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SKLEPI DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti - hitri postopek na 22. seji, dne 20.
6.1994, na podlagi 173. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

SKLEP
1. Državi zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da do jesenskega zasedanja
preveri smiselnost in utemeljenost dohodkovnega cenzusa za pridobitev pravice do štipendije za nadarjene oziroma
zelo nadarjene otroke ter predlaga
ustrezne spremembe.

2. Vlada Republike Slovenije naj P'°^
in prednostno razreši problemaw v
sežnih delavcev in to ločeno od pog ^
o razdružitvi sredstev in obvezno g
virov sredstev med vsemi tremi pogI
nimi strankami, ki jih določa prv'
vek 82. člena zakona o gozdovih.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ratifikaciji pogodbe med Vlado
Republike Slovenije in Vlado Republike Hrvaške o morskem ribištvu
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o ratifikaciji
pogodbe med Vlado Republike Slovenije In Vlado Republike Hrvaške o morskem ribištvu na 22. seji, dne 20. 6. 1994,

na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj do septembra 1994 pripravi poročilo o stanju na

področju slovenskega morskega
in celovito zakonsko rešitev teg
šanja.

STALIŠČA IN SKLEPI
,z
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o odpisu in poravnanju terjatev
naslova zamudnih obresti
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o odpisu in
poravnavanju terjatev iz naslova zamudnih obresti - prva obravnava, na
podlagi 185. člena poslovnika državnega
zbora, na 22. seji dne 21. 6. 1994, sprejel
v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog zakona o odpisu in poravnavanju terjatev iz naslova zamudnih obresti

- prva obravnava je primerna osnova za
pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.
2. Predlog zakona za drugo obravnavo
pripravi Vlada Republike Slovenije v sodelovanju z Obrtno zbornico Slovenije in
pri tem ustrezno upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.
3. Vlada Republike Slovenije naj v predlogu zakona za drugo obravnavo predvidi možnost odpisa terjatev iz naslova za-

mudnih obresti v primerih, nave f naj pf
členu predloga zakona, pri čem®1 nadrobnejše pogoje za poravnavani ^
tev iz naslova zamudnih obresti
tavljanje premoženjska stanja z
cev predpiše s podzakonskim a*
■ nred^
4. Vlada Republike Slovenije naj P• . ^
zakona o odpisu in poravnavanju ^ priz naslova zamudnih obresti pre®
DržaV" ^
žavnemu zboru za 23. sejo
zbora.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o Slovenskem odškodninskem skladu
_
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Slovenskem odškodninskem skladu — prva
obravnava, na 22. seji, dne 21. 6. 1994,

na podlagi 185. člena poslovnika državnega zbora sprejel naslednji
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije predlo-

itva"
gaI zakona o spremembah/-»HsKO^
in 1 „iffl"'
zakona o Slovenskem odško
skladu v prvi obravnavi, n® k0fli
S tem je zakonodajni postop®*

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona
o zajamčenih osebnih dohodkih
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o zajamčenih osebnih dohodkih - hitri postopek, na 22. seji, dne
21. 6.1994, na podlagi 173. člena poslov-

nika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da prouči možnosti za pripravo

e P18''
1
ustrezne rešitve višine zajam'®/
in ta"®
oz. minimalne plače zapos'®/1 u d<>
rešitev predloži državnemu zd
tobra 1994.

STALIŠČA in sklepi
đ|,
žavnega zbora ob obravnavi predloga zakona o uporabi sredstev pridobljenih iz
jalova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
- v zakonu naj se opredeli status Sklada se morajo vsa sredstva pridobljena iz naJ?avni zbor Republike Slovenije je ob
V avi
za
poplačilo vojne odškodnine, predvidi slova kupnine na podlagi zakona o lastif»!!ostev
? pridobljenih
Predloga zakona
o uporabi
iz naslova
kupnikriterije dodelitve sredstev, postopek za ninskem preoblikovanju podjetij vrniti
uveljavljanje pravic in kriterije za dodelje- nazaj v gospodarstvo, zlasti naj bodo
«. n# Podlagi zakona o lastninskem
usmerjena za tiste namene, ki bodo najvanje
sredstev;
ovan u
v« n !r se l dr|Podjetij - prva obravnaveč pripomogli k razvoju in prestrukturi18<! a,
i'. e 21. 6. 1994, na podlagi
- v zakonu naj se opredeli status Sklada ranju gospodarstva in ki bodo dali najfii«i v naslednjem
Poslovnikabesedilu
državnega zbora
za spodbujanje regionalenga razvoja in večje narodnogospodarske učinke.
ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja, predvidi kriterije dodelitve sredSTALIŠČA in sklepe
stev, postopek za uveljavljanje pravic in 4. Na podlagi različnih strokovnih podlag
(razvojna strategija Slovenije, strategija
kriterije za dodeljevanje sredstev;
industrijske razvojne politike Slovenije,
Jl^log zakona o uporabi sredstev priidr) bi bilo potrebno temeljito proučiti,
z nas ova
zagotovi
naj
se
obvezen
revizijski
polako
'
'
kupnine
na
podlagi
stopek in strog nadzor nad poslovanjem kako pravilno prerazporediti sredstva za
ilj6tlina 0 lastninskem preoblikovanju poI ~ prva obravnava je primerna pod- skladov po tem zakonu in nad namensko posamezne namene oziroma med posaporabo sredstev pridobljenih na podlagi mezne upravičence. Državni zbor meni,
zapripravo predloga zakona za druda bi predlagatelj moral (v 6. členu predtega zakona;
loga zakona) večji del sredstev pridoblje- v zakonu naj se predvidi garancija za nih iz naslova kupnine nameniti skladnej!
< a a,e na
ri r ravi
8kQn a"0 ® 'i ' P P 'P
predloga
HjS, Va
uporabi sredstev pridobljenih iz povratno razporejena sredstva npr. kre- šemu regionalnemu razvoju in razvoju
malega gospodarstva.
ou,. kupnine na podlagi zakona diti ...
(IruJ. obra
,skem preoblikovanju podjetij za
- iz predloga zakona naj se izloči zadnja
- Dr? revnavo upošteva naslednje:
upo ' °P delitvi posameznih namenov a alinea 6. člena - poraba sredstev kupni- 5. Državni zbor podpira načelo, po katene za druge namene (proučiti je potreb- rem se bodo sredstva za posemezne na^Doriila9 srec's,ev kupnine, pridobljene no tako varianto zbiranja, kot zagotovitve mene, razen za poplačilo vojne odškodkov. |u 9' zakona o lastninskem preobli- porabe sredstev iz naslova kupnine po nine, dodeljevala kot povratna sredstva,
K v Podjetij ter njihovih nosilcev, naj
o
upoštevajo določila zakona tem zakonu preko proračuna, kakor tudi poudarja pa, da morajo biti pogoji (višina
(33 ji^skom preoblikovanju podjetij varianto zbiranje in porabe sredstev iz obrestne mere, roki, idr), pod katerimi se
naslova kupnine po tem zakonu preko bodo dodeljevala, ugodnejši od pogojev
komercialnih bank.
skladov);
28
razporeditev sredstev naj se - proučiti je potrebno možnost zagotovibelijo v zakonu;
tve sredstev za Slovenski odškodninski 6. Predlagatelj naj prouči skladnost predloga zakona s pravili GATT in Evropske
K^'Pravi naj se materialna bilanca sred- sklad iz naslova kupnine.
unije v zvezi z njunimi omejitvami sub^ Probijenih iz naslova kupnine na
%ii1U 9' zakona o lastninskem preobliko- 3. Državi zbor soglaša s temeljnimi načeli vencij in drugih oblik državnih interin cilji predloga zakona, poudarja pa, da vencij.
Podjetij;
^lišča in sklepi
-^jega zbora ob obravnavi predloga carinskega zakona

s

zbor
Republike Slovenije je ob
tov* obr
L. Pr®dloga carinskega zakona
®vnava, na 22. seji, dne 21. 6.
,r
iavn 9apod,a
185. člena
poslovnika
zbora9' sprejel
naslednja

STALIŠČA in sklepe
Preo,
\vhaavi.9 carinskega zakona v prvi
Si,o i® primerna osnova za pripravo
9a zakona za drugo obravnavo.
i p.
9a1e na pri r ravi
^Oria
'i ' obravnavo
P 'P prouči
Predloga
\?n 0*a drugo
in
upošteva pripombe SekretariNar«,r80nodai0 'n pravne zadeve, Go6 zbornice Slovenije in Komisije
9a sveta za gospodarstvo.
K
uydtel na pri
r,'tlna"2a
i i
pripravi predloga
?«iw.
sledi cilju
fl0»4 . drugo
uyu obravnavo
uuiavi lavu oidui
ve in
'kov
Pocenitve carinskih po-

'®<ila,'9atelj naj v zakonu natančneje

definira posamezne strokovne pojme in
v skladu s pripombami Sekretariata za
zakonodajo in pravne zadeve natančneje
opredeli kriterije v posameznih členih, ki
dajejo diskrecijsko pravico vladi oziroma
upravnim organom pri izdajanju posameznih podzakonskih aktov.
5. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči vprašanje, ali je ob že sprejetih spremembah
zakonodaje, ki ureja področje uprave,
možno preimenovanje »Republiške carinske uprave« v »Državno carinsko
upravo«.
6. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo kot prehodno rešitev predvidi možnost odpiranja
prostih carinskih prodajaln na meddržavnih cestnih mejnih prehodih.
7. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo ne predvidi
možnosti vlade za oprostitev plačila carine za opremo in drugo blago, uvoženo
zaradi doseganja razvojno pomembnih
ciljev (166. člen).
3

8. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo predvidi
skrajšanje roka za uskladitev poslovanja
obstoječih prostih carinskih prodajaln
z določbami tega zakona.
9. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči smiselnost postavljanja pogojev, po katerih
je oprostitev plačila carine za specifično
opremo za invalidske organizacije mogoča le ob pogoju, da se takšna oprema in
tehnični pripomočki ne izdelujejo v Sloveniji. Predlagatelj naj preoblikuje navedeni pogoj za primere, ko se navedena
oprema v Sloveniji ne izdeluje po odgovarjajočih standardih oziroma kvaliteti.
10. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo črta pogoj,
po katerem ni potrebno plačilo carine le
za specifično opremo, priprave in instrumente, ki se ne izdelujejo v Sloveniji (8.
točka 163. člena).
11. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo prouči možporočevalec, št. 27

nost za vključitev zakonske opredelitve
pogojev za izvajanje zbirnega transporta
carinskega in necarinskega blaga.
12. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo vanj vključi
določilo, da so carine oproščeni tehnični
pripomočki in specifična oprema za invalide ter nadomestni deli za uporabo te
opreme in pripomočkov.
13. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo v 163. členu
določi, da so plačila carine oproščeni
Gasilska zveza Slovenije, občinske gasilske zveze in gasilska društva pri uvozu
tehnične in gasilske opreme, ki jo uporabljajo gasilci: gasilska vozila, gasilska
zaščitna oprema, rezervni deli za uvoženo opremo in vozila, ki se v državi dodat-

no opremijo za gasilsko posredovanje in
je tak uvoz namenjen izključno za opravljanje gasilske dejavnosti.
Povsod tam, kjer predlagatelj navaja društva naj dodaja besede »gasilske organizacije«; kjer navaja humanitarne in človekoljubne organizacije, naj upošteva,
da so gasilska društva po zakonu o gasilstvu (5. člen, 10. točka) tudi humanitarne
organizacije; kjer zakon govori o specifični opremi (8. točka 163. člena) naj upošteva tudi opremo, ki se bo vgradila ali
nadgradila za specifična področja. Za tako specifično opremo naj pristojno ministrstvo izdela tudi seznam take opreme.
II.
1. Predlagatelj predloga carinskega za-

kona naj ob predložitvi
za tretjo obravnavo predloži
>
zboru tudi teze podzakonskih aKio
mu zakonu.
2. Vlada Republike Slovenije naj^,
ge obravnave carinskega zakona p
program tehnične in kadrovske' .rj.
dobitve carinske službe ter prog ^
lagoditve organizacije novemu c
mu zakonu.
3. Vlada Republike Slovenije naj^0^
ge obravnave predloga carinskeg ^
na pripravi pregled carinarnic in j
skih izpostav v Ronubliki Sloveniji
glede na ekonomsko upravi—
jc
možnost ustanovitve novih carina
carinskih izpostav.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o društvih
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o društvih
— prva obravnava na 22. seji, dne 22. 6.
1994, na podlagi 185. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
t.
1. Predlog zakona o društvih - prva
obravnava je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Predlagatelj naj pri pripavi predloga
zakona za drugo obravnavo upošteva
dejstvo, da so po organiziranosti in interesih društva zelo raznolika in po svojih
dejavnostih zelo specifična. Zato naj
v zakon vgradi razloček med čisto ljubiteljskimi, hobijskimi interesnimi društvi
in med društvi, ki s svojo dejavnostjo,
poleg uresničevanja osebnih interesov
posameznika, opravljajo tudi dejavnost,
ki ima značaj splošne, javne družbene
koristi. Taka društva uresničujejo tudi
naloge javnega sektorja, hkrati pa so tudi
pomemben del civilno-družbene iniciative in samoorganiziranosti ljudi na tem
področju.«

3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo upošteva osnovno besedilo 8. člena (brez variante),
po katerem lako ustanovi društvo najmanj deset polnoletnih državljanov Republike Slovenije.
4. Ob sprejemljivem kriteriju neprofitnosti društvenega delovanja, naj predlagatelj za drugo obravnavo umakne predlog,
ki v celoti prepoveduje društvom ukvarjanje z gospodarsko dejavnostjo. Namesto
tega naj predlagatelj opredeli kriterije in
pogoje, pod katerimi se lahko društva,
zaradi zagotavljanja svojih temeljnih ciljev, v omejenem obsegu ukvarjajo tudi
z določenimi gospodarskimi dejavnostmi
in predvidi nadzor, da se tako pridobljena sredstva lahko koristijo le strogo namensko za dejavnost, za katero je društvo registrirano.
5. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo vgradi v zakon rešitve, ki bodo zagotavljale urejanje
vprašanj, povezanih s premoženjem društev.
V prehodne in končne določbe pa naj
vgradi rešitve, ki bodo zagotavljale ureditev vprašanj in zadržanja lastnine sedaj
obstoječih društev.

6. Predlagatelj naj pribravna
pripravi p l
Zakona za drugo °
y°„ndaj< '
mnenje Sekretariata za
pravne zadeve.
7. Predlagatelj naj pri Pr'PraV'ifi'
zakona za drugo obravnavo
predvidi reševanje lastninskm
v društvih.

. Vlada Republike Slovenije naj e^i
,jredloži zakone, ki bodo ure'^'ujte*''
položaj, naloge in pravice o' l0 k#
opravljajo splošne, javne dru
ristne dejavnosti (humanitarnei 0
cije, planinska društva tuns ^
štva, množična športna in k""
svetna društva ter podobno)' ioriP^
2. Vlada Republike Slovenije m
prdlog zakona o invalidskih ors ^u!
jah za prvo obravnavo hkrati
^li
obravnavo predloga zakona 0
3. Vlada Republike Slovenije nal'
z drugo obravnavo predl°9®, gosr
o društvih predloži tudi preg'® ^0
darskih dejavnosti, ki jih bodo n
tega zakona in drugih specia'
nov društva v bodoče smelaoP^^

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitva"
zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo
Državni zbor Republike Slovenije ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem
prometnem davku od posebnih iger na
srečo - prva obravnava, je na podlagi
185. člena poslovnika državnega zbora,
na 22. seji dne 22. 6. 1994, sprejel v naslednjem besedilu

poročevalec, št. 27

STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o posebnem prometnem davku od posebnih iger na srečo
- prva obravnava je primerna podlaga za
pripravo zakona za drugo obravnavo.

4

A
2. Vlada Republike Slovenije n ^
logu zakona za drugo obravnan ^
izraz »prometni davek« in ga
z izrazom »posebna dajatev«- J
3. Vlada Republike Slovenije n«L »
tak način obračunavanja .
tve, ki so upoštevala razlike P°
nih tipih igralnic.

SKLEP ter stališča in sklepi
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zemljiški knjigi
Pravni zbor Republike Slovenije je ob
a nav
kn«
' Predlo
9a zakona
o zemljiški
"ligiY - druga
obravnava
na 22.
seji, dne
na oc a
173 n 1 5
Dn
i
P " 9'zbora
- ' sprejel
® - člena
Poslovnika
državnega
v naslednjem besedilu

SKLEP
I.
zakona o zemljiški knjigi - dru« obravnava se vrne v prvo obravnavo
Konodajnega postopka ter se o zakonom besedilu, ki ga je Vlada Republike
ovenije predložila 1. 4. 1994, ponovno
P avi splošna razprava.

II.
Po opravljeni ponovni razpravi je Državni
zbor sprejel ,
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog zakona o zemljiški knjigi, ki ga
je Vlada Republike Slovenije predložila
državnemu zboru dne 1. 4. 1994 je primerna podlaga za pripravo predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Predlagatelj naj v splošnih določbah
jasneje opredeli pojem zemljiške knjige
v okviru možne nove dimenzije pravne
informatike tako, da bi se poudarilo, da je
zemljiška knjiga javna (računalniško

podprta) baza podatkov o stvarnih pravicah na nepremičninah, ki jo sestavljata
javna knjiga in zbirka listin.
3. Predlagatelj naj upoštevaje načelo javnosti natančneje opredeli dolžnosti ali
oprostitve glede plačila stroškov za posamezne kategorije koristnikov podatkov.
4. Predlagatelj naj prouči in smiselno
upošteva konkretne pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve k 9.,
12. in 15., 24., 38., 72., 76. in 85., 126.,
129., 141., 142. in 144. členu predloga
zakona.
5. Predlagatelj naj predloži predlog zakona za drugo obravnavo v čimkrajšem
možnem času.

SKLEP in dodatni sklep
javnega zbora ob obravnavi predloga zakona o računskem sodišču
av
ni zbor Republike Slovenije je ob
oravnavi predloga zakona o računam sodišču - druga obravnava na 22.
j®'1- dne 22. 6. 1994, na podlagi 173.
u, "a Poslovnika državnega zbora sprenaslednjem besedilu
0?

SKLEP
®dlog zakona o računskem sodišču za

pr

tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike Slovenije.

DODATNI SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o računskem sodišču - druga obravnava na 22.
seji, dne 22. 6. 1994, na podlagi 173.
člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

Vlada Republike Slovenije naj mesec dni
pred začetkom dela Računskega sodišča
obvesti državni zbor o tem, kako so zagotovljeni vsi ustrezni pogoji za uresničevanje vseh pristojnosti in nalog Računskega sodišča.

STALIŠČA in sklepi
davnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
Simona o Vladi Republike Slovenije
®yni zbor Republike Slovenije je ob
b»h iavi Pr®dloga zakona o spremembllk^polnitvah zakona o Vladi RepuSeii*°venl)o
— prva obravnava
na185
22.
23- 6 1994, na
dla
(len
'
p°
9'
j9l Poslovnika državnega zbora spre-naslednjem besedilu
0l

STALIŠČA IN SKLEPE
I.
toplog zakona o spremembah in doVen?|e zakona 0 Vladi Republike Slola„ ' ~ prva obravnava je primerna podan^8 Popravo predloga zakona za dru°bravnavo.

2. Predlagatelj naj v novem 2. členu zakona pristojnosti vlade opredeli tako, da
vlada določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države.
Predlagatelj naj v 2. členu predvidi, da
vlada državnemu zboru razen zakonov,
drugih predpisov in splošnih aktov predlaga v sprejem tudi načelne in dolgoročne usmeritve na posameznih področjih.
S proračunskim memorandumom vlada
predstavi državnemu zboru politiko na
posameznih področjih kot izhodišče za
sestavo državnega proračuna.
3. Predlagatelj naj prouči in smiselno
upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve.

4. Predlagaatelj naj pristojnosti vlade za
izdajanje uredb za uresničevanje pravic
in obveznosti državljanov in drugih oseb
uskladi z določili 87. člena Ustave Republike Slovenije.
5. Predlagatelj naj za drugo obravnavo
prouči možnost dopolnitve drugega odstavka 14. člena zakona o vladi in sicer
tako, da predvidi tudi več ministrov brez
listnice.
Vlada Republike Slovenije naj v sodelovanju z drugimi državnimi organi prouči
in zagotovi učinkovito usklajevanje politike in ravnanja v bistvenih vprašanjih
nacionalne varnosti.

^Klep
vjgvnega zbora ob obravnavi predloga zakona o odlikovanjih Republike Slovenije
0b^Vni Zbor Republike Slovenije je ob
nil^navi predloga zakona o odllkova.^Publike
Slovenije - druga obravna
22. seji, dne 22. 6. 1994, na

podlagi 173. člena poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
predlog zakona o odlikovanjih Republike

5

Slovenije za 'reti° °^fvnav0 Pr,Pravl
Vlada Republike Slovence.

poročevalec, št. 27

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Agenciji Republike Slovenije za
plačilni promet, nadziranje in informiranje
_
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet,
nadziranje in informiranje - druga
obravnava na 22. seji, dne 22. 6.1994, na

podlagi 173. člena poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP *
Predlog zakona o Agenciji Republike

Slovenije za plačilni promet,
n.
in informiranje za tretjo obravnavo P
pravi Vlada Republike Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Slovenski akademiji znanosti in
umetnosti
_
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o Slovenski
akademiji znanosti in umetnosti — druga obravnava na 22. seji, dne 23. 6.1994,

na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Predloga zakona o Slovenski akademiji

znanosti in umetnosti za tretjo obravnav0
pripravi Vlada Republike Slovenije-

STALISCA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o varstvu potrošnikov
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o varstvu
potrošnikov - prva obravnava na 22.
seji, dne 23. 6. 1994, na podlagi 185.
člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog zakona o varstvu potrošnikov
- prva obravnava je primerna osnova za
pripravo predloga zakona za drugo
obravnavo.
2. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona o varstvu potrošnikov za drugo
obravnavo prouči in ustrezno upošteva
pripombe Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve, predloge Komisije Državnega zbora za žensko politiko in Sveta
Republike Slovenije za varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin ter Zveze potrošnikov Slovenije.

cije in izkoristiti že delujoče institucije
civilne družbe;
- ponovno je potrebno proučiti predlagani status varuha potrošniških pravic,
zlasti z vidika pripomb Sveta Republike
Slovenije za varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin;
- vključiti je potrebno poglavje, v katerem bodo opredeljene odgovornosti za
storitve in oglaševanje ter opredeliti vlogo asociacije oglaševalcev;
- določilo 11. člena zakona mora natančneje opredeliti obveznost podjetij,
da seznanijo potrošnika v pravilni slovenščini z lastnostmi izdelka in navodili
v istem obsegu kot v originalu;

3. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo upošteva tudi naslednje poredloge:

- pri opredelitvi izdelka v 4. členu predloga zakona je potrebno proučiti umestnost izvzetja kmetijskih izdelkov, dokler
niso prvič predelani;
- zagotoviti je potrebno terminološke
uskladitve (podjetje — proizvajalec
- prodajalec, blago - izdelek, potrošnik
- kupec - končni kupec).

- natančneje je potrebno opredeliti vlogo institucij ter razmejiti njihove pristojnosti in odgovornosti. Pri tem je potrebno ustrezno vključiti nevladne organiza-

4. Predlagatelj naj pri pripravi predloga
zakona za drugo obravnavo vanj vključi
določbo, s katero bo zavezal ministra pristojnega za ekonomske odnose in razvoi,

da bo določil s predpisom dolžin0'
v katerem bo moralo podjetje,
nehalo proizvodnjo določenega blag
zagotavljati zanj vzdrževanje in
mestne dele.
5. V poglavju V. »Prodaja blaga in
Ijanje storitev« je potrebno izpostav,
opredeliti odgovornost za storitve v5z j.
dih za negospodarstvo, posebej za
tve v zdravstvu.
6. V 57. členu naj direktor Urada re ^
stvo potrošnikov s pravilnikom 09
P jezf
ne samo način, temveč tudi P ?!,^
vpis potrošniških organizacij v soo
gister.
7. V zakon je potrebno vključiti ,udin5
tere strokovne institucije, ki bi sei €
^
kovno ukvarjale in delale na P°,in;n5ovarstva potrošnikov, zbirale znanj®.
—■ ' .u y
delovale v izobraževalnih progra"1in
stva potrošnikov.
8. Predlagatelj zakona naj v zakon" P ^
vidi vire sofinanciranja potrošniški .
ganizacij, ki jih ustanovijo potrosi'
varstvo njihovih pravic.
2»
9. Vlada naj pripravi predlog zaKkon«
°jl<TDr'
drugo obravnavo za oktobrsko sel
žavnega zbora.

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o poslancih
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o poslancih
- prva obravnava na 22. seji, dne 28. 6.
1994, na podlagi 185. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

poročevalec, št. 27

STALIŠČA IN SKLEPE
1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslancih - prva
obravnava je ustrezna podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo.
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2. Predlagatelja naj pri pripraviu Pr,)e/
zakona za drugo obravnavo P°^ors^
mnenje Sekretariata Državnega to
zakonodajo in pravne zadeve.
3. Predlagatelja naj predložita P'e^
zakona za drugo obravnavo Drž®*^
zboru za sejo v mesecu septembru

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o garanciji Republike Slovenije za
Obveznosti iz pogodbe o najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt
^venske železnice II
zbor
ohr=Vni
Republike Slovenije je ob
nBl~v"av' predloga zakona o garanciji
^Publike Slovenije za obveznosti Iz ponajetju
kredita cviupsne
Evropske nivoInvettirii i, obanke
l"lJu Kiouiia
l»»J! . hitri za projekt Slovenske že23J r i1994,
~ na podlagi
Postopek
22. seji,
dne
173.načlena
poslov-

nika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj Državne-

mu zboru Republike Slovenije v roku
enega meseca posreduje predstavitev
celotno finančno konstrukcijo za načrtovani projekt modernizacije slovenskih železnic, vključno s prikazom višine domačih sredstev.

sklep
javnega zbora ob obravnavi predloga zakona o garanciji Republike Slovenije za
or ^2-nost'iz P°9°dbe 0 najetju kredita Evropske investicijske banke za projekt
Slednje slovenskih avtocest/A
Ob
*bor Republike Slovenije je ob
V
Rem,km ' Pred|oga zakona o garanciji
9odh 0 Slovenije za obveznosti iz poitlCli® najetju kredita Evropske Inveyen'?i ® banke za projekt gradnje slo22
avtocest/A - hitri postopek na
' "en. dne 28. 6. 1994, na podlagi 173.

člena poslovnika državnega zbora sprejel v anslednjem besedilu
SKLEP
Vlada Republike Slovenije naj Državne-

mu zboru Republike Slovenije v roku
enega meseca posreduje predstavitev
celotno finančno konstrukcijo za načrtovani projekt gradnje slovenskih avtocest,
ob upoštevanju deleža domačih sredstev.

sklep
Jdržav- *nega zbora ob obravnavi predloga zakona o varstvu pred naravnimi in
Jfejimi nesrečami
Drj
državnega zbora sprejel v naslednjem in drugimi nesrečamiza tretjo obravnavo
obrali' *bor Republike Slovenije je ob
besedilu.
pripravi Vlada Republike Slovenije.
Pred
Predloga zakona o varstvu
»ij,,, "aravnimi In drugimi nesrečami
igg^sa obravnava na 22. seji, dne 28. 6.
SKLEP
' na Podlagi 173. člena poslovnika
Predlog zakona o varstvu pred naravnimi
^tališča in sklepi
s javnega zbora ob obravnavi strategije razvoja turizma v Republiki Sloveniji
, Programom aktivnosti in ukrepov za doseganje strateških ciljev na področju
r,
*ma
H
"bralm *bor Republike Slovenije je ob
%Duhm.. ?ra,eBi)e razv°)a turizma
"°>tl i
Sloveniji s programom aktiv'klh " ukrepov za doseganje stratena
gi h 28 6Področju
turizma na 22.
^lia
n s,ov' - 1994' na P°dlag' 105.
6
' 'v nf° nika državnega zbora spre"Slednjem besedilu
STALIŠČA in sklepe
Sira
8
"ove^gii
razvoja turizma v Republiki
s
Hov 2a 'jj0seProgramom
aktivnosti in ukrean
Vju, Uri 9 ie strateških ciljev na pojavo
2ma je primerna osnova za pri9radiva za drugo obravnavo.
na Državnemu
9»
j
zboru pred^Oati h 1 i''° strategij0 in programa aktiv^ konca
konra septembra
contomhra 1994.
100/
Str
°brav a,e
av 9ij° razvoja turizma je treba
ati integralno z že sprejeto stra-

tegijo razvoja kmetijstva, ki daje razvoju
dopolnilnih dejavnosti pomembno vlogo.
3. Državni zbor podpira usmeritev strategije turizma v kakovost kot temeljno
izhodišče pri načrtovanju in izvajanju turizma kot gospodarske dejavnosti. Kakovost pomeni ustvariti take turistične produkte, katerih konkurenčnost bo zasnovana na profesionalnosti storitev ob vsebinsko bogati turistični ponudbi.
Državni zbor ob tem tudi poudarja, da je
hiter in kakovosten razvoj turizma možno
zagotoviti le ob hkratnem povečevanju
deleža podjetniške iniciative v turizmu in
v dejavnostih, vezanih na turizem.
Zato bo treba dati večji poudarek razvoju
turizma v vseh oblikah pospeševanja podjetništva (Ministrstvo za gospodarske
dejavnosti, Sklad za malo gospodarstvo,
Mjnistrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo,
Ministrstvo za ekonomske odnose in
razvoj).
7

4. Za razvoj turizma (naložbe, obnova) je
še posebej pomembna hitrost izpeljave
postopkov lastninske preobrazbe in denacionalizacije.
5. Predlagatelj naj celostno prouči problematiko »prostega pristopa do naravnih dobrin« in predlaga ustrezne rešitve
(ureditev z enim predpisom oz. z dopolnitvijo predpisov za posamezna področja).
6. Državni zbor ugotavlja, da strategija
turizma sicer namenja usposabljanju kadrov v turizmu precej pozornosti, vendar
pa je treba v besedilu strategije za drugo
obravnavo vgraditi tudi usmeritev, da se
v celotnem šolskem sistemu spodbudi
pridobivanje znanja o turizmu. Posebno
pozornost velja nameniti tudi internemu
marketingu kot načinu za oblikovanje
nove turistične miselnosti v Sloveniji.
7. Predlagatelj naj za drugo obravnavo
prouči in upošteva pripombe Turistične
zveze Slovenije, kakor tudi predloga in
poročevalec, št. 27

mnenja, ki so jih oblikovali člani Odbora
Državnega zbora za kmetijstvo in gozdarstvo, Odbora Državnega zbora za infrastrukturo in okolje ter Komisije Državnega sveta za regionalni razvoj.

jo in pravne zadeve in Državnemu zboru
za drugo obravnavo predloži besedilo
dokumenta, ki bo v vseh svojih elementih
ustrezal določbam poslovnika Državnega
zbora.

8. V strategiji turizma oziroma v ustrezni
zakonodaji naj predlagatelj ovrednoti in
opredeli vlogo in naloge turistične društvene organizacije, kakor tudi vlogo in
naloge drugih organizacij, ki so pomembne za turizem.

12. Vlada naj čimprej pripravi zakonodajo za področje turistične dejavnosti.
V ustreznih normativnih aktih je treba
natančno opredeliti tudi vprašanje nadzora v turističnem gospodarstvu ter vlogo in pristojnosti turistične inšpekcije.

9. Posebno pozornost naj predlagatelj
nameni pripombam v zvezi z opredelitvijo podeželja kot enega temeljnih turističnih produktov. Podeželje je zaradi vrednot okolja in prostora, raznovrstnosti naravne in kulturne dediščine, možnosti za
rekreacijo in nuđenja gostinskih storitev
na kmetijah privlačnost, ki jo je potrebno
dopolniti z različnimi storitvami in oblikovati ponudbo, ki se bo lahko samostojno ali v povezavi z drugimi ponudbami
pojavljala na trgu.
10. Predlagatelj naj pri pripravi besedila
za drugo obravnavo večjo pozornost nameni tudi jezikovni plati, kar predpostavlja uporabo slovenskih izrazov namesto
tujk v vseh tistih primerih, ko ne bo prišlo
do pomenskih odstopanj zaradi uporabe
ustreznega slovenskega izraza. Poenotiti
pa je potrebno tudi terminologijo, saj se
v strategiji kot tudi v praksi uporabljajo
različni pojmi za enake vsebine (kmečki
turizem, turizem na kmetih, turizem na
deželi, turizem na podeželju itd.)
11. Predlagatelj naj prouči in upošteva
tudi pripombe Sekretariata za zakonoda-

Vlada naj Državnemu zboru čimprej
predloži v obravnavo in sprejem zakon
o gostinski dejavnosti - druga obravnava. Čimprej naj pripravi tudi podzakonske akte, ki bodo opredeljevali tudi posamezne oblike turistične dejavnosti na podeželju in druge dopolnilne dejavnosti,
kakor tudi pogoje za njihovo opravljanje.
13. Vlada naj pri pripravi besedila strategije turizma in programa aktivnosti za
drugo obravnavo ustrezno upošteva tudi
program CRPOV - celostnega razvoja
podeželja in razvoja vasi.
14. V strategiji in v programu je treba dati
večji poudarek sodelovanju in skupnim
aktivnostim z drugimi državami, zlasti
s sosedi, na državni, regionalni in lokalni
ravni.
15. Vlada naj prouči, kako v strategijo in
program aktivnosti še močneje vključiti
ekologijo, tako z vidika varovanja okolja
kot tudi nadaljnjega razvoja turističnih
območij.
16. Predlagatelj naj za drugo obravnavo
strategije turizma bolj podrobno opredeli

vlogo lokalnih samoupravih sk
- občin pri razvoju turizma.
17. Čimprej je potrebno vzpostaviti P'^.
sionalno in učinkovito organizacijo
nja in promociji ter nameniti us;
pozornost tudi organizaciji tur®
predstavništev v tujini. V sklop °r? v0S.
cijskih ukrepov sodi tudi vzpostavil t
nov enotnega informacijskega si
za turizem.
18. Vlada Republike Slovenije ozi^jj
Ministrstvo za gospodarske deja jy.
naj zagotavlja stalno koordinacijoiv
nostih z drugimi dejavniki na reP' ^
ravni, ki so pomembni za razvoj tu ^
zlasti s Turistično zvezo SloveniJ ^
spodarsko zbornico Slovenije i"
zbornico Slovenije

Državni zbor Republike Slovence ,
Vladi Republike Slovenije, da ob P r t
sprememb in dopolnitev državn'n-^
storskih planskih dokumentov vKiJ ^
di dopolnitve s področja naravne f
turne dediščine, ki se nanašajo J13 (9.
delitev območij regijskih parkov1 te ^
deli kriterije in omejitve zmogiJ *"*".^«
štora tudi s stališča zasnove ob"1"
razvoj turizma.
Državni zbor bo strategijo razvoja
„ni
ma v Republiki Sloveniji s Pr°9[ 5irr
aktivnosti in ukrepov za dosega") ^jv
teških ciljev na področju turizma
naval v dvofaznem postopku.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga odloka o določitvi referendumskega
območja za ustanovitev občine Koper in predloga odloka o razpisu referendum*
za ustanovitev občine Koper
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga odloka o določitvi
referendumskega območja za ustanovitev občine Koper In predloga odloka
o razpisu referenduma za ustanovitev
občine Koper na 22. seji, dne 29. 6. 1994,

na podlagi 173. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Državni zbor nalaga Vladi Republike Slo-

venije, naj do septembrske seje ga zbora predloži Državnemu zd ^
potrebno za podpis in ratifikacij®
ske listine za lokalno samouprav

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o določanju plač poslovodnih
delavcev v gospodarskih družbah s pretežno družbeno lastnino
Državni zbor Republike Slovenije je na
obravnavi predloga zakona o določanju
plač poslovodnih delavcev v gospodarskih družbah s pretežno družbeno lastnino - druga obravnava na 22. seji, dne
29. 6.1994, na podlagi 173. člena in prve-

poročevalec, št. 27

ga odstavka 180. poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu.
SKLEP
Predlog zakona o določanju plač poslo-
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vodnih delavcev v gospodarskih d ^4
s pretežno družbeno lastnino " -Jf
obravnava se umakne iz zakonoo K m
postopka in s tem je zakonodaj"
pek končan.

SKLEP
~~~
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
Jj^ona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Re ublike
°bravn' *
P
Slovenije je ob
bah
Predloga zakona o sprememlni
»kem i n pP°
'vah zakona o pokojninva nh lnvalidskem zavarovanju — pravnava na 22
1994
»
seji, dne 29. 6.
dtfavn"3 podla9i 185. člena poslovnika
es
a Zbora s re el v
P )
naslednjem
edUu'

STALIŠČA in sklepe

vni zl30r

ni 2a|^?
ocenjuje, da je predlagaZavarQ°n3 0 Pokojninskem in invalidskem
vo a|v "!" primerna podlaga za pripraoga zakona za drugo obravnavo.
a9a,e
a
*>kona''
'i najobravnavo:
pri pripravi predloga
za drugo

Cft
mnenje Sekretariata za zaaa eva
)o in pravne zadeve;
,r

enu?n in.odPravi nepravilnosti, ki se
daji v"° Pojavljajo v obstoječi zakonoZi s
Pre^ča Sr lrT1
Plačevanjem prispevkov in
Sebnii7i cle|
l upokojevanjem (kmetje, zaci orn.
avci iz drugih republik, delavaanov za notranje zadeve);
Sa^aL1ona
'' revidiranje II. poglavja sedanjeskeni avarova
o pokojninskem in invalidđob0 , se te enju,
ki ureja zavarovalno
loči tiri ® ' s povečanjem ter pri tem
Spevek za
^Odhp ri
invalidnoSt zaradi poleznj PVeZ delu,
poklicne bolezni in boZ de om
10 lestv' '
' ' oblikuje progresivlr)a,
ne« str za ta de' Prispevka, »nadnorloii U6| °ške in večje prispevke pa naodajalcu;
Pog^^' trenutne razmere in potrebne
Za
"®lavsif
'o^itev
socialnih zavarovanj na
!av
oda a
arnu' de
i lska, kmečka ter druga
a '.
% *)l in sklade. Načelo vzajemnona se pri tem
'9 2not arnos,i
'
upošteva
P°sameznih zavarovanj oz.
s
l® *ava8 nove ^lene,
katerimi določi,
ki
ra
iaskSno h vanci
'
oP
vljajo obrtno ali
u
'niki
9° samostojno dejavnost ter
l'h osBhZasel3n'h Podjetij in zavodov, ki
V°odvodijo, v bodoče plačujejo
1'ije orf.lzh osnov, ki ne morejo biti
Najini
°diščne plače za tarifni ali
Jo enai/eazred za delovno mesto približan i Dn stopnje zahtevnosti po kolekSihh ;9°dbi, povečano za odstotek de' dušenj;
da

se zavarovancem, ki so bili
^16r'°drnan'za raz'^en obseg zavarovanja,
"led" Pokojnine upošteva sorazmerjemaa °bema
obsegoma zavarovanja
"iiri, ' da se pri odmeri pokojnine
meri odraža
f^Pevlf
obseg plačanih
k?
avar
■ ki jih je zavarovanec plačal
ar
ovalni dobi;

- prouči možnost uskladitve prispevkov
za pokojninsko zavarovanje tako, da republiški proračun čim prej prevzame izplačilo socialnih dajatev in s tem razbremeni gospodarstvo in prejemke aktivnih
delavcev;
- predstavi analizo posledic morebitne
vključitve zavarovalnih osnov vseh zaposlenih zavarovancev v pokojninsko zakonodajo na višino pokojnin;
- pridobi in po možnosti upošteva
v vseh fazah zakonodajnega postopka
predloga zakona, mnenja in stališča ekonomsko-socialnega sveta, ki je bil ustanovljen 25. aprila 1994 s podpisom dogovora o politiki plač v gospodarstvu za leto
1994, strokovnjake z drugih področij ter
predstavnike upokojencev;
- določi, da bo Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije plačeval prispevek za zdravstveno zavarovanje
za upokojenca Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije, ki imajo prebivališče v državah nekdanje SFRJ
v primeru, da tudi te države plačujejo
prispevek za svoje upokojence, ki stalno
prebivajo v Republiki Sloveniji in doda
posebno prehodno določbo, da je Zavod
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
dolžan plačati prispevke za čas od 1. 4.
1992 do uveljavitve tega zakona;
- v 8. členu predloga zakona določi poleg odmere pokojninske osnove v višini
poprečne izhodiščne plače tudi ustrezni
dodatek na delovno dobo v zadnjem letu
upravičenčevega zavarovanja;
- v prvem odstavku 14. člena predloga
zakona določi, da Državni zbor Republike Slovenije na osnovi prvega odstavka
159. člena veljavnega zakona v začetku
vsakega leta določi najmanj 85% razmerje med poprečno polno starostno pokojnino in poprečno plačo oziroma zavarovalno osnovo;
- prouči predlagane spremembe v 14.
členu, ki spreminjajo dosedanjo ureditev
v 159. členu zakona in ohrani ureditev iz
sedanjega zakona;
- črta predlagane spremembe, predvidene v 15. členu, kar bo omogočilo, da se
pokojnine tudi v bodoče usklajujejo tako,
kot to določa 160. člen sedanjeaa zakona;
- določi, da uskladitev opravi četrtletno
Zavod pokojninskega in invalidskega zavarovanja Slovenije;
- prouči črtanje tretjega odstavka 23.
člena predloga zakona;
- prouči posamezne določbe kapitalskega in stanovanjskega sklada in dolo9

či, da sta kapitalski in stanovanjski sklad
samostojni pravni osebi;
- prouči možnost vštetja posebne pokojninske dobe materam za vsakega živo
rojenega otroka in pripravi ustrezne rešitve;
•
- prouči in postopoma uvede pravico,
s katero bi zakoncu poleg njegove, pripadal del pokojnine po umrlem zakoncu;
- prouči spremembo določb 184. in 199.
člena sedanjega zakona tako, da se kmetu prične izplačevati pokojnina, če izroči
kmetijo v upravljanje osebi, ki plačuje
prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.
- prouči možnost, da bi bila višina družinske pokojnine enaka višini, ki bi pripadala umrlemu zavarovancu;
- vključi določbo, s katero bo političnemu zaporniku pri ponovni odmeri pokojnine le-to odmerjal iz delovnega statusa,
ki ga je imel bivši politični zapornik pred
izrekom kazni oz. odvzemom prostosti;
- upošteva odgovor Vlade na poslansko
pobudo Jožeta Kopšeta, ki jo je podal na
3. seji Državnega zbora Republike Slovenije ( 25. 1. 1993) in ki se nanaša na
vzpostavitev pravilnega razmerja med
pokojninami za borce NOB in upravičenci do pokojnin iz drugih republik bivše
SFRJ oz. oficirje JNA.
II.
1. Vlada Republike Slovenije naj prouči
v okviru problematike reševanja invalidov v Republiki Sloveniji tudi vprašanje
delovnih invalidov v gozdnih gospodarstvih.
2. Predlagatelj naj pri pripravi globalnih
sprememb sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja pri določbah glede usklajevanja pokojnin prouči možnost
postopnega zmanjševanja razlik med
najvišjo in najnižjo pokojnino za polno
delovno dobo.
3. Predlagatelj zakona naj celovito prouči problematiko detaširanih delavcev in
predlaga ustrezne zakonske rešitve.
4. Vlada naj oblikuje posebno projektno
skupino, ki naj bo sestavljena iz predstavnikov znanstveno raziskovalnih institucij, državnih organov. Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter predstavnikov delodajalcev, upokojencev, sindikatov in drugih zainteresiranih organizacij in institucij. Ta projektna
skupina bi na podlagi že izdelanih raziskav in zastavljenih ciljev pripravila zasnove bodočega sistema pokojninskega
in invalidskega zavarovanja.
poročevalec, št. 27

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi programa trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji,
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi programa trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji - prva obravnava
na 22. na seji, dne 29. 6. 1994, na podlagi
185. člena poslovnika državnega zbora
sprejel v naslednjem besedilu

gozdov ena ali več funkcij (ekoloških ali
socialnih) izjemno poudarjenih in te določajo način gospodarjenja ali vplivajo
nanj. Zato naj v usmeritvah predvidi ukrepe za prilagojeno gospodarjenje v varovanih gozdovih in gozdovih s posebnim
namenom.

lastnik plačuje stroške gojitvenih del
gistriranim oziroma specializiranim
jalcem.

STALIŠČA IN SKLEPE

- predlagatelj naj program dopolni tudi
z usmeritvami za rekreacijo, turizem in
lovstvo, s posebnim poudarkom na problematiki neavtohtonih živalskih vrst,

7. V primeru, da v drugi obrevnav'
bodo podani amandmaji k Predlož®ynavo
programu, bo Državni zbor o brav
druge in tretje faze zakonodajnega k
stopka v skladu s 194. členom pošlo*
Državnega zbora na predlog maticn »
delovnega telesa združil.

1. Državni zbor ocenjuje, da je program
trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji
ustrezna podlaga za pripravo programa
za drugo obravnavo.
2. Predlagatelj naj pri pripravi programa
za drugo obravnavo prikaž dosedanji razvoj gospodarjenja z gozdovi ter pripravi
analizo sedanjega stanja. Program in
analizo naj opremi s potrebnimi tabelami
in finančnimi kazalci, ki bodo omogočili
sprotno spremljanje dejansko doseženih
ciljev v pregledovanem obdobju.
3. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da do 31. oktobra 1994 pripravi
operativni program izvedbe nalog, ki so
potrebne za realizacijo programa trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji,
s poudarkom na organizacijskem, materialnem in izobraževalnem vidiku, in jih
finančno ter časovno ovrednoti.
Predlagatelj naj podpoglavje usmeritev
za sanacijo propadajočih gozdov dopolni
s programom sanacij in predvidi dinamiko ter obseg potrebnega zbiranja sredstev.
4. Vlada Republike Slovenije in pristojno
ministrstvo naj sprejmeta vse z zakonom
o gozdovih predpisane podzakonske akte v roku, predpisanem v zakonu, najkasneje pa do septembrske seje Državnega
zbora, kar bo dobra osnova za uspešno
izvajanje programa razvoja gozdov.
5. Predlagatelj naj pri pripravi programa
trajnostnega razvoja gozdov v Sloveniji
za drugo obravnavo upošteva še naslednje predloge:
- naslov »program trajnostnega razvoja
gozdov v Sloveniji« naj se spremeni tako,
da glasi: »program razvoja gozdov v Sloveniji.«,

- zaradi družbene vloge gozdov in zaradi neizvajanja javnega interesa pri gospodarjenju z gozdovi v zadnjih letih je
nujno pospešeno usposabljanje javne
gozdarske službe tako materialno kot kadrovsko, zato naj predlagtelj v programu
predvidi dinamiko kadrovske izpopolnitve te službe in potrebnih sredstev za
njeno funkcioniranje,
- predlagatelj naj glede na izredno razdrobljenost zasebne posesti v gozdovih
in zaradi splošnega družbenega pomena
gospodarjenja z gozdovi v podpoglavju
»Gozdno zadružništvo in druge oblike
povezovanja lastnikov« predvidi možnost
spodbujanja povezovanja drobnih lastnikov,
- predlagatelj naj pripravi projekcijo povečevanja gozdnega fonda, ki bo preprečevala vsako nadaljnje zmanjšanje obsega gozdov v državni lasti in tako kot v razvitih demokratičnih državnih ureditvah
poskrbela za prednostni državni odkup
vseh gozdov, ki so naprodaj. Predlagatelj
naj pripravi ustrezne zakonske akte in
predvidi finančne mehanizme za odkup
gozdov, ki so naprodaj,
- v okviru podpoglavij financiranje, sofinanciranje in subvencioniranje naj predlagatelj vgradi osnovni postulat v izvajanju osnovnega vzdrževanja in razvoja
gozdov, ki določa, da sme letni obseg
izvedenih del v gozdovih nihati v okviru
tolerančnih meja, večletno povprečje pa
mora dosegati optimalni obseg potrebnih del,
- predlagatelj naj predvidi izrabo manj
kvalitetnega lesa za predelavo (celuloza,
Iverka ipd.) in opredeli tudi vlogo države
za dosego tega cilja (subvencije oz. davčne olajšave),

- predlagatelj naj dopolni podpoglavje
3.2 »Temeljni razvojni problemi« s konkretnejšimi podatki o stopnji poškodovanosti gozdov zaradi škodljivih emisij in
divjadi, o razvrednoienosti gozdov zaradi
slabega gospodarjenja, o problemu slovenskega Krasa, o prenizki dejanski izkoriščenosti gozdov in o posledicah nestrokovnega poseganja v gozdove v preteklosti v primerjavi z zadnjimi štirimi leti,

- v programu naj se posebej poudari
potrebo po večji akumulaciji lesnih
zalog,

- predlagatelj naj usmeritve za obnavljanje, nego in melioracijo gozdov nasloni
na dejstvo, da je že na dobri polovici

- predlagatelj naj zaradi zagotavljanja
čim večje kakovosti opravljanja del v gozdovih posebej opredeli tudi olajšave, če
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- v programu naj se nameni večji poudarek izobraževanju lastnikov gozdov,
- podrobneje je treba opredeliti neusklajenost med rastlinstvom in rastlinojedo
divjadjo,
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6. Predlagatelj naj prouči in sm'®®l)n01
upošteva mnenje Sekretariata za zaKo
dajo in pravne.

1. Predlagatelj naj v programu Pre re.
tudi potrebne operativne aktivnostih
alizacijo določil zakona o gozdovih ^
zi z razdružitvijo lastnine bivših 00* ,gr.
gospodarstev in usposobitvijo g°
skih gospodarskih družb za nor^_0ra
poslovanje. Realizacija teh nalog
zagotoviti normalno lastninjenje
«i
spodarsklh družb - tudi z las.'n'n(jaljzaposlenih - sicer naj se predvidil
po^
šanje roka za lastninjenje, da b°a°,iavlll
zaposleni v tej panogi lahko uvej
svoje pravice,
2. Takoj je potrebno sprejeti
ukrepe za zagotovitev vzdrževanja 9
nih cest (načrtovanje, financiranje
gotoviti operativno izvedbo).
3. Odbor ugotavlja, da financiranje 9°^3
darskih dejavnosti na podlagi^ ^at
o gozdovih še ni v celoti urejenoj^
predlaga Državnemu zboru, da 1 ^
Vlado Republike Slovenije, da ob
predloga proračuna za leto 1995 UP l0.
va določila zakona o gozdovih te
gram trajnostnega razvoja gozdov
nije. Ob tem opozarja, da indeksac J ^
letošnjo porabo ne bo zadostoval
se v tem letu dejavnosti šele organi'
4. Ministrstvo za kmetijstvo in za
naj v sodelovanju z Ministrstvom 0C
Ije in prostor ter Ministrstvom za *:
v/nii|jit7j
wyi ani vkljU'c®
* ' fP,
čimprej pupiavi
pripravi y/\
program
„jj
Zavoda za gozdove Slovenije v iz*j
jki
0| 0
operativnih nalog predvsem pri \
sanaciji in strokovnem vzdrževan) >
urt\iarQi\l& * ?uhl.
dov na področju naravovarstva
M,
nem prostoru (v zavarovanih obm"
r fl"
5. Ministrstvo za okolje in Pr0SkrI)e,ii'
v sodelovanju z Ministrstvom za £ ^
stvo in gozdarstvo do 31. oktobra ^
pripravi tudi operativni program za ^
cijo glavnih virov onesnaževanja6 $
predvsem pa sanacijo prekom
onesnaževanja s S02.

S"
H

h
•ji
S
m

6. Državni zbor opozarja na nujnos 0g» i
zacije že sprejetih sklepov Drza
zbora Republike Slovenije o P°
nem reševanju problematike
delavcev in delovnih invalidov v Q°
gospodarstvih.
v

SKLEPI
javnega zbora ob obravnavi izhodišč za pripravo sanacijskega načrta slovenskih
Veznic, sanacijskega načrta za javno podjetje Slovenske železnice in
Racionalizacije sanacijskega načrta slovenskih železnic
obra!m *bor Republike
Slovenije je ob
za
»k»a« na4rta
pripravo sanacijdlibf a na slovenskih železnic, sanavenSL® . ^rta za javno podjetje Sloiin *JJ *®leznlce in operacionalizacije
rilcnf Ao 9" načrta Slovenskih želez173 *, aseji'dne 29 61994' na Podlagi
,iai v Poslovnika državnega zbora
™ naslednjem besedilu
SKLEP
zbor Republike Slovenije podsana . "^"tve in že izvedene ukrepe iz
a naćrta
Slov«« l 9žel
za javno podjetje
ukredo
®znice. Uresničevanje teh
"oslov 18usprvi
Preddelovanje
P°g°iza normalno
in
Pešn°
sistema slo-

2. V nacionalnem programu razvoja železniške infrastrukture naj se opredelijo
dolgoročne smeri razvoja, modernizacija, vključevanje v evropske transportne
tokove in usposobitev železnice za tržno
nastopanje in pozitivno poslovanje.
3. Vlada Republike Slovenije naj s svojimi
resorji zagotovi prezentacijo in vključevanje slovenskih železniških transportnih
poti v uporabo drugih infrastrukturnih
objektov (Luka Koper) oziroma pripravi
ustrezne ukrepe za povečanje obsega
prometa na obstoječi železniški mreži.
4. Vlada Republike Slovenije naj poskuša
čimprej skleniti sporazum z Madžarsko
o gradnji proge, ki bo neposredno povezovala medsebojne železniške transportne poti.

5. Vlada Republike Slovenije naj z Avstrijo čimprej prične razgovore za usklajeni
razvoj železniškega in cestnega tovornega prometa, kar naj se odraža s primernim razmerjem med številom prometnih
dovolilnic in ceno transporta z oprtnimi
vlaki v kombiniranem transportu.
6. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da uskladi
državne finančne obveznosti, ki izvirajo
iz sanacijskega načrta za javno podjetje
Slovenske železnice, s proračunskimi
možnostmi, ki so opredeljene v proračunskem memorandumu za leto 1994.
Usklajen načrt naj bo podlaga za opredelitev finančnih sredstev v prihodnjih državnih proračunih.

Jališča in sklepi
vrvnega zbora ob obravnavi predloga zakona o zdravstvenem varstvu rastlin
S bor Re
pravo predloga zakona za drugo obrav- Slovenije, da pripravi ustrezen podzauvn * red| publike Slovenije je ob
navo.
konski akt o zbiranju in uničevanju
"»m v #' Pvu
oga zakona o zdravstverastlln
ostankov fitofarmacevtskih sredstev in
nj?? 3 !1, dne 29 6~ 1994
prva obravnava
na
I85 fi 0 ®'
Podlagi
2. Predlagatelj naj pri pripravi zakona za embalaže ter da za izvajanje tega predpina poslovnika državnega zbora drugo obravnavo prouči in upošteva sa zagotovi ustrezen način združevanja
v
naslednjem besedilu
mnenje Sekretariata za zakonodajo in sredstev. Organiziranje in izvajanje unipravne zadeve in stališča Odbora za kme- čevanja ostankov fitofarmacevtskih sredtijstvo in gozdarstvo k 3., 5., 29., 30., 31., stev embalaže je nacionalnega pomena
STALIŠČA in sklepe
41., 46., 47., 49. in 50. členu predloga za vso Slovenijo, zato naj se v izvajanje
zakona.
tega predpisa enakopravno vključi vse
proizvajalce v Sloveniji in uvoznike.
II.,
«t>'og zakona o zdravstvenem var"Stlin je primerna podlaga za pri- Državni zbor zadolžuje Vlado Republike
&UŠČA IN SKLEPI
^fyQega zbora ob obravnavi predloga zakona o kmetijsko-gozdarskih zbornicah
®brav *bor Republike Slovenije je ob
tj* predloga zakona o kmetijsko^ 2? I!1 zbornicah — prva obravnava
1S5. na dne 29.. 6. 1994, na podlagi
>Ni °v poslovnika državnega zbora
naslednjem besedilu
STALIŠČA in sklepe
'• pr

®?'°9 zakona o kmetijsko-gozdar*riPrav n'cah je ustrezna podlaga za
\Vn°^Predloga zakona za drugo
Republike Slovenije naj zagotovi
■ ,emeljnih norm v zakonodaji
n,Cah
^ ?K0rr|
(obrtni, kmetijsko-gozdar"®5t| |7 nceicah, gospodarski zbornici,
%B°5 851
Pt Članstva,
organiziranost,
^bn ' "8, financiranje, nadzor in
Ir'OsV)' Z uP°§tevanjem načela samo1

3. Predlagatelj naj za drugo branje natančneje opredeli javna pooblastila kmetijsko-gozdarskih zbornic.
4. Predlagatelj naj natančneje razmeji
pristojnosti med republiško in območnimi zbornicami.
5. Predlagatelj naj natančno opredeli kriterije za članstvo v kmetijsko-gozdarskih
zbornicah in naj prouči vprašanje dvojnega članstva v kmetijsko-gozdarskih
zbornicah ter problem članstva delojemalcev (I. in II. volilna skupina).
6. Predlagatelj naj prouči sestavo sveta jn
zagotovi ustrezno zastopanost ne le po
številu članov, ampak tudi po gospodarski moči posamezne volilne skupine.
7. Predlagatelj naj za drugo obravnavo iz
predloga zakona izloči podrobna določila, ki sodijo v statut.
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8. Predlagatelj naj prouči razmerje med
kmetijsko-gozdarsko zbornico in državnimi organi glede sodelovanja kmetijskegozdarske zbornice pri sprejemanju
ukrepov državnih organov in glede pooblastil državnih organov pri delovanju
kmetijsko-gozdarskih zbornic (razpust
sveta). Interventna vloga države naj se
omeji le na javna pooblastila.
9. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
zakona za drugo obravnavo prouči in
ustrezno upošteva mnenje Sekretariata,
za zakonodajo in pravne zadeve.
10. Predlagatelj naj prouči možnost, da
bi se volitve v svet kmetijsko-gozdarske
zbornice na nivoju države opravile posredno, to je na svetih območnih kmetijsko-gozdarskih zbornic.
11. Predlagatelj naj prouči sedež republiške kmetijsko-gozdarske zbornice.

poročevalec, št. 27

STALIŠČA IN SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o kolektivnih pogodbah
glede na dosedanjo ureditev v delovnoDržavni zbor Republike Slovenije je ob
9. Predlagatelj naj pri pripravi zak
pravni zakonodaji. Obenem naj predlagaobravnavi predloga zakona o kolektivnih
drugo obravnavo enakopravno o
telj
prouči
ali
je
načelo
prostovoljnosti
in
pogodbah - prva obravnava na 22. seji,
va Inštitut kolektivnih pogodb, s k ^
svobode
sklepanja
kolektivnih
pogodb
dne 29. 6. 1994, na podlagi 185. člena
urejujejo pravice in obveznos
združljivo z določbami po katerih naj ko- se
poslovnika Državnega zbora Republike
dajalcev ter pravice in obveznost
lektivna
pogodba
velja
za
vse
zaposlene
Slovenije sprejel v naslednjem besedilu •
malcev, ne glede na to ali gre z® atj
in ne samo za člane sindikata, ki je skle- darske
ali negospodarske dejavn
nil kolektivno pogodbo.
STALIŠČA IN SKLEPE
10. V predlogu zakona za dr^9?°Xf
5. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
a
zakona za drugo obravnavo predvidi na- vo naj predlagatelj določi, ° .vset)U|
1. Državni zbor sprejema predloženo be.j
čin spremljanja izvajanja kolektivnih po- pogodba v normativnem delu
vs c
sedilo zakona o kolektivnih pogodbah
godb s strani državnih organov, še pose- določbe, s katerimi se ureja ® _z(Tie«
- prva obravnava, kot primerno osnovo
^
bej glede izvajanja tarifnega dela kolek- nitev in prenehanje delovnih
za pripravo besedila predloga zakona za tivnih pogodb.
plače in druge osebne prejemi^delo"
drugo obravnavo
pri delu, zagotavljanje pogojev z:a
6. Predlagatelj zakona naj pri pripravi nje sindikata pri delodajalcu ° ^ ^
zakona za drugo obravnavo poveča kazni pravice in obveznosti, ki izhajaj
2. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
besedila za drugo obravnavo upošteva za neizvajanje sklenjenih kolektivnih po- merij med delodajalci in delojem
pripombe, ki jih je v svojem mnenju po- godb tako, da bodo zagrožene kazni delovale predvsem preventivno.
dal Sekretariat za zakonodajo in pravne
11. Predlagatelj naj za drugo obravj
zadeve.
pripravi zakon tako, da bo deioi
(i
7. Predlagatelj zakona naj pri pripravi dana možnodz predlagati too jte ,
3. Predlagatelj besedila naj pri pripravi zakona za drugo obravnavo prouči način pravne osebe v kolikor deloa p0got
predloga zakona za drugo obravnavo pri- mirnega reševanja kolektivnih sporov in mesece ne izplačuje s kolektiv11
dobi in upošteva mnenja in stališča Eko- predvidi rešitve v primeru, če se stranki bo dogovorjene višine plač.
nomsko-socialnega sveta, ki je bil usta- ne sporazumeta o reševanju interesnega
novljen s podpisom dogovora o politiki spora z arbitražo.
plač v gospodarstvu za leto 1994 in mne- 8. Predlagatelj zakona naj pri pripravi
nja ter stališča različnih zainteresiranih zakona za drugo obravnavo:
Državni zbor Republike Sloven'j?jne p4
predlagateljev.
Vladi Republike Slovenije, da P' |i
- pri 12. členu:
stopek ratifikacije Konvencije b0ijjJ
4. Predlagatelj zakona naj pri pripravi Črta varianto k 12. členu,
Mednarodne organizacije ^e'.® r0{jia'
zakona za drugo obravnavo prouči možnju kolektivnih pogajanj in Prip
ne posledice spremembe koncepta v pro- - pri 17. členu:
165 k tej Konvenciji.
stovoljno sklepanje kolektivnih pogodb Upošteva varianto k 17. členu.
SKLEP

ta
državnega zbora ob obravnavi zahteve Temeljnega sodišča v Ljubljani, Enota
v Ljubljani v zvezi z vloženo zasebno tožbo zoper poslanca državnega zbora
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi zahteve Temeljnega sodišča
v Ljubljani, Enota v Ljubljani v zvezi
z vloženo zasebno tožbo zoper poslanca Državnega zbora, po drugem odstavku 83. člena Ustave Republike Slovenije
na 22. seji, dne 29. 6. 1994, na podlagi
drugega odstavka 36. člena poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi drugega odstavka 83. člena Ustave
Republike Slovenije ter prvega in drugega odstavka 22. člena zakona o poslancih v zvezi z zahtevo Temeljnega sodišča
v Ljubljani, Enote v Ljubljani z dne 20. 4.
1994 zaradi vložene zasebne tožbe v ka-

zenski zadevi opr. št. I K ^j.|j|tv« ?
kaznivega dejanja žaljive oba ^
čl. 108/1, II in III KZ Republikei*
n(
prizna imuniteto poslancu up ^
zbora Republike Slovenije 9°0 .nsK*
Hvalici in ne dovoli začetka K *
postopka.

SKLEP
'
državnega zbora ob obravnavi obvestila Temeljnega sodišča v Murski Soboti«
Enota v Murski Soboti, o uvedbi preiskave zoper poslanca državnega zbora^.
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi obvestila Temeljnega sodišča v Murski Soboti, Enota v Murski Soboti o uvedbi preiskave zoper poslanca
Državnega zbora, po tretjem odstavku
83. člena Ustave Republike Slovenije na
22. seji, dne 29. 6. 1994, na podlagi drugega odstavka 36. člena poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
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SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na
podlagi tretjega odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije ter tretjega odstavka 22. člena zakona o poslancih
v zvezi z obvestilom Temeljnega sodišča
v Murski Soboti, Enote v Murski Soboti
opr. št. Kpr 242/93-8, z dne 27. 5. 1994,
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v zvezi s preiskavo v smeri p°
nivega dejanja izdaje nekriteg „jI
prvem odstavku 172. člena *
zakona SFRJ v zvezi z 1961?"% Uf
skega zakona SFRJ ter 4„f'^nijejjd
vo
nega zakona ReDublike Sio
-.„sls1
RS št. 1/91) ne prizna imun|'®J"r6nij9
Državnega zbora Republike 5'
spodu Jožefu Kocuvanu.

Predlog zakona o ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA ODPLAČILO
KREDITOV ZA TRAJNA OBRATNA SREDSTVA IN KREDITOV ZA
IZVEDBO NUJNIH INVESTICIJSKIH DEL SLOVENSKIH ŽELEZARN
EPA 743 - HITRI POSTOPEK
sredstva in za začetek planiranih investicij, ki so potrebna
za realizacijo načrtovane sanacije Slovenskih železarn, ki
je vsled pomanjkanja sredstev za te namene ogrožena,
kljub povečanju povpraševanja po proizvodih Slovenskih
železarn. Slovenskim železarnam bo s tem zagotovljena
možnost najetja kreditov za trajna obratna sredstva in
začetek nujnih investicij, ki bodo zmanjšale stroške proizvodnje, ter zagotovitev sredstev za odplačilo glavnice teh
kreditov, ki po plačilu predstavljajo terjatev Republike
Slovenije do Slovenskih železarn in se lahko po sklepu
Vlade Republike Slovenije spremenijo v kapitalski delež
države. To je pogoj da Slovenske železarne začno poslovati s pozitivnim rezultatom.

Vlada Republike Slovenije je na 94. seji dne 14. julija 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV
£A ODPLAČILO KREDITOV ZA TRAJNA OBRATNA SREDSTVA in KREDITOV ZA IZVEDBO NUJNIH INVESTICIJSKIH
°EL SLOVENSKIH ŽELEZARN,
Vam
9ni
ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
01
• člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku, za sejo zbora 19. julija 1994.

OPOMBA: državni zbor se je, ob sprejemanju
dnevnega reda 23. seje, 19. julija letos, odločil, da
bo ta zakon sprejemal v treh fazah zakonodajnega
postopka!

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po
hitrem postopku zaradi izrednih potreb države, ker se
Predlagane
rešitve nanašajo na čimprejšnjo možnost
na
ietja kreditov Slovenskih železarn za trajna obratna

- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejavnosti,
- dr. Ivo BANIČ, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

UVod

Potrebna sredstva za odplačilo kreditov za trajna obratna
sredstva

CILJCENA STANJA ,n RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA IN

Vlada Republike Slovenije je na svoji 88. seji dne 2. junija 1994
obravnavala »Poslovno poročilo Slovenskih železarn za leto
1993 z usmeritvami na nadaljnje poslovanje«, s katerim jo je
vodstvo Slovenskih železarn izčrpno seznanilo z uresničevanjem sanacijskega programa na vseh segmentih poslovanja,
poslovnih rezultatih v letu 1993, ter strategijo razvoja Slovenskih železarn. Podan je bil še gospodarski načrt v sistemu SŽ
(plan za leto 1994), vodstvo pa je predlagalo tudi dodatne
ukrepe sanacije v letu 1994.

>ev, da država sanira Slovenske železarne je bila sprao
1991VZ rnesecu
marcu 1991, operativno pa izvedena v aprilu
las,n
lea remo
'nsko transformacijo z aktom o prenosu družbe199? PSpre et*enja v državno lastnino. Zato je bil v oktobru
Ustrt na zakon
' Sanacijski program Slovenskih železarn in
Pron arr|
°daja, ki naj bi zagotovila uresničitev tega
(Ur£[ 3 in to: Zakon o kritju izgub Slovenskih železarn
list 57/92
Obw> ■06
)> Zakon o jamstvu Republike Slovenije za
Hst c?"' izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni
n
0
*atr
i>'obratna
' ^akon
jamstvu
Republike
Slovenije
za kredite
gjj raJna
sredstva
Slovenskih
železarn
(Uradni
list 55/

Med ukrepi sanacije poslovanja SŽ v letu 1994 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o dopolnitvi zakona o jamstvu
Republike Slovenije za kredite za trajna obratna sredstva
Slovenskih železarn s tem, da se je jamstveni potencial povečal od sedanjih 72 mio DEM za 33 mio DEM.

%»a,L.'e Sanacljskega programa je Vlada Republike SloveOđ u '6 spremljala
in tudi poročala Državnemu zboru. Eno
PfOn ma P°roCil ie ,udi poročilo o izvajanju Sanacijskega
ten> a Slovenskih železarn v prvem polletju 1993, sprejeoSn" seji Vlade Republike Slovenije 23. sept. 1993, na
katere a so bile
% <?!ovens
9
sprejete dodatne usmeritve za sanaV|Qrj '
kih železarn in so imele za posledico ukrepanje
f,e ub ke
ladaT P " Slovenije in sprejem temeljnih izhodišč za
199? r sanacijo
Slovenskih železarn in to na 61. seji 23.12.
^HADrT ' ,em so bili upoštevani predvsem izsledki študije
sklepi 16. in 20. seje Upravnega odbora Slovenskih
'n ii*arn' razvojne usmeritve Slovenskih železarn do leta 2000
jJJOotovitve ob poročilu Slovenskih železarn o izvajanju
Igriškega programa Slovenskih železarn v prvem polletju
Sgjl • *lada Republike Slovenije je te usmeritve na svoji 88.
*-■ 6.
1 QQ<1 ob
r»h obravnavi
nhraunaui Pnclnunana
nofflčila Slovenskih
SlOVRDSkih
6- 1994
Poslovnega poročila
rr
»
za
leto
1993
in
poslovne
usmeritve
za
leto 1994
a
in ugotovila, da Slovenske železarne v večjem delu
ra
kQ"''" Jo sanacijski program, da so realizirani nekateri pričala «« cilji ter, da je poslovna politika za leto 1994 s planom
j St đ ^994 nadaljevanje sanacijskega programa in v skladu
W 'i° PHARE in izhodišči sanacije Slovenskih železarn
M na 61. seji Vlade Republike Slovenije. Za realizacijo
iaift 8"1® Pa je potrebno zagotoviti z zakonom Slovenskim
rj^nam trajna obratna sredstva v višini 33 mio DEM in 28
°EM za nujne investicije.

Zakon o jamstvu Republike Slovenije za kredite za trajna
obratna sredstva Slovenskih železarn je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 55/92, z odredbo Ministrstva za finance
(Uradni list RS, št. 6/93) pa so bili podrobneje opredeljeni tudi
pogoji in postopek za izdajo jamstva s strani Republike Slovenije. Ta zakon je omogočil, da so Slovenske železarne, predvsem na segmentu metalurgije, kamor so usmerjale večino
teh finančnih sredstev, uspele sfinancirati povečano proizvodnjo in prodajo proizvodov. Obseg prodaje metalurških
družb se je v letu 1993 povečal za cca 11%, vrednostno pa se
je prodaja povečala realno za cca 10%.
V obdobju od 14. marca 1993 do 28. marca 1994 so Slovenske
železarne tako najele kredite v višini 66,1 mio DEM, s tem je
skupaj z obrestmi kreditni potencial določen z zakonom,
izčrpan. Kot kreditojemalec se je v vseh primerih pojavljalo
krovno podjetje (Slovenske železarne d.0.0.), s čemer je bil
vzpostavljen kontinuirani nadzor nad trošenjem. Za naveden
znesek kredita so Slovenske železarne v skladu z zakonom
prejele tudi jamstvo Republike Slovenije.
Sredstva so se v največji meri porabljala za nakupe surovin in
energentov za potrebe metalurških družb Acroni Jesenice,
Metal Ravne in Jeklo Štore, deloma pa tudi za ostale družbe
(Fiprom jesenice, Livarno Štore in Jeklolivarna Ravne), za
13
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nakup KNOW-HOW-a, ter za financiranje trgovinskih tokov
preko krovnega podjetja SŽ d.o.o. Ljubljana in komercialnega

podjetja KOPO Ljubljana. Končni porabnik najetih kreditov so
torej družbe:

Končni kreditojemalec

Kreditodajalec
LBS N.Y.
LB Kranj
SKB Ljubljana
SKB Ljubljana
LB Akred.
LBS N.Y.
LB GB Kranj
LB GB Kranj
LB SB Celje
SKUPAJ

Znesek
kredita
v DEM
16.711
5.000
6.000
6.000
5.000
8.356
5.886
10.194
2.998
66.145

(podatki v tisočih DEM)

Metalurške družbe
ACRONI
METAL
JEKLO
8.335
4.846
3.528
3.391
697
667
1.608
915
1.344
2.897
1.468
1.165

FIPROM

LIVAR.

108

39
987

Seiko

98

5.000
2.278
2.722
5.106
26.337

1.320
804
2.598
1.400
14.048

956
984

3.008
1.004
2.489

1.598
10.242

108

1.028 "

98

1.004

3.008

teh družb v letu 1994, v primerjavi z letom 1993, povečala28
okoli 25%.

Iz pregleda izhaja, da so metalurške družbe od celotnih kreditov koristile 47,9 mio DEM oziroma 72,4%, ostale družbe
- predelovalci (brez komercialnega podjetja KOPO in SŽ
d.o.o. Ljubljana) pa 2.238 mio DEM ali 3,38% od celotnega
zneska črpanih kreditov z jamstvom republike Slovenije.
Preko komercialnega podjetja KOPO poteka koriščenje kreditov v višini 6.181 mio DEM in sicer za nabavo strateških
surovin na tržiščih, ki jih že dalj časa obvladuje to komercialno podjetje, vendar pa se že pripravlja prenos obveznosti na
posamične metalurške družbe, s čemer bo komercialno
podjetje KOPO koristilo neposredno le 1 mio DEM kreditov.
Ta razlika v višini 9.824 mio DEM pa je za sedaj evidentirana
na SŽ d.o.o. Ljubljana, ki so ta sredstva koristile za:
»
- 5 mio DEM za odprtje akreditiva. V tem primeru SŽ dejansko niso črpale kredita, ampak zastavile samo jamstveni
potencial pri dajalcu garancije LB d.d. Ljubljana, pri kateri so
akreditiv odpirale.

V postopkih odobravanja jamstev po zakonu se je v
zaradi zapletenosti predpisanih postopkov izdaje jan™
izkazalo, da so le-ti neoperativni in ne pomenijo zadoistn
s
pogoja za izpolnjevanje obveznosti, ki izhajajosreds
iz sPre|ek|i-o
sanacijskega programa Slovenskih železarn. S
j^po
bila pridobljena z jamstvi Republike Slovenije se jenePraK
' ern
a
nadomeščal le tisti del izgube, ki se izkazuje v 9 1
denarnem toku. Namen sprejetja zakona je bil, da se kre6<>
sredstva, ki so pridobljena na osnovi jamstva Republik jj
venije, koristijo za tisti del kapitala, ki je bil izgubljensreza
nepokrite izgube, kar pomeni, da bi morala biti
za
v funkciji trajnega kapitala, oz. bi morala biti korišcen«
nadomestitev trajnega kapitala, izgubljenega zaradi iZ9.
v poslovanju. To pomeni, da zakon ni dosegel sV
°' zj
namena, tudi vsled kompliciranega postopka in P°90)®arcpridobitev jamstev, saj so morale Slovenske železarne za
vati svoj garancijski potencial. Vsled finančnega staf|Ja
venskih železarn, se je izkazalo, da je navedeno zavarov« j
glavna ovira za izpolnjevanje zakonsko določenih mozn
izvedbena vrednost le-tega ni bila dosežena.
a
Zaradi navedenega, Vlada Republike Slovenije pred|a9%^
se s predlaganim zakonom o zagotavljanju sredstev za
čilo kreditov za trajna obratna sredstva in kreditov za
nujnih investicijskih del Slovenskih železarn v višini 6j ^
DEM z odplačilom glavnic najetih kreditov v roku 8 ' po
terjatvijo Republike Slovenije do Slovenskih železarn, Ki =* |.
sklepu Vlade Republike Slovenije lahko spremenijo v
ski delež države, zagotovi Slovenskim železarnam Kf®
potencial v višini 33 mio DEM.
vj(J
Pri predlogu za nove kredite v višini 33 mio DEM, ki jih %inajele Slovenske železarne je pri izračunih upoštevan ^
malen obseg potrebnih sredstev za financiranje proizvo
Izguba iz preteklih obdobij bo pokrita na druge načine. P zj
tega pa predvidevamo, da bo del potrebnega denavfl ^
obratna sredstva pridobljen že iz tekočega poslovanja
1994, z dezinvestiranjem in drugimi ukrepi.
«jij $
Dosedanji ukrepi Vlade RS - koncema SŽ so omog°c">
so se v sistemu SŽ ohranili perspektivni programi. Na 5s ,adii
nem trgu je recesija prešla v konjukturo, ki se bo v * fo
s tržnimi raziskavami za jeklarske izdelke še stopnjeva' ,ejo
dejstvo prispeva, da prodajne cene izdelkom SŽ
S povečanjem proizvodnje bodo doseženi pozitivni d«' j«
tokovi v večini družb SŽ. Za realizacijo povečane p
so potrebna dodatna obratna sredstva. Vlada Republik®.^«
venije bo v skladu s sanacijskim programom oziroma P°

- razlika 4,824 mio DEM pa je bila porabljena za serviranje
dela najetih kreditov (zlasti za obveznosti, ki izhajajo iz zgoraj
navedenega akreditiva), za financiranje nastajajoče komercialne dejavnosti na ravni koncema in za financiranje redne
dejavnosti na ravni koncema in za financiranje redne dejavnosti koncema. Družbe v sistemu SŽ v letu 1993 niso plačevale prispevkov krovnemu podjetju, zato se sedaj v skladu
z dokončnim delilnikom vzpostavljajo z vsemi družbenimi
- dolžnicami kreditnimi odnosi, s čemer bo delež koriščenja
kreditov s strani koncema le še okoli 6 mio DEM. Na nivoju SŽ
d.o.o bo namreč do nadaljnjega ostala obveznost iz naslova
odprtega akreditiva, saj v tem trenutku še ni formirana
družba, ki bo program po odkupljenem KNOW-HOW-a realizirala, s tem pa ostajajo na koncernu tudi vse obveznosti, ki
izhajajo iz odprtja akreditiva.
Iz opisanega sledi, da so SŽ (če izvzamemo nakup KNOWHOW-a in plačilo stroškov, ki so v zvezi z akreditivom že
oziroma še bodo nastali) zajete kredite v celoti porabile za
trajna obratna sredstva.
Kot je uvodoma že pojasnjeno, je Vlada Republike Slovenije
na svoji seji dne 2. junija 1994 sprejela vrsto sklepov na
pobudo vodstva in Upravnega odbora Slovenskih železarn.
Da bi izboljšali ugodne trende v poslovanju, zlasti pa izkoristili
trende na trgu koncem 1993 in v začetku leta 1994, najavljajo
konec recesije na mednarodnem tržišču jeklarskih izdelkov,
so poleg najugodnejših tehnično tehnoloških, kadrovskih,
socialnih, organizacijskih in ostalih ukrepov nujno potrebna
dodatna obratna sredstva v višini 33 mio DEM, ki se bodo
uporabila za financiranje proizvodnje metalurških družb. Slovenske železarne načrtujejo, da se bo proizvodnja in prodaja
poročevalec, št. 27

Ostale družbe v dajalec
VZDRŽ. JEKLOLIV.
KOPO SŽ d.o.o.
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Pospeševanja proizvodnje in prodaje odobravala kredite za
je posle, ki bodo zagotavljali pozitivne denarne tokove.
r>hM poud
ariti, da prodajna povpraševanja presegajo prozmo l
om 6"f er|
9 i>vosti družb SŽ. V večini primerov pa gre za
nK. l i faktor v proizvodnji ravno zaradi pomanjkanja
obratnih sredstev.

Vlada Republike Slovenije je na 88. seji 2. 6. 1994 ob obravnavi poslovnega poročila Slovenskih železarn za leto 1993
z usmeritvami za nadaljne poslovanje v letu 1994 ugotovila
v 4. sklepu: »da ne razpolaga s potrebnim kapitalom, s katerim bi izvršila dokapitalizacijo Jekla Štore v višini 51,4 mio
DEM in bo v primeru, da potencialni partner za nakup Jekla
štore ne bo identificiran, potrebno ustrezno ukrepati.«

P J6™ b°do doseženi cilji in namen zakona, s katerim je
^leza"0 ustvariti P°9°ie za realizacijo sanacije Slovenskih

Skladno z odločitvami Vlade Republike Slovenije so Slovenske železarne pristopile k pripravi investicijskih elaboratov in
pripravo finančnih konstrukcij za realizacijo teh investicij,
zakar mora biti predhodno predlagan zakon o zagotavljanju
sredstev za odplačila kreditov za trajna obratna sredstva in
kreditov za izvedbo nujnih investicijskih del Slovenskih železarn.

Nu

lne Investicije v Slovenske železarne

dai?In8''nih izhodiščih sanacije Slovenskih železarn je opre'udi tehnološka sanacija Slovenskih železarn, ki bo
sanaci
iekla Zana roizvodn
i' kakovosti, produktivnosti in posodobitvi
dosfle
P
i° izdelčne izbire z višjim donosom. Za
5atj' 9° tega cilja bo potrebno, sočasnost s šolanjem, izboljVost kadrov in
vodn' merilno in
ustrezno obnoviti tehnološko proizPriia °' .
kontrolno opremo, ter izvršiti ustrezne
na
Slov en|-itv®
zahteve.
Vlada Republike
je je na 61.naravovarstvene
seji sprejela sledeče
sklepe:

2. FINANČNE POSLEDICE
Predlagani zakon bo povzročil obremenitev proračuna Republike Slovenije v naslednjih osmih letih za skupni znesek 61
mio DEM. V vsakoletnem proračunu Republike Slovenije bo
od leta 1995 potrebno zagotoviti 1/8 sredstev od prej navedenega skupnega zneska. Z temi sredstvi bo Republika Slovenija odplačevala glavnico kreditov, ki jih bodo Slovenske
železarne najemale za trajna obratna sredstva in izvedbo
nujnih investicij.

Vlad"* 0publike sloven
ciie u ?i e nskih
'ie podpira nujne proizvodne investiPHabc
.
železarnah višinah
v skladuin združbah
ugotovitvami
nt ,
in sicer
v naslednjih
v letu študije
1994:
Jesenice,
Ravne,
lo Štore,

Jek

BESEDILO ČLENOV:

6.5 mio DEM
4.0 mio DEM
2,5 mio DEM.

1.člen
Republika Slovenija bo od leta 1995 do leta 2002 v proračunu
zagotavljala sredstva za odplačilo glavnic kreditov, ki jih Slovenske železarne d.o.o. najemajo za nabavo trajnih obratnih
sredstev in izvedbo nujnih investicijskih del, v skupnem znesku 4.855.943.125,00 SIT (61 mio DEM).

si(fvklep
l9gcen®ke železarne - Acroni Jesenice bodo morale v letu
Ustrg ° novit' vročo valjamo, da bi lahko proizvajale jeklo
'antskKa kakovosti in znižale stroške. Za te namene je konsulNi.
organizacija Sifres-PHARE priporočila obseg Investi«~15 mio DEM. Oprema za obnovo vroče valjarne bo
''aiaia 9-1
o Po posebnem naročilu v tujini, sama izdelava pa bo
mo2 mesecev, montaža opreme pa bo trajala do šest

Vlada Republike Slovenije spremeni tolarski znesek iz 1.
odstavka, če se spremeni razmerje tolarja proti DEM po tečaju
Banke Slovenije.
Sredstva iz prvega odstavka lahko znašajo največ 1/8 skupnega zneska letno.

oitiog fac|j° obnove vroče valjarne bo Ministrstvo za finance
i*Vaiai u° s'ovenskim železarnam zavarovanje naročil pri
Jrerjjev delov, da bi bili le-ti pravočasno izdelani. Poraba
!9| < n0 v realizirana šele v letu 1995, zato rabijo Slovenske
bi qattu . letu 1994 samo ustrezen jamstveni instrument, ki
sgDJ® J' izvajalci sprejeli (ustrezna bančna garancija ob
9aranciji Vlade Republike Slovenije).

Sredstva iz 1. odstavka tega člena po plačilu predstavljajo
terjatev Republike Slovenije do Slovenskih železarn d.o.o., ki
jih ta lahko po sklepu Vlade Republike Slovenije spremeni
v kapitalski delež države.
2. člen

i investicijami bodo doseženi sledeči cilji:

Sredstva iz 1. odstavka 1. člena se namenijo za:

Cr

^ °ni Jesenice
f

- trajna obratna sredstva v znesku 2.626.985.625,00 SIT (33
mio DEM)
- investicije v znesku 2.228.957.500,00 SIT (28 mio DEM) in
sicer v:
- Acroni Jesenice
1.711.520.938,00 SIT (21,5 mio DEM)
- Metal Ravne
318.422.500,00 SIT (4,0 mio DEM)
- Jeklo Štore
199.014.063,00 SIT (2,5 mio DEM)

se invest ra v
9®*s1roški
'
za

P oi>u
obločno peč. S tem se znižajo
*8 Dr, P'ača
i
več kot 25 DEM na tono jekla, investicija
v enem letu.
v

se inves,ira v
"w°
opremo za stroj za kontinuirano
i?bo||i®a kin opremo za mehko sekundarno hlajenje. S tem se
' vallteta in je možnost prodaje bistveno večja.

3. člen
Razmerje med Republiko Slovenijo, Slovenskimi železarnami
in bankami, pri katerih bodo Slovenske železarne najele kredite iz 1. odstavka 1. člena, s uredijo s posebno pogodbo za
vsak kredit.

Valj?]0 °EM se investira v vročo valjamo. S tem se znižajo
Na? naPake in zviša izplena za 9%, ter znižajo stroški
lja|a podnje
za 80 DEM/t. Istočasno bo ta investicija zagotav0večan
«Vi<sorn,e
ie kapacitete hladne valjarne Bela za 15% in
izplena za 2%.

Pogodbe iz prejšnjega odstavka sklepa po predhodnem
soglasju Vlade Republike Slovenije Minister za gospodarske
dejavnosti.

Ravne

1,5
l|a 10 DEM se investira v napravo za standardiziranje vlivateta jdnje velikih ingotov (2,5 tone). Rezultat je večja kvall' '"vesticija se poplača v nekaj mesecih.
5,5
8
'Qki>10
0

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti je dolžno Ministrstvu
za finance sproti posredovati izvode dokumentacije o sklepanju in izvajanju pogdob iz prvega odstavka tega člena.

Štore

4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu.

se

investira v obločno peč. Ponovna uporaba
Peči ima za posledico prihranek 49 DEM/t.
15
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OBRAZLOŽITEV
Zakon o zagotavljanju sredstev za odplačilo kreditov za trajna
obratna sredstva in kreditov za izvedbo nujnih investicijskih
del Slovenskih železarn po posameznih členih določa:

- znesek 33 mio DEM za nabavo trajnih obratnih sre^s,fLk
- znesek 28 mio DEM za investicijo po posameznih druzo

1. člen

Slovenskih železarn d.o.o. in sicer:

Za odplačilo glavnic kreditov, ki jih Slovenske železarne d.o.o.
najemajo za nabavo trajnih obratnih sredstev in za financiranje nujnih investicijskih del v skupnem znesku 61 mio DEM bo
Republika Slovenija v proračunih v obdobju od leta 1995 do
leta 2002 zagotavljala sredstva v prej navedenem skupnem
znesku.

- Acroni Jesenice
- Metal Ravne
- Jeklo Štore

' mio
'°nFM
4,0
Of
2,5 mio DW

3. člen

Sip
Člen določa, da se razmerje med Republiko S/oven'/0' ^
venskim železarnam in bankam, pri katerih bodo Slov
železarne najele kredite urejene s posebno pogodbo za
kredit posebej.

V proračunu Republike Slovenije za posamezno leto bo zagotovljenih največ 1/8 skupnega v zakonu določenega zneska.
Sredstva, ki jih bo Republika Slovenija zagotavljala za
namene odplačil glavnic kreditov Slovenskih železarn d.o.o.
bodo predstavljala terjatev Republike Slovenije do Slovenskih
železarn d.o.o., ki pa jih bo le-ta lahko po sklepu Vlade
Republike Slovenije spremenila v trajni delež države.

Za sklepanje pogodb po predhodnem soglasju Vlade
blike Slovenije je pooblaščen Minister za gospodarske o
nosti.
Člen določa tudi obveznosti Ministrstva za 90SP°
e
dejavnosti, da Ministrstvu za finance sproti posreduje «
dokumentacije o sklepanju in izvajanju prej navedem
godb.

2. člen
Namen sredstev, ki jih bo Republika Slovenija zagotavljala je
določen in sicer:

Poslovno poročilo Slovenskih železarn za I. polletje leta 1994 [ jap-alc : VC-

k
' nr-';; cA P~>

-1 foV £ I
L
ter z dokapitalizacijo družb. V primerih, kjer bodo
kljub vsem aktivnostim še vedno izkazovale neiagativni dtfjV
tok, bomo pristopili k zamenjavi vodstev, tam kjer
slabega poslovanja v objektivnih pogojih in programi n"^"jjt!
perspektive pa je potrebno družbe odprodati v oblikan.
predvideva zakon.

1. POSLOVNE AKTIVNOSTI SLOVENSKIH ŽELEZARN
V POLLETJU LETA 1994
Na osnovi sklepa 61. in 88. seje vlade Republike Slovenije
z dne 23. 12. 1993 in 2. 6. 1994 ter na osnovi sklepov UO
Koncema Slovenskih železarn smo oblikovali nadaljnje usmeritve razvoja Slovenskih železarn in izdelali dopolnila strategije vodenja koncernskih družb Slovenskih železarn. Dosedanje usmeritve in strategije Slovenskih železarn smo lastniku
Slovenskih železarn predstavili, zato bomo tokrat zapisali le
nove aktivnosti In poglede, ki jih je potrebno vplesti v vsakdanjik našega skupnega dela, če resnično želimo uspeh sanacije Slovenskih železarn.

V sedanji fazi sanacije metalurške družbe še vedno d®^,
izgubo, ki v eni od oblik bremeni lastnika. Slovenske «
zarne so imele največji izpad proizvodnje v prvih
tega leta zaradi pomanjkanja obratnih sredstev. V °[' a
kvartalu se je situacija izboljšala, saj smo pridobili sreds ^ i
osnovi jamstva Republike Slovenije. To pa so bili e jj. j
pogojev izboljšanja rezultatov poslovanja v primerjavi s
njim letom. Povečanje proizvodnje in še vedno ne9jav I
denarni tokovi so vzrok, da so finančna sredstva pošla-Vjvf [
Ija pa se cela vrsta težav od najavljanja zaustavitve o°
surovin kot energentov.
„iiin
Vodstvo Koncema Slovenskih železarn je v svojem tre
"°LpoB
za leto 1993 in v Načrtu za leto 1994 že prikazalo P° ,h|iK
dodatnih obratnih sredstvih za leto 1994. Vlada R®P%ul>
Slovenije je naše predloge obravnavala in jih sprejela- ^
temu, da smo sedaj v sedmem mesecu leta, še vedno
Zakona, na osnovi katerega bi Koncem Slovenskih z®,gjyO
pridobil sredstva za letošnje leto. Upamo, da je to d ' 0(v
zadosten pokazatelj, da v takšnih razmerah sanacija =>' s«
skih železarn ne more potekati zadovoljivo. Nujno je. ^liK'
pospešijo postopki in s tem izpolnijo sklepi Vlade Rep" z»
Slovenije. Brez zakonskih osnov za pridobitev sreds'111
letošnje leto je celoten sistem Slovenskih železarn ^
element v finančni disciplini slovenskega gospod®■
Navedeni problemi vplivajo na slabše poslovne rezuul'°. p3
s tem na večji strošek tudi za državo. Slabši rezili'®
vplivajo na nižjo vrednost družb in s tem na nižjo kupnl%tfl
prodaji. Zaradi naštetega celoten sistem izgublja t>°
»ako v bankah kot nri dohavitnliih
,

Kot je razvidno iz sklepov Vlade Republike Slovenije je
skladno z družbenim prizadevanjem eden od temeljnih ciljev
sanacije odprodaja večine družb Slovenskih železarn. Pri tem
imajo prednost tiste družbe, ki niso niti tehnološko niti tržno
povezane znotraj Slovenskih železarn. Za te družbe velja, da
jih sedanja lastniška oblika ovira. Zanje smo že izdelali tržni
pristop prodaje, ki naj bi v bližnji prihodnosti obrodil sadove.
Zaradi večletne krize v metalurgiji, metalurške družbe Slovenskih železarn še vedno niso sposobne poslovati samostojno,
brez pomoči države. Denarni tokovi niso pozitivni, kljub temu
pa beležimo uspehe na povečanju dodane vrednosti na proizvod in na področju trženja. V nekaterih primerih so že zagotovljeni objektivni pogoji za dosego pozitivnega denarnega
toka, ob predpogoju, da bi bile družbe Slovenskih železarn
kreditno usposobljene, oziroma da bi dobili kredite za
obratna sredstva takrat, ko jih potrebujejo. Jamstva Republike Slovenije za kredite za trajna obratna sredstva pa praviloma kasnijo, kar povzroča časovne zamike v financiranju in
s tem močne blokade v sami proizvodnji. Za sanacijo Slovenskih železarn je nujno, da se družbe kreditno usposobijo. To
je mogoče zagotoviti s prestrukturiranjem sredstev in kapitala
poročevalec, št. 27
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aku emo in ro8 mo
U»°i^
i pomagal
P 'odstraniti
svojega
lastnika,slabpsti.
da nam bo
ojimi ukrepi
navedene

2.2. PROIZVODNI POKAZATELJI PREDELOVALCEV
Družba Fiprom Jesenice izkazuje v primerjavi z istim lanskim
obdobjem 36% znižanje proizvodnje, ki je posledica zapiranja
valjarne žice v drugi polovici leta 1993.

dstvo Koncerna
Poma'8u°VOS,i
Slovenskjih železarn se zaveda
Koncerna na
?av2fit
kadrovskem področju. Z veliko
S riazadeva
sreću '° ' P
pridobiti ustrezen kader. Pri tem se
vpodJe z velikimi težavamni, saj je malokdo pripravljen priti
ki e
e
iavnni?! P°'ostalih
9 presoje
lastnika
o delu, izpostavljeno še
°sti in kritiki
družbenih
dejavnosti.

Pri ostalih predelovalnih podjetjih je tako kot pri metalurških
družbah opazen naraščajoči trend proizvodnje.
2.3. NUJNE INVESTICIJE V METALURŠKIH DRUŽBAH

v
dru>t? 50ncerna
Slovenskih železarn se obvezuje, da bo
n
ie Dr
^oncerna
Slovenskjih železarn doseglo izkorišča1
vpr|meos,al
"
notranjih
rezerv v poslovanju. Zavedamo se, da
ja n er"'da se realizirajo sklepi vlade R Slovenije o jamstvih
iele ® Redite, morajo rezultati poslovanja družb Slovenskih
ati

V Slovenskih železarnah se v družbah: ACRONI Jesenice,
METAL Ravne, JEKLO Štore in VALJI Štore predvidevajo
investicije, brez katerih ni možno izpeljati prestrukturiranja
tehnologije.

Lastnih ' pozitivne denarne tokove že v naslednjem letu.
mini.. | Polagamo, da se to zadnje jemlje kot spodnja
Povezaana zobveza
vodstva
Koncerna
Slovenskih železarn in je
nadaljnjim
mandatom
vodstva.

Vlada Republike Slovenije je že s svojimi izhodišči za sanacijo
Slovenskih železarn z dne 21. 12. 1993 potrdila nujne proizvodne investicije v skladu s študijo PHARE. Za navede investicije potrebuje vodstvo Slovenskih železarn še super garancijo
Vlade Republike Slovenije za najetje bančnih kreditov. Kriteriji Vlade so bili sprejeti na njeni seji dne 4. 11. 1993.

Proizvodnja
Meta1?1?,^y°DN0 TEHNIČNI kazalci poslovanja
P
°LLETJU 1994DRU SL0VENSKIH ŽELEZARN V 1.

Zavedati se moramo, da je za vse prej navedene investicije rok
izvedbe najmanj leto dni in da pri vsaki zakasnitvi povzročamo veliko škode, ki se kaže na višjih proizvodnih stroških,
hkrati pa se nam zaradi nedoseganja 100% kvalitete izmikajo
trgi.

meta

lurške družbe je značilna prezasedenost razpoKa
Mo{n. Se
pacitet
za proizvodnjo in predelavo jekla z naročili.
e
vse tri
' P°večala proizvodnja jekla (19,2%). Enako je za
n9ga Metalurške
družbe značilen močan pomik proizvodxa h
uv,„
cenfH
kvalitetnejšim grupam jekel, ki zavzemajo višje
ne razrede.

1

Namen teh investicij je predvsem sledeč:
- izboljšanje kvalitete izdelkov
- dvig produktivnosti
- odprava ozkih grl v proizvodnih verigah
- zniževanje stroškov in potroškov vseh vrst
- razvoj in izdelava novih proizvodov
- obdržanje in osvojitev novih trgov
- ekologija

njaef51?? v mesec se dviga proizvodnja, kjer posebno predD)aju j ® larPa Bela družbe Acroni Jesenice, ki je v mesecu
&%) p,uni'u močno presegla projektirano kapaciteto (26 in
Ravne ,° %noPod
presega planske obveznosti jeklarna Metala
Jn
to 2= io^ 'zaradi linearnim P'anom je jeklarna Jekla Štore
leta,
'
pomanjkanja repromaterialov v začetku

Po posameznih družbah so prednostne investicije sledeče:

i. 8k|
dotoi^0,2.v'^j° proizvodnjo so tako v družbi Acroni Jesenice
lavne k iSi izPleni jekla, medtem ko je jeklarna Metala
dosBn9aobdr
žalaboljšega.
lanskoletni izplen, jeklarna Jekla Štore pa
za 2%

ACRONI - Jesenice: - Ponovčna peč v Jeklarni Bela
- Rekonstrukcija vroče valjarne
METAL - Ravne: - Optimirano litje v Jeklarni
- Kontrolna linija v Valjarni

,6

}av6nakom?rno oskrbo z jeklenim odpadkom so imele
Sreos, Vs? ,ri jek,arne. Razlog je v pomanjkanju finančnih
ln v sok
i konjunkturi na trgu jeklenega odpadka.
nelwa !
^r»i r>rocesu
'itetne9a jeklenega odpadka pomeni v tehnolojekla ;? VlS e slabši izkoristek, podaljšanje procesa izdelave
i specifične potroške. Nekvaliteten jekleni odgaD"
jani dvig stroškov pri proizvodnji jekla do 40 DEM/t.

JEKLO* - Štore: - Zamenjava transformatorja elektro
obločne peči
- Ponovčna peč v Jeklarni
VALJI - Štore: - Centrifugalno vlivanje valjev
* Končna rešitev te investicije je odvisna od celotne razrešitve
problematike JEKLO ŠTORE.

rabe

MS?"
P°
energentov so v mesečni korelaciji z obseooijši *ne proizvodnje. Zato so specifični potroški bistveno
9s
rirner av
l 6nipC6,P
i i z letom 1993 in planom v družbi Acroni
°tore
deloma pa tudi v družbah Metal Ravne in Jeklo

ACRONI - JESENICE
Ponovčna peč, za katero je izbran dobavitelj pri predvideni
letni produkciji 210.000 ton vlitih slabov prinese 5,355 mio
DEM znižanja stroškov izdelave jekla.

mx
' proizvodnje jekla se je v vseh treh družbah
uHt' kar se odraža na višjih prodajnih cenah.
r
°duJLi letornlvnos' ieklarn (t/zaposlenega, leto) se je v primerjavi
*la§a?,1993
,8% močno dvignila. V Acroniju Jesenice ta dvig
ie Pr-j
. v Metalu Ravne za 19,7% in v Jeklu Štore zaradi
B
J omenjenih vzrokov za 11,7%.
&r>ai(6
Iriiju ^9otovitve kot za jeklarne veljajo tudi za valjarne
^ SnR bseg proizvodnje in storilnost naraščata, medtem ko
be|6j-'^'fične porabe znižujejo. Vroča valjarna Acronija tako
^ron i
' va|iarna Metala Ravne 36,5%, Hladna valjarna
^ 19,7% in valjarna Jekla Štore 0,7% porast proiz-

Rekonstrukcija vroče Valjarne je nujna zaradi zmanjševanja
valjarskih napak. S tem se zviša izplen za 9%, kar da znižanje
stroškov proizvodnje za 80 DEM/t. Istočasno se poveča kapaciteta hladne Valjarne za 15% in zviša izplen za 2%. To pomeni
ponovno znižanje stroškov za 20 DEM/t izdelka. Feasibility
študija je narejena, izbira se ponudnik opreme.
METAL-RAVNE
Optimirano litje jekla: gre za investicijo, s katero odpravimo
predvsem ozko grlo v livni jami Jeklarne in dvignemo tudi
izplen jekla. Pričakujemo letno znižanje stroškov v višini 0,5
mio DEM. Feasibility študija je narejena.

l'rg in
kovati tem boljše proizvodne možnosti se odpirajo tudi za
^loi Varnoletala Ravne, ki ima 9,5% višjo proizvodnjo in za
la iJsk
Ravne, ki ima proizvodnjo večjo za 18,5% glede
o obdobje.

Kontrolna linija v Valjarni: od investicije pričakujemo znižanje
stroškov v višini 6 DEM/t, oziroma 0,9 DEM letno. Najpomembnejše pa je, da kontrolna linija omogoča 100% kontrolo
17
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srečevale
V» 4iHV«ll\U
začetku IVi
leta
IU 1994
I
so
JV se
«JS vse
»<JO metalurške
llll>iuiuign^/ w
družbe
z velikimi problemi pomanjkanja obratnih sredstev.
imelo neposreden vpliv na možnost oskrbe s surovinami,
zagotavljanje normalnega obratovanja in na izpolnjev
^
dobavnih rokov. Po zagotovitvi finančnih sredstev 1s» .
v drugem četrtletju proizvodnja in prodaja bistveno izboU

kvalitete izdelkov, s čimer pričakujemo razširitev trgov,
zaupanje kupcev (Auditi) in prehod v višje cenovne razrede.
Feasibility študija je narejena.
JEKLO - ŠTORE*

V prvem polletju 1994 so metalurške družbe presegle ko|Wj_
sko prodajo istega obdobja preteklega leta za 6,1%. •^
nostno pa za 32,9%. Ob upoštevanju indeksa cen industrij«^
proizvodov predstavlja to 14% realni dvig vrednostiuni,u
Trendi prodaje so v porastu. V samem mesecu ir0 ' . za
v metalurgiji količinsko presegli lanskoletno P
19,8%, vrednostno pa nominalno za 49,7% in realno za zu.
V kumulativi količinsko in vrednostno še zaostajamo za p
nom, vendar bo njegovo doseganje možno, v kolikor d
uspeli zadržati dosedanje trende.

Zamenjava transformatorja elektro obločne peči: visoko
impendančni transformator omogoča, da njegovo moč povečujemo z zviševanjem električne napetosti. Moč pečnega
transformatorja je v direktni povezavi s časi taljenja. Od investicije torej pričakujemo znižanje vseh specifičnih potroškov
zaradi krajših časov izdelave jekla v elektro obločne peči.
Predvideno letno znižanje stroškov izdelave jekla znaša 2,8
mio DEM. Feasibility študija je narejena.
Slika l:PROIZVODNJA ODUTEGA JEKLA V
SLOV. ŽELEZARNAH V LPOLL 1994 IN 1993

Doseženi rezultati posameznih družb se razlikujejo. Acf®J
Jesenice je količinsko prekoračil lanskoletne rezultate za
(v juniju za 33,3%), realni vrednostni porast pa znaša 23,
juniju 33,1%).
Količinski rezultati Metala Ravne so v prvem polletju i
šani za 27,8% (v juniju 31,5%), vrednostni pa realno za i >
(v juniju 16,3%).
Nižje rezultate od lanskoletnih beležimo le v Jeklu štore, ^
smo v letošnjem letu prodali le 71,7% količin lanskoletne«^
polletja, v juniju pa že 92,6% količin meseca junija
93; h ^
olle,,u
indeks vrednosti prodaje Jekla znaša za celo P
flSecii
83,4, za mesec junij pa 97,3. Po predvidevanjih bo v me
juliju obseg prodaje že višji od lanskoletne julijske.

S

UM
1993

V mesecu juniju sta Acroni in Metal že prekoračila ^^ilo
nega količinskega plana prodaje, Jeklo pa ga je do
s 97%.
Acroni Jesenice je za 5,1% prekoračil tudi polletni plan ^
daje.
Vrednostni plan prodaje je bil v juniju presežen v vsench ^
družbah metalurgije, v Acroniju pa tudi kumulativni in si
6,4%.

Ponovčna peč v Jeklarni: pri tej investiciji pričakujemo dvig
produktivnosti elektro obločne peči, dvig izplena jekla, zanesljivost kontinuiranega vlivanja, povečanje sekvenčnega litja
in omogočila nam bo izdelavo izredno čistih jekel. Investicija
bi po ocenah pomenila znižanje stroškov izdelave jekla
v višini 2,77 mio DEM letno. Feasibility študija je izdelana.

Ugodnim prodajnim rezultatom metalurgije lahko
rezultate Livarstva, kjer smo v letošnjem polletju J
količinsko prodajo za 25,9%, vrednostno pa realno za
V prvem polletju je znašala zasedenost kapacitet z na
95%.
{
Strojegradnja, ki jo sestavlja 6 družb, je realno v . ,re !!
izboljšala vrednost prodaje za 9,6%. Pri izboljšanih rezu
prednjačijo ITRO Štore, Armature Muta, Stroji Ravne i" „i
Ravne. Slabše rezultate od lanskoletnih dosegata STO h
in Seico Jesenice.

"Končna rešitev te investicije je odvisna od celotne razrešitve
problematike JEKLO ŠTORE.
VALJI - ŠTORE
Centrifugalno vlivanje valjev pomeni osvojitev novih trgov in
prehod v višje cenovne razrede. Znižajo se stroški proizvodnje. V samo napravo je investirano že 2,5 mio DEM. Feasibility
študija je gotova.

Na področju Žične predelave je zaradi ukinitve proizv° p
v valjarni žice zmanjšana prodaja v Fiprom Jesenice, v os^
družbah pa je realno višja od dosežene v prvem polletju ^
Tudi po izdelkih Žične predelave povpraševanje narašča, ^
ocenjujemo, še nadaljnji porast proizvodnje in prodaje v"
polovici leta.

3. PRODAJA
Večletna recesija na področju proizvodnje in prodaje metalurških izdelkov se je pričela koncem leta 1993 umirjati in
pojavljati so se začeli znaki oživljanja povpraševanja. V letu
1994 se ta trend nadaljuje in na posameznih zunanjih trgih
beležimo od 10-50% dvig naročil. V metalurških družbah
imamo z naročili za leto 1994 zasedenih 90-100% kapacitet,
za nekatere izdelke posameznih družb (hladno valjana pločevina) pa povpraševanje presega tudi za 30% proizvodne možnosti.

Zunanjetrgovinska bilanca Slovenskih železarn je r0
Slovenske železarne smo, kljub bazičnemu značaju P %g»
nje in veliki vezanosti na uvoz manjkajočega dela sta ,j(
železa, legur, grafitnih elektrod in ognjevarnih matS'jjj
neto izvozniki. Do konca polletja 1994 smo izvozili za r rj
mio DEM naših proizvodov in uvozili za 95,1 mio DEM >j
materiala. Stopnja pokritja uvoza z izvozom znaša v povp
1,46, v mesecu juniju pa že 1,67.

Ugotavljamo tudi bistveno izboljšano kvalitetno strukturo
naročil, ki poleg nominalnega dviga prodajnih cen na zunanjih trgih, dodatno prispeva k dvigu povprečnih cen in s tem
doseženih vrednosti prodaje.

Najuspešnejši izvoznik je Strojegradnja, ki ima stoPjj
pokritja 5,14, sledijo ji Livarstvo s stopnjo 2,21 in Metal" jc(.
s 1,26. Svoj uvoz skoraj v celoti pokriva tudi Predelava *
Od petih družb trga programa sta neto izvoznika Tovil w
Ijana in Veriga Lesce.

Obrestujejo se nam tudi napori za dvig kakovosti naših izdelkov, vendar je zaradi vedno večjih zahtev kupcev v nadaljnji
dvig kakovosti potrebno nujno investirati.
poročevalec, št. 27
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Slika 3.1: REALIZACIJ A V 1.POLL1994 IN
PRIMERJAVA Z L1993 - ACRONI Jesenice
ovenske železarne smo pri svojem izvozu usmerjene pred,riišče
drt"!na
zahodne Evrope. V strukturi izvoza je s 34%
2 950/6"1 na Prvem mestu kupcev Nemčija, sledijo ji Italija
dim i deležem, Avstrija z 11% in ZDA z 9% deležem. S skupVu e de'e*em so udeležene ostale države Evrope, bivša
tlel ž %' os,a,e izven evropske države pa predstavljajo 7%
zar neTimamo
" proda
ini rezultati
dokazujejo,
želeproizvodne
in tržne
možnostidašeSlovenske
izboljšati rezulS ovan a
da^P° '
i ' Dosedanje zelo ugodne trende porasta proOZ roma
Dooiem
' da odo
Proizvodnje pa bomo lahko nadaljevali le pod
nah°' surov
' ^n in imele družbe zagotovljen obratni kapital za
yed°ne a ven
'
energentov. Povečana proizvodnja in še
nlh « 9 "
denarni tok povzročata potrebo po dodatq. "nančnih sredstvih. Vlada Republike Slovenije je na
Vl recl|
svn°
P 2. ogov
odbora
®Voii seji
6. 94Upravnega
že sprejela
sklepSlovenskih
o pripravi železarn
zakona na
za
ječanje jamstva Republike Slovenije za kredite za trajna
°t>ratn
si " ■
_ ....
?a
konaa sredstva za dodatnih 33 mio DEM. Sprejetje tega
Cilil8v je predpogoj za nadaljnje uresničevanje zastavljenih
In s tem sanacije Slovenskih železarn.

Slika 3.2:REAL1ZACUA V LPOLL1994 IN
PRIMERJAVA Z L1993 - METAL Ravne
oo/l

Slika 2: REALIZACIJA V LPOL.I-1994 IN
PRIMERJAVA Z L1993 - SL ZEL SKUPAJ

ZOO-/

Slika 3.3:REAUZACUA V 1.POLL1994 IN
PRIMERJAVA Z L1993 - JEKLO Store
MAR

APR

Slika 3: REALIZACIJA V 1.POLL1994 IN
PRIMERJAVA Z L.1993 - METALURGIJA

Slika 4: REAUZACUA V 1.POLL1994 IN
PRIMERJAVA Z L.1993 - LIVARSTVO
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Slika 5:REALIZACUA V 1.POLL1994 IN
PRIMERJAVA Z U1993 - STROJEGRADNJA

4. FINANČNA PROBLEMATIKA

Slika &REAUZACUA V LPOLL.1994 IN
PRIMERJAVA Z L.1993 - ZICNA PREDELAVA

negativnega denarnega toka. S tem smo preprečili ustavi'9"
obratovanja posameznih družb.

V letu 1993 so koncernske družbe Slovenskih železarn izka8
V obdobju od 14. marca 1993 do 28. marca 1994 smo nflj
'
zale 4.368 mio. SIT (63,8 mio. DEM - preračunano po tečaju
rl
66,1 mio DEM kreditov. Kot kreditojemalec se je v vseh p ^
1 DEM = 68,4218 SIT) negativnega denarnega toka. Sprejeti
rih pojavljalo krovno podjetje (Slovenske železarne
Zakon o garanciji Republike Slovenije za kredite za trajna
Ljubljana), s čimer je bil vzpostavljen stalen nadzor1115n
obratna sredstva (Uradni list Republike Slovenije št. 55 z dne
porabo sredstev. Potekala je v skladu z Zakonom o ja
20. 11. 1992) v višini 72 mio DEM je omogočil posameznim
RS za kredite za trajna obratna sredstva.
družbam ne le tekoče poslovanje, ampak tudi pokrivanje
Tabela 1: Črpanje kreditov po Zakonu o jamstvu RS za kredite za trajna obratna sredstva.
kKreditodajalec
LBS NY
LBGB Kranj
SKB Ljubljana
SKB Ljubljana
LB akreditivi
LBS New York
LB GB Kranj
LB GB Kranj
LB SB Celje
SKUPAJ:

datum črpan, obrestna mera
14. 3. 93
LBS
prime rate
+ 1 1/8
19. 4. 1993
R + 15%
3. 8. 1993
11,25%
17. 9. 1993
11,25%
sept. 1993
9,75%
5. 12. 1993
LBS
prime rate
+ 1 1/8
19. 1. 1994
R + 12%
28. 3. 1994
R+10%
28. 3. 1994
R + 10%

ZNESEK
v 000 SIT
1,312.760
382.271
475. 849
475.849

000 DEM
16.711

656.380

5.000
6.000
6.000
5.000
8.356

452.818
800.000
235.260
4,791.197

5.886
10.194
2.998
66.145

DATUM
valuta podaljja^
14. 3.
14. 3. 1994
19. 4. 1993
3. 8. 1994
17. 9. 1994

25. 8-1

5. 12. 1994
19. 5. 1995
28. 6. 1994
28. 6. 1994

31' h 99*
28.

Večino tako pridobljenih finančnih sredstev smo usmerili
Razlika jamstvenega potenciala v višini 9,8 mio. DEM J u
v metalurške družbe, ki so od celotnih kreditov koristile 50,6
sedaj evidentirana na Slovenskih železarnah d. o. o., W
mio. DEM, oziroma 76,5%. Ostale družbe so pridobile 2,7 mio.
potencial koristila:
DEM ali 4,1%. Preko komercialnega podjetja KOPO poteka
koriščenje kreditov v višini 3,0 mio. DEM in sicer za nabavo
-5 mio. DEM kot jamstveni potencial pri dajalcu garancij®
strateških surovin na tržiščih, ki jih že dalj časa obvladuje to
d. d. Ljubljana za odprtje akreditiva.
komercialno podjetje. Pripravlja pa se že prenos obveznosti
na posamezne metalurške družbe, s čemer bo komercialno
-4,8 mio. DEM za servisiranje najetih kreditov
podjetje KOPO koristilo za potrebe metalurških družb 1,0 mio.
DEM kreditov.
Tabela 2: Razpored kreditov pridobljenih na osnovi Zakona o jamstvu RS za kredite za trajna obratna sredstva (v 000
Končni kreditojemalec
Ostale družbe v sistemu SŽ
Metalurške družbe
Znesek
Metal
Jeklo Fiprom Livarna Vzdržev. Jekloliv. KOPO SŽ d. o. o.
kredita Acroni
Kreditodajalec
4.846
2
16.711
8.335
3.528
LBS N. Y.
667
697
108
39
98
5.000
3.391
LB GB Kranj
987
1.344
1.146
915
6.000
1.608
SKB U.
470
2.897
1.165
6.000
1.468
SKB U.
5.000
LB-akred.
5.000
334
1.320
956
3.008
8.356
2.278
LBS N. Y.
984
1.004
804
371
2.722
5.886
LBGB Kranj
2.489
10.194
5.106
2.598
LBGB Kranj
\
1.400
1.598
2.998
LBSB Celje
1.004
3.008
9.810
108
1.028
98
66.145 26.337 14.048 10.242
SKUPAJ:
Kredit, najet pri LBS New York v višini 8.356.000 DEM še ni dokončno razdeljen.

vodov). Dosežena realizacija ustreza vrednosti 261,2 mio.
DEM (1 DEM = 78,347 SIT). V istem obdobju preteklega leta
smo jo ustvarili v višini 246,2 mio. DEM (1 DEM = 64,7037 SIT).

finančna sredstva so omogočila sfinanciranje
«taiiTr1 ^ Prodru
'zv°dnje in prodaje proizvodov. (Obseg prodaje
tdnrlt no
*b se je v letu 1993 povečal za cca. 11%,
pa za cca. 10%). Sredstva so se v največji meri
za ,ra na
"ovin -n
i obratna sredstva, predvsem za nakupe
ijafi ' e^ergentov, delno pa tudi za nakup KNOW HOW-a
nCiranje tr v n
Ždoo
fl° ' 8kih tokov preko krovnega podjetja

Za realizacijo povečane proizvodnje potrebujemo dodatna
obratna sredstva. Koncem SŽ bo v skladu s sanacijskim
programom oziroma politiko pospeševanja proizvodnje in
prodaje odobraval garancije za tiste prodajne posle, ki bodo
zagotavljali pozitivne denarne tokove. Velja poudariti, da prodajno povpraševanje presega kapacitete nekaterih družb.
V večini primerov pa je omejitveni faktor ravno pomanjkanje
obratnih sredstev.

tafidfin'i1 1
'se J ' "krepi vlade RS in Koncema SŽ so omogočili, da
(rogram Sl?,emu Slovenskih železarn ohranili perspektivni
sve,ov
'to bo naži
nem trgu je recesija prešla v konjunkturo,
ejstv0 n°
Presoji za jeklarske izdelke še stopnjevala. To
=s
k civ u
®qan
'9 prodajnih cen naših proizvodov. Za
iadaL||e Pozitivnih denarnih tokov pa potrebujemo tudi
p ve
aSit, kg ° čanje proizvodnje oziroma večje izkoriščanje

Vlada RS je na svoji 88., seji dne 2. 6. 1994 na predlog
Upravnega odbora Slovenskih železarn sprejela sklep (št. 7)
o zadolžitvi Ministrstva za gospodarske dejavnosti, da pripravi
dopolnilo k Zakonu o garanciji RS za kredite za trajna obratna
sredstva Slovenskih železarn in poveča kreditni potencial za
33 mio. DEM na skupno 105 mio. DEM. Ta sredstva bomo tako
kot v letu 1993 tudi v letu 1994 potrebovali za pokrivanje
negativnega denarnega toka in za povečanje obratnih sredstev. S tem bomo izkoristili pozitivne trende na tržišču metalurških proizvodov v skladu s sprejetim sanacijskim programom Slovenskih železarn.

tli u Polletju 1994 smo proizvedli 208.015 ton tekočega
POmeni v
Po« *Can
primerjavi z istim obdobjem preteklega
iteij- arne
i° za 19,2% in 3,9% večjo proizvodnjo od poloIt jna« ^a P'ana 23 leto 1994. Višina dosežene realizama
' - SIT. V primerjavi z lanskoletnimi pollet,0
rod ii®' (ob Predstavlja
nominalni
in 10,2% realni
upoštevanju28,5%
indeksa
cen industrijskih
proizita

3:

OCENA DENARNEGA TOKA V PRVEM POLLETJU 1994
v 000 SIT

te
0

feG«A°NjA

REALIZACIJA
1. POLLETJE 1993
000 SIT
(303,239)
(6)
(311,953)
(12)
(502,563)
(25)
(1,117,755)
(11)
(109,305)
(20)
(31,750)
(10)
(140,875)
(16)
32,319
11
249
0
(87,754)
(13)
17,762
5
17,477
4
(23,554)
(22)
(43,501)
(2)
(119)
(0)
(123,695)
(18)
1,156
0
16,305
9
(69,306)
(22)
(175,659)
(5)
(1,477,790)
(9)
(1 m,563,058)

1/2 PLANA 1994
(252,965)
(336,455)
(204,792)
(794,211)
(31,555)
20,784
(10,77(
(33,335)
61,453
25,508
27,706
25,850
(8,582)
98,600
6,221
60,367
(7,754)
19,070
(31,363)
46,540
(659,842)
(906,799)

%"
(4)
(9)
(8)
(6)
(4)
4
(1)
10
5
2
7
5
(5)
3
0
7
(3)
9
O)
1
(3)

OCENA 1. POLL. 1994
000 SIT
62,755
1
(98,699)
(2)
(459,816)
(23)
(459,760)
(4)
(100,928)
(12)
47,415
10
(53,513)
(4)
5,794
2
(75,744)
(10)
(51,241)
(5)
21,515
5
33,835
6
(1,213)
(1)
(67,054)
(2)
(29,333)
(2)
2,849
0
30,040
8
22,976
9
(18,941)
(5)
7,591
0
(608,736)
(3)
(835,915)

Kjmhi 6 so
tj!
Izračunane kot deleži v celotni realizaciji
,r
,oka
na
nih sredstev
I!.an?e9a ne
temeljipotrebnih
dejanski
vrednosti
5 mesecev I. 1994 in oceni predvidenih rezultatov za mesec junij. Manjko
zajema
sredstev
za investicije
*At>|
"0VSKO PRESTRUKTURIRANJE

slili v privatni sektor. Večina teh ima v najemu osnovna sredstva. Drugi del znižanja pa je rezultat delovanja B podjetij, kjer
se je število zaposlenih zmanjšalo za 347.

Ha ?°"etiu 'eta 1994 smo nadaljevali z izvajanjem sana1° Se 6 9rarna in aktivnostmi, predvidenimi za leto 1994.
*5, 0J skupno število zaposlenih znižalo iz 10.857 na
Sa0 rorna
za 1.032 delavcev, kar predstavlja 9,5%. Kot
1fiaDy®dali v planu za leto 1994 je bila največja intenzivSv
ios» ■ roć'u tako imenovanih C podjetij, kjer smo izločali
\0st 'P Preusmerjali zaposlene v privatni sektor. S temi
smo 790 delavcev Slovenskih železarn prezapo-

Še vedno uspevamo zagotavljati takšne oblike razreševanja,
da nad 50% presežnih delavcev razrešimo na aktiven način.
430 delavcev pa je v letošnji polovici leta prešlo na Zavod za
zaposlovanje. Skupna sredstva, ki smo jih porabili so znašala
cca 895 mio SIT in so v okviru plana, ki smo ga napovedali za
leto 1994 v višini 1,6 mio SIT.
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Tabela 4: število zaposlenih in struktura odhodov na
lokacijah

V II. polletju se bosta vršila oba temeljna procesa
leta. Tako se bo nadaljevala selitev zaposlenih iz C r-v
v privatni sektor in to predvsem na lokaciji Jesenice-Rez gj
bo zmanjšanje za okrog 250 delavcev in na Ravnahzase z
Prav tako se bo nadaljeval proces zmanjševanja P?Lstfv namenskih podjetjih, seveda pod pogojem, da bo Mi
stvo za delo servisiralo naš program tudi v drugem
1994.

Načini reševanja

Lokacija

Jesenice
%
Ravne
%
Štore

Ocena dogajanj v II. polletju 1994

Akt. soc. Pas. soc. Pasivno Skupaj
varno varno odprto
U8
19
95
232
50,9
8,2 40,9
100
427 369
207
31
607
34,1
60,8
100
5,1
383 286
12
135
433
66,0
2,8 31,2
100

1.1.94 30.6.94 Razlika
3471 3340 131
4192 3765
1767

1384

Pri tem bi radi izrazili dejstvo, da je sistem spremljanja,
za Slovenske železarne in podjetja Koržetovega sklada |!
ren za operativno delo, predvsem pa nizke osnovne p°
kompenzira z rednim mesečnim izplačilom.
Vsaka sprememba takega sistema lahko pomeni zausta^
procesa prestrukturiranja. Glede na to, da smo v šestina 1
cih 790 delavcev zaposlili v privatnem sektorju, P
rezultat, ki se ga splača podpreti.

Točna je bila tudi ocena, da bomo 60% sredstev potrebovali
v prvem polletju in 40% sredstev v drugem polletju. Dejstvo je,
da smo za kadrovsko prestrukturiranje vložili 128 mio SIT
lastnih sredstev (15% vseh sredstev) in s tem povečali izgubo,
saj tekoči rezultat ne prenese financiranja kadrovskega prestrukturiranja.

6. ORGANIZACIJSKO STATUSNE SPREMEMBE

Nekateri vsebinski problemi:
1. Vsem, ki jim je prenehalo delovno razmerje smo izplačali
odpravnino v višini, ki smo jo dobili s strani Ministrstva za
delo. To je v veliki večini primerov manj, kot določa Zakon
o delovnih razmerjih. Lastnih sredstev za to nismo imeli. Do
sedaj tudi še ni bilo tožb. S to prakso bomo v letu 1994
nadaljevali.

V januarju 1994 smo skladno s sklepi Upravnega
Slovenskih železarn prenesli prodajne in nabavne
metalurške družbe in tako zmanjšali število zaposleni"
cernu Slovenskih železarn s 170 na 40.
S spremembami sestave upravnih odborov
družb člani poslovodstva Slovenskih železarn obvlada
upravljajo posamezne družbe preko upravnih odboro ■

2. Na lokaciji Jesenice in Ravne je izgubilo delo (v dejanskem
smislu, ne v formalno-pravnem) veliko število delavcev, ki
imajo status invalida. Zadanja sprememba Zakona o delovnih
razmerjih preprečuje ponovno zaposlitev invalidov s sredstvi
za aktivno politiko zaposlovanja. To pa zato, ker sedaj delavec
invalid tudi prostovoljno ne more postati trajni presežek, kar
je pogoj za pridobitev sredstev! Računamo, da bomo ta problem v letu 1995 morali rešiti, v nasprotnem primeru se bo
strošek podjetij (izguba) še povečal.
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V I. polletju 1994 je prišlo do reorganizacije štirih konc®"1
družb, tako da imamo sedaj dvajset A družb.
Z reorganizacijo koncernskih družb so bili ustvarjenir Pjjjjj
za privatizacijo storitvenih dejavnosti in nekaterih PseK® r j»
nih programov. Število prezaposlenih v privatni
razvidno iz poglavja o Kadrovskem prestrukturiranju-
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Predlog zakona o PREVOZIH V CESTNEM PROMETU
-druga obravnava

EPA 248

'

V'ada Republike Slovenije je na 93. seji dne 7. julija 1994
aoločila besedilo:
- predloga zakona o prevozih v cestnem prometu,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- Marjan DVORNIK, državni sekretar v Ministrstvu za promet in zveze,
- Marija GREGORIČ, podsekretarka v Ministrstvu za promet in zveze.

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
Podlagi sklepa 10. seje Državnega zbora Republike Slovenje
z dne 9. julija 1993,187. člena in 335. člena poslovnika
ur
*avnega zbora Republike Slovenije.

^gdlog zakona o cestnem prometu
1 Sp

lošne določbe

10. »linija« je določena relacija in smer vožnje od začetne do
končne avtobusne postaje ali postajališča, na kateri se prevažajo potniki v linijskem cestnem prometu, po voznem redu in
ceni, ki sta vnaprej določena in objavljena;

1. člen
(nTa
(namen zakona)
p' zakon določa organizacijo, pogoje in način opravljanja
ov 08eb
nor*
in stvari v notranjem in mednarodnem cestn8,T1
Prometu.
12)
Prevo
op
-/oz oseb in stvari v mednarodnem cestnem prometu se
javlja
bj^i i® V. skladu s tem zakonom in mednarodnimi pogodki jih je sklenila Republika Slovenija.
0)či Posameznimi državami ni bila sklenjena pogodba iz

11. »vozni red« je ureditev linije, s katero se določa vrsta
prevoza, relacije, na katerih se opravlja oddaljenost od
začetne postaje ali postajališča, čas prihoda, postanka in
odhoda na vsako avtobusno postajo in postajališče, obdobje
v katerem prevoznik opravlja prevoz na liniji in čas veljavnosti;
12. »mednarodni linijski promet« je prevoz na liniji, pri kateri
je prva postaja ali postajališče na ozemlju Republike Slovenije
in zadnja na ozemlju tuje države, kot tudi prevoz na liniji, ki
tranzitira tujo državo, zadnja postaja ali postajališče pa je
ponovno na ozemlju Republike Slovenije;

liio ravlods
tavka, se prevoz med njimi in Republiko Slovea v sk|
a
toaorth
adu s tem
zakonom
in mednarodnimi
°abami,' ob upoštevanju
načela
vzajemnosti.
2. člen

13. »medkrajevni linijski promet« je javni prevoz med dvema
ali več kraji in se lahko opravlja kot potniški, hitri ali direktni;

(uporaba pojmov)
ton?erv2n''

V 1em zakoni1

14. »primestni promet« je javni prevoz med območjem mesta
in njegovo okolico, ki je namenjen pretežno potnikom, ki se
vozijo na delo, v šolo in podobno (dnevna migracija) oziroma
prevoz potnikov, namenjen dnevni migraciji med posameznimi mesti oziroma naselji, ki predstavljajo gospodarsko celoto;

uporabljeni izrazi, imajo naslednji

Pr6*P02rev°z v notrajnjem cestnem prometu« je vsak cestni
znotraj meja Republike Slovenije;
l HD 0Z
Pr
8vo02
v mednarodnem cestnem prometu« je vsak cestni
najmanj čez eno državno mejo;
3. »i
C*uni prevoz« je prevoz, ki je pod enakimi pogoji dostopen
Porabnikom prevoznih storitev
4,.
°3eh 02 za 'astne potrebe« je prevoz, ki ga fizična ali pravna
dej®n opravlja za zadovoljevanje potreb pri izvajanju svoje
osti oziroma nalog s svojega delovnega področja;

15. »mestni promet« je javni linijski prevoz na ureditvenem
območju mesta;
16.»itinerer« označuje določeno smer gibanja prevoznega
sredstva na avtobusni liniji;
17. »potniški prevoz« je prevoz oseb, pri katerem potniki po
voznem redu vstopajo in izstopajo na vseh avtobusnih postajah in avtobusnih postajališčih;

v Ro01713?' prevoznik« je fizična ali pravna oseba s sedežem
ii k' Sloveniji, ki ima licenco za opravljanje prevoza
r
n6(ual' stvari v notranjem ali mednarodnem cestnem pro-

18. »hitri prevoz« je prevoz oseb, pri katerem potniki po
voznem redu vstopajo in izstopajo samo na avtobusnih postajah in na pomembnejših avtobusnih postajališčih;

8.,. ..
rev
"'ev °z Poseb
°znik«
je tuja
fizična ali pravna
oseba,
ki opravlja
ali stvari
v mednarodnem
cestnem
prometu;

19. »direktni prevoz« je prevoz oseb, pri katerem potniki po
voznem redu vstopajo samo na začetni, izstopajo pa samo na
končni avtobusni postaji oziroma avtobusnem postajališču;

Ivo^arodna pogodba« je vsak mednarodni večstranski ali
®nski sporazum, protokol, aranžma oziroma izmenjava
u® katerimi se ureja mednarodni prevoz in ki zavezuje
oliko Slovenijo;

20. »avtobusna postaja« je določen prostor za sprejem in
odpravo avtobusov, ki mora imeti pokrite perone, urejene za
varno vstopanje in izstopanje potnikov, prostore za zadrževanje potnikov in voznega osebja, za hrambo prtljage, sanitarije
ter prometni urad in s posebnimi predpisi določeno opremo;

krJ^o'aža«
je vsak prevoz oseb ali stvari med posameznimi •
v
Republiki Sloveniji, ki ga opravlja tuji prevoznik;

21. »pomembnejše avtobusno postajališče« je prostor, določen za postanek avtobusov, ki mora imeti zadostno število
peronov za varen vstop in izstop potnikov, mesta za prodajo

5ta[ev'ac'ja« je razdalja med katerimakoli krajema na liniji, ki
oznem redu označena kot postaja ali postajališče;
23
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vozovnic, prostor za zadrževanje potnikov, tablo z objavo
izvlečkov iz voznih redov in objavo delovnega časa, javno
telefonsko govorilnico, javne sanitarije in urejene prometne
površine;

- prevoz oseb za lastne potrebe,
- avto-taksi prevoze,
ol
- javni prevoz stvari v prostem cestnem prometu in - Pre
stvari za lastne potrebe.
(3) Licence iz prvega odstavka tega člena ni treba pridobiti:i za
opravljanje prevozov z vozili, ki so namenjena k— ,^
obrambe in zaščite, za poštna in intervencijska vozila, vo
do 3.500 kg nosilnosti ali 6.000 kg skupne mase ter za m
cinske in humanitarne prevoze.

22. »avtobusno postajališče« je prostor, določen za postanek
avtobusov po voznem redu in za varno vstopanje oziroma
izstopanje potnikov;
23. »parkirišče za tovorna vozila oziroma avtobuse« je urejen
prostor za parkiranje, na katerem so za vozno osebje zagotovljeni minimalni higienski pogoji (pitna voda, sanitarije) in
telefon;

5. člen
(pogoji za pridobitev licence)

24. »postaja za tovorna vozila« je določen prostor z ustreznimi objekti za parkiranje ali garaiiranje tovornih vozil s prometnim uradom in sanitarnimi napravami;

(1) Licenco lahko pridobi domači prevoznik, če izpo'niu'e
naslednje pogoje:
1. da ima opravljanje javnega prevoza ali prevoza za las,ne
potrebe vpisano v sodni register;

25. »dovoljenje za prevoz« je skupno ime za več vrst listin,
določenih v tem zakonu ali v mednarodni pogodbi, s katerimi
se dovoljuje vozilu s tujo registracijo pristop na slovenske
ceste in vožnja po njih oziroma vozilu s slovensko registracijo
pristop na ceste države, katere organ je izdal dovoljenje in
vožnja po njih;

2. da je lastnik enega ali več vozil za posamezne vrstevarPr®v^
zov, ki izpolnjujejo pogoje, ki jih določajo predpisi o kup.
cestnega prometa in normativi Evropske gospodarske s*
nosti;

26. »dovolilnica« je listina, s katero se dovoljuje enkratni
pristop vozilu s tujo registracijo na slovenske ceste in vožnja
po njih oziroma vozilu s slovensko registracijo pristop na
ceste države, katere organ je izdal dovoljenje in vožnja po
njih;
3. člen

3. da ima zaposlene voznike avtobusov in voznike
tovornih vozil nad 3.500 kg nosilnosti, ki imajo stroKO
izobrazbo najmanj IV. stopnje zahtevnosti;
4. da ima direktor ali pooblaščena oseba, odgovorna za P'£
voze, uspešno opravljen preizkus strokovne usposoblje"
5. da razpolaga z najmanj 3000 ECU v tolarski protivredno^
na vozilo ali s 150 ECU v tolarski protivrednosti na j
največje dovoljene mase tovornega vozila oziroma na s
v avtobusu;

(obveznost dokumentov v vozilu)
(1) Pri prevozu oseb in stvari v cestnem prometu mora imeti
voznik domačega prevoznika med vožnjo v vozilu overjeno
kopijo licence in dokument, iz katerega morajo biti razvidni
podatki o vrsti prevoza, firma oziroma ime in sedež prevoznika, ime in priimek voznika, glavni podatki o smeri vožnje,
registrska številka vozila, stanje števca ob začetku in na
koncu vožnje in podpis pooblaščene osebe, ki je izdala dokument. Po opravljeni vožnji se v dokument vpišejo še podatki
o skupnem številu prevoženih kilometrov, podatki o številu
prepeljanih potnikov in potniških kilometrih ter podatki o količini prepeljanega blaga in tonskih kilometrih.

6. da ni bil obsojen na kazniva dejanja zoper premož®n'za
gospodarstvo ali varnost javnega prometa ali kaznova
storjen prekršek opravljanja prevozov oseb ali stvari v nn „
njem in mednarodnem cestnem prometu brez ustrez
cence;
7. da ima zagotovljena parkirna mesta za svoja vozila in &
za vzdrževanje vozil.
(2) Program preizkusa strokovne usposobljenosti iz 4. j10'*,
prvega odstavka tega člena ter postopek in način opra^ a
preizkusa predpiše minister, pristojen za promet, v soQ
z ministrom, pristojnim za šolstvo.

(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja za opravljanje javnega prevoza oseb v mestnem cestnem prometu, za opravljanje avto-taksi prevozov ter prevozov za lastne potrebe iz
drugega odstavka 16. člena in drugega odstavka 31. člena
tega zakona.

(3) Preizkus strokovne usposobljenosti se opravlja pred k0"1
sijo, ki jo imenuje minister, pristojen za promet.

(3) Vozila, s katerimi se opravljajo prevozi v cestnem prometu,
morajo imeti oznake in opremo, ki jo predpiše minister, pristojen za promet.

(4) Minimalne tehnične in druge pogoje iz 7. točke P" 8|
odstavka tega člena predpiše minister, pristojen za P'0^v soglasju z ministrom, pristojnim za notranje zadeve in
strom, pristojnim za varstvo okolja.

4. člen
(vrste licenc)

6. člen

(1) Pravica do opravljanja prevozov oseb in stvari v notranjem
in mednarodnem cestnem prometu se pridobi na podlagi
licence.

(postopek za pridobitev licence)
(1) Fizična ali pravna oseba pošlje vlogo za pridobitev lic® ji
s točno navedbo vrste prevozov, za katere želi Pri %
licenco in pisna dokazila o izpolnjevanju s
predpisanih pogojev reprezentativnemu 7J'">
zbornic.

(2) Licence izdaja reprezentativni predstavnik zbornic za
naslednje vrste prevozov:
1.
-

v mednarodnem cestnem prometu za:
mednarodni linijski prevoz oseb,
mednarodni prosti prevoz oseb,
mednarodni javni prevoz stvari in
mednarodni prevoz stvari za lastne potrebe;

2.
-

v notranjem cestnem prometu za:
medkrajevni linijski prevoz oseb,
primestni linijski prevoz oseb,
linijski mestni prevoz oseb,
prosti cestni prevoz oseb,
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(2) Reprezentativni predstavnik zbornic izda licenco naj ((
neje v 30 dneh po prejemu popolne vloge za izdajo licenc
vodi evidenco izdanih licenc.
0
• A0^
(3) Zoper odločbo, s katero se izdaja licence zavrne, |0
Ijena pritožba na ministrstvo, pristojno za promet.
(4) Minister, pristojen za promet, s pravilnikom podroP^.
določi pogoje za pridobitev licence za posamezne vrste v
24

11. člen
(registracija voznih redov)

V Z dru e a
na?
' postopek
9 9 odstavka
člena tega
ter predpiše
cm m
njihove 4.
pridobitve
terzakona
način vodenja
evi"ce iz drugega odstavka tega člena.

Domači prevoznik mora registrirati vozni red pri ministrstvu,
pristojnemu za promet, ki vodi register linij, po registraciji pa
ga mora objaviti na krajevno običajen način, najpozenje 14
dni pred dnevom, ki je v voznem redu določen za začetek
njegovega izvajanja.

7. člen
(pogoji za opravljanje prevozov)
SLDPma
« prevoznik lahko začne opravljati prevoz oseb in
v
n,iw'.
"otranjem in mednarodnem cestnem prometu ko
Pridobi licenco.

12. člen
(začasna prekinitev prevoza na liniji)

drugo fizično ali pravno

(1) Domači prevoznik ne sme opustiti nobenega prevoza,
določenega z voznim redom.

fr' ^Prezentativni predstavnik zbornic odvzame domačemu
*»nlku licenco, če ugotovi, da ta več ne izpolnjuje zahtelicenc °^°'ev al' da °Pravl'a Prevoze v nasprotju z izdano

(2) Izjemoma sme biti na posamezni liniji ali delu linije prevoz
začasno prekinjen, če nastanejo in dokler trajajo okoliščine,
ki jih ni mogoče predvideti in katerih posledic ni moč odvrniti
(višja sila).

osebo6000 n'

mo

9°''e Prenest'

na

(3) O prekinitvi prevoza iz prejšnjega odstavka mora domači
prevoznik obvestiti javnost preko sredstev javnega obveščanja takoj, ko nastopijo okoliščine, ki so povzročile prekinitev,
istočasno pa tudi ministrstvo, pristojno za promet.

:)er odločbo
Da
toltf°'
prejšnjega
na ministrstvo,iz pristojno
za odstavka
promet. je dovoljena pri-

"• pREVOZ OSEB

13. člen
(mestni promet)

1 Prev

"

oz oseb v notranjem cestnem prometu

(1) Organizacijo in način urejanja mestnega prometa lahko
lokalne skupnosti določijo kot gospodarsko javno službo.

^Ljavni prevoz oseb
8. člen
(delitev javnega prevoza oseb)

(2) Pri urejanju mestnega prometa in določanju gospodarske
javne službe lokalna skupnost upošteva zlasti:

prevoz
Dro"'metu
oseb se
opravlja cestnem
kot prevoz
v linijskem cestnem
in prevoz
v prostem
prometu.

- obseg dnevne migracije in velikost gravitacijskega območja,
- soodvisnost medkrajevnega, primestnega in mestnega
cestnega prometa,
- povezanost javnega mestnega cestnega prometa z drugimi
vrstami prometa.

^•1. Javni prevoz oseb v linijskem cestnem prometu
9. člen
(način opravljanja)

(3) Mestni promet v mestnih občinah, ki imajo več kot 100.000
prebivalcev, se obvezno opravlja kot gospodarska javna
služba.

fcPrevoz oseb v linijskem cestnem prometu se opravlja na
relac
*ani Hnitl en
ijah, po vnaprej določenem voznem redu in so
tiedan °' ' cena 'n splošni prevozni pogoji; opravlja se kot
arodni, medkrajevni, primestni in mestni promet.

1.1.2. Javni prevoz oseb v prostem cestnem prometu
14. člen
(opredelitev)

10. člen
(vozni redi)
pi ^nistrstvo, pristojno za promet, vsako leto razpiše
na ni ah
P'ornef
" i ' medkrajevnega in primestnega

(1) Javni prevoz oseb v prostem cestnem prometu je prevoz,
za katerega relacijo, ceno prevoza oseb ter druge pogoje
prevoza predhodno določita prevoznik in naročnik prevoza
s pisno pogodbo.

IjHkrati
se razpišejo potrebe po prevozih na linijah mednan
®ga prometa.

(2) Javni prevoz oseb v prostem cestnem prometu ne sme
vsebovati elementov linijskega cestnega prometa.

?> °0rnači prevoznik predloži ministrstvu, pristojnemu za
v
predlog voznega reda, v katerem navede oddaljenost
avt
ozir ma
°busne postaje in postajališča od začetne postaje
pre°al postajališča na podlagi daljinarja s časi vožnje, ter
°9 cene in splošne prevozne pogoje.

15. člen
(avto-taksi)
Organizacijo, način in pogoje opravljanja avto-taksi prevozov določijo lokalne skupnosti.
1.2. Prevoz oseb za lastne potrebe

teister. pristojen za promet, predpiše način in postopek
ajevanja voznih redov ter njihove registracije.

16. člen
(prevoz oseb za lastne potrebe)

S, ^aljinar s časi vožnje iz drugega odstavka tega člena
ngQ9a niinister, pristojen za promet, na predlog reprezentativPredstavnika zbornic.

(1) Prevoz oseb za lastne potrebe opravljajo gospodarske
družbe, državni organi in druge pravne osebe ter fizične
osebe, če prevažajo svoje delavce ali osebe v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti oziroma nalog s svojega delovnega
področja.

ne rede dol
iJvpH°*
ministrstvo,
pristojno za promet, po
de
nem postopku°činjihovega
usklajevanja.
Pr

lirlv1

i rsdoločitvi
voznih redov iz prejšnjega odstavka upošteva
'V0' pristojno za promet, njihovo usklajenost z vozedi železniškega, pomorskega in zračnega prometa.

(2) Prevoz oseb za lastne potrebe opravljajo tudi posamezniki,
kadar uporabljajo vozilo zase.

r
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2. prepoved, da izstopajo v Republiki Sloveniji osebe, p"Pe
Ijane iz države tujega prevoznika ali tretje države.

2. Prevoz oseb v mednarodnem cestnem prometu
17. člen
(kabotaža)

24. člen
.,
(uporaba določb o notranjem linijskem cestnem prome i

Tuji prevoznik ne sme opravljati kabotaže v *nednarodnem
cestnem prevozu oseb.

Objavljanje voznega reda, način in pogoji uporabe avt0'3U?'!jj!
postaj in postajališč ter ostali pogoji v mednarodnem im
skem prevozu oseb, se izvajajo po določbah tega
zaK'o
o notranjem cestnem prevozu, tuji prevozniki pa mora,0e„e
tem upoštevati tudi z mednarodno pogodbo dogovori
obveznosti.

2.1. Javni prevoz oseb v mednarodnem linijskem cestnem
prometu
18. člen
(pogoji za vzpostavitev mednarodnega linijskega prevoza
oseb)

25. člen
(začasna prekinitev in trajna ustavitev prevoza)

Javni prevoz oseb v mednarodnem linijskem cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: mednarodni linijski prevoz
oseb) med Republiko Slovenijo in drugimi državami ter tranzitni prevoz čez Republiko Slovenijo se vzpostavljata v skladu
z mednarodno pogodbo, na podlagi soglasja ministrstva, pristojnega za promet in pristojnih organov drugih držav, opravljata pa se v skladu s pogoji, ki jih določata ta zakon in
mednarodna pogodba.

(1) Če prevoznik iz ekonomskih in drugih utemeljenihrerazjo^
gov ne more opravljati mednarodnega linijskega P .^jtj
oseb, za katerega mu je bilo izdano dovoljenje, mora, bno
pri ministrstvu, pristojnem za promet, zahtevo s P° °taViutemeljitvijo razlogov za začasno prekinitev ali trajno
tev prevoza.
(2) Prevoz se sme začasno prekiniti ali-trajno ustaviti, k0
ministrstvo, pristojno za promet, za to ustrezno dovoljni '

19. člen
(dovoljenje)
(1) Mednarodni linijski prevoz oseb se na ozemlju Republike
Slovenije lahko opravlja le na podlagi dovoljenja, ki ga izda
ministrstvo, pristojno za promet.

2.2.Javni prevoz oseb v mednarodnem prostem cestne!!!^
metu
26. člen
(način opravljanja)

(2) Dovoljenje se izda na zahtevo zainteresiranega domačega
ali tujega prevoznika, ki ji je potrebno priložiti vozni red,
cenik, itinerer in druge priloge, določene z mednarodno pogodbo.

(1) Javni prevoz oseb v mednarodnem prostem cestne"1 P'°
metu se opravlja kot.

(3) Tuji prevoznik pošlje zahtevo za izdajo dovoljenja po
pristojnem organu države, kjer je vozilo registrirano.

1. krožna vožnja zaprtih vrat, to je prevoz iste skupine oseb' k
se prevaža z istim vozilom;

(4) Register mednarodnih linij vodi ministrstvo, pristojno za
promet.

2. prevoz oseb pri odhodu in s praznim vozilom pri vrnit*"3. izmenične vožnje, organizirane za prevoz vnaprej °r^.%
ranih skupin oseb, z več potovanji iz istega odhodnega k
do istega namembnega kraja, pri čemer se mora vsaka j
pina, ki je odpotovala skupaj, vrniti v isti sestavi tako, daalJ L
prvi vožnji ob vrnitvi in zadnji vožnji ob odhodu vozilo P'
«
4. drugi prevozi oseb v prostem cestnem prometu, kot sotr0tji
a) prevzem oseb, ki so se organizirale kot skupina v 1 .
državi, vendar ne v tisti, v kateri je vozilo registrirano j
v tisti državi, na ozemlju katere se skupina prevzame v P<
in to tako, da se mora vozilo s skupino oseb vrniti v drz
v kateri je vozilo registrirano;
ji
b) prevoz, pri katerem vstopa vozilo v državo prazno
prevzema skupine oseb in prevoza te skupine na obm
države, v kateri je vozilo registrirano.

20. člen
(obveznost dovoljenja v vozilu)
Pri opravljanju mednarodnega linijskega prevoza oseb na
ozemlju Republike Slovenije mora biti v vozilu izvirnik dovoljenja iz prvega odstavka prejšnjega člena ali njegova kopija,
ki jo overi organ, ki jo je izdal.
21. člen
(splošni pogoji)
(1) Mednarodni linijski prevoz oseb se mora opravljati
v skladu s cenikom, voznim redom in itinererjem, ki jih uskladita in določita domači in tuji prevoznik.
(2) Cenik, vozni red in itinerer mora potrditi organ, ki je izdal
dovoljenje iz prvega odstavka 19. člena tega zakona.

(2) Prevoze iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka lahko4 of> e
Ijajo tuji prevozniki brez dovoljenja, prevoze iz 3. in prejšnjega odstavka pa le z dovoljenjem, ki ga izda " ^
v kateri se prevozi opravljajo, razen če ni v medna'
pogodbi drugače določeno.

22. člen
(opravljanje prevoza z več vozili)
Mednarodni linijski prevoz oseb se lahko opravlja tudi z več
vozili po istem voznem redu, če to ni v nasprotju z mednarodno pogodbo in če se prevoz opravlja z vsemi vozili na
celotni liniji, za katero je izdano dovoljenje iz prvega odstavka
19. člena tega zakona.

27. člen
(kontrolna listina)
(1) Pri opravljanju prevozov iz prejšnjega člena mora < ^
voznik v vozilu izpolnjeno kontrolno listino - seznamotros® 'j.
ga je podpisal domači oziroma tuji prevoznik in P j'j^o
stojni carinski organ na mejnem prehodu ob vstopu v dr
in izstopu iz države.

23. člen
(tranzitni linijski prevoz oseb)
Poleg pogojev, ki jih določata ta zakon in mednarodna
pogodba, se lahko v dovoljenju za opravljanje mednarodnega
tranzitnega linijskega prevoza oseb, izdanemu tujemu prevozniku, določi še:
1. prepoved, da se sprejemajo osebe v Republiki Sloveniji za
prevoz v državo tujega prevoznika ali v tretjo državo;
poročevalec, št. 27

(2) Če v mednarodni pogodbi ni drugače določeno,
domači prevoznik kontrolno listino na obrazcu in na H a'na
ga predpiše minister, pristojen za promet, tuji prevoznik0P
obrazcu in na način, kot določa predpis njegove držav 26

28. člen
(razveljavitev in odvzem dovoljenja)

(2) V pravilniku iz prejšnjega odstavka se določijo tudi vsebina
in roki za pripravo poročil o opravljenem razdeljevanju dovolilnic.

jI) Ministrstvo, pristojno za promet, lahko odloči o razveljavi*i dovoljenja iz 19. člena ali odvzemu dovoljenja iz 26. člena
®9a zakona, ki je bilo izdano domačemu ali tujemu prevozJku, če prevoznik kljub poprejšnjemu opozorilu prevoza ne
pravlja v skladu z določbami tega zakona ali mednarodne
Pogodbe.

(3) Zoper akt o dodelitvi dovolilnic je dovoljena pritožba na
ministrstvo, pristojno za promet.
(4) Stroški, nastali v zvezi z izdajanjem dovolilnic, bremenijo
domačega prevoznika.

j2) Dovoljenje iz 19. člena tega zakona, ki je bilo izdano
temu prevozniku, se razveljavi tudi v primeru, če pristojni
'9an države, v kateri je prevoznik registriran, noče izdati
treznega dovoljenja za domačega prevoznika.

(5) Višino povračila stroškov, nastalih v zvezi z izdajanjem
dovolilnic določa minister, pristojen za promet.
34. člen
(dovolilnice za tujega prevoznika)

^Odvzem dovoljenja po prvem odstavku se izreče za čas od
" do dvanajstih mesecev.

(1) Tuji prevoznik registriran v državi, s katero je sklenila
Republika Slovenija pogodbo o mednarodnem prevozu stvari
v cestnem prometu, opravlja mednarodni prevoz stvari
v Republiki Sloveniji na podlagi dovolilnice za prevoz stvari, ki
jo izda ministrstvo, pristojno za promet, če ni v mednarodni
pogodbi določeno, da se opravlja prevoz brez dovolilnice.

PREVOZ STVARI
29. člen
(vrste prevoza stvari)
h
8voz stvari v notranjem in mednarodnem cestnem prometu
opravlja kot javni prevoz in kot prevoz za lastne potrebe.

(2) Mednarodni prevoz s tujim motornim vozilom s priklopnim
vozilom (skupina vozil) se opravlja na podlagi ene dovolilnice.

Prevoz stvari v notranjem cestnem prometu

(3) Če imata tuje motorno vozilo in priklopno vozilo v skupini
vozil registrske označbe različnih držav, je potrebna dovolilnica le za motorno vozilo, razen če ni v mednarodni pogodbi
drugače določeno.

30. člen
(i&vni prevoz stvari v prostem cestnem prometu)
£?* Prevoz stvari v prostem cestnem prometu je prevoz, za
jrega se relacija, cena prevoza in drugi prevozni pogoji
s 0
"oza
P 9°db0 med prevoznikom in naročnikom pre-

(4) Dovolilnica za prevoz stvari mora biti v tujem vozilu, ko je
ta na območju Republike Slovenije.
(5) Na mejnem prehodu oziroma na drugem kraju, kjer se
opravlja carinsko nadzorstvo in od katerega začne tuje vozilo
voziti po cestah v Republiki Sloveniji, preverja carinski organ
ali je v vozilu dovolilnica iz prvega odstavka tega člena. Če
ugotovi, da v vozilu ni predpisane dovolilnice mu prepove
vstop v Republiko Slovenijo, oziroma če to ugotovi na drugem
kraju, kjer se opravlja carinska kontrola, prepove nadaljnjo
vožnjo.

31. člen
(prevoz stvari za lastne potrebe)
l>£ev°z stvari za lastne potrebe opravljajo gospodarske
oseh c'r*avni
organi in druge pravne osebe ter fizične
SVo ečeavnosti
Preva^ai° izključno stvari v zvezi z opravljanjem
kore ^ '
oziroma nalog s svojega delovnega področja
pr J Prevoz stvari v njihovi lasti, ali stvari, ki so bile pri njih '
jedene
in
prodane
oziroma izposojene ali najete, dane
v
jn
preoblikovanje, popravilo ali dane v skladiščenje

(6) Če drugi pristojni organi pri kontroli prometa ugotovijo, da
je tuje vozilo v prometu na cestah v Republiki Sloveniji brez
dovolilnice, ga spremljajo do najbližje službe carinskega nadzorstva.

Stv M Rrevoze stvari za lastne potrebe se šteje tudi prevoz
nam ' u ' <er
posameznik izdelal, predelal, popravil ali v te
to >ne
^ Pi' ' Prevoz za potrebe lastnega gospodinjstva in
3gQQV°zilom katerega največja dovoljena masa ne presega

(7) Cariniki in drugi pristojni organi o tujem prevozniku brez
dovolilnice takoj obvestijo ministrstvo, pristojno za promet, ki
lahko odloči, da se tujemu prevozniku brez dovolilnice prepove vožnja po cestah v Republiki Sloveniji in določi, kako ga
je treba odpraviti iz Republike Slovenije, oziroma da se mu
dovoli vožnja po cestah v Republiki Sloveniji, za kar izda
posebno dovoljenje.

Prevoz stvari v mednarodnem cestnem prometu
32. člen
(dovolilnice za domačega prevoznika)

35. člen
(posebno dovoljenje)

itiari
^.orr,ači prevoznik mora pridobiti dovolilnice za prevoz
pr v v mednarodnem cestnem prometu, če je mednarodni
lag. °' v posameznih državah dovoljen samo na njihovi pod-

Tuji prevoznik iz države, s katero Republika Slovenija ni
sklenila pogodbe o mednarodnem cestnem prevozu stvari,
lahko pridobi proti plačilu na mejnem prehodu oziroma drugem kraju, kjer se opravlja carinsko nadzorstvo, posebno
dovoljenje za prevoz stvari in plača cestno takso v skladu s 40.
členom tega zakona. Kopije tako izdanih dovoljenj pošlje
carinski organ ministrstvu, pristojnemu za promet, do 10.
v mesecu za prejšnji mesec.

§ Dovolilnice iz prejšnjega odstavka ni treba pridobiti za
niii av'ianje mednarodnega prevoza stvari v Republiki SloveVozZ|lom
i* Motornim
vozilom z domačo registracijo in priklopnim
s tujo registracijo.
j?) Ministrstvo, pristojno za promet, pridobi dovolilnice iz
I ®9a odstavka od pristojnega organa druge države na podMednarodne pogodbe, sklenjene s posamezno državo.

36. člen
(prevozi brez dovolilnice)
(1) Ne glede na določbe 34. in 35. člena tega zakona, dovolilnica ni potrebna:

,
33. člen
(javno pooblastilo za delitev dovolilnic)

1. za prevoz stvari z javnega letališča in na javno letališče, če
pride do havarije ali druge nasreče letala ali če mora letalo
pristati zaradi spremenjene smeri leta v sili, ali če so odpovedane letalske linije;

jjJ Delitev dovolilnic opravlja reprezentativni predstavnik
(jo?rnjc po merilih, postopku in na način, ki ga s pravilnikom
°fci. minister, pristojen za promet.
27
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2. za prevoz poškodovanega motornega vozila in njegove
prikolice;

39. člen
(začasna prepoved vožnje tujemu prevozniku)
(1) Ministrstvo, pristojno za promet, lahko odloči o za^a®|ll
prepovedi vožnje po cestah v Republiki Sloveniji tovorninj
vozilom tujega prevoznika, ki kljub poprejšnjemu oPoZ0.r„100
ne prevaža stvari v skladu s tem zakonom ali z medna«""
pogodbo.

3. za prevoz posmrtnih ostankov;
4. za prevoz stvari pri selitvi v ustreznih posebnih vozilih;
5. za prevoz poštnih pošiljk;

(2) Začasna prepoved iz prejšnjega odstavka se izreče za tas
od treh do dvanajstih mesecev.

6. za prevoz eksponatov, namenjenih za sejme in razstave;
7. za prevoz pripomočkov in drugih potrebščin za gledališke,
glasbene in druge kulturne prireditve, cirkuške predstave ali
za filmska, radijska in televizijska snemanja;

IV. CESTNA TAKSA
40. člen
(obveznost plačila)

8. za prevoz mrtvih živali, razen če gre za industrijsko predelavo;

Za tuje vozilo, ki vozi po cestah v Republiki Sloveniji, razennza
vozilo, s katerim se opravlja prevoz iz 36. člena tega zakoe j
se plača cestna taksa po predpisih o javnih cestah, "
v mednarodni pogodbi drugače določeno. Cestna taksa
buje stroške odpravljanja prometnih nesreč, prometnih zas<
jev, onesnaževanja zraka in zmanjševanja posledic prometa
hrupa, če ni v mednarodni pogodbi drugače določeno.

9. za prevoz čebel in ribjega podmladka;
10. za prevoz cvetja, okrasnih rastlin in rastlinskih sadik;
11. za prevoz medicinskega in drugega materiala kot pomoč
v primeru naravnih nesreč in za prevoz blaga v humanitarne
namene;

41. člen
(cestna taksa za vozila različnih registrskih označb)

12. za prazna vozila, s katerimi se zamenjajo pokvarjena vozila
in prevzamejo za prevoz stvari iz pokvarjenih vozil v Republiki
Sloveniji ali tretji državi;

(1) Če imata motorno in priklopno vozilo registrski oznf^k!
različnih držav, se zaračunava cestna taksa v zneskih
veljajo za državo, v kateri je registrirano posamezno vozil"-

13. za vozila tehnične pomoči za popravilo pokvarjenih vozil
(servisna remontna vozila);

(2) Če je eno od vozil iz prejšnjega odstavka iz države, s kat®^
je z mednarodno pogodbo dogovorjeno, da se cestnauna
ta*
ne zaračunava, se za drugo vozilo cestna taksa zarač
v znesku, ki velja za državo, v kateri je vozilo registrirano-

14. za prevoze tovorov izključno v reklamne namene ali za
pouk;
15. za vozila z nosilnostjo do 3,5 ton ali skupno maso do 6 ton.

(3) Za motorna in priklopna vozila s tujo registracijo, ki jih ^
v zakupu domači prevoznik, se zaračunava cestna ,als\.
v zneskih, ki veljajo za državo, v kateri je registrirano P°
mezno vozilo.

(2) Za prevoz iz prejšnjega odstavka mora imeti voznik v vozilu
listine in drugo dokumentacijo, iz katerih je razvidno, da gre
za enega od navedenih prevozov.

42. člen
(pristojnost za pobiranje cestne takse)

37. člen
(kabotaža tujega prevoznika)

Cestno takso iz 40. člena tega zakona pobirajo carinski orga"'
in jo vplačujejo v republiški proračun.

(1) Tuji prevoznik lahko opravi notranji prevoz stvari med
posameznimi kraji v Republiki Sloveniji (kabotaža) le, če dobi
za tak prevoz posebno dovoljenje. Vlogo za dovoljenje vloži
tuji prevoznik pri pristojnemu organu za promet države,
v kateri ima sedež, ta pa jo posreduje ministrstvu, pristojnemu
za promet v Republiki Sloveniji.

V. AVTOBUSNE POSTAJE IN POSTAJALIŠČA TER POSTA-"6
IN PARKIRIŠČA ZA TOVORNA VOZILA IN AVTOBUSE
43. člen
(storitve avtobusne postaje)

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se sme izdati, če je
zaradi pomanjkanja ustreznih transportnih zmogljivosti
v državi nujno, da opravi prevoz tuji prevoznik.
(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izda ministrstvo,
pristojno za promet, po predhodnem mnenju Gospodarske
zbornice Slovenije.

(1) Avtobusna postaja opravlja sprejem in odpravo avtobus"*
predvidenih z voznim redom potnikov in prtljage, prodal"
predprodajo vozovnic ter rezervacije sedežev, provzern
shranjevanje prtljage, daje informacije o prevozih potnikom
prevoznikom in opravlja druge storitve v zvezi s PrevoZ'r$potnike in prevoznike. Avtobusna postaja opravlja tudi sf>
jem in odpravo avtobusov, ki opravljajo proste prevoze v ca
nem prometu.

38. člen
(prevozi tujega prevoznika v tretjo državo)

(2) Avtobusna postaja mora za vse prevoznike opravljati st"ri
tve pod enakimi pogoji.

(1) Tuji prevoznik sme opravljati prevoz stvari iz Republike
Slovenije v tretjo državo in obratno, če to določa mednarodna
pogodba in če dobi za to dovoljenje ministrstva, pristojnega
za promet, ki ga izda po predhodnem mnenju Gospodarske
zbornice Slovenije.

(3) Delovni čas, cenik in splošni pogoji poslovanja avtobUsn
postaje morajo biti objavljeni na vidnem mestu.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek sme tuji prevoznik opraviti
prevoz stvari iz Republike Slovenije v tretjo državo in obratno,
tudi kadar to ni določeno v mednarodni pogodbi, če je zaradi
pomanjkanja ustreznih transportnih zmogljivosti v Republiki
Sloveniji treba pritegniti tujega prevoznika in če dobi za to
dovoljenje iz prejšnjega odstavka.

(1) Domači in tuji prevoznik mora takoj obvestiti
0)1
avtobusno postajo, če med vožnjo nastane okvara ali ua
zaradi katere bi imel predvidoma več kot 60 minut zam
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44. člen
(dolžnost obveščanja o zamudi avtobusov)

(2) Avtobusna postaja, ki je tako obvestilo sprejela, fj!?
o tem takoj obvestiti naslednjo avtobusno postajo na li"1''
28

listine, predpisane v tem zakonu, drugih predpisih in mednarodnih pogodbah. Če ugotovijo, da tuji prevoznik v vozilu
nima predpisanega dovoljenja, mu prepovejo vstop v Republiko Slovenijo oziroma nadaljnjo vožnjo po cestah v Republiki Sloveniji.

45. člen
(dolžnost ustavljanja po voznem redu)
&aei in tuji prevoznik mora ustaviti na vsaki avtobusni
J' m avtobusnem postajališču v skladu z voznim redom.
i^r®vo.zn'k ne sme ustavljati izven avtobusnih postaj in
'edu
Postajališč, ki so urejena in določena v voznem

(2) Carinski organi so pooblaščeni, da začasno odvzamejo
tujemu vozniku dovoljenje iz 19. in 26. člena tega zakona, če
dvomijo o njegovi pravilnosti oziroma če voznik ne spoštuje
pogojev iz dovoljenja. Začasno odvzeto dovoljenje je treba
skupaj z zapisnikom o začasnem odvzemu poslati v 24 urah
ministrstvu, pristojnemu za promet, da o tem dokončno odloči.

46. člen
(predpis ministra)

|^j .
ni(i - ®r' Pristojen za promet, predpiše opremljenost avtobusWWih st'n't}0niern^bnejših postajališč ter način opravljanja

(3) Carinski organi izvršujejo odločitve ministrstva, pristojnega za promet, iz 28. in 39. člena tega zakona.
52. člen
(inšpekcijsko nadzorstvo)

47. člen
(storitve postaje za tovorna vozila)

Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem določb tega zakona
in predpisov, izdanih na njegovi podlagi, opravljajo inšpektorji za cestni promet.
53. člen
(področje dela inšpektorjev)

larajj? nZa6 tovorna
vozila opravlja sprejem, parkiranje ali
lavlja t? an
' '-evarovan
ie, odpravljanje tovornih vozil ter zagon
'irni
' ' nastanitev voznega osebja v skladu s sploš9°ji poslovanja.
48. člen
(obveznost objave pogojev poslovanja)
fetve postaje, parkirišča za tovorna vozila ali za avto0
Pod enakimi pogoji dostopni vsem uporabnikom.

Inšpektorji za cestni promet nadzorujejo:
- prevoz oseb v mestnem, primestnem in medkrajevnem
cestnem prometu;
- javni prevoz oseb in stvari v notranjem prostem cestnem
prometu;
- prevoz za lastne potrebe iz 16. in 31. člena tega zakona;
- prevoz oseb in stvari v mednarodnem cestnem prometu;
- avtobusne postaje, pomembnejša avtobusna postajališča in
postaje ter parkirišča za tovorna vozila in avtobuse;
- izvajanje notranje kontrole.

tisj^°Vni ćas, cenik za opravljanje storitev ter splošni pogoji
lv,
posta e
°bus6 3morajo
i bitioziroma
parkirišča
za tovorna
objavljeni
na vidnem
mestu. vozila ali za
Not

Ranja kontrola
49. člen
(obveznost izvajanja)

54. člen
(naloge inšpekcijskega nadzorstva)

Prevoznik, ki izvaja javni prevoz oseb in stvari in
'aino *a lastne potrebe v cestnem prometu je dolžan izvajati
hgoiev d °'° nacl izvaianjem predpisanih zdravstvenih
'Poinig ?'°vnih pogojev in drugih pogojev, ki jih morajo
"aa J V®'' vozniki, potrebnih za varno upravljanje z vozilom,
Pre
dpis - isanimi pogoji glede vozil in izvajanjem drugih
('°rfi6janih ukrepov, od katerih je odvisna varnost cestnega
j^j ^
:

(1) Inšpektor za cestni promet lahko pri opravljanju inšpekcijskega nadzora:
1. prepove prevoz, če se opravlja v nasprotju z določbami 7.,
20., 27., 37. in 39. člena tega zakona;
2. prepove uporabo avtobusne postaje ali avtobusnega postajališča, postaje ali parkirišča za tovorna vozila, če se ne
odpravijo ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku,
ki ga je določil inšpektor, preti pa nevarnost za življenje ali
zdravje ljudi ali večja premoženjska škoda;

ac
'i® no»an
ra k 'i°

notranje
kontrole,
način izvajanje kontrole
uredi
domačipristojnosti
prevoznik sinsvojimi
akti.

""stavke

3. prepove uporabo vozil za prevoze v cestnem prometu, ki
niso označena in opremljena, kot je to določeno s predpisom,
izdanim na podlagi tega zakona;

50 člen

- in stvari v primeru stavke)
^ (»Pravivijanje prevozov oseb

4. odreja druge ukrepe po splošnih predpisih, ki urejajo
inšpekcijsko nadzorstvo in pooblastila inšpektorjev.

prevoznik ki
Stoti?''
'. opravljajo prevoze oseb v cestnem
Jja lin rnoraj° v času stavke zagotoviti izvajanje mednarodl|s
a
Šo(jK .9 prevoza oseb, ki je določen z mednarodnimi
% u®"1'- v rnedkrajevnem, primestnem in mestnem proir,
ih r'edov
jVa'an
ie nemotenega
poteka prevozov oseb v okviru
(dnevna
migracija).

(2) Pritožba zoper odločbo o ukrepih iz prve točke prejšnjega
odstavka ne zadrži njene izvršitve.
IX. KAZENSKE DOLOČBE

lOo
Ntne!l?'prome,
Pr®vozniki, ki opravljajo mednarodni prevoz stvari
Nanio"prev u morajo v času stavke zagotoviti nemoteno
^Srnlk
"n snovi.ozov živih živali, hitro pokvarljivega blaga in

55. člen
(prekrški)
(1) Z denarno kaznijo, najmanj 600.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek domači prevoznik - pravna oseba ali podjetnik
posameznik:

^0v°BLASTILA CARINSKIH in inšpekcijskih or,
"]

.

V dp

1. če opravlja prevoze oseb in stvari v notrajnem ali mednarodnem cestnem prometu brez ustrezne licence ali
v nasprotju z izdano licenco (prvi odstavek 4. člena).

51. člen
(pristojnosti carinskih organov)

(2) Z denarno kaznijo, najmanj 60.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

organi, so pooblaščeni, da na mejnem prehodu
drugem kraju, kjer se opravlja carinsko nadzor®verjajo ali ima tuji prevoznik dovoljenje in druge
na
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5. če brez dovoljenja opravlja mednarodni prosti prevoz"
(drugi odstavek 26. člena);

56. člen
(prekrški)

6. če pri opravljanju javnega prevoza oseb v
prostem cestnem prometu v vozilu nima v redu 'ZP
kontrolne listine s seznamom potnikov, ki ga je P°° p({prevoznik in potrdil pristojni carinski organ na mejne™ r
hodu (prvi odstavek 27. člena);
• uj se
7. če pri opravljanju mednarodnega prevoza stvarl' 0||t
opravlja na podlagi dovolilnice, v tujem vozilu nima oo
niče za prevoz stvari (četrti odstavek 34. člena);

(1) Z denarno kaznijo, najmanj 400.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek domači prevoznik - pravna oseba ali podjetnik
posameznik:
1. če vozila, ki se uporabljajo za prevoze v cestnem prometu
nimajo oznak in opreme, kot je določena s predpisom, izdanim na podlagi tega zakona (tretji odstavek 3. člena);
2. če o prekinitvi prevoza v primeru višje sile ne obvesti
javnosti preko sredstev javnega obveščanja in ministrstva,
pristojnega za promet (tretji odstavek 12. člena);

8. če opravlja brez dovoljenja notranji prevoz s'var'
posameznimi kraji v Republiki Sloveniji (prvi odstave
člena);

3. če z avtobusom ne ustavi na vsaki avtobusni postaji ali
postajališču v skladu z voznim redom, ali ustavi izven avtobusnih postaj in avtobusnih postajališč, ki so urejena in določena v voznem redu (45. člen);

9. če opravlja brez dovoljenja prevoz iz Republike
v tretje države oziroma iz tretjih držav v Republiko Slo
(prvi odstavek 38. člena).

4. če ne izvaja trajne kontrole nad izvajanjem predpisanih
zdravstvenih pogojev, delovnih pogojev in drugih pogojev, ki
jih morajo izpolnjevati vozniki, potrebnih za varno upravljanje
z vozilom, nad predpisanimi pogoji glede vozil in izvajanjem
drugih predpisanih ukrepov (prvi odstavek 49. člena);

(2) Z denarno kaznijo, najmanj 40.000,00 SIT se
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori P
šek iz prejšnjega odstavka tega člena.
59. člen
(prekrški)

5. če ne zagotovi opravljanja prevozov oseb in stvari v cestnem prometu v času stavke (50. člen).

re"r'
(1) Z denarno kaznijo najmaj 200.000 SIT se kaznuje za P ^
šek upravljalec avtobusne postaje ali postaje za tovorna ^
oziroma parkirišča za tovorna vozila ali avtobuse, če ne
na vidnem mestu delovnega časa, cenika in splošnih P°9 <«
poslovanja (tretji odstavek 43. člena in drugi odstav®
člena).

(2) Z denarno kaznijo, najmanj 40.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
57. člen
(prekrški)

(2) Z denarno kaznijo najmanj 20.000 SIT se kaznuje za Pr? šek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori pi"ekr:
prejšnjega odstavka.

(1) Z denarno kaznijo, najmanj 200.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek domači prevoznik - pravna oseba ali podjetnik
posameznik:
1. če pri prevozu oseb in stvari v cestnem prometu voznik
domačega prevoznika med vožnjo v vozilu nima overjene
kopije licence in dokumenta, iz katerega so razvidni podatki
o vrsti prevoza, firma oziroma ime in sedež prevoznika in
drugega voznega osebja, glavni podatki o smeri vožnje, registrska številka vozila, stanje števca ob začetku in na koncu
vožnje in podpis pooblaščene osebe (prvi odstavek 3. člena);

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
(obveznost uskladitve)
(1) Prevozniki, ki z dnem uveljavitve tega zakona že c
prevoz oseb ali stvari, morajo pridobiti licence iz P
odstavka 4. člena v dveh letih po uveljavitvi tega zakon
,a f
(2) Direktor oziroma pooblaščena oseba, odgovorna|
voz, mora opraviti preizkus strokovne usposobljenost
točke prvega odstavka 4. člena tega zakona, do 1.1-I™

2. če voznega reda ne objavi na krajevno običajen način
najpozneje 14 dni pred dnevom, ki je v voznem redu določen
za začetek njegovega izvajanja (11. člen).
(2) Z denarno kaznijo, najmanj 20.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

61. člen
(rok za vzpostavitev registra)

58. člen
(prekrški)

Register linij v javnem prevozu oseb v notranjem inenmed"®'
rodnem linijskem cestnem prometu iz 11. in 19. č' 5ta#
zakona mora ministrstvo, pristojno za promet, vzp°
v enem letu po uveljavitvi tega zakona.

(1) Z denarno kaznijo, najmanj 400.000,00 SIT se kaznuje za
prekršek domači ali tuji prevoznik - pravna oseba ali podjetnik posameznik:
1. če opravlja v mednarodnem cestnem prevozu oseb kabotažo (17. člen);

62. člen
(uskladitev)
nt
Prevozi, ki se opravljajo na dan uveljavitve tega zak°%|il
podlagi 32. člena zakona o prevozih v cestnem P\
(Uradni list SRS 45/87) se smejo opravljati najdalj eno I®
uveljavitvi tega zakona.

2. če opravlja mednarodni linijski prevoz oseb v Republiki
Sloveniji brez dovoljenja ministrstva, pristojnega za promet
(prvi odstavek 19. člena);
3. če pri opravljanju mednarodnega linijskega prevoza oseb
na ozemlju Republike Slovenije v vozilu nima izvirnika dovoljenja za njegovo opravljanje ali njegove kopije, ki jo overi
organ, ki jo je izdal (20. člen);

63. člen
(razpis potreb po prevozih)
Potrebe po prevozih na linijah mednarodnega, med^i
nega in primestnega prometa iz prvega odstavka 1°tega zakona razpiše ministrstvo, pristojno za promet v
v letu 1998.

4. če mednarodnega linijskega prevoza oseb ne opravlja
v skladu z voznim redom in s cenikom, ki ga potrdi ministrstvo, pristojno za promet (21. člen);
poročevalec, št. 27
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- opremljenost avtobusnih postaj in postajališč ter način
opravljanja njihovih storitev (46. člen);

64. člen
(predpisi ministra)

65. člen
(uporaba veljavnih predpisov)

Pouv'r1"' Pristoien za promet, najkasneje v devetih mesecih
Pi$e m d V|tV<! t89a zakona uskladi 0bstojeće predpise ali pred-

Do izdaje predpisov iz prejšnjega člena se uporabljajo naslednji predpisi, izdani na podlagi zakona o prevozih v cestnem
prometu (Uradni list SRS 45/87):

in 0 " em

VVcoct!?-®
CPetn
» v~/*- I, so katerimi
M i 11 se
ow opravljajo
V/^II
Pr o(tretji
vozil,
prevozi
smem prometu
odstavek 3. člena);

- pravilnik o oznakah in opremi vozil v cestnem prometu
(Uradni list SRS 35/88 in 2/89);

v s

°9lasju z ministrom, pristojnim za šolstvo in šport,
strokovne
usposobljenosti
in način opravl preizkusa (drugi
odstavek
5. člena);

pro

a
liani3171
Pre'zkusa

- pravilnik o opremljenosti avtobusnih postaj in pomembnejših .avtobusnih postajališč, ter o načinu opravljanja storitev
avtobusnih postaj (Uradni list SRS 35/88);

z m n s rom
iflinist°9'aSiePristojnim
' ' ' za varstvo
. pristojnim
za minimalne
notranje zadeve
in
okolja,
tehnične
Pogoje
za
parkirna
mesta
in
mesta
za
vzdrževanje
°2'l (četrti odstavek 5. člena);

- pravilnik o načinu in postopku usklajevanja avtobusnih
voznih redov ter njihovem vpisu (Uradni list SRS 3/89, 7/90 in
19/94).

P
ter

°9°ie za pridobitev licence za posamezne vrste prevozov
acin in postopek njihove pridobitve (četrti odstavek 6.

66. člen
(prenehanje veljavnosti predpisov)

n
vpin3čin
av ' postopek usklajevanja voznih redov ter njihovega
register (tretji odstavek 10. člena);

(1) Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon
o prevozih v cestnem prometu (Uradni list SRS 45/87) in
določbe 118., 119. in 120. člena obrtnega zakona (Uradni list
SRS 35/88 in 24/89).

Vojn,epr.edl°g Gospodarske zbornice Slovenije daljinar s časi
J (četrti odstavek 10. člena);
^člen8)0 'n

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se preneha uporabljati
zakon o prevozu v mednarodnem cestnem prometu (UL SFRJ
41/80, 56/80, 33/87, 80/89 in 29/90).

na n voden a

^'

i kontrolne listine (drugi odstavek

^"ftena) Postopek in način delitve dovolilnic (prvi odstavek

67. člen
(začetek veljavnosti zakona)

no
dovV'|j.lnic
povračila stroškov, nastalih v zvezi z izdajanjem
(peti odstavek 33. člena).

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

OBRAZLOŽITEV
SprJ"}'zbor Republike Slovenije je na 10. seji dne 09.07.1993
"i*tu predlo9 za izdajo zakona o prevozih v cestnem pro'>%■ZP osnut
kom zakona in naložil predlagatelju, da pri pri%v £dl
°9a zakona prouči in upošteva mnenja in stališča
Pre^/ teles Državnega zbora ter stališča, pisne pripombe in
°9e iz razprave poslancev na seji zbora.

licenco, v 5. členu so določeni pogoji za pridobitev licence,
v 6. členu je natančno opredeljen postopek za njihovo pridobitev, v 7. členu pa so določeni pogoji za začetek opravljanja
prevozov ter primeri, ki imajo za posledico odvzem licence.
V skladu s predlogoma poslanca Branka Janca in Obrtne
zbornice Slovenije je dopolnjena določba zadnjega odstavka
4. člena predloga zakona, ki razširja primere prevozov, za
katere ni potrebno pridobiti licence. V povezavi s to spremembo je delno spremenjena tudi 3. točka prvega odstavka 5.
člena predloga zakona tako, da se zahteva strokovna izobrazba najmanj IV. stopnje zahtevnosti samo za voznike avtobusov in tovornih motornih vozil, kateri opravljajo prevoze le
na podlagi pridobljene licence.

-eK?dlo
9u zakona za drugo obravnavo je predlagatelj smiu
p/S(1 pri
Ppšteval pripombe Odbora za infrastrukturo in okolje,
ii) Us. Pombe in predloge iz razprave poslancev ter proučil
"ra vneeZn° uP°števal pripombe Sekretariata za zakonodajo in
iru " zadeve. Zaradi tega je besedilo predloga zakona za
obravnavo spremenjeno in dopolnjeno v naslednjem:

du s

frl^

splošno pripombo Sekretariata za zakonodajo in
zadeve (v nadaljnjem besedilu: Sekretariat) je predlato Jedilo predloga zakona terminološko uskladil z zakok\,n:PSlu
9ospodarskih
družbah ter zakonom o gospodarskih
*bah, poenotil uporabo izrazov v celotnem besedilu
a
6eSe" ter opravil več jezikovnih in pravnotehničnih izboljšav
tom d1 ■ Zaradi večje preglednosti zakonskih določb so čle* °dani naslovi

V skladu s stališčem, da morajo biti pogoji poslovanja izenačeni za vse prevoznike, je kriterij glede števila vozil, ki jih
mora imeti prevoznik znižan na »enega ali več«. S tem je
omogočeno, da ob izpolnjevanju drugih, z zakonom predpisanih pogojev opravljajo prevozniško dejavnost tudi dosedanji
samostojni avtoprevozniki, ki imajo v večini primerov v lasti le
eno vozilo (2. točka prvega odstavka 5. člena).
V skladu s pripombo Sekretariata, da naj se 4. točka prvega
odstavka 4. člena predloga za izdajo zakona dopolni z opredelitvijo strokovne usposobljenosti direktorja oziroma pooblaščene osebe, je v 5. členu predloga zakona predvidena
rešitev, da se program preizkusa strokovne usposobljenosti
ter način in postopek njegovega opravljanja predpiše s podzakonskim predpisom. Prav tako je predvideno, da bo s podzakonskim predpisom konkretiziran pogoj parkirnih mest in
mest za vzdrževanje vozil.

Cv vrazlogov je predlagatelj ponovno proučil opredelitve
lil i ° 2. členu predloga zakona, jih vsebinsko delno dopoldodal razlago oziroma pomen naslednjih pojmov: medtyob linijski promet, parkirišče za tovorna vozila oziroma
Se
"oimri
' Postaja za tovorna vozila, dovoljenje za prevoz in
u
'"n/cca.
lk'adu s■ Pripombo Sekretariata je preciziran in dopolnjen
"ostn
iie*iniOjiPek v zvezi s pridobitvijo licence za opravljanje posaVrst
%tan
prevozov. Vsebina 4. člena predloga za izdajo
it) ro. nael
je zato v predlogu zakona za drugo branje dopolnjena
^tgUaz iena- v- štiri člene. V. 4... členu so taksativno naštete
Prevozov, za opravljanje katerih bo potrebno pridobiti

Glede na dejstvo, da je bil po obravnavi predloga za izdajo
zakona o prevozih v cestnem prometu, v Državnem zboru
sklenjen sporazum med Evropsko gospodarsko skupnostjo in
31
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Republiko Slovenijo na področju prometa in glede na pogoje,
ki veljajo v Evropski skupnosti za pristop na tržišče transportnih storitev, je v predlogu zakona za drugo branje dopolnjen
5. člen z dvema novima pogojema za pridobitev licence. S tem
je v celoti upoštevana direktiva Evropske skupnosti štev. 90/C
286/05 o dostopu do poklica cestnega tovornega in cestnega
potniškega prevoznika v notranjem in mednarodnem cestnem
prometu, s čimer bo domačemu prevozniku omogočen pristop na evropsko tržišče.

tualno zasnovo predloga zakona, kakršno je Državni zboi
sprejel v prvi obravnavi:
V 1. členu sta dodana nova odstavka, s katerima je določeno
po katerih predpisih se opravlja prevoz oseb in stvari vfie
narodnem cestnem prometu v državah, s katerimi je Rep
blika Slovenija sklenila bilateralne pogodbe o prevozih v ces
nem prometu in kateri predpisi se uporabljajo pri urejanju®
prevozov z državami, s katerimi Republika Slovenija """
sklenjenih pogodb.

Predlagatelj je ponovno proučil, v predlogu za izdajo zakona
predviden postopek za izdajo licence, po katerem je Gospodarski oziroma Obrtni zbornici Slovenije dano pooblastilo za
izvedbo vseh predhodnih dejanj, izdaja same licence pa je
v pristojnosti ministrstva, pristojnega za promet. Predlagatelj
je ocenil, da je zaradi ekonomičnosti in enotnosti postopka
ustrezneje pooblastiti Gospodarsko zbornico Slovenije za vsa
upravna dejanja v postopku, vključno z izdajo licence. S tako
rešitvijo je hkrati tudi omogočeno dvostopno vodenje
postopka. V zakonu je nadalje določeno, da odloča o pritožbah zoper konkretne upravne akte navedenega subjekta ministrstvo, pristojno za promet. Smiselno enako je določen
postopek v zvezi z odvzemom licence. Hkrati pa je možnost
odvzema licence razširjena tudi za primere, če domači prevoznik opravlja prevoze v nasprotju z izdano licenco.

V 3. členu je dopolnjena ureditev vodenja obveznih P0^3^!
v dokumentu, ki mora biti med vožnjo v vozilu. Za zagotovi'
potrebnega obsega metodološko primerljivih podatkovoto P°
niških in blagovnih tokovih za domače potrebe ter za P
j
ki jih predvideva program uskladitve vseh prometnih s,a,'sse
z doseženim nivojem v Evropski skupnosti, se predlaga.
03
v dokument vpišejo še podatki o skupnem številu Prev0
.zeL. .
k lo e
kilometrov, o številu prepeljanih potnikov in potniških ' ^,0.
trih ter podatki o količini prepeljanega blaga in tonskih W
metrih.
V 10. členu je dopolnjen 4. odstavek z besedilom, da dolo^'
dal j i nar s časi vožnje minister, pristojen za promet, na Pre"
subjekta, ki ga ustanovita Gospodarska zbornica Slovenije
Obrtna zbornica Slovenije.

Zaradi boljše vsebinske povezanosti celotnega poglavja »2.1.
Javni prevoz oseb v mednarodnem linijskem cestnem prometu« je opravljena nova razporeditev členov.

V 13. členu je dodan nov drugi odstavek. Odločitev, ali seJ^
mestni promet organiziral in izvajal kot gospodarska l&' .
služba, je sicer v izključni pristojnosti lokalnih skupno-Sj
vendar pa predlagatelj ocenjuje, da je lokalnim skupnos
smotrno dati enotne usmeritve in izhodišča, ki lahko S' L
kot orientacija pri odločanju o organiziranju in načinu op'
Ijanja mestnega prometa.

V skladu s pripombo Sekretariata so dopolnjeni pogoji za
opravljanje mednarodnega linijskega prevoza oseb tako, da je
vzpostavitev mednarodnega linijskega in tranzitnega prevoza
vezana na soglasje ministrstva, pristojnega za promet in pristojnega organa tuje države.

V 14. členu je dodan drugi odstavek, v katerem je
da je javni prevoz oseb v prostem cestnem prometu nar11l,p
izključno vnaprej določenim uporabnikom na način, da
P
voz ne sme vsebovati elementov linijskega cestnega pronl

Z zakonom je tudi predvidena možnost začasne prekinitve in
trajne ustavitve mednarodnega linijskega prevoza oseb.
V skladu s pripombo Sekretariata sta vsebinsko dopolnjeni
opredelitvi prevoza oseb in prevoza stvari za lastne potrebe.

Dodan je nov 25. člen, ki ureja primere, v katerih 'a^j
prevoznik z dovoljenjem ministrstva, pristojnega za Pr0.„i
začasno prekine ali trajno ustavi izvajanje mednarodn s
linijskega prevoza oseb.

Predlagatelj je ponovne proučil določbe, s katerimi je urejeno
razdeljevanje dovolilnic za prevoze v mednarodnem cestnem
prometu in ugotovil, da je zaradi obsega in narave nalog
smotrneje njihovo razdeljevanje z javnim pooblastilom prenesti na subjekt, ki ga bosta ustanovili Gospodarska zbornica
Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije.

Besedilo 28. člena, v katerem so določeni primeri odvzem^
razveljavitve dovoljenj za opravljanje prevozov v medna
^
nem cestnem prometu je redakcijsko preoblikovano ta .etf
je nedvoumno določeno v katerih primerih se lahko w
ukrep odvzema dovoljenja in kdaj ukrep razveljavitve.

V skladu s pripombo Sekretariata je predlagatelj ponovno
proučil kazenske določbe in jih po vsebini prilagodil materialnim določbam zakona. Ker so bile višine denarnih kazni od
obravnave predloga za izdajo zakona o prevozih v cestnem
prometu že dvakrat spremenjene oziroma povišane, je v predlogu zakona temu ustrezno spremenjen posebni minimum
predvidenih denarnih kazni. Hkrati je predlagatelj prekrške
razdelil v več členov ter pri tem upošteval različno težo posameznih kršitev ali opustitev.

V 41. členu sta dodana dva odstavka, ki urejata posel"1
primere zaračunavanja taks.
V 43. členu je dopolnjena določba prvega odstavka z beSi
lom, da avtobusna postaja opravlja tudi sprejem in °°P m.
avtobusov, ki opravljajo proste prevoze v cestnem pro/"
S tem bo zagotovljena večja urejenost in boljša kako
storitev v prostem cestnem prometu.

Predlagatelj je celotno poglavje prehodnih in končnih določb
dopolnil in natančneje razdelal, glede na konkretno pripombo
Sekretariata pa je prehodne določbe tudi terminsko spremenil.

Dodan je nov 50. člen, ki določa katere prevoze oseb in
v cestnem prometu, mora domači prevoznik zagota'1
v času stavke.

Predlagatelj je po ponovni proučitvi predlaganih rešitev
v predlog zakona za drugo branje vnesel še naslednje spremembe in dopolnitve, ki pa vsebinsko ne posegajo v koncep-
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V posamezne člene so vnešeni še nekateri redakcijs^
pravki.
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Predlog zakona o GOSTINSTVU - EPA 717 - DRUGA OBRAVNAVA
»lada Republike Slovenije je na 92. seji dne 30. junija 1994
določila besedilo:

določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

- PREDLOGA zakona o gostinstvu,

- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejavnosti,

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
Podlagi 187. in 335. člena poslovnika Državnega zbora
republike Slovenije.

- Marjan JAKIČ, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,

Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovna vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
_
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije

- NevenkaČREŠNAR - PERGAR, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

ena

!![gdlog zakona o gostinstvu
' SPLOŠNE določbe

6. člen
1. člen

Gostinska dejavnost se lahko opravlja zunaj gostinskega
obrata na javnih prireditvah, sejmih in podobno med njihovim
trajanjem, vendar vsakokrat največ 30 dni.

®°stinstvo je po tem zakonu opravljanje gostinske dejavnosti.
?°s,inska dejavnost obsega pripravo in strežbo jedi in pijač
a_..
nastanitev gostov.

Gostinska dejavnost se lahko med turistično sezono opravlja
zunaj gostinskega obrata v mestnih jedrih, na kopališčih, na
smučiščih in podobno.

2. člen
lilič osed0eiavn°st
iz prejšnjega člena opravljajo pravne ali
deia nosti
^in ' k' so registrirane za opravljanje gostinske
n=L.,
izpolnjuje pogoje, določene z zakonom (v
°alinjem besedilu: gostinci).

Pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti iz prvega in drugega odstavka tega člena določi z odločbo upravni organ
prve stopnje, pristojen za gostinstvo, glede na razmere in
potrebe na določenem območju.

sobnn S^° dejavnost po tem zakonu lahko opravljajo tudi
?
akon a'Ci' kmet'e in druStva v skladu s pogoji, ki jih določa

7. člen
Gostinski obrati so lahko v nepremičnih in premičnih objektih.

3. člen

Premični gostinski obrat je objekt, prirejen na avtomobilskem
ali podobnem podvozju, na tirnem vozilu ali vodnem oziroma
zračnem plovilu, ki se lahko premika z lastnim pogonom ali
vleko.

raVa n strež
lizit
'
jedi inorganizirajo
pijač ter nastanitev,
ki jih pravne
in
jn
osebe
tert>a
društva
na nepridobitni
podlagi
astne
a
iai,
'
potrebe v svojih prostorih, se ne urejajo s tem
*onom.

III. POGOJI ZA OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI

&°ie za opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka doloJ° drugi predpisi.

8. člen
Podlaga za ugotavljanje pogojev za opravljanje gostinske
dejavnosti v nepremičnih gostinskih obratih je uporabno
dovoljenje, ki ga izda pristojni upravni organ na podlagi
predpisov o urejanju prostora v skladu z namembnostjo
objekta oziroma poslovnega prostora.

",Q0STINSKI OBRATI
4. člen
GQ0s.
s, n
p ' ska dejavnost se opravlja v gostinskih obratih in na
_ r stem
Doaoii. določenimi s tem zakonom in druaimi
6 1 pod
Pred*Sisi.
" '30d P°90i'- določenimi s tem zakonom in drugimi
Q s ns
prQ '' ki obrat so funkcionalno povezani in ustrezno urejeni
a
6jav ' ^ omo9oea)0 opravljanje določene vrste gostinske
Wste
jj,V 9ostinskih obratov so: hoteli, moteli, penzioni, prenoin ®a, hotelska naselja, počitniške hiše in apartmaji, planinski
. urugi domovi, kampi, restavracije, gostilne, kavarne, slaščijeđne' okrepčevalnice, bari ter obrati za pripravo in dostavo

9. člen
L
Za opravljanje gostinske dejavnosti morajo biti izpolnjeni:
1. minimalni tehničnf pogoji, ki se nanašajo na:
- poslovne prostore, opremno in naprave v gostinskih obratih, pri sobodajalcih in na kmetijah;
- pogoje glede zunanjih površin gostinskega obrata (funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine);
- pogoje za opravljanje gostinske dejavnosti zunaj gostinskega obrata)

5. člen

2. pogoji glede mininalnih storitev v posameznih vrstah
gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah;

istinska dejavost se lahko opravlja v poslovnem prostoru,
se
izdpo|i,erem
opravlja
kakšna
drugaprejšnjega
dejavnost,člena.
če so za to
njeni pogoji
iz prvega
odstavka

3. pogoji, ki se nanašajo na merila in način kategorizacije
prenočitvenih gostinskih obratov;

urinska dejavnost, ki jo opravljajo sobodajalci in kmetje, se
*a
t ° izpolnjeni
PPravlia v stanovanjskih
prostorih
na kmetijah,
če so
. 'o
pogoji, določeni
s tem in
zakonom
in drugimi
®dpisi.

4. minimalni sanitarno-zdravstveni pogoji, ki se nanašajo na
poslovne prostore, opremo in naprave v gostinskih obratih,
pri sobodajalcih in na kmetijah ter na osebe, ki opravljajo dela
v gostinski dejavnosti;

r\
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Če gostinska ponudba v kraju oziroma na PosamtoDnjel
območju ni dovolj razvita, lahko upravni organ prve
^
pristojen za gostinstvo, izjemoma dovoli kmetu, da n® 9 ^
na določbo prejšnjega odstavka tega člena nudi gostom
kupljeno pijačo.

5. pogoji glede minimalne stopnje strokovne izobrazbe oseb,
ki opravljajo dela v gostinski dejavnosti.
v

10. člen

Minimalne tehnične pogoje iz prve točke prejšnjega člena in
pogoje glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih in na kmetijah iz druge točke
prejšnjega člena predpiše minister, pristojen za gostinstvo,
v soglasju z ministrstvom, pristojnim za prostor.

V. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO IN UPRAVNI UKREPI
16. člen
Uresničevanje določb tega zakona nadzoruje pristojni
'
inšpekcijski organ, razen določb 4. točke 9- ^'en (vene
zakona, ki se nanašajo na minimalne sanitarno-zdravs .
pogoje, katerih uresničevanje nadzoruje pristojni san
inšpekcijski organ.

Merila in način kategorizacije prenočitvenih gostinskih
obraov iz tretje točke prejšnjega člena predpiše minister,
pristojen za gostinstvo.
Minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje iz četrte točke prejšnjega člena predpiše minister, pristojen za zdravstvo,
v soglasju z ministrom, pristojnim za gostinstvo.

17. člen
Če pristojni inšpekcijski organ pri nadzorstvu u90,oV|jai)i
pravna ali fizična oseba opravlja gostinsko dejavnost, n
bila registrirana za to, ji opravljanje take dejavnosti

Pogoje glede minimalne stopnje izobrazbe oseb, ki opravljajo
dela v gostinski dejavnosti, predpiše minister, pristojen za
gostinstvo, v soglasju z ministrom, pristojnim za šolstvo.
11. člen

Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.
18. člen

Vsi gostinski obrati se glede na svojo ponudbo razvrščajo
v vrste, gostinski obrati, v katerih se gostom nudi nastanitve,
pa se po vrsti in kakovosti ponudbe razvrščajo tudi v kategorije.

Če pristojni inšpekcijski organ pri nadzorstvu ugotovi:

- da prostori, v katerih se opravlja gostinska dejavno®'^
izpolnjujejo.pogojev oziroma da niso izpolnjeni P°9?jJjL|(ii
vs
storitev, ki jih določajo predpisi iz prvega in drugega 0dsta * It
10. člena tega zakona,

Upravni organ prve stopnje, pristojen za gostinstvo, z odločbo
določi vrsto in kategorijo gostinskega obrata.
Gostinski obrati morajo poslovati le s tisto vrsto oziroma
oznako kategorije, v katero so razvrščeni po odločbi iz prejšnjega odstavka.

- da prostori ne izpolnjujejo sanitarno-zdravstvenih
ki jih določa predpis iz tretjega odstavka 10. člena
zakona,

12. člen

z odločbo začasno prepove opravljanje gostinske deja^n
do odprave nepravilnosti, odredi, da je treba ugotcM
pomanjkljivosti odpraviti in določi rok za njihovo odpra

Gostinec mora določiti in vidno označiti dnevni, tedenski in
letni obratovalni čas svojega gostinskega obrata in ga priglasiti upravnemu organu prve stopnje, pristojnemu za gostinstvo, ki ga mora uskladiti tako, da so upoštevane tudi potrebe
gostov in značilnosti območja, kjer je gostinski obrat.

Če pomanjkljivosti iz prvega odstavka tega člena niso odPjJ,
Ijene v določenem roku, izda pristojni inšpektor °° gn
s katero prepove uporabljati prostore, naprave ali opre"1
gostinsko dejavnost.

Gostinec mora poslovati v obratovalnem času, določenem
v skladu s prejšnjim odstavkom.

Pritožba zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka
člena ne zadrži njene izvršitve.

13. člen

19. člen

Cene gostinskih storitev morajo biti čitljivo izpisane v obliki
cenika na vidnem mestu oziroma navedene na jedilnem listu
in vinski karti, ki morata biti gostom da razpolago v vseh
prostorih in na prostem, kjer se nudijo gostinske storitve.

rt
Če pristojni inšpekcijski organ ugotovi, da pravna al'fl ji
oseba ponavlja prekrške iz 21. in 22. člena tega zako 'a|
lahko v soglasju z organom sanitarne ali urbanisticn a
druge pristojne inšpekcije in na predlog pristojnega o'9
^
lokalne skupnosti začasno ali trajno prepove opravl1
gostinske dejavnosti.

V ceniku oziroma na jedilnem listu in vinski karti morajo biti
označene vrsta, količina in cena storitve.
IV. OPRAVLJANJE GOSTINSKE DEJAVNOSTI PRI
SOBODAJALCIH IN NA KMETIJAH

Pritožba zoper določbo ne zadrži njene izvršitve.
20. člen

14. člen
Sobodajalec je fizična oseba, ki je registrirana, da v svojem
stanovanju ali počitniški hiši trajno ali sezonsko nudi gostom
nastanitev z zajtrkom ali brez njega.

Če pristojni tržni inšpekcijski organ ugotovi, da 9°®'^
obrat ne izpolnjuje pogojev glede vrste in kategorije, v
je razvrščen z odločbo iz drugega odstavka 11. člena ^
zakona, z odločbo prepove opravljanje take dejavnos
odprave nepravilnosti.

Sobodajalcu ni treba izpolnjevati pogoja o strokovni izobrazbi
iz pete točke 9. člena tega zakona.

Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve.

15. člen
Kmet lahko na svoji kmetiji nudi gostom nastanitev, pripravlja
in streže jedi ter pijačo.

VI. KAZENSKE DOLOČBE

Kmet lahko nudi gostom poleg jedi le doma pridelano in
predelano pijačo, razen če kmet nudi tem gostom tudi nastanitev.

$
Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje g°
nec pravna ali fizična oseba za prekršek:
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21. člen
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Do sprejetja predpisov iz prvega in drugega odstavka 10.
člena tega zakona se uporabljajo Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih poslovnih prostorov za gostinsko dejavnost in
o storitvah v gostinskih obratih (Uradni list SRS, št. 11/75 in
15/88), Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih prostorov za
sprejemanje na prenočevanje ter za pripravo in strežbo hrane
in pijač v gospodinjstvih in kmečkih gospodarstvih (Uradni
list SRS,št. 11/75 jn 15/88) in Pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih gostinskih objektov (Uradni list SRS, št. 11/75 in 15/88).

J® opravlja gostinsko dejavnost v nasprotju z odločbo
Jen)Vne9a or9ana P™6 stopnje, pristojnega za gostinstvo (6.
»ust 3
°Vn0' Pros,or'' v katerih opravlja gostinsko dejavnost,
"io-m
' Popisanim minimalnim tehničnim ali sani!
P lni raVStvenim pogojem oziroma gostinski obrat ne
:iti0 'u'e Pogojev kategorizacije ali ne nudi najmanj minimal-etri=. P'sanih gostinskih storitev (prva, druga, tretja in
'očka 9. člena):
člena);

Do sprejema predpisa iz četrtega odstavka 10. člena tega
zakona se smiselno uporabljajo določbe 93. člena Obrtnega
zakona (Uradni list SRS, št. 35/88 in 24/89) in Pravilnik o ugotavljanju strokovne'usposobljenosti za samostojno opravljanje gospodarske dejavnosti (Uradni list SRS, št. 1/89).

ki 0 r
. P avlja dela v gostinski dejavnosti, ne izpolii"i ie minimalnih
sanitarno-zdravstvenih pogojev (četrta
®- člena);

jfffl njuje p86''3' ki opravlja dela v gostinski dejavnosti ne izpollo^ag^ojev o minimalni stopnji strokovne izobrazbe (peta

25. člen
Gostinsko dejavnost v začasnih gostinskih obratih iz prve
točke 5. člena Zakona o gostinski dejavnosti (Uradni list SRS,
št. 42/73 in 29/86) je mogoče opravljati do izteka roka, za
katerega jim je bila izdana odločba, vendar največ tri leta po
uveljavitvi tega zakona.

ns
•ra^?s*'
obratodstavek
ne posluje
kategorijo ali vrsto, v katero
'Sčen ki(tretji
11. sčlena);

^.Posluje
v obratovalnem času, ki ga je priglasil (drugi
1
2. člena);

26. člen

cen gostinskih storitev ne objavi oziroma označi na
ani
način (13. člen);

Določba 8. člena tega zakona se ne nanaša na gostinske
obrate, za katere je bilo z dnem uveljavitve tega zakona že
izdano uporabno dovoljenje.

rav|

Hruni9' odstavek
P ja gostinsko
18. člena).dejavnost kljub začasni prepovedi

27. člen
Do uveljavitve predpisov, ki bodo urejali dopolnilno dejavnost
na kmetijah, lahko kmetje opravljajo dejavnost iz 15. člena
tega zakona na podlagi dokazila o izpolnjevanju predpisanih
pogojev, ki ga ob priglasitvi te dejavnosti predložijo upravnemu organu prve stopnje, pristojnemu za gostinstvo.

Nato?10 kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za
H j,® ,udi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekr, Prvega odstavka tega člena.
22. člen
"en,J®"10 kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
fizična oseba, če opravlja gostinsko dejavnpst
p
°tju z določbami 14. oziroma 15. člena tega zakona.

28. člen
Do uveljavitve novega sistema državne uprave opravljajo
naloge iz tretjega odstavka 6. člena, 8. člena, drugega
odstavka 11. člena, prvega odstavka 12. člena, tretjega
odstavka 15. člena in 27. člena tega zakona pristojni občinski
upravni organi.
29. člen

23. člen
"sna.
<;n°
kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
re
9istrira °r °Prav'ia gostinsko dejavnost, čeprav za to ni

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati Zakon
o gostinski dejavnosti (Uradni list SRS, št. 42/73 in 29/86) ter
114., 115. in 116. člen Obrtnega zakona (Uradni list SRS, št.
35/88 in 24/89).
30. člen

»II. Pf,

EHODNE IN KONČNE DOLOČBE
24. člen

0đs
akte iz
tavk°nSke
P^S3'
tlr6
10 č,ena te a

drugega, tretjega in četrtega
hm
9 zakona
predpišeta
pristojna ministra
""ssecih od dneva
uveljavitve
tega zakona.

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

OBRAZLOŽITEV

i
1992), ki so ga že obravnavala pristojna delovna telesa Skupščine Republike Slovenije, umaknil in ob upoštevanju že danih
pripomb pripravil nov predlog zakona; (objavljen je bil v Poročevalcu Skupščine Republike Slovenije št. 20 z dne 6. 10.
1992), ki ga predlagatelj nadomešča z novim predlogom
zakona, saj je bilo treba vrsto določb uskladiti z zakonom
o gospodarskih družbah.

l»r £ lna
Republike Slovenije je na sejah zborov 19. in 20. 6.
i0 a■ 7- 1991 obravnavala in sprejela predlog za izdajo
:Uo. °negostinski dejavnosti z osnutkom. Izvršnemu svetu
M
Republike Slovenije je kot predlagatelju naložila,
„0>eraVi predlog zakona o gostinski dejavnosti in pri tem
n ustrezno
upošteva predloge, mnenja in pripombe,
v'
V.,
Pub ' razpravah v delovnih telesih in v zborih Skupščine
like Slovenije.

Iz navedenega je razvidno, da so predlog zakona o gostinstvu
že nekajkrat podrobno obravnavali vsi pristojni in zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Glede na to in ob
upoštevanju, da razlogi za sprejem, načela in cilji pa tudi
temeljne rešitve tega zakona v dosedanjem postopku nikoli
niso bile ocenjene kot sporne, predlagatelj meni, da se lahko
opravi druga obravnava predloga zakona.

Pjpravi predloga zakona o gostinski dejavnosti je predlani Proučil in večinoma upošteval poleg vseh predlogov,
hk,,1 !n. Pripomb, danih v razpravah v delovnih telesih in
"hr&i? 'nskih zborih, tudi vse dodatne, ki so jih dali Gospotlani ezbornice Slovenije, Obrtna zbornica Slovenije in njene
n : Posamezni občinski upravni organi, Turistična zveza
'ie, gostinska podjetja in drugi.
''Bil i
l/e0 !a9Btelj je predlog zakona o gostinski dejavnosti (objav"oročevalcu Skupščine Republike Slovenije z dne 9. 4.

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PREDLOGA ZAKONA
O GOSTINSTVU V PRIMERJAVI Z OSNUTKOM ZAKONA
(PRVO OBRAVNAVO PREDLOGA ZAKONA)
35
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Naslov zakona se spreminja (v fazi osnutka oziroma prve
obravnave je imel zakon naslov zakon o gostinski dejavnosti)
predvsem zaradi jasnejše opredelitve področja, ki ga zakon
ureja, in usklajenosti z naslovi drugih zakonov (npr. zakon
o trgovini).
V 2. členu predloga zakona so našteti vsi subjekti, na katere
se zakon nanaša. To so poleg gostincev še sobodajalci,
kmetje in društva. Izraza gostinec in soboodajalec se pri
opredeljevanju nosilcev teh storitev že zdaj najpogosteje uporabljata, v besedilu zakona pa sta uporabljena na novo. Izenačevanje sobodajalcev z gostinci kljub sorodni dejavnosti ni
primerno, saj so sobodajalci praviloma osebe, za katere je ta
dejavnost le dodatni vir zaslužka. Prihodke iz te dejavnosti
ustvarjajo pretežno le v sezonskih mesecih, opravljajo pa jo
v stanovanjskih prostorih, in to večinoma v manjšem obsegu
(do 12 ležiš). Vsi navedeni subjekti bodo morali biti za opravljanje gostinske dejavnosti registrirani oziroma jo bodo lahko
opravljali le v okviru ustrezne pravnoorganizacijske oblike,
izpolnjevati bodo morali tudi vse druge pogoje, določene
z zakonom.
V 3. členu je določeno, v katerih primerih se priprava in
strežba jedi in pijač ter nastanitev ne štejejo za gostinsko
dejavnost po tem zakonu. Pri tem so kot kriterij določeni
nepridobitna podlaga in opravljanje teh storitev za lastne
potrebe v svojih prostorih, kot na primer v vrtcih, šolah,
bolnišnicah, društvenih prostorih ipd. Pogoje za opravljanje
navedenih storitev v teh objektih določa zakon o zdravstvenem nadzoru nad živili in drugi predpisi s področja zdravstva.

V tem in v drugih členih, ki določajo naloge, ki so i'h ^
opravljale občine, so te naloge naložene upravnim o'9 ^
prve stopnje, pristojnim za gostinstvo (6., 11-,
člen). Vloga in pristojnosti občin se namreč bistveno sp
njajo in navedenih nalog ne bodo več opravljale, "rea y B
v tem zakonu ni mogel podrobneje določiti upravnega
prve stopnje, pristojnega za gostinstvo, ki bo °Pra^!j'0Uili
mezne navedene naloge, saj bosta te pristojnosti o
nova zakona o organizaciji ministrstev oziroma o
upravi, ki sta še v pripravi.
V 7. členu je v zakonu na novo opredeljen premični 9°*^
obrat. Pojem začasnega gostinskega obrata Pre.yku
opušča, saj se je pogosto dogajalo, da se je p° '
obratovanja gostinskega obrata zamenjal le hoslleco i.^
sti, objekt pa je ostajal nespremenjen. V prihodnje nai
vsi gostinski obrati v celoti izpolnjevali vse predpisa
goje.
Določba 8. člena je nova in naj bi preprečila pogoste
nastajajo v primerih, ko je bilo izdano dovoljenje za op
nje gostinske dejavnosti v objektih, ki sicer izpolnil
l,^
nične, sanitarne in druge pogoje, vendar v Pre°g0s</
postopkih ni bilo določeno, da se bodo uporabljalizay$
sko dejavnost. Ta določba bo veljala le za gostinske oo.
katere z dnem uveljavitve tega zakona še ni bilo
uporabno dovoljenje.
V 10. členu je dana pravna podlaga za izdajo podzakup
aktov. To bodo pravilnik o mininalnih tehničnih P?ycj"
o mininalnih storitvah v gostinskih obratih, pri soboo*l ^
na kmetijah, pravilnik o kategorizaciji nastanitvenih*^
skih obratov (merila za kategorizacijo bodo v celoti UJ>
z merili, ki veljajo v razvitih evropskih turističnih o' rJ.
pravilnik o minimalnih sanitarno-zdravstvenih
^
vilnik o minimalni stopnji izobrazbe oseb, ki opravljal0
sko dejavnost (ta pravilnik bo določal tudi način
,*£strokovne usposobljenosti za opravljanje gostinske o
sti za delavce, ki nimajo ustrezne strokovne izobrazbe/- m
nik o kategorizaciji se bo nanašal le na nastanitvene
ske obrate. Ocenjevanja drugih gostinskih obratovr
cij, gostiln ipd.) zakon na predvideva oziroma je P °!"slli
zbornicam s področja gostinstva. Zaradi možnosti
tivne presoje kakovosti storitev v teh gostinskih obra
namreč ne more urejati podzakonski predpis.

V 4. členu so naštete osnovne vrste (tipi) gostinskih obratov
kot podlaga za pripravo pogojev v podzakonskem aktu za
njihovo registracijo in za statistično spremljanje dejavnosti.
Gostinski obrati določene vrste bodo lahko poslovali tudi pod
nazivi, ki v tem členu niso posebej navedeni (npr. kot picerija,
obrat hitre prehrane, diskoteka, snack bar ipd.), pri čemer
bodo morali izpolnjevati predpisane pogoje za vrsto gostinskega obrata, za katero bodo registrirani. Navedene vrste
gostinskih obratov so usklajene s klasifikacijo dejavnosti
NACE, ki je uveljavljena v državah Evropske unije in Uredbo •
o uvedbi in uporabi klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št.
34/94). Med vrstami gostinskih obratov je glede na prvo obravnavo zakona novost obrat za pripravo in dostavo hrane (catering). Ta vrsta gostinskega obrata se je pri nas pojavila šele
v zadnjih letih in do zdaj ni bila pravno urejena. Na novo bodo
opredeljeni tudi bari, v katerih bodo gostom na razpolago
pijače ter topli in hladni napitki, ponudba hrane pa ne bo
obvezna.

Po določbi 12. člena bo gostinec samostojno določal P^ti
čas gostinskega obrata, pri čemer bo moral seveda up pri«
določbe predpisa o javnem redu in miru. Upravni o(Q
stopnje, pristojen za gostinstvo, bo lahko zaradi za\
primerne gostinske ponudbe v kraju ali na širšem medsebojno uskladil priglašene poslovne čase 9°
obratov. Tako določeni poslovni čas bo gostinec mc
označiti in ga upoštevati pri svojem poslovanju. Prl
je pri oblikovanju te določbe upošteval stališče, naj Q n j,,,
ski subjekti čim bolj samostojno odločajo o svojem op1 .
na trgu oziroma izhajal iz prepričanja, da bodo gost'! Mp
poslovanje iz lastnega poslovnega interesa čim 11
dili potrebam gostov. Zato tudi ni upošteval nekateri
naj bi upravni organ prve stopnje, pristojen za H&L
lahko gostincu določil obveznost poslovanja ob d°'
dnevih v tednu ali na določenih krajih.

Med gostinskimi obrati niso navedene menze, ki jih klasifikacija dejavnosti NACE sicer navaja. Klasičnih menz, za katere
je tipično, da goste - abonente postrežejo le z eno vrsto
obroka dnevno, pri nas skoraj ni več, če pa gre le za samopostrežen tip gostinske ponudbe, se taki gostinski obrati razvrščajo med (samopostrežne) restavracije oziroma se določbe
tega zakona nanje ne nanašajo, če gre za dejavnost iz 3. člena
tega zakona. Med gostinske obrate niso uvrščene marine,
čeprav je njihova dejavnost deloma primerljiva z dejavnostjo
kampov. Glavni razlog za to je, da so po citirani uredbi marine
uvrščene v skupno »rekreacijske, kulturne in športne dejavnosti«. Poleg tega se dejavnost marin ne nanaša le na storitve,
povezane z oddajo privezov in registracijo gostov, temveč
tudi na oskrbo in servisiranje plovil. Gostinska dejavnost
v marinah je tako kot tudi še nekatere druge dejavnosti le
spremljajoče narave in se opravlja v gostinskih obratih, ki
poslujejo v marini.

Predlog zakona ne vsebuje več določbe, ki se je nana j
dobre poslovne običaje v gostinstvu (12. člen
zakona), saj jih lahko brez posebnega pooblastila v
zapišejo in objavijo zbornice s področja gostinstva-

V 6. členu je obdobje, v katerem se lahko opravlja gostinska
dejavnost zunaj gostinskega obrata na prireditvah ipd.,
podaljšano s 15 na 30 dni. To obdobje se nanaša na trajanje
posamezne prireditve in ne omejuje opravljanja gostinske
dejavnosti na različnih prireditvah, seveda pa mora gostinec
za vsako posebej pridobiti dovoljenje.
^

Določbe 14. člena, ki se nanašajo na opravljanje 9°^/
dejavnosti sobodajalcev in so prenesene iz obrtnega* ,0 f
so usklajene s sistemskimi predpisi. Sobodajalci
/
novem opravljali svojo dejavnost v oKViru ene izmed P^t
organizacijskih oblik, kot jih omogoča zakon, pogoji za,
Ijanje njihove dejavnosti pa bodo milejši, kot sicer v&l
gostince (strokovna izobrazba ni predpisana).

Nova je tudi določba, po kateri bo gostinsko dejavnost med
turistično sezono mogoče opravljati zunaj gostinskega
obrata. S to določbo naj bi omogočili popestritev gostinske
ponudbe tam, kjer povečani obisk gostov med turistično
sezono to zahteva.
poročevalec, št. 27

V 15. členu je določba iz obrtnega zakona o °Pr?jlo ^
gostinske dejavnosti na kmetijah preoblikovana,
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trezneje razmejuje to dejavnost od običajne gostinske
Ponudbe Kmet bo vsem svojim gostom, tudi izletnikom,
Wiegjedi
lahko ponudil vse vrste doma pridelanih in predelan
Pijač, kupljene pa le, če bo pridobil za to dovoljenje
Pravnega organa prve stopnje, pristojnega za gostinstvo.
hradi Pospeševanja razvoja stacionarnega turizma omejitev
ponudbe kupljenih izdelkov ne velja za penzionske
na kmetiji.

ljanje gostinske dejavnosti. Predlagatelj s tem do uveljavitve
predpisov, ki bodo urejali dopolnilno dejavnost na kmetiji, kot
prehodno rešitev ohranja postopek priglasitve, kot ga je določala do zdaj veljavna zakonodaja, da bi kmetom čim bolj
zmanjšali obseg potrebnih pravno administrativnih opravil, ki
jih sicer narekujejo spremembe sistemskih predpisov,
t 5>'.
Pristojnosti inšpekcijskih organov so podrobneje razčlenjene,
dana pa je tudi podlaga za njihovo učinkovitejše ukrepanje.

S ak
Ja °aoblikovano

določbo naj bi omejili nepravilnosti, ki se
J . i i° "a tem področju (obratovanje gostinskih obratov
pod naz vom
D/s1 m te0 dejavnosti
' pa bo
turistične
kmetije),
nadzor nad izvajaenostavnejši
in učinkovitejši.

Kazenske določbe so preoblikovane zaradi uskladitve s spremenjenimi določbami predloga zakona, kazni za posamezne
prekrške pa so bistveno povišane in določene tako, da je
predpisana le spodnja meja kazni, najvišja možna kazen za
posamezni prekršek pa je določena s splošnim predpisom.

ki bo na svo
to«''
i' kmetiji pristojnemu
želel opravljati
gostinskoorganu
dejavsr, bo moral to priglasiti
upravnemu
e
stopnje,
pristojnemu
za
gostinstvo,
predhodno
pa
bo
n ra
l dokazati, da izpolnjuje vse predpisane pogoje za oprav-

Rok za izdajo podzakonskih predpisov je skrajšan s šest na tri
mesece.

i OPRAVEK

Proizvodov, ki niso certificirani, ni dovoljeno označiti z znakom o skladnosti ali znakom, ki je podoben znaku o skladnosti do te mere, da bi lahko ustvaril zmedo na trgu ali zavedel
potrošnike.

V 26- številki Poročevalca, ki je Izšla 7. Julija letos,
le v predloga,zakona o standardizaciji - EPA 328
~ druga obravnava, v 18. členu, na strani 41,
izpuščenih šest odstavkov. Tokrat objavljamo 18.
člen v celoti. Uradu za standardizacijo In meroslovje Ministrstva za znanost in tehnologijo pa se
opravičujemo!

Če certifikacijski organ ugotovi, da je določena oseba usposobljena za izvajanje določenih storitev, ji izda certifikat
o usposobljenosti.
•
Če pogoji za izdajo certifikata o skladnosti oziroma certifikata
o usposobljenosti niso izpolnjeni, certifikacijski organ
z odločbo zavrne izdajo ustreznega certifikata.
Zoper odločbo o zavrnitvi izdaje certifikata ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor. Upravni spor je dopusten tudi v primeru, če certifikacijski organ o vloženi zahtevi za certificiranje ne odloči v roku 90 dni.

18. člen
Ce
,ikaci 8ki or9an u
«i8te£rtLkakovost
i
9°tovi, da proizvodi, storitve ali
ničniri'
'. so predmet certificiranja, ustrezajo tehkaC|i Podpisom, določenim standardom, tehničnim specifi'Jam ali drugim predpisom, izda certifikat o skladnosti.

Certifikati o skladnosti in certifikati o usposobljenosti se
izdajo na obrazcih, ki jih določi Urad. Urad določi tudi videz in
uporabo znakov o skladnosti.

8
kat"C'rani Proizvodi se morajo označiti z znaki o skladnosti,
do,«30 potrjuje, da so skladni s tehničnimi predpisi,
Predp0nifni s,andardi. tehničnimi specifikacijami ali drugimi

Stroške preskušanja in certificiranja nosi vložnik zahteve za
preskušanje in certificiranje.
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Osnove za oblikovanje vsebinskih izhodišč in usmeritev za pripravo
nacionalnega kulturnega programa z dodatnimi gradivi - EPA 704
4

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena Pos'°j
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:

Vlada Republike Slovenije je na 89. seji dne 9. junija 1994
obravnavala:
- OSNOVE ZA OBLIKOVANJE VSEBINSKIH IZHODIŠČ IN
USMERITEV ZA PRIPRAVO NACIONALNEGA KULTURNEGA PROGRAMA Z DODATNIMI GRADIVI,

- Sergij PELHAN, minister za kulturo,
- Jože OSTERMAN, državni sekretar v Ministrstvu za
kulturo.

ki vam jih pošiljamo v obravnavo.
• • ~
_ M—

-fr

—
Osnove za oblikovanje vsebinskih izhodišč in usmeritev za pripravo nacionalnega
kulturnega programa z dodatnimi gradivi
,
I. UVODNO POJASNILO

sodelavcev, organiziranih predvsem v dosedanjih strokov"
delovnih tejesih, ter vedenje iz drugih dostopnih virov 0
problematiki, kar vse naj bi bilo delovni pripomoček Sva'"
kulturo, ko bo izpolnjeval zanj predvidene naloge pri oo"
vanju NKP;

Državni zbor RS je v 8. točki Stališč in sklepovj« prvi obravnavi
predloga zakona o organiziranju in financiranju na področju
kulture naložil predlagatelju, da do druge obravnave omenjenega zakona pripravi osnutek nacionalnega kulturnega programa (v nadaljevanju: NKP).

2. povzemajo možne ukrepe za razreševanje omenjene P/£
blematike in namere pereče kulturne politike ter ponuja m'
macijo o postopkih in sestavinah, ki jih mora z vidika vars
zakonitosti Ministrstvo za kulturo zagotoviti pri oblikovanju
vse do končnega sprejema NPK.

Poslovnik državnega zbora (Uradni list RS, št.40/93) v 168.
členu določa, da državni zbor z nacionalnim programom
opredeli programe dejavnosti na posameznih področjih, ki se
financirajo iz državnega proračuna in drugih javnih sredstev,
kadar tako določa zakon. Za kulturo bo to obveznost določil
zakon o organiziranju in financiranju na področju kulture, ki
je v zakonodajnem postopku. Poleg tega da bo zagotovil
pravnoformaino podlago za sprejem NKP, bo opredelil tudi
njegove vsebinske elemente, postopek njegovega oblikovanja
in sprejemanja, pristojnosti različnih subjektov pri tem ter
način spremljanja njegovega uresničevanja, ko bo program
•sprejet. Določila o postopku oblikovanja in sprejemanja NKP
zagotavljajo demokratičnost in strokovnost. Zakon daje prvo
besedo Svetu za kulturo, ki oblikuje vsebinska izhodišča in
usmeritve za pripravo NKP. Šele na tej podlagi predlagatelj,
t.j. Vlada RS, pripravi predlog NKP, ki ga skupaj z mnenjem
Sveta za kulturo in Kulturniške zbornice Slovenije predloži
parlamentu.

V dodatku k temu gradivu pa sta pripravljeni še predstavit^
stanja po posameznih področjih kulturnih dejavnosti u
posebna priloga o davkih in drugih bremenih na pO',droti
kulture.
II. SPLOŠNA IZHODIŠČA KULTURNE POLITIKE
A/ Nacionalni kulturni program je sestavni del razvojne s- .
gije Republike Slovenije in vladnih politik, katerihs0CI
skup c
namen je spodbujati razvoj države h gospodarsko in
?,p|(
uspešni ter kulturno bogatejši družbi. V tem smislu n
s svojimi vplivi in razvojnimi cilji presega samo P° .,eni
kulture, na svojem matičnem področju pa postavlja sis
dolgoročnih in srednjeročnih ciljev z usmeritvami in ukreyrejenjihovo doseganje ter s tgm za uresničevanje splošno sp L
tih načel kulturne politike v povezavi z razvojno straW9 |
države. Izhajati bo moral iz opredelitve preferenčnih vreo0
in prednostnih ciljev ter težiti k uresničitvi zamisli ravno' ^
tematsko najširše opredeljenih razvojnih -vprašanj
področju kulture.

Na podlagi opisanih razmerij je nujno razumeti in opredeliti
status tega dokumenta. Ta ne more biti osnutek (ali celo
predlog) NKP, kot ga pričakuje Odbor za kulturo, šolstvo in
šport Državnega zbora ter ga DZ zahteva v 8. točki omenjenih
stališč in sklepov, saj bi na ta način zaobšli zakon oziroma
prav tiste rešitve, za katere se zavzema tudi državni zbor.
Prav tako ta dokument ne ponuja »tez za pripravo NKP«, ki bi
bile podlaga za široko (javno) strokovno razpravo - kot pričakujejo nekatera kulturniška okolja. Šele ko bo (z zakonom
predvideni) Svet za kulturo »oblikoval vsebinska izhodišča in
usmeritve za pripravo NKP«, bodo na voljo podlage za široko
(javno) strokovno preverjanje kompetentnosti in ustreznosti
omenjenih izhodišč in usmeritev, ki bo v svojem pomembnem
delu zagotovo potekalo v različnih kulturniških okoljih. Vendar naj bi te v skladu z nameni zakona organizirale svojo
legitimnost in izražale svoje strokovne zmožnosti vendarle
v kulturniški zbornici (oziroma v povezavi stanovska/
poklicna/ strokovna združenja s področja kulture - kulturniška zbornica).

Vlada Republike Slovenije je 6/3-1992 sprejela doku"16^
z naslovom »Izhodišča za ureditev razvojnega planiranj®,
ravni Republike Slovenije«, ki bistveno posega v preobliči
nje sistema razvojnega načrtovanja v državi. To j0 'j.
temeljni referenčni dokument za pripravo nacionalnih pr°92 *
mov, saj rešuje vprašanja načrtovanja na ravni posade ..
področij oziroma njihovih delov prav z njihovo uvedbo. }
juje se torej na področja, pri katerih sta odgovornost in viw
države ključnega pomena za njihov razvoj. Določa temelj
naravo področnih nacionalnih programov - še posebej
družbene dejavnosti, ko opredeljuje njihovo vsebino s str®
ško komponento, a hkrati tudi s projektno-vrednostno °^
roma finančno, kot vhod za proračunsko načrtovanje zari 3' j
letno časovno obdobje. Predvideva, da se pri njihovi P RL,
obvezno izhaja iz »Strateškega razvojnega plana Slovenji '
t.j. iz upoštevanja temeljnih smeri razvoja kot razvojne str® .
gije ter iz prostorskih planov. Predvideva, da se nacion® ,
programi za posamezna področja uzakonjajo s podroCJi
zakoni. Dokument, ki bo vseboval elemente, predvio®
v dokumentu, na katerega napotujejo omenjena izhodišč®'L
v pripravi; Zavod za makroekonomske analize in razvoj P

Za pripravo NKP bodo izpolnjeni pravnoformalni (zakonski)
pogoji šele s sprejemom Zakona o organiziranju in financiranju na področju kulture. Zato je predlagatelj namesto zahtevanega osnutka NKP pripravil Osnove za oblikovanje vsebinskih izhodišč in usmeritev za pripravo NKP, ki:
1. povzemajo dosedanje izkušnje in dognanja strokovne
službe Ministrstva za kulturo in njegovih zunanjih strokovnih
poročevalec, št. 27
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Pripravlja tudi enotno metodologijo za pripravo nacionalnih
P'ogramov. Vendar ob oblikovanju teh osnov za pripravo NKP
z njima Se ne razpolagamo.

spremlja in presoja izvajanje NPK ter daje pobude za njegove
spremembe in dopolnitve, prav tako pa daje mnenje o (letnem) poročilu o uresničevanju nacionalnega kulturnega programa.

zal

^zadnjih
letih je nastalo več dokumentov, ki so želeli vzposta'nastav
ke ter opredeliti elemente globalne kulturne politike
r
° *avi. Med njimi so bili deležni večje javne pozornosti ali
vladne in parlamentarne obravnave: dokument ministra
Kulturo dr. Andreja Capudra »Nekaj izhodišč za kulturni
°l Slovenije« (Izvršni svet Skupščine RS, dec. 1991);
đl 9 reso|
vil oUdbor
° za kulturo
ucije oinkulturi«,
ga je decembra
pripravarstvo kikulturne
dediščine1991
Skupščine
Pozneje
pa
so
ga
obravnavali
(in
delno
tudi
sprejeli)
njeni
0ri
ter mnenje IS S RS o tem predlogu iz januarja 1992;
nacionalni kulturni program za oblikovanje kulturne poli*®\ ki ga je decembra 1991 predstavil Forum za program
""urne politike. Značilno je, da so se omenjeni dokumenti
jjojavi" sočasno, problematiko obravnavajo z različnih izho-

Drug pomemben dejaven soudeleženec pri (so)oblikovanju
NKP bo kulturniška zbornica, ki bo na prostovoljni, strokovno
in stanovsko zainteresirani podlagi izražala in uveljavljala
vpliv in interes strokovnih in stanovskih združenj pri (so)oblikovanju kulturne politike. Tako predlog omenjenega zakona
predvideva, da zbornica »spremlja in ocenjuje stanje na
področju kulture«, v zvezi s tem pa daje mnenje o predlogu
NKP, spremlja njegovo uresničevanje, obravnava poročilo
o njegovem izvajanju ter daje o njemu svoja mnenja, pobude
in predloge.
V skladu s svojimi pristojnostmi skrbijo za izvajanje NKP
vlada, ministrstvo, pristojno za kulturo, in druga ministrstva,
katerih pristojnosti tudi (pri)zadevajo kulturo.

Dot I? 2 raz''^no metodologijo ter predstavo o tem, kaj je
Jjtrebno
opredeliti, njihovo kombinirano kritično branje pa
0 0
v"j 9 ča zelo širok vpogled v razumevanje kulturne politike
avi
i J:
Sloveniji. Vendar je mogoče ugotoviti, da nobeden
"led njih ne zadovoljuje standardov, ki jih nakazujejo omena
' »Izhodišča« vlade.

NKP sprejme Državni zbor RS na predlog vlade v skladu
s svojim poslovnikom in ima status zakonskega akta. Predlog
zakona predvideva, da mora vlada vsako leto do 31. maja
predložiti državnemu zboru poročilo o izvajanju NKP v preteklem proračunskem letu, v katerem presodi rezultate z vidika
predvidenih globalnih usmeritev in konkretnih ukrepov ter
predlaga morebitne spremembe posameznih elementov NKP
in potrebne ukrepe za doseganje predvidenih ciljev.

^k'adu s temi »Izhodišči« ima NKP svojo pravnoformalno
aj^eljitev v zakonu o organiziranju in financiranju na
SJttJu kulture (varianta: zakonu o kulturni politiki), ki bo
aKonil elemente njegove vsebine, način njegovega oblikop K in pristojnosti posameznih subjektov pri tem ter postonjegove priprave in sprejemanja. Šele sprejem omenje3 al<ona
2ariQostno
* stopnjo
b° zagotovil
pravno
veljavnotemeljnega
podlago invsebins tem
obveznosti
takšnega
e a
s| 9 dokumenta kulturne politike; hkrati pa tudi legitimnost,
okovnost in demokratičnost postopkov njegovega spreje8 Pri ,a ni
kuT'
'
^ ureditvi
sledimooblikovanja
po analogijiindosprejemanja
zdaj preizSenemu
načinu
in postopkom
orodnih
temeljnih
dokumentov
na
drugih
področjih
t.i.
ru
ni ^benih dejavnosti« (znanost in raziskovanje, izobraževaI® in šport, zdravstvo).

B/ V skladu z ustavnimi določbami je delovanje v kulturi
svobodno. Država in lokalne skupnosti samo skrbijo za uresničevanje javnega interesa na tem področju dejavnosti državljanov. Javni interes v kulturi obsega zlasti: ohranjanje kulturne dediščine, ustvarjanje možnosti za skladen kulturni
razvoj Slovenije, ustvarjanje in posredovanje kulturnih vrednot, zagotavljanje pogojev za opravljanje kulturnih dejavnosti,
predstavljanje slovenske kulture, kulturno vzgojo v šolstvu in
izobraževanje za poklice v kulturi ter kulturološke raziskave.

^r®dlog zakona je predvidel elemente za pripravo NKP
3 Posebnem II. poglavju (členi 5 -0) ter dodatno v členih
kubika izvajanja kulturne politike), 10 (naloge Sveta za
oituro) in 14 (naloge kulturniške zbornice).

Kultura kot področje v najsplošnejšem pomenu zajema vse
družbeno in individualno življenje. Kulturna politika je namenjena veliko ožjemu področju dejavnosti; tistemu, na katerem
se dogaja hotena produkcija predstav in simbolov. Zato se
mora otresti sleherne ambicije, da bo zajela celoto kulturnega
življenja in da bo služila, omogočala, usmerjala ali celo nadzorovala vse, kar se opredeljuje kot izraz kulturnega udejstvovanja. Njene dejavnosti morajo biti usmerjene k spodbujanju
čim večje raznovrstnosti kulturnih vsebin, vendar najprej le
k prepoznavanju javnega interesa v kulturi, katerega uresničitev je predvsem dolžna omogočiti. Prav razločevanje (predelov kulturnega življenja, ki so bistvena sestavina narodove in
državne identitete ter zaradi tega v interesu vseh, od zanimanj, ki zadevajo zgolj posameznikovo svobodno voljo, da se
bo ukvarjal s posameznimi dejavnostmi s področja kulture, je
temelj nove ureditve na tem podrjočju, ki sledi načelom socialnotržne države. ,

*akon je regulatornl akt. Zato v njem ni utemeljeno iskati
£,°9ramskih
vsebin. Te so predmet temeljnega program*e9a dokumenta - NKP. V skladu s poslovnikom državnega
0ra
j,. naj bi ta določil tudi obseg dejavnosti, ki se financira iz
sreds,ev
- Sam
deležzakona
sredstev
pa se določi
vsakoletIni'"i proračunom.
Predlog
predvideva
NKPzkot
enega
rned načinov oblikovanja, izražanja in uresničevanja jave a
9 interesa kulturi. Posebej pomembna so določila
t Post°pku oblikovanja in sprejemanja NPK, saj prav ta zagovih' vsebin,
i° demokratično
širino in zakonitost
strokovnostinoblikovanja
njegohkrati pa njegovo
njegovo obvezno
aravo, kar temu dokumentu daje značilnosti zakonskega
Ma - je posebej v povezavi s 166. in 168. členom Poslovnika
davnega
zbora RS. 166. člen poslovnika predvideva »nacin
alne programe na področjih družbenih dejavnosti in
0s
? Podarske infrastrukture, kadar tako določa zakon«, 168.
jen pa pravi: »Z nacionalnim programom državni zbor, kadar
®kon tako določa, opredeli programe dejavnosti na posameznih
področjih, ki se financirajo iz državnega proračuna ali
ru
gih javnih sredstev. Državni zbor sprejema nacionalni prodam
po postopku, ki ga poslovnik predpisuje za sprejem
a
konov.«

Javni interes v kulturi uresničujemo z zakonodajo in nacionalnim kulturnim programom ter drugimi instrumenti kulturne
politike:
- z opredelitvijo javnih služb in z ustanavljanjem javnih zavodov na področju kulture,
- z zagotavljanjem razmer za opravljanje in razvoj kulturnih
dejavnosti,
- z zagotavljanjem javnih sredstev za kulturo,
- z neposrednim financiranjem kulturnih programov oziroma projektov iz javnih sredstev,
- z ustanavljanjem javnih skladov za posamezna področja
kulturnih dejavnosti,
- z oblikovanjem javne infrastrukture na področju kulture,
- s spodbujevalno davčno politiko,
- z določanjem posebnih pogojev za opravljanje posamezne
dejavnosti na področju kulture, če to zahteva narava te dejavnosti.

v
®fa
et za kulturo, za katerega bo zakonsko osnovo vzpostavil
P v tako omenjeni zakon, ustanovila pa ga bo Vlada RS kot
[^Pomembnejši
način vplivanja strokovne javnosti na obliko®nie in izvajanje kulturne politike, oblikuje vsebinska izho?'®4a in usmeritve za pripravo NKP. Na podlagi tako pripravkih izhodišč in usmeritev nato sodeluje pri pripravi predla
nacionalnega kulturnega programa, ki ga na predlog
'ade obravnava in sprejme državni zbor. V nadaljevanju
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C/ V postindustrijski Evropi, v kateri imajo združevalni procesi
prednost, postaja kulturno življenje ključno vprašanje vsake
nacionalne prihodnosti. Kultura in umetnost sta pomembna
temelja za nacionalni obstoj in razvoj. Temeljna naloga kulturne politike je zato umestitev nacionalne kulture v širši,
primerjalno ustrezen prostor. S primerjalnozgodovinskega
vidika se slovenski kulturi kaže kot izhodiščno najproduktivnejši prostor multikulturne tradicije Srednje Evrope, v katerem je mogoče uresničiti cilj ohranjanja kulturne identitete.
Skupna prihodnost Evrope in Slovenije je v skupnosti profiliranih, različnih in trdnih identitet nacionalnih in duhovnih
subjektov (držav in regij).

vati praviloma enako kot sicer posreduje na trgu, ven
predpostavki, da gre za poseben in praviloma ven* ne
države na tem področju. Zato je ena temeljnih nalog _ (fg
politike domišljeno opredeliti in razmejiti odnos država
ter ga (raz)ločiti po posameznih področjih kate
kulturnin
i 0(J
sti, saj je tržna odzivnost dinamična
9orl'ha analipodročja do področja različna. V zvezi s tem bo tresai
tično domisliti konkurenčnost tam, kjer kakovost P. vSke
obsega storitev, število zainteresiranih subjektov, nKau
razmere, akumulacija sredstev ipd. to dopuščajo ( P ' orda
ništvo, galerijska dejavnost, filmsko producentstvo, ern
gledališče, kmalu zagotovo posredništvo na gias" jti
področju ipd.). V tem smislu bo potrebno bolj P"
ukrepe spodbujanja ali opuščanja vzpodbud, kar din ^
kulturno produkcijo. Pred tem pa bo nujno prepozn
.
dele posameznih področij, na katere se takšni
»jimskit1
jajo (npr. spodbujanje plesnega gledališča, mladin
za
avtorjev, artvideo produkcije ipd., opuščanje spoao
določene tipe založniške, gledališke ali filmske p'°
ipd.).

Zato naj bo evropskost slovenske kulture utrjevanje in
poudarjanje lastnih značilnosti ter hkratno poudarjanje multikulturalnosti zaradi naših rojakov, ki živijo zunaj naših meja,
zaradi manjšin pri nas in naši vpetosti v srednjeevropski
prostor.
Na kulturi se je utemeljila slovenska identiteta ter na tej
plebiscitna odločitev za samostojnost in državnost. Kulturna
identiteta dobiva vse večjo vlogo in pomen; tako je doma in
v svetu, danes in bo še bolj v prihodnje. Sodelovanje države
pri bogatitvi in krepitvi slovenske identitete je zato vse bolj
nujna in njena odgovornost do kulture toliko večja.

Umetnostni trg - vsaj tisti, ki podeljuje priznanja in
navaden trg; na njem gredo v promet trajne vrednote,
jf
imajo prednost inovacije in nekonvencionalnosti, ne pa k „j.
kušeni recepti. Čeprav pristajamo na delovanje tržniniz za
tosti tudi v kulturi, pa ostaja država v celoti odgov<d:
njeno stanje in je dolžna posredovati, kadar učinki ten i ^
tosti povzročajo motnje v kulturnem življenju. Na'°g
je, da z ustreznimi predpisi, institucionalno zgradbo, jen
nimi možnostmi in finančno podporo zagotovi kulturi
delež materialnih sredstev in pogojev, da rezultati *u
dejavnosti omogočajo nacionalni razvoj.
f?

Kulturna politika bo zato sledila in načrtovala ukrepe
v naslednjih treh temeljnih sklopih:
- ustvarjanje in posredovanje kulturnih dobrin,
- ohranjanje kulturne dediščine,
- zagotavljanje dostopnosti in participacije na področju kulture.

V ustvarjalnih procesih sodelujejo ustvarjalci in delavci 1
turi, ki se pa načinu zaposlitve delijo v dve kategoriji: v t«
so redno zaposleni, in v tiste, ki imajo status samosWl
umetnika. Delu samostojnih umetnikov država zagoifl
sredstva za plačilo prispevkov za socialno, zdravstven
pokojninsko zavarovanje. Treba pa bo preiti iz PaslJ &o
v aktivno podpiranje njihovega položaja. Medtem
v.
v okviru kulturnih ustanov dana prednost rednemu
o
^
nemu razmerju za določen čas namesto sklepanja avt° j.
pogodb, bodo na področju izveninstitucionalne kulture s
stva namenjena predvsem programom, katerih nosilci n .
jalci bodo samostojni umetniki. Hkrati pa bodo uveljavi v
ukrepi za izenačenje razmer za ustvarjanje vseh izvaja
programov ne glede na njihov pravnoformalni status.

1. Ustvarjanje kulturnih dobrin
Nobenega razvoja ni - ie posebej v kulturi ne - če nI
ustvarjalnih procesov. Zato je temelj vsake kulture ustvarjalnost in posredovanje ustvarjenih dobrin državljanom.
Vlaganje v razvoj, omogočanje inovativnosti, ustvarjanje prostorskih, kadrovskih in drugih pogojev je zato temeljni cilj
vsake kulturne politike. Ker je za ustvarjalno kulturo temeljna
značilnost pluralnost v vseh pogledih - od idejnih do etničnih
- je tu uveljavitev načela distance države do kulturnih vsebin
imperativ. Država naj se v vsebine ne vmešava; njena naloga
je omogočanje njihovega nastajanja.
Država seveda ne more načrtovati izvirne umetniške produkcije; prav tako ne more predvideti razvojnih gibanj in ne
zanimanja občinstva. Zato pa lahko poskrbi za nemoteno
produkcijo in za čim manj ovir na poti do občinstva. Lahko
načrtuje odpravo vrzeli v kulturni ponudbi in vrzeli v dostopnosti. Na vseh ravneh je kajpada treba računati z majhnostjo
nacionalnega trga ter njegovo absorbcijsko moč večati
z ukrepi, ki povečujejo kulturne potrebe prebivalstva, saj
morajo te presegati evropsko povprečje. Naravnost rečeno:
za slovenske razmere je odstotek državnega proračuna samo
pomemben predpogoj kulturne politike, bistveno je, da imajo
v našem kulturnem prostoru možnost uresničitve vse
pomembne usmeritve v kulturni produkciji ter da je domača
umetniška produkcija podprta vsaj do tiste mere, ko se lahko
upoštevanja vredno sooča s primerljivo produkcijo v drugih
nacionalnih okoljih. Slovenska kultura bo tem dražja, čim
manj bo svetovna in čim manj svetovnega kapitala, ki se
namenja umetnosti, bo vezala nase. Zato se mora slovensko
kulturno prizorišče preoblikovati tako, da bo sposobno sprejemati vse oblike mednarodne Kulturne ponudbe in povpraševanja, vendar selektivno, ob primerni državni podpori lastni
ustvarjalnosti ter konkurenčnosti doma in tudi v svetu.

2. Ohranjanja kulturne dediščine:
njej
Ko govorimo o preteklosti, mislimo na zgodovino in *rnjh
nastalo kulturno dediščino. Dediščina je nosilka kulit ^
vrednot. Ta dediščina nas je opredeljevala vso zgodovino j
narod; za njeno ohranjanje in obstoj smo kot država P°
zainteresirani. Gre za značilno področje avtoritete držav ■ ^
mora z zakonsko ureditvijo zavarovati ustvarjene vsebin
uvesti strog nadzor nad razpolaganjem z njimi.
n n
Vloga države pri ohranjanju kulturne dediščine je v oS
i® As
skrbništvu do tistih objektov in območij, ki imajo P r9tvO
kulturne in zgodovinske vrednote in je zato njihovo va .
v javnem interesu, opredeljenem z ustavo. Država zato org 0
žira in financira varstveno dejavnost in vodi dejavno
politiko na razvojnem, gospodarskem, izobraževalnem WKg.
storskem področju zato, da bi na različne načine PreP|p
vala uničenje dediščine ter spodbujala njeno ohranjani
predstavljanje.

V arhivih in muzejih ter na terenu ohranjamo, varujenj® .j,
predstavljamo premične predmete (ki so ali deli neprem'®
spomenikov ali zbirke takšnih predmetov ali njihovi
P .
mični primerki), stavbno dediščino v širšem pomenu, afh® ,jj.
ška območja, območja oziroma celote z naselbinsko d® ^
čino, spomeniške celote skupaj z oblikovano naravo
z naravno dediščino.

Samega trga ne gre idealizirati in mu pripisovati vsemogočnosti, še manj pa demokratično naravo; še posebej ne v naših
posebnih razmerah. Obstajajo delni kulturni trgi, na katere
država, ki izhaja iz modela kombinlrnih tržno- socialno-državnih ukrepov in odnosov - neposredno ali posredno - bolj
ali manj posega. Na kulturnih trgih bi morala država posredoporočevalec, št. 27

40

^

rna

Politika bo ohranjala dinamično ravnotežje med kulflo U'?te^'osrazv
tj° 'n sedanjostjo v imenu prihodnosti, zato ne
Hnr»t 1 na
°ja enega sklopa na račun drugega; ustvarračun dediščine ali obratno.

^Hure°taVl'an'e

dost

°Pnostl

in

1. uveljavitev kulturne politike kot enakovrednega dela globalne nacionalne politike;
Na ravni splošnih usmeritev in opredelitev ciljev mora kulturna politika vsebovati določene in jasno prepoznavne stalnice, ki imajo izvor v globalnih in zgodovinskih interesih
posameznega naroda, o njih pa obstaja splošno (pri)pozna(va)nje o njihovi pomembnosti z nacionalno političnega
vidika. Zato morajo biti njeni predlogi in rešitve zasnovani
dolgoročno, obravnavani z zgodovinskim poznavanjem problematike in oblikovani s čim večjo mero družbenega
soglasja.

participacija na področju

^oou'r'Cil
' kulturne politike
je približati kulturo čim širšemu
Kul,ura
Prav ta n •ena
i® v P™' vrsti zadeva, ki se tiče vseh; in
i,n:' p ril n splošna naravnanost opravičuje državno skrb
ijjjj r ,raasZaci
so dosedanji regionalni razvoj (ki ga v zadnjem
°!)rož i ozeme
'' 'sa ana vseh ravneh družbenega življenja sicer
kU|tur V. us,anov
'j k in tržna majhnost države, razširjenost
ljubu„?• , .
in prireditvenih prostorov ter številnost
So k pri.kulturnih
skupin - vse to in še kaj - omogočili,
rj
3
/o
' fio heležu
' ''e^®° državljanov Republike Slovenije kontinuW)l c0? tivnih
i kulturnih prireditev in da jih je od tega kar
'°iliivih >0< a
udeležencev kulturnih dejavnosti. Po razpo5
kultu * ^ *kih je ta vidik kulturnega standarda primerljiv
bi veiioi00 razvitimi in materialno bogatejšimi državami, zato
!
tikre 1 ohraniti pristope, ki so ga zagotovili. Zato bomo
'en rJ?-'
e kulturne politike tudi v prihodnje podpirali enakome9'onalni razvoj.

2. opredeljevanje javnega interesa v kulturi;
V skladu s spremembami družbenopolitične in gospodarske
ureditve v državi ter z vzpostavljeno parlamentarno demokracijo bo treba opredeliti javni interes v kulturi in s tem predmet
kulturne politike; identificirati bo potrebno predpostavke, ki
so zaradi svoje posebne ali trajne narave eminentno nacionalnega pomena in zato stvar države. Ravnanje države se mora
dosledno omejiti zgolj na uveljavljanje javnega interesa. Sicer
pa je izvajanje kulturnih dejavnosti v celoti svobodno, razen
kolikor je vezano na splošen pravni red. ■
3. uveljavitev načela distance države do kulturnih vsebin;
zagotavljanje demokratičnih načinov odločanja in presojanja v kulturi;

ffcija v kulturi pomeni možnost za dejavno vključevaen
akon ^e9a kroga državljanov v ustvarjalne procese in
tih ustPraVno dostopnost do pogojev za zadovoljevanje njiho^ičn„VaValn,h
P°treb ne 9'ede na njihov položaj, izobrazbo,
^elisk P0,itično pripadnost. Najizraziteje je izpeljana v Ijuja|ne *'• cese
Množični in neinstitucinalni kulturi, vstop v ustvarins sv?
pa je omogočen tudi z izobraževalnimi procesi
đ
®vala°
'zbiro umetniškega poklica. Država si bo prizaPartjCj °dstranjevati formalne in materialne ovire tej vrsti
c e n s
'kila
'i '
tem uveljavljala načelo kulturnega pluraPgrtj c Pac
deiav ' 'ia v kulturi pa pomeni tudi možnost ustvarjalcev in
loianj v kulturi za sooblikovanje kulturne politike in soodo o J® ? ^iej. Njene oblike formalnopravno vzpostavlja zakon
"ravnart2'ran
'u in ''"anciranju na področju kulture (enakosti j 0l:)topnost ustvarjalcev in izvajalcev kulturnih dejavnik«
''k državne podpore ne glede na njihov status,
tur0 j v°denja in upravljanja kulturnih ustanov, Svet za kultni Sjrokovn' sveti ter delovna telesa, skladi, kulturniška

Predvidena zakonska ureditev za področje kulture izhaja iz
spoznanja o nujnosti distance države do kulturnih vsebin.
NKP mora to spoznanje uveljavljati kot načelo in kot cilj
kulturne politike z opredeljevanjem modalitet konkretnih
obveznosti, nalog in ravnanj države, kadar si ta v javnem
interesu pridrži upravičenost poseganja v stanje in dogajanje
na tem področju.
Že predlog splošnega zakona predvideva različne oblike
sodelovanja stroke pri oblikovanju in uresničevanju kulturne
politike, ustanavljanje javnih skladov kot posebne oblike
nedržavnega odločanja, sistem vodenja in upravljanja javnih
zavodov na področju kulture, ki bo spoštoval avtonomijo
stroke. Operacionalizacija teh določil je vsebina NKP. Za
njeno polno izvedbo bo potrebno zagotoviti tudi neodvisne
vire financiranja. Te pa omogoča predvsem davčna politika
s spodbujanjem donatorstva in sponzorstva v kulturi ter
z vzpostavitvijo ugodnega davčnega obravnavanja izvajalcev
kulturnih dejavnosti. Država podpira kulturo in umetnost
posredno s posojili, z davčnimi olajšavami, z oprostitvami
carin in drugih dajatev. Ukrepe za to mora predvideti NKP (gl.
prilogo o davkih in drugih bremenih v kulturi !).

ClL

JI NKP IN NAČELA NJIHOVE URESNIČITVE

4. razdrlavljenje javnega sektorja v kulturi;

likovanju NKP izhajamo iz naslednjih splošnih načel:

Neobhodni pogoji za razdržavljenje javnega sektorja v kulturi,
katerih bistveni del je tudi postopna zagotovitev primernega
deleža sredstev iz državnega proračuna za kulturo, so:

- n??6!0 svobode umetniškega ustvarjanja,
- na* , skulturnega pluralizma,
- n»A i P°žtovanja avtorskih pravic,
- na* i distance
države do kulturnih vsebin,
da so
- na*e ,•
kulturne dobrine javne dobrine,
0
- na, 6 0 splošne dostopnosti kulturnih dobrin,
- naf deregulacije kulturnih dejavnosti,
" naf i Pro'esionalizacije v kulturi,
v9nja ®'° participacije stroke in strokovne javnosti pri oblikoDn BniiV, ne Politike in zakonodaje na področju kulture ter
em od,oćan u v
"*tem
i
skladu z možnostmi političnega
spoštovanja avtonomije stroke pri upravljanju in
- c zavodov, katerih ustanovitelj je država,
®lo, da je davčna politika tudi sredstvo kulturne politike.

- sprejem NKP v delu, kjer bo določal merila za ustanavljanje
javnih zavodov;
- oblikovanje meril za financiranje kulturnih programov iz
sredstev državnega proračuna ter normativov in standardov
za financiranje neprogramskih stalnih stroškov javnih zavodov v kulturi;
- sprejem zakonov za področje kulturne dediščine;
- sprejem spodbudnejše davčne zakonodaje za vspodbujanje
kulturne dejavnosti in za vlaganja v kulturo;
- zagotavljanje prostorskih razmer za ustvarjanje in izvajanje
programov preko javne infrastrukture na področju kulture.
5. uveljavljanje razvitega kulturnega pluralizma;

Clini namen NKP je uveljavitev takšnih rešitev in mehanizit'ea'it.!. kodo združljivi z veljavno ali predvideno zakonsko
Pos a')o.
ki tako ali drugače, neposredno ali posredno
rjv a9 v kulturo, ter uzakonitev takšnih obveznosti, nalog in
va| tyn ki bodo s svojo razvojno, spreminjevalno, usmerjeVanj ' varstveno naravnanostjo hkrati omogočali uresniče'ehie splošnih ciljev kulturne politike:

Ker so v državi Sloveniji različne kulture, je eden izmed ciljev
tudi uveljavitev razvitega kulturnega pluralizma.
Prvi vidik razvitega kulturnega pluralizma je uveljavljanje zasnove etnično pluralnega kulturnega prostora, s tem pa ohranjanja in razvijanja kulture avtohtonih narodnih skupnosti ob
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omogočanju kulturnih dejavnosti migrantskih skupnosti. Zato
država podpira in ustanavlja kulturne ustanove manjšin,
dostopne tudi za nemanjšinsko prebivalstvo.
Drugi vidik je uveljavljanje vsebinske in organizacijske pluralnosti, oblikovanje in krepitev pluralne kulturne zavesti in
strpnosti do razlik v manifestacijah kulture, razvijanje demokratične kulture in zavesti. Razumemo ga kot pluralizem vsebin, področij in dejavnosti, raznovrstnost in pluralnosti znotraj vsebin, področij in dejavnosti, oblik ustvarjanja in delovanja, organizacijskih oblik. V zvezi s tem zagotavlja država
v izhodišču enakopraven status vsem udeležencem v kulturnih procesih ne glede na njihove estetske, nazorske ali
etnične opredelitve in ne glede na njihov pravni status v teh
procesih ( ne glede na to, ali so zaposleni v kulturnih ustanovah, so samostojni umetniki ali pa se vključujejo v ustvarjalne
procese ob opravljanju drugih poklicev).

Slovenska kultura ima omejeni kadrovski potencial.
® jran
načrtna skrb za delavce v kulturi in za njihovo kon' oSf1
izobraževanje šele zagotavlja zahtevam kulturne ja* (
mednarodne konkurenčnosti ustrezno kakovostno r
turne produkcije, zato je to naloga, kateres uresn„zorn
ukrepe zanjo mora predvideti tudi NKP. P° ebno po rnj(
bo potrebno posvetiti izobraževanju posebnih in o&K
poklicev za kulturo. Enako je potrebno trajno in s
pozornost nameniti kadrovski politiki za vodstvene
zavodov, ki jih ustanovi država.
blU»
Ta naloga je še toliko pomembnejša z
^
S
vitega tehnološkega razvoja v svetu, razvijanjaonU
P°®,
dojemanja novih ustvarjalnih možnosti, ki jih P ' Da iji
hove aplikacije v slovenskem kulturnem prostoru. IP^jt
uporabe njegovih možnosti za enakopravno in soćaskove
čevanje v planetarne ustvarjalne in posredovalne toKo
Kulturno ozaveščena javnost je temeljni pogoj za kult"""
razvoj vsakega naroda.
_s(0's:
9. uveljavitev skupnega slovenskega kulturnega P jk()
Slovenci v zamejstvu In Slovenci po svetu; poseD
uveljavitvi slovenskega jezika;

6. celovit In usklajen razvoj nacionalne kulture ter znotraj
nje ustrezno uravnotežen razvoj posameznih področij kulture;
Uveljavljanje zasnove skladnega regionalnega in policentričnega razvoja Slovenije ostaja eden od temeljnih ciljev kulturne politike in je sprejet kot temeljno izhodišče pri oblikovanju NKP in nacionalne kulturne politike. Obstoječo mrežo in
organizacijo ustanov ter obstoječo kulturno infrastrukturo bo
v posameznih okoljih treba preveriti, pri čemer bodo upoštevane zemljepisne in zgodovinske posebnosti v razvoju posameznih regij ter s tem pogojene posebne potrebe in zanimanja ljudi, ki tam živijo.
7. ohranitev obstoječega kulturnega standarda In njegova
postopna nadgradltev; oblikovanje ustreznega deleža sredstev, namenjenih kulturi in njenemu razvoju, v BDP In
v državnem proračunu ter ustrezna razporeditev teh sredstev;

Ciljni prostor kulturne politike ni zamejen z državnim^ni
ampak ga določa kulturna dejavnost slovenskega izv
glede na to, kje je.
Slovenski jezik je bistvena sestavina slovenske kul,|jr8
najpomembnejši nosilec njene razpoznavnosti.

Ohranitev obstoječega kulturnega standarda pomeni predvsem ohranitev dosežene stopnje dostopnosti državljanov do
kulturnih dobrin ter razvejanosti kulturnega življenja in udejstvovanja.

10. odprtost nacionalne kulture In njeno vključevani®'"
narodne tokove;

Država bo tudi v prihodnje glavni skrbnik slovenske kulture.
Razlogi za to so v njenih objektivnih omejitvah: v majhnosti
slovenskega kulturnega prostora, z njim omejeni rabi slovenskega jezika in v gospodarskih danostih. V tekočih procesih
lastninskega preoblikovanja in uveljavljanja tržnosocialne
države je treba ohraniti v kulturni funkciji dosedanji obseg
nepremičnin in opreme, ki so bile že do zdaj namenjene
kulturnim dejavnostim.

Le kultura, ki v svoji odprtosti in pluralnosti omogo®188 ran dostop in pretok kulturnih vsebin, se je sposob*
pravno vključevati v sebi sorodne kulturne tokove.
IV. IZHODIŠČA ZA VREDNOTENJE NKP
Finančna sredstva za uresničevanje NKP se bodo —. nil,
iz državnega proračuna in iz proračunov lokalnih s*1
Nadstandardna kulturna ponudba se bo zagotavljal L ni
neproračunskih virov, lastnega dohodka subje*' vva
področju kulture in lastnega prispevka državljanov.0,1> j,pj«
iz proračunskih virov se bodo zagotavljala: za 1.Kriti'
kulturne dediščine, za izvajanje kulturnih programov,
fiksnih stroškov javnih zavodov na področju kulture,
.bujanje umetniške ustvarjalnosti in za nagrade na ,
kulture, za obnavljanje in nadomeščanje obstoje"
infrastrukture na področju kulture, za vlaganja v javn"
strukturo na področju kulture.
t^inDo zdaj se je finančni obseg obveznosti državnega 1 itJ
skih proračunov do izvajanja dejavnosti in progra^a 0Zn :
področju kulture določal tako, da so bile v okviru po* a|o9
dejavnosti opredeljene in ovrednotene naslednje vrste
.jtiS"
- redna dejavnost kulturnih ustanov, ki je obsegala
upravne, strokovne in programske naloge, ki so °° }^
z ustanovitvenimi akti skladno z zakonskimi, podzaKO v;f
in drugimi predpisi, na podlagi normativov in standaf" jnii
posamezno dejavnost, skladno z razpoložljivimi fin® jjpff
sredstvi. Te naloge opravljajo zaposleni v okviru redn® . 50
slitve. Sredstva za kritje stroškov opravljanja teh "8' s|[f
v celoti predvidena v okviru neposrednih programski
škov,

Kulturna politika se mora osredotočiti tudi na ustvarjanje
povečanja povpraševanja po kulturnih dobrinah, kar naj bi
v skrajni posledici pripeljalo do večje pripravljenosti prebivalstva za lastna vlaganja v zadovoljevanje kulturnih potreb.
S tega vidika imata velik pomen prav razširjenost kulturnega
življenja in raznovrstnost kulturnega udejstvovanja prebivalcev.
Ob pomanjkanju ali nezadostnosti tržnih mehanizmov bo
hkrati potrebno najti rešitve, ki bodo zagotovile konkurenco
med izvajalci kulturnih dejavnosti in jih prisilile v dobro gospodarjenje.
Posebna skrb bo namenjena naravni in kulturni dediščini ter
razvijanju zavesti o njeni povezovalni in identifikacijski funkciji za slovenski narod.
8. uveljavitev kakovosti pri Izvajanju kulturnih dejavnosti;
uveljavljanje novih komunikacijskih in drugih tehnologij
v kulturi; spodbujanje vzgoje In izobraževanja o kulturi in za
kulturo; obveščanje javnosti;
NKP mora določiti prioritete glede nalog in ravnanj države, ko
gre za zagotavljanje javnega interesa v kulturi. Opredeliti
mora tista področja kulture ali njihove posebne dele, ki se jim
bo v nekem obdobju posvečala posebna skrb, da bi lahko
poročevalec, št. 27
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dm
il
i' ~ dodatno zaposlovanje, ki je bilo finančno ovrednoteno
okviru redne dejavnosti kulturnih ustanov,
i n ,posarni4n0 programske in strokovne naloge neinstituciodajalcev jn akcije kulturnih ustanov, ki niso bile
Podeljene in ovrednotene v okviru njihove redne dejavnosti,
~ '"yesticijsko vzdrževanje in vlaganja,
~ s»pendije in nagrade,
~ Mednarodno sodelovanje.
°l°čenih nalog oziroma programov nacionalnega pomena
10 0 6 e
niiK
^ delitev
^ ^ "*'s P°
posameznih
oziroma nesmibi bila
'i ova
stališča
narave dejavnostih
kulturne dejavnosti

pri projekciji iz obstoječega stanje občin oziroma lokalnih
skupnosti. Na samo vrednotenje NKP to dejstvo ne bi smelo
vplivati, saj so naloge v njem že zdaj opredeljene tako, da se
za tiste, ki po novi zakonodaji preidejo med državne, lahko
takoj ugotovi pripadajoč znesek za kritje stroškov. Enako
velja za naloge, ki se bodo prenašale z države na občine
oziroma lokalne skupnosti. Predvidoma pa bo več težav
nastalo ob novi delitvi nalog med posameznimi občinami
oziroma lokalnimi skupnostmi.
Na samo oceno vrednosti NKP kot celote tudi ne bo vplivalo
morebitna spremenjena oziroma dopolnjena zakonodaja,
predvsem v povezavi z lastninjenjem v kulturi ter s tem povezanimi organizacijskimi spremembami in rešitvami. Spremembe bi lahko nastale le pri višini predvidenih proračunskih
sredstev (tako na državni, kot na lokalni ravni), ki bi se
posledično zmanjšala, če bi se povečala zunajproračunska
sredstva.

za<0 e bi

cai 0,a
?'
'
'° vrednotenje teh nalog opredeljeno kot
_ - To so kulturni programi:
narodnosti v Republiki Sloveniji,
^ovencev zunaj Republike Slovenije,
pr
_ 0r°grami ljubiteljske kulture,
9anizacija in posredovanje kulturnih prireditev,
~ pro grami radia in televizije.
posebno obravnavo in vrednotenje je zahtevalo tudi financira1
Prispevkov za samostojne kulturne delavce.

Obseg sredstev, potrebnih za izvedbo NKP bo seštevek
obsega sredstev ovrednotenih programov po posameznih
dejavnostih in vrstah nalog, ki bodo predvidoma zagotovljena
iz javnih sredstev. Posebej bodo upoštevane naloge, ki jih
v celoti financirajo država oziroma občine in naloge, ki jih
država oziroma občine krijejo v deležih (subvencije, dotacije).

|jri financiranju kulturnih dejavnosti in projektov naj bi Zakon
u n
?anizki'ran
' financiranju
na področju
uzakonil
mDriistop,
bo' spremenil
dosedanjo
metodo kulture
vrednotenja
pri
Podeljevanju posameznih finančnih sklopov, vendar njeotoh imP|erT,srec|
entacija sama po sebi ne bo vplivala na obseg
kult
stev.
Zakon dosledno
izhaja programa,
iz dejstva, da
so
""urne ustanove
v javnem
interesu zaradi
ki ga
Pravljajo. Zato loči finančne obveznosti za financiranje fikssto strošk
°v iz naslova ustanoviteljstva javnih zavodov, sredDnn ^čotret3na
za redno vzdrževanje javne infrastrukture na
u kulture in
so t ° 's,r
sredstva za kulturne programe, pri čemer
kot
za plače stroški
zaposlenih
ot drugi °ški
programski
in toobravnavani
praviloma enakopravno
v okviru iste
ostavke.
Cilj
takšne
delitve
je,
da
postane
financiranje kulturn
, ustanov odvisno od programa, ki ga izvajajo in da se
r6,s®že razvidnost glede namenske porabe sredstev. S to
i/at '° Postanejo tudi plače zaposlenih v kulturnih ustanoprogramski strošek.
>\» z razporeditvijo javnih sredstev zakon dosledno uve|.V «ezi
dn t ob'"<o javnih razpisov, da bi tako zagotovili enako
ostopnost do proračunskih sredstev vsem možnim izvajalen kulturnih programov. Na njegovi podlagi bo določen tudi
urtQ?k0n Postopek, ki bo zagotavljal pravno varnost vsem
Ooležencem natečaja. Predvideva merila in standarde kot
wezna izhodišča za vrednotenje programov posameznih
L^ialcev. Vsi izvajalci, ki bodo prejeli proračunska sredstva,
°do morali ob koncu koledarskega leta, v katerem so prejeli
. na
®dstva, predložiti ministrstvu za kulturo vsebinsko in
nčno poročilo.

Upoštevana bo obstoječa mreža nacionalnih kulturnih ustanov, t.j. tistih, ki se že financirajo iz državnega in občinskih
oziroma lokalnih proračunov, prav tako pa bodo upoštevane
posamezne širitve mrež ali nove naloge (npr. skladi in novogradnje).
V. PRISTOJNOSTI DRŽAVE IN LOKALNIH SKUPNOSTI PRI
ZAGOTAVLJANJU POGOJEV ZA DELOVANJE IN RAZVOJ
KULTURNIH DEJAVNOSTI V REPUBLIKI SLOVENIJI
V letu 1993 je Republika Slovenija za kulturne dejavnosti na
državni ravni zagotavljala 70% vseh sredstev, 30% pa so
zagotovili proračuni občin. Sedanje razmerje javnih sredstev
med državo in občinami je posledica ukrepov pred štirimi leti,
ko je v zaostrenih gospodarskih razmerah državni proračun
prevzel finančne obveznosti za večino kulturnih ustanov in
kulturnih dejavnosti z namenom, da zaščiti njihov obstoj.
V slabšem položaju so bile predvsem kulturne ustanove, ki
delujejo za širša območja in jim občine kot ustanoviteljice
v okvirih medobčinskega financiranja niso namenjale dovolj
finančnih sredstev. Zanesljivost in učinkovitost medobčinskega financiranja se v kulturi nista ravno izkazala. Ob omenjenem prevzemu pa na državno raven niso bila prenesena
zadostna sredstva. Zato so se v državnem proračunu na račun
večjega deleža sredstev za redno delovanje kulturnih ustanov
zmanjšala sredstva za ostale kulturne programe nacionalnega
pomena, kar so občutili predvsem neinstitucionalni izvajalci
kulturnih programov, ki so financirani samo iz tega vira;
poslabšal pa se je tudi siceršnji materialni položaj umetnikov
in kulturnih delavcev.

?akon omogoča prenos izvajanja določenih delov NKP na
6 sklade 0
o ni"
programov
al
°čalo telo, ki nifinanciranju
neposrednokulturnih
del državne
uprave. bo tako
predlagani model upravljanja in organiziranja na področju
uiture je z vidika javnega interesa za kulturne dejavnosti
^'•merljiv
z rešitvami v državah Evropske unije. Te namenijo
re
sničevanju svoje kulturne politike od 0.70% do 1,4%
arodnega dohodka. Zato se moramo tudi v Sloveniji sprijaz'' z dejstvom, da primerljivih rešitev ni mogoče izpeljati
. ®°dvisno od primerljivosti finančnih virov. Zato je treba
» ,at', ko se vzpostavlja nov sistem za izvajanje kulturne
Politike,
sprejeti tudi odločitev, da se bodo postopno zagotoJ'a tudi temu primerna finančna sredstva. Zdaj zagotavlja
^Publika
Slovenija za kulturne dejavnosti javna sredstva
* V|šini pribl. 0,70% BDP; leta 1993 je zagotavila na državni
®vni 70 % vseh sredstev ( 7,4 milijarde SIT), 30 % (3,2
"""iarde SIT) pa so zagotovili občinski proračuni. Z nepolnimi in posrednimi instrumenti naj bi država do leta 2000
Postopoma zagotovila, da bi skupni obseg sredstev, namenje'n financiranju kulture in umetnosti v državi, dosegel 1,5%
de|
ež v BDP.

A/ Republika Slovenija bo zagotavljala sredstva iz državnega
proračuna za Arhiv Republike Slovenije ter Zavod RS za
varstvo naravne in kulturne dediščine z regionalnimi enotami
kot dela republiške upravne organizacije v sestavi Ministrstva
za kulturo ter za naslednje kulturne dejavnosti, programe in
projekte:
1. Za izvajanje programov kulturnih javnih zavodov v celoti
sredstva za financiranje fiksnih stroškov iz naslova ustanoviteljstva, programske stroške in sredstva za vzdrževanje javne
infrastrukture in sicer za javne zavode, ki delujejo za območje
Slovenije in je ali bo ustanovitelj Republika Slovenija (nacionalni muzeji in galerije, SNG Opera in balet ter SNG Drama
v Ljubljani, SNG v Mariboru, Slovenska filharmonija, NUK,
Spominski park Kozjansko, Filmski studio Viba film, Kinoteka,Cankarjev dom).
2. V celoti sredstva za programe javnih zavodov, ki jih ustanovijo lokalne skupnosti in praviloma delujejo za širša območja,
medtem ko naj bi prostorske razmere in sredstva za tekoče
vzdrževanje in amortizacijo zanje zagotavljale same lokalne

!^neruše

ni dokončno opredeljena In izpeljana nova ozemeljska
Dravna organiziranost države na lokalni ravni, izhajamo
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skupnosti. Ustanoviteljice teh zavodov so zdaj sicer občine,
opravljajo pa z zakonom predpisane naloge, ali pa je za
skladen razvoj dejavnosti na celotnem ozemlju Slovenije
država posebej zainteresirana, s svojo dejavnostjo pa omogočajo široko dostopnost kulturnih dobrin (pokrajinski arhivi,
pokrajinski in mestni muzeji in galerije, poklicna gledališča
v Mariboru, Celju, Novi Gorici, Ljubljani ter Kranju; Plesno
gledališče v Ljubljani). Država naj bi postala soustanoviteljica
teh zavodov.

10. Sofinanciranje kulturnih dejavnosti in programo*'®'^
cev v zamejstvu, v drugih evropskih in čezmorskih drža
BI Lokalne skupnosti naj bi iz svojih proračunskih sredstsv
zagotavljale sredstva za tele kulturne programe:
1. Za izvajanje programov kulturnih javnih zavodov v cjJJ®
sredstva za financiranje fiksnih stroškov iz naslova usta e
teljstva, programske stroške in sredstva za vzdrževanje |
infrastrukture in sicer za javne zavode, ki delujejo za obm
občine ali mesta in jih je ustanovila občina oziroma m®5

3. Za programe nacionalnega pomena, kjer dejavnost ni
vezana na določeno območje:

- splošnoizobraževalne knjižnice skupaj z mrežo MjjJjJ!''
knjižnic m izposojevališč ter delovanje bibliobusa v obe

- (so)financiranje izdajanja knjig nacionalnega pomena, mladinske periodike in revijalnega tiska s področja kulture in
umetnosti, filmske in video produkcije, posameznih neinstitucionalnih scenskih projektov, Komornega zbora v Ljubljani;

- zavode za kulturo, kulturne centre s polivaletnimi ku',u
nimi dejavnostmi;
...
- kulturne domove, ki so organizirani kot javni zavodi,
- amaterska gledališča na Jesenicah in v Ljubljani;
,,
- za muzeje, galerije in druge ustanove, ki so javni zav

- (so)financiranje kulturnih prireditev nacionalnega pomena;
- subvencioniranje skupnih kulturnovzgojnih in kulturnoizobraževalnih dejavnosti in programov ljubiteljske kulture,
Zveze kulturnih organizacij Slovenije, Glasbene mladine Slovenije ter programov in dejavnosti republiških strokovnih
društev in zvez;

2. Za delovanje občinskih ZKO in njihovih kulturno-vz9°in
in izobraževalnih programov.
3. Sofinanciranje nakupa knjig v splošnoizobraževalnih
nicah.

- štipendiranje nadarjenih posameznikov na podiplomskem
študiju, štipendije za deficitarne poklice v kulturi in druge
oblike spodbujanja umetniške ustvarjalnosti (delovne štipendije), sofinanciranje strokovnega izpopolnjevanja doma in
v tujini;
- nacionalne nagrade za umetniške dosežke;
- plačila prispevkov za socialno zavarovanje samostojnih
umetnikov oziroma preusmeritev teh sredstev v subvencioniranje njihovih programov.

4. Sofinanciranje programov dejavnosti nac'olJfio1]t
pomena in financiranje programov, pomembnih za od f
občine ali mesta (programov neodvisne produkcije; P
mov amaterskih kulturnih društev in skupin; prireditev
nega, mestnega, regionalnega, nacionalnega ali m ,"nein
nega pomena, ki so se odvijale v občini; likovno razsta
nj
muzejske dejavnosti; gledaliških in glasbenih 90SjrUgiH
poklicnih gledališč in drugih ansamblov, abonmajev in o
prireditev).

4. Za programe, ki omogočajo zagotavljanje skladnega kulturnega razvoja Slovenije:

5. Nagrade za umetniške dosežke in strokovno organizac'i5
delo v kulturi, ki jih podeljujejo v občinah.

- sofinanciranje nakupa knjig za splošnoizobraževalne knjižnice; zagotavljanje dela enotnega obveznega nacionalnega
programa splošnoizobraževalnih knjižnic, ki bo predvidoma
obsegal sredstva za nakup knjižničnega gradiva, ki bodo
zagotovila postopno doseganje normativov in temeljno
knjižno zalogo; delovanje enotnega knjižničnoinformacijskega sistema z nakupom in vzdrževanjem računalniške
opreme ter programov; sredstva za usposabljanje knjižničarjev;

6. Sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov in nai
znamenitosti.

- sofinanciranje kulturnih programov na demografsko ogroženih območjih;

9. Financiranje tekočega in investicijskega vzdrževani8
vlaganj v kulturne ustanove, katerih ustanovitelj so.

- sofinanciranje gledaliških in glasbenih gostovanj poklicnih
ansamblov po Sloveniji;

10. (So)financiranje mednarodnega kulturnega sodelova'
in stikov s Slovenci v evropskih in čezmorskih državah.

- sofinanciranje informacijsko dokumentacijske dejavnosti
in računalniške opreme v posameznih kulturnih dejavnostih.

11. (So)financiranje kulturnih stikov s Slovenci v zatf®)
v občinah.
steva)0
12. Financiranje drugih kulturnih programov, ki upos'.
posebne potrebe in interese prebivalcev občine v kult"

7. Sofinanciranje kulturnih dejavnosti in programov ',ajjy}ta
ske in madžarske narodne skupnosti v občinah, kjef
avtohtoni narodni skupnosti.
• dvo*
8. Financiranje tekočega vzdrževanja kulturnih domov m
ran ter vlaganj v domove.

5. Sofinanciranje posebnih kulturnih programov za italijansko
in madžarsko narodno skupnost ter v okviru Zveze kulturnih
organizacij kulturnih programov romske skupnosti in priseljencev.

Občine so v skladu z razpoložljivimi sredstvi javne P" ^
avtonomno določale vsebino in obseg občinskega 0 1
kulture. Dejanski problemi občin so bili predvsem P " Jgv
nje finančnih sredstev, pri programih, ki so jih občine *
tavljale skupaj z državo, pa tudi odsotnost prograrns* g|,
finančnih meril ter neurejene pristojnosti do regionalni" a
turnih ustanov ter programov regionalnega ali nacional^,,
pomena; občine so namreč izgubile odločujoč vplivrirrl
na ^
kovanje in nadzor nad izvedbo programov (na P
varstvu in obnovi kulturnih spomenikov).

6. Sofinanciranje obnove kulturnih spomenikov in naravnih
znamenitosti.
7. Sofinanciranje investicijskega vzdrževanja in vlaganj v kulturne ustanove, ki se financirajo iz državnega proračuna, in
sofinanciranje vlaganj v knjižnice na območjih, ki so podstandardno kulturno razvita.
8. Sofinanciranje arhivske dejavnosti Škofovske konference
v Ljubljani, Mariboru in Kopru.

- Z namenom da se na celotnem ozemlju Slovenije za^|tiif'
čim bolj uravnotežene razmere za delovanje in razvoj * iran
nih dejavnosti in skladnejši kulturni razvoj, so bila Y 5e|ah
Ministrstva za kulturo in v sodelovanju z občinami
»Merila za financiranje kulturnih dejavnosti iz sredstev I

9. Sofinanciranje mednarodnega kulturnega sodelovanja ter
projektov in programov predstavitve slovenske kulture doma
in v tujini.
poročevalec, št. 27
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3. Zagotavljanje delovanja kulturnih društev, kulturnih skupin
in kulturnih programov posameznih ustvarjalcev, ki s svojo
dejavnostjo ne morejo pokriti dejanskih stroškov svojih programov

6
on*!!
?kCinininustrezno
mesta«. Po
teh merilih,v vseh
ki še niso
dokončno
Podeljena
preizkušena
občinah,
bi se
obse
hktif
9 javne porabe za kulturo v večini občinah
d ®no Povečati. Ker se v Sloveniji začenja preoblikovanje
n
Don *- iih občin v nove lokalne skupnosti in ker zdaj za
Ki 6 ^u"ure z zakonom še niso določeni pogoji za izvajaJ* Kulturnih dejavnosti, je tem bolj pomembno, da se v že
zo en
sir^
* 'h finančnih možnostih prepreči nadaljnje
diti i,aŽen'es iavnih sredstev za kulturo. Temu pa morajo sleda k ^ katerimi bo država spodbujala lokalne skupnosti,
s« han ? Povečevale delež sredstev, namenjenih kulturi,
a7? i'h 70 : 30 v korist državi na 50 : 40 : 10, kot jih naj bi
SOtavljala država v razmerju do lokalne skupnosti in trga.
816

Predpostavljamo, da bodo nove lokalne skupnosti sofinancirale društveno dejavnost na svojem območju ter lokalne prireditve in to iz odstopljenih sredstev dosedanjih občin ter z lastnimi sredstvi. Zagotovile naj bi vsaj tak javni standard društvene dejavnosti, kot je bil zagotovljen do zdaj tako, da bodo
pri prenosu sredstev upoštevale predlagana merila za financiranje kulturnih društev in skupin.
4. Druge lokalne zadeve javnega pomena, ki pomenijo upoštevanje posebnih potreb lastnega okolja ali pomenijo nadgradnjo obstoječega kulturnega standarda

s sprejetim zakonom bodo lokalne skupnosti prevna področju kulture:

0DroPravza
^ani°, pridobivanje in razpolaganje s prostori in
In h0Cl0
h° c 0kulturne
dejavnosti, ki so v lasti lokalnih skupnosti
ture
' '3''' narav0 javne infrastrukture na področju kul-

V skladu s svojimi pristojnostmi bodo lokalne skupnosti zagotavljale tudi druge kulturne programe in dejavnosti.

dvri ^800'Jrvv' vrs" 9re za kulturne 'n večnamenske domove ter
lokniaifiegt,
' pkaterih
praviloma potekajo dejavnosti in prireditve
omena a|j jih uporabljajo občani za svoje kulturno
Čustvovanje.
sku n
,trnih0ka'ne
P osti bodo dajale v upravljanje javno infrana
usta'»navijajo
Področju
kulture inkulturnim
ustanovam,
ki jih
kot javne zavode
tistim izvajalcem
kulturnih
rarn
bili?KOHcesijo
°v. ki oziroma
se bodo licenco
financirali
iz javnih sredstev
pridoza izvajanje
dejavnostialivarstva
av
ne in kulturne dediščine.

Že po samem zakonu o lokalni samoupravi je predviden
prenos pristojnosti in sredstev za že začete naložbe lokalnega
pomena na lokalne skupnosti. Predlagamo, da se ta prenos
opravi samo za vlaganja v prostore, ki so namenjeni predvsem
lokalnemu prebivalstvu (kulturni domovi in dvorane) in ne za
objekte, ki bodo namenjeni širšemu območju.

5. Investicije

Predpostavljamo, da bodo na podlagi zakona lokalne skupnosti, v katerih živijo pripadniki italijanske in madžarske narodnosti, pridobile poseben status in bodo z odstopljenimi sredstvi dosedanjih občin in z lastnimi sredstvi zagotavljale kulturno dejavnost avtohtonih narodnih skupnosti. Posebne programe bo zanje zagotavljal državni proračun.

Jjj^alna skupnost bo zavezana, da z lastnimi prostori in
m em° k0t javno infrastrukturo v kulturi ravna kot dober
namdar
' kar ,udi Porneni' da bo zavezana ohranjati
Brnbnost r
Uant
P °storov,
ki se uporabljajo
kulturo. kulture
Če pa
aotovi, da del
javne infrastrukture
na za
področju
Sn ali tra no n
nos» ° a i
' potreben za opravljanje kulturne dejavobv
' ^ko uporabi za druge namene, vendar je zakonsko
tur«0 nana dohodek nameniti za vlaganje v javno infrastrukpodročju kulture.

Prehodne reiltva:
Večina kulturnih dejavnosti in kulturnih programov, ki se zdaj
zagotavlja s sredstvi javne porabe občin, presega lokalno
naravo in predvideno ozemlje novih občin. Za nekatere dejavnosti je država posebej zainteresirana, da se skladno razvijajo
na celotnem območju Slovenije, zanje pa v začetnem obdobju
delovanja novih lokalnih skupnosti predvidoma ne bo možno
zagotoviti ustreznih razmer v njihovem okviru. Izjema bodo
tiste s statusom mestnih občin, ki bodo tako že v začetnem
obdobju prevzele večino nalog in pristojnosti dosedanjih
občin do kulture - razen nalog, ki sodijo v državno pristojnost in za katere velja, da jih država v posameznih primerih
lahko posebej prenese na mestne občine, kasneje pa tudi na
druge.

Da",8 nalo9a i® ureditev premoženjskopravnih zadev, najprej
te "Sotovitev
lastništva, ocena vrednosti prostorov in opreme
ni# i nćnih deležev države in drugih pri zagotavljanju gradkuif8" dru
gih naložbenih posegih v kulturi (Ministrstvo za
ter
*e oblikuje evidence za kulturne domove in dvorane
kulturne ustanove).
['^Postavljamo, da bodo na nove lokalne skupnosti prenesti
sredstvazazalokalne
tekočenamene,
in investicijsko
proII ar°v in opreme
ki so se vzdrževanje
do zdaj zagotav' z javno porabo občin. Zavedati se je treba, da so sredstva
^drževanje kulturnih domov skromna in marsikje komaj
bol. zrt1i° samo
za najnujnejše vzdrževanje. Nove občine ne
e
bnn .me°9l
zadovoljivo skrbeti za lastne prostore, če ne
e
so i ' 0 'z dodatnih lastnih sredstev. V dosedanjih občinah
Dro!?
združevanjem teh sredstev načrtovali posege po
postnem
vrstnem redu, z drobljenjem sredstev bo lahko
lr,
kovitost njihove porabe samo manjša.

Naloge, ki so v pristojnosti dosedanjih občin in njihovo izvajanje presega lokalni pomen novih občin in je zato država
zainteresirana, da se v začetnem obdobju delovanja lokalnih
skupnosti zagotavljajo enotno na širšem ozemlju v okviru
državne uprave na regionalni ravni:

fredpostavljamo, da bodo lokalne skupnosti z odstopljenimi
0(®dstvi javne porabe dosedanjih občin zagotovile v prvem
°dobju svojega delovanja predvsem dejavnost muzejskih
'rk lokalnega pomena, razstavišč in drugih dejavnosti, ki so
Cenjene predvsem prebivalcem nove občine.

- zagotavljanje delovanja poklicnih in polpoklicnih gledališč,
muzejev, galerij in drugih javnih zavodov, ki delujejo za širše
območje od predvidenega ozemlja posamezne lokalne skupnosti;
- zagotavljanje dela enotnega obveznega programa splošnoizobraževalnih knjižnic in mreže javnih knjižnic na dosedanjem območju, ki predvidoma obsega sredstva za splošne
materialne stroške javnih knjižnic, sredstva za plače zaposlenih, sredstva za vzdrževanje knjižničnih prostorov, nakup in
vzdrževanje opreme (razen računalniške) ter sredstva za delovanje bibliobusov;
- zagotavfjanje vlaganj za kulturne ustanove širšega pomena;
- zagotavljanje strokovnoizobraževalnih in kulturno vzgojnih
programov širšega pomena ter organizacijskih nalog občinskih ZKO;

•IaOdstopljenimi
sredstvi in z lastnimi sredstvi bodo zagotavi ru'a tudi programe lokalnega pomena (razstave, literarne in
I a9e prireditve), ki jih praviloma v kraju svojega sedeža
}<a jajo kulturne ustanove, ki sicer svojo dejavnost opravljajo
širše območje.

Z opravljanjem navedenih nalog na ravni upravnih enot v regijah lahko država zagotovi v začetnem obdobju delovanja
lokalnih skupnosti nemoteno delovanje kulturnih dejavnosti
in usklajen kulturni razvoj širših območij.

^ ^fistojnost za ustanavljanje javnih zavodov
J®nieljna naloga lokalnih skupnosti in države bo revizija ustau
3ta 6'iSkih razmerij in pristojnosti za vse obstoječe kulturne
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Upravni delavci, ki v dosedanjih občinah opravljajo upravne
(varstvo dediščine) in strokovne naloge za program kulture
v dosedanji občini, jih opravljajo v novih upravnih enotah.

turnih ustanov, t.j. na gledališkem in glasbenem, arhivskem .
muzejskem področju ter pri splošnoizobraževalniti W a '
cah. Iz osnovnega programa naložb (t.j. iz sredstevna
državris.
proračuna, že namenjenih kulturi) so predvidene led
'° ,
se nadaljujejo: SNG Maribor, Primorsko dramsko 9 * 'e('1
Narodna galerija, Arhitekturni muzej, Pokrajinski arhiv Kop
Kulturni dom Lendava, Prostori na Metelkovi v Uu .Lj! «
Restavratorski center Slovenije in Zgodovinski arhiv U i
Ijane.

Predlagana rešitev glede državne in lokalne pristojnosti bo
omogočila postopno prilagoditev obstoječih razmerij novi
ozemljeski in upravni ureditvi države tudi v kulturi. Vendar
vsebuje elemente začasne centralizacije, ki jih bo treba postopoma preseči s čim prejšnjo vzpostavitvijo prej opisane trajne
razmejitve obveznosti in pristojnosti.

Nove naložbe - predvsem Prirodoslovni muzej Slovan
Zavod za VNKD Novo mesto, Zgodovinski arhiv Celje, Fiii" t
studio Viba film, Pokrajinski arhiv Maribor - ter zahtevki
obnove se bodo financirale iz posebej predvidenega vira.

VII. MOŽNE USMERITVE IN UKREPI PO POSAMEZNIH
PODROČJIH

Pri obveznostih države do ohranjanja spomenikov in ni'j
vega oživljanja naj bi v letih od 1995 do 2000 v celoti obn°
najznačilnejšo kulturno dediščino in ji skupaj s tunzro
z opredelitvijo ustreznih perspektivnih vsebin daN an .
podobo. Zato akcijo imenujemo »Podoba Slovenije«. ' Pijn
računska sredstva naj bi bila zagotovljena na podoben na ^
kot na drugih področjih za podobne interventne nal°9 i|t
namenjena selektivnemu financiranje večjih in zahtevnej
obnov kulturne dediščine ter nujnim novim večjim na'° 0%•
(Medtem ko že začeti in pripravljeni investicijski posegi
jajo v rednem letnem programu financiranja na p°dr $
kulture iz sredstev državnega proračuna). Ta sredstva
delijo v razmerju 1:1 med obnovo spomenikov in nujne
n
naložbe v kulturno infrastrukturo. /Varianta: Pri na'?|
0|jH
v kulturno infrastrukturo je delež države največ 50% v.' ^
1994 in 1995 pa se v proračunu upoštevajo sredstva, P'ra^
Ijena s prodajo zemljišča, rezerviranega pred leti za 9 bijo
muzeja sodobne slovenske zgodovine. Sredstva se p°ra
namensko predvsem za naložbe v muzejske prostore./

0. SPLOŠNO
Država razpolaga z dvema vzvodoma, s katerima spodbuja,
spremlja in vpliva na razmah dejavnosti v kulturi, njene kakovosti, prodornosti in odmevnosti. To sta zakonodaja in financiranje. Kulturna politika ne sme teh dveh vzvodov razumeti in
uporabljati restriktivno ali regulativno oziroma normativno,
pač pa v čim bolj spodbujevalni funkciji, v smislu splošnih in
posebnih ciljev in interesov, ki jih določa dolgoročnejša razvojna strategija. Tak pristop se bo še posebej uveljavil
s postopnim razdržavljanjem javnega sektorja ter omogočanjem uveljavljanja nepridobitnega in prostovoljnega načina
organiziranja v kulturi. Brez uveljavljanja tega vidika ni
mogoče govoriti o dejanski pluralizaciji in demokratizaciji
družbe in kulture.
Nova ozemeljska razdelitev in upravna ureditev države in
lokalnih skupnosti predpostavlja razvidnejšo razmejitev pristojnosti in funkcij med državo in lokalnimi skupnostmi tudi
pri zagotavljanju razmer za kulturne dejavnosti. Pri tem naletimo na dva temeljna problema:

Predvideni okvirni razrez vlaganja v obnovo spomenik^
mogoče med potekom akcije vsako leto popraviti gletle
večjo zahtevnost obnove posameznih zvrsti spomenikov-

1. z novo razporeditvijo pristojnosti ohraniti enak javni standard ter mu zagotoviti razvojne možnosti;
2. določiti najprimernejše oblike in načine za učinkovito izvajanje pristojnosti na posameznih ravneh.

Sofinanciranje kulturnih radijskih in televizijskih propra^
v zadnjih letih stalno upada, posledica česar je tudi
ve
manjši delež lastnega tovrstnega programa Radia in Te,e)[.jniSlovenije kot nacionalnih ustanov s tega področja. Ker w
strstvo za kulturo s sredstvi iz državnega proračuna »J
trenda ne bo zmoglo zaustaviti - predvidevamo minis
pa, da
tudi RTV Slovenija omejene možnosti za to - bo nar0 £jfii
predlagalo uvedbo stalnega namenskega dodatka
^,t>za RTV. Ministrstvo je že pripravilo okvirni izračun tako 0
Ijenih sredstev ter njihovo možno delitev. Temeljni naj"
tega ukrepa je bogatitev kulturnih programov RTV Slovel
njihove kakovosti in količine, v tistem delu, kjer je PrisaKJ*no
ministrstvo bilo že zdaj zainteresirano zanje in je <
bogatitev tudi finančno podpiralo.

Dolžnost in naloga države sta, da še vnaprej zagotavlja izenačenost temeljnih razmer, ki omogočajo kulturno ustvarjalnost
in njeno kakovostnost v vsej državi. Sam sistem financiranja
programov mora postati mnogo prožnejši in se razlikovati po
svojem pristopu do posameznih subjektov, tako da jih bo
spodbujal k iznajdljivosti, ustvarjalnosti, uveljavitvi, prodornosti, delovni intenziteti in racionalni samoorganizaciji.
Ministrstvo za kulturo bo na podlagi na novo opredeljenih
normativov in standardov ter meril za finaciranje ovrednotilo
potrebna finančna sredstva za pokrivanje stroškov delovanja
kulturnih ustanov, katerih ustanovitelj bo država, izhajajoč iz
opredelitve njihovih programov. Enak način pasovnega financiranja, katerega osnova vrednotenja so verificirani programi
posameznih subjektov, bo uveljavljen tudi pri spodbujanju in
podpiranju programov neinstitucionalnih izvajalcev oziroma
tistih izvajalcev, katerih (so)ustanovitelj ni država.

1. KNJIGA, ZALOŽNIŠTVO IN KNJIGOTRŠTVO
V skladu s svojimi realnimi možnostmi bo Republika Slovel
z zakonskimi, gospodarskimi in drugimi ukrepi kulturne Pa
tike podpirala večino segmentov nastajanja in razšir)
knjige ter zagotovila razmere za upoštevanje mednaro
uveljavljenih norm za knjigo in založništvo.

Naložbe v kulturi in predvidene vire zanje bo potrebno na
novo opredeliti.

Svojo neposredno pomoč knjigi naj bi država v čim ve^
obsegu preusmerila na javni sklad za knjigo, na kate' ^
bodo prenesene določene dosedanje državne pristojnost' £
programiranju podpore izdajanju in predstavitvam kni'^
produkcije in pri razporejanju temu namenjenih proračuns
sredstev.

Temeljne usmeritve pri vlaganjih v javno infrastrukturo na
področju kulture v obdobju 1995-2000 naj bi bile:
1. pri javnih zavodih se sredstva za tekoče vzdrževanje upoštevajo pri neprogramskih stroških; v programu naložbenega
vzdrževanja so predvidena le večja in pomembnejša dela pri
obnavljanju in posodabljanju stavb po naslednjih merilih:

9
Poleg tega naj bi Sklad za knjigo opravljal še nasledi
naloge:
|/Q
- spodbujal, usklajeval in financiral prevajanja sloven5
literature v tuje jezike;
,|<j
- redno izdajal posebno publikacijo v angleščini o slove11 ..
literaturi in izdanih knjigah v Sloveniji ter jo razširjal vreV
tuj" ,)
- podeljeval štipendije in strokovno pomagal tujim P ?g
cem pri prevajaniu kniia slovenskih avtorjev v druge jeziK®'

- nadaljevanje del,
- ogroženost dejavnosti zaradi neprimernih prostorov in največjega zaostanka za prostorskimi normativi,
- pripravljena dokumentacija za začetek del.
2. pri novogradnjah bodo prednostno obravnavane naložbe
na področjih, kjer so izrazito slabe prostorske možnosti kulporočevalec, it. 27
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h
objave in posredoval že obstoječe prevode reviam
in radijskim programom v tujini;
Syb ' .
n ral
"oinikih- ° ' 'zdaje prevedenih slovenskih knjig pri tujih
ta,.slovensko književnost prek lektoratov slovenv drugih državah in pomagal pri posredovanju
skrh i Za^n,'9 ,em lektoratom;
irnfiff sistematično predstavitev slovenske književnosti
J"prodnih književnih prireditvah in sejmih;
si. obdeloval in dajal podatke o prevodih slovenske
tuie
£?
jezike;
[j®1 In dajal informacije o možnostih za vstop v mednac e
nu
""sal
'' " zaP°
jajo podporo
pri uveljavljanju literao,'možnosti
literarne
izmenjave;
»™«iral mednarodna literarna srečanja v Sloveniji in
sodo? 9Val
°stovan
ia v tujini;
s
,
sorodnimi organizacijami v drugih državah.
loljn!' Pa se v zvezi s to problematiko uveljavlja še druga
•
'i- ustanovitev Slovenskega inštituta za kjiževnost in
®s P.rei našteti sklop nalog sklada kot naloge inštituta.
^ 'aja odprta dilema med dvema zamislima:
i^^tav.tve slovenske literature in mednarodno sodelo»nskj j1j1. Posebna agencija v sestavi sklada (varianta: Slo""Stitut za književnost). Slovenski inštitut za književ"«J ,najPre90,
i ustanovi
kot javni zavod. Ko 60 ustanovljen
pa reide v
Cicija ''
P
njegovo sestavo kot enota/

Zagotovljena bodo finančna sredstva za spodbujanje nastajanja domače literature in za prevode zahtevnejših del iz tujih
jezikov v slovenščino, in sicer kot:
- letne in večletne delovne štipendije uveljavljenim avtorjem
za ustvarjalno delo in za konkretne projekte;
- letne in večletne štipendije prevajalcem za pripravo prevodov;
- letne in večletne delovne štipendije mladim nadarjenim
avtorjem v višini zagotovljene socialne varnosti:
- subvencije založbam, da bodo lahko avtorjem financirale
pripravo določenih projektov, tudi prevodnih del.
Spodbujanje branja oziroma ustvarjanje možnosti za pridobivanje in vzdrževanje veščine branja bo podpirano z različnimi
bralnimi programi in ustvarjanjem primernega bralnega okolja na vseh ravneh družbe in za vse vrste bralcev, pri čemer naj
bi se vzgoja za branje začela že pri predšolskih otrocih.
Razširjanje knjige bo usmerjeno v nacionalni in mednarodni
prostor. Država bo to podpirala s posebnimi programi in
prireditvami v Sloveniji in v tujini. Posebne podpore naj bi bile
deležne knjigarne s profilirano in široko zastavljeno ponudbo
knjig ob zagotavljanu dostopnosti knjig tudi na drugih prodajnih mestih. Na organe lokalnih skupnosti naj bi naslovili
posebno priporočilo, da zaradi javnega interesa za širjenje
knjigotrške mreže v Sloveniji zagotovijo knjigarnam prednostno pravico, kadar se prodajajo lokali.

i^P^dnostne naloge sodi takojšnja ustanovitev Slovena za
^•fliati* skrb
književnost, katerega temeljna naloga je
za
sedan
'"litev
uveljavljanjedejavnosti
slovenske pri
literature
v tujini,
kryen.,
Jih nepovezanih
predstavitvah
JostoDn Stiknjiževnosti
v
domovini
in
tujini
ter
omogočanje
'"di po ° do informacij in stikov s tujimi književnostmi.
Jfis^jUstanovitvi Sklada za knjigo ostane inštitut samosto-

2. KNJIŽNICE
Dosedanje pravne in druge podlage o posebnih pogojih za
delo knjižnic ne ustrezajo več spremenjenim razmeram in
bodo nadomeščene z novimi (nov zakon o knjižničarstvu in
nov zakon o obveznem izvodu publikacij). Dopolnjeni ali na
novo oblikovani bodo tudi podzakonski predpisi: pravilnik
o pogojih za delovanje knjižnic, navodila o sistemu medknjižnične izposoje gradiva, pravilnik o pridobivanju strokovnih
kvalifikacij bibliotekarske stroke, navodilo o izvajanju matičnosti, navodilo o domoznanski dejavnosti, normativi in standardi za delovanje posameznih vrst knjižnic.

3 k
i3vn 2avod
°nceptualno
vprašanje: ali inštitut kot samosto2
inžtit
lastno strokovno službo in administracijo ali
'io,i. "ut, vključen kot samostojna enota v sklad, ki izpol-

"'°e skiT na'°9e 'n v resnic' deluje kot del strokovne
Iq
^Poročilu UNESCA in na pobudo založnikov naj bi
lalo
Q6 KSk!ada deloval ,udi Center za razvoj knjige, katerega
^i'9otrt '3ile aPovezovati
in strokovno servisirati založnike in
stvo f!na ' P tudi vladne resorje za kulturo, znanost, šolS6r "ce, trgovino in druge resorje, ki lahko vplivajo na
' "anci? i*az za,ožništvo in razširjanje knjige. Sklad se bo
"Osti a n ' Proračunskih sredstev, proučile pa se bodo mož9ažiranija drugih virov.

Država bo zagotovila razmere za delovanje NUK-a kot slovenske nacionalne in matične knjižnice ter nosilke knjižničnoinformacijskega sistema v državi in osrednje (glavne) univerzitetne knjižnice Univerze v Ljubljani, ki je depozitna knjižnica
za ves tisk v slovenskem jeziku in nosilka domoznanske
dejavnosti. NUK bo usklajeval ter razvijal sistem enotne katalogizacije, s katerim je zagotovljena vzajemna bibliografska
obdelava gradiva za slovenske knjižnice.
Prednostna naloga bo gradnja Univerzitetne knjižnice Ljubljana, za katero bo Republika Slovenija zagotovila finančne in
druge možnosti (predvidoma s posebnim zakonom). Programsko bo nova univerzitetna knjižnica funkcionalno povezala dejavnosti in knjižnične fonde NUK-a in CTK-ja (ter
morda Slovanske knjižnice, ki nima ustrezno urejenega statusa niti zadostnih prostorov). (Varianta: z delom dejavnosti in
fondov lahko NUK in CTK ohranita sedanji status).

^g'nerri
sistemu Slovenije naj bi bila knjigi zagotovljena
oiaiša"0 ugodna davčna obravnava. Poleg davčnih in drugih
Sžni* 6fig'
'n založništvu ter povečanih sredstev za nakupe
3 ra
'Pfihnrt ^ 9 diva v knjižnicah bo treba v Sloveniji tudi
"ijlnn ?n'e subvencionirati pripravo in izdajanje za naci(ov S| kulturo pomembnih knjig, pripravo in izdajanje prevoipodr°*ens
'<i^ del v tuje jezike, izdajanje revijalnoga tiska
"aitla-j ia kulture in za mladino ter sistematičen odkup dela
lostno Vdanih knjig. Subvencije se podeljujejo za predaj . ® zvrsti in za knjige, ki brez take javne pomoči ne morejo
5
tem r Z namenom, da se zniža njihova prodajna cena ter
Poveča dostopnost knjige bralcu.

Mreža splošnoizobraževalnih knjižnic mora omogočiti vsem
prebivalcem enake možnosti za uresničevanje njihove pravice
do zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in informacijskih
potreb enotnem knjižnično-informacijskem sistemu. Prvi cilj
naj bi bil zato taka stopnja usposobljenosti splošnoizobraževalnih knjižnic v Sloveniji, da bodo vse razvite najmanj do
stopnje minimalnih pogojev, ki jih določajo posebni pogoji za
matičnost, kar je podlaga za skladnejši razvoj dejavnosti.
Najnujneše razmere za opravljanje dejavnosti terjajo določen
(najnujnejši) obseg prostorov za delo knjižnice, temeljno
zalogo knjižničnega gradiva, strokovne delavce in opremo za
opravljanje dejavnosti; še posebej računalniško in komunikacijsko opremo.

forS za svoboden pretok knjig iz države v državo ima svojo
'9$o q utemeljitev v Florentinskem sporazumu (UNESCO
lajij' PrOtokol iz Nairobija 1976). Država bo omogočila čim
frioJu^ok knjig iz tujine in v tujino s tem, da odpravlja vse
^o>i, 1 6 carinske ovire in druga bremena pri njihovem
bo 0 me" požene knjige ne bodo cenzurirane, prav tako se ne
ieval svobodni pretok knjig in idej.
"r'Dra"l^anSlovenija bo v najkrajšem možnem času sprejela že
• ' novi zakon o avtorski in sorodnih pravicah, ki bo
®^tor ' celovito varstvo avtorskih pravic domačih in tujih
lev v skladu z uveljavljenimi mednarodnimi normami.

Na celotnem območju Slovenije bo tudi v prihodnje zagotovljeno delovanje mreže splošnoizobraževalnih knjižnic, ki
omogoča strokovno in smotrno pokritost države s knjižnično
47
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dejavnostjo. Z novo upravno in regionalno organiziranostjo
Slovenije se obstoječa mreža splošnoizobraževalnih knjižnic
ne bo drobila. Ob na novo opredeljenih normativih in standardih ter merilih za finaciranje, s pomočjo katerih bo Ministrstvo
za kulturo ovrednotilo potrebna finančna sredstva za pokrivanje stroškov delovanja splošnoizobraževalnih knjižnic, bo
ovrednoten tudi potreben obseg sredstev za zagotavljanje
pospešenega razvoja v knjižnicah, kjer zmogljivosti najbolj
zaostajajo za normativi in standardi, opredeljeni bodo časovni
roki za postopno usposobitev teh knjižnic in določena dinamika potrebnega povečevanja sredstev.

lokalnih ravneh kot pomembno dopolnilo sredstvom iz
nega proračuna. Pri tem pa naj se ne bi zmanjšal
obseg državnih sredstev.
Predlagamo takšno ureditev financiranja poklicnih £
v odnosu država - lokalna skupnost (regija, mesto).
- iz lokalnih virov se bodo zagotavljali stroški obrat°gnergledališke ustanove (splošni materialni stroški, Por?L. vseh
gije, ogrevanje in podobno, kar po oceni znaša do 3ir/»
stroškov);
. (j pr0- iz sredstev državnega proračuna se bodo zagoia»'i ^
gramski stroški delovanja (vključno s plačami in honora
po oceni znaša 70% vseh stroškov).
držav
Seveda ni nujno niti zaželeno, da so deleži sredstev z tov
^nega proračuna in lokalnih virov za vsa gledališča y s„.
*ljeni v enakem razmerju; že zato ne, ker so p°samezn jU.
nove različne po velikosti, na njihov ustroj pa vplivata p « jn
jeta tudi posebna in diferencirana funkcija v nacional
lokalnem (regionalnem, urbanem) kontekstu.

Knjižnicam bo postopoma zagotovljen nakup knjig v skladu
z nakupnimi normativi - 1 nova knjiga letno na 5 prebivalcev.
S povečanimi sredstvi pa bodo knjižnice dobile možnost za
nakup v obsegu, ki bo v povprečju omogočal nakup vsaj od
5 do 7 izvodov posameznega naslova iz slovenske knjižne
produkcije po prednostnih zvrsteh.
Enotni obvezni program splošnoizobraževalne knjižnice obsega:

Ker je poseben problem dosedanji sistem financ'ralias?af
gramskih stroškov gledališč na podlagi normativov t
0
dardov ne glede na rang in status gledališča, bodo ti p'
popravljeni z uveljavitvijo prožnejše metodologije.
I
Gledališče kot specializirana, organizacijsko terk0po, ^ ^
dela zapletena in občutljiva ustanova potrebuje .'T JPf naj
strokovno in umetniško vodstvo. Vodenje gledališča,
urn
praviloma prešlo v roke visoko strokovno oziroma
® . |ja
L,stan t0
usposobljene osebnosti, kar sodi v pristojnost
°r anizamedtem ko naj bi menedžement finančno, pravno, °. -Ljtve
cijsko in tehnično udejanjal strokovne in umetniške odi
xiyjh na
Lutkarstvo je v sklopu slovenskega gledališča po dose* ^
izpostavljenem mestu, ki naj bi ga še naprej utrjevali z ^
tavljanjem boljših ustvarjalnih razmer, predvsem Pa
Rivanjem prostorskih (prednost ima Lutkovno gledališč (,
bor) in kadrovskih (posebej izboraževanje za posebne
ske tehnološke poklice) zagat.

- temeljno zalogo knjižničnega gradiva ter tekoči nakup,
strokovno obdelavo, izposojo in vzdrževanje knjižnega gradiva;
- primerne prostore in površine za dejavnost v skladu s standardi;
- opremo za postavitev knjižničnega gradiva, njegovo pripravo in obdelavo ter opremo za informacijsko in komunikacijsko dejavnost;
- investicijsko in tekoče vzdrževanje knjižničnih prostorov in
opreme.
Splošnoizobraževalno knjižničarstvo bo organizirano in
financirano kot javna služba. Predlagamo naslednjo ureditev
financiranja:
1. Na državni ravni se postopoma zagotovi višji delež sredstev
za nakup knjižničnega gradiva, ki bo zagotovil doseganje
normativov (z doseganjem slovenskega nakupnega standarda
bo dosežena raven, ki ustreza 2/3 mednarodnega standarda),
dodatna sredstva za dopolnitev temeljne zaloge knjižničnega
gradiva v knjižnicah z velikimi zaostanki, del skupne dejavnosti knjižnic - matična in domoznanska dejavnost, sredstva za
delovanje enotne knjižničneinformacijske mreže, sredstva za
nakup in vzdrževanje računalniške opreme in računalniških
programov, sredstva za usposabljanje knjižničarjev za uporabo računalniške opreme in sredstva za plače zaposlenih
v knjižnicah.

Z vidika kulturne politike bo treba vzpostaviti učinkov ^
načine za podporo in spodbujanje neinstitucionalne 02 ■ .*
neodvisne gledališke produkcije, saj ta pomembno
slovenski gledališki prostor ter ponuja možnosti za ra1K? Ljii
novih estetskih, izraznih, organizacijskih in produ ' ng
oblik, s tem pa jo kulturna politika razume kot dopol"
'Je
tudi popravek in spodbudo dejavnosti gledaliških us,a" „os®
posebej, ker je mogoče predvideti, da bodo te d®'j,iin«i
potekale v še bolj produktivnih povezavah. Vsi projek''
0$ii
ustanov bodo praviloma upoštevani po merilih ka*jr0fti>
(strokovno verificiranih referencah njihovih avtorjevkaoz
nosilcev), pri čemer se bo ob presoji že dosežene
(j,#
izpolnjevanja predhodnih pogodbenih obveznosti do j
cerjev, stalnosti nosilcev projektnega angažmaja ter niWJ}i
domačih in tujih (ko)produkcijskih in plasmajskihuC,epo,#(1cl
upošteval tudi delež samostojnih umetnikov med arnlf0stoi'
pri uresničitvi predlaganega projekta (npr. vsaj 60% s
nih umetnikov pri projektu).

2. Na regionalni ravni oziroma lokalni ravni se zagotavljajo
prostorske razmere in sredstva za splošne materialne stroške
(elektrika, ogrevanje, drugi splošni materialni stroški poslovanja), sredstva za vzdrževanje prostorov, nakup ter vzdrževanje
opreme (razen računalniške), sredstva za programske naloge
lokalnega pomena.
Ministrstvo za kulturo bo sodelovalo pri oblikovanju sistema
za celovito spremljanje knjižničarske dejavnosti, ki bo omogočal mednarodno primerljivost statistik. Statistične raziskave opravljata Zavod RS za statistiko in Matična služba za
knjižničarstvo.

Temeljno merilo za sofinanciranje avtorskih projektov
tucionalne gledališke produkcije iz državnega proraču" ^
izpolnjevanje profesionalnih standardov, inovativnost; j
Ijavljanje ustvarjalnih zmožnosti in tudi unčikovita t„j|i
kadrovskih, finančnih in drugih zmogljivosti. V okviru ce .a
državnih sredstev za gledališko dejavnost bo rezerviran ^
čen delež (predvidoma 5%) za avtorske projekte te gle® ^0
produkcije, pri čemer bo ustreznost tega deleža P°
preveriti s predhodno analizo, saj je treba postopoma P° ,.|
vati realni obseg sredstev, namenjen neodvisni produKC'
• na"18
Sistem sofinaciranja in globalne obravnave neinstitucio ^
gledališke produkcije naj bi bil opredeljen s stališča0 ' 5$
povezanosti s produkcijo stalnih gledališč. Smotrno j ', jiitii
skupine in avtorji bolj povezujejo z nekaterimi obstoj
produkcijskimi ustanovami, ki bodo zanje prevzemale P^i
centske funkcije in odgovornost. Pri tem naj bi bila še f

3. GLEDALIŠČE
Sedanje razmere, ko je državni proračun domala edini vir
sredstev za poklicna gledališča, so s sistemskega vidika slabe
in neproduktivne. Sprememba stanja, ko so materialne obveznosti do poklicnih gledališč skoraj v izključni domeni države,
ustanoviteljske dolžnosti in pravice pa pripadajo občini ali
mestu, bi bila mogoča s prerazporeditvijo odgovornosti in
obveznosti med državo in lokalno skupnostjo (mestom,
regijo) v obliki soustanoviteljstva in sofinanciranja gledališč.
Taka rešitev bi bila primerna z vidika medsebojnega dopolnjevanja virov na državni in regionalni oziroma lokalni ravni (v
različnih, strukturiranih deležih), saj je lahko delež lokalne
odgovorrtosti (podprt z materialnim prispevkom) pomemben
motivacijski dejavnik in pomeni hkrati aktiviranie sredstev na
poročevalec, št. 27
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Pomembna vloga Cankarjevega doma, prireditvene poslovalFestival in drugih ustanov v državi, ki imajo potrebno
i '"frastrukturo
in so že zdaj te oblike dejavnosti tudi v njihoern
Programskem interesu.

skrbi za vzgojo bodočih ljubiteljev in potrošnikov glasbene
umetnosti naj bi bilo temeljno napotilo. Zato bo organizacija
posrednikov za predstavitve in obisk prireditev nujna.
Glasbene ustanove in ansambli zorijo s tradicijo in dolgotrajnim načrtnim delom. To jim je potrebno omogočiti s strokovnim vodstvom, ki ima velika pooblastila in dovolj sredstev.
Zato so v vseh glasbenih ustanovah in ansamblih vodilni
delavci izredno pomembni. Če jih ni, jih kaže (vsaj začasno)
pridobiti iz tujine. Takšne kadrovske rešitve poznajo povsod
po svetu. Ker je pri nas za opero najtežje najti strokovno
dobre vodilne delavce in umetnike, bo morala biti ta naloga
prednostna. V tej povezavi ima svojo vlogo tudi operni studio
za mlade pevce, katerega dejavnost naj bi država spodbujala
kot sredstvo za dvig umetniške kakovosti obeh glasbenoscenskih ustanov.

! poglavitni vir sredstev za izvedbo gledaliških gostovanj po
geniji so in naj bi bile lokalne skupnosti. Poklicna gledala bodo dolžna zagotoviti čim boljši izkoristek svojih predi
tudi na gostovanjih po Sloveniji. Iz državnega proračuna
■1
zagotovljeni delno kritje stroškov gostovanj slovenskih
?°klicnih gledališč, priprava in izvedba organiziranih obiskov
pistav v poklicnih gledališčih ter skupnih predstav gledain Cankarjevega doma v Ljubljani.
gledališka ljubiteljska dejavnost naj bi bila tudi v prihodnje
m! i na ustrezne finančne in strokovne pomoči predvsem na
.JJ®'"'.
mestni in regionalni ravni. Iz državnega proračuna
r; 0 sofinancirane naloge, pomembne za vso državo: stroi, no izpopolnjevanje in usposabljanje, strokovna literatura,
predstavitve najboljših dosežkov.

Pri razvoju glasbene ustvarjalnosti naj bi država zagotavljala
delovne štipendije posameznikom skladateljem in osnovne
razmere za delovanje manjših glasbenih ansamblov po načelih, ki jih za t.i. neodvisne ustvarjalce in producente predvideva zakonodaja s področja kulture. To naj bi bilo tudi
temeljno področje delovanja zasebnih agencij, katerih dejavnost gre načeloma in v pristopu enačiti z neodvisnimi gledališkimi producenti. Domačo ustvarjalnost naj bi podprla tudi
tako, da bi skladateljem finančno omogočala promocijski
servis ter z naročili novih del ob skrbnem izboru čim bolj
učinkovito neposredno podpirala ustvarjalce.

?? vse tri festivalske prireditve na nacionalni ravni (festival
.'Pe-Jadran v Novi Gorici, Borštnikovo srečanje v Mariboru
s ov
ni1'nove
h enprogramske
' enske drame
v Kranju)
velja,Perspektiva
da je treba prenoviti
zasnove
in ideje.
festivala
Novi Gorici je, da se uveljavi kot mednarodni festival gledaje srednjeevropskega prostora. Borštnikovo srečanje že
Sitvv'ja Programsko zasnovo kot festival vrhunskih gledaliJ'hr predstav Slovenije. Koncept Tedna slovenske drame
^ anju pa kaže razvijati v smeri načrtnega in neprekinjenega
Podbujanja nastajanja in izvajanja uprizarjanja slovenskih
"daliških besedil oziroma pisanja za gledališče.

Pri razvoju glasbene poustvarjalnosti bo država spodbujala
usklajenost programov obeh glasbeno-scenskih hiš ob
spodbujanju posebnih repertoarnih usmeritev, pri čemer specifike ne morejo predstavljati prioritetnih programskih usmeritev. Država bo hišama zagotavljala sredstva predvsem za
tiste programe, ki se bodo med seboj funkcionalno dopolnjevali. Skupno programiranje - v določenem času obvezno
v povezavi s Cankarjevim domom, katerega dvorane ustrezajo
razsežnostim novega mariborskega odra - bo prehodna faza,
ki bo pokazala, ali je mogoče ohraniti repertoarne posebnosti
obeh glasbeno-scenskih hiš ob uveljavitvi skupnega programiranja tudi pod enim samim (predvsem) programskim vodstvom. Takšna usmeritev k skupnemu programskemu načrtovanju bo podpora sodobnejšemu in racionalnejšemu načinu
umetniških angažmajev - še posebej opernih in baletnih
solistov.

^gledališke festivale naj bi veljalo, da je zanje najprej odgojno okolje, v katerem potekajo. S sredstvi iz državnega
poračuna
bi se izjemoma zagotavljali sti;oški prenosa predv
kraj dogajanja.
5®'sredstev iz državnega proračuna naj bi bil zagotavljen za
"ednarodni festival poletnih iger na Obali, ki bo kot nova
estivaiska prireditev z nosilnim deležem uprizoritev, nastalih
J?s,r<i festivalski (ko)produkciji, omogočal soočanje slovenjih
flvi predstav s tujimi predstavami in dosežki ter pripomogel
9u kakovostne kulturno-turistične ponudbe tam.
?,r*ava bo podpirala gledališke izmenjave in gostovanja, saj
a'eaališča in gledališki ustvarjalci potrebujejo širši prostor za
^'everjanje dosežkov svojega ustvarjalnega dela. V skladu
Proračunskimi
možnostmi bo omogočeno, da bo izkoriščen
čim več možnosti, ki se v tujini ponujajo za gledališka
gostovanja
slovenskih gledališč in predstav. Praviloma naj bi
av
celoti zagotovljena sredstva za gostovanja, ki so meddr}"
avno
dogovorjena.
S polovičnim deležem naj bi bila sofinanr
v ai1®r>a gostovanja na uglednih mednarodnih gledaliških festi". praviloma z manjšimi deleži in na podlagi strokovne
presoje vsakega posamičnega primera pa druga gledališka
»ostovanja v tujini.

Baleta, katerega nosilki sta obe operno-baletni hiši, in
sodobni ples morata že v kontekstu organizacije dela v pristojnem ministrstvu pridobiti svoj avtonomen status in temu
primerno obravnavo. Ob upoštevanju nove prostorske zmogljivosti bo nujno treba oba baletna ansambla kadrovsko okrepiti in ju ustvarjalno povezati ter omogočiti njuno večjo gibljivost v slovenskem kulturnem prostoru.
Pri neinstitucionalni scenski produkciji zasluži posebno
pozornost sodobni ples oziroma plesno gledališče ter njegove mednarodne gostovanjske in (ko)produkcijske povezave. Ob selektivni opredelitvi položaja posameznih nosilcev
te dejavnosti jim bodo na način, predviden v Zakonu o organiziranju in financiranju na področju kulture v večjem obsegu in
na trajnejši podlagi zagotovljene delovne razmere. Izvajalcem
kulturnih programov, ki niso javni zavodi in s svojimi programi trajneje zadovoljujejo kulturne potrebe na posameznem področju, lahko pristojno ministrstvo ali javni skladi za
določeno obdobje sofinancirajo neprogramske stalne stroške
v obsegu kot javnim zavodom na področju kulture. Država bo
morala v naslednjem obdobju prednostno poskrbeti za
ustrezne prostorske razmere za plesno gledališče.

J^ednarodna izmenjava naj bi sledila načelu dvosmernosti in
uravnoteženosti. Zato bodo podprte vse možnosti za gostovali® tujih gledališč v Sloveniji, ki jim bo mogoče zagotoviti
p®'erialne, organizacijske, prostorske in tehnične možnosti.
/' tem mora biti še zlasti pomembna vloga Cankarjevega
"Orna v Ljubljani, ob pridobivanju praktičnih izkušenj ter
oločanju materialnih pogojev in obveznosti pa bo potrebno
. Predel iti vlogo novih prizorišč v Mariboru in Novi Gorici. Živa
razmisleka vredna je ideja o organiziranju stalnega, relea®ritnega in profiliranoga mednarodnega gledališkega festi'.a v Sloveniji. V tem pogledu ima Borštnikovo srečanje
Ja,6iveČ možnosti, da svojo festivalsko zasnovo preoblikuje
i smeri.

Država bo prednostno zagotavljala možnosti za dejavnost
enega reprezentančnega simfoničnega orkestra, ki mu bo
omogočila popolno zasedbo po mednarodnih merilih, obenem pa kakovostno okrepitev kadrovske zasedbe ter možnost, da najame najkakovostnejše - dirigente in soliste - kar
bo omogočalo stalno primerjavo naših dosežkov s svetovnimi
merili. Spodbujala bo vzpostavljanje razmer za večji in kakovostnejši delež mednarodno zastavljenih programov obeh
simfoničnih orkestrov (v smislu »interne« promocije).

Glasba in ples
!!r' Ponudbi in pri organizaciji glasbenega življenja bo
Potrebna selekcija ciljev, kajti uveljaviti je treba vodilo: bolje
7n an
i. pa tisto kakovostno. Strokovno in selektivno načrtova'e Prireditev - toliko kolikor jih naše občinstvo prenese - ob
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Pri komorni glasbi bo omogočila delo in nastopanje tistim
ansamblom, ki so zmožni visoke poustvarjalne ravni. Enako
velja tudi za soliste.

nost do pomembnih informacij o likovnih iskanjih in dogajanjih v sodobni likovni umetnosti evropskih in neevropski
držav ter stalno seznanjanje z njimi. Dosedanji mednarou
program Moderne galerije ter strokovne, znanstvene i
ustvarjalne zmožnosti slovenskih umetnostnih zgodovinarje.
kritikov, galeristov in drugih likovnikov zagotavljajo str
kovno in organizacijsko podlago za ustanovitev Muzei
likovne umetnosti 20.stoletja v Ljubljani. Ljubljana kot glav"
mesto in Slovanija kot država z razvito likovno dejavnostjo
s
morata tudi v mednarodnem prostoru uveljaviti s socl0
Pr0 ?nih
ustanovo za izmenjavo pomembnih informacij o
likovnih dogajanjih. Zato bo država zastavila dogovo
z Mestom Ljubljana, ki bo podlaga za zagotovitev ustrezn
materialnih in prostorskih razmer za ustanovitev in uveljavi'
Muzeja sodobne likovne umetnosti. Oblikovan bo tako,
bodo Moderni galeriji v Ljubljani zagotovljene rnan,akSn
''<f'0mj
razmere, da se bo lahko postopoma razvila v muzej ssove SLtl
vsebinami in nazivom in da bo lahko poleg zbirke ' .u L|
ustvarjalcev oblikovala tudi lastno zbirko pomembnejših o
svetovne likovne ustvarjalnosti 20. stoletja.

Na zborovskem področju bo zagotavljala možnosti za delovanje enemu profesionalnemu zboru, podpirala pa naj bi še
predstavitve najkakovostnejših nepoklicnih zborov v tujini.
Zagotovila bo možnosti za takšno zasedbo poklicnega pevskega zbora, ki bo zadovoljevala potrebe vokalno- instrumentalne izvedbene prakse. V medsebojnem odnosu stanja in
kakovosti drugih vokalnih korpusov (oba operna zbora, ljubiteljski pevski zbori) ne bi kazalo iskati zagotovitve ustreznih
možnosti za okrepitev Slovenskega komornega zbora pri teh,
pač pa v njegovi dejanski okrepitvi na ustrezno število poklicnih članov. Smotrnost tega se kaže tudi ob dejstvu nove
Mariborske filharmonije, ki bo zagotovo pokazala svoje programske interese tudi v vokalno-instrumentalni smeri, pri
čemer ji ostajajo obveznosti opernega orkestra.
Pri prireditveni dejavnosti bo država podpirala vzpostavitev
mreže slovenskih kulturnih centrov, zagotavljanje najosnovnejših razmer za delo zasebnih agencij (po novi zakonodaji
s področja kulture in po analogiji s t.i. neodvisnimi ustvarjalci
in producent), v katerih posredniški programi kažejo kontinuirano kakovosto in strokovnost, ter spodbujala mednarodno
zastavljene programe Cankarjevega doma kot osrednje
posredniške hiše (v smislu »interesne« promocije), čeprav
v škodo predstavitvam domače glasbene poustvarjalnosti.

Muzejsko-galerijska mreža bo ponovno opredeljena, ^
pomeni, da se bodo morala spremeniti ustanoviteljska r
merja v smislu zagotavljanja uspešnega izvajanja dejavnos >
strokovnega povezovanja in sodelovanja med ustanovam
(horizontalnega in vertikalnega) in vpetosti v življenjski P .
stor lokalne skupnosti. Mreža bo obsegala muzeje um®'^,.
oziroma galerije, galerijske oddelke muzejev in likovne
zbir
- ne glede na status in ustanovitelja. V muzejsko-galer
!( ^
a l,s
mrežo bodo vključena tudi razstavišča. Muzejsko-g !®f ac* .
.mreža bo vzpostavljena po predhodni strokovni verifik
posameznih galerij.
Država je ustanoviteljica Narodne in Moderne galerij®- 23
<■.
druge muzejsko-galerijske ustanove pa (lahko) po Pre^°°
strokovno verifikaciji upravičenosti, katera od galerij se org
nizacijsko povezuje z Moderno ali Narodno galerijo, Pr®,
zema soustanoviteljstvo in jih sofinancira (galerije oz. 9ale
Jj
ur
ski oddelki muzejev v Mariboru, Slovenj Gradcu, Mran
*1
Soboti, Celju, Novem mestu, Kamniku, Ajdovščini, Pi
Novi Gorici, Kostanjevici, Ljubljani).

Pri audio in video dokumentiranju, glasbenem založništvu in
predstavitvah bo država s subvencijami podprla izdaje CDplošč in videokaset ansamblov, ki lahko tudi mednarodno
prezentirajo našo glasbeno kulturo. Zagotavljala bo najosnovnejše razmere za delo ene ali dveh zasebnih, specializiranih
glasbenih založnikov (po novi zakonodaji s področja kulture
in po analogiji s t.i. neodvisnimi ustvarjalci in producenti), ki
kakovostno opravljata založniško delo pri arhiviranju slovenske glasbene dediščine ter spodbujala kontinuirano ohranjanje glasbene poustvarjalnosti slovenskih nacionalnih glasbenih in glasbeno-scenskih ustanov. Nujna bo neprekinjena
glasbenozaložniška dejavnost, ki se navezuje na nacionalne
glasbene ustanove (Slovenska filharmonija, obe glasbeno-scenski hiši) in na sodobno glasbeno ustvarjalnost, saj le tak
način ohranjanja glasbene kulturne dediščine zagotavlja
celovit vpogled v glasbeno dediščino.

Pri vzpostavitvi nove muzejsko-galerijske mreže je v prvi yi*jj
potrebno zagotoviti državno skrb za pokrivanje celotne«
področja likovne dejavnosti. Ob Narodni in Moderni galenji.
pokrivata starejšo in novejšo ustavarjalnost v slikarstvu,
stvu in fotografiji, bo treba spremeniti status Arhitekturneg
muzeja, ki mora v prihodnje skrbeti za celotno arhitektu'
dediščino ter sodobno oblikovalsko in arhitekturno ustvari
nost kot nacionalna ustanova po predhodnem strokovne
preverjanju in potrditvi programa.

Država bo spodbujala izhajanje kakovostne in odmevne kulturne revije (mesečnika?), v kateri bo v primernem obsegu
obravnavana tudi glasbena problematika. V tem smislu bi bilo
smotrno domisliti možnost o materialni in kadrovski okrepitvi
položaja (že obstoječega !) mesečnika Revija Glasbena mladina (RGM) ter jo ob morebitni izpopolnitvi vsebinske zasnove
in spremembi naslova razviti v to smer. Sprejela bo ukrepe za
izboljšanje organiziranosti glasbenega šolstva ter strokovnosti učiteljev in profesorjev glasbe, kar šele omogoča stalen in
kakovosten dotok mladih glasbenikov v vse ustanove in
ansamble. Poleg dobro organiziranega glasbenega šolstva pa
bo omogočala udeležbo kakovostnih tujih sodelavcev na
tečajih in seminarjih pri nas, s čimer bodo mogoče primerjave
naših dosežkov na pedagoškem področju s tujimi normami.

MGLC bi se moral tesneje povezati z Moderno galerijo i/> n!jj
bi postal njena enota; torej nacionalna ustanova za grafik"
risbo. S to ponovno združitvijo bi zagotovili vsebinsko
organizacijsko zaokroženo dejavnost pri novejši ra i(1
ustvarjalnosti, torej slikarstvu, kiparstvu, fotografiji, 9 ^
risbi. Ne nazadnje bi s tem Moderna galerija rešila vsaj
nekaj let problem pomanjkanja razstavnih in drugih pr°s<
rov.
Delež prihodnjih soustanoviteljev sedanjih t.i. regijskih galefg
mora biti enak. Lokalna skupnost mora biti zainteresirana*
dejavnost ustanove, ki deluje na njenem področju, država
P.
s soustanoviteljstvom v primerjavi s sedanjim stanjem Pri, »jj1
pravico do pregleda nad dejavnostjo, ki jo sofinancira, v®
soustanoviteljski delež s strani države pri omenjenih usta*1
vah je možen, ko gre za posebno skrb varovanja oz. ohrani
nja določenega dela dejavnosti (npr. pri Obalnih 9aie"Jtne
Piran, pri skrbi za postavitev in ohranjanje zbirke sodot>
slovenske likovne ustvarjalnosti osemdesetih let).

5. GALERIJE IN LIKOVNA USTVARJALNOST
Osrednjima muzejema likovne umetnosti v državi - Narodni
galeriji in Moderni galeriji v Ljubljani - bodo zagotovljene
razmere za opravljanje vseh njunih funkcij pri varovanju,
raziskovanju in predstavitvah likovne dediščine. Narodna
galerija bo še naprej nosilka matičnih funkcij za starejšo
likovno umetnost, Moderna galerija pa za likovno umetnost
20. stoletja.
Likovno ustvarjalnost in likovno kulturo je mogoče spodbujati
na različne načine, vendar so med temeljnimi in hkrati med
najpomembnejšimi tiste spodbude, ki se porajajo ob soočanju z umetniškimi deli vrhunske kakovosti. V Sloveniji bo
treba zagotoviti učinkovite organizacijske, prostorske in
materialne možnosti, ki bodo omogočale stalne stike
s sodobno svetovno likovno ustvarjalnostjo, tekočo dostopporočevalec, št. 27

Pomembna prostorska pridobitev bo nova stavba Narod'1®
galerije, v kateri bo postavljena stalna zbirka evropske um®
nosti. S sprostitvijo prostorov v stari stavbi in pridobitvi)
prostorov, ki jih zaseda TVD Partizan Narodni dom, °0
mogoče razširiti zbirko slovenskih impresionistov in sred"'
veško ter baročno zbirko.
50

stanovitelji ali lastniki muzejev ali zbirk naj bi prevzeli obvez° '23 kritje stroškov delovanja le-teh. Za samostojne zbirke
^sameznih umetnikov, ki so jih že ali jih še bodo ustanovili
"9' subjekti in ne država, bodo morali ti prevzeti tudi vse
za
ievyaia
i anacionalne
'ne obveznosti
Država bo
zbirke, njihovo
v katerihdelovanje.
bodo zastopani
vsi vzdrstrovno preverjeno pomembni ustvarjalci.

v širšem mednarodnem prostoru. Trženje z likovno produkcijo živečih avtorjev, ki je nastala pred manj kot npr. dvajsetimi leti (varianta: živečih avtorjev), ne bo omejevano in ne
bodo potrebna posebna izvozna dovoljenja pristojnega ministrstva.
Poiskati kaže takšne rešitve, ki bodo povečale zanimanje za
zakonito prodajo likovnih del, s čimer bo doseženo povečevanje prijavljene davčne osnove ustvarjalcev, hkrati pa tudi
povečanje tistega dela prodaje, od katerega se plačuje prometni davek.
,

^sredstev državnega proračuna, namenjenih kulturi naj bi se
"nancicaii tudi razstavni in drugi likovni projekti izvajalcev,
rjerih ustanoviteljica ni država. Na podlagi vsakoletnega
kak'Sa t?odo za sofinanciranje izbrani projekti po merilih
sloVens ei' pomembnosti prispevka projekta k uveljavljanju
k likovne umetnosti in kulture doma in v svetu ter po
2.
gotovilih za kakovostno in korektno izvedbo. Ob izpolnjevan Veden
lastsinih
.® in drugih
ih meril
pa bo upoštevan
tudi delež zagotovljenih
neproračunskih
sredstev.

Ponovno je treba uvesti spodbudo za opremljanje poslovnih,
upravnih in drugih javnih prostorov z likovnimi deli. Zato
Ministrstvo za kulturo razmišlja o možnostih, da bi predlagalo
zakonsko določbo o obveznem deležu sredstev za likovno
opremo pri javnih naložbah.
V naslednjem obdobju naj bi bila zagotovljena večja sredstva
za uveljavljanje Slovenije v mednarodnem likovnem prostoru,
za stalno prisotnost na uveljavljenih likovnih prireditvah
v tujini (Beneški bienale, Sao Paulo idr.), za druga likovna
gostovanja in predstavitve v tujini. Predvsem pa naj bi bila
prizadevanja usmerjena v zagotavljanje možnosti za mednarodne likovne prireditve, razstave in delavnice, ki bodo pripravljene v Sloveniji, s katerimi bodo vzpostavljena sodelovanja s tujimi umetniki, kritiki in galeristi. Poleg seznanjanja
s svetovno likovno ustvarjalnostjo mora ta pristop s kakovostjo prireditev pritegovati tudi tuje likovno občinstvo.

tenies,r°k°vne matičnosti pomeni zagotavljanje skupnih
nost Vn
'^ 'n znanstvenih izhodišč likovno galerijske dejavS rb za
strok ^
vertikalno povezanost in strokovno pomoč
'ann n'akorn in 9a,er'iam P° Sloveniji, usklajeno in poves s,° vodenje dokumentacije o likovni dediščini, sodelovanje
"ovih
-aki in ustanovami v Sloveniji in tujini. Ena izmed
*a sMatičnih
nalog Narodne galerije, ki naj omogoči poves,r
gai r ,ov
°ko,
bo skrb za opravljanje pripravništva kustusov
v
javnih muzejih. Kandidati, ki imajo zagotavljeno
2jd '|
"les Al,ev' bodo opravljali v Narodni galeriji obvezno devetsvoi sicerSn
pripravniško
dobo, zadnje tri mesece pa opravijo na
dobn osredn
iem delovnem mestu. Opravljanje pripravniške
"ie staHdardov
t
)i nacionalni
ustanovi lahko
zagotovi omogoča
poenotemuzejsko galerijskega
delovanja,
16 v osredn
liin 0 uvajanje v različne
i' nacionalni
fond in sistemanaloge umetnostni
v muzejski praksi.

6. KINEMATOGRAFIJA
Na podlagi že sprejetega Zakona o filmskem skladu Republike Slovenije bo v letu 1994 dejansko ustanovljen in usposobljen za delovanje sklad, ki bo z letom 1995 prevzel pristojnosti za načrtovanje, materialno omogočanje ter načrtno
spremljanje slovenske filmske produkcije, subvencionirane iz
proračunskih sredstev. Sredstva za ustanovitev in delovanje
filmskega sklada bodo zagotovljena iz državnega proračuna,
prostorske in druge delovne razmere pa iz preostanka premoženja likvidiranega podjetja Vesna film.

VanToPi?S,averze
'tev in,akSne
9a pripravništva bo potrebno usklajealer oz
'Uro k- e ta c e avnos,
9 'i
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potrebna
večja odgovornost
n a u ,e
r
nafrl' ' ' k l f P ' predlogih za podeljevanje štipendij. Doba
§aie9a spremljanja uspešnosti štipendistov se bo podaljna as
Ijaifi
končanem štipendiranem študiju. Zagotavp0 se bodo štipendije za podiplomski študij nadarejnih
sameznikov doma in v tujini.

Iz sredstev državnega proračuna, namenjenega kulturi, naj bi
Ministrstvo za kulturo Filmskemu skladu Republike Slovenije
zagotavljalo sredstva, ki bodo zadoščala za subvencioniranje
slovenske filmske in videoproizvodnje v obsegu, ki bo omogočal povprečno letno proizvodnjo najmanj 5 dolgometražnih
igranih ali dokumentarnih, najmanj 10 kratkih igranih ali
dokumentarnih in najmanj 4 kratke animirane filme (ali delo
pri obsežnejši animaciji v daljšem časovnem obdobju) ter
izdelavo najmanj 10 videoprojektov. Sklad bo posebej
z namenskimi sredstvi spodbujal razvoj slovenske scenaristike, spodbujal prikazovanje slovenskega filma ter ga uveljavljal doma in v tujini skupaj z udeležbo na ključnih mednarodnih filmskih festivalih in podobnih prireditvah.

j^fmatika študijskih delovnih prostorov za likovne ustvaril® (umetniških ateljejev) bo Ministrstvo za kulturo reševalo
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Si bomo

Dela sklada bo nadziralo Ministrstvo za kulturo, ki bo izvajalo
pravice in dolžnosti ustanovitelja.
Potrebno bo opredeliti in razmejiti vlogo in obveznosti TV
Slovenije do filmske proizvodnje. Čeprav je prednostna
naloga TV Slovenije ustvarjanje lastne umetniške produkcije
za elektronski medij, pa ne gre spregledati njenega nujnega
interesa za slovensko filmsko proizvodnjo, saj je »največji
kinematograf v državi« in sploh edini, ki predvaja nekatere
filmske zvrsti. Izhodišče za omenjeno opredelitev in ureditev
razmerij med TV Slovenijo, Filmskim skladom RS in filmskimi
producenti je v Zakonu o ustanovitvi Filmskega sklada RS,
njegova konkretizacija pa zadeva nadaljnje dogovore.

riza

P devali dosledno uveljavljati 19. člen
ona o denacionalizaciji.

Po:
trn3
ukrepi bodo uveljavljeni za ureditev umetnostnega
J* - Sem sodi opredelitev statusa zasebnih galerij; tako zgolj
^stavnih kot razstavno-prodajnih galerij, v katerih so prow- Jni artikli
%irvii pogosto
puyuoiu neumetniški
iiouiiicuiidM izdelki.
i^uoirvi. uu
iuaj so
ou odločbe
uuiutuo
Do zdaj
đ opravljanje galerijske dejavnosti izdajale občine brez
govorjenih strokovnih meril. Ministrstvo za kulturo name0,3
Qai
'ikovati
merilaKandidat
za podeljevanje
licenctržne
za opravljanje
rj'srijske
dejavnosti.
za opravljanje
dejavnosti

S proizvodnjo umetniških filmov različnih formatov in tehnologij ter videoprojektov se bodo v državi bavila zasebna producentska podjetja in produkcijske skupine ustvarjalcev.
Sklad bo pomagal pri vzpostavljanju mednarodnih (ko)produkcijskih povezav med njimi in tujimi nevladnimi asociacijami za pospeševanje (evropske) filmske proizvodnje.

droC u
soK?°
' ''kovne umetnosti bo moral dokazati svojo uspob|
jenost z ustrezno izobrazbo ali na drug ustrezen način.

T®koča likovna produkcija je tržno blago in v nacionalnem
'firesu je, da s slovenskimi umetniškimi deli svobodno trži
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S subvencioniranjem naj bi se omogočale tudi vse l's,e reJne
nosti na področju kinematografije, ki brez takšne podpo
bi mogle obstati, a pomembno sooblikujejo filmsko vzgoi®
slovensko filmsko kulturo: filmska publicistika, obiski, Pre
vanja in predstavitve tujih ustvarjalcev in filmskih strok'ov
i
kov, njihovo residenčno sodelovanje z domačimi ustva!,' m.
filmske nagrade ipd. Sredstva za te dejavnosti se bodo »o
Ijevala na podlagi javnih razpisov. Subvencionirano bo
s
lovanje v mednarodnih avdiovizualnih asociacij, ki d0'' e
pri Svetu Evrope, in na prireditvah, ki omogočajo soo<*
slovenskega filma in ustvarjalcev z evropskimi ustvarjalci-

Iz proračunskih sredstev bo subvencionirana dejavnost filmskega studia v obsegu, ki bo omogočal nujne delovne, tehnične in organizacijske razmere za obstoj studia in za zagotavljanje filmske proizvodnje, ki jo bo subvencioniral filmski
sklad. S preostankom svojih zmogljivosti bo filmski studio
tržil in iz dohodka zagotavljal pogoje za razširjeno reprodukcijo (za posodobitev in razširitev tehničnih zmogljivosti). Za
predvidene naloge pa bo studiu potrebno do leta 2000 zagotoviti povsem nove prostorske razmere na novi lokaciji na
obhodu mesta Ljubljane ter popolno tehnološko obnovo.
>
Vlada bo predlagala ukrepe, s katerimi bo okrepila prisotnost
slovenskega filma ter filmov sosednjih in drugih evropskih in
neevropskih držav v programih prikazovalcev filmov. Na podlagi javnih razpisov bo filmski sklad sofinanciral programe
predstavitev slovenskega filma in nekomercialnih predstavitev tujega umetniškega filma v kinematografskih dvoranah
- še posebej zunaj Ljubljane. Podprl bo oblikovanje mreže
kinodvoran, v katerih se bodo z določeno stalnostjo predvajali
takšni programi (t.i. lartmrežal ali mreža filmskih gledališč).
Pripravil bo program ukrepov za podporo izboljšanju tehnične in prostorske kinematografske infrastrukture v države.
Z različnimi olajšavmi bo spodbujano predvajanje t.i. umetniškega filma v manjših dvoranah in programi filmskih gledališč.

7. VARSTVO NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE
3
Temeljne usmeritve pri urejanju enotnega sistema varsN
celotne dediščine so in ostajajo:

- Republika Slovenija zagotavlja pravno in strokovno varst^
naravne in kulturne dediščine v skladu z mednarodnimi *
vencijami, sporazumi, priporočili UNESCA in drugih
rodnih organizacij ter temu ustrezno oblikuje svojo zako
dajo.
- Vsi, ki dediščino upravljajo ali so njeni lastniki, morf
upoštevati enotna načela za njeno varstvo, predp'sa
z zakoni in na njih zasnovanih predpisih. Neizpolnjen
zakonskih določb je sankcionirano.

Na podlagi sprejetih zakonskih ukrepov in pristojnosti bo
država odpravila množično kršenje avtorskih in sorodnih pravic na področju kinematografije, videoreproduktivne dejavnosti (video piratstvo) in TV predvajanja.

- Nujen pogoj za učinkovito varstvo dediščine je sodelovanj®
javnosti. Šole, kulturne ustanove in množična občilaonnirn'
pomembno vlogo pri razvijanju splošne zavesti o P jL
dediščine, seznanjanju z nevarnostmi, ki jim je lahko izpos11
Ijena in njenem potrebnem varstvu, da se ne poškoduj
uniči. Kulturne ustanove so dolžne s pedagoško in aridf«,
ško dejavnostjo širiti interes za našo dediščino in njeno *
turno vrednost.

V sklopu muzejske dejavnosti se bodo tudi v prihodnje zagotavljala sredstva iz državnega proračuna za delovanje Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja, v sklopu arhivske
dejavnosti pa za delovanje Filmskega arhiva. Za kinotečno
dejavnost bo urejen status sedanje dvorane, saj je ta po
lokaciji in drugih značilnostih najprimernejša zanjo, podprt
bo projekt primernega tehničnega opremljanja dvorane ter
materialno omogočeno sodelovanje potrebnega števila
(so)delavcev za njeno strokovno kakovostno izvajanje. Država
bo podprla postopno oblikovanje ustreznega kinotečnega
fonda z nakupom ali izmenjavo filmskih kopij, v postopkih
sukcesije pa si bo priradevala pridobiti del kinotečnega gradiva - predvsem slovensko podnaslovljene kopije tujih filmov
- iz fonda Jugoslovanske kinoteke. Dolgoročna usmeritev
kinotečne dejavnosti v Sloveniji pa je združitev vseh razpoložljivih kinotečno-arhivskih zmogljivosti, prevzetih na območju
države iz različnih virov ter do zdaj oblikovanih v Arhivu RS ter
Slovenskem gledališkem in filmskem muzeju, v enovito kinotečno-arhivsko ustanovo - v Slovensko kinoteko (ali Slovenski filmski arhiv).

- Republika Slovenija zagotavlja primerne razmere za vjJJ
vanje naravne in kulturne dediščine s celovitim sist®I!Ijfni
pravnega, upravnega in strokovnega varstva, z neposredn
finančnimi vlaganji, s spodbujevalno vlogo preko razli^
olajšav in odškodnin ter z ukrepi nadzora nad ravnanr
z dediščino. V tem smislu bodo proučene možnosti za p'e'
ganje sprememb in dopolnil tistih določb posameznih za*
skih aktov, ki posredno ali neposredno vplivajo na obravn«
dediščine (npr. zakonodaja o upravi, o varstvu okolja, o u™
nju prostora, zakoni o davkih, carini, kazenski zakonik).
Nova zakonska ureditev varstva dediščine naj bi ornog0'"8
uresničitev naslednjih ciljev:

V prehodnem obdobju bodo filmskemu arhivu pri Arhivu RS
zagotovljene razmere za materialno varstvo filmskega gradiva, ki bodo omogočile izvajanje Navodil FIAF za konzervacijo in restavracijo filmov. Z novo zakonodajo o varstvu kulturne dediščine bo opredeljeno tudi varovanje filmskega
arhivskega gradiva. Slikovne in zvočne zapise nacionalnega
radia in televizije naj bi še naprej hranil za to specializirani
arhiv TV in Radia Slovenije v skladu z arhivskimi predpisi,
Arhiv RS pa bo prevzemal spisovno gradivo RTV, saj se je ta
delitev dela v obstoječih razmerah izkazala za ustrezno. Vendar pa naj bi bila dolgoročnejša usmeritev države ustanovitev
specializiranega državnega arhiva za avdiovizuelno arhivsko
gradivo (pri RTV Ljubljana, pri Arhivu RS ali kot samostojna
ustanova).

- zagotovitev učinkovitejšega varstvo kulturne dediščine.
- uvedbo osrednjega registra kulturne dediščine;
- ureditev pravnih podlag in trgovanja s predmeti <
ter opredelitev do njenega izvoza;
4.
- uvedbo sistema potrdil za uveljavljanje različnih oblik Pjjj,
n
por in olajšav za lastnike kulturne dediščine in kultu'
spomenikov;
:0
- ureditev uvoza dediščine tujega izvora, kot ga doloc'
mednarodne konvencije, ki jih je ratificirala Republika Sl°
n
'ia;
m
- določitev razvrstitve kulturnih spomenikov v temelj"®
zbirne varstvene skupine;
V
- prenos razglašanja kulturnih spomenikov na drža"
raven;
m
- uveljavitev nadzora nad varstvom in ustanovitev inšpe^'
za varstvo kulturne dediščine;
- uvedbo licence za opravljanje strokovnih nalog varstva
hO
Z ustanovitvijo Uprave za varstvo kulturne dediščine .
celotno področje ustrezneje vključeno v sistem upravnih P.^
stojnosti države, kar naj bi omogočilo večjo učinkovitost ■
sprotnost pri reševanju vseh problemov. Hkrati bodo v Up'*
združena vsa področja varovanja dediščine, kar bo omogoc
celovito obravnavo in reševanje problemov na spomenišk®
muzejskem in arhivskem področju.

Iz državnega proračuna se bodo zagotovljale štipendije za
študij nadarjenih posameznikov za filmske poklice, pri čemer
se štipendije prednostno dodeljujejo za usposabljanje deficitarnih tehničnih filmskih poklicev na podlagi analitično ugotovljenih potreb filmskega sklada, filmskega studia in samostojnih filmskih producentov ter za delovno podiplomsko
izpopolnjevanje obetavnih ustvarjalcev. Ministrstvo za kulturo
bo podprlo vse smotrne pobude za izboljšanje položaja,
delovnih in prostorskih razmer ter za redefiniranje študijskih
programov AGRFT, ki je sicer kot del Univerze v Ljubljani
v pristojnosti Ministrstva za šolstvo in šport.
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pristojen za gradivo centralnih organov državne oblasti in
njihovih predhodnikov, osrednjih organov gospodarskih javnih služb ter javnih zavodov« ki so bili ustanovljeni kot osrednje nacionalne ustanove. Drugi javni arhivi (regionalni arhivi)
bodo pristojni za državno gradivo lokalnega izvora, za gradivo
lokalnih skupnosti (pokrajin in občin) ter njihovih javnih zavodov. Obdržali bodo tudi dosedanjo funkcijo gospodarskih
arhivov (ne glede na lastništvo podjetij).

■fitevdn'e na! dr*ava subvencionirala predvsem predstail0jenP°sebnih skijpin kulturne dediščine v skladu z vnaprej
iS®.
iz leta 1986
proračunska
sredili, J:3'1 'isti smeritvah
programi obnove,
ki sonajbilibiocenjeni
kot »celote^ Pa se v praksi ni uveljavilo. Spomeniške obnove
',®iiP
sn0rneniške
■ P°,eka
i° P°Prednost
delih, predolgo
in samo vsredstev
organislužbe.
pri dodeljevanju
in

Arhiv Republike Slovenije in pokrajinski arhivi bodo opravljali
naslednje naloge varstva arhivskega gradiva, za katerega so
pristojni:

Wn"°?^ena« dediščina, vendar merila za ugotavljanje
"'e obn°St6' sn'S0mk'la na,an^no določena. Pri projektih celoa|
ta odi*
enikov
je imela prihodnja funkcija spomeočilnoP°vlogo
pri sofinanciranju.

- strokovno nadzirali dokumentarno in arhivsko gradivo pri
javnih pravnih osebah;
- usposabljali delavce javnih pravnih oseb, ki delajo z dokumentarnim gradivom;
- ugotavljali, zbirali in strokovno obdelovali arhivsko gradivo,
izdelovali inventarje, vodnike in druge pripomočke za raziskave arhivskega gradiva in jih objavljali;
- vodili evidenco arhivskega gradiva;
- popisovali arhivsko gradivo, ki je v tujini ter z reprodukcijami le-tega dopolnjevali svoje gradivo;
- zagotavljali pravilno in strokovno hrambo arhivskega gradiva;
- konzervirali in restavrirali arhivsko gradivo ter ga mikrofilmali, skenirali ali kako drugače reproducirali zaradi varnosti
ali uporabe;
- dajali arhivsko gradivo v uporabo za znanstvene in raziskovalne namene;
- izdajali prepise dokumentov ter potrdila na podlagi'dokumentov;
- opravljali znanstvenoraziskovalne naloge na področju arhivistike in z njo povezanih ved;
- objavljali arhivsko gradivo in izdajali publikacije.

stva °CveCln''h ,reb do Petih 'etih nai 151 k'1 mejilo »celovitosti«
«0^ oh PPvezano
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inventarjem.
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uvrstitev objektov dediščine v program celovite
> njeno sofinanciranje iz državnega proračuna naj bi
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V neposredni pristojnosti Ministrstva za kulturo (oz. Uprave za
varstvo kulturne dediščine) bodo te-le naloge s področja
varstva arhivskega gradiva:
- matična služba za arhivistiko;
- izdajanje predpisov o arhivski dejavnosti;
- vodenje politike varstva arhivskega gradiva;
- spremljanje stanja arhivske dejavnosti in odgovornost za
razvoj;
- usklajevanje z drugimi področji kulturne dediščine, kulture,
raziskovalne dejavnosti, izobraževanja itd.;
- sodelovanje z drugimi ministrstvi pri reševanju vprašanj
o varovanju dokumentarnega gradiva;
- usklajevanje načrtovanja, financiranja in skupnih ukrepov
pri arhivski dejavnosti;
- financiranje varstva arhivskega gradiva, vključno z zagotavljanjem materialnih razmer za delo državnih arhivov (prostori,
oprema) in kadrov;
- usklajevanje in vodenje mednarodnega kulturnega sodelovanja arhivov;
- razglašanje arhivskega gradiva za zgodovinski spomenik,
vodenje postopkov z imetniki arhivskega gradiva in vodenje
registra zasebnega arhivskega gradiva;
- dajanje soglasij k izvozu arhivskega gradiva v tujino.

^avno°afinanc'rania obnove

spomenikov iz dela sredstev
Poseko 9 proračuna, namenjenih kulturi bo pripravljen
1&
e e <tiven
" hikov/ f ' '
program pospešene obnove izbranih spoPr0gra 'P°d nazivom »Podoba Slovenije« ?) kot del širšega
va a
'3teren na' 9 nj v kulturno infrastrukturo do leta 2000, za
i bi se zbirala namenska sredstva po posebnem
nad
^"9 Var''?'*' nadzor
ravnanjem z dediščino je nujna sesta'"Jpelfcr V® dedisćine v prihodnjem obdobju. Gre za več vrst
nalo
oh
9. ki segajo od strokovnega nadzora nad
°iainQ^0V0 do finančnega nadzora zaradi ugotavljanja racis
vla an
n|
Porri6n-L
9 naravnih
j proračunskih
sredstev v obnove kulturnih
kov in
znamenitosti.
Plava
h~
Ur
nimi snnm
ustanovila
poseben
sklad za gospodarjenje s kul:
t"'.spomeniki,
so javna
°"ll,: ki —
lastnina, hkrati pa bo omogo■jo, 0u oblikovanje zasebnih skladov in fondacij za varovaCe,
0vitiK njan'e' restavriranje in predstavljanje posameznih in
a^voi elementov dediščine. Omogočila in spodbujala bo
Jr
9anij°S®bne pobude na tem področju (od nepridobitnih
Dođje,*fl za predstavitve varstva do specializiranega
"ar%a h a'' Prednostna naloga naj bi bila tudi vključevanje
'urj2rn a dediščine v druge razvojne projekte države (razvoj
> gospodarstva, kmetijstva izobraževanje ipd.).

Uveden bo ustrezen inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakonov in drugih predpisov pri arhivih in pri pravnih osebah, ki so
dolžne izročati arhivsko gradivo, ter pri zasebnih lastnikih
arhivskega gradiva, ki bodo vpisani v register.
Za vse javne arhive bodo zagotovljena proračunska sredstva
za:

l<9
1bna nalo a
9 države bo omogočanje izobraževanje
r 5rov Za
e$tav rat to področje: od oživljanja starih obrti, šolanja
Vanja orjev in konzervatorjev na srednjih šolah do vključel8v .u®!reznih programov v visoko šolstvo. Ta premik zahy a

4rw..

- konservacijo, restavracijo in mikrofilmanje gradiva;
- objave inventarjev, vodnikov, virov in drugih publikacij, ki
so rezultat rednega dela arhivov;
- arhivske razstave, ki imajo nacionalni pomen;
- odkupe arhivskega gradiva;
- pospeševanje strokovnega razvoja arhivistike in razvijanje
arhivskega informacijskega sistema;
- kulturno sodelovanje s tujino;
- štipendiranje;

spremenjen način dela strokovnih organizacij za
o dediščine.

0
Pri t,em
k°
Podrobneje
opredeliti
pristojnosti
javnihSlovenije
arhivov
izhajati
iz načela,
da bo Arhiv
Republike
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jala raznovrstnost lastninskih oblik. Temeljno načelo le- ^
lastnik oz. ustanovitelj vsakega muzeja dolžan zagotciv .
so zbirke, za katere muzej skrbi, ustrezno hranjene, vz
vane in dokumentirane in v ta namen bodo s pos .
predpisom določeni najosnovnejši standardi za financi

- kopiranje filmskega arhivskega gradiva;
- evidentiranje arhivskega gradiva za zgodovino Slovencev
v tujini.
Na podlagi Odloka o varovanju in uporabi arhivov Katoliške
cerkve v Republiki Sloveniji ter dogovora med Republiko
Slovenijo in Slovensko škofovsko konferenco o opravljanju
arhivske dejavnosti Katoliške cerkve v Republiki Sloveniji bo
država zagotavljala določene možnosti za pospeševanje javne
arhivske dejavnosti, ki jo opravlja Cerkev.

Ustanovitelji muzejev, ki so javni zavodi, bodo dolžni
viti sredstva za splošne obratovalne stroške muzeja,sr
sr
za izvajanje programov temeljnih muzejskih nalog,
vj„
za vzdrževanje in amortizacijo muzejskih zgradb, prosto
opreme.

Ena prvih nalog na področju arhivske dejavnost je saniranje
prostorskih težav arhivov. Zato je treba do leta 2000 usposobiti nekdanjo vojašnico na Roški cesti v Ljubljani za potrebe
Arhiva Republike Slovenije in enote Zgodovinskega arhiva
Ljubljana za obljubljansko regijo, sezidati prizidek Pokrajinskega arhiva Celje (začetek gradnje je predviden v letu 1994)
in prizidek Pokrajinskega arhiva Maribor, dokončati dela pri
Pokrajinskem arhivu Koper ter pridobiti prostore za Zgodovinski arhiv Ljubljana (za enoto za Dolenjsko in Belo krajino
v Novem mestu ter za depoje za enoto za Gorenjsko v Kranju).

Država zagotavlja vsa potrebna sredstva za delovanje muz
jev, ki jih je ustanovila sama.
Na podlagi enotne muzeološke metodike, določene v sO-ft
s stroko, bo Ministrstvo za kulturo oziroma 0V
Uprava za
sko varstvo kulturne dediščine opredelila P Pre'neJentiraza opravljanje temeljnih muzejskih nalog, kot so evia
j,
nje, dokumentiranje gradiva (tudi nakup strokovne ll,e!°a(jjvj
pridobivanje gradiva (manjši odkupi, prevzem 9 ^
v upravljanje), varovanje gradiva (hranjenje, prepa' ile<
restavriranje) posredovanje gradiva (urejanje in P°,«anje,
stalne zbirke, manjše razstave, popularizacija, obves ^
usposabljanje muzejskih delavcev in izvajanje matični"
ki se financirajo iz proračunskih sredstev.

Prednostne naloge, usmeritve in ukrepi za področje arhivistike so:
1. Sprejeti zakon o arhivskem gradivu in arhivih ter izdati
podzakonske akte.

Premična dediščina v muzejih je slabo evidentirana
mentirana, saj niti muzeji, ki so javni zavodi, nimajo e» ^3,
ranih in dokumentiranih svojih muzejskih predme„tiran
mična dediščina na terenu pa v glavnem ni evidein „j
V dobršni meri je to posledica tega, da v Sloveniji d0 lzejsK°
bilo predpisano, kako muzeji dokumentirajo svoje mu
gradivo.

2. V kazenskem zakonu določiti odgovornost in sankcije ob
morebitnem uničenju dokumentarnega gradiva, iz katerega
še ni bilo odbrano arhivsko gradivo.
3. Uskladiti in dopolniti normative in standarde za arhivsko
dejavnost.
4. Pri predvidenem Inšpektoratu za kulturno dediščino ustanoviti oddelek, pristojen za arhivsko gradivo.

Država naj bi zagotovila sredstva za vzpostavitev in
skupnega informacijsko-dokumentacijskega sistema' ^
ževanje strojne in programske opreme in usposa
muzejskih delavcev.
1
•„ nad*'"
Uprava za varstvo kulturne dediščine spremlja in
-uizvajanje informacijsko dokumentacijskega sistema
zejih.

5. Ustanoviti stalno koordinacijsko telo za reševanje konkretnih vprašanj, povezanih z razmejitvijo med arhivskim, muzejskim in knjižničnim gradivom.
6. Pripraviti terminski Drogram reševanja prostorskih vprašanj
javnih arhivov.

Zagotovljena bo usklajena vključitev muzejskih ^jsKi
v povezan, računalniško podprti knjižničnoinform
sistem v Republiki Sloveniji ob upoštevanju dosedani
jektov organiziranega vključevanja knjižnic ter razpol°
računalniških in komunikacijskih zmogljivosti.

7. Izpopolniti izobraževanje za potrebe arhivov na visoki in
višji stopnji ter zagotoviti dopolnilno izobraževanje.
8. Pospešiti vračanje arhivskega gradiva iz tujine.
9. MUZEJI

Z nacionalnim programom kulture bo zagotovljeno
muzejskega knjižničnega in formacijskega sistema, cjjsK<
stev za vzdrževanje programske, strojne in komuni*"^
opreme ter sistematično in stalno izobraževanje kni' Ln'vjte9J
v muzejih (v NUK). Posebna naloga je uveljavitev učinko
sistema nadzora nad delovanjem celotnega sistema.
ni"5
Medmestno sodelovanje muzejev - tudi s tujino - 'in^poC
omogočajo regije in lokalne skupnosti s sodelovanjem
zorjev.

Po definiciji Mednarodne zveze muzejev ICOM je muzej za
javnost odprta, nepridobitna stalna ustanova v službi družbe
in njenega razvoja, ki zaradi preučevanja, vzgoje in razvedrila
pridobiva materialne dokaze o ljudeh in njihovem okolju, jih
hrani, raziskuje, o njih daje podatke in jih razstavlja.
Glede na raven opravljanja strokovnih nalog varstva premične
(muzejske) dediščine se razvrščajo muzeji in muzejske zbirke,
ki se povezujejo v mrežo muzejev. Ta bo zgrajena na dinamičnem modelu, ki predpostavlja preverjanje dela in delovnih
razmer v muzejih.

10. RESTAVRATORSKA DEJAVNOST
cio#"
Redna dejavnost Restavratorskega centra Republike
nije bo tudi v prihodnje financirana iz sredstev repub'%||(i
proračuna preko Ministrstva za kulturo, restavratorski °° pSl
v drugih javnih zavodih pa iz republiškega (kot pri Arhiyrl
ali iz republiškega in proračunov lokalnih skupnosti. P
jah sodelujejo pri financiranju poleg države in lokalni"1
nosti tudi imetniki oziroma lastniki ter sponzorji zaradi K ~
nega ali drugega interesa - davčne olajšave, poslovno
Ijavljanje itd.

Standarde varnosti in način vodenja dokumentacije o muzejskem gradivu bo določal poseben podzakonski predpis.
Muzejske zbirke, ki imajo status kulturnega spomenika, so
z zakonom zaščitene kot celota.
Z vidika posamezne zvrsti premične dediščine, ki je muzejsko
gradivo (les, tekstil, kovina itd.), bodo določene strokovne in
delovne razmere za njeno učinkovito varstvo, pogoji za delovanje muzejev in najnujnejši pogoji za ustanavljanje muzejev.

Restavratorski center predlaga, da bi Ministrstvo za K"
zagotavljalo sredstva za:

Predmeti premične dediščine, ki so muzealije, imajo različne
lastnike, so v javni ali zasebni lasti ali v lasti drugih pravnih
oseb ( Univerze, podjetij, gospodarskih družb, različnih društev, verskih skupnosti itd). Država naj bi pri muzejih spodbuporočevalec, št. 27

— uresničevanje osnovnih standardov in pripravo restaV
skih programov,
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~ ćelavo računalniškega sistema in vodenje dokumentacije,
~ naloge dejavnosti,
~ objavo strokovnih gradiv in razstav,
~ mednarodno sodelovanje,
~ usposabljanje in izpopolnjevanje.

Na posameznih regionalnih območjih se ustanavljajo
območne enote sklada, in sicer v Mariboru, Celju, Novi Gorici,
Kopru, Kranju, Murski Soboti, Novem mestu in Krškem, ki
izvajajo kulturnovzgojne in kulturnoizobraževalne dejavnosti
na regijski ravni.

lotoIstva
Istva
jvin

^Prihodnje bo treba glede na vlogo in pomen dejavnosti,
/""ene statuse restavratorjev in razmere znotraj varstva
0 1 d emo 0 tem
bh
^' ' '' sredstev .zakdo
odloča o višini
sredstev
o obliW uporabe
restavratorske
naloge.
Pravintako
bo
^»ebno poskrbeti za primernejše razmerje med sredstvi za
Psrativne in strokovne naloge in naloge dejavnosti.

Sklad opravlja predvsem naslednje strokovne naloge:
- povezovanje vseh neinstitucionalnih, predvsem ljubiteljskih
kulturnih pobud in ustvarjanje razmer (prostorskih, tehničnih,
finančnih) za kulturno delovanje, pri čemer ima še poseben
pomen delo s šolsko in predšolsko mladino, tako z vidika
spodbujanja ustvarjalnosti kot socializacije;

6d arodno
nnati
,"in kompleksnosti
sodelovanje
je za restavratorstvo
zahtevnjegovih
nalog ter zaradizaradi
odgovornosti
o"»diščine pri neposrednih posegih pomembna oblika uve' ^'lanja in preverjanja restavratorskega dela, obveščanja
strokovnih rezultatih, spoštovanja splošno sprejetih pravil
standardov restavratorskega dela in etičnega kodeksa,
? 'spavanja k razreševanju splošnih vprašanj stroke in dejav. °sti. V relativno dolgi zgodovini sodobnega restavratorstva
nastalo nekaj oblik mednarodnega sodelovanja. Slovenija
m rt sam°stojna država že podpisala nekaj konvencij (npr.
^narodne konvencije s področja VNKD, ki jih je notificirala
rSlovenija 22.6.1993), ki zadevajo varstvo naravne in kulne dediščine in hkrati z njim restavratorstvo. Predvsem
I vstopom v Svet Evrope in članstvom v Unescu oziroma
™-u, ICOMOS-u, ICCROM-u itd. so posamezniki in
lost v celoti ne le postali člani, temveč delujejo v določenih
sekcijah:

- izvajanje kulturnoizobraževalnih programov, seminarjev,
strokovnosvetovalnega dela in usklajevanje pri sposojanju
tehnične opreme, zbiranju mediotečnega gradiva, posredovanju informacij ipd.;
«

- posredovanje kulturnih vrednot, organiziranje kulturnih
prireditev, gostovanj in izdajanje publikacij.
Iz sredstev državnega proračuna se zagotovi opravljanje
naslednjih nalog: delovanje sklada in njegovih območnih
enot ter sofinanciranje kulturnoizobraževalnega programa
osrednjega centra v delu, ki obsega naloge skupnega pomena
za vso Slovenijo, sofinanciranje programov regijskega
pomena pa se zagotovi v minimalnem obsegu. Del plače za
zaposlene v skladu zagotavlja državni proračun, del pa si jo
mora zagotoviti sklad z uspešnim zbiranjem sponzorjev,
posredniškimi storitvami in drugimi viri.

~ The movable heritage items and decorative complexes,
^ction programme for the cultural heritage,
~ turopean heritage classes,
^ 5ubsidy to the European centre for training craftsmen
J?lc? ~ San Servolo,
Action programme for the cultural heritage,
°eterioration of the cultural heritage.

Programske naloge se sofinancirajo na podlagi letnih in
večletnih razpisov nacionalnega programa kulture.
12. NEODVISNA (ALTERNATIVNA) KULTURA
Neodvisna kultura in neodvisna umetniška produkcija sta
sestavni del nacionalne kulture in potrebujeta relativno stabilne delovne razmere ter primeren status z upoštevanjem
vseh posebnosti. To terja uveljavitev spodbujevalnih ukrepov
in mehanizmov na različnih ravneh:

iLt^BITEUSKA DEJAVNOST V KULTURI:
VZGOJA IN KULTURNO IZOBRAŽEVANJE

- ustrezna obravnava nove umetniške produkcije oziroma
neodvisne kulture v NKP pri subvencioniranju projektov, akcij
in programov dejavnosti, pri čemer naj dosegajo sredstva za
neodvisno kulturo določen delež v povprečni višini vseh sredstev, predvidenih za javno financiranje kulturnoumetniške
dejavnosti;

Jjiubiteijsko kulturno delovanje temelji na zanimanju posada se
flim
združujejo
mi
zadovoljujejoprostovoljno
svoje kulturne
potrebe.in v povezavi z druda so v
javnem interesu naslednja
očja ljubiteljskih največjem
kulturnih dejavnosti:

ar

- poleg subvencioniranja projektov in akcij naj bi bila z NKP
predvidena možnost, da neodvisni ustvarjalci in skupine pridobe - glede na doseženo kakovost in glede na uspešno
uresničevanje programov dejavnosti v predhodnem, najmanj
triletnem obdobju - pravico do kritja splošnih stroškov
v povezavi z zagotavljanjem prostorskimi razmer, za enako
prihodnje obdobje;

.0rTI°gočanje večje dostopnosti kultOrnih dobrin in vrednot
zunaj urbanih središč;
_ ®,rienje kulturne vzgoje in kulturnega izobraževanja;
jalr °9°čanje delovanja mladim, še ne uveljavljenim ustvarjen ter odpiranje prostora novim vsebinam in oblikam
ustvarjanja,
T10,rno izkori
Ush!
Sčanje prostega
časa vrednot.
v smislu spodbujanja
"arjalnosti in sprejemanja
kulturnih

- zagotovitev pogojev za določeno institucionalno organiziranost na nacionalni ravni za tista področja, kjer (še) ni
ustanov (ročk, alternativna glasba, video, elektronska umetnost in multimedialni projekti), t.j. ustanovitev sklada;
- sistem subvencioniranja projektov in globalne obravnave
neodvisne produkcije v NKP naj bo opredeljen tudi s stališča
njene povezanosti s produkcijo v kulturnih ustanovah ter
z večjo navezavo neodvisnih ustvarjalcev in skupin na obstoječe kulturne ustanove, ki lahko zanje prevzemajo tudi producentske funkcije in odgovornost (zlasti prireditvene poslovalnice, Cankarjev dom, Festival v Ljubljani, kulturni centri in
domovi po Sloveniji);

^obstoječim pravnoformalnim statusom pa društva oziroma
u4l ® društev sedanje organizacije ZKO ne morejo dovolj
Pot bn
opravljati vseh teh dejavnosti. Poiskati bi bilo
5 '[® ° oblike, ki bodo po eni strani ohranjale spontanost,
do in
Po Hdrugi strani
neposrednost
ljubiteljskega
delovanju
v kulturi
in
omogočale
strokovno in
racionalno
kulturv
*9ojno in izobraževalno delo v obliki kulturnih centrov.
Na
|.^ republiški ravni predlagamo ustanovitev javnega sklada za
' ""eljsko kulturo, ki pa ni zgolj premoženjskopravna oseba,
u?[yeč opravlja določene strokovne naloge. Mislimo, da je
c,P*o jedro tega preoblikovana sedanja republiška organizaia ZKOS tako, da se v skladu opravlja večina dejavnosti
dan
je republiške ZKOS. Druga dejavnost sedanje ZKOS
5°®?
j v 1 "led naloge društvene dejavnosti in prostovoljnega zdruanja, ki ga zagotavljajo člani, skupine in posamezniki, če
odločijo, da bodo nekatere skupne naloge zagotavljali na
e
Publiški ravni.

- enakopravna obravnava vseh izvajalcev kulturnih dejavnosti pri izvajanju določil davčne zakonodaje (npr. enaka obdavčitev nosilcev zvoka z ročk in jazz glasbo kot velja za t.i.
klasično glasbo ipd.);
- spodbujevalni ukrepi za sponzorje in investitorje v kulturo
(davčne olajšave za vlaganja v kulturo, posojila pod ugodnimi
55
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pogoji, prednosti pri pridobivanju poslovno prireditvenih prostorov za kulturne dejavnosti, posebej za klube in večnamenske dvorane ipd.), aktiviranje sredstev lokalnih skupnosti za
subvencioniranje projektov in predvsem za zagotavljanje prostorskih in tehničnih razmer za delo skupin in posameznikov.

tiste ravni, ko se ti programi že lahko enakopravno vključujejo
v programe posameznih kulturnih dejavnosti.
S sredstvi državnega proračuna, namenjenimi u,resnS!
NKP, se italijanski in madžarski narodni skupnosti kot av
tonima skupnostma zagotavlja kot najosnovnejši stan
varstva njune kulture v večinskem deležu posebni progra .
vsebuje:

Temeljna merila za sofinanciranje avtorskih projektov so
kakovost, inovativnost in uveljavljenost predstavljenih ustvarjalnih zmožnosti.

- knjižnično dejavnost (nakup knjig in revij v mate"1aen'j!
jeziku, posebni kulturnovzgojni programi knjižnic z8
.
šino) v sklopu enotne mreže splošnoizobraževalnih knjiz
- založniško dejavnost (izvirna dela in prevodi);
- dejavnost kulturnih skupin;
- kulturne stike z matičnim narodom;
- udeležbo na mednarodnih strokovnih srečanjih na
manjšin.
p
S sredstvi državnega proračuna, namenjenimi uresn
jf xV'vanje
vz
se subvencionirajo tudi naložbe in naložbeno
?»a«|<e
objektov za kulturne dejavnosti italijanske in madz
manjšine.

Programi neodvisne oziroma neinstitucionalne kulture se
obravnavajo in financirajo enako kot programi ljubiteljske
kulture - iz javnega sklada. Ali bo to poseben sklad, ki bo
imel zgolj skupno strokovno službo s skladom za ljubiteljsko
dejavnost, ali pa bo neinstitucionalno kulturo obstajal enoten
javni sklad z ustrezno notranjo členitvijo, ki bo upoštevala
posebnosti različnih pojavnih oblik takšne kulture, ostaja
v tem trenutku odprto vprašanje.
13. MANJŠINSKA IN MIGRACIJSKA KULTURNA POLITIKA
Način urejanja problematike kulture manjšin je zasnovan nd
načelih mednarodnih dokumentov, ki se nanašajo na človekove pravice nasploh in posebej na pravice manjšin ter pomenijo mednarodni standard za notranje urejanje položaja in
pravic manjšin v posameznih državah ob upoštevanju njihovih posebnosti in značilnih razmer.

V Ministrstvu za kulturo bodo deležni posebne °bra^rati
programi na območjih, ki so narodnostno mešana m
demografsko ogrožena.
Kulturna dejavnost romske skupnosti, ki živi v Sloveniji. ^
v nacionalnem programu kulture obravnavana v s
z ustavno predvideno zakonsko podlago.

Naloga naše demokratične države je, da ustvarja razmere za
razvit kulturni pluralizem in čim boljše razmere za kulturno
ustvarjalnost pripadnikov vseh etničnih manjšin in tudi razmere za nastanek njihovih poklicnih kulturnih ustanov, če se
za to pokažejo možnosti. Posebne skrbi zanj bi bila deležna
kulturna dejavnost mlajše generacije in intelektualno jedro
manjšine. Le tako bo mogoče ohraniti in še dvigniti že doseženo raven manjšinske in migracijske politike pri nas, ki naj bi
bila naravnana v intelektualizem, ki konkretno pomeni, da se
omogoči, da specifične kulture na slovenskem ozemlju prispevajo k pestrosti in raznovrstnosti kulture v Sloveniji in
njeni obogatitvi na podlagi sožitja in medsebojnega prepletanja različnih kultur. Navedeno velja za kulturo na ozemlju
Slovenije kakor tudi za globalni slovenski prostor.

Priseljenskim skupinam bo preko Zveze kulturnih
Slovenije omogočena strokovna pomoč pri izvajanju Pr 9^
mov kulturnih skupin, usklajevanju na državni ravni ter
teh skupin in društev z matičnim narodom.
Pri kulturnem sodelovanju s Slovenci, ki živijo kot
v Zahodni Evropi in čezmorskih državah, bodo uposte
naslednje usmeritve:

- omogočanje razvoja manjšinskih kultur v Sloveniji;
- upoštevanje, da so procesi migracije v Sloveniji povečali
etnično in kulturno pluralnost v Sloveniji (zato bo kulturna
politika skušala upoštevati tudi kulturne potrebe priseljencev
poleg potreb in interesov avtohtonih etičnih skupnosti);
- oblikovanje in krepitev pluralne kulturne zavesti ter strpnosti pri ljudeh, katere bistvena vrednota je sožitje različnih
kultur;
- skrb za skladen regionalni razvoj, ki upošteva tudi etično
pluralnost (kulturni regionalizem je zlasti pomemben za tradicionalno etično pluralna območja);
- povezovanje kulturnih tokov in kulturnega snovanja Slovencev ne glede na to, kje živijo in ustvarjajo (oblikovanje
globalnega kulturnega prostora, ki ga opredeljujeta kulturna
dejavnost in ustvarjalnost Slovencev po svetu, pri čemer je
pomembnejše, da se akterji kulture opredeljujejo kot Slovenci, kot pa da gre le za ustvarjanje v slovenskem jeziku);
- omogočanje in zagotavljanje različnih izobraževalnih programov s področja kulture v Republiki Sloveniji, ki se jih
udeležujejo Slovenci, ki živijo zunaj Slovenije;
- ustvarjanje koherentne politike Vlade Republike Slovenije
na tem področju in zagotovitev usklajevanja med ministrstvi;
- skrb za ustrezne ukrepe, ki bodo omogočili uresničitev
ciljev te politike v praksi.

- Omogočena bosta svež pretok in izmenjava
o kulturnem dogajanju doma in v državah, kjer živijo Slov
- Pri kulturnih izmenjavah in gostovanjih bo upoštev
načelo kakovosti!
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14. MEDNARODNO KULTURNO SODELOVANJE lN_Pfi^ )
STAVITE V SLOVENSKE KULTURE V TUJINT
Prednostna naloga pri nadaljnjem razvoju tega podrojSP jh
vključevanje in dejavnost v vseh velikih mednarodnih slS. niH
sodelovanja v kulturi in umetnostih, ki delujejo pri Zdruz
narodih, Svetu Evrope, Evropski uniji itd., ali kot samos ^
združenja (npr. za kinematografijo, literaturo, glasbo,
ipd
'^'
ki)'
Vse pozornosti bo moral biti deležen vsak posameznik, ^
pina ali ustanova, ki si je s kakovostjo pridobila udeležb »jmednarodni prireditvi, da s svojo ustvarjalnostjo na d°' ro
nem področju predstavlja in uveljavi v svetu slovensko ku ^
oziroma umetnost. Utrjevali bomo že doseženo in uveljavu
,r
sodelovanje kot obojestransko komunikacijo, priosate eimorajo biti deležni podpore iniciativni oz. delujoči P ^s|<0
niki, skupine, ustanove, društva itd. tudi z mobilizacij
spodbudo k recipročnosti, za zasebno, vladno, mednafO
in drugo sponzorstvo; tisto mednarodno sodelovanje, ki * ^
da lahko postane trajna kreativna kulturna povezava, P
moralo postati tudi stalna državna obveznost.

V NKP so predlogi oziroma programi manjšine obravnavani
z dveh vidikov:
- integracijski vidik: kulturni programi manjšine se enakopravno obravnavajo pri obravnavi posameznih kulturnih
področij kot njihov sestavni del,
- posebni program kulture za manjšine: upošteva posebne
izhodiščne pogoje kulturnega sodelovanja manjšin in sicer do
poročevalec, št. 27

i

- Ohranjali se bodo kulturni stiki s Slovenci ne 9'®^f
ejni
njihovo politično prepričanje. Posebne skrbi bodo oe j(a
pripadniki mlajše generacije emigrantov, intelektualna
strokovnjaki in podjetniki, ki so naklonjeni razvoju
Slovenije.
,
, UQ(jO
- Kulturni stiki bodo prednostno naravnani tako,
motivirali vlogo slovenskih emigrantov kot mostu med ^
vami, s katerimi želimo vzpostaviti oblike meddržavneg
delovanja.

Cilji manjšinske in migracijske politike Slovenije so in bodo:

,
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turJne3^n®rodnem
sodelovanju (predstavitvah) glasbene kulniho? S' država
selektivno zagotavljala udeležbo nacionalan
blov
samblov in innajkakovostnejših
drugih
ansamlestj na najkakovostnejših
najbolj uveljavljenih
glasbenih
3
Veljazapacelovitejše
razmisliti o predstavitve
t.i. »nacionalnih
predvstavit e
t ji "ih paketih«
Slovenije

Za neformalizirano, pač pa dinamično, agresivno in vsestransko spodbujevalno uveljavljanje in delovanje slovenske kulture ima KIC neprimerno več manevrskih in operativnih možnosti od uradnega državnega predstavnika, t.i. kulturnega
atašeja.

U

Prednostna naloga naj bi bila organizacija oziroma ustanovitev inštituta ali agencije ali sklada, ki bi usklajeval, sistematiziral, soorganiziral vse mednarodno sodelovanje; tako tisto, ki
ga slovenska kultura in umetnosti že imajo ali bi ga lahko
okrepile, kakor tako, ki bi odprlo nove komunkacije itd. - po
zgledu nekaterih tujih ustanov in organizacij, ki učinkovito
predstavljajo kulturo svojih držav. Precej ambiciozne naloge
naj bi na tem področju prevzeli skladi za knjigo (oz. Inštitut za
književnost), za film in ljubiteljsko kulturo.
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Učinkovito je mogoče in tudi potrebno uresničevati mednarodno sodelovanje in kulturno predstavitev Slovenije z izbranimi, mednarodno zanimivimi in širše povezujočimi idejami/
temami na področju kulturne in naravne dediščine - arhivov,
muzejev, narodnih parkov, zgodovinskih, kulturno tradicijskih
ali naravnih posebnosti itd. (kot je bila domiselna npr. razstava kraške človeške ribice).
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Tako kot imajo likovne umetnosti (Mednarodni grafični
bienale, mednarodne razstave, stalne in občasne) in literatura
(mednarodno srečanje in nagrada Vilenica, blejsko srečanje
PEN) uspešno uveljavljene vrhunske mednarodne prireditve;
kot ima svojo npr. arhitektura (z mednarodnim srečanjem in
nagrado Piranesi); in ju ima v okvirnem zastavku, ki bi ga
morala slovenska ustvarjalna glasba okrepiti ob podpori
države, tudi glasba (mednarodno zasnovani Festival sodobne
komorne glasbe v Radencih, Slovenski glasbeni dnevi, Druga
godba ipd.) - bi si morale podobno uveljavitev prizadevati vse
tiste kulturne oz. umetniške ustvarjalnosti, ki bi lahko takšno
dejavnost oprle na svoje že mednarodno priznane in uveljavljene vrhunske dosežke.
Med temi je vsekakor slovenska gledališka ustvarjalnost.
Mednarodno prireditev (festival, srečanje ipd.) bi lahko organizacijsko umestilo v že mednarodno institucionali?irani
Ljubljanski festival in sodelovanje z mednarodnim komunikacijsko uveljavljenim Cankarjevim domom. To pa je mogoče
najbolj dolgoročno in v vseh pogledih plodno z organizacijo
mednarodnega gledališkega srečanja nekaj posebej umetniško profiliranih gledaliških uprizoritev sezone iz denimo
Zahodne, Srednje in Vzhodne Evrope.

DODATEK 1
°STAVITEV stanja po posameznih področjih kulturnih dejavnosti
^^-^SMNprosTORI
Glede na leto 1989 se je skupno število zaposlenih na tem
področju kulture povečalo za 2%, izrazito zmanjšalo pa se je
število zaposlenih za snemanje in distribucijo filmov (zaradi
ukinitve dveh podjetij - Viba filma in Vesne filma).

Sga je bilo v Sloveniji na tisoč prebivalcev 4,55 zapoSsienih
i" umetnosti 0inv informacijah - skupaj 9.089
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teh h e
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tev ')r|•d^
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989 se je število vseh zaposlenih v teh dejavnostih
SE zara10%, v časopisnozaložniški dejavnosti za 15%,
"i >i,„;°9 'ih pa za polovico (kinematografi so bili uki, *'astl na podeželju)

V skladu z zakonskimi možnostmi opravlja samostojno poklic
v kulturnih dejavnosti 3.500 kulturnih delavcev in umetnikov
s statusom samostojnih kulturnih delavcev. Za 856 (pribl.25%)
izmed njih zagotavlja Ministrstvo za kulturo iz državnega
proračuna sredstva za plačilo prispevkov za njihovo socialno
zavarovanje.
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Infrastruktura, predvsem prostori za opravljanje kulturnih
dejavnosti, je druga ključna razsežnost aktualnega položaja
v kulturi. Ne glede na dejavnost sta za prostorske razmere
značilni dotrajanost in utesnjenost. Skoraj vsi muzeji, galerije,
arhivi in zavodi za varstvo dediščine ter večina poklicnih
gledališč delujejo v starejših zgradbah. Posebej pereče je
vprašanje zagotovitve primernih prostorskih razmer za delovanje Etnografskega in Prirodoslovnoga muzeja.
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striranih podjetij po preteku roka za dokapitalizacijo 9°®P
darskih družb. Ob tem velja dodati, da se poleg teh zalozniK
s to dejavnostjo občasno ukvarjajo tudi razne ustanove l p;
znanstvene, izobraževalne in kulturne, verske skupnostiii
svoje izdaje namenjajo svojemu vnaprej znanemu d°'
nemu krogu bralstva.

Pri ustanovah za varstvo naravne in kulturne dediščine so to
pretežno gradovi, graščine, samostanska poslopja in
podobne starejše stavbe, ki so kulturni spomeniki in zahtevajo znatna sredstva za vzdrževanje. V zadnjih letih so se
obnavljale številne zgradbe, vendar njihove nefunkcionalnosti
z vidika opravljanja omenjenih dejavnosti v glavnem ni bilo
mogoče odpraviti. Večje novosti so: nova stavba Narodne
galerije, novogradnja Pokrajinskega arhiva v Novi Gorici,
popolna obnova Ptujskega gradu za tamkajšnji muzej in preselitev Arhitekturnega muzeja v delno obnovljeni grad na
Fužinah. V zadnji fazi je obnova stavbe za Pokrajinski arhiv
v Kopru, v pripravah na obnovo pa je več stavb drugih regionalnih arhivov.

11
Vendar pa vse te številke govore v prid trditvi, da je knjiga'
^
blago, založništvo pa predvsem tržna dejavnost, s kat® 0
da zaslužiti. V Sloveniji so zdaj očitno že razmere, k
posamezniki in skupine pripravljeni pod določenimi p a
vlagati v to dejavnost, ker je mogoče z njo iztržiti aoo
Z Zakonom o lastninjenju podjetij v družbeni lasti raz
je ona:
slovenskim založbam (in množičnim občilom - f" sDoonalne RTV) dana možnost, da se lastninijo tako kot g k
darska podjetja. Vsa ta dejstva pa seveda nikakor ne m
odvezati države njene nujne skrbi za nastajanje inm izo j ^
kakovostne slovenske knjige, čeprav je razmerje ® '^jna
založniki zdaj bistveno drugačno. Treba je tudi reči, °.a _anj.
založb v sedanjem, začetnem obdobju lastninjenja
ni o!s a
zacijsko in programsko oblikovana, ostrejšim za^:f „ orezapa se izoblikovane starejše, po številu delavcev očitno p ^
sedene založbe prilagajajo z racionalizacijo svojih k
širjenjem svoje dejavnosti zlasti v smeri trgovine, v ^
programe pa vnašajo predvsem tržno uspešnejša, ^
komercialna dela, da bi lahko z njihovim izkupičkom ^
tudi nekatere druge knjige. Določeni kazalci govoK izrj.
o tem, da druge, tržno obetavnejše dejavnosti ponei .an,
vajo založniško dejavnost, pa tudi knjigotrštvo v drug
V težavah je zlasti knjigotrška mreža, ki za zda) nl foDOma
nikakršnih državnih spodbud ali posegov in pos
izgublja čvrsto postavljeno mrežo knjigarn - zlasti n £v0n.
želju. Vse to ni v prid pripravi in izdajanju kakovostn® |OVov
ske knjige in ena od posledic je določen upad števila n ^
slovenskih leposlovnih knjig. Predvidevamo, da bo ' na
vladujoča delitev dela na tem področju razdelila zai
pa
pretežno komercialno usmerjene založniške hiše,
od Jbjtne
nep
bodo za določene bralce delovale manjše ter a(T)oz3'
založbe (univerzitetne, inštitutske, znanstvene)
jn natis
ložništvo. Zaradi uvajanja novih tehnologij za Pr'Pr®kav° e knjifl
knjig ter možnosti za uvažanje papirja se je tisi "'mennb'
pocenilo, tako da samozaložništvo postaja nekoliko p
teh
nejši dejavnik kot nekdaj. Zanimivo je, da je aCI
ob ^aVi\e
spremembah relativno nespremenjen ostal le n " sUbven'
podpore knjigam in revijam. Že desetletja velja sistem _
cioniranja izdajanja knjižnih in revijalnih programov.
,^ere.
zajo določenim kakovostnim merilom in nacionalnldaiati P°
som ter jih zaradi majhne naklade ni mogoče pro ^
ekonomski ceni. Verjetno ga bo treba kombinirati tu
gačnimi načini podpore.
,tegaćflZ
V Sloveniji izide letno okrog 2.000 naslovovreknjig.
°°
|0vi
1.200 naslovov izvirnih slovenskih del, P ?sta j„1 aeali ^|0
prevedena dela. V letu 1992 so naslovi učbenikov a o jtevi
vseh izdanih naslovov. V obdobju 1986 - 1 Dhsefl P^ih
subvencioniranih naslovov še ohranilo dosežen
° ionira1|"
klega obdobja, v povprečju je bilo na leto sul1991
'Xf1n l<o je &!'
209 knjižnih naslovov. Podobno velja za leto
v,0
izplačanih skupaj 207 subvencij za pripravo in izo ' a17
V letu 1992 se je število knjižnih subvencij zmanjša _ ^
(za subvencije prijavljenih 509 knjižnih naslovov), » s\0ecl^pa na 142 knjig (za subvencije prijavljenih 654 p0sl "L
Zmanjševanje števila subvencioniranih knjig ^ ^pa^l
spremenjenih vsebinskih ukrepov kulturne politike,' aćun
temeljni vzrok v realnem zmanjševanju skupnih
prosredstev za kulturo in s tem tudi sredstev za kn'!rl,
cije. K temu je treba dodati še dejstvo, da se knjig
podatkih - kljub cenejšim stroškom natisa - itno><
povprečne stopnje rasti cen, in to zaradi stroškov
visokih režijskih stroškov založb in visokih strosko
j pre"K .
— n
'
cije knjig. Dodatna vzroka sta tudi padec kupne
valstva in v letu 1991 sprejeta stopnja prometneg
zdaj zadeva tudi knjigo - rezultat česar so manjše
relativno dražja knjiga.

Ustanove za glasbenoscenske dejavnosti sicer opravljajo
svojo dejavnost v zgradbah, ki so bile v preteklosti zgrajene
v ta namen, vendar danes ne ustrezajo več sodobnim standardom. Pridobitve na tem področju so: Cankarjev dom (še
posebej z veliko gledališko in koncertno dvorano) ter novogradnji SNG Maribor in Primorskega dramskega gledališča,
popolna obnovitev in posodobitev Lutkovnega gledališča
v Ljubljani in obnova Mladinskega gledališča v Ljubljani.
Prostorske in tehnične razmere slovenskih kinematografov se
slabšajo. Reproduktivna kinematografija ni enakopravno
vključena med druga področja kulture in ni deležna primerne
pozornosti kulturne politike. Številne dvorane so potrebne
prenove; v tistih, ki so brez potrebne opreme, predvajanje
filmov opuščajo. Neurejeno je prostorsko vprašanje Slovenske kinoteke. Delovno neustrezni ter v denacionalizacijskem
postopku so prostori Filmskega studia Viba film, ki mu bo
v naslednjih letih potrebno zagotoviti možnosti za opravljanje
dejavnosti na novi lokaciji v okolici Ljubljane.
Mnoge splošnoizobraževalne knjižnice so sicer v preteklih
letih pridobile nove ali dodatne prostore ali pa so obnovile
obstoječe prostore. Vendar prostorske razmere, ki so na voljo
- razen v 9 splošnoizobraževalnih knjižnicah - še vedno ne
dosegajo naših dogovorjenih standardov za to področje, ki so
mnogi nižji od mednarodnih. Univerzitetna knjižnica v Mariboru je pred leti dobila novo in sodobno knjižnično zgradbo,
večdesetletni prostorski problem NUK-a in CTK-ja v Ljubljani pa še zmeraj ni rešen, čeprav je doseženo soglasje, da je
v ta namen potrebna novogradnja. Poseben problem je
sodobna tehnična oprema. V leto 1990 sega pričetek usklajene akcije nakupa računalniške opreme. Primerne prostorske in delovne razmere premore le novozgrajena in sodobno
opremljena Univerzitetna knjižnica v Mariboru. Priprave na
novogradnjo Narodne in univerzitetne knjižnice ter Centralne
tehniške knjižnice v Ljubljani pa so v zadnji fazi.
1. KNJIGA, ZALOŽNIŠTVO IN KNJIGOTRŠTVO
Prelomne spremembe družbenega sistema v Sloveniji so
močno vplivale na slovensko založništvo, ki je bilo od kulturnih dejavnosti vselej najbolj izpostavljeno zakonitostim svobodnega trga. Že leta 1989 je Zakon o podjetjih omogočil
založniškim organizacijam, ki pridobivajo prihodek pretežno
s prodajo blaga in storitev na trgu, da so se lahko organizirale
kot podjetja. To so tudi storile vse velike slovenske založbe,
razen Cankarjeve založbe, čeprav jih je prej kot dejavnost
posebnega družbenega pomena ustanovljala večinoma
država in z državnimi sredstvi. Zdaj so delniške družbe. Zaradi
sprostitve zasebne podjetniške pobude se število nosilcev
založniške dejavnosti še zdaj kar hitro povečuje. Tako je bilo
npr. po podatkih Gospodarske zbornice Slovenije leta 1992
v Sloveniji registriranih za opravljanje založniške oz. časo'
pisne dejavnosti 11 podjetij v mešani, 111 v zasebni in 19 v t.i.
družbeni lasti, torej skupaj 141 podjetij. Le r^kaj kasneje,
aprila 1993 pa je bilo registriranih že 14 podjetij in družb
v mešani lasti (8 v založniški, 6 v časopisno- založniški
dejavnosti) ter 211 v zasebni lasti (145 v založniški in 66
v časopisno založniški dejavnosti). Seveda pa je ta številka
dokaj varljiva, saj je založništvo pri večini navedenih subjektov le ena od registriranih dejavnosti, kar lahko pomeni, da se
podjetje dejansko s tem ne ukvarja ali pa to dela le občasno.
Verjetno se bo močno zmanjšalo število za založništvo regiporočevalec, it. 27

Iz sredstev državnega proračuna Ministrstvo za ku'lnostneJr- S®
ke literarne, strokovno-urn
cira osrednje slovenske
splošno kulturne revije ter (so)financirajo (skupa)
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stvom za znanost in tehnologijo ter Ministrstvom za šolstvo in
Sport) znanstvene in strokovne revije za humanistične in družboslovne vede.
Sposobnost, da znatnejši del svojih stroškov pokrivajo revije
same (z izjemo mladinske periodike), se ne povečuje. Zato so
®6 potrebna sredstva za financiranje revij vse bolj povečevala
'Meta
1985 skoraj dosegla sredstva za subvencioniranje
pnjig. Približno tako razmerje se je ohranilo tudi v naslednjih
letih. V letu 1991 je Ministrstvo za kulturo iz sredstev republiškega programa kulture financiralo oziroma sofinanciralo 63
naslovov revij in časopisov (v višini od 60 do 70% predvidenih
stroškov),
v letu 1992 61 naslovov (od tega 4 iz zamejstva) in
v
letu 1993 65 naslovov.

V letu 1992 so te knjižnice imele skupaj 5.612.685 enot knjižničnega gradiva (od tega 5.131.427 knjig) ali 2,82 enote knjižničnega gradiva na prebivalca.
Velik problem so prostorske zmogljivosti splošno-izobraževalnih knjižnic. Knjižnice so leta
1992 razpolagale s skupno
2
površino 49.233 nr ali 24,75
m
na
1000 prebivalcev (mednarodni standard je 36,6 m2).
Odprto vprašanje je tudi neurejen status Slovanske knjižnice
v Ljubljani, ki je specialna in samostojna knjižnica, financirana iz sredstev proračuna mesta Ljubljane, in tudi še nima
svojih ustreznih prostorov.
Bistvena ugotovitev pa je, da država ne zagotavlja dovolj
denarja za redni dotok knjižničnega gradiva, zato se v knjižnicah ohranja staro in na mnogih področjih (znanost, tehnika,
računalništvo ipd.) celo zastarelo gradivo, medtem ko se
zaradi nižje kupne moči prebivalstva skokovito povečuje povpraševanje po knjigah v knjižnicah.

Mladinski periodični tisk se je v Sloveniji v preteklem obdobju
"nanciral po posebnem dogovoru, ki je bil na republiški ravni
sprejet leta 1977. Do leta 1989 so mladinske revije uspešno
Poslovale in imele visoko naklado. Posebej po letu 1991 pa se
I®So Položaj mladinske periodike močno poslabšal, subvencije
Pokrile le še 10% skupnih stroškov, breme vse dražjih revij
so prevzemali starši. V letu 1992 je posebni odbor založnikov
v
[® ij in proračunskih financerjev, ki skrbijo za mladinsko
Periodiko, izdelal sanacijski program za 14 revij za mladino in
°»oke, ki pa še ni uresničen, čeprav so se subvencije za
'°vrstno periodiko nekoliko povečale.

3. GLEDALIŠČE
Republika Slovenija uresničuje svoj interes pri navedenih
segmentih gledališke dejavnosti: mreža stalnih poklicnih gledališč; neinstitucionalna gledališka produkcija in producenti;
gledališka gostovanja in posredovanje gledaliških predstav;
gledališki festivali; mednarodni vidiki gledališke dejavnosti;
gledališkovzgojne dejavnosti in ljubiteljstvo; spremljevalne
dejavnosti (stanovska društva, publicistika, raziskovalna dejavnost).

^knjižnice
jaradi
kulturnih, izobraževalnih in informacijskih nalog knjiž"lc država podpira in (so)financira njihovo organiziranost in
delovanje v mreži javnih knjižnic. V njej sodelujejo in se
Povezujejo šolske, splošnoizobraževalne, visokošolske in univerzitetne ter specialne knjižnice. V kulturo sega samo tisti
knjižnično- informacijskega sistema (KIS), ki zajema
prodno univerzitetno knjižnico v Ljubljani in mrežo splošno'obraževalnih knjižnic ter muzejske knjižnice (ki jih zaradi
Posebnih fondov vključujemo v enotni KIS).

Nesp&rna je ugotovitev, da ima Slovenija relativno razvejan in
razvit ter v daljši tradiciji utemeljen sistem gledališke dejavnosti. Organizacijsko se ta razvija v dveh delih: prevladujoči del
pokrivajo gledališke ustanove, ki so vse po svojem statusu
javni zavodi. Hkrati pa pomemben del produkcije nastaja
projektno, zunaj ustanov, v svobodnejših asociacijah gledaliških ustvarjalcev.
Gledališka središča s stalno profesionalno dejavnostjo so
Ljubljana, Maribor, Celje, Nova Gorica in Kranj (ter v določenem smislu Trst, ki z delom svoje dejavnosti sega tudi čez
državno mejo). V Ljubljani delujejo nacionalno gledališče
' SNG Drama, Mestno gledališče ljubljansko, Slovensko mladinsko gledališče in Lutkovno gledališče, v Mariboru je dramsko gledališče v sestavi Slovenskega narodnega gledališča
skupaj z opernim in baletnim gledališčem ter Lutkovno gledališče Maribor. V Celju deluje Slovensko ljudsko gledališče,
v Novi Gorici Primorsko dramsko gledališče, v Kranju Prešernovo gledališče. Z vidika kulturne politike je pomenljiv podatek, da je država ustanoviteljica poklicnega gledališča le pri
SNG Drama Ljubljana, medtem ko so ustanoviteljice vseh
preostalih poklicnih gledališč občine; vendar so vsa poklicna
gledališča - z izjemo Prešernovega, katerega položaj se je
urejal v posebnih okoliščinah - v celoti financirana iz sredstev državnega proračuna.

^ Primerjavi s knjižničnimi sistemi v drugih (tudi visoko razvi.'l) državah dosega slovensko knjižničarstvo v mreži splošno<°braževalnih
knjižnic presenetljivo visoko strokovno raven.
0
številu knjig na prebivalca, po prostorskih zmogljivostih in
P° številu zaposlenih knjižničarjev pa v povprečju ne dosega
^narodnih standardov (predvsem tistih, ki jih postavlja
J-^ESCOJ.V financiranje iz sredstev državnega proračuna,
Cenjenih kulturi, so vključene naslednje knjižnične dejavnosti;
Delo*
."Delovanje
Narodne in univerzitetne knjižnice v Ljubljani, ki
[»največja
kr»«*iVecJ4 slovenska knjižnica z več funkcijami: je nacionalna
^'žnica,
3žnica, glavna univerzitetna knjižnica Univerze v Ljubljani
Ljubljani,
.!*avna
matična knjižnica in nosilka knjižnično-informacije
* 9a sistema Slovenije ter bibliotekarski razvojni center. Po
®atiosvojitvi je tudi državna bibliografska agencija, referalni
B?n,er in center medknjižnične izposoje, je ISBN agencija
genije in ISSN center Slovenije, center za izmenjavo urad" Publikacij ter depozitna knjižnica za publikacijo UNESCO.

S statističnim pregledom obsega dejavnosti na tem področju
za obdobje 1990 - 1992 je mogoče ponazoriti stanje takole:
V letu 1990: skupaj (apr.) =61 premier, 545 predstav na
gostovanjih, 2266 vseh predstav 434628 obiskovalcev.

.Delovanje splošnoizobraževalnih knjižnic v Sloveniji, ki so
l Od leta 1971 organizirane v mrežo splošnoizobraževalnih
--i 1 «n'c 'n delujejo kot del enotnega slovenskega knjižničnok formacijskega sistema. V vsaki občini je po ena splošnoo°braževalna knjižnica z organizirano mrežo izposojevališč
lkrt?ma
krajevnih knjižnic, ki naj bi delovala kot matična,
v Ir6'8 za razvoj stroke in povezovala knjižnično dejavnost
°bčini.

V letu 1991: skupaj (apr.) =55 premier, 403 predstave na
gostovanjih, 2178 vseh predstav, 442741 obiskovalcev.
V letu 1992: skupaj (apr.) =57 premier, 454 predstav na
gostovanjih, 2235 vseh predstav, 438470 obiskovalcev.
Glede na dostopne nepopolne podatke pa je treba vedeti, da
gre v tem primeru zgolj za ponazoritev stanja.

f,..Sodelovanje
s slovenskimi knjižnicami v zamejstvu in
Ku
P slovenskega knjižničnega gradiva zanje.
in8(n

Za sedanje stanje je značilno, da je državni proračun domala
edini vir sredstev za poklicna gledališča. Postavljajo se vprašanja o dejanski učinkovitosti, racionalnosti in funkcionalnosti takšnega načina organizacije in financiranja gledališč;
vprašanja, ki zadevajo ustanoviteljska razmerja, pristojnosti in

ni5"' S3vp'°šnoizobraževalnih knjižnic je imelo leta 1992 skupaj
J?'*Posojevalnih
mest po Sloveniji (krajevne knjižnice, izpojol8Va
6 "šča, bibliobusna postajališča ali izposojevališča potuknjižnice).
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I
odgovornosti ustanoviteljev in financerjev gledališča
v odnosu države in lokalne skupnosti. Sedanje stanje, ko so
materialne obveznosti do poklicnih gledališč v skoraj izključni
domeni države, ustanoviteljske dolžnosti in pravice pa pripadajo občini ali mestu (izjema je Prešernovo gledališče v Kranju, ki ga država le sofinancira deloma za programske stroške), je neproduktivno vsaj v dveh pogledih: država zagotavlja
sredstva, ne da bi mogla kakor koli vplivati na smotrnost in
učinkovitost njihove porabe, hkrati pa je tak način financiranja gledališč (iz enega samega vira) tudi nespodbuden.

Šentjakobsko gledališče v Ljubljani in Gledališče Tone Cufar
na Jesenicah. Sofinanciranje te dejavnosti je v pristojnost
lokalnih skupnosti in poteka predvsem preko občinskih zvez
kulturnih organizacij. Iz sredstev državnega proračuna s®
delno (so)financirajo vsakoletne predstavitve najbojših amaterskih skupin, strokovno izobraževanje in druge oblike strokovne pomoči tem skupinam.
Na državni ravni sta uveljavljeni dve gledališki festivalski p"'
reditvi: Borštnikovo srečanje v Mariboru in Teden slovensK
drame v Kranju, medtem ko je do določene mere zamrl jn®*'
danji) Festival gledališč Alpe Jadran v Novi Gorici. Vsi tri)
festivali potrebujejo revitalizacijo svoje programske zasnov ■

Poseben problem je dosedanji sistem financiranja gledališč
na podlagi normativov in standardov ne glede na rang in
status gledališča, kjer je letni global proračunskih sredstev za
posamezno gledališče le seštevek posameznih vrst stroškov
(splošni stroški, programski stroški, plače, sklad skupne
porabe, amortizacija), število premier, letnih ponovitev in
gostovanj pa predpisano. Ta merila so relativna in nezanesljiva, saj ne morejo upoštevati zahtevnosti posameznih uprizoritev, njihove dolžine (trajanja), kaj šele kakovosti, tako da
v bistvu izenačujejo monodramo s številčno zahtevno ansambelsko predstavo. Pomanjkljivost tega sistema je njegova
statičnost: vzpostavljena razmerja stroškov za posamezno
gledališče ne omogočajo večjih sprotnih prilagajanj, kljub
temu, da so se v zadnjih letih v strukturi spremenili posamezni
stroški. V letih naraščajoče inflacije s sredstvi državnega
proračuna ni bilo mogoče dosegati inflacijske rasti stroškov
in tako državni proračun ni v celoti izpolnjeval finančnih
obveznosti do gledališč glede na normativno opredeljene
stroške.

4. GLASBA IN PLES
Glasbena dejavnost v Sloveniji je relativno razvejana in I®
delno korenini v daljši tradiciji. Številne oblike 9'?® JL
dejavnosti so ob tradicionalnih sicer količinsko manjši o •
nikakor in ne nujno pa tudi kakovostno manj pomembenV ponazoritev tej ugotovitvi navajamo številčne podatke sam®
za tisti del projektov, ki jih je v letu 1992 sofinanciralo M'nl*j|,
stvo za kulturo: s področja glasbene ustvarjalnosti 17 nO
slovenskih glasbenih del, med njimi eno novo slovens
opero in en nov slovenski muzikal za mladino;s Podr0Je
glasbene poustvarjalnosti 8 novih opernih postavitev, 3 n®
baletne postavitve in 25 ponovitev iz prejšnjih sezon (d
operna in baletna ansambla), 27 novih celovečernih simfon
^
nih koncertnih programov (dva simfonična orkestra), 9 n° ■.
zborovskih koncertnih programov (Slovenski komorni zd°£
s področja prireditvene dejavnosti pribl. 600 glasbenih
ditev (od tega več kot 250 v Cankarjevem domu, okrog <(._
Glasbena mladina Slovenije ter 36 obstoječi glasbeni f® .
vali); s področja glasbenega založništva 39 glasbenozalo*^
1,
ških projektov (med njimi 25 notnih edicij, 2 knjižni izdaj
.a
laserskih plošč in ena zvočna kaseta); s področja Sirr le
slovenske glasbene dejavnosti v mednarodni kulturni P °Lo
19 gostovanj slovenskih glasbenih poustvarjalcev ali nji"10
ansamblov v tujini.

Ob prevladujočem deležu dramske produkcije ne smemo
spregledati lutkarstva z njegovo bogato tradicijo, ki se je
razvilo v pomembno vejo gledališča v svojih institucionalnih
in neinstitucionalnih oblikah ter - primerjalno z drugimi
kulturnimi okolji - dosega izjemno raven. Posebej v zadnjih
letih velja podobno tudi za plesno gledališče, medtem ko so
bile pobude v smeri glasbenega gledališča do zdaj osamljene
in diskontinuirane.
Področje neinstitucionalne gledališke produkcije v Sloveniji
je obsežno in raznovrstno, je pomembna obogatitev slovenskega gledališkega prostora in možnost za razvijanje novih
estetskih, izraznih, organizacijskih in produkcijskih oblik,
organizirano pa je praviloma kot nepridobitna dejavnost
zasebnikov in njihovih skupin, kot društvena dejavnost ali kot
dejavnost samostojnih kulturnih delavcev in njihovih delovnih
skupnosti. Neodvisna produkcija je ne samo dopolnilo,
ampak tudi korektiv in spodbuda dejavnosti gledaliških ustanov, še posebej, ker te dejavnosti ne potekajo povsem ločeno.
Poleg uprizoritev v ožjem gledališkem (dramskem pomenu)
obsega ta produkcija tudi gledališko-plesne, gledališko-glasbene, lutkovne in multimedialne projekte. Je izrazito
usmerjena v mednarodni prostor, doma pa ji ne uspeva zagotoviti večje stopnje neprekinjenosti in ponovljivosti uprizarjanj njenih dosežkov. Razlogi so v slabih in neustreznih delovnih razmerah (predvsem prostorskih in tehničnih) ter sedanjem načinu javnega financiranja. Ministrstvo za kulturo
s sredstvi državnega proračuna omogoča uresničitev posameznih projektov na podlagi letnega razpisa in po predhodni
strokovni verifikaciji, tako da zagotavlja subvencijo v deležu,
ki praviloma ne presega 50% predračunske vrednosti posameznega projekta.

Ti podatki seveda še zdaleč ne zajamejo vsega
pestrosti in raznovrstnosti glasbenega življenja v drz
a hkrati že razkrivajo temeljne smeri spodbujanja 9,aS
dejavnosti z javno podporo. Značilnosti stanja po posam®*
sklopih so naslednje:

Z ukrepi spodbujanje glasbene ustvarjalnosti je do
j '<
država praviloma spodbujala naročila oziroma naS|a'?Jjr
novih glasbenih del slovenskih skladateljev, če so ime v j|jo
prej zagotovljeno izvedbo. Možnosti za zagotovljeno iz ® ^
pa so mnogokrat zelo omejene že s samim dejanskim op ^
jem poklicnih izvajalskih ansamblov. Ti ansambli
v programskem smislu povsem avtonomno in - tudi ^
lastnega prihodka, ki jim je poleg državne podpore p<"%
ben vir za tekoče preživetje - pri oblikovanju svojih Pj^jc
mov slovenska glasbena dela zelo premišljeno vklju'1^,
vanje. Poleg poklicnih ansamblov so eden izmed naroč^
novih slovenskih glasbenih del tudi glasbeni festivali (S1<°$
ski glasbeni dnevi, Kogojevi dnevi, Festival komorne Q' #
XX. stoletja v Radencih), vendar vsa naročila skupaj ne P
žejo 20 del (1990).
Ai
Pri ukrepih za spodbujanje glasbene poustvarja"
^ S
5
moramo upoštevati, da je dejavnost obstoječih ,gla y H
ustanov v poustvarjalnosti skoncentrirana predvsem ^ijI
središčih: v Ljubljani (Slovenska filharmonija, Opera 'n
SNG Ljubljana) in v Mariboru (Opera in Balet SNG
tff [Vj^
Predvsem v operni in baletni poustvarjalnosti gre v te^V
5
nutku za popolno neusklajenost dejavnosti obeh gla
scenskih hiš.
.{
rJ S
Ena bistvenih značilnosti slovenskega glasbenega P LiMva
'■
je, da se kakovostna glasbena pousfvarjalnost ne -vir*^
v obeh simfoničnih orkestrih (in novonastali Mariborski'1 V (L '
moniji), v obeh opernih in baletnih hišah ter enem pok' 1 V <aVe
komornem zboru, temveč tudi v zelo kakovostnih ko"' j
ansamblih. Med njimi vsaj trije ali štirje premorejo

Pri neinstitucionalni scenski produkciji zasluži posebno
pozornost sodobni ples oziroma plesno gledališče, ki se je
organizacijsko in produkcijsko konstituiralo v svobodnih skupinah in drugih asociacijah ter je po svoji naravi in izrazni
univerzalnosti še posebej dinamično, fleksibilno in vedno bolj
pogosto vstopa tudi v mednarodne produkcijske povezave.
Opazno je, da so se gledališka gostovanja po Sloveniji v zadnjih letih zmanjšala. Razlog je v vse višjih stroških, pa tudi
v repertoarnih odločitvah, ki so precej zanemarile ta vidik
dejavnosti.
Ob številnih ljubiteljskih in šolskih gledaliških skupinah negujeta redno amatersko gledališko dejavnost dva stalna odra:
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J nln Studijski pristop k poustvarjalnemu obvladovanju glasmateri e ter so kot taki ,udi z
bist« na
i
repertoarnega vidika
do lnitev
ialn'h
P°
dejavnosti
poustvari nin ansamblov.
Status tehobstoječih
manjših poklicnih
neinstitucionalnih
$Dm b'0V je zelo različen in se je v preteklih letih tudi zelo
ska i?'8' U88,
~ zdazda
iv okviru
nekega večjega, poklicnega izvajalilannZ n •ega v ' v obliki ob večjem izvajalskem korpusu (s
oseb ' ' '' zadnjem času v obliki samostojnih pravnih

Po drugi strani pa v poletnih mesecih druga mesta po Sloveniji le s težavo uresničujejo in neprestano krčijo koncertno
ponudbo v času, ki je zanje (poleg rednih prireditvenih sezon)
najkonjunkturnejši za ustvarjanje podobe turistično-kulturnih mest.
Torej: ne gre toliko za količinsko neenakomerno porazdelitev
koncertne ponudbe, temveč za funkcionalno neustrezno razpršitev te ponudbe; s tem pa tudi sredstev državnega proračuna. Opazna je odsotnost mreže slovenskih kulturnih središč, ki bi morala povezovati ne le nosilce obstoječih glasbenih festivalov, temveč tudi nosilce kakovostnih poletnih prireditev, katerih programi seveda ne posegajo le na glasbeno
področje (npr. Grajske poletne prireditve v Laškem, Piranski
glasbeni večeri, Poletje na Lentu v Mariboru, Folk fest
v Bovcu, poletne prireditve v Velenju, Krškem in še kje, poleg
že omenjenih festivalov v Radovljici, Radencih, Kanalu itd.).

»eno'na 9'asbena poustvarjalnost se poklicno razvija le
ijk *"}
Pevskem zboru (Slovenski komorni zbor), ki pa se je
in u~za vmesno rešitev med interesi države za sistematsko
stvai 6° sstrove
°kovno gojenje zborovske pevske kulture, pouPotreh'
nske
zborovske
dediščine
in sedanjosti
ter
am , '
lilh, nj edrugih
poklicnih
izvajalskih
ansamblov
(Slovenske
taedh° '- . in Simfonikov RTV Slovenija) pri zagotavljanju
v
•ties 3 S8 zadov
°kalno-instrumentalnih del. Ta rešitev ostaja
Pa ne ' '
°liuje predvsem prva dva smotra, slednjega

Omeniti velja tudi ponudbo Glasbene mladine Slovenije in
Glasbene mladine Ljubljane ter številnih neodvisnih (nekdanjih alternativnih) organizatorjev koncertov, ki posegajo
v žanrsko mejna ali množično glasbena področja.

plesna dejavnost se odvija v dveh tipih okolij
kjr q X- cn ljubiteljskih
dejavnosti i p polpoklicno oziroma že
lih ar ,alcev
°. čes upoštevamo, da ima večina najpomembnejših |,|.|^ '
področja sodobnega plesa status samostojUrnih de avcev
iUtitu
'
- Ta dvojnost
pa ne ločuje,
saj neobstoj
oi) , i'onalnega izobraževanja
v sodobnem
plesu
terja, da

Glasbeno založništvo je polarizirano v dve skupini: v ohranjanje slovenske glasbene kulturne dediščine in v založniške
dejavnosti, katerih smoter je zgolj dokumentirati nekatere
ustvarjalne težnje ali poustvarjalne dosežke nekega obdobja.
Predvsem pri spodbujanju dejavnosti iz prve skupine je čutiti
pomanjkanje sistematične in neprekinjene spodbude oz.
zagotavljanje razmer zanje.

S

s,alni
Hoten® tud
Plesni ansambli črpajo poustvarjalni plesni
iti v ii K, 'iz vrst plesalcev, ki se usposabljajo ob dejavno0l 8kih
^bra» 8nia teča
P'esnih skapinah ter z občasnimi oblikami
■°ntini 80898
i < ini')- *3r',em Pa ie izostanek kakovostnega,
'sortninem
institucionaliziranega izobraževanja
<8wu ,e plesu ena izmed temeljnih zavor kakovostnemu
'
dejavnosti pri nas.
DrUl me
«Prij® ri,? en'ina zavora je pomanjkanje primernih delovnih in
'h razmer v tej dejavnosti. Dejstvo je, da niti eden
st ,
m al
^irihii
' ' stalnejšim plesnimi ali plesno-gledališkimi
!<
"itve nima ni,i Pr'bližno ustreznih delovnih razmer, upri" ilr P® so odvisne predvsem od trenutne razpoložljivosti
Jficih dvoran.

5. GALERIJE IN LIKOVNA USTVARJALNOST
Dejavnost na likovnem področju obsega ustvarjanje v likovni
umetnosti ter varovanje, raziskovanje in posredovanje le-te
v okviru muzejsko-galerijske in galerijske dejavnosti. Zvrsti
likovne umetnosti, ki so v zadnjih letih najbolj prisotne tudi
muzejsko-galerijski in galerijski dejavnosti so poleg tradicionalnih strok slikarstva, kiparstva, grafike in risbe tudi fotografija, arhitektura, oblikovanje.
Obstoječe ustanove s teh področij kažejo danes glede na
ustanoviteljstvo, način financiranja in tudi glede na izvajanje
vsebine in obsega dejavnosti, kot je opredeljena v njihovih
aktih, tele neusklajenosti:

i» oj"3av|dejavnost (pogojno uporabljen izraz za dejavnost, ki
iiraJi ia žnotraj obeh operno-baletnih hiš) sicer ne trpi
0 neobstoječih delovnih razmer, (čeprav tudi te vselej ne
Ur,otne ■ normalnega poteka študija novih produkcij in
i«,;. 9a izobraževanja). Vendar pa je tej dejavnosti skupen
^"*nos
>i° v sodobnem plesu in plesnem gledališču pre",(116 d°tok mladih in ustrezno usposobljenih plesalcev,
izr0
ortK PriCa
dno visok odstotek plesalcev - tujcev, ki so
a,i
I
kako drugače zaposleni v obeh operno- baletv
Poprečju
tretjina).v/oliUoct
V baletunhoh
je v zadnjem
ih«. "WU ' Stalnim
tiiHiskoraj
na7aWr\otno
halotnih
'^rnhi s,kialnica tudi nezadostna velikost obeh baletnih
%lc
'
sodelujeta
tudi
v
opernih
predstavah,
s
tem pa
^očno presegajo vsake razumne delovne norme.

- imamo dve nacionalni ustanovi, Narodno galerijo kot
osrednjo ustanovo za starejšo likovno umetnost in Moderno
galerijo, kot osrednjo ustanovo za umetnost 20. stoletja. Ustanovitelj obeh nacionalnih galerij je Republika Slovenija,
dejavnost je financirana iz republiškega proračuna, obe tudi
opravljata poleg matičnih muzejskih nalog vse zakonsko
opredeljene naloge muzeja in v predvsem zadnjem času
bogat razstavni program;
- Arhitekturni muzej, ki deluje kot mestna ustanova (ustanovitelj je mesto Ljubljana), dejavnost je financirana iz republiškega proračuna, opravljal pa naj bi dejavnost s področja
starejše in novo nastajajoče arhitekture, urbanizma in oblikovanja. Posebna skrb muzeja je skrb za zapuščino arhitekta
Jožeta Plečnika. Muzej s svojo sedanjo dejavnostjo, razen
delno preko Bienala industrijskega oblikovanja, ne opravlja
svoje dejavnosti;

Nirh608 de|«wno»t je v bližnji preteklosti doživela največ
l'UrtK n sprememb
v organiziranosti, raznovrstnosti
Sir vJ erem
^tev"u nosilcev. Pred 12 leti je bil odprt Cankarjev
6dit,ev. a se koncertna
se letno zvrsti
povprečno
250 drugod
glasbenih
ponudba
zaradi tega
ni
am
Sa tki1vsakemu
Pak kvečjemu
povečala.
V
zadnjem
času
to
zainteresiranemu, še posebno pa novim
'Hm osebam (koncertnim agencijam), omogoča, da
$0°t° dejavnost. Moč je trditi, da je koncertna ponudba
A
Vo/1')' 'Zfazito in preveč skoncentrirana v Ljubljani, kar
tudi bolj ali manj stalne težave z obiskom. Nerealna
W Kovanja, da bi bili komorni in solistični koncerti dobro
*Wi
°') dejstvu, ki je (v primerjavi z mnogo uglednejšimt
«Vi|uK"»i
glasbenimi središči) že fenomen: ob obstoječem
' Prebivalcev v Ljubljani
ini je kar 5.000 abonentov simfo<nih
ertov
enako število abonentov opernih
""sta
- približno enak
CRrt"'v °b tem pa je v Ljubljani še najmanj 350 drugih
,0i \
lil ,Ve (solističnih, komornih, zborovskih idr.) na leto.
I a Pričino teh dejavnostiHH
°5 J !jv
tako ali drugače sofinancira
V'A
Li*Kir>.
čAmAr zaenkrat
7Ponkmt ni ločevalnega
in^nuainpna merila, kateri del
li^J.■ Pri čemer
/ "eia Ponudbe po pomenu presega samo mestni interes
'V v®nS^0 'so)ustvaria podobo Ljubljane kot prestolnice

- MGLC je zavod v ustanavljanju, ki poteka v okviru Mesta
Ljubljana. Dejavnost, ki pokriva grafiko in risbo, je financirana
iz republiškega proračuna. Ločitev MGLC od Moderne galerije leta 1985/86 je opravičeval Mednarodni grafični bienale
- prireditev, ki je še vedno osrednja dejavnost MGLC.
T. i. regionalne galerije so galerije, ki bolj ali manj dosledno
opravljajo naloge, opredeljene v svojih aktih, njihova dejavnost pa se financira iz republiškega proračuna. Ustanovitelji
teh galerij so občine. Med njimi so: Galerija Murska Sobota,
Pilonova galerija Ajdovščina, Galerija Božidarja Jakca Kostanjevica, Umetnostna galerija Maribor, ki se v zadnjem času
predstavlja z izbranim razstavnim programom, Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec in ne nazadnje Obalne galerije
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" &I6*
status umetniških ateljejev, ki se po veljavni zakonodaj,'®
jejo kot poslovni prostor in se zanje zato plačujejo vis1
najemnine in stroški npr. za električno energijo, in koi™" (
prispevki po tarifah za takšne prostore, ne pa kot za ProS ^
za opravljanje družbene dejavnosti. Problematična so0
merila za oddajo ateljejev in vračanje prostorov p^ ' a
lastnikom oziroma zagotavljanje nadomestnih prostoro
ateljeje.
6. KINEMATOGRAFIJA

Piran, ki razen dejavnosti, ki je sicer opredeljena kot dejavnost muzeja, ponujajo tudi oblikovan program razstavne
dejavnosti, ohranjajo dejavnost Forma vive, predvsem pa hranijo eno najboljših zbirk moderne slovenske likovne umetnosti osemdesetih let. Dejavnost Obalnih galerij je poleg dejavnosti Galerije likovnih umetnosti Slovenj Gradec, Galerije
Murska Sobota in Galerije Božidarja Jakca, pomembna tudi
zaradi zemljepisnega območja, na katerem delujejo ter povezovanja s sosednjimi državami.
V muzejsko-galerijski mreži so razen že omenjenih muzejev
umetnosti oziroma galerij še galerijski oddelki muzejev
(Dolenjski muzej, Goriški muzej itd.) in likovne zbirke (Spacalova, Cernigojeva, Mušičeva itd.), z različnim statusom in
ustanoviteljem. V to mrežo se vključujejo tudi razstavišča
(Cankarjev dom, Mestna galerija, Likovni salon Celje itd.).
Mreža zajema vse zvrsti likovne umetnosti in vsa področja
likovne dejavnosti. To pomeni, da je že zdaj skrb posvečena
zagotavljanju razmer za muzejsko varstvo in predstavitev
likovne ustvarjalnosti (starejše in nove), ena od prednostnih
nalog države.

Kinematografijo sestavljajo:
- filmska in video proizvodnja,
- distribucija filmov in predvajanje filmov,
- založništvo, prodaja in izposoja videokaset,
jm
- slovenski filmski arhiv, filmski muzej in kinotečn3 0
nost,
- izobraževanje za filmske poklice in spremljevalne
sti (filmska vzgoja, publicistika, prireditve in drugo)-

Kinematografija je drugo področje kulture, ki je v za
obdobju ob založništvu doživelo radikalne spremeni ^
spremembe so potekale od popolne državne sKr
^
področje do mnogovrstnosti oblik opravljanja deja i
Zaradi materialnih in organizacijskih težav sta '"{Ljfilf
likvidirani obe osrednji ustanovi na tem področju - vrl'
in Vesna film, ki ju je ustanovila država; do česar bi P „s#
sicer, saj po svojem organizacijsko-poslovnem ustroj
■>
bili kompatibilni z družbenoekonomskimi spre"1® 0p Joi
v zadnjih letih pri nas. Na drugi strani pa je nastala
bolj ali manj uspešnih zasebnih produkcijskih, prikaz
^
in distribucijskih pravnih subjektov, uveljavila se L,jzf
samostojnih kulturnih delavcev, razvila se je mreža viO^t
sojevalnic ter studiev za produkcijo zvoka in slike,oSP' . tf irj|
pa zasebnih kabelskih operaterjev in zasebnih TV P . Jpi^ 'Ha
osrednja kinematografska podjetja so pred lastnins*1 jif ^
blikovanjem, medtem ko so pri nekaterih manjših
S
grafih že uveljavili različne oblike zasebnega dela.
ves čas prehodnega obdobja zagotavljala nujne pusrj^rnioi
za produkcijo domačih kot (posredno) tudi za nakup
lijv
bucijo tujih filmov. V letu 1994 je Vlada RS ustanovila ^
studio Viba film iz preostanka premoženja 0
podjetja, Državni zbor RS pa je sprejel Zakon
^ 4u|
skladu RS in z njim na ta sklad prenesel preostanekP
j(# S
0<
nja bivšega Vesna filma - razen laboratorija za P : jjlif111 V
nje s pripadajočim funkcionalnim premoženjem,
kot zaokrožen tehnološki obrat s posebnim polofi Vv%
B0'
kinematografskem trgu posebno obravnavo in ureo
Sc
Država sicer podpira domači film, toda v zadnjih
sredstva za filmsko proizvodnjo realno zmanjšala..
,ul
pa je manjša produkcija filmov vseh formatov in ire
L(!r V
šan položaj filmskih
ocui
imiiarviii ustvarjalcev,
u^ivctrjcm^ev, iih rvctieieiiiu
kateremu je °0-^ ''''je
tudi vedno večjo deficitarnost nekaterih nujnih (obn
kovnih) filmskih profilov
S S.
Slovenski gledališki in filmski muzej v Ljubljani
s,
samostojna kulturna ustanova od leta 1979, ko ®fnn|cO,|j >
Slovenski gledališki muzej in filmski muzej s knjiz ff <ay0
prej deloval pri Društvu slovenskih filmskih delavc«^# Ovjj
oddelek muzeja zbira, hrani in raziskuje
l
pomembno gradivo slovenskega filma, prireja
Jdoi
stave ter izdaja stalne in občasne publikacije o raz" ^ #er.

Poseben, javnosti manj znan problem, se kaže pri pridobivanju likovnih del - muzealij za zbirke muzejsko-galerijskih
ustanov. Likovno delo je možno pridobiti z odkupom ali kot
darilo oz. volilo, za kar pa v obstoječi davčni zakonodaji ni
ustrezne spodbude.
Iz sredstev dela državnega proračuna, namenjenega vsakoletnemu nacionalnemu programu kulture, se subvencionirajo
pomembnejši razstavni in drugi projekti muzejsko-galerijske
in galerijske dejavnosti na podlagi vsakoletnega razpisa in
strokovne presoje izvedenske skupine za to področje. Razstavne projekte pripravljajo kulturne in druge ustanove, društva in njihove zveze, samostojni likovni ustvarjalci, podjetja
ter druga združenja po vsej Sloveniji. Razstavna dejavnost je
izjemno razvejana. Občasnih razstavišč je v Sloveniji več kot
800. Stalno delujočih razstavišč je 254 (po podatkih Moderne
galerije), največ v Ljubljani (80) in Mariboru (24).
V letu 1992 je bilo v Sloveniji okoli 700 razstav, v letu 1993 pa
okoli 900. Največ so jih v letu 1993 pripravili v Moderni galeriji
(20 v dveh razstavišiih), v galeriji šKUC v Ljubljani (18),
v Obalnih galerijah Piran (30 v 4 razstaviščih) in v Mestni
galeriji v Ljubljani (15). Številne galerije in razstavišča so že
postale pomembne po odmevnosti svojih razstav tudi v mednarodnem prostoru.
Likovno dejavnost in likovno kulturo je mogoče spodbujati na
različne načine. Med najpomembnejšimi so spodbude, ki se
porajajo ob soočenju z umetniškimi deli vrhunske kakovosti,
ob nenehnih stikih s sodobno svetovno likovno ustvarjalnostjo, pomembne so tekoče in relevantne informacije
o likovnih iskanjih in dogajanjih v sodobni likovni umetnosti
doma in v tujini. Za tovrstna neprekinjena srečevanja
s sodobno likovno umetnostjo v Sloveniji sedaj ni niti pravih
organizacijskih, prostorskih in finančnih možnosti in jih je
zato potrebno vzpostaviti.
Državni proračun namenja vsako leto določen del sredstev za
kulturo v obliki posebne finančne podpore ustvarjalnosti
posameznih likovnih ustvarjalcev (za kritje materialnih stroškov prijavljenih projektov). Izbor opravi strokovno delovno
telo ministra za kulturo za likovne dejavnosti. V letu 1992 je na
ta način sredstva prejelo 41 ustvarjalcev, v letu 1993 pa 22. Od
leta 1993 dalje je posamezni ustvarjalec, ki mu Ministrstvo za
kulturo zagotovi sredstva na navedeni način, dolžan predati
likovno delo državi za javno zbirko muzeja oziroma galerije
kot dokazilo o namenski porabi sredstev ter z namenom, da
se na ta način dodatno bogatijo javne likovne zbirke.

Pri Arhivu Republike Slovenije deluje enota Sloven5j*|(/ fy0(j
arhiv, ki od leta 1968 zbira slovenski nacionalni fil?1 ^
skrbi za varovanje filmskega arhivskega gradiva
jjt
mednarodnih standardih. Z osamosvojitvijo
3ai
1991 je začel Slovenski filmski arhiv v sodelovanju J ,% c
skim gledališkim in filmskih muzejem načrtno " mV. % (
predstavljali tudi filme tuje proizvodnje, kar je "P p/ J. Q|e
tudi za Slovenijo opravljala Jugoslovanska kinota'K ■
Kinoteka v Ljubljani je v letih 1991 - 1993 delo"®
jjj %)ju
podjetja Kinematografi Ljubljana, sredstva za n)0n
.%i'5lsi
3
pa so se zagotavljala iz proračuna. Oktobra 199 '®
san poseben dogovor med Ministrstvom za
K;
RS, Slovenskim gledališkim in filmskih muzejem ?
nju razmer in o organizaciji kinotečne dejavnostiK

Za svoje delo potrebujejo likovni ustvarjalci študijski delovni
prostor - umetniški atelje. Največ ateljejev, ki jih imajo
v najemu likovni umetniki, je v občini Ljubljana Center (približno 90), ki pa bodo večinoma vrnjeni prvotnim lastnikom
po Zakonu o denacionalizaciji. Edini namensko zgrajeni ateljeji v Sloveniji so t.i. Mojstrske delavnice v občini Ljubljana
Vič Rudnik (6 ateljejev). Predvsem mlajši ustvarjalci danes
skoraj ne morejo dobiti ateljeja. Nerešen je namreč pravni
poročevalec, št. 27
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-^gSTVO NEPREMIČNE KULTURNE DEDIŠČINE

- Podobne rešitve so smiselne za mesto Ljubljana, ki je
obširen in zahteven spomeniški kompleks. Prerazporeditve
območja zavodpv so upravičene za nekatere občine, na primer za Krško io> Skofjo Loko, ki sodita v delovno območje
bližnjega regionalnega in ne v ljubljanski zavod.
q ,i
- Enako velja za Sežano in Ilirsko Bistrico, ki sodita k zavodu
v Piranu.

erniena

}rP[
kulturna dediščina so različna pričevanja o kulz
VD 9°dovini na ozemlju naše države, kot so npr. naselja,
Savh
, e. naprave, zemljišča, kulturna in zgodovinska krajina
»"kovana narava, ki jih je ustvaril človek in imajo za
"
Slovenijo kulturno vrednost.
l!
ned 4150 objektov naravne in kulturne dediščine, ki so bili
'®ni za spomenike in znamenitosti, kar naj bi bilo po
tf-'.teta 2/3 potencialnih objektov, imamo približno 1.700
Wrokrn'h sP°menikov in naravnih znamenitosti, ki jih je
j I, i °Predelila kot objekte najpomembnejše dediščine, kar
10 ve <0
'tava® u"
'" levilo
objektov. Ministrstvo
za kulturo
kot merila
pri vsakoletnem
zagotavljanju
sredstevupoza
v
° spomenikov predvsem pomembnost spomenika, nje,
n v zac)
Warnembnos
njih letih tudi lokalne pobude za
so le t '
!)jo eri om
strokovno kakovostno pripravljene in ustre. ki veljajo za sofinanciranje iz republiškega
11 irora?una'
ti wa ). Interes lastnika in okolja za obnovo nekega spoan9 J® odločilnega pomena, zato so lokalne pobude spodlcj 'n podprte v okviru finančnih možnosti (državne sub/a> 'Pa !0So zna^ale praviloma 50 % predračunske vrednosti, 50
lil) iju- bili dolžni zagotoviti drugi vlagatelji. Pri sofinancirali Pktii|a
celovite obnove spomenikov je imela prihodnja
m
spomenika odločilno vlogo. Vendar so se v zadnjih
n iNU redstva iz nacionalnega programa kulture namenjala
I ?a
«» • —
V fernp yzdriev
anje
oziroma
za golo ohranjanje substance
/" ^srnbn st).-čeprav ni bila vnaPrei jasna njihova prihodnja
4
'■aftj;:""'kl
Sloveniji sta varstvo naravne in kulturne dediš' irstvoUnara
^en' v 'st'h svodih. Zavod Republike Slovenije za
vne in kulturne dediščine je republiška upravna
v ses,av
J! '^(n
' Ministrstva za kulturo ter opravlja
%ji Cv Za
službo stroke in je njen instančni organ. Sedem
V i»ne
varstvo naravne in kulturne dediščine, ki so stroV'* 1|ona?rstvene organizacije s statusom javnih zavodov, ima
ci/ '''Vtio -°
"Območje delovanja. Regionalni zavodi za varstvo
ln ku
'<urne dediščine opravljajo strokovne naloge
*0 Za območja tehle občin:
itobiij
J iOsll-lanski regionalni zavod za VNKD za ljubljanske občine,
;
r 'o v!u'
Kočevje, Krško, Litijo, Logatec, Ribnico, Škofjo
« ' rnniko, Zagorje;

Restavratorski center Slovenije je izvajalska organizacija, ki
ima status javnega zavoda in matično vlogo v restavratorstvu.
Zavod Triglavski narodni park, zavod Spominski park Trebče
- Kozjanski park in Arboretum Volčji Potok upravljajo
narodne parke oziroma kulturne spomenike.
V letu 1992 je bilo v republiškem in regionalnih zavodih ter
Restavratorskem centru skupaj 225 zaposlenih, od tega 148
strokovnih delavcev.
Do leta 1987 so regionalni zavodi pridobivali sredstva za svojo
redno dejavnost v občinah, ki so njihove ustanoviteljice, od
leta 1988 pa jih pridobivajo iz republiškega proračuna, pri
čemer občinam ostaja obveznost financiranja upravnih nalog
(vendar dogovorjenega deleža vse občine v celoti ne zagotavljajo). Restavratorskemu centru Slovenije in Spominskemu
parku Trebče zagotavlja sredstva za redno dejavnost Ministrstvo za kulturo iz državnega proračuna. Zavod Republike
Slovenije za varstvo naravne in kulturne dediščine dobiva
sredstva za redno dejavnost neposredno iz državnega proračuna, s posameznimi projekti pa konkurira za dodatna sredstva tudi pri Ministrstvu za kulturo, kar vsekakor ni ustrezna
rešitev. Del sredstev iz državnega proračuna dobiva tudi
zavod Triglavski narodni park. V prihodnje bodo strokovne
varstvene organizacije financirane s sredstvi državnega proračuna v skladu s predvidenimi spremembami organiziranosti
državne uprave in področja kulture.
Z novo zakonsko ureditvijo organizacije državne uprave in
pristojnosti posameznih ministrstev bo varstvo naravne dediščine prešlo v pristojnost Ministrstva za okolje in prostor,
z istim zakonom pa bo Zavod RS za varstvo naravne in
kulturne dediščine postal del uprave za kulturno dediščino pri
Ministrstvu za kulturo. V nadaljevanju se bo moral posledično
spremeniti tudi položaj sedanjih regionalnih zavodov.
8. ARHIVI

'"on? h3 VNKD Maribor za občine Maribor, Ruše, Pesnica,
»"Sok Gornja Radgona, Lenart, Lendava, Ljutomer, Mur0rmo
l/Ssi
*. p<ui.inRadlje
Dravi, Ravne na Koro' °venska Bistrica
SlovenjobGradec;

V Republiki Sloveniji je skupno 7 javnih arhivov: Arhiv Republike Slovenije (republiška upravna organizacija v sestavi
Ministrstva za kulturo) in 6 regionalnih arhivov kot javnih
zavodov: Zgodovinski arhiv Celje, Pokrajinski arhiv Koper (z
enoto v Piranu), Zgodovinski arhiv Ljubljana (z enotami v Kranju, Škofji Loki, Novem mestu ter oddelkom v Idriji), Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski arhiv Nova Gorica, Zgodovinski
arhiv Ptuj.

V® VNKD Ce|i® za občine Celje, Hrastnik, Laško,
10"V "C
% 'Sevnica, SI. Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri
fbovlje, Velenje in Žalec;
i^'di

Ji11

Hj?1 Za VNKD Kranj za občine Kranj, Domžale, Jesenice,
' "^dovliica
dovljica in Tržič:
Tržič;
klv0(j Za
VNKD Nova Gorica za Novo Gorico, Tolmin,
Sežano, Ilirsko Bistrico, Postojno, Idrijo;

Temelj dosedanje organiziranosti arhivske dejavnosti sta 95.
in 98. člen Zakona o naravni in kulturni dediščini (Ur. I. SRS,
št. 1/81, 42/86, 8/90, Ur. I. RS, št. 26/92 ), po katerih so
ustanovile arhive Republika Slovenija (Arhiv Republike Slovenije) in občine (regionalni arhivi). Redna dejavnost Arhiva
Republike Slovenije je financirana neposredno iz republiškega proračuna, iz sredstev nekdanje Kulturne skupnosti
Slovenije oziroma preko Ministrstva za kulturo pa se od leta
1988 v višini 94% sredstev financira tudi redna dejavnost
regionalnih arhivov, ki so jih ustanovile občine. 6 % sredstev
za redno dejavnost in polovico sredstev za zagotavljanje
materialnih razmer (arhivski depoji, delovni prostori, oprema)
naj bi pokrivale občine, kar pa se v praksi po večini ne izvaja.

t«r ob4inski zavod za VNKD Piran za občine Piran, Izolo in

tW;*Cea VNKD Novo mesto za občine Novo mesto, Treb, Črnomelj, Metlika.
liSni
Zav
nk rnoč
odi pokrivajo vse območje Slovenije. Naj'S
ie delovanja ima zavod v Piranu (tri obalne
,0
a
P n/ V (j."8d iVečje pa imata ljubljanski zavod ter zavod v Maria-V \' se na ozemeljsko pokritost je smiselno predvideti
*Vn| ePremembe, ki jih bo treba prilagoditi tudi novi
ditvi Republike Slovenije.

Trenutno stanje prostorov, s katerimi razpolagajo javni arhivi
(v m2):

L" v*«3 svoi° dosedanjo odmaknjenost potrebuje FTek^
delovno enoto ali izpostavo zavoda v Murski
t' a ' bo izraziteje skrbela za to področje, bogato pred
®dovi in etnološko dediščino.

skladišča^ 11310, čitalnice=379, laboratoriji in delavnice=407, razstavni prostori=476, prostori za pedagoško
dejavnost=97, knjižnice=386, upravni in delovni prostori=3295, skupaj=16350
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Večina prostorov, v katerih se hrani arhivsko gradivo za ta
namen ni primerna (vlaga, nevarnost vdora vode, vloma, glodalci). Arhiv Republike Slovenije ima skladišča na 7 lokacijah,
Zgodovinski arhiv Ljubljana na 18, Pokrajinski arhiv Maribor
na 4, Pokrajinski arhiv Koper na 2. Skladiščne zmogljivosti
Zgodovinskega arhiva Celje so že vrsto let premajhne, zato
ima arhiv velik zaostanek pri prevzemanju arhivskega gradiva.
Podobno velja za skoraj vse arhive.

Vračanje arhivskega gradiva iz Avstrije, Italije in
SFR Jugoslavije:
Na podlagi pogajanj z Avstrijo med letoma 1975 in
bile vrnjene znatne količine gradiva.

Italija je na podlagi Mirovne pogodbe vrnila arhivsko ff'ŽfO,
Ni pa vrnjeno gradivo za ozemlje nekdanje cone o
Osimski sporazumi še niso uresničeni.
V okviru Mirovne konference o nekdanji Jugoslaviji ie<!e'
skupina za gospodarska vprašanja (v letu 1992) P['P . '
osnutek seznama vseh sredstev, arhivov in obveznosti
n
nje Jugoslavije. Arhiv Republike Slovenije ima PrjPrai
dva predhodna seznama gradiva, ki ga zahtevamo iz V
ustanov nekdanje SFRJ.

Trenutna kadrovska zasedenost v javnih arhivih:
Strokovni delavci
Dok.
Mag.

Vis.
89

Viš.
19

Sre.
36

drugi Skupaj
33
187

Po statističnih podatkih za leto 1992 so hranili slovenski arhivi
40.500 tekočih metrov arhivskega gradiva, ki je nastajalo od
11. stoletja do najnovejšega časa. Arhivi so objavili že vrsto
pregledov, iz katerih je razvidno njihovo gradivo. Veliko
pozornost namenjajo varovanju arhivskega gradiva, dobro je
razvita tudi služba za konservacijo in restavracijo. Gradivo, ki
ga arhivi prevzemajo, poskušajo v najkrajšem času urediti in
popisati tako, da ga je možno uporabiti. Poleg izdelave pripomočkov za uporabo je razvoj usmerjen v graditev arhivskoinformacijskega sistema in njegovo vključevanje v druge
informacijske sisteme. V zadnjih letih se je povečalo delo
arhivov v zvezi z uporabo gradiva, zlasti odkar je postala
aktualna denacionalizacija (uporaba za raziskovalne in študijske namene ter uporaba za uradne, poslovne in osebne
potrebe). V letu 1992 je bilo od vseh uporabnikov v javnih
arhivih kar 55% takih, ki so zbirali dokazila, potrebna v ta
namen, 25 % obiskovalcev je iskalo dokumente v zvezi
z delovno dobo, 10 % potrdila o šolski izobrazbi, 10 % jih je
uporabljalo gradivo za raziskovalne naloge (med temi se zelo
povečuje zanimanje za genealogijo) in razstavne namene. Iz
statistike povzemamo, da so našteli slovenski arhivi skupno
6616 uporabnikov. Pomembna oblika predstavljanja dela arhivov, pomena arhivskega gradiva in njegovega varstva so
objave, razstavna, pedagoška dejavnost.

9. MUZEJI (varianta: varstvo premične dediščine)
Premična naravna in kulturna dediščina je del .
.
ostankov naše civilizacije ter je ob slovenskem jeziku |nR.0
besedi bistvena sestavina slovenske samobitnosti,
varujejo jih strokovne organizacije kot so: muzeji. ^
zavodi za VNKD itd. Naloge varstva opredeljuje jj
o naravni in kulturni dediščini, na muzejskem področju8K j(l
je mogoče strniti v: varovanje, ohranjanje, dokumenti''
predstavljanje premične dediščine.

Premična dediščina, ki je muzejsko gradivo, obsega Prelj|J
s področja zoologije, botanike, geologije, arheollo
antropološke predmete, predmete, povezane z zgo® ^
vojno in socialno zgodovino, razvojem tehnike, °0jft
pomembnimi za zgodovino Slovencev in slovenskega
(.
h
Ija, ki imajo zaradi svojega pomena kulturno vr®j%|{lf
d
Republiko Slovenijo in s tem lastnost premične ®j5toi »n,
*Vi
oziroma muzejskega gradiva. Zavodi za VNKD pa so P
za premično dediščino na terenu.
L"
Ker sam pojem muzeja ni natančno določen, je dan®5^'
natančno opredeliti, koliko muzejev ima Slovenija.
? M® f9o
kih Zavoda RS za statistiko je bilo v Sloveniji v ,etu_05toi(l'
muzejev s statusom javnega zavoda oziroma
muzejske ustanove in 74 nesamostojnih muzejski"n ^ Ž?
Por,
sodijo k zavodom za kulturo, društvom, podjetjem '
pravnim osebam.
.50 %b
Čeprav so v skladu z zasnovo policentričnega raZVs0°'|jjie
nije ustanoviteljice muzejev (in arhivov) občine, ^iA,iii" S
1990 zaradi zavarovanja doseženega stanja na teh P $ 'ato
in zagotavljanja možnosti za njihovo neprekinj® r3«r %
Si
finančne obveznosti do njih prenesene na državn
Občine so ostale še naprej ustanoviteljice - kaf)9 jp> S
zgovorna anomalija v razmerjih med državo in obči"
teh ustanov.
j>•%i
a

Arhivi pridobivajo arhivsko gradivo iz dokumentarnega gradiva, ki nastaja pri poslovanju javnopravnih oseb. Arhivsko
gradivo imetnik po navodilih arhiva odbere iz dokumentarnega. Odbiranje arhivskega gradiva je zelo zahtevna strokovna naloga. Stanje dokumentarnega gradiva pri ustvarjalcih je zelo različno, pogosto ga iz obdobja samoupravljanja
nenadzorovano uničujejo, ker da to gradivo nima nobenega
pomena. V novejšem času je urejenost gradiva pri organih
državne oblasti vse slabša. Takoj ko pride do reorganizacij,
stečaja ali lastninjenja, pa je neredko kdaj dragoceno arhivsko gradivo izgubljeno in sploh ni pripravljenosti za dogovor
o njegovi izročitvi.

Zunaj mreže muzejev in galerij, ki se financirajo iz Jj^1°
skih sredstev, namenjenih programom kulture, so
specialni muzeji (šolski, zemljepisni idr.), številke
muzejske zbirke, nekateri muzeji, ki so jih ustanovi
(Jesenice, Tržič, Lendava, Ribnica itd), muzejs*
podjetij, društev in drugih pravnih oseb ter zasebne

V novih političnih razmerah se poudarja tudi pomen cerkvenega in zasebnega arhivskega gradiva. Z Odlokom o varovanju in uporabi arhivov Katoliške cerkve v Republiki Sloveniji
z dne 7. 12. 1992 je Slovenska škofovska konferenca uredila
vprašanja organiziranosti varstva in uporabe omenjenega
gradiva. Republika Slovenija ter Slovenska škofovska konferenca sta 16. 4. 1993 sklenili dogovor o opravljanju arhivske
dejavnosti Katoliške cerkve v Republiki Sloveniji, ki je postal
temelj za pospeševanje javne arhivske dejavnosti, ki jo opravlja Cerkev.

ti

osmin
n,""«
Republikaa Slovenija je ustanoviteljica osmih
muzeji so : Narodni muzej, Slovenski etnografski mu # j«ni<
doslovni muzej Slovenije, Tehniški
iuihusm muzej
imunoj Slovenja '8|# ( ear
novejše zgodovine (preimenovani MLRS), Narodna1 / <s
Moderna galerija, Gledališki in filmski muzej. Vsi in
K
v Ljubljani.

Od leta 1968 Arhiv Republike Slovenije zbira filmsko gradivoza celotno Slovenijo. Danes predstavlja večina filmskega
arhiva »Slovenica«: negativi in kopije nacionalne filmske proizvodnje na Slovenskem od leta 1905 dalje. Z osamosvojitvijo
Slovenije leta 1991 začenja Arhiv Republike Slovenije v sodelovanju s Slovenskim gledališkim in filmskim muzejem v Ljubljani tudi z načrtnim varovanjem in predstavitvami tujih filmov,
kar je do nedavna tudi za Slovenijo opravljala Jugoslovanska
kinoteka v Beogradu (kinotečna dejavnost). Na podlagi 98.
člena Zakona o naravni in kulturni dediščini skrbi za zvočno
in slikovno arhivsko gradivo RTV specialni arhiv TV in Radia
Slovenija.
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Muzeji sicer imajo obsežen muzejski fond, vend!(0'#!f
vica predmetov, ki jih hranijo, ni dokumentirana. ^ |W >■■
predmetov v 40 muzejih presega dva milijona, %v L
p,
nnl/Mii^o
i o 1/iiUiirnA
as4S & AS A * fl3l^ .d I'j
polovica e»s r\r\r4
področja
kulturne dediščine;
s področja arheologije (727.625 predmetov), sleo'1 #, l>
turna zgodovina (154.156 predmetov), etnolog
^ 6*0
predmetov), likovna umetnost (67.128 predmetov)- „f, * uru,
dovina (35.850 predmetov) in numizmatika (20°°
Vi r
tov). Približno milijon predmetov hranijo muzeji
»o Pri
64

naravnane in zato ni pravih stičnih točk s programi ZKO in
ZKOS. Sodelovanje zato poteka večinoma na individualni
ravni oziroma ob posameznih projektih.

travne dediščine; največ s področja paleontologije, del pa
s Področij zoologije in geologije. Poleg muzejskih predmetov
Ranijo muzeji še fotografsko gradivo (774.618 enot), knjige in
pižnično gradivo (233.611 enot), arhivsko gradivo (preko 50
"soč enot), druge predmete, negative, diapozitive, zbirke pis®9a in drugega gradiva.

V nekaterih občinah so članice ZKO tudi organizacije Glasbene mladine Slovenije.
Po zadnjem celovitem popisu, ki ga je izvedla ZKOS (stanje
31.12.1985), je bilo v 1.269 kulturnih društev in v 4.400 skupin
vključenih 100.000 članov. Največ društev (758) je delovalo
v krajevnih skupnostih in šolah (312). Po zvrsteh so bile
najmočnejše naslednje dejavnosti:

^usmeritev od pretežne razstavne naravnanosti k večji skrbi
'temeljno muzejsko delo je mogoče šteti med pomemb®l»e dosežke slovenskega muzejstva v zadnjih letih. Kaže se
Povečanju števila inventariziranih in dokumentiranih predstav, povečanem obsegu konserviranih in restavriranih
P[Wmetov,
ustreznejši fizični zaščiti muzejskih predmetov in
Pfavljenih raziskavah muzejskega gradiva.

1.014
286
713
302
269
235
130
105
83

vokalno glasbene skupine
instrumentalno glasbene skupine
gledališke in lutkovne skupine
recitacijske skupine
foklorne skupine
likovne skupine
plesne skupine
literarni klubi
foto in filmski klubi

*adnjih letih so bile za muzeje pridobljene in obnovljene
ere 2 ra
zas*-'
9 kulturni
dbe, obnavljali
so insev gradovi
in palače,
ki so
wčiteni kot
spomeniki
njih domujejo
muzejske
^'anove. Vendar pa nekateri muzeji, ki jih je ustanovila
Publika Slovenije, še zmeraj nimajo primernih razmer za
°I6 delo in razvoj. V izrazito slabem položaju so trije osred'^zejl, ki domujejo v isti zgradbi: Narodni muzej, Prirodonimni muze
i Slovenije in Slovenski etnografski muzej, ki
rostorov za
fno»
stalno
predstavitev
svojega
°2nostiP za opravljanje
temeljnih
muzejskih
nalog.gradiva in
10. iteSTAVRATORSTVO

Podatki so resda stari 10 let, ljubiteljska kultura pa je v tem
obdobju doživljala nekatere bistvene spremembe, vendar še
vedno ponazarjajo obseg in razvejanost te oblike aktivne
udeležbe državljanov v kulturi. Pri teh podatkih pa moramo
opozoriti na precejšnje neujemanje z uradnimi podatki
Zavoda RS za statistiko. Razlike nastajajo, ker uradni popisi
zajamejo približno polovico poročevalskih enot. Neprofesionalna vodstva kulturnih društev in skupin se namreč kljub
zahtevam ne odzivajo na uradne popise, medtem ko je bil
popis ZKOS izveden tudi na terenu in s pomočjo občinskih
ZKO. Vsekakor pa se ti podatki izredno hitro spreminjajo, tako
da tem številkam ne moremo povsem zaupati.

^publiki Sloveniji se restavratorska dejavnost opravlja
Sl^ostojni organizaciji Restavratorski center Republike
I »enije ter v oddelkih, ateljejih in delavnicah pri organizacivarstvo naravne in kulturne dediščine: v zavodih za
ki skrbe za nepremično dediščino (Ljubljanski regiQr,
ZVNKD, Medobčinski ZVNKD Piran, ZVNKD Maribor,
v .j™ Novo mesto, ZVNKD Nova Gorica, ZVNKD Kranj);
, L^jih. ki skrbe za premično dediščino (Narodni muzej
h tou? •?'ut>Narodna galerija Ljubljana, Slovenski etnografski
M 'jana, Moderna galerija Ljubljana, Muzej novejše
°vine
Ljubljana, Tehniški muzej Slovenije Ljubljana,
muze
i1 itiui""
i Ljubljana, Pokrajinski muzej Koper, Gorenjski
1
■ ®I Kranj, Pokrajinski muzej Celje, Pokrajinski muzej Mur^0riiL,Dmuze
°ta' Pokrajinski muzej Ptuj, Posavski muzej Brežice,
W
i Kromberk, Kromberk; Pomorski muzej Sergej
!i|(rh a' Piran, Loški muzej, Škofja Loka); v organizacijah, ki
jI® ,,:,v6niie za arhivsko in knjižnično gradivo (Arhiv Republike Slo^arodna in univerzitetna knjižnica). Restavratorsko
,. |„ vra.f;nPst pa izvajajo tudi samostojni kulturni delavci - resta1
re
jiKo [''• dru
9istrirani
v posebnem razvidu Ministrstva za kul''Sl"kvari
9'' ki sicer niso neposredno organizirani v kulturi,
ra
iiCe ! ni° pa se s kulturno dejavnostjo (to so različne delavIf tivi|
Posamezniki, ki delujejo pri drugih organizacijah,
W;° pravnih
subjektih ali samostojno brez statusa). V to
s ada
lik
P
io
tudi inoddelek
restavratorstvo
na Akademiji
- °vno umetnost
zametkizapodobnih
oddelkov
na drugih
Sevalnih ustanovah.

Občinske ZKO delujejo trenutno v 61 občinah - v Piranu
opravlja funkcije ZKO KUD Karol Pahor, v Postojni pa so letos
(?) ZKO ukinili.
Kadrovska zasedba v občinskih ZKO je izredno pestra in
pravzaprav nima neposredne zveze z obsegom ali kakovostjo
dejavnosti občinskih ZKO. Za to področje tudi ni enotnih
normativov ali standardov enotnih opisov delovnih mest, kar
je posledica posebnih organizacijskih povezav in načinov
financiranja. Najmanj enega poklicnega delavca za ZKO imajo
v 51 občinah, od tega jih 40 dela samo za ZKO, drugi pa imajo
še dodatne obveznosti (knjižnice, kulturni domovi, zavodi za
kulturo ipd.). Poleg organizacijskih delavcev-tajnikov ZKO so
ponekod zaposleni še strokovni svetovalci - največkrat za
glasbeno ali gledališko dejavnost in administrativni in tehnični delavci, kadar ZKO upravlja kulturne objekte.
Organizacijski delavci imajo pretežno srednjo in višjo izobrazbo, njihov formalni status pa je izredno raznovrsten, saj
so nekateri zaposleni pri ZKO, nekateri v občinski upravi,
nekateri pa v zavodih za kulturo.

ifeVjliB|TEUSTVO V KULTURI. KULTURNA VZGOJNA IN
» J Uit
1™^"° Ijubiteljstvo je odigralo v splošni in kulturni zgodo,1«*' »ij^Venro,,
..Innn Pri
Dri tem je
ia treba
Imha dodati,
rinriati da je
ie
<lj Juncev pomembno vlogo.
• F*nk
i organiziranih oblik pod močnim vplivom političnih
m*
e,
Van 'n s 'em nanie vezanih ideologij, izredno močno pa se
n
Ner> °eP°udarjal tudi pomen teh dejavnosti za ohranjanje
iiijti-- nacionalne identitete. Med ta prizadevanja lahko
l^fai ° ,a^° začetke slovenskega gledališča kot čitalništvo,
klerikalna in prosocialistično usmerjena delavska in
r
j Wr ® društva. Po II. svetovni vojni se je trend podrejanja
Vs
ivi'° Ss?
®binšepolitičnemu
in se konec
®tih let,
posebno padelovanju
kasneje vnadaljeval
obdobju liberalizma,
0sto m
iU ■\ri5?
Po a umikati, dokler ta vpliv konec 60. let ni
>lo, "tno izginil.
3 w ^6
Loji^ia rtrP.^ul,urnih organizacij Slovenije (ZKOS) so včlanjena
ustvarjalcev,
,u
7
u a' Cni
di društva poklicnih kulturnih
0
-«"iocni
oaDori
pa
iuai
v
nekatere
občinske
ZKO, še
i r %i)n0 v
°dbori pa tudi v nekatere občir
/fi&ol! Mariboru. Ta članstva pa so bolj ali manj formalna,
Programske usmeritve teh društev večinoma sindikalno

Republiška organizacija zaposluje 19 delavcev, od tega 10
strokovnih svetovalcev, dva organizatorja, 6 administrativnih
in finančnih delavcev in vodjo strokovne službe, ki je hkrati
tajnik ZKOS.
Skupaj je v mreži ZKO zaposlenih 116 delavcev.
Na splošno bi lahko delovanje republiških in občinskih ZKO
razdelili v pet sklopov:
-

kulturna ustvarjalnost in poustvarjalnost,
kulturnoizobraževalni programi,
kulturno posredništvo,
kulturno sodelovanje s Slovenci v zamejstvu in na tujem,
založništvo.

Glavni viri financiranja ljubiteljskih dejavnosti in organizacij
so trije: pretežno proračuni občin, delno pa države, sponzorji
in kotizacije ter (redko in samo na ravni skupin ali društev)
članarine.
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posebne razmere, ki se kažejo v tem, da živijo v okolju s kulturnimi dobrinami predvsem večinskega okolja (knjige,astr
us
nove, množična občila). Ker je vzpostavitev mreže l j
kulturnih ustanov skoraj nemogoča, zamenjava občil vec
skega okolja z matičnimi pa ni enakovredna, zadovoljil
svoje potrebe tudi z dobrinami in vrednotami okoljarnan
vecir ■
Kulturne dosežke matičnega naroda lahko pripadniki
ijV|
spremljajo v okviru ustanov v prostoru, kjer manjšina,rez •
Pripadniki manjšin lahko dejavno zadovoljujejo svoje po j(l
tako, da ohranjajo lastne tradicionalne kulturne Yzor?®rih
vrednote (sodelujejo v folklornih skupinah, pevskih zDO
ipd.).
Na ravni države so se prednostno v okviru programa kultur^
nega razvoja narodnosti zagotavljala sredstva za ustvarja'"
dejavnost pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti. '
delovanje knjižnic, nakupe knjig in periodike v matern®
dZ
jeziku; sodelovanje s knjižnicami v Italiji, Avstriji in na ^anar
.
skem; sredstva za izdaje izvirnih del ustvarjalcev obeh °
nosti, prevode, dvojezične izdaje, tiskanje italijanskega cas
pisa La Battana; sredstva za amaterske kulturne skupine od
inarodnosti;
IUI vsvai ivdki | ui
\jWOluvui 'J in nunuii
i« stike z nnai
sredstva (.u
za gostovanja
kulturne
nima narodoma. Pripadniki obeh narodnosti so načrtovali,
usklajevali svoje programe kulturnih dejavnosti v "okvir"
an
posebnih interesnih skupnosti za prosveto in kulturo italij *
kult"
ske narodnosti ter interesnih skupnosti za prosveto in
madžarske narodnosti.
Nesporno je spoznanje, da je priseljevanje v Slovenijo P0^.
čalo etnično in kulturno pluralnost v Sloveniji. Zato je _.M
turna politika skušala upoštevati ob potrebah in inter
avtohtonih etničnih skupnosti tudi kulturne potrebe zaV
Priu.'ler
cev ter hkrati oblikovati in krepiti pluralno kulturno ®^|jistrpnost pri ljudeh, katere bistvena vrednota je sožitje
nih kultur.
1
• Že do zdaj je kulturna politika skrbela za skladen re9l0'nalf?
regirazvoj, ki je upošteval tudi etnično pluralnost. Kulturni
onalizem je plasti pomemben za tradicionalno e4ni^n.°|(ov«
ralna območja. Trudila pa se je tudi povezati kulturne to i(1
in kulturno snovanje Slovencev ne glede na to, kje žfVl ^
ustvarjajo; oblikovati globalni kulturni prostor, ki ga °P vpo
ljujeta kulturna dejavnost in ustvarjalnost vseh Slovence ^
svetu. Pri tem je pomembnejše, da se akterji kulture °P v6iv
ljujejo kot Slovenci, kot pa da gre le za ustvarjanje v si
skem jeziku.

Praviloma delež sredstev iz občinskih proračunov, ki jih med
društva in skupine razdeljujejo občinske ZKO, ne presega
50% vseh potrebnih sredstev za dejavnost. Društva si manjkajoče finance, še posebno za rekvizite in gostovanja, priskrbijo
predvsem s sponzorji, pri čemer so imele do zdaj prednost
tiste skupine, ki so imele stalne pokrovitelje. To so bila praviloma večja podjetja, ki pa so zdaj bolj ali manj v težavah, tako
da je presahnila tudi podpora s te strani. Financiranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti na osnovni ravni je torej bolj ali manj
neurejeno, prepuščeno splošnim razmeram v posameznih
občinah, ki pa so kritične.
12. NEODVISNA (ALTERNATIVNA) KULTURA
V preteklem desetletju je bila kultura, poimenovana za neodvisno ali alternativno - kar je skupek različnih ustvarjalnih
praks, razumljenih v širšem smislu urbane neinstitucionalne
kulture - eden najvitalnejših delov nacionalne kulture in
umetnosti. Takšna kultura je v slovenskem kulturnem prostoru sicer intenzivno prisotna že več kot dve desetletji, pri
čemer je morda mejno leto 1972, ko je nastal Študentski
kulturni center (ŠKUC) v Ljubljani. Njeni zametki pa segajo še
vsaj desetletje nazaj in se v 60. letih kažejo v literaturi in
revijalnem tisku, glasbi, gledališču in vizualnih umetnostih
(likovnosti, filmu, začetkih videoumetnosti, ambientalnih
intervencij ipd.). Bila je področje nove kulturne senzibilnosti,
pomenila je možnost izražanja in oblikovanja ustvarjalnosti,
porojene iz konceptualnega odpora kulturnim (in političnim)
konvencijam tistega obdobja. Ves čas je korespondirala
s (civilno) družbenimi gibanji in urbanimi subkulturami ter po
letu 1980 postala pomemben sooblikovalec civilnodružbenih
prizadevanj v boju za demokracijo in pluralizem v slovenski
družbi. Ta njen angažirani naboj se je srečno ujel s kakovostno ponudbo projektov in programov, ki so pomembno
sooblikovali podobo slovenske kulture v prejšnjem desetletju.
Njene temeljne značilnosti - odprtost, pluralizem in internacionalnost - so v devetdesetih olajšale in pospešile prodor
dela njene najkakovostnejše ponudbe, ki je že dosegla zavidljivo profesionalno raven, v mednarodni kulturni prostor. Tam
je marsikdaj vzpostavljala prisotnost slovenske kulture na
svetovnem kulturnem zemljevidu in vzbujala zanimanje za
slovensko kulturo nasploh, s čimer je odpirala'poti mednarodne uveljavitve tudi nosilcem institucionalne kulture. Navznoter, do etablirane slovenske kulture, pa ne gre spregledati
njene pomembne inovacijske vloge, saj se je izrazito odzivala
predvsem na aktualne medijske, tehnološke, komunikacijske
in estetske izzive ter v svoji tranzitivnosti nespregledljivo
vstopala tudi v današnjo institucionalno kulturo.

14. MEDNARODNO SODELOVANJE IN PREDSTAVITV0
TURE '

Nosilce opisane ustvarjalnosti gre iskati v prostoru od neodvisnih glasbenih, gledaliških in likovnih skupin do samostojnih popularnoglasbenih, fotografskih, filmskih, stripovskih,
oblikovalskih, video ter multimedialnih ustvarjalcev ter od
organizmov, kakršni so (bili) različni mladinski (celo šolski)
kulturni klubi ali centri po Sloveniji, še posebej Študentski
kulturni center (ŠKUC), študentski revijalni tisk in založbe,
Center interesnih dejavnosti mladih Ljubljane (CIDM), gledališča Pekarna, Glej, Koreodrama in podobna, vrsta skupin in
gledališč s področja sodobnega plesa na čelu s Plesnim
teatrom Ljubljana, Intaktom ter mariborskimi in celjskimi
ustvarjalci, Neue Slovvenische Kunst (NKS), KUD France Prešeren do različnih prireditev kot kanalov za posredovanje teh
vsebin znotraj Slovenije in v tujino.

r
Nova mlada država Slovenija mora svojo identiteto uve'i
0
ter utrjevati hitro in učinkovito. Kultura, ki je v samem t ^
osmislitve in identifikacije slovenske državnosti, Isihko
kovito postavi državo kot tako na zemljevid sveta in vrisrti j|i
rodno zavest o njej. Kultura je tudi tista, ki zmore P po"®
temeljni izvirni delež k široko proklamirani obliki skupne
Evrope.
■ pr0v'
Slovenija po osamosvojitvi pri sodelovanju v kulturi n J^ii M
zela nasledstva SFR Jugoslavije in je bila na tem P°' ^
postavljena pred povsem nove naloge, ki gredo enakoP stor
priznani evropski državi ter v marsičem izhajajo iz sar^of
nega članstva v mednarodnih organizacijah (ZN, Sve'c8
in njune organizacije), v katerih je prej sodelova' ^ji
posredno. Vse te naloge je prevzela v celoti in Prl ^
izkoristila tudi izkušnje iz posrednega sodelovanja v n«^ iS
c6
državi. Uveljavitev Slovenije v kulturi je'odvisna
njenih lastnih ambicij in znanja, ne pa od novih zal
meril.
Si
Slovenija svojo predstavitev marsičem gradi na kultur'
pa kultura ne more biti le sredstvo za predstavitve dri'
\
letu 1990 je bilo nekaj dobrih predstavitev Slovenije»
v njih pa je s ti. združenimi predstavitvenimi sredstvi P.A
s#! S
tivno sodelovala tudi kultura. Žal je bil tedanji združe"
/
za te namene že v letu 1993 ukinjen, poslabšala pa s
medsebojna usklajenost državnih resorjev na tem P°8 « V
Kasneje pa se je sodelovanje bolj oprlo na druge tem

13. MANJŠINSKA IN MIGRACIJSKA KULTURNA POLITIKA
Naloga demokratične države je, da ustvarja razmere za razviti
kulturni pluralizem in čim boljše razmere za kulturno ustvarjalnost pripadnikov vseh etničnih manjšin. Le tako bo možno
ohraniti in še dvigniti že doseženo raven manjšinske in migracijske politike pri nas, ki naj bi bila naravnana v interkulturalizem. Navedeno velja tako za kulturo v Sloveniji kakor tudi za
globalni slovenski kulturni prostor.
Pripadniki narodnih manjšin živijo svoje kulturno življenje
vsaj na treh ravneh: svoje kulturne potrebe zadovoljujejo
pasivno in aktivno, hkrati pa vstopajo na področje kulture tudi
kot ustvarjalci posebnih kulturnih dobrin. Zanje veljajo
poročevalec, št. 27
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je treba omeniti, da se potrebe mednarodnega kulturnega
^delovanja povečujejo znatno hitreje kot sredstva države v ta
3men. V skladu s tem se zaostrujejo tudi merila tega sodelo™ija in prilagajajo njegove oblike, kjer imajo zaradi materialsijokovno
,omei'tev
prednostizmenjave
racionalnejše
in individualnejše
ter
zastavljene
ter sodelovanje
v poglavitnih
. 'Opskih združenjih pred razmeroma dragimi gostovanji večkulturnih skupin na tujem oz. tujih umetnikov pri nas.

evropskih in Unescovih programih kot nosilke usklajevanja in
posameznih projektov. Slovenija se razmeroma živahno vključuje v akcije Sveta Evrope in Unesca, čeprav bi morale biti
naše ambicije, zlasti zato, ker je Slovenija nosilka posameznih
projektov, tudi večje. Tudi stiki z Evropsko unijo postajajo
pomembnejši, še pomembnejši pa bodo, ko bo Slovenija
postala pridružena članica. Ne gre pa prezreti, da pri nas
nimamo posebej usposobljenih ustanov, ki bi skrbele za kakovostno sodelovanje in jih ima večina držav. Razen na Dunaju
v nobenem od slovenskih veleposlaništev še nimamo t.i. kulturnih atašejev. Do neke mere ima Slovenija zato že vnaprej
nekoliko slabše izhodišče: zato se zgodi, da ni povabil na
nekatere najuglednejše kulturne dogodke, tudi za sodelovanje v vsakoletni evropski kulturni prestolnici ne.

Ie!rs'ne dejavnosti za zdaj potekajo še preveč neusklajeno in
.Pregledno. Po eni strani predstavitvene projekte potrjur.;°
ed n min posredujemo v okviru Ministrstva za kulturo (med
prii
?nnimi
' i prijavami
mednarodnega sodelovanja), po drugi se to
aia
rii
3
r
za
6
?
. zadeve, po
...
f^ ' Ministrstvu
hoc
tretji
pa karmeril
»ad
(t i P i naših ambasadahzunanje
in predstavništvih.
Ni trdnih
0

ka
Mir anina' us,
J prispeva k predstavitvi slovenske kulture
nism'
'
rezne razmejitve
med mednarodnim
li rn Posameznikov,
skupin ali nacionalnih
kulturnihsodelovaustanov
9aniziranim predstavitvenim nastopom v tujini.

V tem smislu je mednarodno sodelovanje že zdaj manj vezano
na dogovorjene dvostranske kulturne sporazume, ki so podpisani z večino evropskih držav, temveč vse bolj na svobodno
izbiranje partnerjev v tujini in na osebne, deloma tudi institucionalne vezi. Hkrati pa vendarle ustvarjamo možnosti za
ambicioznejšo lastno predstavitev. Regionalni kongres za
zborovsko glasbo leta 1996, projekt kulturne prestolnice Ljubljane za mesec junij 1996 ter zahteven češko - slovenski
projekt velike Plečnikove razstave na praških Hradčanih leta
1996 so gotovo dogodki, ki bodo odmevni tudi v drugih krajih
Evrope in sveta.

Po u
£ mednarodnega kulturnega sodelovanja se počasi
a,„_ i8- K temu nas silijo nova članstva v mednarodnih
[izacijah, dvostranski sporazumi med Slovenijo in pošast '^i
đ državami, nujna skrb za Slovence po svetu ter dej». ■ a so nas mnogi drugi sosedje že prehiteli. Tu mislimo
'sem na države Srednje Evrope (Višegrajska skupina,
Romunija), ki se zelo ambiciozno pojavljajo v večini

DODATEK 2
*>ANJE stanje in podlage za oblikovanje spodbudnejše davCne politike
^UMETNOST in kulturo
Ob pregledu sedanjega stanja Ministrstvo za kulturo Državni
zbor tudi obvešča o svojih okvirnih usmeritvah pri predlaganju dodatnih olajšav oziroma sprememb sedanjega davčnega
režima, veljavnega za področje kulture. Vendar velja opozoriti, da gre zgolj za okvirna razmišljanja, ki smo jih izmenjali
s pristojnim ministrstvom - Ministrstvom za finance
- v posebnem razgovoru in niso usklajena tako, da bi bilo
možno neposredno oblikovanje predloga. Vsekakor pa bomo
usmeritve poskušali uveljavljati v vseh analizah in spremembah celotnega svežnja davčne politike oz. spremembah vseh
posameznih zakonov s tega področja.

Uvod
t.
Jbor
3J[.'
Republike Slovenije je ob prvi obravnavi preda 0r,a 0
,.
organiziranju in financiranju na področju kule
rtl
a drugimi stališči v 18. točki sprejel tudi naslednje:

tlli
„u|
- za finance in Ministrstvo za kulturo naj pripravita
(pf ^sprememb
in dopolnitev ustreznih finančnih zakonov
on 0
>i o|a»Sava
dohodnini, o sponzorstvu, donatorstvu in davč% j J na h),
ki bi omogočili samostojnim kulturnim delav'siitu®. 'i<ev pogojev dela z delavci, zaposlenimi v državnih
'lah na področju kulture.«

II. SEDANJE STANJE IN USMERITVE MINISTRSTVA 2A KULTURO
Navajamo sintetični pregled določb davčne zakonodaje, ki
določajo olajšave in oprostitve na področju kulture:

staližča in
V0Kavedena
sklepi rokovno niso vezani na
^da re Vnavo
omenjenega
predloga zakona, predlagatelj
za er|
•SriJ?
ega od treh najpomembnejših instrumentov.
1
Proračuna za neposredno (so)financiranje kultura'dmov,
sistemski ukrepi na področju kulture in spoda
>v®Vcna politika, ki zagotavlja neodvisne vire financira1
,e a
a
la®
predlagatelj želi
Državni
zbor oo^iiaiuu
seznaniti
^9ni'??' s,an
°y9 picuia^aioij
/LOII ui^av
III iuui
nt V >acleva
h
jem davčne politike v tistem delu, ki nepo% Cri?rf
,umetnost in kulturo, oziroma z olajšavami, ki
'i %0a?Va davčna zakonodaja za področje kulture. Hkrati
r'sko meni' da v prid kakovostnejši drugi obravnavi
5m
j Srif, mePodloga te informacije ne kaže zoževati le na
'5 '»sli . d samostojnimi kulturnimi delavci in delavci,
" iRai.."111 v državnih ustanovah na področju kulture, marcelotno področje.
A
in
«»',e
'ormacije
so upoštevani:
Ministrstva
za
i«F Ke
ta«.
416-3/94
z dne
11/5-1994 zdopis
naslovom
Pregled

1. ZAKON O DOHODNINI
9. člen zakona - zmanjšanje osnove za dohodnino
V skladu s 3. točko 9. člena Zakona o dohodnini se osnova
zmanjša za sredstva, ki jih lastnik naravne znamenitosti ali
kulturrfega spomenika vloži v njegovo vzdrževanje pod
posebnimi, z zakonom določenimi pogoji. Prav tako se
zmanjša za sredstva, vložena v nakup leposlovnih knjig, plošč
umetniške vrednosti in za sredstva, vložena v nakup likovnih
del. V 7. točki istega člena se osnova za dohodnino lahko
zmanjša tudi za plačane prostovoljne prispevke in vrednost
daril v naravi za kulturne namene, kadar so izplačane osebam,
ki so v skladu s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje takšne dejavnosti.
Ministrstvo meni, da bi se olajšave iz 3. tč. 9. čl. morale
razširiti še na znesek sredstev, namenjen za obisk kulturnih
prireditev. Hkrati Zveza društev likovnih umetnikov Slovenije
predlaga še: ustrezno potrdilo o izvirnosti umetniškega likovnega dela se uveljavi kot podlaga za uveljavljanje davčne
olajšave. S tem bi bilo mogoče povečati zanimanje za zakonito prodajo umetniških (likovnih) del s potrdili, saj bi uveljavili še eno možnost za zakonito zmanjševanje davčne osnove
davčnih zavezancev, hkrati pa tudi plačevanje prometnega

Ntvi?'°droCia davčne zakonodaje, ki določajo olajšave in
i fiki lot,na področju kulture, rezultati razprave o davčni
^r%
instrumentu kulturne politike ob usklajevanju
Vii,^đlo9a zakona o organiziranju in financiranju na
Kulture, zamisli in predlogi različnih združenj
r
u ,u
°W
' re (predvsem založništva ter likovne in galerijiSr S ki ®^'),er spoznanja strokovne službe Ministrstva za
j® >j V ^ ob svojem rednem delu srečuje tudi s to probleff
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davka za prodana dela. Vsako izvirno umetniško delo bi
moralo biti opremljeno s potrdilom, kar bi bilo zakonsko
določeno v interesu kupca in prodajalca. Kupec bi s potrdilom
uveljavljal davčno olajšavo dohodnine, avtoi^pa bi po predlogu Zveze društev likovnih umetnikov Slovenije uveljavljal
dosledno upoštevanje t.i. »sledne« pravice, pb kateri je avtor
upravičen do določenih odstotkov od vsakokratne prodaje
umetniškega dela, ki ga je ustvaril.

stavniki Ministrstva za finance ugotovljeno, da takega^^®^
ničnega« preusmerjanja davkov nazaj na področje, kjer
sistem t •
davki plačani, ne pozna noben sistem, še zlasti ne sisi
„I
minictrstVO tOVW"®
integralnega
proračuna. Finančno niinistrstvo^to^^
pobude ne podpira. Ugotovljeno je bilo, da se tudi javni
v zahodnoevropskih državah ne napajajo na tak na1cin,
več jih z normalno distribucijsko tehniko napajajo d'
proračuni.
V Ministrstvu za kulturo zato ugotavljamo, da s pobudo.
bila po našem mnenju najambicioznejši način uvajanja ^
tivno neodvisnega napajanja kulture, za zdaj očitno ne
j
mogoče prodreti.
i' ,
3. ZAKON O DAVKU NA DOBIČEK PRAVNIH OSEB

Olajšave v 9. členu zajemajo poleg kulture v 3. in 7. točki tudi
še vsa druga področja t.i. družbenih dejavnosti, skupaj 12
točk. Za vse skupaj je možno uveljavljati olajšave le do višine
3 % davčne osnove, kar je glede na številnost področij in
njihov pomen gotovo premalo. Zato predlagamo povečanje
stopnje s 3% na 10%.

Določila 6. člena tega zakona določajo, da društva, iaV^e
zasebni skladi ter javni zavodi, ustanovljeni za neprioo
namene, ne plačujejo davka od dobička.

Ministrstvo je že sprožilo pobudo, da se dohodnine ne plačuje
od tistih nagrad oziroma priznanj, ki se podeljujejo umetnikom in kulturnim delavcem kot posebno družbeno priznanje
oziroma od nagrad za življenjsko delo.

V 25. členu se priznavajo med odhodke tudi
kulturne namene, vendar največ v višini 0,2 %
prihodkov.

39. in 53. člen - davek iz dohodka iz dejavnosti
Samostojni umetniki imajo v primerjavi z drugimi davčnimi
zavezanci možnost, da zahtevajo, naj se jim dobiček ugotovi
tako, da se od ustvarjenih prihodkov odštejejo normirani
dohodki v višini 40 % ustvarjenih prihodkov, če ne zaposlujejo
delavcev, s čimer se izognejo vodenju poslovnih knjig.

Predstavniki Ministrstva za kulturo so v razgovorih s' P^^a
niki Ministrstva za finance ponovili pobudo, naj se °"s °oveja
vlaganje sponzorskih oziroma donatorskih sredstev p ^
z 0,2% na višji znesek. Vendar se je izkazalo, da P, :java
praviloma že zdaj ne dosegajo 0,2%, ker tovrstna o i a
zanje ni dovolj zanimiva. Razlog za to je, da ta o J ^
pomeni le zmanjšanje davčne osnove in ne možno ,^jne
namesto državi podjetje nameni sredstva do določene
npr. kulturi.

Ministrstvo v sodelovanju z Republiško upravo za javne prihodke rešuje vprašanje obdavčitve samozaložnikov, ki so
obdavčeni po splošnih merilih. Postopek njihove obdavčitve
bo čim manj zapleten, zato naj bi samozaložnik vodil enostavno evidenco prejetih in izdanih poslovnih listin, ne pa
poslovnih knjig. Avtor bo pri pristojni davčni upravi napovedal
»dobiček« oz. »izgubo«, doseženo s samozaložniško dejavnostjo za preteklo leto. Pri tem bo uveljavljal znesek, ki mu
pripada na račun avtorskega dela kot strošek. Davčno osnovo
bo samozaložnik lahko zniževal z izkazano »izgubo« iz preteklih let, kolikor pač traja projekt.

'
1

Zato se Ministrstvo za kulturo v skladu s 5. točko st^0g3
sklepov, ki jih je sprejel državni zbor ob obravna'<1^ t\>
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o oD
d«' ngye
dobiček pravnih oseb, naj Vlada RS do druge ,aganie
zakona prouči možnost takšne davčne olajšavev zain za
v kulturo, znanost in šport, ki bi se do določene '" ze(na
vala od zneska davka in ne le od davčne osnove, za«
čimprejšnjo določitev takšnega zneska.
. „ izi0m"s Pot,
Vendar pa hkrati menimo, da bi morala biti taka izorif
j. ®3V(
Pri c
davčna olajšava povezana le z donacijami in ne
njem. Ker gre pri sponzoriranju za obojestransko kori
torstva in sponzorstva ni mogoče enačiti. Tako bi s |e 0i < p|
s tega vidika sponzorska sredstva še naprej odbi) e(jstv® 'ara,
davčne osnove, medtem ko bi se za donatorska
v določenem obsegu znižal davek. S tem bi PreU,s0^
sredstev za davek v kulturo, znanost in šport podpn
ski in ne sponzorskega pristopa.

2. ZAKON O PROMETNEM DAVKU
Določilo 10. člena zakona določa možnost nakupa opreme za
opravljanje (tudi umetniške dejavnosti) ob izpolnjevanju
pogojev iz 7. člena istega zakona.
V 18. členu je določena oprostitev prometnega davka za
predmete, ki jih odkupujejo muzeji in galerije kot muzejsko
vrednost, ter arhivsko gradivo, ki ga odkupujejo muzeji in
arhivi.
Oprostitev že velja za predmete, ki so muzejske vrednosti, in
za arhivsko gradivo. Promet z večino izdelkov s področja
kulture je obdavčen z najnižjo 5% stopnjo prometnega davka
v skladu z določili o tarifni številki 3 tarife davka od prometa
s proizvodi - nNajnižja stopnja 5 %. Podrobneje določajo te
olajšave 13., 14., 15., 16. točka te tarifne številke. Kot izvirna
umetniška dela so v 7. točki opombe k tej tarifni«številki
navedena dela, ki imajo potrdilo ustreznega umetniškega
združenja, ki mora voditi evidenco o izdanih potrdilih.

4. ZAKON O POSEBNEM DAVKU NA DOLOČENE
Zakon o posebnem davku na določene prejemke
.
nost plačevanja posebnega davka na določene P vSa*
fizični osebi. Oseba za obračun in plačilo davka J stori'®
posamezno bruto izplačilo fizični osebi za opravljen r3{i8
po pogodbi o delu, kamor se prištevajo tudi vsa ^yani
stroškov, ki jih je fizična oseba prejela v zvezi z oP'
^
storitev. Davek se plačuje po stopnji 25%. Poleg ,eg
oseba plača na to tudi dohodnino.
j|

Hkrati je bilo dano podružnicam SDK in davčnim izpostavam
jasno navodilo, da se prometni davek od storitev ne plačuje
od avtorskih honorarjev po zakonu o avtorski pravici.

S tem da je bil zakon popravljen tako, da se n®^""
poseben davek od tovrstnih izplačil kulturnih o . p«
višine 150.000 SIT, ni rešil problema. Znesek je na 1^b0rOv£l Ji
zek, saj ne zadošča niti za letno plačilo npr- „0n ''
v amaterskem pevskem zboru. Zato bo treba zakon k^v
spremeniti oziroma dopolniti in doseči primernejšo
Ki.5,%l
V ministrstvu opozarjamo še na nekatera vprašanj«'1
postavljena v zvezi z nekaterimi rešitvami davčneg |ttirr>
ki so prizadele tudi kulturne delavce oz. delo na
področju, in nekatera tudi navajamo:
-i
m
za
1. Davčna zakonodaja pretirano obremenjuje ! ®i'{in f
delo, čeprav pomeni ta oblika najpomembnejši n

Knjižničarji predlagajo oprostitev prometnega davka po 18.
členu zakona tudi za knjižnično gradivo.
Ministrstvo za kulturo je v skladu z mnenjem Odbora za
kulturo, šolstvo in šport sprožilo pobudo, naj bi se del prometnega davka, ki se plačuje po tej tarifni številki, namensko
preusmeril tako, da bi se v celoti vrnil kulturi, še zlasti založništvu (v določeni meri tudi likovni umetnosti), ki plačuje največji znesek takega prometnega davka. Po izčrpni primerjalni
analizi ter v skladu s podatki in izkušnjami nekaterih drugih
zahodnoevropskih davčnih sistemov, ki jim je Slovenija,s svojim davčnim sistemom najbliže, je bilo na pogovoru s predporočevalec, št. 27
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ve
n 'ia samostojnih

Davčne ugodnosti niso odvisne samo od trenutne politične
volje, ampak od samega davčnega sistema, za katerega se
država odloči. Naš davčni sistem ne pozna razredov, v katere
bi razvrščali davčne zavezance, ampak temelji na načelu, po
katerem vsi dp določenega zneska plačajo eno višino davka,
nato pa višji odstotek davka samo do razlik do višjih zneskov.
To pomeni, da ni mogoče z znižanjem davčne osnove priti
v nižji razred in se tako izogniti višji davčni stopnji za celoten
obdavčljiv znesek. S tem odpade možnost, da bi bili v Sloveniji sponzorstvo in donatorstvo tako pomemben vir financiranja kulture kot v državah, ki imajo davčne razrede (npr. ZDA).

kulturnih delavcev in njihovih trajnih delov'n skupnosti. Do letos je davčna zakonodaja ločevala tiste
avtorje, ki jim je avtorsko delo le postranski zaslužek od tistih,
*'|im je to glavni vir preživljanja (samostojni kulturni delavci).
*aPosleni uresničujejo delo in delovne pravice iz delovnega
Umerja, samostojni kulturni delavci pa si sami zagotavljajo
®e'° in pridobivajo dohodek ter si sami zagotavljajo delovne
fcrnere. Tveganje je pri njih veliko večje in socialna varnost
^ko manj gotova. Stopnja akontacije davka od dohodka iz
javnosti samostojnih kulturnih delavcev, dosežena z ustvarjeni kulturnih vrednot, se je s 1. 1. 1994 sicer povečala
'.'2%
na 25%, vendar sodimo, da ukrep ni neprimeren, saj
i!Cer po letnem obračunu prihaja do visokih dodatnih plačil,
'l'n samostojni umetniki plačujejo iz svojega čistega hono»ria. Tudi sicer se Ministrstvo za kulturo strinja z načelom, da
J3 nPri plačilu dohodnine državljani popolnoma izenačeni.
® dar pa hkrati meni, da je treba usmeriti davčno politiko na
™vetanje
interesa za nakup kulturnih vrednot in s spodbuja; Jei"i trga izboljšati položaj ustvarjalcev na področju kulture,
strar>irekupca,
Pi Pa so
vezani na
uvajanje že omenjenih olajšav na
sponzorja
in donatorja.

V našem davčnem sistemu gre tako praviloma le za nekakšno
skupno vlaganje med državo, zasebnim donatorjem oziroma
sponzorjem in kulturno organizacijo. Država namreč odpiše
podarjen znesek le od davčne osnove; to pomeni, da donator
ni podaril določenega zneska kulturi namesto državi, ampak
da je zato, ker državi ni dal njenih pribl. 30% davka od tega
zneska, dal nepridobitni organizaciji znesek v celoti (100%).
To pomeni, da gre za nekakšno skupno vlaganje, ko država
prispeva 30%, donator 70%, kulturna organizacija pa svoj
napridobitni angažma.

Jv0l69 teh pa bo Ministrstvo za kulturo predlagalo , da se
o0. P" javnih naložbah tudi obvezni delež za likovno
za v
tike' ki°"naj®re
Evropiprodajo
uveljavljeno
sredstvo
bi povečalo
likovnih
del. kulturne poli-

Podobne sistemske omejitve se bodo pojavile tudi pri prometnem davku, ko bo prešla Slovenija na načrtovani sistem
obdavčenja po dodani vrednosti (VAT). Tedaj bo obdavčenje
blaga in storitev fazno in po fazah, plačani davek se bo
prenašal na naslednjo fazo in na koncu na končnega potrošnika. V takem sistemu so oprostitve davka na blago in storitev
praktično izključene, v poštev pride le izposlovanje najnižje
davčne stopnje za kulturno blago in storitve.

" ugotovitev
fci^itev načela, da je davčna politika tudi sredstvo kul»isnB
je posledica spoznanja, da je mogoče neod»5 , vire financiranja in s tem distanco države do kulturnih
l9
vzpostaviti samo s spodbudno davčno politiko. Od
le odvisno tudi, koliko bo kulturna politika uspešna pri
„»i temeljnih kulturnopolitičnih ciljev vsake demokrae
ki so povezani z deregulacijo, deinstitucionalizaCjj .države,
t 111 z razširitvijo statusnih oblik pri izvajanju kulturnih
C"°sti
z javnega na zasebni sektor. Gre preprosto za to,
86
javni vir dopolnjuje z zasebnimi viri, da torej država:

XXX
V takem davčnem sistemu je tako realno računati predvsem
na davčne olajšave kulturnih organizacij pri obdavčenju
dohodka od njihove dejavnosti in na to, da se kljub vsemu
doseže poleg možnosti, da se vlaganje v kulturo odbije od
davčne osnove, tudi rešitev, po kateri bodo lahko pravne
osebe določen znesek namenile kot donacijo kulturi, namesto
da ga bi dale kot davek državi. Pri prometnem davku pa bo
treba ob upoštevanju omejitev, ki jih bo postavil sistem davka
na dodano vrednost (VAT), upoštevati tudi ugodnejši položaj
obdavčevanja kulturnih dobrin in še naprej vztrajati pri takšni
usmeritvi.

^uPa posamezniku oziroma pravni osebi, da v določenem
)tr KSamost
oino odloča o razporeditvi denarja za javne
®>včne ta^0, cla mu Prizna' da se ,ako vloženi denar odbije od
Dr; J av osnove oziroma samega davka tako pri dohodnini kot
ku na dobiček pravnih oseb,

Ker je težko verjeti, da bi nam uspelo zaradi razvoja kulturnih
organizacij spremeniti samo zasnovo vzpostavljenega oziroma že dalj časa pripravljajočega se davčnega sistema, se je
treba s tem sistemom soočiti in v njegovem okviru poiskati
najugodnejše možne rešitve.

5 2na ne r
i»"
'atl1 Zagotavljanja
P idobitnim
organizacijam
področju njihovih
kulture
nje ®kju^
ugodnejše
možnosti na
za izvajanje
r
(ii!
"ih
dejavnosti
davčne
olajšave
pri
obdavčenju
dohodka
6
teh
la ^dejavnosti, pri plačilu uvoznih carin ter pri plačilu davka
blaga in storitev (tako blaga in storitev, katerega
1
't» L?9.'
* so, npr. reprodukcijski material, kot blaga in stori1
li ' Jih ponujajo).
"'ern je treba posebej opozoriti še na tole:
vef
A
■>K
rite"
%
J«

Prva priložnost za to bo oblikovanje in sprejem nacionalnega
kulturnega programa, ki bo med drugim določal usmeritve za
sprejem spodbudnejše davčne politike. Ta informacija naj bi
bila možen okvir za oblikovanje teh usmeritev.

V
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Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture
- EPA 400

- NACIONALNI PROGRAM RAZVOJA SLOVENSKE
ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE,

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:

ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi sklepa 19.
seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 15. aprila
1994 in 168. člena poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije.

- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HAMZEL, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze.

Vlada Republike Slovenije je na 88. seji dne 2. junija 1994
obravnavala in sprejela:

Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture - EPA 400
Skupni obseg prevoza potnikov v Sloveniji v letu 1992 z ^
163 mio potnikov ali 4,4 mio potniških kilometrov, v } j
vključen prevoz oseb z osebnimi avtomobili. Od tega jei ^
prevoza potnikov po železnici brez osebnih avtomobilov .
oziroma 12,4% potniških kilometrov

0.0 UVOD
Učinkovitost gospodarstva vsake razvite družbe je odvisna
predvsem od delovanja njenega prometnega sistema, saj je
promet dejavnik, ki neposredno vpliva na pospeševanje, zaviranje ali omejevanje razvoja družbe kot celote.

Primerjava tržnih deležev evropskih železnic v letu 1989 (&e
jeno v PKM in NTKM) je razvidna iz tabele (2):
ntkm
pkm (%)
12,10
12,40
ITALIJANSKE ŽELEZNICE
26.60
9,50
FRANCOSKE ŽELEZNICE
21
'2
6,30
NEMŠKE ŽELEZNICE
45,20
7,80
ŠVEDSKE ŽELEZNICE
5,80
7,30
ŠPANSKE ŽELEZNICE
48,50
10,30
AVSTRIJSKE ŽELEZNICE
11,60
ŠVICARSKE ŽELEZNICE
U
7,00
NIZOZEMSKE ŽELEZNICE
6,40
BELGIJSKE ŽELEZNICE
«!
7,50
PORTUGALSKE ŽELEZNICE
30,"'
5,00
SLOVENSKE ŽELEZNICE

Železniška infrastruktura je pomemben del tega sistema.
Njena posodobitev je prvi pogoj za ustreznejše vključevanje
Slovenije v evropsko prometno mrežo in za najugodnejši
pretok potnikov, blaga in storitev med nami in drugimi evropskimi državami. Zaradi značilne prometne lege Slovenije in
naraščanja cestnega tranzitnega prometa je železniška infrastruktura hkrati pomemben dejavnik ohranitve okolja in prostora ter je lahko ena od primerialnih prednosti Slovenije
v njenem evropskem prometnem okolju.
Obstoječe železniške proge, pretežno zgrajene še v prejšnjem
stoletju, s krivinami polmera okrog 300 m, s pogostimi nivojskimi križanji in nagibi od 27%« niti glede svojih parametrov
niti glede zmogljivosti ne ustrezajo več sodobnim prevoznim
potrebam. Te se kažejo v višjih hitrostih, večji pogostosti
vlakov, večji udobnosti voznih sredstev, večji zanesljivosti in
predvidljivosti ter višji kakovosti storitev v potniškem in
v tovornem prometu.

Obseg prometa v povprečnem številu prepeljanih v'^vjde^
dan po posameznin progah Slovenskih železnic je rat
na sliki št. 1/1.
|J
Iz slike 1/1 je razvidno, da proge Slovenskih
'gdlot'
izkoriščene, zato je treba z ukrepi prometne politi* ice,0"
neje preusmerjati zlasti tovorni promet s cest na želez
^g
K
deklarirani liberalizaciji prometa v Evropski uniji.
' giov®"
uni|
tudi v transportnem sporazumu med Evropsko u °UP0"
nijo, preusmeritev ni možna z administrativnimi .®g|0iw
rabiti je treba tista sredstva prometne politike, ki z
predvsem uskladitev prometnega sistema (pospess
železniške infrastrukture), ekologijo (preusmeritev
H^
nevarnih snovi s cest na železnico, večje upo š,e
^navoz!a
S
njih stroškov, zaostritev predpisov za ekološko P° »e|ezflic
. in spodbuditev ekonomskega interesa za prevoz po z ^
Tega je poleg s ceno in kakovostjo prevoza, ki je stvz
niče, treba zagotoviti tudi z raznimi spodbudami in
jj«
lacijo mejnih in preostalih postopkov v železniškem
niškem prometu.
f
Slovenska železniška infrastruktura je že uspo01^!^rodn'll
prevoz oprtnih in drugih vlakov v skladu z m ^ Ki
normativi o gabaritih, terminalih in osnih obremenil* ovir
navedeni v tabelah 2/1 in 2/3. Prav tako na železnic'r . ^ji
prevzem prevoza nevarnih snovi na kateri koli P %goi°'
temu pa je treba z uskladitvijo prometnega sistema
^
tak razvoj železniške infrastrukture, ki ne bo z® ejn^' h
zmogljivostjo cestne infrastrukture v domačem in J" ki
nem merilu. Vizija razvoja železniške infrastruK' ^ g\
vsebinsko ustrezala tem zahtevam, je v obravnava
spr
divu v poglavju 5.0, njeno dinamiko pa bo tre" ore0^'
prilagajati uresničevanju nacionalnih programov v
prometnih panog in mednarodnem dogajanju.

Tehnično-tehnološke značilnosti obstoječih slovenskih prog
(vrste prog, število tirov, osne obremenitve, sistemi vleke in
sistemi signalnovarnostnih ter telekomunikacijskih naprav)
so razvidne na slikah od 0/1 do 0/7.
Nacionalni program zajema obdobje od leta 1994 do dokončanja projektov, ki so sestavni del tega programa. Dinamika
potrebnih finančnih sredstev je v tabeli 5/1 prikazana le do
leta 2005, vendar dolgoročnejši projekt, kot so hitra proga
Trst-Ljubljana-Zagreb s priključki na Koper in Reko, drugi
tir Ljubljana-Jesenice in projekti regionalnih prog, segajo do
leta 2015.
1.0. VLOGA IN POMEN ŽELEZNICE V SLOVENSKEM
PROSTORU
1.1. Obseg prometa In tržni delež železnice
Skupni obseg prepeljanega tovora v Sloveniji v letu 1992
znaša 68 mio ton oziroma 6,2 mlrd netotonskih kilometrov.
Skupaj z ocenjenim prevozom zasebnih prevoznikov pa znaša
skupni obseg prepeljanega tovora 117 mio ton oziroma 8,6
mlrd netotonskih kilometrov. Od tega je delež prevoza po
železnici v tonah 19,1% (11,1%, če upoštevamo še zasebne
prevoznike), v netotonskih kilometrih pa 41,8% oziroma 30%
skupaj z zasebnimi prevozniki.
poročevalec, it. 27
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1-2. Prednosti in pomen železnice

• v tovornem prometu pa 8,7-krat manjša kot v cestnem
prometu,

Kljub relativno majhnemu deležu Slovenskih železnic v skupnem prevozu blaga in potnikov pa ne moremo mimo njenih
ekoloških, prostorskih in energetskih prednosti, ki se jih v razvitih evropskih državah vse bolj zavedajo (3):

- specifična emisija škodljivih snovi, ponderirana s faktorjem
toksičnosti (ponderirana vrednost vseh škodljivih snovi v prometu), je na železnici:

~ 23% porabljene energije in 50% vseh emisij odpade na
Promet kot celoto,

• v potniškem prometu 8,3-krat manjša kot v cestnem prometu,
• v tovornem prometu pa 30-krat manjša kot v cestnem
prometu,

~ specifična poraba energije (poraba energije na enoto
opravljenega dela) je na železnici:

- varnost je na železnici povprečno 24-krat boljša,

• v potniškem prometu 3,5-krat manjša kot v cestnem prometu,

- poraba prostora pri enaki prepustnosti je na železncii 2- do
3-krat manjša kot na avtocesti.
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L°smeri razvoja evropske železniške
nf
"astrukture
E-67:

^"tetni sistem v Evropi temelji na načelih izenačitve pogof Poslovanja vseh prometnih panog na prometnem trgu.
2?°bna železniška infrastruktura je v razvitih evropskih
vafl
eden temeljev te izenačitve.

E-69:

Slovenijo, ki je zaradi zemljepisnega položaja neposredno
Zana
(Jl
s prometnim sistemom Evropske unije - EU, je to
s,v
J o, ki ga ni mogoče zanemariti in mora biti vodilo pri
razvoja slovenske železniške infrastrukture.

E-70:

paritve v prometni politiki EU nujno zahtevajo prilagoditev
^Sa prometnega gospodarstva novim razmeram, saj je ta
ni
!# ®. strani pogoj za najugodnejše ovrednotenje našega
J^pisnega položaja, po drugi strani pa pogoj za enako*no vključitev našega prometnega sistema v evropski pros s em
Slov'9nsk
' 'h - Ob dejstvu, da delež mednarodnega prometa na
»i8H
i železnicah
že železnic
presega 80%
in dasegreprilagajanje
za visoko
s
. ° 8b°jn°
soodvisnost
v Evropi,
eram
bg^
' ki jih narekuje mednarodno okolje, zdi več kot

Bruck
Most

na

Muri-Gradec-Šentilj-Zidani

Budimpešta-Kotoriba-Pragersko-Zidani
Most-Ljubljana-Koper
Pariz-Torino-Milano-Trst-Sežana-LjubIjana- Dobova- Zag reb - Beograd - Sof ija-Ankara

Magistralne proge, ki izhajajo iz teh dokumentov in potekajo
čez Slovenijo, so prikazane na slikah 2/3 in 2/4. S slik je
razvidno, da je mednarodnega pomena celoten prometni križ
Slovenskih železnic Jesenice-Dobova in Koper-Šentilj s prikjučnimi progami Divača-Sežana in Pragersko-Središče.
Navedeni trije dokumenti, ki opredeljujejo razvoj evropske
železniške infratrukture, so rezultat spoznanja, da zlasti na
magistralnih smereh železniška mreža, zgrajena v prejšnjem
stoletju, ne ustreza več sedanjemu tehničnemu in gospodarskemu razvoju, niti sedanjim smerem prometnih tokov.

razvoja evropske prometne železniške infrastrukj,l ■ katere del so tudi glavne proge Slovenskih železnic, je
"atančno opredeljena v tehle evropskih dokumentih:

IK-cp-

Gdania-Varšava-Breclav-Dunaj-Bruck
na Muri
Beljak-Jesenice- Ljubljana- Pivka- Reka

Globalni cilj načrta razvoja evropske železniške infrastrukture
je ponovna oživitev železniškega sistema, ki ima svoje količinske in kakovostne cilje. Količinski cilj je gradnja zmogljivih
magistralnih prog, zgrajenih po enotnih tehničnih parametrih,
ki bi povezovale najpomembnejša gospodarska in demografska središča Evrope.

Mednarodna železniška zveza
Perspektivni načrt evropske železniške infrastrukture, Pariz, 1974, novelacija 1990
9500 km novih prog
12500 km rekonstrukcij
Skupnost evropskih železnic
Evropska mreža prog za visoke hitrosti, Bruselj 1991
35000 km prog (vsa Evropa brez nekdanje
SZ)
20000 km novih prog
Ekonomska komisija ZN
Evropski sporazum o najvažnejših mednarodnih železniških progah AGC, Ženeva
1985 vse E-proge, vsa glavna mesta
Ekonomska komisija ZN
Evropski sporazum o najvažnejših progah
mednarodnega kombiniranega transporta in
pripadajočih napravah - AGTC, Ženeva
1989

Kakovostni cilji v tovornem prometu so zagotovitev zanesljivega in točno po voznem redu urejenega prometa, v potniškem prometu pa je dan glavni poudarek pogostosti in višji
potovalni hitrosti vlakov. Merilo kakovosti je načelo, da mora
biti čas čistega prevoza z železnico, vključno s povprečno
čakalno dobo na vlak in prevozom od doma do postaje in
nazaj, krajši od prevoza z avtomobilom. Ker se šteje, da je
povprečna potovalna hitrost z avtomobilom po sodobni avtocesti 90 km/h, mora biti potovalna hitrost na železnici vsaj 135
km/h, ker ustreza tehnični hitrostf160 km/h. Ta hitrost se šteje
kot spodnja meja hitrosti na najsodobnejših evropskih magi- •
stralnih progah.
Hitrost 160 km/h je torej eden od pogojev, ki ga države
podpisnice navedenih dokumentov, torej tudi Slovenija,
morajo upoštevati ob večjih rekonstrukcijah trase in novogradnjah magistralnih železniških prog.
Postavljeni količinski in kakovostni cilji pa poleg hitrosti vplivajo tudi na preostale tehnične parametre za rekonstrukcijo in
novogradnjo magistralnih prog. Najpomembnejši tehnični
parametri po Evropskem sporazumu o najpomembnejših
mednarodnih železniških progah so navedeni v tabeli 2/1.

.^okurnent Perspektivni načrt razvoja evropske železniške
U|Jrukture, ki ga je izdelala Mednarodna železniška zveza
pomembne
llKl'i''ko Sloveijo
^ ri piMIIOIIIUI
ID IImagistralne osi, ki potekajo čez
(slika 2/1):
(u? (Muenchen-Jesenice-Ljubljana)
Irj) an (Jesenice-Ljubljana, Zidani Most-Zagreb-An-

Četrti dokument, Evropski sporazum o najvažnejših progah
mednarodnega kombiniranega^ transporta in pripadajočih
napravah - AGTC, opredeljuje že v drugem dokumentu navedene magistralne proge E65, E67, E69 in E70 kot pomembne
tudi za mednarodni kombinirani promet, hkrati pa uvršča na
raven mednarodnega pomena kontejnerski terminal v Ljubljani in Kopru ter mejne prehode Opčine-Sežana, JesenicePodrožca in Maribor-Sentilj. Tudi vtem dokumentu so predpisani najnižji standardi infrastrukture (postaj, proge in terminalov) in izkoriščene značilnosti vlakov te vrste prevoza
(tabela 2/2).

' ^ka)n (BudimPeS,a-Pragoreko-Ljubljana-Koper-Tr(JJu. dokument Evropska mreža prog za visoke hitrosti je
k0 Mednarodna železniška zveza - UIC po sklepu
ga parlamenta za EU, Avstrijo in švico (slika 2/2).
"li o9a,?e smeri po tem dokumentu se ujemajo z magistralifjrt.^i'n navedenimi v prvem dokumentu, dodatno pa sta
Cl® i dinamika uresničitve in struktura prihodnje železne po hitrostih.

Na sliki 2/5 je prikazan presek stanja hitrih prog v Evropi v letu
1995, na sliki 2/6 pa predvideni presek gradnje hitrih prog po
letu 2005.

vL^kument, ki opredeljuje razvoj našega železniškega
tflja v povezavi z evropskim, je Sporazum o najvažnejših
Viodn"1 železniških progah (Sporazum AGC). Sporazum
^ UfJ)85 sPreiela Ekonomska komisija Združenih narodov

V tem poglavju navedeni evropski dokumenti zajemajo le
proge, ki so tudi s stališča preostalih evropskih držav mednarodnega pomena (slika 2/4). Z vidika interesov Slovenije pa je
treba vanje vključiti tudi obstoječo progo Jesenice-Sežana in
novo progo Murska Sobota-Hodoš, ki pa ju v evropskih dokumentih ni.

■^^Orazum so vključene tele železniške smeri:
79

poročevalec, št. 27

Proga Jesenice-Sežana (soški koridor) je namenjena mednarodnemu, zlasti tranzitnemu prometu. Je hkrati pomembna
alternativna pot progi čez Ljubljano in ima pomembno vlogo
za razvoj območja, čez katero teče. Proga je za to svojo vlogo
ustrezno posodobljena (osna obremenitev 20 t), posegi
v geometrijo proge pa niso smiselni niti predvideni. Potrebni
bosta posodobitev SV-TK naprav in obnovitev predorov.
Proga je ternutno zaradi splošnega zmanjšanja tovornega
prometa v pristaništu Koper in na Slovenskih železnicah slabo
izkoriščena, saj je tovorni promet v tako majhnem obsegu
zaradi nižjih obratovalnih stroškov donosnejši po progi čez
Ljubljano.

Tabela 2.2 Evropski sporazum o pomembnejših
mednarodnih progah in spremljajočih napravah za
kombinirani prevoz (AGTC)
Obstoječe proge
Obstoječe
Cilj
stanje
1. Število tirov
ni določeno ni določeno
UIC-C1
2. Nakladalni profil
UIC-B
3. Najmanjša medtirna
4,0 m
razdalja
4. Računska najnižja
hitrost
100 km/h 120 km/h
5. Dovoljena osna obremenitev
22,5 t
100 km/h
20 t
20 t
120 km/h
20 t
6. Največji nagib
ni določen ni določen
7. Najmanjša uporabna dolžina
prehitevalnih tirov
600 m
750 m

Nova proga Murska Sobota-Hodoš je ustrezno predstavljena
mednarodni javnosti zlasti v projektu o povezavi nekdanjih
vzhodnih držav z Zahodno Evropo - TER. Proga je že vključena v projekt TER.
Tabela 2/1 Tehnični parametri prog po evropskem
sporazumu o najpomembnejših mednarodnih železniških
progah (AGC) 151
Obstoječe
Nove proge
progesamo za
za mešani
rekonstr. potn. prom promet
UIC-B

UIC-C1

UIC-C1

3. Najmanjša medtirna
razdalja

4,0 m

4,2 m

4,2 m

4. Računska najnižja
hitrost

160 km/h

300 km/h

250 km/h

5. Dovoljena osna
obremenitev
- lokomotiva (200 km/h) 22,5 t

22,5 t

- motorniki in motorni
vlaki (300 km/h)

17,0 t

- potniški vozovi

16,0 t

16,0 t

- tovorni vozovi
100 km/h

20,0 t

22,5 t

120 km/h

20,0 t

20,0 t

140 km/h

18,0 t

18,0 t

6. Dovoljena masa na
dolžinski meter

8,0 t

8,0 t

17,0 t

17,0 t

7. Največji nagib

35 mm/m

12,5 mm/m

8. Najmanjša dolžina peronov
na glavnih postajah
400 m

400 m

400 m

9. Najmanjša uporaba dolžine
prehitevalnih tirov
750 m
10. Nivojsko križanje ceste
in železnice
brez

brez

Pojasnilo k tabelam 2/1 in 2/2
Nakladalni profil UIC-C1 omogoča:
- prevoz cestnih tovornih vozil in cestnih sestavov (tovornjakov s priklopniki, členkastih vozil, vlečnih vozil s polpriklopniki), ki ustrezajo evropskemu cestnemu tovornemu gabaritu
(višine 4 m, širine 2,5 m) na posebnih železniških tovornih
vozovih, katerih pod je na višini 60 cm nad zgornjim robom
tirnice,
- prevoz navadnih cestnih polpriklopnikov širine 2,5 m in
poročevalec, št. 27

4,2 m

Položaj Slovenskih železnic in pristanišča Koper je f
javi s tujimi konkurenčnimi železniškimi smermi i"s!«
pristanišči kot najpomembnejšimi za prevoz tovora
s slike 3/1.
/|adž
Strateška prednost Republike Slovenije je njen
P j([o
položaj, kar pa še ne pomeni, da bodo prometni toKrej|)<i J>et
ja
niči izbrali poti čeznjo. Tudi sosednje države si na"? S|#™■S
! °e1 a
devajo prevzeti čim več prometa in s tem povečati
prihodek.
jI'Si
I Z"1.0 D ^
Na sliki 3/1 so prikazane možne obvozne visokoj^if
železniške smeri mimo Slovenije. Z njihovo ureS!h00r-^ %
*
Slovenija izgubila glavnino svojih prevoznih pn"1 / ^
železniškega in pristaniškega prometa. Ker gre
'
kakovosten izvoz storitev, ki ne onesnažujejo o> n_iS„.
dejavnost, v kateri ima Slovenija s svojim želez !j| ip0n
pristaniškim sistemom realne primerjalne prednosti. yi
nepopravljiva škoda. To možno nevarnost je treD
programu najresneje upoštevati. V nadaljevanju 5
interesi posameznih držav na tem področju.
hi
- Interesi Avstrije
aM
Pri povezavi Avstrije z Italijo, južno Francijo in šp ' Ser
konkurenčni predvsem progi:
.,1^1
Sežana/Koper - Ljubljana - Jesenice/Šentilj i n T rs»
- Beljak - Gradec - Dunaj.

750 m
brez

2
UIC-C1

višine 4 m na železniških tovornih vozovih s spu
podom z normalnim podstavnim vozičkom,
0
- prevoz zabojnikov ISO širine 2,44 m in višine i<
navadnih železniških tovornih ploščadnih vozovih,
^ e
nih tovornih
zabojev
n
- prevoz premičnih
l
, širine 2,5 m na n
>o
železniških tovornih ploščadnih vozovih.
»ai
d«
Nakladalni profil UIC-B omogoča:
- prevoz zabojnikov ISO širine 2,44 m in višine t, 0 «
železniških tovornih ploščadnih vozovih za P.re.v°z1 o m ^ k
kov, s tem da je pod ploščadnega voza na višini 1,'
'(
gornjim robom tirnic,
viS'"
- prevoz premičnih tovornih zabojev širine 2,50 rn ^
%
2,60 m na navadnih železniških tovornih ploščadnin
(pod ploščadnih vozov je na višini 1,246 m),
j
v0 "t!
- prevoz polpriklopnikov na železniških tovornin
s spuščenim podom.
K
Magistralne proge Slovenskih železnic ustrezajo n8
nemu profilu UIC-B
fjf
hr
3.0. POLOŽAJ SLOVENIJE V PRIMERJAVI S TUJIMI
KONKURENČNIMI ŽELEZNIŠKIMI SMERMI

1. Število tirov
2. Nakladalni profil

Nove

80

^ >P0 čim kakovostnejši infrastrukturi, ki jo že posodab-

v poglavjih 2.0 in 3.0, moramo zagotoviti predvsem razmere za
skladen gospodarski in prostorski razvoj Slovenije ter dobre
prometne povezave s sosednjimi državami in širšim prostorom, ob upoštevanju novih mednarodnih interesov za čez
evropske železniške povezave.

^ 'ako je možno, da bo Avstrija zaradi prekinjene magi. "e Pr°ge Ljubljana - Zagreb - Beograd za pot proti
•Znodu uveljavila smer Dunaj - Budimpešta - Beograd.
namreč pripravlja projekte za gradnjo proge za visoke
»ti (200 -250 km/h) v smeri Beljak-Gradec-Dunaj, od tu
U I Pa se pripravljajo načrti za hitro progo Dunaj
in
iliialansko
"?ptešta
Budimpešta-Beograd.
V povezavi
z novo
progo Videm
- Beljak bi to lahko
bila sodobna

Mednarodne daljinske železnice skozi Slovenijo ne smejo biti
le koridorji, namenjeni tranzitu, temveč morajo služiti tudi
potrebam medregionalnega povezovanja med bodočimi
»deželnimi« središči Slovenije - Ljubljano, Mariborom in
Koprom, kot nosilci policentričnega razvoja Slovenije.

Mr. Xa avstrijskega železniškega omrežja v smeri jugozaEvrope.

Zaradi zagotovitve gospodarnejšega in skaldnejšega razvoja
države, izboljšanja povezanosti s svetom, izboljšanja življenjskih pogojev, varstva okolja smotrnejše rabe energije, varstva
naravnih in kulturnih danosti, večje izbire prometnih sredstev
in uveljavitve pravičnejše porazdelitve stroškov in koristi, je
v integralnem republiškem prometnem omrežju potreben
radikalen, kakovosten premik na področju železniškega
omrežja. Potrebna bo takšna obnova in dograditev obstoječih
prog ter gradnja nove železniške infrastrukture, da bo železnica postala osnovni nosilec republiškega javnega potniškega prometa, po izvedeni izenačitvi pogojev pa tudi prednostno prometno sredstvo za tovorni promet na večje razdalje. V dolgoročni perspektivi bo železniško omrežje prevzelo
osrednjo vlogo v republiškem prometnem sistemu, kar terja
že v obdobju do leta 2005 (obdobje Nacionalnega programa
razvoja slovenske železniške infrastrukture) v okviru dolgoročne/ciljne vizije razvoja železniškega omrežja Slovenije,
ustrezno modernizacijo obstoječega omrežja.

"""»i Italije
ir
ia v
rasti v prodoru
V?h 'di prihodnostlz svoje gospodarske
_
ta«einih
• koridorjev,
Evropo. tako
tegacestnih
izvira pobuda
za posodobitev
kot železniških,
v smeri
,!a™iana-Budimpešta. Pri tem pa je treba poudariti, da
zanim ve
dem
' tudi druge
smeri.precejšen
Najrealnejša
smer
i itaJ--?an• ^-Beljak-Dunaj,
saj poteka
del tejeproge
ort i skem ozemlju, celotna proga pa se pospešeno
"eri, )a- ,ne
Ob ustrezninaprometni
politiki Italija lahko preu,0
«ca S t1er*'
tokove
smer, ki je neposredna konku)riCa ! ' Sežana-Ljubljana-Šentilj in smeri Sežana-Nova
senice
' Da so razmišljanja o tem resna, kaže gradnja
1I »e h ,
;rriQ 'rne proge za hitrost 160 km/h na odseku med
n
»o»a'^ažkega
t"I' Trbižem.
Proga boz omogočala
povepristanišča
avstrijskimi kakovostno
železnicami.
Še
ni sta pre za tranzit preko naših prog iz Italije proti BudimpeU |a unrv dvidena gradnja ravninske proge Reka-Zagreb in
aške za povezavo Reke s Trstom čez naše ozemlje.

Ciljna zasnova takega sistema, ki zajema celotno železniško
omrežje Slovenije z vozlišči in stičišči, je prikazana na slikah
4/1 in 4/2. Prevladujočo vlogo ima nova hitra proga Trst-LjubIjana-Zagreb za hitrost 250 km/h. V zasnovi sta (v okvirih)
prikazani dve različici zasnove omrežja na koprskotržaškem
območju. V temeljni različici sta predvideni dve stičišči: eno
na območju Divače-Kozine med progo za visoke hitrosti in
priključno progo proti Kopru; drugo v Pivki med progo za
visoke hitrosti in priključno progo proti Reki. V različici 1 je
stičišče prog predvideno na območju Pivke.

^'Hrvaške
razvojnih načrtih Hrvaška načrtuje gradnjo dveh
i|li<Pr°9 za hitrost od 160 do 200 km/h, ki naj bi potekali
0zem
Pil/
'ie Slovenije. Ti progi sta:
,
eh?Dp>^'av (istrske proge) - Reka-Zagreb-Budimpešta in
" ragersko-Gradec-Dunaj.
M
teh dveh prog bi bila ustvarjena nova tehnološko
j|a ~.u9odna,
sodobna povezava vzhoda z zahodom, ki bi
Wj°Venii° (Trst-Reka-Zagreb-Dunaj/Budimpešta).
Sv
e e2nice
oi h * '
bi ob takem razvoju in počasni posodobili! magistralnih smeri postale osamljen otok v mednaJtia j: Prometnem sistemu, pristanišče Koper pa bi popol^ *fii.Pr9ut>ilo svojo perspektivno vlogo med severnojadran■" 'stanišči.
Li
- Madžarske

Pri povezavi Slovenije z Madžarsko sta, poleg obstoječe povezave čez Hrvaško, predvideni še dve povezavi z Madžarsko, in
to Ormož-Ljutomer-Hodoš in Ormož-Ljutomer-Lendava-Redics s tem, da ima zaradi smeri tranzitnih prometnih tokov
prednost povezava preko Hodoša, ki je predvidena za hitrost
do 160 km/h. Povezava z Madžarsko čez Redics in povezava
Lendave s sistemom prog Slovenskih železnic po slovenskem
ozemlju sta predvideni v kasnejši fazi.
Hrbtenico zmogljivih železniških prog za višje in visoke hitrosti Koper-Maribor dopolnjuje omrežje preostalih prog, tako
da bodo predvidena središča upravnih okrajev (v različicah
11-20 okrajev, razen Idrije) na teh progah.

"J «^.rsk0 Slovenija nima neposredne železniške povezave
°d prog čez Avstrijo in Hrvaško. Glede na
ifar 2 'okove' k' potekajo v smeri od vzhoda na zahod, sta
tfe
in Hrvaške v odnosu na Slovenijo filter, kjer se
W*li bo šel tovor na zahod čez Avstrijo, čez Hrvaško ali
V
'Kiaa n lovensko, hrvaško ali italijansko pristanišče,
ff fln' °ve proge Murska Sobota - Hodoš bi pomenila
1 1
za
Slovenijo zlasti zato, ker bi bila najkrajša zveza
^ % w"0m i" izvori ter ponori tovora v Češki, Slovaški in
t. Oljski.
'j iD^ec'na železniška zveza med Slovenijo in Madžarsko bi
( Ej ^bna tudi zato, ker bi bil na tej progi le en mejni
«S S>' r^ar ^ omogočalo hitrejši pretok blaga in potnikov.
W»"®v°9°
ki ustvarili
tudi boljše
komercialne
možnosti
za
tovora
v pristnaišče
Koper
po slovenskih
progah.

Regionalne proge bodo povezovale z omrežji višjih kategorij
predvidena središča širših lokalnih skupnosti, ki bi ostala
sicer nepovezana z železniškim omrežjem Slovenije.
Prometni tokovi naj bi se združevali in medsebojno povezovali na prestopnih točkah — prometnih vozliščih. Na tak način
bo omogočeno povezovanje vseh vrst javnega in individualnega prometa predvsem tako, da se bodo v teh točkah železniški, avtobusni, letalski in pomorski sistemi ter individualni
motorni, kolesarski in peš promet združevali v integralno
celoto. Na mestih, kjer se bodo zaključevale priključne avtobusne linije, bodo prestopi morali biti urejeni v okviru prestopnih točk (prometnih glav). Na vseh prestopnih točkah
bodo urejena parkirišča in kolesarnice. Sistem prestopnih
točk naj bi tvorile:

"^VOJ SLOVENSKE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE
'Kh n
j SL®e j6n geostrateški položaj Slovenije po osamosvojitvi
J novo zasnovo razvoja prometnega sistema Slove3snove prometnega omrežja nasploh in v okviru tega
0Ve
tou
železniškega
omrežja.
Nekdanje več
in dopovsem
sedaj
^ ane prometne
povezave
ne ustrezajo
Usmeritvam Slovenije in spremenjenim mednarodnim
"'m potrebam. Z'novim prometnim sistemom, ki bo
^'5
/ ^trezno dopolnil evropske dokumente, prikazane

- primarne prestopne točke, ki naj bi omogočale prestop
med različnimi železniškimi podistemi med železnico za
visoke hitrosti in drugimi železnicami, med železniškim in
avtobusnim sistemom, kakor tudi letalskim in pomorskim
sistemom med republiškimi in regionalnimi sistemi javnega
prometa: praviloma na republiški, deželni, okrajni ravni,
81
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MAGISTRALNE PROGE PREKO SLOVENIJE
PO SPORAZUMU AGC - UN - ECE
JS:
^pVVarszavva—Breclaw—Wien—Bruck a.d.
Iy.v'llach-Jesenice-Ljubljana
;,fi®"~Rijeka
u : Bruck a.d. Mur—Graz-Sentilj
Most

—E-69: Budapest-Kotoriba-Pragersko
—Zidani Most-Ljubljana—Koper
-E-70: Paris-Torino-Milano-Trieste-Sežana
—Ljubljana—Dobova—Zagreb—Beograd
—Sofia—Ankara
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j^iindarne prestopne točke, ki naj bi omogočale prestop
„ "lezniškimi in avtobusnimi sistemi ter kolesarskim prodom na lokalni (občinski) ravni.

- gradnja sodobnejših sistemov signalnovarnostnih naprav,
- gradnja sodobnejših sistemov telekomunikacijskih naprav,
ki obenem omogočajo tudi ustrezno in nemoteno povezavo
z Evropo,

Posodobitvi in razvoju železniške infrastrukture gre za tri
,el)ne med seboj ločene, vendar funkcionalno povezane
katerih izvedba mora biti usklajena s standardi, opreznimi v veljavnih evropskih dokumentih in predpisih UIC:

- posodobitev ranžirne postaje Zalog,
- gradnja ljubljanskega železniškega vozišča,

Jjjova
obstoječih prog,
ra
9ađr,
ditev obstoječih prog,
ja prog za visoke hitrosti.

- gradnja potniške postaje Ljubljana.
Zadnji dve alinei sta neposredno povezani z razvojem primestnega potniškega prometa po železnici. Razbremenitev
obstoječih vpadnic v ljubljanskem železniškem vozlišču s preusmeritvijo tranzitnih tovornih tokov po obvoznih prograh
zunaj mesta dalje obetavne množnosti za razvoj tirnega primestnega in mestnega prometa v povezavi s cestno železnico
v samem središču mesta. Obstoječo delitev dnevnih migracijskih tokov v ljubljanski regiji (14% železnica, 50% avtobus,
35% osebni avtomobili) je treba temeljito spremeniti v korist
železnice. Cilj, ki je narodnogospodarsko in ekološko gotovo
utemeljen, je preusmeritev več kot polovice primestnih migracijskih tokov na železnico, kar z drugimi besedami pomeni, da
bi se po železnici od sedanjih 8.000 potnikov dnevno v prihodnosti prepeljalo okrog 30.000 potnikov dnevno.

Obnova obstoječih prog
i'|^a obstoječih prog obsega obnavljanje oziroma ohranjate -ovalne sposobnosti obstoječih prog na čim višji
pravni
in s tem zagotavljanje čim večje varnosti, zanestl
in racionalnosti obratovanja.
s

Padajo:

Jffiont zgornjega ustroja proge,
°bno>Va vozne mreže,
°bno.jva SV- in TK-naprav,
n
®va mostov in zidov, izvennivojskih križanj,
rekonstrukcije postaj in krivinskih elementov prog.

4.3. Gradnja prog za vi&je in visoke hitrosti

j! "Pni dolžini 863 km tirov magistralnih prog in 20-letnem
Iju ^montov je treba letno obnoviti 43 km tirov z novim
Sjalom. K temu je treba prišteti še potrebno obnavljanje
l^«rov
stranskih prog z rabljenim materialom in v daljših
>-.n|n presledkih, tako da je upravičeno računati
0 sku n
Wn navedenih
P °deldolžino
remonta približno 50 km letno.
je:

Koridorji višje in visoke hitrosti temeljijo na zasnovi evropske
mreže hitrih in povezovalnih prog, določenimi v navedenih
evropskih dokumentih.
Kot je razvidno s slik 4/1, 4/2 in 5/4, gre za novo progo za
visoke hitrosti, ki bo zgrajena po enotnih evropskih tehničnih
parametrih in standardih za hitrost 250 km/h in poteka čez
Slovenijo v smeri:
Pariz/Madrid - Barcelona - Torino - Milano - Benetke
- Trst - Ljubljana - Zagreb/Budimpešta - Kijev - Beograd
- Atene/Carigrad.

javljanje varnosti, zanesljivosti in racionalnosti obratoJjtotovitev najnižje dopustne osne obremenitve 22,5 t na
Jjagistralnih progah,
^otovitev nakladalnega profila UIC - C1,
"anje progovne hitrosti v okvirih obstoječe osi proge.

Poleg te hitre proge sodijo med proge za višje in visoke
hitrosti tudi priključna proga proti Mariboru in Dunaju za
hitrost do 160 km/h, ki se s hitro progo povezuje v Zidanem
Mostu, obvozne proge ljubljanskega železniškega vozlišča,
priključna proga Pragersko - Ormož - Murska Sobota
- Hodoš - Sombotej za hitrost 160 km/h, priključna proga iz
Kopra na hitro progo Trst - Ljubljana ter rekonstrukcija in
izgradnja drugega tira proge Jesenice - Ljubljana za hitrosti
do 160 km/h.

graditev obstoječih prog in vozlič
u, ■— obstoječih prog obsega dopolnitev zmogljivosti in
5qj °P'njo posodobitve obstoječe infrastrukturne mreže, ki
!s
zaracli
Qrv
predvidenega povečanja oibsega prevoza,
?Va|an nov'h prometnih tokov, povečanja stopnje varnoHci ia višjih standardov ob upoštevanju varstva okolja
°nalizacije poslovanja.

S tem bo slovenska železniška hrbtenica prog v smeri Koper
- Ljubljana - Maribor - Dunaj - madžarska meja z odcepi
proti Trstu, Reki, Beljaku, Zagrebu in Gradcu sestavni del
omrežja evropskih hitrih prog. Te proge bodo povezovale
slovensko državo in »deželna« središča med seboj in
s podobnimi središči v sosednjih državah.

"Vrščamo tele projekte:
nove proge za povezavo Slovenije z Madžarsko
MmnJa drugega tira na odsekih:

Na progi za visoke hitrosti Trst - Ljubjana - Zagreb bodo
poleg priključkov (vozlišč) povezovalnih prog v Ljubljani,
Zidanem Mostu in koprsko-tržaškem območju tudi stičišča
v drugih točkah prepletanja nove proge za visoke hitrosti
z obstoječimi posodobljenimi progami, ki bodo omogočale
tudi vožnje vlakov nižje stopnje in določenega dela tovornega
prevoza po tej progi.

sjhki: na-xJesenice
Divača (45,8 km)
^arik
(71.2 km)
r|
Dor—Šentilj (16,5 km)
i^nl?v
ia zahtevnejših izvennivojskih križanj ceste z železennivojskih dostopov na perone,
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Ljubljana
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TRST
ZAGREB

KOPER

REKA
HRBTENICA SLOVENSKEGA ŽELEZNIŠKEGA

5.0 DINAMIKA RAZVOJA IN POTREBNA FINANČNA
SREDSTVA

V prvih dveh stolpcih (obnova) gre za sredstva, P°
ohranjanje eksploatacijske sposobnosti obstoječi" O
čim višji tehnični ravni. V prvem stolpcu so rP%il
potrebna letna sredstva za 50 km remonta, v d ^!
potrebna letna sredstva za vsakoletno investicijskonP%
prenovitvi postaj, prog in signalnovarnostnih
"
naložbe za povečanje varnosti po odločbah ^ ,(1(
inšpekcijskih služb, za izgradnjo manj zahtevnih po"
izvennivojskih križanj ceste z železnico ipd.

5.1. Projekti, sofinancirani s posojili EBOR/EIB
Vrednost projektov, za katere je dogovorjeno, da bosta zanje
dali posojila EBOR in EIB v obdobju od 1994 do 1997, in
njihova uporaba po posameznih vrstah del ter po posameznih
odsekih prog sta razvidni v tabeli 5/1 in na slikah 5/1 in 5/2.
V tabeli 5/2 so po letih prikazana potrebna sredstva za vračanje vseh po zdaj odobrenih posojil za vlaganje v slovensko
železniško infrastrukturo. Pri posojili EBOR in EIB gre pretežno za kreditiranje obnove obstoječih prog (glej poglavje
4.1, in sicer:
- remont 148 km magistralnih prog (slika 5/1),
- zamenjava 50 km vozne mreže (slika 5/1),
- obnova mostov in zidov,
- nabava opreme za vzdrževanje proge, opreme za dopolnitev IS tehnična pomoč,
'
7 obnova telekomunikacijskega sistema in nove digitalne
ZAT-centrale v Mariboru (slika 5/2),
- posodobitev ranžirne postaje Zalog - primarne zavore
(slika 5.2),
- odprava ozkih grl (izvennivojska križanja, predori).

V tretjem in četrtem stolpcu so navedena
za dograditev obstoječega železniškega sistema rs - j,
varnostnimi in telekomunikacijskimi napravami, g f°U
proge za povezavo Slovenije z Madžarsko, gradni0
tira na posameznih odsekih enotirnih prog in oziroma prenovo prog za višje hitrosti, tako kot je
Ijeno v nadaljevanju.
5.2.1 Dograditev signalnovarnostnega
in telekomunikacijskega sistema
Dograditev telekomunikacijskega sistema obsega za"!i
obstoječega zastarelega analognega teiekomun.-.sistema z novim digitalnim telekomunikacijskim 5l.j«
Projekt je nadaljevanje s posojilom EBOR/EIB začet®. s.d
in bo z njo vzpostavljen sodoben telekomunikaciji
na celotnem prometnem križu Slovenskih železnih

Ob tem je treba pripomniti, da se bodo remontna in druga
dela na odsekih prog, ki se ujemajo z bodočo progo za višje
oziroma visoke hitrosti, opravljala že v skladu s tehničnimi
standardi, ki veljajo za to hitrostno raven.

Dograditev signalnovarnostnih naprav obsega vgf^jjc
tronskih signalonovarnostih naprav namesto zastar0'fi
ničnih ali relejnih varnostnih naprav na odsekih, "j
najbolj zastarele, in sicer najprej na odsekih Ljubl|V
žana in Pragerko-Murska Sobota. Tudi ta naložb
izpopolnitev glavne prometne železniške smeri Se*a

5.2. Drugi razvojni projekti
Dinamika razvoja drugih projektov po posameznih letih
v obdobju od 1994 do 2005 je razvidna v tabeli 5/1.
poročevalec, št. 27
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gersklo-Šentilj/Murska Sobota in s tem večjo varnost, prepustnost, racionalnost obratovanja.
Dinamika in prostorska alokacija dograditve navedenih signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav sta razvidni
s slike 5/3.

Gradnja drugega tira Ljubljana-Jesenice v dolžini 71,2 km J
zaradi spremenjenih prometnih tokov predvidena šele po l®1
2005 in ni vključena v program naložb v obravnavanem
obdobju. Prav tako je po letu 2005 načrtovana gradnja na s '
4/2 predvidenih novih regionalnih prog, ki dopolnjujejo obs'0',
ječi železniški sistem.

5.2.2 Nove proge, gradnja drugega tira (slika 5/4)
5.2.3 Proge za viš|e in visoke hitrosti

Pri dograditvi obstoječe mreže prog je v letih 1995 in 1996
predvidena gradnja slovenskega dela nove enotirne proge za
neposredno povezavo Slovenije iz Madžarsko v smeri Murska
Sobota-Mačkovci-Hodoš-Bajansenye v dolžini 30,4 km.
Proga je namenjena pritegnitvi tranzitnega tovora iz Češke,
Slovaške, Poljske, vzhodne Nemčije, Madžarske in Ukrajine
v smeri proti pristanišču Koper, ima pa tudi velik politični
pomen zaradi tesnejše povezave Slovencev, ki živijo na madžarski strani meje, z matično domovino. Proga je projektirana
za hitrost do 160 km/h.

Uresničitve evropske mreže hitrih prog na ozemlju Republik®
Slovenije v skladu z evropskimi dokumenti, navedeni
v poglavje 3, je predvidena po letu 2000. Prvi takšen po® »
prenova povezovalne proge dolžine 106 km Zidani
ribor-Šentilj v smeri proti Dunaju za hitrost do 160 k(tv j
Začetek večjih del je predvidel leta 2001, medtem ko
remonti na posameznih odsekih te proge, kjer trasa p°v®'L
valne proge ostaja v svoji osi, že potekali po standardih, kUu
taka proga zahteva. V prenovo te proge je vključena r'
gradnja drugega tira Maribor-Šentilj (16,5 km). Ta P °9
povezuje hitro progo Gradec-Dunaj z našo prihodnjo no
progo za hitrost 250 km/h Trst-Ljubljana-Zidani
greb kot del južnoevropske hitre proge Madrid-Barceion
-Milano-Benetke-Trst-Ljubljana-Zagreb-Beograd/
Budimpešta (slika 5/4).

V obdobju od leta 1998 do leta 2000 je predvidena gradnja
drugega tira Divača-Koper v dolžini 45,8 km. S tem se bo na
tem enotirnem odseku bistveno povečala zmogljivost proge
in s tem izboljšala zaledna povezava pristanišča Koper.
V obdobju od leta 2001 do 2005 je predvidena tudi gradnja
obvoznih prog ljubljanskega prometnega vozišča in s tem
povzavnega sistema mestnega in primestnega prometa
v Ljubljani. Za bolj pospešen razvoj primestnega prometa na
železnici in s tem povezanim nakupom novih voznih sredstev
bo do leta 2000 treba zgraditi dodatna postajališča na vpadnicah, zlasti v ljubljanski regiji.

Dolžina hitre proge od slovensko-italijanske meje pri
slovenskohrvaške meje pri Dobovi je 179 km. Njena g'a° L
s prvim odsekom Ljubljana-Zidani Most je predvidena P
letu 2005 in ni vključena v dinamiko finančnih naložb v o°>
navanem obdobju.
Tabela 5/1 Dinamika potrebnih naložb do 1.2005 (cene 30.9.1993) (v mio SIT)
Leta

Obnova

Dograditev

Proge za
višje in
vis. hitr.

1994

EBOR/EIB

Remont
3.927

Druga
1.044

779

Skupaj
5.750

1995

EBOR/EIB

4.058

2.400
1.632

610
1.362

3.010
7.052

2.154

2.400
1.334

3.986
940

6.386
4.428

2.400
559

4.187
500

6.587
1.059

3.782

2.400

3.909

10.091

3.782
3.782
3.782
3.782
3.782
3.782
3.782
3.782

2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000

7.312
6.813
6.778
10.208
8.932
9.744
4.872
7.308

1996

EBOR/EIB

1997

EBOR/EIB

1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005

S

5.220
8.352
8.352
10.904
10.904

Vlaganja v razvoj železnice na km proge pri nekaterih tujih železnicah v letu 1991 /4/
- Avstrija: 196.000 USD/km
- Portugalska: 125.000 USD/km
- Švica: 455.000 USD/km
- Italija: 233.470 USD/km
- Slovenija: 55.000 USD/km (predvideni znesek za leto 1994)

V
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videna vrednost 1 km take proge je po izkušnjah tujih
15 mio USD, tako da bi bila vrednost celotne proge
Jf°bi oceni 2691 mio USD. Idejne gradbene rešitve za
J! ca
Proge Ljubljana-Zagreb so izdelane, izbrana je seveda
' za odsek Trst-Ljubljana pa je izdelanih več različic.

6.0 SKLEP
Nacionalni program razvoja slovenske železniške infrastrukture opredeljuje glavne smeri slovenskega železniškega
omrežja in hkrati daje grobo finančno oceno potrebnih sredstev, ki bi omogočila ta razvoj.

gstavitvijo sistema navedenih prog za višje in visoke
se
item
S V'
hitri roSlovenija enakopravno vključila v evropski
-siv8a "i
kbi se
^
Plano9-bistveno
Dostopnost
Slovenije
mobilnost
prebiSo tako
izboljšali,
časi inpotovanj
v primer#
"boječimi pa skrajšali, kot to kaže slika 5/5.

Dinamika in obseg tega razvoja sta v tem programu sicer
v grobem prilagojena dolgoročnim načrtom evropskih držav
in najnujnejšim potrebam in interesom našega gospodarstva
in družbe, vendar ju bo treba še sproti prilagajati nadaljnjemu
razvoju prometnih tokov v tem delu Evrope.

Hr#Hena dinamika gradnje je izraz trenutnih realnih razmer
«avidevanj v Evropi, teba pa jo bo skrbno prilagajati
;J?ni.u r v naših sosednjih državah, saj taka naložba ne
'J' ezultat načrtovanja ene same države, pač pa jo je
' itilrft 6Vr
kot člen v verigi interesov in prometne
opskih držav kot celote.

Ustrezen razvoj slovenske železniške infrastrukture je odločilen pogoj za vključenost Slovenskih železnic in pristanišča
Koper v evropske prometne tokove. Zaostanek na tem
področju bo v prihodnosti nenadomestljiv in ima lahko
usodne posledice ne le za slovensko prometno gospodarstvo
pač pa tudi za gospodarstvo Slovenije kot celoto, saj gre za
področje, kjer ima Slovenija objektivne primerjalne prednosti
in jih mora izkoristiti.

to! 5'2 Potrebna sredstva za vračanje posojil SŽ
s!!!!5Wnlh letih (v mio SIT)
SKUPAJ
OBRESTI
GLAVNICA
1.009,9
767,5
784.2
1.477.4
1.600,2
1.778,8
1.721.5
1.690.1
1.719.2
1.757,2
1.650.2
1.523,1
1.538,4
1.270.3
1.285,8
671,9
548,5
548,5
548,5
221.3
61,3
24.173,0

1.123,8
1.207,2
1.505,5
1.605,5
1.498.2
1.365.7
1.233.8
1.045.3
911,2
784,1
642.1
532.2
426.8
319,6
230.9
150,1
111,1
77.0
43.1
6.8
1.9
14.822,1

VIRI:

2.133,7
1.974,7
3.282,9
3.082,9
3.098,4
3.143,7
2.955.3
2.735.4
2.630,4
2.541,3
2.292,3
2.055,3
1.965,2
1.589,9
1.589,9
822.0
659,6
625.5
591.6
228.1
63,2
38.995,1

1. ITEO: Sanacijski načrti za javno podjetje; Poročevalec, št.
24/1; Ljubljana, 1993
2. FS: Subsidiarisation and diversification in european railways; Rim, april 1993 <
3. PROGNOS: Umweltwirkungen der Eisenbahnverkehrs
unter besonderer Berucksichtigung des Hochgeschwindigkeitsverkehrs; Bern, 1990
4. UIC: Representation graphique de la situation financiere
des reseaux; Annexe 4 aux conclusions de la Commission
Finances; Pariz, junij 1992
5. UN-ECE: Accord europeen sur les grandes lignes internationales de chemin de fer (AGC)
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Slika 5/3

Slika 5/6

»"»RIS
h vožnj# vlaka
KOL M

z

*o*es

Qv

enske železnice

Mnje vožnje NAJHITREJŠIH vlakov OD LJUBLJANE DO 30 POMEMBNIH
Epskih mest

VOŽNJA VLAKA, h
* It t u 1990
P« ugradnji mreže tvroplkih prog za velite hitrosti
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OBRAZLOŽITEV
Ob pripravi Zakon o prevozu nevarnih snovi, s ka ^
mogoče določiti omejitve v cestnem prevozu nf ,$fr0
bo posebej proučena možnost navedenega sklepa (
drugi odstavek).

Pri pripravi»Nacionalnega programa razvoja slovenske železniške infrastrukture« za drugo obravnavo je predlagatelj upošteval stališča in sklepe, ki so jih podali Državni zbor in
njegova telesa ter Komisija Državnega sveta za regionalni
razvoj ob prvi obravnavi nacionalnega programa.

Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je za sSSA
železniškega infrastruktura v celoti usposobljena z r
nevarnih snovi. V pripravi pa je tudi dinamični P, az . u,
bitve posameznih železniških postaj za prekladalne m
cije nevarnih snovi v notranjem transportu.

1. Stališča in sklepi Državnega zbora Republike Slovenije št.
326-03/90-2/32, EPA 400 z dne 15. 4. 1994
Pri pripravi nacionalnega programa razvoja slovenske
železniške Infrastrukture za drugo obravnavo naj predlagatelj opredeli vključitev Slovenije v evropsko mrežo
hitrih železnic z ustreznim časovnim, prostorskim In
finančnim planom.
Stališče Vlade Republike Slovenije:

- V gradivu naj predlagatelj tabelo št.
potrebnih investicijskih naložb do leta 2009
s podatki o potrebnih sredstvih za vračani0*1'*
po tem obdobju In s podatki o prevzetih oove
preteklih let Iz naslova sanacije.

Stališče je upoštevano v predlogu »Nacionalnega programa
razvoja slovenske železniške infrastrukture« za drugo obravnavo (stran 24, točka 5. 2. 3.).

~
-m

Stališče Vlade Republike Slovenije:
Stališče Državnega zbora je realizirano. Nacionalni p'°9
je ustrezno dopolnjen (stran 25 in 26).
- Predlagatelj naj v celoti upošteva PriP°mb?srfo P1
Državnega zbora za finacne In kreditno-monei
tlko in Sekretariata za zakonodajo in pravne z

Predlagatelj naj v nacionalnem programu opredeli razvojne možnosti železniške proge Koper — Sežana
- Nova Gorica - Jesenice (tako Imenovani Soški koridor).
Stališče Vlade Republike Slovenije:

Stališče vlade Republike Slovenije:

^0
Vlada je upoštevala pripombe Odbora za finance 'nJ"sproi
monetarno politiko in uskladila nacionalni progra
ti,
čunskim memorandumom za leto 1994.
Vlada P „rg/\
zakono
upoštevala pripombo Sekretariata za
~l?t3i<o, &
zadeve in ustrezno dopolnila tabelo 5.1 (stran 25)r0 'p
razvidno, koliko sredstev bo bremenilo državni P

Stališče je upoštevano v predlogu »Nacionalnega programa
razvoja slovenske železniške infrastrukture« za drugo obravnavo (stran 10, četrti odstavek).
- Predlagate!/ naj v nacionalnem programu natančno
opredeli železniško povezavo glavnega mesta Republike Slovenije Ljubljane z Lendavo po slovenskem
ozemlju.

Glede na mnenje Sekretariata za zakonodajo
zadeve da:
, fimnd"'
»Predlog zakona o načinu opravljanja in « gfljisc
prometa na obstoječi železniški mreži ter reo y ^
in lastninskem preoblikovanju javnega poo/®' ^
ske železnice (druga obravnava) v 5. členu op f){n
nacionalni program kot dolgoročnozastrateg
železniških prometnih storitev, ki jih 9otavJ'nens r
zaradi javnega interesa. Predmet predlo**^ oi"
ona/nega programa pa le le razvoj železnlškeg
oziroma infrastrukture do leta 2005«.

Stališče Vlade Republike Slovenije:
Stališče je upoštevano v predlogu -Nacionalnega programa
razvoja slovenske železniške infrastrukture« za drugo obravnavo (stran 18, prvi odstavek).
- Predlagatelj naj študijsko prouči možnost železniške
povezave Gornje Radgone z Radgono In drugimi kraji na
avstrijski strani ter jo vključi v nacionalni program razvoja slovenske železniške Infrastrukture.
Stališče Vlade Republike Slovenije:

Stališče Velike Republike Slovenije:

Na osnovi predvidenega podpisa sporazuma med Ministrstvom za promet in zveze Republike Slovenije in Zveznim
ministrstvom za promet in javno gospodarstvo Republike
Avstrije je predvidena izdelava študije upravičenosti za železniško povezavo na tem področju. Zaradi tega še ni bilo
mogoče vrisati povezave v nacionalni program

Državni zbor Republike Slovenije se je s sprejemo^^
o pristopu k Sporazumu o najvažnejših mednaroon m
ških povezavah (AGC - 1985) in z odločitvijo
k Sporazumu o pomembnejših mednarodnih Pr0J?Sr - 'J
ranega prometa in pripadajočih napravah (AG' . poj*
z dne 15. 12. 1993 kot tudi s svojo odločitvi0 jpijo.
Sporazuma med Republiko Slovenijo in Evropi
področju prometa opredelil za usposodobitev
infrastrukture na nivo, ki bo omogočal u^'nkoV[„g tok0'
nje Republike Slovenije v mednarodne transportn
$]&
transportni tokovi se morajo usmerjati na osnoV^a in#
monizacije in liberalizacije na področju transpon
0 jfl
upoštevanju eksternih stroškov transporta na Pr<?j"0i(oK
strukturo in morajo omogočati učinkovit, hiter n
prijaznejši transport. Da bi lahko omogočali vl
k° . gO"
železniškega transporta je potrebno v prvi n ?L(fuK
ustrezen kvalitetni nivo obstoječe železniške ' in
' tereslf,
ob upoštevanju nacionalnega gospodarskega ',^0 °
diti manjkajočo železniško povezavo s sosednjo 0'
bliko Madžarsko.
mM
Sledeč tem ciljem nI bilo mogoče v tem obdobju » fet»
program razvoja slovenske železniške /nfrastf" ^ 5/0"
tudi na strategijo razvoja železniških transport"
ki so tudi po zakonu o načinu opravljanja /" '„j
prometa na obstoječi železniški mreži ter reorg

- Predlagatelj naj v nacionalnem programu opredeli
razvojne možnosti primestnega železniškega prometa
za Ljubljano.
Stališče Vlade Republike Slovenije:
Vlada Republike Slovenije je zadolžila Ministrstvo za promet
in zveze za izdelavo koncepta javnega potniškega prometa
v Republiki Sloveniji, katerega segment je tudi razvoj primestnega železniškega prometa za Ljubljano in druge večje centre
v Republiki Sloveniji. Nacionalni program je dopolnjen
z osnovnimi izhodišči razvoja železniškega vozlišča v Ljubljani (stran 20, zadnji odstavek).
- Predlagatelj naj v nacionalnem programu opredeli tudi
pogolje za čimprejšnjo preusmeritev prevoza nevarnih
snovi s cest na železnice v vseh pomembnih relacijah.
Stališče Vlade Republike Slovenije:
poročevalec, št. 27
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- zagotavljanje izjem v cestnem transportu za vsa vozila, ki se
poslužujejo kombiniranega transporta.

ninskom preoblikovanju Javnega podjetja Slovenske
"letnice v več/ni (blagovni transport predstavlja 81,5%
5 športnih storitev Slovenskih železnic) v pristojnosti Slomških železnic.

V pripravljeni Odredbi o omejitvah cestnega prometa v času
vikendov in državnih praznikov je že vključena izjema za
vozila v kombiniranem prometu;

^kakor pa se sprejema mnenje Sekretariata In Vlada
i 9,8Publike Slovenije predlaga, da se v nadalje v roku enega
ij pripravi tudi omenjena strategija.
5
1 j^Ma
Republike Slovenije ugotavlja, da je »Nacionalni pro»r«m razvoja slovenske železniške infrastrukture« izdelan
°'9oročno in ne samo do leta 2005, saj je prikazano predvistanje In postopki tudi po letu 2005.
1

- obremenitve vseh oblik transporta z dejanskimi stroški ki
jih povzročajo ob upoštevanju načela harmonizacije v prometu.
V okviru Ministrstva za promet in zveze se pripravlja metodologija obračunavanja stroškov uporabe železniške infrastrukture, ki bo usklajena s pripravljajočo se metodologijo v državah Evropske Unijet Ta metodologija bi morala v Republiki
Sloveniji zagotavljati obremenitev železniškega transporta
s stroški infrastrukture v višini obremenitve cesntnih prevoznikov.

~ Predlagatelj naj v nacionalnem programu opredeli tudi
ustanovitev
nacionalnega železniškega muzeja v Slovenl
il, ki se vpiše v register muzejev.
blišče Vlade Republike Slovenije:

Sočasno s tem projektom se pripravlja tudi metodologija
zaračunavanja eksternih stroškov transporta, ki bo prav tako
morala biti usklajena s pripravljajočo se metodologijo v državah Evropske Unije.

^skladu s pripravljajočo zakonodajo na tem področju (Zakon
Muzejih) bo proučena možnost ustanovitve in registracije
*c'°nalnega železniškega muzeja. Ker pa je ustanovitev
»cionalnega železniškega muzeja vezana proračunsko
"snciranje, ugotavljamo, da v proračunu za leto 1994 v ta
"ten niso zagotovljena sredstva.

Meddržavno dogovarjanje o vspodbujanju kombiniranega
transporta med državami.
Ministrstvo za promet in zveze Republike Slovenije je posredovalo v vladno proceduro usklajen predlog »Sporazuma
o sodelovanju pri razvoju železniške infrastrukture in železniškega prometa« z Republiko Avstrijo, kjer so precizirane
železniške smeri obojestranskega interesa.

~ Vlada Republike Slovenije naj pospeši meddržavno
dogovarjanje za čimprejšnje definiranje prioritet medsebojnih glavnih železniških povezav v tistih smereh, kjer
lipa naša država prednost glede na položaj v tem delu
Evrope.
fbllščo Vlade Republike Slovenije:

S temi aktivnostmi, ki predstavljajo le del vseh meddržavnih
aktivnosti na področju uveljavljanja Slovenskih železnic
v Srednji Evropi, je dokazana intenzivnost meddržavnih dogovarjanj. Vlada Republike Slovenije prevzema obveznost po
nadaljevanju teh aktivnosti.

J%a Republike Slovenije je že podpisala izjavo o nameri za
JI1*Hitavitev neposredne železniške povezave z Republiko
Jursko. Trenutno je na skupno iniciativo slovenskega in
v /»?arskega prometnega ministra v okviru programa PHARE
Dribe ' študija upravičenosti za to neposredno železniško
' *avo. Ta povezava je vrisana v t. im. »Dunajski dokukot dokument držav Centralne Evrope (Avstrija, Češka,
fon"a
' Madžarska, Slovaška in Slovenija), ki je bil predstavv "a Pan-evropski konferenci prometnih ministrov na Kreti
arcu
rstj,
letošnjega leta. Kljub temu, da še nismo uspeli
at
ki
> sporazuma o sodelovanju v Skladu za čezevropske
!
/ce
6tn*i? ve
projekt) ter zato še nismo poravnali svojih
Dole*ave
°t> vznosti
do tega sklada, smo uspeli dogovoriti vris te
TER omrežje.

— Vladi Republike Slovenije se priporoča, da zagotovi
pogoje, da bi se tovorni prevozi v čimvečji meri usmerjali
na oprtne vlake v vseh glavnih smereh.
Stališče Vlade Republike Slovenije:
Zagotavljanje pogojev za preusmerjanje cestnih tovornih prevozov na oprtne vlake je potrebno obravnavati v več sklopih,
kakor je podano v nadaljnji obrazložitvi:
- zagotavljanje carinskih olajšav za uvoz opreme za kombinirani transport, ki se ne izdeluje v Republiki Sloveniji.

Strstvo za promet in zveze Republike Slovenije je posrea/o v vladno proceduro usklajen predlog »Sporazuma
Rovanju pri razvoju železniške infrastrukture in železni3 prom0
kie6*niške
. smeri
ta« obojestranskega
z Republiko Avstrijo,
kjer so precizirane
interesa.

V vladni proceduri je že predlog odredbe za zagotavljanje
carinskih olajšav;
- zagotavljanje izjem v cestnem transportu za vsa vozila, ki se
poslužujejo kombiniranega transporta.

aktivn

ostmi, ki predstavljajo le del vseh meddržavnih
v St na
Sr
'
P°dročju uveljavljanja Slovenskih železnic
va
Evropi, je dokazana intenzivnost meddržavnih dogo,/■ Vlada Republike Slovenije prevzema obveznost po
a
'levanju teh aktivnosti.

V pripravljeni Odredbi o omejitvah cestnega prometa v času
vikendov in državnih praznikov je že vključena izjema za
vozila v kombiniranem prometu;
- obremenitve vseh oblik transporta z dejanskim stroški ki jih
povzročajo ob upoštevanju načela harmonizacije v prometu.

d^.d' Republike Slovenije se priporoča, da zagotovi pogoje,
v
'ajk6 se dvorni prevozi v čimvečji meri usmerjali na oprtne
v vseh glavnih smereh.

V okviru Ministrstva za promet in zveze se pripravlja metodolologija obračunavanja stroškov uporabe železniške infrastrukture, ki bo usklajena s pripravljajočo se metodologijo
v državah Evropske unije. Ta metodologija bi morala v Republiki Sloveniji zagotavljati obremenitev železniškega transporta s stroški infrastrukture v višini obremenitve cestnih
prevoznikov.

'"'Sče Vlade Republike Slovenije:
*«0
^vijanje pogojev za preusmerjanje cestnih, tovornih prena
odprtnevvlake
je potrebno
obravnavati v več sklopih,
'< ^korie podano
nadaljnji
obrazložitvi:
r

e
*Z^!!rJ
, carinskih
olajšavvza
uvoz opreme
za kombini'ransport, ki
se ne izdeluje
Republiki
Sloveniji.

Sočasno s tem projektom se pripravlja tudi metodologija
zaračunavanja eksternih stroškov transporta, ki bo prav tako
morala biti usklajena s pripravljajočo se metodologijo v državah Evropske Unije.

C9riHsdn'

kih Proceduri
olajšav: je že predlog odredbe za zagotavljanje
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Meddržavno dogovarjanje o vspodbujanju kombiniranega
transporta med državami.

Centralne Evrope, kar je bilo potrjeno že na tretji konferenc
prometnih ministrov teh držav na Brionih.

Sporazum z Republiko Avstrijo o mednarodnem prevozu
stvari vključuje dodatna zapisnika o pospeševanju kombiniranega transporta in o železniškem sodelovanju.

- Na vseh relacijah le seveda pomembno
'*
držati slovenskega ozemlja. Člani komisije niso n>v.g J
nad Sredloieno varianto preko Čakovca na Madžanuo,
bi obila velik del sverovzhodne Slovenije.

V pripravijo sporazum o kombiniranem transportu med Republiko Slovenijo in Republiko Madžarsko. Istočasno je dana
tudi pobuda za revizijo obstoječega sporazuma z Republiko
Madžarsko o cestnem prometu.

Stališča Vlade Republike Slovenije:

ja
»Nacionalni program razvoja železniške >nfrastrul<tu
^ljn i
n
zasnovan z namenom j>ovezati vse večje centre 'J^nni(C
Republike Slovenije. Tako je tudi z načrtovano ""T^do
povezavo, ki bo potekala od Murske Sobote preko
Ho°u
Ratot v Republiki Madžarski. Nemogoče pa je v me"nf]Sxi3 ob
odnosih negirati že obstoječo povezavo preko Sredi
Dravi in Čakovca z Madžarsko. Ta povezava je vrisana
in AGTC sporazum in jo je verjetno kot tako potrebno sp
vati.

Predvidene so revizije ostalih bilateralnih sporazumov v cestnem prometu.
Sporazum med Republiko Slovenijo in Evropsko Unijo vsebuje določbe o možnostih spodbujanja kombiniranega transporta. V teku so razgovori o definiranju teh možnosti na
osnovi reciprocitete.
Pripravlja se nov pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati
cestna vozila ob registraciji, kjer bodo povzeti standardi o tehnični usposobljenosti vozil, ki bodo v veljavi v Evropski Uniji
z letom 1996.

— V načrtih je premalo poudarjen pomen soškega
v katerem ielznlca ne more biti rentabilna, vendar I* ^
nega pomena za ves tolminski prostor, ki je stalno n
ekonomskega In družbenega razvoja. Razvite komun
so temeljni pogoj za razvoj regije.

Za učinkovito uveljavitev kombiniranega transporta na osnovi
sporazuma AGTC je v pripravi koncept kombiniranega transporta v omenjenih državah Centralne Evrope, v katerem bo
opredeljena metodologija zaračunavanja stroškov infrastrukture in opredeljene možnosti subvencioniranja kombiniranega transporta po posameznih državah.

Stališče Vlade Republike Slovenije:
»Nacionalni program razvoja slovenske železniške ln, *tre it
ture- je zasnovan z namenom povezati vse večje cen
ozemlju Republike Slovenije. Tako je tudi z načrtovano ...
niško povezavo, ki bo potekala od Murske Sobote
Hodoša do Ratot v Republiki Madžarski. Nemogoče
v mednarodnih odnosih negirati že obstoječo PoveZ TMi i1
Središča ob Dravi in Čakovca z Madžarsko. Ta P°vek.t
vrisana v AGC in AGTC sporazum in jo je verjetno *
potrebno spoštovati.

Vlada Republike Slovenije zagotavlja v okviru možnosti v proračunu Republike Slovenije za leto 1994 določena sredstva za
spodbujanje kombiniranega transporta.
V sporazumu AGTC je opredeljena dovoljena dolžina postankov na meji za izvedbo mejnih formalnosti v železniškem
kombiniranem transportu v maksimalni dolžini 1/2 ure. V tej
povezavi je bila opravljena analiza postankov na mejnih
postajah v okviru projekta FACILRAIL, ki ga vodita EK ZN in
OTIF in so opredeljene srednje in dolgoročne aktivnosti za
dosego dovoljenega postanka na meji. Nov carinski zakon
v Republiki Sloveniji že predstavlja enega izmed pogojev za
dosego teh ciljev v Republiki Sloveniji.

- V načrtih je premalo poudarjen pomen soškega
v katerem železnica ne more bhl rentabilna, vendar I" ^
nega pomena za ves tolminski prostor, ki le stalno n
ekonomskega In družbenega razvoja. Razvite komun
so temeljni pogoj za razvoj regije.
Stališče Vlade Republike Slovenije:
ifrti''
»Nacionalni program razvoja slovenske železniške injj>s
ture« je ustrezno dopolnjen (stran 10, četrti odstavek
„it?
nt
- Pri teh analizah manjkajo globalni podatki In oc»
L
,0f
tabllnosti posamezne železniške religije. Gre za h nI 0
morali jasno opredeliti do razvoja na tistih relacij'"'^
zaradi uveljavljanja enakomernega regionalnega
policentrizma nujne, ne glede na ekonomsko uprav

— Vlada Republike Slovenije na] z jesenjo 1994 uvede
omejitve težkega tovornega prometa ob koncu tedna čez
vse leto In ne le v poletnem času.
Stališče Vlade Republike Slovenije:
Vlada Republike Slovenije je zadolžila Ministrstvo za notranje
zadeve, da na eni izmed naslednjih sej Vlade poroča o možnosti uveljavitve navedenih omejitev preko celega leta. Vlada bo
na julijsko sejo Državnega zbora posredovala celovito informacijo o možnostih uveljavitve tega ukrepa.

Stališče Vlade Republike Slovenije:
M
Izdelava ocene o rentabilnosti posameznih železniški0
je v teku. Podatki o izkoriščenosti posameznih odseK ,^]}
niškega omrežja v Republiki Sloveniji so prikazani
v'' -rf
nacionalnega programa. Podatki za leto 1993, s katft0
polagamo, bistveno ne odstopajo od podatkov za I?' j#
Na osnovi potrebnih stroškov za vzdrževanje železni'* jjt'
strukture, ki so razvidni iz Proračuna Republike SlOr
na osnovi jasne odločitve o ceni uporabe železni**
strukture upoštevaje harmonizacijo in liberalizacijo n [f
nem področju prometa, bo mogoče šele govoriti o
izračunu rentabilnosti posameznega progovnega o°s

2. Odgovori na sklepe Komisije Državnega sveta za regionalni
razvoj k nacionalnem programu z dne 14. 3. 1994.
— Zaradi majhnosti Slovenije bi bilo pomembno dogovoriti
se s sosedi o načinu transporta In o ostalih skupnih točkah,
kajti komunikacijske osi se ne končajo na ozemlju Slovenije.
Stališče Vlade Republike Slovenije:
V izdelavi je koncept kombiniranega transporta vseh oblik, ki
bo nakazal smiselnost posameznih oblik kombiniranega transporta po posameznih relacijah, koncept kombiniranega transporta v Republiki Sloveniji mora slediti razvoju v Evropi in
sloneti na mednarodnih sporazumih s tega področja. Osnovni
mednarodni sporazum je Evrpski sporazum o pomembnih
progah kombiniranega transporta in pripadajočih napravah
(Ženeva, 1. 2. 1991), h kateremu je Republika Slovenija pristopila. V teh okvirih bomo skušali uveljaviti svoje interese v pripravi Zasnove kombiniranega transporta na področju držav
poročevalec, št. 27

- Za severovzhodno Slovenijo bi bilo zelo pomembfl*
staviti močnejšo relacijo med Avstrijo In Madžar*^'
novo progo od avstrijske Radgone do Gornje
Murske Sobote na Madžarsko preko Hodoša.
Stališče Vlade Republike Slovenije:

J.!
. Ufl-j
Na osnovi predvidenega podpisa sporazuma meo
stvom za promet in zveze Republike Slovenije /" '
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V

i
strom za promet in javno gospodarstvo Republike
e
i /'9 lovezavo
predvidena izdelava študije upravičenosti za želez/ tor,P6
na tem področju. Zaradi tega še ni bilo
i
Msati povezave v nacionalni program.

Eventualna vspostavitev terminala v prostorih bivše železane
Jesenice lahko izjemno negativno vpliva na vodenje prometne
politike v Republiki Sloveniji. Glede na zaostreno prometno
politiko v Republiki Avstriji je namreč mogoče pričakovati
prevoz kamionov z vlakom do Jesenic in nato po slovenskem
cestnem omrežju njihova nadaljnja pot proti ostalim državam
ali po Sloveniji. Smotrna je dolgoročna proučitev možnosti
izgradnje terminala, v kolikor je ocenjen zadosten izvor in
ponor tovornega substrata v tej regiji in sicer za vse oblike
transporta razen za oprtni promet tehnike A.

"•••// komisije le bilo tudi zastavljeno vprašanje, kaj je
'finalom na Jesenicah, kjer bi lahko na prostoru bivše
i tj.Vnne pretovarjali tovor s cestnega na železniški.
i/ ,.lr° ° vprašanje se je postavilo tudi z ie pred leti načrtoj "i terminalom v Logatcu.

Izdelan koncept kombiniranega prometa v Republiki Sloveniji
bo nakazal smotrnost izgradnje terminalov po Sloveniji.

* '"'^9 Vlade Republike Slovenije:
j>

t
i

i
]
!
}
I
1
,
I
I

I
I
I
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Seznam obrtnih dejavnosti - lista A in lista B - k predlogu obrtnega
zakona
Priloženo pošiljamo še listi A in B, ki ju na Poci jj. «
odstavka 2. in 3. člena predloga obrtnega zakona
o
Vlada Republike Slovenije z uredbo. Listi A in ,' za
pošiljamo, služita le kot delovno gradivo in P° ®Lna.
obravnavo k navedenim določbam predlaganega za

Vlada Republike Slovenije je, na 19. seji, dne 23. 6. 1994,
določila besedilo PREDLOGA OBRTNEGA ZAKONA in ga
z dopisom št. 313-01/94-1/2-8, dne 24. 6.1994, posredovala
Državnemu zboru Republike Slovenije v drugo obravnavo
in sprejem.

SEZNAM OBRTNIH DEJAVNOSTI - LISTA A
31) nožarji
32) zlatarji
33) srebrarji
34) ploščilci zlata, srebra in aluminija
35) mehaniki za motorje in kolesa
36) avtoličarji - ličarji
37) avtokleparji
38) kovači
39) termični obdelovalci
40) splošni ključavničarji
41) strojni ključavničarji
42) brusilci
43) varilci
i
44) emajlerji
45) izvajalci antikorozijske zaščite
46) izdelovalci kovinskih konstrukcij
47) izdelovalci kovinske opreme
48) izdelovalci strojev in naprav
49) izdelovalci strojnih elementov
50) izdelovalci žičnega blaga
51) izdelovalci raznih kovinskih izdelkov
52) finomehaniki
53) izdelovalci in serviserji akumulatorjev
54) izdelovalci, serviserji in montažerji strelovodov
55) izdelovalci in serviserji transformatorjev
56) izdelovalci električnih strojev in naprav
.^jti
57) izdelovalci raznih elektrotehničnih in elektron
delkov
58) zdelovalci elektrotehničnega repromateriala
*
59) zdelovalci elektroinstalacijskega repromateriala
60) zdelovalci elektroizolacijskega repromateriala 1
5
61) zdelovalci raznega ih elektrotehničnega repro"
k.,
62) zdelovalci svetil
63) elektroniki
64) varilci
65) plastiki in plastificierji
J
66) kovinoplastiki
^ jh n*ht
0 n
67) izdelovanje, servis in montaža dvigal in transp
prav
68) strojni mehanik

I. GRADBENE IN FINALNE DEJAVNOSTI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

zidarstvo - visoke gradnje
zidarstvo - nizke gradnje
betonerji in železobetonerji
pečarji
tesarji
krovci
stavbni kleparji
toplotni, hladilni in zvočni izolaterji
polagalci keramičnih in klinker ploščic ter mozaikov
izdelovanje betonskega kamna in teracerstvo
kamnoseki in klesarji
štukaterji
pleskarji in ličarji
pečarji in zidarji naprav za ogrevanje s toplim zrakom
dimnikarji
cementninarji
restavratorji

II. KOVINSKE DEJAVNOSTI (+ ELEKTRO IN
PLASTIKA)
1) kovači
2) ključavničarji
3) izdelovalci podvozij
4) strojniki (izdelovalci mlinov)
5) orodjarji
6) strugarji
7) mehaniki (mehaniki šivalnih strojev in koles)
8) izdelovalci hladilnih naprav
9) pisarniško informacijski elektroniki
10) avtomehaniki
11) avtoelektrikarji
12) mehaniki kmetijskih strojev
13) finomehaniki
14) kleparji
15) plinovodni in vodovodni inštalaterji
16) izdelovalci naprav za centralno ogrevanje in zračenje
17) kotlarji
18) elektroinštalaterji
19) elektromehaniki
20) telekomunikacijski elektroniki
21) elektrostrojniki
22) radijski in televizijski tehniki
23) urarji
24) graverji
25) elzelerji
26) galvanizerji
27) kovinopasarji
28)kositrarji
29) oblikovalci kovine in kovinolivarji
30) zvonarji
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III. LESNE DEJAVNOSTI
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
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mizarji
parketarji
roletarji in izdelovalci žaluzij
izdelovalci čolnov
ladjedelci
modelarji
kolarji
strugarji
podobarji
sodarji
rezbarji

^■OBLAČILNE, TEKSTILNE IN USNJARSKE
''JAVNOSTI
'j Jožki krojači
jamski krojači
" šivilje perila
veziici
3 Pletilci
^Hodistke
0 tkalci
!Vryarji
Sonarji
6»pic bUćarjiin izdelova,ci
I? '°kavičarji
ui Jev,iarji
151 s,ro
^.Pedski čevljarji
I
iarji
fedlarji
J'orbarji
9t??»em''eva'c' prostorov
™ i»rt
arji
o&alci Z9°rniih de"
>ankai
'^delovalci usnjene
s*
fer
5|
Viljci
j«Sninizvaialci

plesiranja

;PREHRAMBENE dejavnosti
Peki
slaščičarji
jNinarji
in sladarji
,arii
3kir
. avci živine
o|ja^'ovalci m<?sa

3) bandažisti
4) ortopedski mehaniki
5) kirurški mehaniki
6) zobni tehiki
7) frizerji
8) čistilci tekstila
9) lasničarji
10) kozmetičarji za nego
obraza in telesa
11) izvajalci akupunkture in
akupresure
12) izvajalci masaže
13) pedikerji
VII. STEKLARSKE, PAPIRNE.
KERAMIČNE IN DRUGE
DEJAVNOSTI
I) steklarji
2) steklobrusilci
3) instrumentalni optiki
4) izdelovalci steklenih
aparatur
5) brusilci barvnih kamnov, brusilci ahata in graverji okrasnih kamnov
6) fotografi
7) knjigovezi
8) tiskarji knjig, stavci, tiskarji
9) litografi
10) tiskarji za sitotisk
II) fleksografi
12) kemigrafi
13) stereotiperji
14) galvanoplastiki
15) keramičarji
16) vulkanizerji
17) steklopihači
18) grafični oblikovalci
19) fotografi
VIII. KONCESIONIRANE DEJAVNOSTI

feAVN0STI ZA ZDRAVSTVENO IN
^jaSnegoter kemične
•IŠCp 0STIIN DEJAVNOSTI ZA
-ENje
!)c
! °Ptiki
>a kUStik
V
i za slušne apa-

1) puškar
IX. DRUGO
1) cvetličarji
2) aranžerji
3) vrtnarji

M OBRTI PODOBNIH DEJAVNOSTI - LISTA B
II. KOVINARSKA DEJAVNOST (+ELEKTRO IN
PLASTIKA)

Vadbene in finalne dejavnosti
^ostavljaici odrov (postavljanje in najem lesenih, jeklenih

1) izdelovalci žičnih podstavkov za dekoracijske namene
v posebni izdelavi
2) brusilci kovin in polirci kovin
3) ostrilci kovinskih žag
4) dejavnost za zaščito tankov (antikorozijska zaščita oljnih
tankov za kurilne naprave brez kemičnih postopkov)
5) izdelovalci kovinske galanterije

ahke kovine
)
H' hidrm
Dni L n'ki za izsuševanje
zgradb
Ijitiii. ®9alci talnih oblog (polaganje linolejnih, plastičnih in
» S!1 p°dov)
dfiiaVn Nakovalci (brez gradnje cest)
rtj °st spahovanja (v visoki gradnji)
W. acn°st
za zaščito lesa in zgradb (zaščita sten in lesna
;i dei~ 'ja lesa v zgradbah)
I i>J ynost za zabijanje (zabijanje kolov v vodni gradnji)
} Sto? °valci žaluzij
J) st
s kmetijsko mehanizacijo
dim a 0 z lahko in težko gradbeno mehanizacijo
9alci estriha

III. LESNE DEJAVNOSTI
1) izdelovalci cokl
2) izdelovalci klad
31 izdelovalci doa
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4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

izdelovalci lesenih lestev (posebna izdelava)
sekalci kadunj
izdelovalci lesenih obročev
skodlarji
dežnikarji
ščetkarji in izdelovalci čopičev
košarji
pletarji
izvajalci uokvirjenih slik
izdelovanje lesenih palet
izdelovanje drobnih lesnih izdelkov
Žagarji

8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)

IV. OBLAČILNE, TEKSTILNE IN USNJARSKE
DEJAVNOSTI

VII. DRUGE DEJAVNOSTI
1) pogrebniška dejavnost
2) izdelovalci senčnikov
3) uglaševalci klavirjev
(eV
4) izdelovalci igrač in vzgojnoizobraževlanih sreos .
5) zbiranje tekstilnih, usnjenih oblačil za kemicn"
(le kot pogodbena dejavnost - zbiranje za obrtnika)
6) servis za testiranje avtomobilov
7) servis za nastavitev podvozij avtomobilov
8) vleka poškodovanih in pokvarjenih vozil
9) servis za čiščenje in zaščito vozil
10) slikarji na steklo in porcelan
11) fotokopirci
12) prepisovalci in razmnoževalci
13) presnemovalci magnetofonskih kaset
14) mikrofilmarji dokumentacije
15) knjigovodski servisi
16) izdelovalci orgel in harmonik
17) izdelovalci klavirjev in čembalov
18) izdelovalci glasbil z ročnim potegom
19) izdelovalci violin
20) izdelovalci kovinskih pihal in tolkal
21) izdelovalci lesenih pihal
22) izdelovalci brenkal
23) pozlatarji
24) izdelovalci izveskov in svetlobnih reklam
25) polaganje kamnoseških izdelkov

1 ) likalci moških oblačil
2) šivalci dekoracij (brez dekoracij izložb)
3) izdelovalci preprog iz krp
4) klekljarice
5) šivalci gledaliških kostumov
6) dejavnost za plesiranje
7) izdelovalci pozamenterije
8) slikarji blaga
9) pletilci z ročnimi stroji
10) ročni tekstilni tiskarji
11) umetni krpači
12) krpači
13) izdelovalci copat
14) izdelovalci rokavic
15) izdelovalci gumbov
16) tiskalci na tekstil
17) ročni predelovalci koz
V. PREHRAMBENE DEJAVNOSTI
1) mesarji za drobovino
2) izdelovalci sladoledov (s prodajo sladoleda z običajnim
priborom)
3) nabiralci gob in drugih gozdnih sadežev
4) izdelovalci arom in barvil za živila
5) varilci piva
6) izdelovalci in prodajalci sladoledov
7) predelovalci sadja in zelenjave
8) izdelovalci kisa
9) proizvajalci alkoholnih in brezalkoholnih pijač
10) medičarji

VIII. PROMETNE DEJAVNOSTI

1) taksisti
(
2) prevoz oseb z motornimi vozili v linijskem in izven
Irii
prometu
»i
3) rent-a-car
ili' >k
4) vlečna služba
,
p#
f
l
So
5) prevoz tovora s tovornimi motornimi vozili s PrlK
etu iS
brez v domačem v domačem in mednarodnem Pr0
lr
a
!a
IX. GOSTINSTVO IN TURIZEM
«
itKfl"
1) nuđenje alkoholnih, brezalkoholnih pijač in nap
2) nuđenje hrane, napitkov in pijač
3) nuđenje storitev nastanitve in prehrane
4) priprava in dostava hrane in pijač

VI. DEJAVNOSTI ZA ZDRAVSTVENO IN
TELESNO NEGO TER KEMIČNE DEJAVNOSTI
IN DEJAVNOSTI ZA ČIŠČENJE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

pralci in likalci tekstila
barvanje tekstilij
čistilci obutve
hnblog
čistilci tal in vseh vrst tekstilnih in drugih talmn
kemični čistilci oblačil iz usnja
čistilci sten in stenskih oblog
čistilci stekel
C
čistilci opreme in oblazinjenega pohištva
svečarji
izdelovalci kozmetičnih sredstev in dišav
izdelovalci eteričnih olj in arom
predelovalci zdravilnih zelišč
izdelovanje barv, lakov in kemikalij

apreterji, dekaterji
hitri čistilci
čistilci dovodov za pijače
kozmetičarke
sauna
umetno sončenje
stavbni čistilci

ko,
V
'ai
d

ta

#0;
•bi.
v
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jSočlLO
"
foora za nadzor proračuna in drugih javnih financ ob obravnavi zapisnika SDK
ln
špekciji finančno-materialnega poslovanja Ministrstva za delo, družino in
SJe zadeve
V razpravi je bil posebej izpostavljen problem kredita Slovenski investicijski banki. Postavljena so bila vprašanja, kako je
bila izbrana ravno ta banka, kako je bil ta kredit zavarovna,
pod kakšnimi pogoji posojajo denar zdomcem. Predstavnik
Slovenske investicijske banke je povedal, da je bila bnaka
izbrana na natečaju in da koriščenje denarja poteka skladno
s sporazumom med Nemčijo in Slovenijo ter kriteriji, ki sta jih
dogovorili njihova in nemška banka, ki je s strani Nemčije
pooblaščena za ta posel. Do 31. maja 1994 so odobrili za 20,5
milijona nemških mark kreditov, izplačila so v tolarjih, maksimalni kredit na prosilca je 300.000 DEM, obresti so 85% R plus
4% realna obrestna mera, odplačilna doba od 6 do 12 let,
moratorij na odplačilo glavnice pa od 3 mesecev do2 let. Vsa
vrnjena sredstva se ponovno uporabijo zaiste namene.
S pomočjo teh kreditov je bilo odprtih preko 500 novih delovnih mest. Porabo sredstev stalno kontrolira predstavnik nemške banke, ki je stalno prisoten pri nas. Poleg tega imajo
redne in občasne kontrole porabe sredstev iz Nemčije. V kreditnem odboru SIB je stalno prisoten predstavnik Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve.

ific ?6 avnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih
il' . zapisnik SDK o inšpekcioji finančno-materialnega
ivntaval vnaMinistrstvu
in socialne
8. seji, 16.za6. delo,
1994,družino
na 9. seji,
5. 7. 1994zadeve,
in 10.
,12
-7-1994.
bor i
fjj®Vala
obravnaval zapisnik, ki ga je v obravnavo odboru
kljan
Služba družbenega knjigovodstva, Centrala
0(

">ora so za obravnavo prejeli naslednja gradiva:
0
'"Spekciji
U 2adet

tinančno-materialnega poslovanja pri
'odatn°. družino in socialne zadeve (št. 93185)
,
iavnc'n5P'Sn',< * zaP'sniku St. 93185
'85
Republike Slovenije o pripombah na zapisnik št.
Ministrstva Ministrstva za delo, družino in sociini eve
0 SDK
"e&L0''98
~ Centrala Ljubljana o ugotovitvah
a2
1990?
Prepri
gleda
finančno-materialnega
l#Ve in 1993
Ministrstvu
za delo, družino poslovanja
in socialne

V razpravi so člani odbora opozorili, da so bili tudi drugi
krediti in depoziti dani pod nejasnimi pogoji, da v nekaterih
primerih kreditojemalci niso podpisani na pogodbah, da so
bili krediti dani podjetjem, za katere je bilo jasno, da bodo šla
v stečaj, da ni bilo ustrezne izterjave nevrnjenih kreditov in
depozitov. Ob tem, ko so ministrstvo in Republiški zavod za
zaposlovanje dajali kredite in depozite, si je obenem ministrstvo pod visokimi obrestmi izposojalo denar od SPIZ in
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. To je ministrica
pojasnila z likvidnostnimi težavami proračuna in velikimi problemi v posameznih podjetjih, ki jim je bilo treba na hitro
pomagati. Opozorjeno je bilo tudi na to, da hkrati, ko sta
ministrstvo in zavod za zaposlovanje obračala viške sredstev,
niso revalorizirali nadomestil za brezposelne.

jjp^.s|e iz
C

zapisnika SDK o inšpekciji finančno-materialovanja pri Ministrstvu za delo, družino in socialne
★ ★ ★

i!orj|J9 Predstavnik Službe družbenega knjigovodstva
V8ć e ne ravilnos,i ki so h
'
P a os ovan
' a i' ugotovili pri pregledu
erialne
"'Hsn
9 P '
i Ministrstva za delo, drul
lalne zadeve v letih 1992 in
ji dSian 0d tvo
1993. Poudaril je, da je
°bi| v s ministrstva neurejeno, da SDK ob pregledu
2£|
ir^ost 0,tro btevanih dokumentov in da so še vedno
^um'
9 sredstev, ki jih je v skladu z mednarodnim
tifiig ^ med ZR Nemčijo in Republiko Slovenijo za
ev
Proračun dodelil Slovenski investicijki
liti jn dol9°ročen kredit pod ugodnimi pogoji. Tudi drugi
ltr
dani od ne
°la n POZ'ti so
P
dovolj jasnimi pogoji,
hi Hp?rat5e Proračunskih sredstev, ki jih porablja Ministrdruž
"ikljiva
'no in socialne zadeve pa je bila zelo polist ■
j hi'Cd d®'0, družino in socialne zadeve je pojasnila, da
o ° j' tistih dokumentov, ki so bili javno objavljeni
Vian Vezne
i' sporazuma med Vlado Republike SloveSanift
^
Republike
Nemčije
o finančni kvalificirapomoči za
deueksistence
in poklicnem
vključevanju
jo«
Republike Slovenije - Ur. I. RS* št. 7/1993;
Stanj Publikacija Slovenske investicijske banke z infor'stev ° Možnostih porabe sredstev). Podatkov o porabi
S0 ih name
dati ■ irker
' programi
nili zatrajajo
posamezne
taki
po dveprograme
in več let.pa niso
i$ni.
^ri|Vg '6r' sda se je obseg dela v njihovem ministrstvu zaradi
jjjivej P ' t°jnosti močno povečal, število delavcev pa se
sora
%m6 • ?.
zmerno
in zato imajo
ki vplivajo
tuditemu
na kvaliteto
dela. stalne kadrovske

Poraba sredstev za ohranjanje produktivnih delovnih mest in
odpiranje novih delovnih mest je bila pravtako neurejena in
nepregledna, kontrole nad'njihovo učinkovitostjo pa ni bilo.
Nekajkrat so bili sklepi od dodeljevanju sredstev sprejeti tudi
za nazaj. Ministrica je na to odgovorila, da je problem kontrole povsod po svetu enak, da pa se pri nas stanje izboljšuje.
Kontrolo opravljajo delavci ministrstva, zavoda za zaposlovanje in njegovih enot, zunanji sodelavci in drugi.
Razpravljalci so menili, da bi morali na ministrstvu imeti jasne
in objavljene kriterije za politiko delovanja ministrstva na
področjih, na katerih deluje z intervencijskimi sredstvi (nova
delovna mesta, ohranjanje delovnih mest, usposabljanje brezposelnih...). Ministrica je pojasnila, da so kriteriji v skladu
z 48. in 49. členom zakona o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti določeni za vsak program v navodilih
in kriterijih za njegovo izvajanje. Javne objave teh kriterijev ni
bilo, ker bi bilo za ta sredstva preveč interesentov. Člani
odbora so menili, da bi morali biti ti kriteriji javno objavljeni.
★ ★ ★
Po razpravi je Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in
drugih javnih financ sprejel naslednje
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za reintegracijo delavcev, dobljenih na
med vladama Republike Nemčije In Republike 5>i

UGOTOVITVE IN SKLEPE

4. Odbor naproša Ministrstvo za delo, družino In s0C'8'
zadeve, da odboru posreduje kriterije, na p°dlaj_
ocenjuje uspešnost ukrepov na področju °hranel°.L,
duktivnih delovnih mest, odpiranja novih intua
«
izvajanja zaposlitvene politike. Prav tako naj n|lho
duje pregled zaključenih projektov z oceno
uspešnosti.

1. Odbor ugotavlja, da |e pri pregledu finančno materialnega poslovanja v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve SDK ugotovila nepravilnosti, nezakonitosti,
nenamensko In verjetno tudi neracionalno porabo proračunskih sredstev.
2. Odbor je bil seznanjen, da je ministrstvo na podlagi
ugotovitev iz zapisnika SDK že ukrepalo glede odprave
napak pri knjiženju poslovnih dogodkov in spremljanju
porabe sredstev.

5. Odbor naproša Ministrstvo za delo, da odboru pjjj ,
organlgram izvajanja kontrole nad porabo
s katerimi razpolaga.

Odbor vseeno predlaga SDK, da pri Ministrstvu za delo,
družino In socialne zadeve preveri, ali je to upoštevalo
sklep SDK z dne 12. 11. 1993 in sklep SDK z dne 27. 1.
1994 in ali je sklepe upoštevalo tudi prt Izdelavi zaključnega računa za leto 1993.

6. Odbor predlaga Ministrstvu za delo, družino in • o,
zadeve, da v Uradnem listu Republike SI°voni|
,
kriterije za dodelitev sredstev, s katerimi l*v8la
tveno politiko.
7. Odbor predlaga, da se Vlada opredeli do u90,oV'!!|pfi
ter poroča odboru o ukrepih, ki jih je sprejela z®1 . J
ugotovljenih nepravilnosti in preprečevanje ledoče.

3. Odbor predlaga SDK, da opravi inšpekcijski pregled
v Slovenski investicijski banki glede pravilnosti, zakonitosti in namenskosti uporabe sredstev oziroma kreditov

POROČILO
Odbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ ob obravnavi ugotovitev
inšpekcijskega pregleda SDK pri pravni osebi Hmezad Kmetijska zadruga Savinjska
dolina in HKS kreditna zadruga Savinjska dolina, Žalec
.
t^jyj
- poročilo o porabi proračunskih sredstev Min|S
kmetijstvo in gozdarstvo za leto 1993

Odbor Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih
financ je gradivo, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije posredovala v obravnavo Služba družbenega knjigovodstva Slovenije, obravnaval na 9. seji, 5. 7. 1994

* * *
V uvodu je predstavnik Službe družbenega
pojasnil, da so pregled poslovanja opravili v dv®"
JfSJjtf1'
Ml
prej pri Kmetijskih zadrugah, potem pa še v "tacij»u
kmetijstvo in gozdarstvo. Ugotovili so, da dokumf
j0
podlagi katere so bila odobrena sredstva za i"e9reS' ^
sti za rejo živine, ni bila ustrezna in da so bil« ^
dodeljena direktno rejcem govedi, kar oboje
z odlokom in namenom porabe teh sredstev.

Člani odbora so za obravnavo prejeli naslednja gradiva:
- informacijo o opravljeni inšpekciji finančno-materialnega
poslovanja (regresiranje obrestnih mer za dane kredite) za
obdobje od 1. 1. 1992 do 30. 9. 1993 pri devetih kmetijskih
zadrugah, pravnih naslednicah pravna osebe Hmezad Kmetijska zadruga Savinjska dolina n.sol.o.j Žalec in Hranilno kreditni službi KZ Savinjska dolina p.o., Žalec

Povedal je, da so pravna podlaga za dodeljevanje s1
regresiranje obresti lahko le odobreni in dodeljen .*
dejansko plačane obresti. SDK pa je pri pregledu
da so bile pogodbe o kreditih fiktivne in da obrfPJ
plačane; ni dokumentacije, da bi bili krediti res °°
\(\f
SDK je v zapisniku naložila Ministrstvu za kmetij^ (H'
darstvo, da vzpostavi terjatve do prejemnikov sreo
zad, KZ Savinjska dolina), hkrati pa bo podana
ovadba zaradi sestavljanja fiktivnih listin.

- zapisnike o opravljeni inšpekciji finančno-materialnega
poslovanja za obdobje od 1.1.1992 do 30. 9.1993 pri pravnih
osebah:
- Hranilno kreditna služba KZ Savinjska dolina p.o. Žalec
- Hmezad Kmetijska zadruga Braslovče z.o.o., Braslovče
- Hmezad Kmetijska zadruga Tabor z.o.o., Tabor
- Hmezad Kmetijska zadruga Trnava-Gomilsko z.o.o., Trnava
- Hmezad Kmetijska zadruga Polzela z.o.o., Polzela
- Hmezad Kmetijska zadruga Šempeter z.o.o., Šempeter
- Hmezad Kmetijska zadruga Prebold z.o.o., Prebold
- Hmezad Kmetijska zadruga Gotovlje z.o.o., Gotovlje
- Hmezad Kmetijska zadruga Petrovče z.o.o., Petrovče
- Hmezad Kmetijska zadruga Vransko z.o.o., Vransko

Predstavnik Ministrstva za kmetijstvo in gozdarsko r/
dal, da so nepravilnosti najprej sami ugotovili Pre.j sD%
škega kmetijskega inšpektorata in potem predlaga'3 vT
trolo poslovanja. Povedal je tudi, da se je to doga) ^
njem mandatu, da pa se sedaj take nepravilnosti n
več.
V razpravi so člani odbora opozorili, da tudi tu
mensko porabo proračunskih sredstev. Predsta^n ^
stva in nekateri člani odbora pa so opozorili, da s0
kljub vsemu dosegla svoj namen, saj so jih dobili r '
za povečanje prireje.

- zapisnik SDK o inšpekciji finančno materialnega poslovanja za leto 1992 pri Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
- odločbo Hmezadu Kmetijski zadrugi Vransko z.o.o.,
Vransko

* * *

v
lf8/
Po razpravi je Odbor Državnega zbora za nadzor Pf0
drugih javnih financ sprejel naslednje

- odločbo SDK, Centrala Ljubljana o odpravi odločbe prve
stopnje za Hmezad, Kmetijsko zadrugo Braslovče, z.o.o.
poročevalec, št. 27
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en "GOTOVITVE IN SKLEPE
3. Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo naj v roku enega
meseca po prejemu odločbe Službe družbenega knjigovodstva o vračanju nenamensko porabljenih sredstev sporoči
odboru, kako bo realiziralo zahtevo SDK.

i.L0dbor ugotavlja,
"J V % U V I j U J UVI
'
da |jev pri porabi namenskih
sredstev za
%68iran|e obrestnih mer v kmetijstvu Iz republiškega prodna
v
letu
1992
v
primeru
Hmezad
KZ
Savinjska
dolina,
"ec prišlo do nenamenske porabe sredstev, za kar je bilo
"Bdi neustrezne kontrole pridobitve in porabe sredstev
Zgovorno tudi Ministrstvo za kmetijstvo In gozdarstvo.

jie
>P
tu«
>0»
ilhfl

4. Ministrstvo za kmetijstvo In gozdarstvo naj odboru do
septembra poda Informacijo o tem, kakšen je način kontrole
Izplačila prodajalcem subvencioniranih pridelkov z vidika
razmerja med pridelanimi in prodanimi količinami subvencioniranih pridelkov.

J Odbor predlaga Ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo,
oceni In poroča odboru, ali so na tak način dana sredstva
■regresiranje obrestnih mer za prire|o živine dosegla svoj
umen.

A?\S
$ f^bora za finance in kreditno-monetarno politiko o javni predstavitvi mnenj
"| K Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička
El^nih oseb

bi na njej sodelovali poleg predstavnikov Ministrstva za
finance vidnejši predstavniki gospodarstva, strokovnjaki Ekonomske fakultete v Ljubljani, mariborske Visoke ekonomsko
komercialne šole in drugi zainteresirani udeleženci.

C?/ Držav
nega zbora Republike Slovenije za finance in
mone,arno
k denerTlu
politiko je javno predstavitev mnenj
0w s e a zakonskemu predlogu opravil 27/6-1994 na
s kater|' • ^'. P Državnega zbora iz 19. seje dne 14/4-1994,
k < m je matičnemu delovnem telesu naložil, da pripravi
|0q Predstavitev mnenj po opravljeni prvi obravnavi preda0
iohi^L
spremembah
in dopolnitvah zakona o davku od
cka pravnih
oseb.

Odbor je za javno predstavitev mnenj k predlogu zakona
oblikoval naslednja vprašanja:
1. Kakšen je vpliv davčne politike pri davku od dobička pravnih oseb na usmerjanje in pospeševanje gospodarskega razvoja države?

tjrtl1'. Predstavitvi mnenj so poleg članov odbora prisostvovali
0dstavniki
"ica <5i
finance, Gospodarske zbor&|
ovenije ter Ministrstva
predstavnikizamedijev.
dst BredstJv ^a svoi' seii dne 18/5-1994 izpostavil namen te javne

2. Mednarodna primerjava obdavčevanja dobička gospodarskih subjektov v Evropski uniji in tudi širše z ureditvijo pri nas.

V|ad
u
'^akorl8 ^0ePda
&"ke Slovenije je spremembe in dopolnitve
tlemi? b vku od dobička pravnih oseb predložila Državna podlagi sklepa Državnega zbora, sprejetega
1R *seorudne
(J
i'
22/12-1993 ob sprejemu zakona o davku od
Ka
Pravnih oseb.

Predsednik odbora je udeležence javne predstavitve seznanil
z nekaterimi gradivi v zvezi z davčno politiko v zahodnih
državah, s posebnim poudarkom na obdavčevanju dobička
pravnih oseb.
Uvodoma je poudaril, da so se v prvi obravnavi predloga
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od
dobička pravnih oseb pojavljala različna mnenja o tem, ali naj
slovenski sistem obdavčevanja dobička pravnih oseb vključuje selektivne olajšave, ali ne. Gre za vprašanje ali naj država
s posebnimi oblikami olajšav aktivno posega v način obnašanja gospodarskih subjektov, jih posebej spodbuja, nekaj prepoveduje skozi davčno politiko, ali je bolje imeti čim manj
davčnih olajšav in s tem čim bolj nevtralno davčno politkiko;
s tem pa tudi čim nižjo davčno stopnjo in čim širšo davčno
osnovo ter posledično manj davčnih utaj. Takšno davčno
politiko je Vlada Republike Slovenije v štirih letih svojega
delovanja tudi zagovarjala, torej nevtralnp davčno politiko
s čim manj selektivnimi olajšavami.

Sobi*!)' *bor je ob sprejemanju predloga zakona o davku od
"r6dl Pravn
<h °seb za drugo obravnavo dne 22/12-1993 na
ade
^dit°® ^'
Republike Slovenije in Odbora za finance in
monetarno
Predir?°"a
Polivko združil drugo in tretjo obravnavo
K p°9 zakona zato, da bi zakon začel veljati s 1. 1. 1994.
gu
danih
navedenega zakona za drugo obravnavo je bilo
jih p ^je število amandmajev in odprtih vprašanj, ki naj bi
j !akon ePu Državnega zbora z dne 22/12-1993 predlagatelj
i< Drja"a Proučil in na tej osnovi, v januarju 1994, predložil
"d ru?®™11 2boru spremembe in dopolnitve zakona o davku
^ a°bička pravnih oseb.
v

der« °?ravnavi zakona o davku od dobička pravnih oseb
c|i°*baru 1993 se je v razpravah pokazalo, da so mnenja
. f"1 davčne politike na tem področju diametralno
18 Del
"" Jobči"
Javnosti
meni,
da je usmerjena
politika
aa '
včevaniu
dobička
pomemben
vzvod zadavčna
pospeševanje
OobjM. zske9a razvoja, drugI del pa meni, da je davek od
Dospe ?arski
9°'i fiskalni instrument in da je njegov vpliv na
levtraina razv°i največji, kadar je davčna politika čim bolj
tv°rc 'Sin red
kar najmanj posega v porazdelitev proizvodnih
odavir
P ia9ano spremembo in dopolnitvijo zakona
U od
stopnj bdav
dobička pravnih oseb, zlasti z določilom o znižani
Prvih '°
čitve, ki je linearno naravnana, si po mnenju
"°sDb4sevanje odvzema
možnost
usmerjanja in vplivanja na
gospodarskega
razvoja.

Predsednik vlade je na kratko povezal genezo davčne zakonodaje po osamosvojitvi in navedel izjavo prof. dr. Lada Rupnika
na srečanju avstrijsko-slovenskih davčnih strokovnjakov, da
slovenski davčni sistem nima tako močnega teoretičnega
ozadja kot avstrijski davčni sistem, pa vendarle funkcionira in
funkcionira dobro.
Prva faza davčne reforme je bila pripravljena v letu 1990 in
uveljavljena s 1/1-1991. V ta okvir davčne reforme sodi tudi
zakon o davku od dobička pravnih oseb. V letu 1990, pred
prehodom v novo davčno reformo, so podjetja plačevala 47
različnih davkov in prispevkov in to od sedmih osnov. Od teh
davkov in prispevkov jih je bilo 17 v pristojnosti občin. Večina
občin je imela določene še svoje stopnje tako, da to lahko
pomnožimo še s približno 60.

MitJi®.Postavitev mnenj naj bi zajela tudi primerjavo z dru'stemi obdavčevanja dobička v Evropi in širše. Zato naj
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S 1/1-1991 smo prešli pri sistemu obdavčevanja dobička na en
sam davek, na eno osnovo in na eno stopnjo. Postavljen je bil
cilj, po katerem je bilo treba pripraviti in uveljaviti sistem, ki
bo primerljiv s tržnimi ekonomijami, ki bo konkurenčen ter
enostaven in razumljiv za investitorje oziroma davkoplačevalce. Koncem leta 1991 je bila tudi znižana stopnja davka na
dobiček od 40 na 30% in uveljavljena za vse leto nazaj.

V razpravi je bilo poudarjeno, da je zakon v vseh
moderen, za tuje vlagatelje pa ne optimalno definiran, ^
glede določanja osnove in priznavanja posameznin
odhodkov iz bruto dobička.
Podan je bil predlog, da se ponovno prouči in v zakon
varovalka za vlagatelje iz tujine pa tudi za domače 9os^noSti
ske subjekte,
Djekte, da bi se zagotovilo ohranjanje realne vre
vloženih sredstev; prav tako naj se vključi revalorizacija P .-0
nane odhodke pred obdavčitvijo dobička. Z ustrezno re ^
omenjenih predlogov v zakonu bi poskušali promovira ^
venijo navzven. S tem bi vzpostavili enega od P°9'°'dal
povečanje interesa tujih vlagateljev za obnavljanje gosp
skih dejavnosti v Sloveniji.

Vseh elementov konkurenčnosti, glede na razmere, ni bilo
mogoče uveljaviti, zato je bila pripravljena druga faza davčne
reforme, ki je začela veljati s 1. januarjem letošnjega leta
(dohodnina, prometni davek ali vat ter socialni prispevki).
Slednji predstavljajo 90% davčnih virov, vse ostale dajatve,
vključno z davkom od dobička pravnih oseb pa le 10%.
Večkrat se postavlja vprašanje, ali zahteva moderni davčni
sistem obdavčevanje dobička pravnih oseb ali ne? Pri tem
obstajata dva teoretična odgovora: prvi, da tega obdavčevanja ne potrebujemo, ker so lastniki pravnih oseb fizične osebe
in je možno ta dobiček prišteti ostalim dohodkom ter ga
obdavčiti z dohodnino; drugi, ker se poslovanje in rezultati
podjetij ne morejo in ne smejo vezati na stanje in položaj
lastnikov. Uveljavljen je predvsem drugi sistem, kar pomeni,
da večina držav obdavčuje dobiček pravnih oseb ali dobiček
korporacij s posebnim zakonom. Pravne osebe v modernih
davčnih sistemih podležejo tudi drugim davkom, ki jih mi
v sistemu obdavčevanja nimamo, kot npr. premoženjski davki
tudi za pravne osebe in obdavčevanje transakcij med podjetji.

Z vidika gospodarstva je pomembno, da se določaj ^
ekonomske politike skozi davčni sistem spodbujalo- ,a.
smeri je bilo izraženo mnenje, naj bi razmislili, ali bi Pwn8
nje izvoza in povečanje zaposlovanja vključili kot
olajšave v predlog zakona.
Glede na to, da je Slovenija pretežno naravnana na
ni drugih učinkovitih načinov spodbujanja izvoza ob P ^
čvrste domače valute, bi bilo primerno razmisliti tudi o
budah za izvozno gospodarstvo.
af
Dana je bila sugestija, da bi v davčnem sistem1u «iren . zj
obdavčitev za vlaganja v realni sektor z obdavčitva
vlaganja v bančni sektor.

Druga faza davčne reforme ima predvsem dva osnovna cilja:
povečanje konkurenčnosti davčnega sistema in spodbujanje
investicij. Ta dva cilja se kažeta predvsem v zniževanju davčne
stopnje na 25% ter v redefiniranju davčne osnove in davčnih
spodbud.

Po mnenju razpravljalcev je potrebno proučiti obdav4®vaj!
iznosa dobička tujih vlagateljev z vidika vpliva na "
v gospodarstvo. Nadalje, vprašanje reinvestiranja divi"
delničarjev in vprašanje obdavčitve dobička gospo® jrajo
družb, ki so v večinski lasti tujih multinaclonalk.
jeit
dobiček preko transfemih cen v tujino in v Sloveniji iz*«*
celo izgubo.
fl
V odgovoru na nekatera vprašanja je predstavnik vlad«0.PPJjJj
nil, da je obdavčevanje iznosa dobička v tujino P flp
ocenjevati z vidika rezidentov. Za rezidente je urejeno1 »k s(J(
nje tako, da se davek od dobička plača le enkrat. ^
med pravnimi osebami znotraj Slovenije, med rezidenti ^ #
blike Slovenije, je obdavčen s sedanjo stopnjo 30 in D ^ ^
25%. Transferi ran dobiček se ne obdavčuje ponovno- ^
vlagateljem se obdavčuje s 30% davčno stopnjo, kot
nost v Sloveniji in davčno stopnjo v državi kot obvezn ^
koder izhaja tuji vlagatelj. Republika Slovenija poberv „j
na izvor ob transferu, kar pomeni, da je potrebno da
dobička sešteti s 30 in 15%. Če bi povečali stopnjo. » ^ji
mulirali tuje vlagatelje za investiranje v Sloveniji- 0°
treba poudariti, da se obdavčevanje tujcev oziroma ,>r
dobička ureja z bilateralnimi sporazumi o izogibanju
nemu obdavčevanju. V tem sporazumu pa je p°r9zU"l
določba, ki prepoveduje, da državi, ki sklepata sp°
o izogibanju dvojnemu obdavčevanju, ne smeta u5
bistveno drugačnih in slabših pogojev za nerezidenta

Misija Mednarodnega monetarnega sklada je izredno pozitivno ocenila našo zakonodajo na področju obdavčevanja
dobička pravnih oseb. Imela pa je dve pripombi: zakaj imamo
v zakon vključeno spodbudo pri pravnih osebah za donatorstvo političnih strank in zakaj imamo v sistemu favozirane
državne vrednostne papirje.
Predsednik odbora je pozval člane odbora, predstavnike
Gospodarske zbornice Slovenije, novinarje in druge prisotne,
da se prijavijo k razpravi.
Večina razpravljalcev je izrazila mnenje, da je v osnovi nanovo
definiran predlog zakona o davku od dobička pravnih oseb
pozitiven in dodatna spodbuda za gospodarstvo in gospodarske aktivnosti. Izraženo je bilo tudi mnenje, da obdavčitev
dobička gospodarskih subjektov ne more biti le fiskalni
instrument, temveč pomemben element pospeševanja gospodarskega razvoja.
Davek od dobička pravnih oseb predstavlja v strukturi proračunskih prihodkov relativno majhen - marginalni delež, le
okoli 2%. Teža tega davka pa bo naraščala z dograditvijo
lastniške strukture gospodarstva.

«
mi;
Obdavčevanje dobička multinacionalk zakon ustreznoi
Jv
Gre pa za vprašanje izvajanja določb zakona. PodrotJ®
fernih cen države urejajo podrobno ali le načelno. P"'
petdesetih držav kaže, da imata samo dve državi a
zakonsko ureditev tega vprašanja, vse ostale države
P e /p
to vprašanje urejeno le načelno, to pa pomeni, da.!no^'
povezanimi osebami na priznavajo vsi medsebojno
jeni stroški in da pristojni davčni organi medsebojne1'./
cije med povezanimi osebami lahko kontolirajo za M*; V
za petletno obdobje. V naši davčni zakonodaji v0'<
zastaralni rok 10 let.

Izpostavlja se vprašanje, koliko zakon o davku od dobička
pravnih oseb spodbuja gospodarsko aktivnost, vlaganja,
kakšne pogoje ustvarja za potencialne domače in tuje vlagatelje, ki se odločajo za to, da svoje prihranke vlagajo v realno
gospodarsko sfero in ne v bančni sektor?
Glede osnovnih primerjav na ureditve v tujini je sprememba in
dopolnitev zakona primerna, celo atraktivna, kar je tudi eden
od ciljev, da se ob nekoliko nižji stopnji varnosti vlaganj
zagotovi večja stopnja atraktivnosti skozi ugodni davčni
instrumentarij. Posebej so pomembne visoke amortizacijske
stopnje, ki omogočajo možno znižanje davčne osnove pa tudi
tehnološko prenovo. Kot pozitivno je bilo ocenjeno znižanje
davčne stopnje in redefiniranje osnov za obračun davka,
posebno tistega dela spodbud, ki iz davčnih osnov izvzema
izvršena investicijska vlaganja. Ta segment je izredno
pomemben z vidika zagotovitve večje gospodarske rasti in
spodbude podjetij za to, da vlagajo sredstva v obnovo tehnoloških kapacitet in njihovo širitev.
poročevalec, št. 27

Podan je bil predlog, po katerem naj bi se:
- akontacije davka od dobička pravnih oseb ne dolv
na osnovi letnih računovodskih izkazov, temveč
vr
obračunskih obdobjih - torej bi se med letom se*0
bilance in na tej osnovi določile akontacije davka od
pravnih oseb;
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nosti delavcev oziroma posameznikov (gre za določena nezgodna zavarovanja idr.). Zato ti plačujejo prispevke za socialno varnost v tujini, predvsem v Avstriji in Nemčiji in to
z gotovino in tudi z nakazili preko bank v Sloveniji. Po ocenah
je vrednost zavarovanja naših državljanov v Avstriji okoli 200
mio mark.
Obvezni prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
v Sloveniji predstavljajo okoli 13% bruto domačega proizvoda
Slovenije. To je vsota, ki daleč presega prispevke in izdatke,
primerljive z Zahodno Evropo. Gospodarstvo in država tako
visokih obremenitev za ta namen ne bosta zmogla in sistem se
bo na tem področju sesul. Prispevki, s katerimi bi si posamezniki zagotavljali bodočo socialno varnost - dodatno pokojninsko zavarovanje, bi se morali odvajati v posebne zavarovalnice, tako kot je to običaj na zahodu že desetletja.

.^Pravil obrazec za izračun davka že med letom in ne na
lucku leta, kar je seveda stvar izvajanja zakona;
jakon pripravil v smeri preprečevanja vpliva subjektivne
i® davčnih uradnikov
Pjoučila ustreznost veljavne določbe o odbitku v višini 20%
Wio?S" investicij in vzpostavili enaki pogoji za zasebnike in
' i® (kar se nanaša na zakon o dohodnini).
kapitalskih dobičkov družb za upravljanje, se pojavlja
a e
;orW?'
' sedanja
usmeritev,
da te družbe,
če ne razde0C)|
čka," ne
plačajo davka
od dobička,
primerna?
Iji hva i® bila sugestija naj ne bi v zakonu o davku od dobička
(i taj,Sl1 oseb urejali problematike invalidov temveč naj bi jo
j.
v druge zakone.

Osebam, ki stopajo v produkcijski proces, ki se sedaj zaposlujejo, država ne bo mogla zagotavljati takšne socialne varnosti
kot sedanjim zavarovancem. Zato bo nujno, da se bodo ti
zavarovali s svojimi dodatnimi prispevki pri pokojninskih
zavarovalnicah, nad katerimi bo moral biti vzpostavljen ustrezen nadzor.

t?'ravi ie bila izrecno poudarjena zahteva proti selektivnim
*am v zakonu, predvsem pa olajšavam za izvoz.
1'fPo,!f°fjeno
i»nu
je bilo, da je problem transfernih cen že urejen
lu
^konu,
. da ga pa SDK ne izvaja. Vlaganja v realni sektor,
i v h»aični
^davčitve
pravnih oseb,
v primerjavi
z vlagasektor, dobička
so že izenačene
v veljavnem
zakonu.

V večini zahodnoevropskih držav je vsaj 40% plasmajev sredstev teh zavarovalnic usmerjenih v državne vrednostne
papirje. Torej ta denar kroži in omogoča financiranje proračunskega primanjkljaja.

»o najbolj zapletene zadeve v osnovi enostavne in to
tj 'udi za področje obdavčevanja dobička pravnih oseb.
OsujP^anje, kaj se želi obdavčiti? Odgovor: »Rezultate
<ore
% > »aa'rezu
' dobiček«. Naslednje vprašanje, kdo nosi
>i!
"at? Odgovor: »Podjetje oziroma davčni zaveid ire2."sNadaljnje vprašanje: kakšna je vloga države pri tem?
Iriav vPlošno vlogo države v najširšem pomenu in za vlogo
ijjrg 6 davčnem sistemu. Splošna vloga države pomeni
s i. . Pogojev za obdavčevanje pozitivnih rezultatov
lle
"2et'h po9°i'- Glede davčne vloge države pa mora ta
"i inv'' delni riziko davčni zavezancev, da se ti lahko odločijo
an e
lava Pozorna
i oziroma
za zaposlovanje.
Pri temnamora
biti
tvjrip.
na opredelitev
davčne osnove,
nižanje
st
i na°pnje, na davčne olajšave, ki naj bi bile ozko dološirjenje davčne osnove

Opozorjeno je bilo tudi na dodatno - prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki je po mnenju razpravljalca precenjen.
Obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje imata
namreč isti žiro račun brez kakršnekoli bilance; gre za način
»pobiranja davkov«, ki je naša inovacija.
Predstavnik vlade je v odgovoru na prej navedene probleme
in sugestije odgovoril, da so v drugo fazo davčne reforme
vključena izhodišča in cilji, kamor sodijo tudi socialni prispevki. Davčni sistem ne more kreirati sistema izven svojega
področja. Ta le prevzame rešitve, ki so na drugih sistemskih
področjih že rešene in jih vključi v svoj sistem. Dokler ne bo
sprejet poseben zakon o dodatnem pokojninskem zavarovanju, davčni sistem ne sme ponujati svojih rešitev. Država
prevzame v davčni sistem predvsem tista področja, za katera
je odgovorna in to je tudi pokojninski sistem. Na ta način
preko davčnih spodbud pri pravnih osebah omogoči kreiranje
takoimenovanih privatnih skladov - dodatnih sredstev,
s katerimi omogoči zniževanje obveznih dajatev za socialne
prispevke.

9

VHp^vr.opske
unije so se določene davčne olajšave preseV Ki k'ran'e davčne osnove oziroma v priznavanje stroI siifi uos° dogovoru znotraj Evrope, da bodo obstajale le tri
1aVa no,r
novne davčne olajšave na tem področju, vsaka
aj teh držav želi zadržati davčne olajšave in
ne *
osnove,
je opredelitev davčne osnove in vključevanje
■®stic ,e prenosa izgub, saj sicer država prevzame riziko za
Ovan' Suha
- Ponavadi so investicije tiste, ki prenesejo takoimelisterr, , l<0 leta od začetka. Ta leta država prevzame
"ažo^
' da dovoli večletni prenos izgub, kot je definiran
erT1
sistemu.
OOdburt
Se
°ke,sPod
delijo
na dva logiki
dela: na
tiste, ki sopoliza
vsfrstvo °b'čajno
Pomembne
in sledijo
ekonomske
''avna druge
spodbude pa se da v praksi preveriti in so
lj
tako
včne ave2anc0
' da posredno prenesejo svojo nalogo na
'drjg *
. Gre predvsem za področje zaposlovanja,
fo Preko spodbud to nalogo prenese na davčne zave®i*ava iava se ne sme P°stavi,i v vl°9°' da s selektivnimi
'"ržava ' določi, kam naj podjetja vlagajo svoja sredstva. Če
«st. r, Postavi v to vlogo, potem jo zavezuje tudi odgovor^lovnj aVa na) bo s svojo davčno politiko nevtralna, ker
fiziko za rezultate poslovanja nosi davčni zavezanec.

* * *
Ob zaključku javne predstavitve mnenj k predlogu zakona
o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička
pravnih oseb je bilo poudarjeno, da je pri kreiranju davčnega
sistema pomembna čimbolj nevtralna davčna politika, za kar
je potrebno najti politični konsenz, da je potrebnih čim manj
izjem in čim nižja davčna stopnja ter čim širša davčna osnova,
kar vse omogoča več državnih prihodkov in večjo stimulacijo
davkoplačevalcev ter manj davčnih utaj. Selektivna davčna
politika ni produktivna, saj na to kažejo trendi držav v svetu.
Če bi želeli imeti npr. davčne olajšave za izvoznike, pomeni,
da mora približno 40% proizvajalcev bruto domačega proizvoda subvencionirati približno 60% preostalih.
* **
To poročilo, bo ob obravnavi predloga zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih oseb za
drugo obravnavo, posredovano tudi poslancem Državnega
zbora, ker je Državni zbor s sklepom naložil Odboru za
finance in kreditno-monetarno politiko, da o navedenem
zakonu izvede javno predstavitev mnenj.

* * *
V
,a

'e bilo opozorjeno
na dejstvo,
da davčna
politikavarne
vplačevanja
prispevkov
za povečanje
socialne
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