/2003, 

ki jo pošilja v obravnavo na podlagi 80 4 člena Zakona o javnih 
financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02). 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bosta kot 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

Mirko Bandelj, generalni sekretar Vlade Republike Slovenije, 
Mitja Valič, direktor Servisa skupnih služb Vlade Republike 
Slovenije 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Četrto poročilo o 

DRŽAVNIH POMOČEH V SLOVENIJI ZA 

LETA 1999, 2000 IN 2001 

- EPA 609 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka; 436-19/2001-2 

Ljubljana, 04.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 81. redni seji dne 4.7.2002 
sprejela: 

- ČETRTO POROČILO O DRŽAVNIH POMOČEH V 
SLOVENIJI ZA LETA 1999, 2000 IN 2001, 

ki ga pošilja na podlagi 15. člena Zakona o nadzoru državnih 
pomoči. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65 člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

mag Anton Rop, minister za finance, 
mag. Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu 
za finance, 
Lea J. Lekočevič, državna podsekretarka v Ministrstvu 
za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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UVOD 

Metodološka izhodišča 

V 65. členu Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko 
Slovenijo na eni strani in evropskimi skupnostmi in državami 
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, se je 
Slovenija zavezala, da letno poroča o skupnem znesku in razdelitvi 
danih sredstev državnih pomoči 

Sistem nadzora nad državnimi pomočmi je bil v Sloveniji 
vzpostavljen leta 2000. Sprejet je bil Zakon o nadzoru državnih 
pomoči (Ur.l. RS, št. 1 /00,30/01) ter naslednji podzakonski predpisi: 
Uredba o merilih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter 
določitvi ministrstev, pristojnih za upravljanje posameznih shem 
državnih pomoči (Ur.l. RS, št. 59/00), Uredba o vsebini in postopku 
posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad 
državnimi pomočmi (Ur.l. RS, št. 36/00,12/01) in Pravilnik o pripravi 
letnega poročila o državnih pomočeh (Ur.l. RS, št. 19/00). 

Pri pripravi poročila smo izhajali iz osnovnih definicij o državnih 
pomočeh, ki so navedene v Zakonu o nadzoru državnih pomoči. 
Državne pomoči so opredeljene kot individualne državne pomoči 
določenemu prejemniku ali kot splošne sheme državnih pomoči 
vnaprej nedoločenim prejemnikom. Združljive državne pomoči 
so tiste, ki so socialnega značaja in so dodeljene posameznim 
prejemnikom pod pogojem, da so dodeljene brez diskriminacije 
glede na izvor blaga, na katerega se nanašajo in za odpravo 
posledic, povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi 
dogodki. 

Državne pomoči so lahko združljive tudi za pospeševanje 
gospodarskega razvoja območij, kjer je življenjska raven nizka 
ali kjer obstaja velika brezposelnost; namenjene so izvajanju 
pomembnih projektov ali za odpravo težav v gospodarstvu, 
pospeševanju določenih gospodarskih dejavnosti ali določenih 
gospodarskih območij; spodbujanju kulture in varovanju kulturne 
dediščine ter državne pomoči, ki jih kot take s podzakonskim 
predpisom določi Vlada Republike Slovenije in niso v nasprotju z 
namenom zakona o državnih pomočeh. 

Za Slovenijo kot državo kandidatko je zelo pomembno, da 
zagotavlja učinkovito kontrolo nad dodeljevanjem državnih pomoči. 
Priprava željene transparentnosti je prvi in temeljni korak za 
uveljavljanje kontrole pravil Evropskega sporazuma Poročilo je 
vsako leto predloženo Evropski Komisiji in omogoča transparentno 
sliko o stanju državnih pomoči v državi kandidatki 

Konceptualne opombe 

Pričujoče poročilo je že četrto tovrstno poročilo doslej, ki zajema 
podatke za leta 1999, 2000 in 2001. 

Prvo letno poročilo za leti 1997 in 1998 je bilo pripravljeno leta 
1999 Podatki za leto 1997, ki so vključeni v poročilo, temeljijo na 
sumiranih ocenah državnih pomoči, ki so jih pripravili dajalci 
pomoči. Podatki za leta 1998, 1999 in 2000 pa že temeljijo na 
vzpostavljeni evidenci prejemnikov pomoči, za leti 2000 in 2001 
pa tudi na podatkih o predhodno prijavljenih državnih pomočeh. 

V letu 2001 se je, zaradi uskladitve šifranta namenov državnih 
pomoči v skladu z nameni, uporabljenimi v Evropski uniji in ostalo 
zakonodajo na področju državnih pomoči v Sloveniji, dopolnila 
Uredba o vsebini in postopku posredovanja podatkov za 
predhodni in naknadni nadzor nad državnimi pomočmi. 

To poročilo o državnih pomočeh je pripravljeno v skladu s 
Pravilnikom o pripravi letnega poročila o državnih pomočeh in 
Priročnikom za zbiranje podatkov o državnih pomočeh v Sloveniji 
za leto 2001, ki povzemata ureditev poročanja in priprave letnega 
poročila v Evropski uniji'. Posamezni dajalci so na njegovi podlagi 
uvrstili dodeljene državne pomoči po kategorijah in namenih ter 
posredovali podatke Komisiji. 

Nadzor državnih pomoči izvaja Komisija za nadzor nad državnimi 
pomočmi (v nadaljevanju: Komisija). Njene naloge so podrobneje 
opredeljene v Poslovniku Komisije za nadzor nad državnimi 
pomočmi. Strokovne, tehnične in administrativne naloge za 
Komisijo opravlja Sektor za nadzor državnih pomoči, ki deluje v 
okviru Ministrstva za finance. 

Državna pomoč je v Sloveniji lahko dodeljena iz proračunskih 
virov v različnih oblikah, pri čemer so instrumenti lahko neposredni 
(npr. dotacije, ugodna posojila) ali posredni (preko zmanjšanih 
prihodkov državnega ali občinskega proračuna), viri sredstev pa 
so lahko domači ali tuji (donacije iz tujine). 

V poročilu niso zajete pomoči, ki so bile dodeljene na lokalnem 
nivoju. V letu 2002 pa je že vzpostavljen sistem za spremljanje 
državnih pomoči, ki jih dodeljujejo lokalne skupnosti v Sloveniji, v 
smislu priglašanja oz. predhodnega nadzora, podatki pa bodo 
poročani v naslednjem letu. 

V Zakonu o nadzoru državnih pomoči so v 6. členu dajalci pomoti 
opredeljeni kot vse institucionalne enote, ki jih sektorizacija 
institucionalnih enot na podlagi registrov vseh institucionalnih enot 
uvršča v sektor države, lahko pa tudi druge enote, uvrščene v 
sektorja nefinančne ali finančne družbe pod javnim ali domačim 
zasebnim nadzorom, ki izvajajo politiko države (enote centralne 
ravni države, neposredni uporabniki državnega proračuna, 
državni skladi, druge enote centralne ravni države, enote lokalne 
ravni države, neposredni uporabniki proračunov občin, skladi 
lokalne ravni države, druge enote lokalne ravni države, skladi 
socialnega zavarovanja). 

Dejanski prejemniki državnih pomoči so lahko: podjetja, 
samostojni podjetniki posamezniki in kmetije, ki opravljajo 
pridobitno dejavnost s proizvodnjo blaga in opravljanjem storitev. 

Poročilo vključuje državne pomoči, ki so bile dodeljene v 
predelovalni industriji, kmetijstvu, ribištvu, premogovništvu, 
transportu (letalski prevozi, železniški promet), jeklarstvu ter 
regionalne pomoči (92(3)a). Sektorji, ki niso zajeti oz. niso dobili 
državne pomoči pa so: industrija motornih vozil, trgovina, 
ladjedelništvo, ostali transport, finančni sektor, kultura, mediji. 

Deveto letno poročilo o državnih pomočeh v Evropski uniji 
(pripravljeno 18.7.2001), smo uporabili kot podlago za napovedi 
in primerjave trendov med EU in Slovenijo. 

Podatki o višinah državnih pomoči so prikazani po tekočih cenah 
v SIT ter preračunani v EUR po povprečnem letnem tečaju Banke 
Slovenije. 

' Nlnth Survey on State Aid In the European Union 
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VSEBINA IN ZAKLJUČKI 

Vsebina 

Pomembnost analiziranja podatkov, ki so združeni v poročilu je 
vedno večja, saj prispeva k večji transparentnosfi državnih pomoči 
v Sloveniji. 

Poročilo zajema leta 1999, 2000 in 2001 in je razdeljeno v štiri 
dele. V prvem delu prikazujemo podatke o celotnih državnih 
pomočeh za leta 1999, 2000 in 2001 v skupnem znesku, po 
posameznih kategorijah in po instrumentih. Podatki o višini državnih 
pomoči so prikazani tako v absolutni vrednosti (v SIT in v EUR), 
kot v relativnih razmerjih. Drugi del je namenjen industriji in 
storitvam, ki zavzemajo pomemben delež v strukturi državnih 
pomoči v Sloveniji. Ta kategorija vključuje horizontalne cilje in 
posebne sektorje. Tretji del je namenjen pomočem, ki so bile 
dodeljene v kmetijstvu in ribištvu, četrti del pa regionalnim 
pomočem. 

Kategorije državnih pomoči, instrumenti, vrste podatkov, viri in 
metode zbiranja podatkov so podrobneje opredeljeni v Prilogi 1, 
statistični podatki pa v Prilogi 2. 

V Evropski uniji višina državnih pomoči konstantno pada, na 
podlagi pridobljenih podatkov je stanje v Sloveniji od začetka 
spremljanja državnih pomoči pa do danes podobno. Cilj, ki si ga 
želi doseči Evropska unija je, da bi se v bližnji prihodnosti nivo 
državnih pomoči še zmanjševal vsaj tam, kjer je to mogoče. Tem 
ciljem naj bi sledila tudi Slovenija. 

Delež državnih pomoči se je znižal v kategoriji posebnih sektorjev 
in to kar za tretjino, tudi pri horizontalnih ciljih je opaziti trend 
zmanjševanja deleža državnih pomoči. Delež pomoči namenjen 
kmetijstvu in ribištvu pa konstantno narašča, ravno tako pri 
regionalnih ciljih, kjer je opaziti največji trend naraščanja deleža 
državnih pomoči. 

V primerjavi z Evropsko unijo je opaziti predvsem neskladje v 
kmetijskem sektorju, kateremu se delež državnih pomoči 
konstantno povečuje. V Evropski uniji raven državnih pomoči 
pada skoraj v vseh sektorjih (razen v storitvenem). 

Zaključki 

Javna sredstva morajo biti porabljena omejeno in učinkovito. V 
EU je potreba po finančni disciplini vse večja in prevladuje mnenje, 
da je potrebno zmanjševati delež državnih pomoči glede na BDP. 

Iz poročila izhaja, da Slovenija v večji meri sledi trendom Evropske 
unije, transparentnost podatkov je iz leta v leto večja, saj Komisija 
neprestano opravlja predhodni in naknadni nadzor nad porabo 
dodeljenih državnih pomoči. 

Metodološka izhodišča za pripravo poročila so podrobneje 
predstavljena v Prilogi 1 tega poročila. 
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I. CELOTEN OBSEG DRŽAVNIH POMOČI zmanjševanja deleža. Tudi če primerjamo tolarske zneske je 
opazno nihanje med leti, z vključitvijo primerjave še za leti 1997 in 

Državne pomoči v Sloveniji rahlo nihajo, če primerjamo višino 1998, pa je zaznati trend zniževanja višine državnih pomoči v 
državnih pomoči izraženo v EUR, če pa primerjamo deleže Sloveniji, 
državnih pomoči v bruto domačem proizvodu, je opaziti trend 

Tabela 1: Državne pomoči v Sloveniji v letih 1999, 2000 in 2001, v primerjavi z BDP, 
stroški 

države in zaposlenostjo 

Enota 
mere 

1999 2000 2001 

Državne pomoči v mio SIT 88.923 83.494 92.920 

Državne pomoči v mio EUR2 459,25 407,23 427,84 

BDP v mio SIT 3.637.437 4.035.518 4.566.191 

BDP v mio EUR 18.786 19.682 21.024 

Stroški države3 v mio SIT 1.613.314 1.781.4444 2.030.903 

Stroški države v mio EUR 8.332 8.689 9.351 

Zaposleni število 758.474 768.172 779.041 

Delež državnih pomoči v BDP v % 2.44 2,07 2,03 

Državne pomoči na zaposlenega v SIT 117.239 108.692 119.275 

Državne pomoči na zaposlenega v EUR 605,50 530,12 549,19 

Delež državnih pomoči v stroških države v % 5,51 4,69 4,58 

V letu 2001 so v Republiki Sloveniji dodeljene državne pomoči 
(izražene v nacionalni valuti) znašale 92.920 milijonov tolarjev, 
kar je za 11,29% več kot so znašale državne pomoči v letu 2000 
oziroma 4,5% več kot v letu 1999. Primerjava v protivrednosti 
EUR pa pokaže povečanje za 5,06% glede na leto 2000 in znižanje 
za 6,84% glede na leto 1999. Državne pomoči na zaposlenega 
so v letu 2001 znašale 119.275 SIT in so se v primerjavi z letom 
2000 po tekočih cenah povečale za 9,74%, v primerjavi z letom 
1999 pa so se povečale za 1,74%. Če pa državne pomoči na 
zaposlenega preračunamo v EUR, je ponovno opaziti manjše 

nihanje, saj so bile v primerjavi z letom 2000 višje za 3,6%, v 
primerjavi z letom 1999 pa so nižje za 9,3%. Delež državne pomoči 
v BDP se v letu 2001 v primerjavi z letom 2000 skoraj ni spremenil, 
v primerjavi z letom 1999 pa je opazno večje znižanje. Državne 
pomoči na prebivalca so v letu 2001 dosegle 46.599 tolarjev na 
prebivalca5, kar predstavlja 11,07% več kot v letu 2000 in 4,17% 
več kot v letu 1999, če primerjamo podatke v SIT oziroma 3,6% 
več kot v letu 2000 in 9,3% manj kot v letu 1999, če primerjamo 
podatke v EUR 

Povprečni tečaj Banke Slovenije za 1 EUR je znašal v letu 1999 193,6253 
SIT, v letu 2000 205,0316 SIT In v Ielu2001 217,1851 SIT (Vir: Banka 
Slovenije) 
SlroSki države za leto 1999, ki so bili prikazani v poročilu za leta 1997, 
1998 in 1999, so spremen|enl (vlSjl) zaradi dokončnega preračuna (Vir: 
Bilten Javnih linanc) 
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' Stroški države v preteklem poročilu niso bili dokončen podatek, tako da 
je številka popravljena. 
V letu 1999 Je bilo v Sloveniji t.987.755, v letu 2000 i.990.094 in v letu 
2001 t.994.026 prebivalcev (Vir: Statistični urad) 
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Slika 1: Deleži državnih pomoči po skupinah instrumentov v letih 1999, 2000 in 2001 

□ Leto 1999 
■ Leto 2000 
□ Leto 2001 

V letu 2001 so med instrumenti d.žavnih pomoči tako kot v 
predhodnih letih prevladovali instrumenti6 iz skupine A1. Ti so v 
letu 2001 dosegli 67,62% vseh pomoči, v letu 2000 66,06% vseh 
pomoči in v letu 1999 70,78% vseh pomoči. V letu 2001 se vidno 
je povečala uporaba instrumentov skupine B1, saj so v tem letu 

dosegli delež 13,40%. Upadel pa je delež pomoči dodeljenih na 
osnovi instrumentov skupine C1 in A2. Uporaba instrumentov 
skupine D je narasla na nivo iz leta 1999. Na osnovi instrumenta 
C2 pa v letu 2001 ni bilo dodeljenih pomoči. 

Tabela 2: Državne pomoči v Sloveniji po posameznih kategorijah v letih 1999, 2000 in 
2001 

Kategorije v mlo SIT v mlo 
EUR 

delež DP 
v 1.1999 

(v%) 
v mlo SIT V mlo 

EUR 

delež DP 
vi. 2000 

(v%) 
v mio SIT v mio 

EUR 

delež DP 
v 1.2001 

(v%) 
Kmetijstvo In ribištvo 26.922 139,04 30,28 38.333 186,96 45,91 45.870 211,20 49,36 
Horizontalni cilji 43.155 222,88 48,53 29.506 143,91 35,34 27.655 127,33 29,76 

Raziskave in razvoj 14.723 76,04 16,56 4.098 19,99 4,91 4.998 23,01 5,38 
Varstvo okolja 4.048 20,91 4,55 2.134 10,41 2,56 5.417 24,94 5,83 
Prestrukturiranje 5.782 29,86 6,50 5.316 25,93 6,37 8.019 36,92 8,63 
Mala in srednja podjetja 2.079 10,74 2,34 2.924 14,26 3,50 2.625 12,09 2,83 
Zaposlovanje 13.599 70,23 15,29 13.258 64,66 15,88 4.806 22,13 5.17 
Usposabljanje 1.323 6,83 1,49 439 2,14 0,53 708 3,26 0.76 
Varčevanje z energijo 112 0,58 0,13 0 0,00 0,00 4.49 0,02 0,00 
Drugi cilji' 1.489 7,69 1,67 1.337 6,52 1,60 1.076 4,96 1.16 

Posebni sektorji 18.301 94,52 20,58 14.889 72,62 17,83 16.424 75,62 17,68 
Jeklarstvo 2.019 10,43 2,27 784 3,82 0,94 7.467 34,38 8,04 

Transport (letalski, železniški 10.985 56,73 12,35 11.481 56,00 13,75 7847 36,13 8,44 

Premogovništvo 4.830 24,95 5,43 2.366 11,49 2,82 45 0,21 0.05 
Drugi sektorji 467 2.41 0,53 268 1,31 0,32 1.066 4.91 1.15 

Regionalne pomoči 545 2,81 0,61 768 3,75 0,92 2.971 13,68 3,20 

Skupaj 88.923 459,25 100,00 83.496 407,23 100,00 92.920 427,84 100.00 

A: pomoči, ki so v celoti dodeljene prejemnikom: A1 (dotacije), A2 
(oprostitve, Izjeme In olajšave); B1: finančni translerjl države v obliki 
kapitalskih naložb (equlty); C: finančni transferji, pri katerih je element 
pomoči prihranek pri obrestih: C1 (ugodna posojila), C2 (rezervacije, 
oprostitve ali pospešeno amortlzlran|e); D: garancije. Podrobnejša 
opredelitev instrumentov je v Prilogi 1. 
Podatkov za leto 1999 nI bilo mogoče razvrstiti po predvidenih namenih, 
a po oceni sodl|o med horizontalne cilje (namenjeni Industriji In storitvam) 
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Slika 2: Deleži državnih pomoči po kategorijah glede na celotno državno pomoč v 

letih 
1999, 2000 in 2001 

□ Regionalne pomoči 
□ Posebni sektorji 
■ Horizontalni cilji 
□ Kmetijstvo in ribištvo 

deleži DP v letu deleži DP v letu deleži DP v letu 
1999 2000 2001 

Med posameznimi 

kategorijami 
državnih pomoči so 
v obdobju 1999- 

2001 prevladovale 

pomoči za namene 

kmetijstva in ribištva 
ter horizontalnih 
ciljev. 

V strukturi celotnih 
državnih pomoči se 

vidno povečuje 

delež regionalnih 

pomoči. 

Slika 3: Spreminjanje deležev državnih pomoči znotraj posamezne kategorije po letih 

Kmetijstvo 
ribištvo 

Horizontalni 
cilji 

Posebni 
sektorji 

Regionalne 
pomoči 

V treh letih, ki jih zajema 
poročilo, se delež pomoči 
namenjen posebnim 
sektorjem skoraj ne 
spreminja, delež 
regionalnih pomoči pa se 
povečuje najbolj 
intenzivno, saj se je v 
primerjavi z letom 1999 
povečal skoraj za 
šestkrat. Trend pri 
horizontalnih ciljih je 
vseskozi padajoč, pomoči 
namenjene kmetijstvu in 
ribištvu pa konstantno 
naraščajo. 
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Slika 4: Delež državnih pomoči sektorjev v celotnem BDP v letih 1999, 2000 in 2001 

3,00 

2,50 

2,00 

1,50 

1,00 

0,50 

0,00 

■ Regionalne pomoči 
□ Premogovništvo 
□ Transport 
■ Predelovalna industrija 
□ Kmetijstvo in ribištvo 

Delež sektorja v BDP v letu 1999 Delež sektorja v BDP v letu 2000 Delež sektorja v BDP v letu 2001 

Iz slike 4 je razvidno, da se deleži državnih pomoči v BDP 
zmanjšujejo povsod, razen v kmetijskem sektorju in pri regionalnih 

pomočeh. Trend deleža pomoči v BDP je v Sloveniji padajoč. 

Slika 5: Delež dodane vrednosti v izbranih sektorjih v letih 1999, 2000 in 2001 

□ Kmetijstvo in ribištvo 

■ Predelovalna industrija 

□ Transport 

□ Premogovništvo 

fEi? 
Delež dodane vrednosti v letu Delež dodane vrednosti v letu Delež dodane vrednosti v letu 

1999 2000 2001 

Ce primerjamo deleže dodane vrednosti glede na skupno dodano trgovina, varčevanje z energijo, zaposlovanje, usposabljanje, 
vrednost vidimo, da največji delež prispeva predelovalna industrija jeklarstvo, drugi sektorji, finančne storitve, razvoj manj razvitih 
(raziskave in razvoj, varstvo okolja, majhna in srednja podjetja, območij), sledi ji transport, kmetijstvo pa je šele na tretjem mestu 
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Tabela 3: Državne pomoči sektorjem predelovalne industrije in storitev v Sloveniji v letih 
1999, 2000 in 2001 

Enota mere 1999 2000 2001 

Predelovalna industija in storitve v mio SIT 46.186 31.326 39.159 

Predelovalna industija in storitve v mio EUR 238,53 152,79 180,30 

Dodana vrednost v mio SIT 859.603 970.014 
1.082.24 

4 

Dodana vrednost v mio EUR 4.440 4.731 4.983 

Zaposleni število 231.880 234.226 233.875 

Delež državnih pomoči v dodani w 0/ ... V 70 
vrednosti 

5,37 3,23 3,62 

Državne pomoči na zaposlenega v SIT 199.181 133.743 167.435 

Državne pomoči na zaposlenega v EUR 1.029 652 771 

V letu 2001 je bilo v Sloveniji sektorjem predelovalne industrije in 
storitev dodeljenih več pomoči (42,13%) kot v letu 2000 (37,52%) 
in manj pomoči kot v letu 1999 (51,94%), v primerjavi s celotnimi 
državnimi pomočmi. Pri sektorjih predelovalne industrije in storitev 
prevladujejo pomoči za horizontalne cilje (njihov delež je znašal v 
letu 1999 in 2000 več kot 93% pomoči, v letu 2001 pa le še 
70,62% vseh pomoči v teh sektorjih), regionalne pomoči so v letu 
2001 kljub rasti dosegle le 7,59% pomoči sektorjem predelovalne 
industrije in storitev. 
Podrobnejši podatki o državnih pomočeh v tem sektorju so v 
prilogi 2, tabela P2. 

II. POMOČ V SEKTORJU INDUSTRIJA IN 
STORITVE' 

2.1. Obseg in trend 

V Sloveniji je bilo v sektorju industrija in storitve v preteklih letih 
dodeljenih največ sredstev državnih pomoči med vsemi sektorji. 
V letu 2001 pa se je stanje spremenilo. 

Tabela 4: Državne pomoči v sektorju industrija in storitve v letih 1999, 2000 in 2001 

1999 2000 2001 

v mio SIT 
v mio 
EUR 

v mio SIT 
v mio 
EUR 

v mio SIT 
v mio 
EUR 

Sektor industrija in 
storitve 

61.456 317,40 44.395 216,53 44.079 202,96 

Podatki kažejo, da se je delež državnih pomoči iz leta v leto 
pospešeno zmanjševal. V primerjavi s podatki iz leta 1999 so se 
državne pomoči v tem sektorju zmanjšale za 28,3%, v primerjavi 
z letom 2000 pa za 0,7%, če podatke primerjamo v SIT. Primerjava 

v EUR pa nam pokaže, da se je delež državnih pomoči v primerjavi 
z letom 1999 zmanjšal za 36,1 %, v primerjavi z letom 2000 pa za 
6,3%. Lahko rečemo, da je opazen trend upadanja deleža državnih 
pomoči v tem sektorju, ki je primerljiv s trendi v Evropski uniji. 

Sektor Industrija in storitve zajema vse sektorje razen kmetijstva in 
ribištva 
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Tabela 5: Delež dodane vrednosti v sektorju industrija in storitve ter dodana vrednost 
na 

zaposlenega v tem sektorju, v letih 1999, 2000 in 2001 

Sektor industrija in storitve Enota mere 1999 2000 2001 

Delež dodane vrednosti  v% 77,95 77,77 77,21 
Število zaposlenih v tem sektorju Število  543.802 547.435 556.111 

Dodana vrednost9 na zaposlenega vmioSIT 4,46 4,95 5,50 

Če pogledamo podatke o dodani vrednosti sektorja v zadnjih treh 
letih vidimo, da se delež dodane vrednosti glede na celotno dodano 
vrednost skoraj ne spremeni. Če pa primerjamo podatke o dodani 
vrednosti na zaposlenega v tem sektorju opazimo, da je ta 
naraščala in je tudi vsa leta višja od celotne dodane vrednosti na 
zaposlenega v Sloveniji. 

2.2. Horizontalni cilji 

V obdobju 1999-2001 se je višina pomoči pri horizontalnih ciljih v 
strukturi vseh pomoči zmanjševala in sicer iz 48,53% vseh pomoči 
v letu 1999, na 35,34% v letu 2000 ter na 29,76% v letu 2001. 

Tabela 6: Državne pomoči po horizontalnih ciljih v letih 1999, 2000 in 2001 

'1999 2000 2001 

Horizontalni cilji v mlo 
SIT 

v mlo 
EUR 

Delež 
DP 

vmio 
SIT 

v mio 
EUR 

Delež 
DP 

v mlo 
SIT 

v mlo 
EUR 

Delež 
DP 

Raziskave in razvoj 14.723 76,04 34,12% 4.098 19,99 13,89% 4.998 23,01 18,07% 
Varstvo okolja 4.048 20,91 9,38% 2.134 10,41 7,23% 5.417 24,94 19,59% 
Prestrukturiranje 5.782 29,86 13,40% 5.316 25,93 18,02% 8.019 36,92 29,00% 
Mala in srednja 
sodjetja 2.079 10,74 4,82% 2.924 14,26 9,91% 2.625 12,09 9,49% 

Zaposlovanje 13.599 70,23 31,51% 13.258 64,66 44,93% 4.806 22,13 17,38% 
Usposabljanje 1.323 6,83 3,07% 439 2,14 1,49% 708 3,26 2,56% 
Varčevanje z 
energijo 112 0,58 0,26% 0 0,00 0,00% 4 0,02 0,01% 

Drugi cilji 1.489 7,69 3,45% 1.337 6,52 4,53% 1.076 4,95 3,89% 
Skupaj 43.15 S 222,88 100,00v. 29.506! 143,91 100,00'/. 27.653| 127,32 100,00% 

V strukturi pomoči za horizontalne cilje so v letu 2001 največji 
delež dosegle pomoči za prestrukturiranje (29% vseh 
horizontalnih pomoči) in za varstvo okolja (19,59% vseh 
horizontalnih pomoči). Pomoči za zaposlovanje so predstavljale 

17,38% horizontalnih pomoči. Približno enak delež zavzemata 
kategoriji raziskave in razvoj ter zaposlovanje (okrog 18% vseh 
horizontalnih pomoči). 

Dodana vrednost v preteklem poročilu Se nI bila dokončen podalek, 
tako da je Številka popravljena. 
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Slika 6: Delež državnih pomoči znotraj horizontalnih ciljev v letih 1999, 2000 in 2001 

h 1 r 
Raziskave in Varstvo okolja Prestrukturiranje Mala in srednja Zaposlovanje Usposabljanje Varčevanje z Drugi cilji 

razvoj podjetja energijo 

Slika nam prikazuje, da je do največjih odstopanj pri horizontalnih pomoči drastično znižal, pri drugih kategorijah je zaznati skoraj 
ciljih prišlo pri kategoriji zaposlovanje, kjer se je delež državnih nespremenjeno razmerje ali pa konstantno rast. 

Slika 7: 

1999, 

Deleži državnih pomoči, znotraj horizontalnih ciljev po instrumentih, v letih 

2000 in 2001 

□ 1999 

■ 2000 

□ 2001 

Deleži državnih pomoči po instrumentih'0 kažejo, da se je delež 
uporabe instrumentov skupine A1 pri horizontalnih ciljih 
zmanjševal iz 56,46% v letu 1999 na 38,58% v letu 2000 in 35,18% 

A: pomoči, ki so v celoti dode!|ene prejemnikom: A1 (dotacije), A2 
(oprostitve, izjeme in olajšave); Bv finančni transferjl države v obliki 
kapitalskih naložb (equlty); C: finančni transferjl, pri katerih je element 
pomoči prihranek pri obrestih: C1 (ugodna posojila), C2 (rezervacije, 
oprostitve ali pospešeno amortiziranje); D: garancije. Podrobnejša 
opredelitev Instrumentov )e v Prilogi 1. 

v letu 2001. Delež uporabe instrumentov skupine A2 je znašal 
31,43% v letu 2001, kar je manj kot v letu 2000, ko je bil delež 
42,78% in več kot v letu 1999, ko je delež znašal 24,71%. V letu 
2000 je bilo namreč več sredstev socialno varstvenega značaja 
(olajšave pri plačilu prispevkov namenjenih za področje 
zaposlovanja). Bistveno se je povečal delež uporabe instrumenta 
81 iz 5,18% v letu 1999 na 16,89% v letu 2001, v letu 2000 pa je 
znašal 4,86%. Največji delež teh sredstev je bil namenjen 
prestrukturiranju. Deleža uporabe instrumentov C1 in D rahlo 
nihata, vendar ostajata pri približno enakih ravneh v letih 1999 - 
2001. 
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2.2.1. Spreminjajoči trendi horizontalnih ciljev 

Porazdelitev državnih pomoči po kategorijah, ki so prikazane na 
slikah 8 in 9, naj bi pokazale smer gospodarskega razvoja. 
Državne pomoči v prikazanih dejavnostih so v padajočem trendu, 

hkrati pa je v letu 2000 opaziti rahel porast pri reševanju in 
prestrukturiranju, ravno tako pri pomoči za razvoj regije. V Evropski 
uniji je trend v prestrukturiranju padajoč, medtem ko je trend pri 
ostalih horizontalnih ciljih (brez reševanja in prestrukturiranja) 
naraščajoč. 

Slika 8: Deleži državnih pomoči v BDP po izbranih kategorijah, v letih 1999, 2000 in 

2001 

1,80% 

1,60% 

1,40% 
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1,00% 

0,80% 

0,60% 

0,40% 

0,20% 

□ Regionalne pomoči 
□ Posebni sektorji 
■ Reševanje in prestrukturiranje 
□ Horizontalni cilji (brez reševanja in prestrukturiranja) 

■ 
' 

•4 , - ""V C**- H |B| -S''" . 

0,00% 
Delež BDP v letu 1999 Delež BDP v letu 2000 Delež BDP v letu 2001 

Pregled dodeljenih pomoči v izbranih kategorijah (brez 
prestrukturiranja, zaposlovanja in usposabljanja) prikazuje slika 

9. Pomoč, ki podpira spodaj naštete kategorije, se lahko smatra 
tudi kot generator pozitivnih učinkov na zunanje okolje. 

in Slika 9: Deleži državnih pomoči v BDP po izbranih kategorijah, v letih 1999, 2000 

2001 

O Drugi cilji 
□ Varčevanje z energijo 
□ Mala in srednja podjetja 
■ Varstvo okolja 
□ Raziskave in razvoj 

0.70% 

0,60% 

0.50% 

0,40% 

0.30% 

0,20% 

0,10% 

, »■ « #$$$&< i 0,00% 
Delež BDP v letu 1999 Delež BDP v letu 2000 Delež BDP v letu 2001 

Analiza dodeljenih državnih pomoči v prikazanih kategorijah kaže, 
da je bil velik padec deleža pomoči v letu 2000 predvsem posledica 
bistvenega znižanja deleža pri kategoriji raziskave in razvoj. V 
letu 2001 je že opazen trend naraščanja zgoraj prikazanih 

kategorij, več sredstev pa je v zadnjem času namenjenih varstvu 
okolja in s tem posledično tudi varčevanju z energijo V Evropski 
uniji ima varstvo okolja vedno večji pomen, ravno tako varčevanje 
z energijo, tem trendom pa sledi tudi Slovenija, z letno naraščajočim 
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številom investicij, povezanih z varstvom okolja. Instrumenti, ki 
so najpogosteje uporabljeni pri varstvu okolja in varčevanju z 
energijo, so davčne olajšave in dotacije. 

2.2.2. Zaposlovanje in usposabljanje 

Pomoč v okviru zaposlovanja se lahko dodeli za odpiranje novih 
ali ohranitev obstoječih delovnih mest, pomoč za usposabljanje 
pa za izobraževanje v obliki posebnega ali splošnega 
usposabljanja zaposlenih v podjetjih. 

V letih 1999 in 2000 je delež pomoči za zaposlovanje v strukturi 
vseh pomoči ostajal skoraj nespremenjen, v letu 2001 pa se je 

delež bistveno zmanjšal. Do takega padca je prišlo predvsem iz 
razloga, ker je v letih 1999 in 2000 prihajalo do izplačil sredstev, ki 
so bila dodeljena v preteklih letih, ko smo podatke pridobivali iz 
naknadnega nadzora. Ti podatki niso bili tako natančni, da bi 
lahko iz njih razbrali ali dejansko vsebujejo elemente državnih 
pomoči. V letu 2001 pa so že bile vse sheme priglašene, tako da 
smo jih podrobno proučili in ugotovili, da določeni nameni ne 
vsebujejo elementov državnih pomoči. 

Pri usposabljanju je bila situacija enaka, le da je bilo dodeljenih 
manj sredstev državnih pomoči. 

Tabela 7: Državne pomoči za zaposlovanje in usposabljanje v primerjavi s celotnimi 

državnimi pomočmi v letih 1999, 2000 in 2001 

1999 2000 2001 

v mio SIT v mio 
EUR 

deleži DP 
vi. 1999 

(v%) 
v mio SIT v mio 

EUR 

deleži DP 
vi. 2000 

(v%) 
v mio SIT v mio 

EUR 

deleži OP 
v I. 2001 

(v%) 
Zaposlovanje 13.599 70.23 15,29 13.258 64,66 15,88 4.806 22,13 5,17 

Usposabljanje 1.323 6,83 1,49 439 2.14 0,53 708 3,26 0,76 

Skupaj 14.922 77,07 16,78 13.697 66,80 16,40 5.515 25,39 5,93 

Med pozitivnimi gibanji preteklega leta je pomembno izpostaviti 
nadaljnjo rast zaposlenosti in upadanje brezposelnosti. V letu 2001 
se je prvič po letu 1987 povečalo tudi število zaposlenih v 
predelovalnih dejavnostih. " 

Manj ugodna so bila gibanja zaposlenosti v nekaterih sektorjih 
oziroma panogah, ki jih je izraziteje prizadelo umirjanje investicijske 
aktivnosti (gradbeništvo) oziroma zaostreni pogoji poslovanja v 
tujini (tekstilna industrija). Rast zaposlenosti in zmanjševanje 
brezposelnosti se bosta leta 2002 nadaljevali, vendar bodo ta 
gibanja še razmeroma umirjena. 

Povprečno število delovno aktivnih se je povečalo za 1,4%, število 
zaposlenih pa za 1,7%. Kljub povečanju števila zaposlenih v 
predelovalnih dejavnostih (za 0,9%), ki je bilo na letni ravni prvo 
po letu 1987, se je tudi v letu 2001 nadaljevalo prestrukturiranje 
zaposlenosti v korist storitvenih dejavnosti. 

Rast zaposlenosti je bila že drugo leto visoka tudi po podatkih 
anketo delovni sili (1,7-odstotna). Število registriranih brezposelnih 
je bilo v povprečju za 4,5% manjše kot v letu 2000; stopnja 
registrirane brezposelnosti je padla na 11,6% (leta 2000 12,2%). 

r 

" Vir: Pomladansko poročilo 2002 - ocena gospodarskih gibanj v letu 
2001 In analitična utemeljitev pomladanske napovedi gospodarskih gibanj 
v letih 2002 In 2003 
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Slika 10: Deleži državnih pomoči pri zaposlovanju in usposabljanju, po instrumentih, v 
letih 1999, 2000 in 2001 

Instrumenti12, ki so najpogosteje uporabljeni za kategorije 
zaposlovanja in usposabljanja so dotacije ter v večji meri oprostitve 
in olajšave pri plačilu prispevkov za socialno varnost. 

2.3. Posebni sektorji 

V obdobju 1999-2001 se je delež pomoči za posebne sektorje v 
strukturi vseh pomoči zmanjševal in sicer iz 20,58% vseh pomoči 

v letu 1999 na 17,83% v letu 2000 in na 17,68% v letu 2001. V 
strukturi pomoči za posebne sektorje so v letu 2001 največji 
delež dosegle pomoči za jeklarstvo (45,46% v strukturi pomoči 
vseh posebnih sektorjev), delež pomoči za transport je nekoliko 
padel (za 36%), državna pomoč v sektorju premogovništvo je 
bila v letu 2001 zanemarljiva, na pomenu pa pridobivajo drugi 
sektorji. V Evropski uniji pod druge sektorje štejejo finančno 
storitveni sektor, turizem, medije in kulturo, kjer je opazen trend 
naraščanja državnih pomoči. 

Slika 11: Višina državnih pomoči v posebnih sektorjih, v letih 1999, 2000 in 2001, v mio 
SIT 

O Drugi sektorji 

□ Premogovništvo 

ITransport (letalski, 
železniški) 

□ Jeklarstvo 

v mio SIT 1999 v mio SIT 2000 v mio SIT 2001 

" A: pomoči, ki so v celoti dodel|ene prejemnikom: A1 (dotacije), A2 
(oprostitve. Izjeme in olajšave); 81: finančni Iransterji države v obliki 
kapitalskih naložb (equlty); C: finančni transferjl, pri katerih je element 
pomoči prihranek pri obrestih: C1 (ugodna posojila), C2 (rezervacije, 
oprostitve ali pospeSeno amortiziranje); D: garancije. Podrobne|ša 
opredelitev Instrumentov je v Prilogi 1. 
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2.3.1. Jeklarstvo 

V letu 2000 in 2001 so se pomoči jeklarstvu dodeljevale na osnovi 
programa prestrukturiranja jeklarstva v Sloveniji. Poleg pomoči 
za prestrukturiranje so se v letu 1999 v jeklarstvu dajale tudi 

pomoči za raziskave in razvoj in pomoči za zapiranje ter varstvo 
okolja. Deleži državnih pomoči dodeljenih jeklarstvu so znašali v 
letu 2001 8,04%, leta 2000 0,94% in leta 1999 2,27%, glede na 
celotne državne pomoči. 

Tabela 8: Državne pomoči v jeklarstvu v letih 1999, 2000 in 2001, v mio SIT 

1999 2000 2001 
Pomoči za dezinvestiranje 

(zapiranje) 
141 0 0 

Pomoči za varstvo okolja 18 0 0 
Prestrukturiranje 1.860 784 7.467 

Skupaj 2.019 784 7.467 

Deleži državnih pomoči po instrumentih so zelo raznoliki med transferjev države v obliki kapitalskih naložb tako kot v letu 1999, 
posameznimi leti. V letu 2001 prevladujejo instrumenti finančnih medtem ko so v letu 2000 prevladovali instrumenti skupine A1. 

Slika 12: Deleži državnih pomoči v jeklarstvu v letih 1999, 2000 in 2001 po instrumentih13 
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' A: pomoči, ki so v celoti dodeljene prejemnikom: A1 (dotacije), A2 
(oprostitve, izjeme in olajSave); B1: finančni transferjl države v obliki 
kapitalskih naložb (equlty); C: linanfini transterjl, pri katerih je element 
pomoči prihranek pri obrestih: C1 (ugodna posojila), C2 (rezervacije, 
oprostitve ali pospešeno amortiziranje); D: garancije. Podrobnejša 
opredelitev Instrumentov je v Prilogi 1. 
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2.3.2. Transport 

V letu 2001 je bilo v transportu dodeljenih manj pomoči kot pretekla 
leta. V letu 2001 so bile pomoči v transportu namenjene letalskemu 
prometu v višini 2.119 mio SIT in železniškemu prometu v višini 

5.727,7 mio SIT. V letu 2000 so bile vse pomoči v transportu 
namenjene železniškemu prometu, v letu 1999 pa je bilo 
kopenskemu prometu namenjenih 8.294 mio SIT, zračnemu 
prometu 5,3 mio SIT, poštnemu prometu 1.529 mio SIT ter 
ostalemu prometu 1 155 mio SIT. 

Tabela 9: Državne pomoči v transportu v primerjavi z dodano vrednostjo in 
zaposlenostjo, 

v letih 1999, 2000 in 2001 

Enota mere 1999 2000 2001 

Državne pomoči v mio SIT 10.985 11.481 7.847 
Državne pomoči v mio EUR 56,73 56,00 36,13 
Dodana vrednost'4 v mio SIT 259.090 282.646 313.330 
Dodana vrednost v mio EUR 1.338 1.379 1.443 
Zaposleni število 47.360 47.663 49.021 
Delež državnih pomoči v dodani vrednosti v % 4,24 4,06 2,50 
Državne pomoči na zaposlenega v SIT 231.947 240.879 160.074 
Državne pomoči na zaposlenega v EUR 1.197,92 1.174,84 737,04 

V letih 1999 in 2000 so se v večini (90%) uporabljali instrumenti 
skupine A1 (dotacije), v letu 2001 pa so bile poleg dotacij (73% 
višine državnih pomoči v tem sektorju) dodeljene še garancije 
(27% višine državnih pomoči v tem sektorju). V Evropski uniji 
imajo države različne načine upravljanja v transportnem sektorju 
in so deleži državnih pomoči med državami zelo različni, na nivoju 
celotne Evropske unije pa deleži pomoči v tem sektorju rahlo 
padajo 

2.3.3. Premogovništvo 

Slovenija ima v celotnih državnih pomočeh, ki so bile dodeljene v 
obravnavanem obdobju, sorazmerno nizek delež pomoči 
premogovništvu (v letu 1999 5,43%, v letu 2000 2,82% in v letu 
2001 0,05%). Povečanje deleža pomoči premogovništvu v letu 
1999 je posledica zaključevanja postopkov zapiranja rudnikov 
rjavega premoga. V letih 1999, 2000 in 2001 so bile vse državne 
pomoči premogovništvu namenjene le prezaposlovanju rudarjev 
pri zapiranju rudnikov. 

Tabela 10: Državne pomoči v premogovništvu, v primerjavi z dodano vrednostjo in 
zaposlenostjo, v letih 1999, 2000 in 2001 

Enota mere 1999 2000 2001 

Državne pomoči za zapiranje v mio SIT 4.830 2.356 45 
Državne pomoči za redno poslovanje v mio SIT 0 0 0 
Državne pomoči skupaj v mio SIT 4.830 2.356 45 
Državne pomoči skupaj v mio EUR 24,95 11,49 0,21 
Dodana vrednost15 v mio SIT 36.825 36.763 36.393 
Dodana vrednost v mio EUR 190,19 179,30 167,57 
Zaposleni število 6.648 5.629 5260 
Delež državnih pomoči v dodani vrednosti v % 13,12 6,41 0,12 
Državne pomoči na zaposlenega v SIT 726.534 418.547 8.555 
Državne pomoči na zaposlenega v EUR 3.752 2.041 39 

M Glej opombo 9 
'■ Glej opombo 9 
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Dodana vrednost v rudarstvu je v obdobju 1995-1999 rahlo rasla, 
potem pa se je v letu 2001 že drugo leto zapored znižala, realno 
za 7,1%. Za leto 2002 pa Urad za makroekonomske analize in 
razvoj napoveduje povečanje dodane vrednosti v rudarstvu. 

V obdobju 1999-2000 so bili pri dodeljevanju pomoči 
premogovništvu uporabljeni le instrumenti iz skupine A1 (dotacije), 
izjema je le leto 1999, ko je bilo manj kot odstotek dodeljenih tudi 
na osnovi instrumentov iz skupine D (garancije). 

2.3.4. Drugi sektorji 

V tej kategoriji so v letu 2001 in 2000 zajeti podatki o državnih 
pomočeh, namenjenih tekstilni in oblačilni ter usnjarski in obutveni 
industriji. Pomoči so bile dane na osnovi Programov prilagajanja 
te industrije pogojem enotnega trga EU. V letu 2001 so pomoči na 
osnovi tekstilne in oblačilne industrije znašale 720 mio SIT, v letu 
2000 pa 182 mio SIT. Na osnovi programov prilagajanja usnjarske 
in obutvene industrije pa je bilo v letu 2001 namenjeno 346 mio 
SIT pomoči in v letu 2000 86 mio SIT. V letu 1999 je bila pomoč 
namenjena le industriji motornih vozil. 

Tabela 11: Državne pomoči v drugih sektorjih v letih 1999, 2000 in 2001 

Enota mere 1999 2000 2001 

Državne pomoči v mio SIT 467 268 1.066 
Državne pomoči v mio EUR 2,41 1,31 4,91 
Delež državne pomoči v posebnih sektorjih v % 2,55 1,80 6,49 

V letu 2001 in 2000 so bile vse pomoči dane na osnovi 
instrumentov'6 skupine A1 (dotacije). V letu 1999 je prevladovala 
uporaba instrumentov skupine D (garancije), uporabljali pa so se 
še instrumenti skupine C1 (ugodna posojila). V Evropi se kaže 
trend naraščanja državnih pomoči na teh področjih, zato je 
pričakovati, da se bo v naslednjih letih pokazal v Sloveniji podoben 
trend. 

III. POMOČ V KMETIJSTVU in POMOČ V RIBIŠTVU 

3.1. Kmetijstvo 

Pomoč v kmetijstvu mora prispevati k razvoju določenih 

ekonomskih aktivnosti podeželja in biti v skladu z ukrepi skupne 
kmetijske politike. Za kmetijstvo ne veljajo horizontalna pravila za 
majhna in srednje velika podjetja in regionalna pravila. 

Državne pomoči v kmetijstvu so se v letu 2001 v primerjavi z 
letom 2000 povečale za 12,96% in v primerjavi z letom 1999 kar 
za 51,90%. Delež pomoči kmetijstvu v strukturi vseh dodeljenih 
pomoči se je tako v prikazanem obdobju krepil, kar gre pripisati 
izvajanju kmetijske reforme. Ta vključuje tudi prilagajanje 
posameznih ukrepov s področja kmetijstva ureditvi v EU, kar je 
zahtevalo povečanje proračunskih sredstev namenjenih za razvoj 
kmetijstva in podeželja. 

A: pomoči, ki so v celoti dodel|ene prejemnikom: A1 (dotacije), A2 
(oprostitve, izjeme in olajSave); B1: tinančni transterji države v obliki 
kapitalskih naložb (equlty); C: finančni transferji, pri katerih je element 
pomoči prihranek pri obrestih: C1 (ugodna posojila), C2 (rezervaci|e, 
oprostitve ali pospeSeno amortiziranje); D: garancije. Podrobnejša 
opredelitev Instrumentov je v Prilogi 1. 
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Tabela 12: Državne pomoči v kmetijstvu v letih 1999, 2000 in 2001 

Enota mere 1999 2000 2001 

Državne pomoči v mio SIT 26.913 37.89417 45.737" 

Skupna kmetijska politika 21.380" 22.98920 

Državne pomoči v mio EUR 138,99 184,82 210,59 

Dodana vrednost21 v mio SIT 114.552 115.101 124.161 

Dodana vrednost v mio EUR 591,62 561,38 571,68 

Zaposleni32 število 48.235 40.750 41.893 

Delež državnih pomoči v dodani vrednosti v% 23,49 32,92 36,84 

Državne pomoči na zaposlenega v SIT 557.953 929.912 1.091.763 

Državne pomoči na zaposlenega v EUR 2.882 4.535 5.027 

Sektor kmetijstva ima poleg naraščajočega trenda deleža državnih 
pomoči v celotni državni pomoči tudi daleč največji delež državnih 
pomoči v dodani vrednosti in tudi državna pomoč na zaposlenega 
je v tem sektorju največja (poleg sektorja ribištvo). 

Podatki v letnem poročilu so predstavljeni kot celota vseh pomoči 
kmetijstvu in še ločeno kot "skupna kmetijska politika". V EU 
"skupna kmetijska politika" (CAP) ne pomeni državne pomoči, 

ker je vir sredstev evropski proračun in ne proračuni posameznih 
držav članic. Ker Slovenija ni del skupne kmetijske politike in se 
ukrepi financirajo iz proračuna RS, so kot državne pomoči zajeti 
v poročilu. V Sloveniji je pod "skupna kmetijska politika" zajeta 
skupina ukrepov, ki so po vsebini enaki ali podobni evropski " 
skupni kmetijski politiki" in so zato ločeno predstavljeni v tabeli v 
poročilu. 

17 Skupaj vse pomoči v kmetijstvu 
Glej opombo 17 

" Znesek sredstev, ki predstavljajo ukrepe skupne kmetijske politike 
(CAP) 
Glej opombo 19 

" Glej opombo 9 
Glede na slovenske razmere, primerjava obsega državnih pomoči v 
kmetijstvu in ribištvu z enotnimi statističnimi podatki o zaposlenih v teh 
dveh dejavnostih, ne daje prave predstave o višini sredstev na 
"zaposlenega". V nasprotju z EU je namreč slovensko kmetijstvo po 
pridobivanju dohodka mešano, saj le 30% kmetijam (od 96.669 družinskih 
kmetij po popisu kmetijstva Iz leta 2000), predstavlja kmetijstvo edino 
dejavnost, 13% glavno dejavnost in 49% stransko dejavnost). 
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Slika 13: Deleži državnih pomoči v kmetijstvu v letih 1999, 2000 in 2001 po instrumentih 

v% 

Razlike med leti nastopajo tudi pri uporabi instrumentov23. Med 
uporabljenimi instrumenti za dodeljevanje pomoči kmetijstvu 
prevladujejo instrumenti iz skupine A1, čeprav se je njihov delež 
v letu 2000 znižal in v letu 2001 bistveno povečal. Ostali instrumenti 
se z izjemo C2 v letih 1999 in 2000, uporabljajo zelo redko. 

3.2. Ribištvo 

Pomoč ribištvu mora spodbujati razvoj in prilagoditev ribiške 
industrije, ki pod normalnimi tržnimi pogoji zaradi nezadostne 
prilagodljivosti sektorja in omejenih finančnih virov ne bi bila 
mogoča. 

Tabela 13: Državne pomoči v ribištvu v letih 1999, 2000 in 2001 

Enota mere 1999 2000 2001 

Državne pomoči v mio SIT 9,13 439,07 132,34 
Državne pomoči v mio EUR 0,05 2,14 0,61 
Dodana vrednost24 v mio SIT 520 534 460 
Dodana vrednost v mio EUR 2,69 2,60 2,12 
Zaposleni25 število 227 193 196 
Delež državnih pomoči v dodani vrednosti v % 1.76 82,22 28,77 
Državne pomoči na zaposlenega v SIT 40.220 2.274.974 675.204 
Državne pomoči na zaposlenega v EUR 208 11.096 3.109 

Državne pomoči v ribištvu so v letu 2000 v primerjavi z letom 
1999 občutno višje (več kot 40 krat), kar je posledica dejstva, da 
v letu 1999 določeni ukrepi pomoči tej dejavnosti niso bili izvedeni, 
tako je bilo na osnovi proračuna za leto 1999 velik del izplačil 
prenešenih na januar 2000, v letu 2001 pa so pomoči zopet nižje. 

Uporaba posameznih vrst instrumentov pomoči ribištvu je bila 
med posameznimi prikazanimi leti zelo različna. V letu 1999 so se 
uporabljali samo instrumenti skupine C2 (različni ukrepi) v letih 
2000 in 2001 pa samo instrumenti skupine A1 (dotacije). 

A: pomočil ki so v celoti dodel|ene prejemnikom: A1 (dotacije), A2 
(oprostitve, izjeme in olajšave); BI: finančni translerji države v obliki 
kapitalskih naložb (equity); C: finančni transferji, pri katerih je element 
pomoči prihranek pri obrestih: C1 (ugodna posojila), C2 (rezervacije, 
oprostitve ali pospešeno amortiziranje); D: garancije. Podrobnejša 
opredelitev Instrumentov je v Prilogi 1. 

ri Glej opombo 9 
Glej opombo 22 
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IV. REGIONALNI CILJI 

Namen regionalnih pomoči je pospešiti razvoj manj razvitih območij 
(a) in območij (b), ki so opredeljena v regionalni karti kot 
sestavnemu delu regionalne sheme. 

Evropski sporazum o pridružitvi v točki (a) četrtega odstavka 65. 
člena določa, da se v prvih štirih letih po začetku veljavnosti 
Sporazuma vsaka državna pomoč, ki jo dodeljuje Republika 
Slovenija ocenjuje ob upoštevanju dejstva, da se na Republiko 
Slovenijo gleda kot na območje, ki je enako območjem Evropske 
unije, opisanim v 87(3)a členu Pogodbe o Ustanovitvi Evropske 
unije. Republika Slovenija je zaprosila za podaljšanje statusa 
območja po 87(3)a členu Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije 
za celotno območje Republike Slovenije. 

V letu 2001 je Slovenija Evropski komisiji predložila predlog 
Regionalne karte državnih pomoči. Komisija je ocenila, da je predlog 
utemeljen in v skladu s pravnim redom EU in Evropskim 
sporazumom o pridružitvi. Regionalna karta določa območja, 
upravičena do regionalnih pomoči ter najvišjo dovoljeno stopnjo 
regionalnih državnih pomoči v Sloveniji, ki lahko znaša do 40% 
NED26. Diferenciacija intenzivnosti regionalnih državnih pomoči 
nastopa na ravni NUTS27 III in sicer znaša v Osrednje slovenski 
regiji 35%, v preostali Sloveniji pa 40%. Za majhna in srednje 
velika podjetja se tako določena zgornja meja lahko poveča za 
15 odstotnih točk. 

Regionalne pomoči so v letih 1999 in 2000 dosegale le slab odstotek 
vseh državnih pomoči v Sloveniji. V letu 2001 pa je bil delež že 
3,5%. 

Tabela 14: Državne pomoči po regionalnih ciljih v letih 1999, 2000 in 2001 

Enota mere 1999 2000 2001 

Regionalne pomoči v mio SIT 545 768 2.971 

Regionalne pomoči v mio EUR 2,81 3,75 13,68 

Delež DP v predelovalnem sektorju v % 0,88% 1,70% 6,32% 

Delež regionalnih pomoči v BDP v % 0,01% 0,02% 0,07% 

V Evropski uniji je kar 56% vseh pomoči v predelovalni industriji vendar pa vsako leto zelo hitro narašča, 
namenjeni regionalnim ciljem, v Sloveniji je ta delež še dokaj nizek, 

Slika 14: Deleži državnih pomoči pri regionalnih ciljih v letih 1999, 2000 in 2001, po 
instrumentih 

Neto ekvivalent dotaclfe 
■' Francoska kratica za standardno klasifikacijo teritorialnih enot (SKTE) 
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Pri spremljanju instrumentov26 pomoči pri regionalnih ciljih 
opazimo, da so kar precejšnja nihanja in različna uporaba 
instrumentov po letih. 

Vletu2001 so prevladovali instrumenti skupine A1 in sicer 70,86%, 
v letu 2000 pa so ti instrumenti dosegli le 14,11% in v letu 1999 
25,73%. V letu 2000 pa so prevladovali instrumenti skupine B1 in 
v letu 1999 pa instrumenti skupine C1. 

3. C: finančni transferji, pri katerih je element pomoči prihranek 
pri obrestih: 

C1, ugodna posojila iz javnih ali privatnih virov in posojila 
podjetjem v težavah, 
C2, različni ukrepi (rezervacije, oprostitve ali pospešeno 
amortiziranje). 

4. D: garancije. 

PRILOGA 1 

1. Kategorije državnih pomoči 

Podatki o državnih pomočeh v Poročilu so razvrščeni na osnovi 
Pravilnika o pripravi letnega poročila o državnih pomočeh, v 
naslednje kategorije: 

1. Kmetijstvo in ribištvo 
1.1. kmetijstvo 
1.2. ribištvo 

2. industrija/storitve 
2.1. horizontalni cilji 

2.1.1. raziskave in razvoj 
2.1.2. okolje 
2.1.3. majhna in srednja podjetja 
2.1.4. trgovina 
2.1.5. varčevanje z energijo 
2.1.6. zaposlovanje 
2.1.7. usposabljanje 
2.1.8. drugi cilji 

2.2. posebni sektorji 
2.2.1. jeklarstvo 
2.2.2. ladjedelništvo 
2.2.3. transport 
2.2.4. premogovništvo 
2.2.5. drugi sektorji 
2.2.6. finančne storitve 

3. regionalne pomoči 
3.1. območja prve alinee 2. odstavka 3. člena Zakona o 

nadzoru državnih pomoči 
3.2. ostala območja 

2. Instrumenti državnih pomoči 

Znotraj kategorij so državne pomoči opredeljene po instrumentih 
pomoči v naslednje skupine: 
1. A: pomoči, ki so v celoti dodeljene prejemnikom: 

A1, pomoči preko proračuna: nepovratna sredstva 
(dotacije), subvencije obresti, odpisi dolgov in zmanjšani 
zneski iztržkov iz prisilnih poravnav, 

- A2, pomoči preko davkov in socialno varstvenega 
sistema: zamiki pri odplačevanju davkov in druga merila 
(oprostitve, izjeme in olajšave). 

2. B1: finančni transferji države v obliki kapitalskih naložb (eq- 
Oity). 

3. Vrste podatkov, viri in metode zbiranja podatkov 
o državnih pomočeh 

Podatki so prikazani v tolarjih, pri preračunih v EUR je upoštevan 
povprečni tečaj Banke Slovenije za prikazano leto. Zbiranje 
podatkov o državnih pomočeh v Sloveniji že od leta 1999 poteka 
na približno enak način. 

Za vsako transakcijo je bil že v letu 1998 izoblikovan računalniški 
zapis s sledečimi podatki, ki je bil tudi osnova za naslednja leta: 

matična številka dajalca pomoči, 
matična številka prejemnika pomoči iz poslovnega registra 
podjetij in podjetnikov, 
datum odobritve pomoči, 
datum izvedbe pomoči, 
pravni temelj pomoči, 
dokumentacija, 
pravni akt pomoči, 
instrument pomoči, 
namen pomoči, 
znesek transakcije bruto, 
znesek pomoči. 

Metodologija ocenjevanja elementov pomoči 

SKUPINA A1 
dotacije - celotna vrednost prejete dotacije (v večini primerov 
so to po javno finančni statistiki subvencije) 
subvencije obresti, ki jih prejemniki prejmejo neposredno - 
celotna vrednost prejete subvencije (ali neplačanega dela 
obresti, če je država subvencioniranje za koristnika uredila 
neposredno preko banke) 
projekti temeljnega raziskovanja in razvoja - celotni znesek 
sredstev, namenjen za te projekte 
drugi projekti in aktivnosti raziskovanja in razvoja - znesek 
sofinanciranja projektov s strani državnih virov, ne glede na 
to, ali so sredstva nakazana neposredno koristniku (podjetju) 
ali raziskovalni instituciji 
odpis dolga poslujočih podjetij iz kreditnih razmerij - celotna 
ocenjena vrednost odpisanega dolga29 

prisilna poravnava in stečaj podjetij - ocenjeni zmanjšani 
znesek poravnave ali iztržka iz stečajne mase v primerjavi z 
drugimi upniki zaradi zavestno povzročenega slabšega 
položaja države kot upnice v postopku prisilne poravnave ali 
stečaja30 

A: pomoči, ki so v celoti dodeljene prejemnikom: A1 (dotacije), A2 
(oprostitve, izjeme In olajšave): B1: finančni transferji države V obliki 
kapitalskih naložb (equlty); C: finančni transferji, pri katerih je element 
pomoči prihranek pri obrestih: C1 (ugodna posojila), C2 (rezervacije, 
oprostitve ali pospešeno amortiziranje); D: garancije. Podrobnejša 
opredelitev Instrumentov je v Prilogi 1. 

" Pri teh pomočeh je v skrajnem primeru (če se ne razpolaga z ustreznimi 
podatki) element pomoči možno oceniti v vrednosti 20% od bruto zneska 
opravljene operacije, 
glej opombo 29 
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SKUPINA A2 
odlog plačila davkov - znesek obresti za zamik, izračunan na 
sedanjo vrednost po realni letni referenčni obrestni meri 
(2001= 7,8). 
davčne oprostitve in olajšave - med davčne oprostitve in 
olajšave ne sodijo vse tiste olajšave, ki imajo splošni značaj 
(npr.: olajšave davka na dobiček zaradi investiranja, olajšave 
iz naslova pokrivanja izgub iz preteklih let, ipd), temveč le 
olajšave, ki so specifične za določeno podjetje ali skupino 
podjetij (npr. olajšave za invalidska podjetja); element državne 
pomoči je celoten ocenjen znesek oprostitev in olajšav 
oprostitve in olajšave pri plačilu prispevkov za socialno varnost 
- med oprostitve in olajšave pri plačilu prispevkov za socialno 
varnost velja enaka logika kot pri davčnih oprostitvah - med 
državne pomoči ne sodijo vse tiste olajšave, ki imajo splošni 
značaj; element pomoči je celoten ocenjen znesek oprostitev 
in olajšav 

SKUPINA B1 
kapitalske naložbe - element državnih pomoči je v vseh tistih 
naložbah, ki nimajo ustvarjanja dobička kot primarnega cilja 
državne naložbe; element pomoči je ocenjena vrednost koristi 
za prejemnika pomoči31 

konverzija terjatev v kapitalske naložbe - element pomoči je 
v primeru, kadar država ni v enakem položaju kot ostali nosilci 
terjatev, temveč v slabšem; element pomoči je ocenjena 
vrednost koristi prejemnika, ki jo ima zaradi slabšega položaja 
države32 

ugodne prodaje državnega premoženja - element državne 
pomoči je razlika med prodajno ceno premoženja in njegovo 
tržno vrednostjo (licitacija - 3 ponudbe; cenitvena vrednost) 
udeležba na dobičku podjetja - del razdeljenega dobička, ki 
izhaja iz lastnine države v podjetju in se mu država odpove, 
je v celoti element državne pomoči 

SKUPINA C1 
ugodna posojila - razlika med stroški kredita (obresti) z ugodno 
obrestno mero in letno referenčno tržno obrestno mero33 

(2001 = 7,8%); izračun se izdela za celotno d&bo kreditiranja 
(lahko poenostavljeno linearno za vsa leta enako) in vpiše v 
letu prejema kredita (oz. prve tranše) 
posojila podjetjem v težavah - za podjetja v težavah (v 
prestrukturiranju), ki na trgu nimajo možnosti pridobitve kredita, 
je državna pomoč 20% vrednosti kredita ne glede na to, da je 
bil kredit izplačan po tržnih (ali celo slabših) pogojih 

SKUPINA C2 
drugi viri pomoči - ocenjene vrednosti pomoči 

Skupina D 
D1 garancije - razlika med državno garancijo, ki je brezplačna 
ali po nižji ceni in med tržno garancijo; element pomoči se 
kalkulira preko garantiranega zneska dolga in referenčno 
stopnjo za riziko - strošek garancije (2001- 2,53% letno) in 
stroški provizije - odobritve (2001 - 0,7%- enkratno) 
D1A garancije (plačilo garantiranih obveznosti) - celotno plačilo 
garantiranih obveznosti 

glej opombo 29 
glej opombo 29 

Za reterenfino obrestno mero je predpisana povprečna obrestna mera 
za dolgoročne kredite za osnovna sredstva v gospodarstvo (s tolarsko 
revalorizacijsko klavzulo). Podatek |e uradno objavila Banka Slovenije v 
publikaciji Bilten Banke Slovenije, januar, 2002. 
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PRILOGA 2 

STATISTIČNI PODATKI 

T , . D Državne pomoči v Sloveniji v letih 1999, 2000 in 2001 po posameznih 
labeta rl: kategorijah 

Tabela P2: Državne pomoči v Sloveniji v letih 1999, 2000 in 2001 po sektorjih 

Tabela P3: Državne pomoči v Sloveniji v letu 1999, po instrumentih 

Tabela P4: Državne pomoči v Sloveniji v letu 2000, po instrumentih 

Tabela P5: Državne pomoči v Sloveniji v letu 2001, po instrumentih 

T , . Dft Delež državnih pomoči v BDP v Sloveniji v letih 1999, 2000 in 2001, 
i abeia Hb. pQ kategorijah 

T , . p_ Delež državnih pomoči v BDP v Sloveniji v letih 1999, 2000 in 2001, 
aDeia hv. posektorjih 
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Tabela P1: Državne pomoči v Sloveniji v letih 1999, 2000 in 2001 po posameznih 
kategorijah 

1999 2000 2001 

Kategorij« v mlo 
SIT 

v mfo 
EUR 

deleži 
DP v letu 

1999 
v mlo 

SIT 
v mlo 
EUR 

delež] 
DP v letu 

2000 
v mlo 

SIT 
v mlo 
EUR 

deleži 
DP v letu 

2001 

Primerjava 
2001 glede 
na 1.1900 

Primerjava 
2001 glede 
na I. 2000 

Kmetijstvo In ribištvo 26.922 139,04 30,28 38.333 186,96 45,91 45.870 211,20 49,36 51,90% 12.96*/. 
Horizontalni cilji 43.155 222,88 48,53 29.506 143,91 35,34 27.655 127,33 29,76 ■42,87% •11,52% 
Raziskave in razvoj 14.723 76,04 16,56 4.098 19,99 4,91 4.998 23,01 5,38 -69,74% 15,14% 
Varstvo okolja 4.048 20,91 4,55 2.134 10,41 2,56 5.417 24,94 5.83 19,31% 139.65% 
Prestrukturiranje 5.782 29,86 6,50 5.316 25,93 6,37 8.019 36.92 8,63 23.65% 42,41% 
Mala in srednja 
sod je tja 2.079 10,74 2,34 2.924 14,26 3,50 2625 12,09 2,83 12,57% -15,25% 
Zaposlovanje 13.599 70,23 15,29 13.258 64,66 15.88 4.806 22.13 5,17 -68,49% -65,78% 
Usposabljanje 1.323 6,83 1,49 439 2,14 0,53 708 3,26 0,76 -52,26% 52.33% 
Varčevanje z energijo 112 0,58 0,13 0 0,00 0,00 4,4965 0,02 0,00 •96.42% 0,00% 
DrugI cilji 1.489 7,69 1,67 1.337 6,52 1,60 1.076 4,96 1,16 -35,56% -24,01% 
Posebni sektorji 18.301 94,52 20,58 14.889 72,62 17,83 11424 75,62 17,68 ■19,99% 4,14% 
Jeklarstvo 2.019 10,43 2,27 784 3,82 0,94 7.467 34,38 8,04 229,70% 799,08% 
Transport (letalski, 
železniški) 10.985 56,73 12,35 11.481 56,00 13,75 7847 36,13 8,44 -36,32% -35,48% 

Premogovništvo 4.830 24,95 5,43 2.356 11,49 2,82 45 0,21 0,05 -99.17% -98,20% 
DrugI sektorji 467 2,41 0,53 268 1,31 0,32 1.066 4,91 1,15 103,44% 275,39% 
Regionalne pomoti 545 2,81 0,61 760 3,75 0,92 2.971 13,68 3,20 388,08% 28J.26K 

Skupaj 88.923 459,25 100,00 83.496 407,23 100,00 92.920 427,84 100,00 -€,84% 5,06% 

Tabela P2: Državne pomoči v Sloveniji v letih 1999, 2000 in 2001 po sektorjih 

1999 2000 2001 

Kategorije v mlo 
srr 

v mlo 
EUR 

deleži 
DP v letu 

1999 
v mlo 

SIT 
v mlo 
EUR 

deleži 
DP v letu 

2000 
v mlo 
srr 

v mlo 
EUR 

deleži 
DP v letu 

2001 

Primerjava 
2001 glede 
ne I. 1999 

Primerjava 
2001 glede 
na I. 2000 

Kmetijstvo In riblitvo 26.922 139,04 30,28 38.333 

31.326 

186,96 45,91 45.870 211,20 49,36 31.90% 12,96% 
Predelovalne Industlji In 
storitve 48.186 238,53 51,94 15 2,79 37,52 39.15» 180,30 42,14 ■24,41% 18,01H 

Hortiobtalni cilji 43.155 222,88 48,53 29.506 
4 098 

143,91 35,34 27.655 127,33 29,76 -42,87%| -11,52% 
Raziskave In razvoi 14.723 76,04 16.56 19,99 4.91 4.998 23,01 5,38 -69,74% 15,14% 
Varstvo okolja 4.048 20,91 4,55 2.134 10,41 2,56 5.417 24,94 5,83 19.31%, 139.65V, 
Varčevanje z energijo 112 0,58 0,13 0 0,00 0,00 4,4965 0,02 0,00 -96,42% 0.00% 
Prestrukturiranje 5.78? 29,86 6.50 5.316 

2.924 
25,93 
14,26 

6.37 8.019 36,92 8,63 23,65% 42,41% 
Mala In srednja podjetja 2.079 10,74 2,34 3,50 2.625 12,09 2,83 12,57% -15,25% 
Zaposlovale 13.599 70,23 15,29 13.258 64.66 15,88 4 806 22.13 5.17 -68.49% •65.78% 
Usposabljanje 1.323 6,83 1,49 439 2,14 0,53 708 3.26 0,76 -52,26% 52.33% 
Drugi cilji 1.489 7,69 1,67 1.337 6,52 1,60 1.076 4.96 1,16 -35,56% •24,01% 
Posebni sektorji 2.466 12,84 2,80 1.052 3,13 1.26 8.532 39,29 9,18 205,98% 665,67% 
Jeklarstvo 2.019 10,43 2,27 784 3,82 0,94 7.467 34,38 8,04 229,70% 799,08% 
Drugi sektorji 467 2,411 0,53 268 1,31| 0,32 1.066 4.91 1.15 103,44% 275.39% 
Rtglonilnt pomol1 545 2,81\ 0,61 768 J, 75 0,92 2.971 13,68 3,20 366,06% 265.28% 
insport 10.985 56,73| 12,35 11.481 56,00 13,75 7847 36,13 8,44 -36.32* -35,46% 
imogovnlitvo 4.830 24,93' 5,43 Z 356 11,49 2,82 45 0,21 0,05 -99,17% ■98,20% 

Skupaj 86.923 459,251 100,00 83.496 407,23 100,00 92.920 427,84 100,00 4,14% 6,06% 
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Tabela P3: Državne pomoči v Sloveniji v letu 1999, po instrumentih 

Kategorij« 1999 Al A2 B1 C1 C2 0 Skupaj 
Kmetijstvo in ribištvo 22.587.358.682 11.071.942 481.340.887 3.829.133.997 13.009.534 26.921.915.042 
Horizontalni cilji 24.364.560.434 10.661.508.191 2.234.984.778 2.397.349.108 0 3.496.612.544 43.155.015.055 
Raziskave in razvoj 14.723.295.425 0 0 0 0 0 14.723595.425 
Varstvo okolja 1.507.944.120 0 30.000.000 352.826.404 0 2.157.217.014 4.047.987.538 
Prestrukturiranje 1.717.796.812 0 2.166.182.285 957.411.782 0 940.870.213 5.782.263.092 
Mala in srednja 
podjetja 467.369.611 194.610.411 14.802.493 1.058.588.534 0 343.575.317 2.078.946.366 

Zaposlovanje 3.056.738.931 10.466.897.780 24.000.000 0 0 51.200.000 13J98.836.711 
Usposabljanje 1.323.286.768 0 0 0 0 0 1.323.286.768 
Varčevanje z energijo 111.557.811 0 0 0 0 0 111.557.811 
Drugi cilji 1.456.568.956 0 0 28.522.388 0 3.750.000 1.488.841.344 

Posebni sektorji 15.846.544.317 0 300.000.000 1.192.419.920 5.384.400 956.836.996 18.301.185.633 
Jeklarstvo 76.840.980 0 300.000.000 1.068.500.000 573.676.510 2.019.017.490 
Transport 10.949.477.627 0 0 0 5.384.400 30.000.000 10.984.862.027 
Premogovništvo 4.820.225.710 0 0 0 0 10.088.900 4.830.314.610 
DrugI sektorji 0 0 123.919.920 0 343.071.586 466.991.506 

Regionalne pomoči 140.302.572 0 0 403.690.393 0 1.250.000 545.242.965 

Skupaj 82.938.766.005 10.672.580.133 2.534.984.778 4.474.800.308 3.834.518.397 4.467.709.074 88.923.358.695 

Tabela P4: Državne pomoči v Sloveniji v letu 2000, po instrumentih 

Kategorije 2000 A1 A2 B1 C1 02 D Skupaj 
Kmetijstvo In ribištvo 30.058.701.010 0 0 601.895.737 7.635.092.571 37.037.946 38.332.727.263 
Horizontalni cilji 11.383 078.989 12.622.910.105 1.434.200.441 2.509.260.406 0 1.555.719.384 29.505.169325 
Raziskave In razvoj 4.097.824.235 0 0 0 0 0 I 4.097.824735 
Varstvo okolja 17.700.000 1.524.720.837 0 423.513.103 0 167.963,243 2.133.897.183 
Prestrukturiranje 1.338.956.104 0 1.421.881.795 1.188.188.690 0 1.366.494.251 5.315.521.040 
Mala in srednja 
podjetja 1.992.619.030 0 12.318 646 897.558.413 0 21.261.890 2323.757.979 

Zaposlovanje 2.697.192.329 10.561.281.216 0 0 0 0 13J58.473.545 
Usposabljanj 438.787.291 0 0 0 0 0 438.787291 
Varčevanje z energijo 0 0 0 0 0 0 0 
Drugi cilji 800.000.000 536.908.052 0 0 0 0 1.336.908.052 
Posebni sektorji 13.604.715.292 0 0 1.000.000.000 0 283.946.707 14.888.661.999 
Jeklarstvo 500.000.000 0 0 0 0 283.946.707 783.946.707 
Transport 10.480.821.000 0 0 1.000.000.000 0 0 11.480.821.000 
Premogovništvo 2.355.688.927 0 0 0 0 0 2.355.688.927 
Drugi sektorji 268.205.365 0 0 0 0 0 268205.365 

Regionalne pomoči 108.288.998 0 408.000.000 195.933.918 0 55.488.044 767.710.960 

Skupaj 55.154.784.289 12.622.910.105 1.842.200.441 4.307.090.061 7.835.092.571 1.932.192.080 83.494269.548 
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Tabela PS: Državne pomoči v Sloveniji v letu 2001, po instrumentih 

Kategorije 2001 A1 A2 B1 C1 C2 D Skupaj 
Kmetijstvo in ribištvo 44.157.766.572 1.160.138.986 0 476.498.868 267.626 74.889.627 45.869.561.679 
Horizontalni cilji 9.727.817.553 8.693.282.644 4.671.008.678 2.902.490.217 0 1.660.566.910 27.655.166.002 
Raziskave in razvoj 4.998.023.523 0 0 0 0 0 4J98.023.523 
Varstvo okolja 19.600.000 4.781.819.968 0 615.906.149 0 0 5.417.326.117 
Prestrukturiranje 1.580.923.519 114.288.698 3.875.117.144 800.243.273 0 1.648.798.354 8.019.370.988 
Mala in srednja 
podjetja 1.407.245.030 0 795.891.534 410.140.821 0 11.768.556 2.625.045.941 

Zaposlovanje 1.009.146.732 3.797.173.978 0 0 0 0 4.806.320.710 
Usposabljanje 708.382.249 0 0 0 0 0 708.382.249 
Varčevanje z energijo 4.496.500 0 0 0 0 0 4.496.500 
Drugi cilji 0 0 0 1.076.199.974 0 0 1.076.199.974 

Posebni sektorji 6.838.425.961 0 7.216.981.113 0 0 2.368.624.889 16.424.031.963 
Jeklarstvo 0 0 7.216.981.113 0 0 249.624.889 7.466.606.002 
Transport 5.727.743.069 0 0 0 0 2.119.000.000 7.846.743.069 
Premogovništvo 45.000.000 0 0 0 0 0 45.000.000 
Drugi sektorji 1.065.682.892 0 0 0 0 0 1.065.682.892 

Regionalne pomoči 2.105.537.460 0 560.288.567 282.158.980 23508.203 2371.493.210 

Skupaj 62.829.547.546 9.853.421.630 12.448.278.338 3.661.148.0(5 267.626 4.127.589.629 92920.252.854 

Tabela P6: Delež državne pomoči v BDP v Sloveniji v letih 1999, 2000 in 2001, po 
kategorijah 

DP v mlo 
SIT v letu 

1999 

Delež OP 
sektorja v 
BDP v letu 

1999 

OP v mlo 
SIT v letu 

2000 

Delež DP 
sektorja v 
BDP v letu 

2000 

DP v mlo 
SIT v letu 

2001 ■ 

Delež OP 
sektorja v 
BDP v letu 

2001 
Kmetijstvo in 
ribiStvo 26.922 0,74% 38.333 0,95% 45.870 1,00% 
Horizontalni cilji 43.155 1,19% 29.506 0,73% 27.655 0,61% 

Raziskave In razvoj 14.723 0,40% 4.098 0,10% 4.998 0,11% 
Varstvo okolja 4.048 0,11% 2.134 0,05% 5.417 0,12% 
Prestrukturiranje 5.782 0,16% 5.316 0,13% 8.019 0.18% 
Mala in srednja 
podjetja 2.079 0,06% 2.924 0,07% 2.625 0,06% 
Zaposlovanje 13.599 0,37% 13.258 0,33% 4.806 0,11% 
Usposabljanje 1.323 0,04% 439 0,01% 708 0,02% 
Varčevanje z energijo 112 0,00% 0 0,00% 4 0,00% 
Drugi cilji 1.489 0,04% 1.337 0,03% 1.076 0,02% 

Posebni sektorji 18.301 0,50% 14.889 0,37% 16.424 0,36% 
Jeklarstvo 2.019 0,06% 784 0,02% 7.467 0,16% 
Transport (letalski. 
železniSki) 10.985 0,30% 11.481 0,28% 7.847 0,17% 

Premogovništvo 4.830 0,13% 2.356 0,06% 45 0,00% 
DrugI sektorji 487 0,01% 268 0,01% 1.066 0.02% 

Regionalne pomoči 545 0,01% 768 0,02% 2.971 0,07% 

Skupaj 88.923 2,44% 83.496 2,07% 92.920 2,03V. 
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Tabela P7: Delež državnih pomoči v BDP v Sloveniji v letih 1999, 2000 in 2001, po 
sektorjih 

1999 2000 2001 

v mlo SIT 
Delež DP 
sektorja v 

BDP v 
letu 1189 

deleži OP 
v 1.1999 

(v%) 
v mlo SIT 

Delež OP 
sektorja v 

BDP v 
letu 2000 

deleži DP 
v L 2000 

(v%) 
v mlo SIT 

Delež DP 
sektorja v 

BDP v 
letu 2001 

deleži DP 
v 1. 2001 

(v %) 

Kmetijstvo in ribištvo 26.922 0,74 30,28 38.333 0,95 45,91 45.870 1,00 49,36 

Predelovalna industrija 45.541 1,25 51.33 30.558 0,76 36,60 36.187 0,79 38,94 

Transport 10.985 0,30 12,35 11.481 0,28 13,75 7.847 0,17 8,44 

Premogovništvo 4.830 0,13 5.43 2.356 0,06 2,82 45 0,00 0,05 

Regionalne pomoči 545 0,01 0,61 768 0,02 0,92 2.971 0,07 3,20 

Skupaj 88.923 2,44 100,00 83.496 2,07 100,00 92.920 2,03 100,00 
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Četrto poročilo o 

IZVAJANJU ZAKONA 0 UGOTAVLJANJU 

VZAJEMNOSTI IN SEZNAM IZDANIH 

ODLOČB 

-EPA 612-111 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 460-14/2001-3 
Ljubljana, 23.07.2002 

Vlada Republike Slovenije je dne 23.07.2002 sprejela: 

- ČETRTO POROČILO O IZVAJANJU ZAKONA O 
UGOTAVLJANJU VZAJEMNOSTI IN SEZNAM IZDANIH 
ODLOČB, 

ki ga pošilja na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o 
ugotavljanju vzajemnosti. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje, 
Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje, 
Sara Regancin, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
pravosodje. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

ČETRTO POROČILO 

O IZVAJANJU ZAKONA O UGOTAVLJANJU 

VZAJEMNOSTI IN SEZNAM IZDANIH ODLOČB 

Julij 2002 
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1. UVOD 

Četrto poročilo o izvajanju Zakona o ugotavljanju vzajemnosti 
(Uradni list RS, št. 9/99, v nadaljnjem besedilu: ZUVza) zajema 
glede na obširno predstavitev stanja na področju pridobivanja 
lastninske pravice tujcev na nepremičninah v Republiki Sloveniji 
v drugem in tretjem poročilu o izvajanju zakona o ugotavljanju 
vzajemnosti in seznamu izdanih odločb zgolj podatke iz obdobja 
od 30.11.2001 do 30.06.2002. Omenjeni podatki prikazujejo število 
in stanje novo prispelih vlog za ugotovitev vzajemnosti, stanje 
vseh vlog v tem obdobju, nove vpise lastninske pravice v zemljiško 
knjigo ter seznam odločb, ki jih je Ministrstvo za pravosodje izdalo 
v tem obdobju. Za nazornejši pregled nad celotnim stanjem na 
področju ugotavljanja vzajemnosti pa so na koncu poročila v 
obliki tabele predstavljeni še podatki o postopkih ugotavljanja 
vzajemnosti, ki potekajo na zahtevo državljanov držav članic 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU) od začetka veljavnosti 
ZUVza (14.02.1999) pa do dne 30.06.2002 ter primerjalne tabele, 
ki vsebujejo številčne podatke o postopkih ugotavljanja 
vzajemnosti, ki potekajo na zahtevo državljanov držav članic 
Evropske unije in državljanov držav, ki niso članice EU, za obdobje 
od začetka veljavnosti ZUVza (14.02.1999) pa do tretjega poročila 
(30.11.2001) ter za obdobje od tretjega poročila do dne 30.06.2002. 

2. PODATKI O POSTOPKIH UGOTAVLJANJA 
VZAJEMNOSTI OD 30.11.2001 DO 30.06.2002 

Ministrstvo za pravosodje je v obdobju od tretjega poročila 
(30.11.2001) pa do dne 30.06.2002 prejelo sedem vlog za 
ugotovitev vzajemnosti, od katerih so šest vlog vložili državljani 
držav članic EU (3 - Avstrija, 2 - Nemčija, 1 - Nizozemska), eno 
vlogo pa državljan Švice, ki je hkrati tudi državljan Republike 
Makedonije. 

2.1. Podatki o vlogi, ki jo je vložil državljan države, ki 
ni članica EU 

Od 30.11.2001 do 30.06.2002 je Ministrstvo za pravosodje prejelo 
eno vlogo za ugotovitev vzajemnosti, ki jo je vložil švicarski 
državljan, kije hkrati tudi državljan Republike Makedonije, v zvezi 
s katero je Ministrstvo za pravosodje izdalo sklep, s katerim je 
vlogo zavrglo zaradi neuveljavljana pravice'. 

V zvezi z eno vlogo, ki se nanaša na jugoslovanskega 
državljana2, je Ministrstvo za pravosodje poslalo zaprosilo za 
podatke o pravni ureditvi pridobivanja lastninske pravice na 
nepremičninah v državi vlagatelja, vendar do sedaj še ni prejelo 
odgovora zaprošene države3. 

Drugo vlogo, ki jo je vložil jugoslovanski državljan4 in kateri niso 
bile priložene vse listine iz 8. člena ZUVza, je Ministrstvo za 
pravosodje v skladu z Zakonom o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 80/99 in 70/00; v nadaljnjem besedilu: ZUP) po 
izteku roka za dopolnitev vloge, s sklepom zavrglo zaradi 
nepopolnosti. 

Iz navedenega izhaja, da ima Ministrstvo za pravosodje trenutno 
v postopku ugotavljanja vzajemnosti, ki poteka na zahtevo 
državljanov držav, ki niso članice EU, eno vlogo, preostale zadeve 
(10 vlog) pa so bile zaključene z izdajo sklepov. 

2.2. Podatki o vlogah, ki so jih vložili državljani držav 
članic EU 

Od 30.11.2001 do 30.06.2002 je Ministrstvo za pravosodje prejelo 
šest vlog za ugotovitev vzajemnosti, ki so jih vložili državljani 
držav članic EU (3 - Avstrija, 2 - Nemčija, 1 - Nizozemska). Trem 
navedenim vlogam (2 - Avstrija, 1 - Nizozemska) niso bile 
priložene vse listine iz 8. člena ZUVza, zato je Ministrstvo za 
pravosodje v skladu z ZUP pozvalo stranke, da v ustreznem 
roku dopolnijo vloge z manjkajočimi dokazili. V zvezi z dvema 
popolnima vlogama nemških državljanov je bil postopek zaključen 
z izdajo meritorne odločbe o ugotovitvi vzajemnosti, glede vloge 
avstrijskega državljana pa je Ministrstvo za pravosodje poslalo 
zaprosilo za podatke o pravni ureditvi pridobivanja lastninske 
pravice na nepremičninah v državi vlagatelja, vendar do sedaj še 
ni prejelo odgovora zaprošene države5. 

Poleg dveh navedenih odločb sta bili izdani še dve meritorni odločbi, 
s katerima je bil ugotovljen obstoj vzajemnosti za nemška 
državljana, ena meritorna odločba, s katero je bilo ugotovljeno, 
da vzajemnost ne obstaja za avstrijskega državljana ter dva 
sklepa, s katerima je bila v enem primeru vloga zavržena zaradi 
neuveljavljanja pravice6 (nemški državljan), v enem primeru pa 
zaradi nepopolnosti (italijanski državljan). 

Ministrstvo za pravosodje je po prejetju vseh listin iz 8. člena 
ZUVza poslalo v zvezi z vlogo švedskega državljana dne 
08.05.2002 zaprosilo za podatke o pravni ureditvi pridobivanja 
lastninske pravice na nepremičninah v državo vlagatelja, vendar 
do sedaj še ni prejelo odgovora zaprošene države Odgovora do 
današnjega dne tudi še ni prejelo od Republike Italije, zato je dne 
28.03.2002 poslalo ponovno zaprosilo7. 

Na podlagi vseh izdanih odločb o ugotovitvi vzajemnosti sta bila 
po podatkih Ministrstva za pravosodje v obdobju od 30.11 2001 
do 30.06.2002 vložena dva predloga za vknjižbo lastninske pravice 
v zemljiško knjigo, v zvezi s katerima je sodišče že izdalo sklepa 
o vpisu lastninske pravice v zemljiško knjigo, in sicer za nemška 
državljana. 

Švicarski državl|an, ki je hkrati ludl makedonski državljan je želel 
pridobili lastninsko pravico na nepremičnini na podlagi veljavnega 
pravnega lemelja, ki je nastal po dnevu vzposlavilve neodvisnosti 
Republike Slovenije, kar pomeni, da ne kol makedonski državl|an, niti 
kol Švicarski državljan, po 60. členu Ustave Republike Slovenije lastninske 
pravice na nepremičnini ne more pridobili. 
Vloga se nanaša na dedovan|e nepremičnin na ozemlju Republike 
Slovenije, pri katerem se vzajemnost po ZUVza ne domneva. 
Ministrstvo za pravosodje je zaprosilo v Zvezno Republiko Jugoslavijo 
po diplomatski poti poslalo že dne 22.02.2001, ponovno pa še dne 
10.05.2001. 

glej opombo 2 
Ministrstvo za pravosodje je zaprosilo v Republiko Avstrijo po diplomatski 
poti poslalo že dne 11.01.2002, ponovno pa še dne 07.05.2002. 
Nemški državljan je želel pridobiti lastninsko pravico na nepremičnini s 
pogodbo o ugotovitvi skupnega premoženja in priznanju solastniškega 
deleža na nepremičnini. Veljavna pravna temelja za pridobitev lastninske 
pravice tujca na nepremičnini v Republiki Sloveniji, ki lahko vodita k 
ugotavljanju vzajemnosti, pa sta le nakup in dedovanje. 
Ministrstvo za pravosodje je pristojne organe Republike Italije že pred 
več kot dvema leloma zaprosilo za posredovanje podatkov o pravnem 
redu, ki ureja pridobivanje lastninske pravice na nepremičninah, vendar 
kljub kasnejšim ponovnim zaprosilom, odgovora ni dobilo. S prejemom 
popolnega odgovora bi Ministrstvo za pravosodje lahko takoj rešilo 5 
vlog italijanskih državljanov, ki so bile vložene že leta 1999 oz. 2000. 
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Pri Ministrstvu za pravosodje trenutno tečejo postopki ugotavljanja 
vzajemnosti v zvezi z dvajsetimi vlogami državljanov držav članic 
EU, preostale zadeve (71 vlog) pa so bile zaključene z izdajo 
meritorne odločbe ali sklepa. 

2.3. Podatki o nepremičninah, glede katerih se 
ugotavlja vzajemnost 

Nove vloge za ugotovitev vzajemnosti v obdobju od 30.11.2001 
do 30.06.2002 so bile podane glede nepremičnin, ki ležijo na 
območjih stavbnih zemljišč, kmetijskih zemljišč, gozdnih zemljišč, 
območjih posebnega pomena za obrambo, območjih s turističnimi 
ali zdraviliškimi funkcijami ter območjih sekundarnih počitniških 
naselij. 

2.4. Podatki o namenu uporabe nepremičnin, glede 
katerih se ugotavlja vzajemnost 

Nove vloge za ugotovitev vzajemnosti v obdobju od 30.11.2001 
do 30.06.2002 so bile podane glede nepremičnin, ki se pridobivajo 
zaradi namena bivanja ter sekundarnega bivanja 

3. SEZNAM IZDANIH ODLOČB TER SEZNAM 
KATASTRSKIH OBČIN, V KATERIH LEŽIJO 
NEPREMIČNINE, ZA KATERE SO BILE V 
POSTOPKU UGOTAVLJANJA VZAJEMNOSTI 
IZDANE ODLOČBE 

3.1. Seznam izdanih odločb v postopku ugotavljanja 
vzajemnosti od 30.11.2001 do 30.06.2002 

Ministrstvo za pravosodje je izdalo 4 odločbe, s katerimi je bil 
ugotovljen obstoj vzajemnosti za državljane Zvezne republike 
Nemčije, in sicer: 
1. odločba opr. št. 782-54/00 z dne 29.01.2002 - pridobivanje 

lastninske pravice na kmetijskem zemljišču ter stavbnem 
zemljišču, ki ležita na območju, ki je opredeljen kot krajinski 
park in območju posebnega pomena za obrambo, zaradi 
lastnega bivanja; 

2. odločba opr. št. 782-33/01 z dne 18.01.2002 - pridobivanje 
lastninske pravice na kmetijskem zemljišču ter stavbnem 
zemljišču, ki ležita na območju posebnega pomena za 
obrambo, zaradi sekundarnega bivanja; 

3. odločba opr št. 782-1/02 z dne 08.01.2002 - pridobivanje 
lastninske pravice na stavbnem zemljišču, zaradi lastnega 
bivanja; 

4. odločba opr. št. 782-12/2002 z dne 27.06.2002 - pridobivanje 
lastninske pravice na stavbnem zemljišču, ki leži na območju 
posebnega pomena za obrambo, zaradi lastnega bivanja. 

Ministrstvo za pravosodje je izdalo 1 odločbo, s katero je bilo 
ugotovljeno, da vzajemnost ne obstaja za državljana Republike 
Avstrije, in sicer: 
1. odločba opr. št. 782-26/2001 z dne 27.06.2002 - pridobivanje 

lastninske pravice na kmetijskem zemljišču, stavbnem 
zemljišču ter gozdnem zemljišču, ki ležijo na območju 
posebnega pomena za obrambo, zaradi lastnega bivanja. 

3.2. Seznam katastrskih občin, v katerih ležijo 
nepremičnine, za katere so bile v postopku 
ugotavljanja vzajemnosti od 30.11.2001 do 
30.06.2002 izdane odločbe 

Nepremičnine, za katere so bile v postopku ugotavljanja 
vzajemnosti od 30.11.2001 do 30.06.2002 izdane odločbe, ležijo 
v k.o. Dolga vas pri Lendavi, k o. Spodnja Velka, k o. Spodnje 
Pirniče, k.o. Zgornja Muta in v k.o. Strmec. 

4. PODATKI O POSTOPKIH UGOTAVLJANJA 
VZAJEMNOSTI, KI POTEKAJO NA ZAHTEVO 
DRŽAVLJANOV DRŽAV ČLANIC EU OD 
ZAČETKA VELJAVNOSTI ZUVza DO 30.06.2002 

Za nazornejši pregled nad celotnim stanjem na področju 
ugotavljanja vzajemnosti so v obliki tabele predstavljeni podatki o 
postopkih ugotavljanja vzajemnosti, ki potekajo na zahtevo 
državljanov držav članic Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: 
EU) od začetka veljavnosti ZUVza (14.02.1999) pa do dne 
30.06.2002. 

p ravno dej anjeli- i - s številorvlog^' 
• • j < v 

evidenca: pofpbsameznih- 
•državah1' •• *• . 

obrazložite^*) k;' 
;'V 

prejete vloge 
državljanov držav 
članic EU 

91 vlog 50 - ZR Nemčija 
23 - Republika Avstrija 
13 - Republika Italija 

Od začetka veljavnosti ZUVza 
do dne 30.06.2002 je 
Ministrstvo za pravosodje 
orejelo 91 vlog za, ugotovitev 

Tabela: Podatki o postopkih ugotavljanja vzajemnosti, 
ki potekajo na zahtevo državljanov držav članic EU 
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3 - Nizozemska 
1 - Grčija 
1 - Švedska 

vzajemnosti, ki so jih vložili 
državljani držav članic EU. 

nepopolne vloge, 
za katere je bila 
zahtevana 
dopolnitev 

13 vlog 7 - ZR Nemčija 
5 - Republika Avstrija 
1 - Nizozemska 

13 vlogam še niso priložene 
vse listine iz 8. člena ZUVza , 
zato je Ministrstvo za 
pravosodje v skladu z ZUP 
pozvalo stranke, da v 
ustreznem roku dopolnijo 
vloge z manjkajočimi dokazili. 

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

7 vlog 5 - Republika Italija 
1 - Republika Avstrija 
1 - Švedska 

Ministrstvo za pravosodje je 
poslalo 34 zaprosil za podatke 
o pravni ureditvi pridobivanja 
lastninske pravice na 
nepremičninah v državah oz. 
deželah vlagateljev in do sedaj 
prejelo 26 odgovorov. 
Zaprošene države torej še niso 
odgovorile na 8 zaprosil, med 
katerimi se dve zaprosili 
nanašata na isto vlogo, kar 
dejansko pomeni, da v sedmih 
zadevah Ministrstvo za 
pravosodje ne more izdati 
odločbe, ker še vedno čaka 
zahtevane podatke od 
zaprošenih držav. 

izdane odločbe 44 vlog 28 - ZR Nemčija 
12 - Republika Avstrija 
2 - Republika Italija 
2 - Nizozemska 

Na podlagi prejetih informacij o 
tujih pravnih redih je 
Ministrstvo za pravosodje 
izdalo 44 odločb, s katerimi je 
ugotovilo (ne)obstoj 
vzajemnosti. 

je vzajemnost 33 vlog 28 - ZR Nemčija 
3 - Republika Avstrija 
2 - Nizozemska 

delna vzajemnost 1 vloga 1 - Republika Italija 

ni vzajemnosti 10 vlog 9 - Republika Avstrija 
1 - Republika Italija 

izdani sklepi 27 vlog 15 - ZR Nemčija 
5 - Republika Avstrija 
6 - Republika Italija 
1 - Republika Grčija 

Ministrstvo za pravosodje je 
izdalo 27 sklepov in sicer: 
- v 8 zadevah zaradi 
pomanjkanja pogojev za 
uvedbo postopka 
- v 7 zadevah zaradi 
neuveljavljanja pravice, 
- v 6 zadevah zaradi 
nepopolnosti vloge, 
- v 4 zadevah zaradi umika 
vloge, 
- v 1 primeru zaradi 
nepristojnosti, 
- v 1 primeru je vlogo odstopilo 
zaradi nepristojnosti. 

izdani sklepi o 
vpisu v zemljiško 

7 vlog 5 - ZR Nemčija 
1 - Republika Avstrija 

Na podlagi izdanih odločb o 
ugotovitvi vzajemnosti je bilo 

_l —i__ _ i  — 
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knjigo 1 - Nizozemska po podatkih Ministrstva za 
pravosodje vloženih sedem 
predlogov za vknjižbo 
lastninske pravice v zemljiško 
knjigo, v zvezi s katerimi je 
sodišče že izdalo sklepe o 
vpisu lastninske pravice v 
zemljiško knjigo, in sicer za 
nemške, avstrijskega in 
nizozemskega državljana. 

5. PRIMERJALNETABELE S ŠTEVILČNIMI 
PODATKI O POSTOPKIH UGOTAVLJANJA 
VZAJEMNOSTI, KI POTEKAJO NA ZAHTEVO 
DRŽAVLJANOV DRŽAV ČLANIC EU IN 
DRŽAVLJANOV DRŽAV, KI NISO ČLANICE EU 

Celotno stanje na področju ugotavljanja vzajemnosti je prikazano 

v primerjalnih tabelah, ki obsegajo številčne podatke o vlogah 
državljanov držav članic EU ter državljanov držav, ki niso članice 
EU, za obdobje od začetka veljavnosti ZUVza (14.02.1999) pa 
do tretjega poročila (30.11.2001) ter za obdobje od tretjeaa poročila 
do dne 30.06.2002. 

Tabela: Podatki o prejetih vlogah za ugotovitev vzajemnosti na podlagi ZUVza, 
ki so jih vložili državljani držav članic EU in državljani držav, ki niso članice EU 

PREJ ETE VLOGE 

do 30.11.2001 
od 30.11.2001 
do 30.06.2002 

SKUPAJ 

državljani držav članic EU 85 6 91 
državljani držav, ki niso članice EU 10 1 11 
SKUPAJ 95 7 102 

Ministrstvo za pravosodje je od začetka veljavnosti ZUVza 
(14.02.1999) pa do dne 30.06.2002 prejelo skupno 102 vlogi za 
ugotovitev vzajemnosti, od katerih so 91 vlog vložili državljani 
držav članic EU, 11 vlog pa državljani držav, ki niso članice EU, 

pri čemer je od tretjega poročila (30.1 1.2001) pa do dne 
30.06.2002 prejelo 6 vlog državljanov držav članic EU ter 1 vlogo 
državljana države, ki ni članica EU. 
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Tabela: Podatki o rešenih vlogah za ugotovitev vzajemnosti na podlagi ZUVza, 
ki so jih vložili državljani držav članic EU in državljani držav, ki niso članice EU 

P ESENE VLOGE 

do 30.11.2001 
od 30.11.2001 
do 30.06.2002 

SKUPAJ 

% od 
vseh 

prejetih 
vlog 

državljani držav članic EU 64 7 71 69,61 
državljani držav, ki niso 
članice EU 

8 2 10 ' 9,80 

SKUPAJ 72 9 81 79,41 

Ministrstvo za pravosodje je od začetka veljavnosti ZUVza 
(14.02.1999) pa do dne 30.06.2002 rešilo 79% od skupno prejetih 
102 vlog za ugotovitev vzajemnosti, ki so jih vložili državljani 
držav članic EU ter državljani držav, ki niso članice EU. V tem 

obdobju je bil rešenih 78% prejetih vlog, ki so jih vložili državljani 
držav članic EU ter 91% prejetih vlog, ki so jih vložili državljani 
držav, ki niso članice EU. 

♦ 
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Tabela: Podatki o načinu rešitve vlog za ugotovitev vzajemnosti na podlagi 
ZUVza, ki so jih vložili državljani držav članic EU in državljani držav, ki niso 

članice EU 

N A Č I N REŠITVE VLOG 

do 30.11.2001 
Od 30.11.2001 
do 30.06.2002 

SKUPAJ 

% od 
vseh 

rešenih 
vlog 

postopek zaključen z izdajo 
sklepa zaradi formalnih 
pomanjkljivosti vloge 

33 4 37 45,68 

postopek zaključen z izdajo 
meritorne odločbe, s katero 
vzajemnost ni bila 
ugotovljena 

9 1 10 12,35 

postopek zaključen z izdajo 
meritorne odločbe o 
ugotovitvi delne vzajemnosti 

1 1 1,23 

postopek zaključen z izdajo 
meritorne odločbe o 
ugotovitvi vzajemnosti, 
lastninska pravica pa še ni 
bila vpisana v zemljiško 
knjigo 

24 2 26 32,10 

postopek zaključen z izdajo 
meritorne odločbe o 
ugotovitvi vzajemnosti, na 
podlagi katere je bil izdan 
sklep o vpisu lastninske 
pravice v zemljiško knjigo 

5 2 7 8,64 

SKUPAJ 72 9 81 100 

Glede na način rešitve vlog, ki so jih vložili tako državljani držav 
članic EU kot državljani držav, ki niso članice EU, je Ministrstvo 
za pravosodje v 46% rešenih vlog postopek zaključilo z izdajo 
sklepa zaradi formalnih pomanjkljivosti vloge, v 12% je vlogo 
rešilo in postopek zaključilo z izdajo meritorne odločbe, s katero 
vzajemnost ni bila ugotovljena, v 1% je bila vzajemnost z izdajo 

meritorne odločbe delno ugotovljena, v 32% je bil postopek 
zaključen z izdajo meritorne odločbe o ugotovitvi vzajemnosti, 
vendar lastninska pravica še ni vpisana v zemljiško knjigo ter v 
9% postopek zaključilo z izdajo meritorne odločbe o ugotovitvi 
vzajemnosti, na podlagi katere je bil izdan sklep o vpisu lastninske 
pravice v zemljiško knjigo. 
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Tabela: Podatki o nerešenih vlogah za ugotovitev vzajemnosti na podlagi 
ZUVza, ki so Jih vložili državljani držav članic EU in državljani držav, ki niso 

članice EU 

NEREŠENE V LOGE 

do 30.11.2001 do 30.06.2002 
% od vseh 

prejetih vlog 

nepopolne vloge, za katere je 
bila zahtevana dopolnitev 

16 13 12,75 

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

7 8 7,84 

SKUPAJ 23 21 20,59 

V postopku ugotavljanja vzajemnosti je bilo do tretjega poročila 
(30.11.2001) 23 nerešenih vlog od skupno prejetih 95 vlog, ki so 
jih vložili državljani držav članic EU ter državljani držav, ki niso 
članice EU, do 30.06.2002 pa je od skupno prejetih 102 vlog 
nerešenih še 21 zadev. To pomeni, da je na dan 30.06.2002 v 
postopku ugotavljanja vzajemnosti še 21% nerešenih vlog, ki so 
jih vložili državljani držav članic EU ter državljani držav, ki niso 
članice EU, in sicer v 13% prejetih vlog zaradi nepopolnih vlog, za 
katere je bila zahtevana dopolnitev, v 8% prejetih vlog pa zaradi 
tega, ker Ministrstvo za pravosodje še ni prejelo odgovora 
zaprošene države, na podlagi katerega bo lahko zaključilo 
postopek z izdajo odločbe o ugotovitvi vzajemnosti. 

6. ZAKLJUČEK 

Pridobivanje lastninske pravice na nepremičninah v Republiki 
Sloveniji s strani tujih državljanov je z vidika dosedanjih postopkov 
ugotavljanja vzajemnosti neproblematično. Od začetka veljavnosti 
ZUVza (14.02.1999) pa do dne 30.06.2002 sta zahtevo za 
ugotovitev vzajemnosti vložila 102 tuja državljana. Ministrstvo za 
pravosodje pa je v 33 zadevah ugotovilo obstoj vzajemnosti. Na 
podlagi izdanih odločb o ugotovitvi vzajemnosti je v zemljiško 
knjigo vpisanih 7 tujih državljanov, kar pomeni, da je do dne 
30.06.2002 pravno-formalno pridobilo lastninsko pravico na 
nepremičninah z nakupom v Republiki Sloveniji sedem tujcev 

Ministrstvo za pravosodje ocenjuje, da postopki ugotavljanja 
vzajemnosti potekajo primerno hitro ter v skladu z ZUVza, odločbe 
oziroma sklepi pa so izdani v okviru zakonskih rokov. 
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