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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Letos marca je bil v Državnem zboru Republike Slovenije
sprejet Zakon o referendumu in o ljudski iniciativi. Prvi praktični preizkus zbiranja predpisanih 40.000 podpisov podpore
zahtevi volilvcev za razpis referenduma se je zgodil septembra in oktobra. Volivec mora po sedanjem zakonu podpisati
obrazec podpore osebno pred pristojnim občinskim organom, ki vodi evidenco volilne pravice. Nastal je kup težav, ki
so pripeljale tudi do konfliktnih situacij. Občinski uradniki so
potrjevali obrazce med vsakdanjim delom, to je bilo torej
dodatno delo. Ministrstvo za notranje zadeve ni pripravilo
ustreznih navodil občinskim organom za olajšanje postopka
podpisovanja podpori, niti ni določilo delovni čas za podpisovanje izven uradnih ur v popoldanskem času, ko imajo volivci
največ časa za podpisovanje. Volivci so morali večinoma
neprijetno čakati v vrsti, marsikateri so za to izgubili preveč
časa. Nasploh je podpisovanje potekalo bolj nekulturno kot
kulturno in to se za našo demokratično državo tudi ne spodobi. Poleg tega je bil ves trud volivcev in uradnikov zaman,
ker se prav zaradi »logističnih« težav ni zbralo dovolj podpisov in bo potrebna nova akcija. Sedanji način zbiranja podpisov je v resnici blokada možnosti referenduma.
Predlagana sprememba se zgleduje po praksi, ki je uzakonjena v švici. Najprej pobudniki pod določenimi pogoji
poskusijo zbrati predpisano število podpisov in šele potem,
ko uspejo, državna služba za register prebivalstva preveri
podatke in podpise. Volivec da podpis na enostaven, prijeten
in kulturen način. Tisti, ki se morajo potruditi, so aktivisti
pobudnika. Osebje službe za register prebivalstva, ki preverja
podatke in podpise, pa je za dodatno delo plačano.
II NAČELA IN CIUI PREDLAGANE REŠITVE
Naj tudi v Sloveniji zaživi pravi referendum kot ugleden način
demokracije. Zgledujmo se po demokratični Švici, ki je lahko
naš ideal, ne pa po poltotalitarnih režimih in družbah, kjer
praktično pravi referendum ni mogoč. Naj ima v Sloveniji
pomembno besedo ljudstvo, da se čimbolj uresniči 1. člen
Ustave RS: »Slovenija je demokratična republika«. Z referendumsko demokracijo čimbolj omejujemo možnosti samovolje
političnih elit in klik, kajti le-te sicer lahko majhno Slovenijo
hitro spravijo »na boben«.
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III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE

Prihranjeno bo delo uradnikov v primerih, Ko pobudniki r v(
zbrali dovolj podpisov. Seveda se bo zaradi povečane mol; ?al
sti zbiranja podpisov zgodilo več referendimov in s tem bi. „c|
pač stroški. V Švici imajo letno 5-10 referendumov in
nihče ne razburja zaradi stroškov, pa tudi udeležba je prtaud
50%. Gotovo bi sprejem predlagane spremBmbe ogrozil rr |Lq ,
nosti oblastnih manipulacij političnih elit in klik in nedvort
bodo z vsemi močmi nasprotovale predlagani spremembi
,bud

BESEDILO ČLENOV
t.člen

ora.
14.
tima

četrti in peti odstavek 13. člena Zakona o referendumu
o ljudski iniciativi (Ur. I. RS, št. 15/94) se spremenita takc f
se glasita:
»PREDSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA NAJPOZNEJE V TRi
DNEH PO SPREJEMU POBUDE DOLOČI GESLO ZAHTC
ZA RAZPIS ZAKONODAJNEGA REFERENDUMA IN RQ
V KATEREM SE ZBIRAJO PODPISI VOLILVCEV ZA PODPO
ZAHTEVI ZA RAZPIS REFERENDUMA. O GESLU IN RO
NEMUDOMA OBVESTI POBUDNIKA TER MINISTRSTVO
NOTRANJE ZADEVE.
NA SEZNAMU NA LISTU FORMATA A4 DA VOLIVEC SVO
PODPORO ZAHTEVI S PODPISOM, KI SLEDI NJEGOVI
OSEBNIM PODATKOM: IME IN PRIIMEK, DATUM ROJSTV
NASLOV IN OBČINA STALNEGA PREBIVALIŠČA. NA VS
KEM LISTU S SEZNANOM VOLILVCEV, KI DAJEJO POl
PORO ZAHTEVI ZA RAZPIS REFERENDUMA, MORA BI
NAVEDENO GESLO ZAHTEVE ZA RAZPIS REFERENDUMA I
KRAJ, DATUM TER OSEBNI PODATKI IN PODPIS OSEBE,
JE ZBIRALA PODPISE. POBUDNIKI LAHKO ZBIRAJO POl
PISE PODPORE V SVOJIH ALI NAJETIH PROSTORIH IN
USTREZNIH JAVNIH MESTIH. VOLIVEC LAHKO DA POl
PORO S PODPISOM POSAMEZNI ZAHTEVI ALI POBUI
SAMO ENKRAT«.
V 13. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:
»NAJPOZNEJE V TREH DNEH PO PRETEKU ROKA ZA ZBIRANJE PODPISOV PODPORE POBUDNIK VLOŽI ZAHTEVO ZA

poročevalec, št. 1

»IS REFERENDUMA S PREDPISANIM ŠTEVILOM PODPIVOLIVCEV PRI PREDSEDNIKU DRŽAVNEGA ZBORA.
DSEDNIK DRŽAVNEGA ZBORA NAJKASNEJE V TREH
H PREDLOŽI PODATKE IN PODPISE VOLIVCEV ZA POD0 REFERENDUMU V PREGLED MINISTRSTVU, PRINEMU ZA VODENJE EVIDENCE VOLILNE PRAVICE.
ATKI IN PODPISI VOLIVCEV, KI SO DALI PODPORO ZA
PIS REFERENDUMA, MORAJO BITI PREGLEDANI

V ROKU SEDMIH DNI, O ČEMER MINISTRSTVO NEMUDOMA
OBVESTI PREDSEDNIKA DRŽAVNEGA ZBORA.
2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Magana sprememba je, da predsednik Državnega zbora
iči geslo zahteve, kar se je sicer v praksi že zgodilo,
al je predsednik Državnega zbora obvesti Ministrstvo za
a nje zadeve o pobudniku in geslu zahteve ter roku zbirafpodpisov, predvsem zato, da ne ovira pobudnikov pri
anju podpisov tudi na ustreznih javnih mestih. Glede na
(so v Švici in prakso pri nas se bodo zbirali podpisi na
nicah in kioskih na javnih prireditvah ali na javnih mestih,
ivjfr je velik pretok ljudi.

formata A4 se po velikosti poenotijo papirji s seznami. Na list
A4 gre zanesljivo seznam deset volivcev, kar tehnično poenostavi delo s papirji. Nadalje je predlagano, da mora biti na listu
s seznamom napisano geslo zahteve, ne pa celotna zahteva,
ki ima lahko zelo obsežen tekst. Tako se je v praksi delalo že
do sedaj, četudi bi morala biti na obrazcu navedena zahteva.
Normalno je, da tekst zahteve pobudnik deli podpisovalcem
podpore. Nadalje je predlagano, da naj bodo na listu s seznamom še kraj in datum podpisov ter osebni podatki in podpis
osebe, ki je zbrala podpise.

I 'ialje je predlagana sprememba, da naj obrazca za podporo
določalo Ministrstvo, ampak naj podpise, podpore volivrtjira pobudnik na seznamih na listih formata A4. Glede
■nih podatkov o volivcu, ki daje podporo, ni sprememb,
rajo biti podatki čitljivi, je samoumevno. Z določilom

Predlagam je še nov odstavek 13. člena, kjer so določeni
kratki roki, v katerih se opravi pregled podatkov in podpisov
v službi za register prebivalstva pri Ministrstvu za notranje
zadeve?

-cedilo člena, ki se spreminja

podatke podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov in
občina stalnega prebivališča. Obvestilo o pobudi se vloži
neposredno pri pristojni službi Državnega zbora.

13. člen:
' itevo volivcev za razpis referenduma vloži njihov predstavni. Zahtevi mora biti priloženo najmanj štirideset tisoč podpim volivcev.
"IT budo volivcem za vložitev zahteve za razpis referenduma
iko da vsak volivec, politična stranka ali drugo združenje
' I Pavijanov.
'budnik obvesti o svoji pobudi predsednika Državnega
Ora. Pobuda mora vsebovati opredeljeno zahtevo v skladu
14. členom tega zakona in mora biti podprta s podpisi
fimanj dvesto volivcev na seznamu, ki vsebuje osebne

Predsednik Državnega zbora obvesti o dani pobudi najpozneje
v treh dneh po prejemu pobude ministrstvo, pristojno za
vodenje evidence volilne pravice, in določi rok, v katerem se
zbirajo podpisi volivcev za podporo zahtevi za razpis referenduma. O tem roku obvesti tudi pobudnika zahteve
Volivec da svojo podporo zahtevi s podpisom na obrazcu, ki
ga določi ministrstvo, pristojno za evidenco volilne pravice.
Na obrazcu mora biti navedena zahteva za razpis referenduma, na katero se nanaša podpora volivca. Volivec podpiše
obrazec osebno pred pristojnim organom, ki vodi evidenco
volilne pravice. Volivec lahko da podporo s podpisom posamezni zahtevi za razpis referenduma samo enkrat.
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Predlog zakona o IGRAH NA SREČO - EPA 196 TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 120. seji dne 22. decemora
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O IGRAH NA SREČO,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na
podlagi sklepa 18. seje Državnega zbora Republike Slovenije k predlogu zakona o igrah na srečo - tretja obravnava.
S tem nadomeščamo besedilo predloga zakona o igrah na
srečo - tretja obravnava in amandmaje k navedenemu
zakonu, ki smo vam jih poslali z dopisom št. 470-01/93-2^8 z dne 25/11-1994.

Prire
»reči
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena posl ttojr
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 1
člena poslovnika Državnega zbora Republike Sloven
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Dr?
Prec
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
ček
Hitel
nas
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Božo JAŠOVIC, državni sekretar v Ministrstvu za »reč
mali
nance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slove" kov.
v Ministrstvu za finance,
- Evelina SMREKAR, svetovalka Vlade Republike SIC Zar;
dan
nije v Ministrstvu za finance.
rati
•jen

Predlog zakona o igrah na srečo
. TEMEUNE DOLOČBE

9. člen

l.člen

S tem zakonom se ureja sistem prirejanja iger na srečo.
2. člen
Igre na srečo po tem zakonu so igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določenega zneska enake možnosti zadeti
dobitke, izid igre pa je izključno ali pretežno odvisen od
naključja ali kakšnega negotovega dogodka.
3. člen
Igre na srečo se lahko prirejajo le na podlagi dovoljenja
oziroma koncesije pristojnega organa.
4. člen
Dobitki pri igrah na srečo so lahko v denarju, blagu, storitvah
ali pravicah.
5. člen
Za igre na srečo po tem zakonu se ne štejejo nagradni razpisi
v reklamne namene, ki jih prirejajo gospodarske družbe in
druge pravne osebe ter samostojni podjetniki posamezniki (v
nadaljnjem besedilu: podjetniki).
6. člen

Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske,,
čene v tem zakonu, če se spremeni razmerje tolarja pro Pri
Prii
po tečaju Banke Slovenije za več kot 10 %.
ski
nai
II. PRIREJANJE KLASIČNIH IGER NA SREČO
<irr
nje
1. Splošne določbe o klasičnih igrah na srečo
*c
10. člen
Pq
Klasične igre na srečo po tem zakonu so številčne I" Re
loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, to"
lota. športne napovedi, športne stave, srečelovi in
podobne igre.
11. člen
Udeleženci pri klasičnih igrah na srečo so kupci oz<
imetniki loterijskih srečk, tombolskih tablic, srečk pri $
lovu, stavnih listkov ali drugih potrdil o vplačilu dena' j
zneska za udeležbo v igri (v nadaljnjem besedilu: srečk'
12. člen
Prodajalci srečk smejo prodajati srečke le za tiste klal
igre na srečo, za katere je bilo izdano dovoljenje oz''
koncesija po določbah tega zakona.
2. Občasno prirejanje klasičnih Iger na srečo

Sprejemanje vplačil za igre na srečo ali opravljanje drugih
storitev v zvezi s katerokoli igro na srečo za tuje osebe
v Republiki Sloveniji je prepovedano.
7. člen
Organiziranje iger oziroma dejavnosti, pri katerih udeleženci
vplačujejo določene denarne zneske udeležencem, ki so se
pred njimi vključili v igro oziroma dejavnost in pričakujejo
plačilo določenih denarnih zneskov od udeležencev, ki naj bi
se za njimi vključili v takšno igro oziroma dejavnost (denarne
verige in podobno), je prepovedano.

a) Prireditelji In izdajanje dovoljenj
13. člen
Klasične igre na srečo smejo občasno prirejati samo dj?
in neprofitne humanitarne organizacije, ki imajo sed*
območju Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Pr>
telji), ki jih določi Vlada Republike Slovenije na predlog
strstva, pristojnega za finance in sicer, zaradi pridobi,
sredstev za financiranje dejavnosti, določenih s splošnih
prireditelja.
14. člen

8. člen
Dejavnost prirejanja iger na srečo se opravlja v vseh oblikah
pravnih oseb po določbah zakona o gospodarskih družbah in
tega zakona, razen v tistih pravnih osebah, kjer so udeležene
tuje osebe.
Pravne osebe iz prejšnjega odstavka ne smejo imeti podružnic.
4
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Prireditelj lahko priredi številčno loterijo, tombolo ali s'e a
samo enkrat na leto z enim žrebanjem. Srečke sme pr'r^
prodajati največ 60 dni.
15. člen
Prireditelj, ki oraanizira športna tekmovanja, sme v pros'0

poročevalec, št. 1

, »katerih so tekmovanja, enkrat letno prirediti stave v zvezi
s temi tekmovanji.
16. člen
Prireditelj lahko priredi posamezno občasno klasično igro na
irečo le na podlagi dovoljenja, ki ga izda ministrstvo, prisojno za finance.
17. člen
Predlogu za izdajo dovoljenja mora prireditelj priložiti izvleček iz splošnega akta, iz katerega je razvidna dejavnost prireditelja, sklep pristojnega organa prireditelja o prirejanju igre
na srečo z navedbo odgovorne osebe, pravila klasične igre na
i 'rečo in finančno konstrukcijo, iz katere je razvidno minimalno število prodanih srečk, ki še zagotavlja izplačilo dobit1 kov.
Zaradi zaščite udeležencev mora prireditelj izkupiček od prodanih
srečk v višini, ki zagotavlja izplačilo dobitkov, deponir
ati pri banki in sme s tem zneskom razpolagati samo z dovođenjem ministrstva, pristojnega za finance.
18. člen
Ministrstvo, pristojno za finance odloča o predlogu za prireditev klasične igre na srečo po prostem preudarku.
Pri odločanju po prejšnjem odstavku upošteva ministrstvo
Pristojno za finance zlasti namen, za katerega se prireja igra,
'kupno vrednost izdanih srečk, skupno vrednost dobitkov,
"ačin
žrebanja, ceno posamezne srečke, premoženje, s kateri
rn prireditelj zagotavlja izplačevanje dobitkov in izpolnjevale drugih obveznosti v zvezi z igrami ter skladnost pravil igre
2
določbami tega zakona.
Podrobnejše kriterije iz prejšnjega odstavka predpiše Vlada
Republike Slovenije.
19. člen (18.ačlen)
?d prihodkov, doseženih s prodajo srečk, zmanjšanih za
Vplačane dobitke, mora prireditelj v skladu s posebnim zakolom vplačati 5 %:
~ prireditelj s področja športa za financiranje dejavnosti
Športnih organizacij,
" prireditelj z drugih področij za financiranje dejavnosti inva"dskih in humanitarnih organizacij.
20. člen (19. člen)*
*a prireditev tombole oziroma srečelova, ki se prireja v okviru
kulturnega ali zabavnega programa prireditelja, ni potrebno
dovoljenje
iz 16. člena, če skupna vrednost srečk ne presega
{
neska, ki ga določi ministrstvo, pristojno za finance in če
"rednost
posameznih dobitkov ne presega zneska, od katere
ga se plačuje davek na dobitke od iger na srečo.
prireditelj iz prejšnjega odstavka mora upravni organ, pristo'®n za notranje zadeve obvestiti o prireditvi takšne igre najPozneje osem dni pred prireditvijo.
b

) Pravila klasičnih Iger na srečo
21. člen (20. člen)

p

ravila klasičnih iger na srečo morajo vsebovati zlasti:
" ime in sedež prireditelja,
"* ime organa prireditelja, ki je sprejel sklep o prireditvi igre,
,er
datum in številko ustreznega sklepa,
'me igre na srečo in njen opis,
0p
v~

OMBA:
v oklepaju je navedena numeracija iz predloga zakona, sprejetega
drugi obravnavi

- namen, za katerega bodo porabljena finančna sredstva,
pridobljena z igro,
- območje, na katerem se bodo prodajale srečke,
- skupno število srečk in ceno posamezne srečke,
- opis srečke z navedbo besedila, ki bo natisnjeno na njej.
- vrsto, število in vrednost posameznih dobitkov ter njihovo
skupno vrednost,
- navedbo premoženja, s katerim prireditelj zagotavlja izplačevanje dobitkov in izplačevanje drugih obveznosti v zvezi
z igro,
- opis postopka v primeru odpovedi žrebanja,
- rok, do katerega se bodo prodajale srečke,
- rok in način žrebanja oziroma ugotavljanja dobitkov,
- rok in način objave izida žrebanja dobitkov,
- rok za prevzem dobitkov ter način izplačevanja oziroma
ugotavljanja dobitkov.
22. člen (21. člen)
Pravila klasičnih iger na srečo sprejema organ prireditelja, ki
je določen z njegovim splošnim aktom.
Pravila klasičnih iger na srečo potrjuje ministrstvo, pristojno
za finance.
Prireditelj mora pravila klasičih iger na srečo objaviti na
krajevno običajen način in jih udeležencem pri igrah predložiti na vpogled povsod, kjer se prodajajo srečke.
23. člen (22. člen)
Prireditelj ne sme spreminjati pravil klasičnih iger na srečo,
ko je že začel prodajati srečke.
c) Žrebanje dobitkov
24. člen (23. člen)
Pri klasičnih igrah na srečo, kjer se dobitki žrebajo, mora biti
žrebanje pred komisijo, ki jo potrdi ministrstvo, pristojno za
finance, razen v primerih iz 20. člena tega zakona.
Pred začetkom žrebanja mora prireditelj ugotoviti število prodanih srečk ter neprodane srečke zapečatiti ali uničiti pred
komisijo.
25. člen (24. člen)
Ministrstvo, pristojno za finance sme v utemeljenih primerih
na predlog prireditelja dovoliti, da se spremeni kraj žrebanja
dobitkov ali da se odloži dan žrebanja dobitkov, vendar največ
za 15 dni.
Prireditelj mora spremembo kraja žrebanja ali odložitev dneva
žrebanja dobitkov objaviti na enak način, kot je bilo objavljeno obvestilo o prireditvi igre na srečo.
Če se po določbah prejšnjih odstavkov odloži dan žrebanja
dobitkov, sme prireditelj ne glede na določbe 14. člena tega
zakona prodajati srečke do novega dneva žrebanja.
Če je prireditelj klasične igre na srečo že začel prodajati
srečke, sme odpovedati prireditev igre le s soglasjem ministrstva, pristojnega za finance in če vrne prejeti denar. V ta
namen mu organ, ki je dovolil prireditev klasične igre na
srečo, dovoli razpolagati z deponiranimi sredstvi iz 17. člena
tega zakona.
26. člen (25. člen)
Žrebanje dobitkov mora biti javno.
O poteku žrebanja sestavi komisija zapisnik, ki ga podpišejo
vsi njeni člani. V zapisniku se navedejo zlasti kraj. čas in način
žrebanja dobitkov, število prodanih srečk, izžrebane številke
ali imena dobitnikov z navedbo dobitkov ter morebitne pripombe udeležencev pri igri.
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Zapisnik o poteku žrebanja pošlje komisija ministrstvu, pristojnemu za finance najpozneje v sedmih dneh po opravljenem žrebanju.
27. člen (26. člen)
Sporočilo o izidu žrebanja ali ugotavljanja dobitkov mora
prireditelj javno objaviti najpozneje v sedmih dneh od dneva
žrebanja oziroma ugotavljanja dobitkov.
it
28. člen (27. člen)
Po poteku roka za izplačilo oziroma izdajo dobitkov komisija
ugotovi, kateri dobitki v tem roku niso bili izplačani oziroma
prevzeti in kakšna je njihova vrednost.
Zapisnik o ugotovitvah iz prejšnjega odstavka pošlje komisija
ministrstvu, pristojnemu za finance najpozneje v sedmih dneh
po poteku roka za izplačilo oziroma za izdajo dobitkov.
3. Trajno prirejanj« klasičnih Iger na srečo

4. U
•re<

37. člen (36. člen)

Koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se lat
dodeli prireditelju, ki izpolnjuje predpisane tehnične, prost
ske in kadrovske pogoje, ima premoženje, s katerim se za!
tavlja izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih obvezi Sre
sti v zvezi z igrami in pri katerem bo prirejanje iger na sre kla;
čler
pretežna dejavnost.
invi
Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše Via deji
Republike Slovenije.
38. člen (37. člen)
S koncesijsko pogodbo se določijo pravice in obvezno
pogodbenih strank; temeljni elementi za pravila posamez'
klasičnih iger na srečo v skladu z določbami 21. člena ta
zakona in druga vprašanja, pomembna za trajno prirejanje!
iger.

Za
zac
daj
nui

Za
sre
Izpolnjevanje obveznosti prireditelja iz koncesijske pogorf pri
rije
nadzira davčni organ.
39. člen (38. člen)

a) Prireditelji In dajanje koncesije
29. člen (28. člen)

Za dodeljeno koncesijo mora prireditelj plačevati koncesiji Sr<
dajatev.

Klasične igre na srečo smejo trajno prirejati kot svojo dejavnost le gospodarske družbe, ki so pravne osebe in imajo
sedež na območju Republike Slovenije, na podlagi koncesije
(v nadaljnjem besedilu: prireditelj).

Osnova za obračunavanje in plačevanje koncesijske dajat pc
je vrednost vplačil, doseženih s prodajo srečk in zmanjša**
za izplačane dobitke.

30. člen (29. člen)
Delničarji družbe iz prejšnjega člena so lahko le domače
pravne osebe.

Osnova za plačevanje koncesijske dajatve se ugotav1
mesečno. Od te osnove je prireditelj dolžan obračunati
plačati koncesijsko dajatev v odstotku, ki ga določi Via'
Republike Slovenije s sklepom o dodelitvi koncesije, in sif
v petih delovnih dneh po poteku meseca za pretekli mesec

Posamezna pravna oseba ima lahko v lasti največ 20% delnic
prireditelja.
31. člen (30. člen)
Deleži ali delnice, ki so navadne in se glasijo na ime, se smejo
prenašati le med osebami, ki so po tem zakonu lahko delničarji ali družbeniki prireditelja.
32. člen (31. člen)
Prireditelj ne sme imeti lastniških naložb v drugih pravnih
osebah in pri podjetnikih.

40. člen (39. člen)
Prireditelj dokončno obračuna koncesijsko dajatev za pr*"
klo leto na podlagi podatkov o osnovi za plačevanje konce51
ske dajatve na dan 10. 3. tekočega leta za preteklo leto.
Če je med letom plačana koncesijska dajatev nižja, kot
obračunana v dokončnem obračunu, mora prireditelj razlik
plačati najpozneje do 20. 3. tekočega leta za preteklo leto
Do roka iz prejšnjega odstavka mora prireditelj dokon#11
obračun in dokazilo o plačilu razlike predložiti davčne"
organu.

33. člen (32. člen)

41. člen (41. člen)

Uprava prireditelja mora imeti najmanj dva člana.

Koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo se doda"
za največ 10 let in se po poteku te dobe lahko podaljša

34. člen (33. člen)
Prireditelj mora imeti nadzorni svet.

Šest mesecev pred potekom roka iz prejšnjega odstavi
lahko prireditelj zaprosi za podaljšanje koncesije.

Vlada Republike Slovenije imenuje enega člana nadzornega
sveta.

Koncesijo se lahko podaljša za pet let.
42. člen (43. člen)

35. člen (34. člen)
O dodelitvi koncesije za trajno prirejanje klasičnih iger na
srečo odloča Vlada Republike Slovenije, koncesijsko
pogodbo s prirediteljem pa sklene minister, pristojen za finance.
36. člen (35. člen)

Prireditelj lahko odpove koncesijsko pogodbo z odpovedni"1
rokom enega leta.
Dodeljena koncesija za trajno prirejanje klasičnih iger
srečo se lahko odvzame, če prireditelj krši določbe konces'1
ske pogodbe, če pri prirejanju posamezne vrste iger na sre«ne spoštuje sprejetih pravil iger, če prirejanje iger na srečo"
več pretežna dejavnost prireditelja.

Vlada Republike Slovenije mora o vlogi za dodelitev koncesije
odločiti najpozneje v šestih mesecih.

O odvzemu koncesije odloča Vlada Republike Slovenije.

Minister, pristojen za finance mora koncesijsko pogodbo
skleniti v 45 dneh po dodelitvi koncesije.

Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o odvzemu
cesije iz prejšnjega odstavka koncesijska pogodba prene*1
veljati.
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*■ Uporaba sredstev, plačanih za prirejanje klasičnih iger na
irečo

III. PRIREJANJE POSEBNIH IGER NA SREČO
1. Vrste posebnih iger na srečo

43. člen (44. člen)

51. člen (49. člen)

Sredstva plačila za dodeljeno koncesijo za trajno prirejanje
klasičnih iger na srečo in sredstva, pridobljena na osnovi 19.
'lena tega zakona, se uporabljajo za financiranje dejavnosti
Invalidskih in humanitarnih organizacij ter za financiranje
dejavnosti športnih organizacij.
44. člen (45. člen)
2a financiranje dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij se uporabljajo sredstva dosežena s plačilom koncesijske
dajatve za trajno prirejanje številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom in lota.
Za financiranje dejavnosti športnih organizacij se uporabljajo
sredstva dosežena s plačilom koncesijske dajatve za trajno
Prirejanje športne napovedi, druge športne stave in kviz loterije.

Posebne igre na srečo po tem zakonu so igre, ki jih igrajo
igralci proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih
igralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih
panojih ali na igralnih avtomatih ter stave in druge podobne
igre v skladu z mednarodnimi standardi (v nadaljnjem besedilu: posebne igre na srečo).
52. člen (50. člen)

k r •> > r ; .

Za igralne avtomate po prejšnjem členu se štejejo mehanične,
elektronske ali podobne naprave, na katerih imajo igralci ob
vplačilu določenega zneska (s kovanci, z žetoni ali z neposrednim vplačilom pri blagajni oziroma pri igralnem avtomatu) možnost zadeti dobitek.
2. Igralnice

45. člen (45.a člen)

53. člen (51. člen)

Sredstva plačila koncesije za trajno prirejanje iger na srečo, ki
uporabljajo za financiranje invalidskih in humanitarnih
Prganizacij, 2% od plačane koncesijske dajatve za prirejanje
Posebnih iger na srečo ter druga namenska sredstva, se
vplačujejo v posebno fondacijo za financiranje invalidskih in
humanitarnih organizacij v Republiki Sloveniji (v nadaljnjem
Pesedilu: fondacija).

Posebne igre na srečo sme prirejati kot svojo dejavnost le
delniška družba, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, na podlagi koncesije (v nadaljnjem besedilu: igralnica).

46. člen (45.b člen)

54. člen (52. člen)
Delničarji igralnice so lahko le Republika Slovenija, skladi
Republike Slovenije in lokalna skupnost, kjer je sedež igralnice.
55. člen (53. člen)

Sredstva plačila za trajno prirejanje iger na srečo, ki se upodabljajo za financiranje športnih organizacij, 1 % od plačane
koncesijske dajatve za prirejanje posebnih iger na srečo ter
jkuga namenska sredstva se vplačujejo na račun fondacije za
"nanciranje
športnih organizacij (varianta: osrednje športne
0r
ganizacije) v Republiki Sloveniji.

Posamezni delničar igralnice ima lahko v lasti največ 20%
delnic igralnice.

47. člen (45.b člen)

Omejitev iz prejšnjega člena ne velja za Republiko Slovenijo
in lokalno skupnost.

56. člen (54. člen)

Fondacija je pravna oseba.

57. člen (55. člen)

Organizacija in poslovanje fondacije se določita s pravili
fondacije.
5. Določanje in izplačevanje dobitkov ter zastaranje pravice
"o izplačila dobitkov
48. člen (46. člen)

Delnice igralnice so navadne in se glasijo na ime ter se smejo
prenašati le med osebami, ki so po tem zakonu lahko delničarji igralnice.
58. člen (56. člen)
Delnice igralnice se ne smejo prenašati na tuje osebe.

Skupna vrednost dobitkov pri klasičnih igrah na srečo mora
*iašati najmanj 40% od:
vrednosti izdanih srečk pri številčni loteriji, loteriji s trenutno znanim dobitkom, kviz loteriji, tomboli ali srečelovu,
" vrednosti prodanih srečk pri drugih igrah na srečo.

59. člen (57. člen)
Igralnica ne sme imeti lastniških naložb v drugih pravnih
osebah.
60. člen (58. člen)

49. člen (47. člen)
dobitki se izplačujejo v roku, ki ga določajo pravila iger na
»rečo s tem, da ta rok ne sme poteči prej kot v 60 dneh od
Q
neva objave poročila o izidu žrebanja.
preteku roka iz prejšnjega odstavka zastara pravica do
^Plačila oziroma izdaje dobitka.

Za poslovanje igralnice je potreben osnovni kapital, ki mora
znašati najmanj 100 milijonov tolarjev, če ima igralnica eno
koncesijo.
Za vsako nadaljnjo koncesijo je potrebnih 100 milijonov tolarjev dodatnega kapitala.
61. člen (59. člen)

50. člen (48. člen)
dobitki, ki niso bili izplačani ali dvignjeni v roku iz prejšnjega
'ena, pripadejo pri občasnem prirejanju klasičnih iger na
®rr|ečo prireditelju za namene, za katere je bila igra prirejena,
j trajnem prirejanju klasičnih iger na srečo pa se prenesejo
naslednje žrebanje ali se uporabijo za dobitke pri drugih

Za zagotovitev varnega poslovanja in izpolnjevanja obveznosti oblikuje igralnica obvezne varnostne rezerve, ki morajo
znašati najmanj 50% vrednosti osnovnega kapitala iz prejšnjega člena.
Varnostne rezerve iz prejšnjega odstavka lahko igralnica oblikuje postopoma v treh letih od začetka poslovanja.
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3. Organi igralnice

70. člen (68. člen)
62. člen (60. člen)

Uprava igralnice mora imeti najmanj dva člana.
63. člen (61. člen)
Igralnica mora imeti nadzorni svet.
Člane nadzornega sveta imenujejo sorazmerno deležu delnic
delničarji igralnice.
64. člen (62. člen)
Pooblaščena oseba ministrstva, pristojnega za finance se
lahko udeleži sej nadzornega sveta in skupščine igralnice.
4. Dodeljevanje koncesije
65. člen (63. člen)
O dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo
odloča Vlada Republike Slovenije, koncesijsko pogodbo
z igralnico pa sklene minister, pristojen za finance.
Vlada Republike Slovenije mora o vlogi za dodelitev koncesije
odločiti najkasneje v šestih mesecih.

*zn
Pred dodelitvijo koncesije mora Vlada Republike Slovel nad^
pridobiti soglasje lokalne skupnosti o opravljanju dejavno
igralnice na njenem območju.
10,0
20,0
71. člen (69. člen)
50,0
00,0
V koncesijski pogodbi je treba navesti:
50,0
00,0
- firmo in sedež igralnice,
- naslov poslovnega prostora, kjer se prirejajo posebne i)^1'alr
na srečo,
- vrste in obseg posebnih iger na srečo, ki jih sme prirej ked
igralnica,
ton
- člane uprave igralnice,
ete<
- izvajanje nadzora v igralnici,
- trajanje koncesije,
- višino koncesijske dajatve,
- pravice in obveznosti pogodbenih strank,
- datum začetka poslovanja igralnice.
[j^

P4
Na
Igralnica sme prirejati le tisto vrsto posebnih iger na srećoj^
v takšnem obsegu, kot je to določeno v koncesijski pogo<
°dtV
72. člen (70. člen)

73. člen (71. člen)

lio
*1

Vlada Republike Slovenije lahko dodeli posamezni delniški
družbi iz 53. člena največ tri koncesije za prirejanje posebnih
iger na srečo.

Igralnica lahko odpove koncesijsko pogodbo z odpoved"
rokom enega leta.

Minister, pristojen za finance mora koncesijsko pogodbo
skleniti v 45 dneh po dodelitvi koncesije.

i yn
Igri
Vlada Republike Slovenije odvzame dodeljeno koncesijo \ £|(
prirejanje posebnih iger na srečo, če ugotovi, da:
U|j

66. člen (64. člen)
Koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo se lahko dodeli
igralnici, ki je registrirana za opravljanje dejavnosti posebnih
iger na srečo.
67. člen (65. člen)
Koncesija za prirejanje posebnih iger na srečo se dodeli za
največ 10 let in se po poteku te dobe lahko podaljša.
Šest mesecev pred potekom roka iz prejšnjega odstavka
lahko igralnica zaprosi za podaljšanje koncesije.
Koncesija se lahko večkrat podaljša za 5 let.

74. člen (72. člen)

- je bila koncesija pridobljena z namernim navajanjem ne
ničnih podatkov,
oo
- igralnica ni pričela poslovati v roku, določenem za zače'* lq,
poslovanja,
11,,
- je igralnica prekinila poslovanje za več kot 3 mesece,
- niso več izpolnjeni pogoji, ki jih določa ta zakon,
Dq
- igralnica krši določbe koncesijske pogodbe oziroma sp^
jeta pravila posebnih iger na srečo,
ne
- ne poravnava v roku koncesijske dajatve.
Na podlagi sklepa Vlade Republike Slovenije o odvzemu k< 1
cesije iz prejšnjega odstavka koncesijska pogodba preneehi
veljati.

'g
»ll
n

5. Koncesijska dajatev
75. člen (73. člen)

68. člen (66. člen)
Koncesije za prirejanje posebnih iger na srečo ni možno
prenašati na druge osebe.

Za vsako dodeljeno koncesijo mora igralnica plačevati konc? oi
sijsko dajatev.
76. člen (74. člen)

69. člen (67. člen)
Vloga za dodelitev koncesije za prirejanje posebnih iger na
srečo mora vsebovati:
- firmo in sedež igralnice,
- izvleček iz vpisa dejavnosti igralnice v sodni register,
- statut igralnice,
- poslovni načrt igralnice najmanj za 3-ietno obdobje,
- podrobne podatke o lastnikih igralnice, njihovih medsebojnih upravljalskih in kapitalskih povezavah,
- opis igralnega prostora,
- pravila za vsako vrsto posebnih iger na srečo, ki se bodo
izvajale v igralnici,
- podatke o osebah, ki bodo vodile igralnico in dokaze
o njihovi strokovni usposobljenosti,
- pregled potrebnega števila in kvalifikacijske strukture zaposlenih,
- pravilnik o izvajanju internega nadzora v igralnici,
- dokazila o zagotovljenem osnovnem kapitalu.
8

Koncesijska dajatev je prihodek proračuna Republike SloV
nije. 50% koncesijske dajatve je namenjene lokalnim skupn^
2
stim v zaokroženem turističnem območju in se uporabljajol>
'
preprečevanje negativnih posledic igralniške dejavnosti in l
infrastrukturo.
P
77. člen (76. člen)
Osnova za obračun koncesijske dajatve je vrednost preje'^
vplačil za udeležbo pri posamezni vrsti Iger, zmanjšana ty
Izplačane dobitke za posamezno vrsto iger ter prihodek \g'
niče od Iger, ki jih igrajo igralci drug proti drugemu.
V osnovo za obračun koncesijske dajatve se ne všteva vstop' I
nina in napitnina.
Koncesijska dajatev se plačuje po naslednjih stopnjah
letne osnove:
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* znaša letna osnova SIT
'<%<(
do
10,000.000
'1,000.000 20,000.000
*0,000.000 50,000.000
50,000.000 100,000.000
10,000.000 250,000.000
»,000.000 500,000.000
10,000.000

znaša dajatev

nad
2%
200.000+ 5% 10,000.000
700.000+10% 20,000.000
3,700.000+15% 50,000.000
11,200.000+20% 100,000.000
41,200.000+25% 250,000.000
103,700.000+35% 500,000.000

'alnica obračunava in plačuje mesečno akontacijo koncesijef" dajatve, ki je enaka 1/12 letne osnove.
tantacije koncesijske dajatve plačuje igralnica mesečno do
®tega dne v mesecu za pretekli mesec.
78. člen (77. člen)
Nnica mora v svojih evidencah zagotoviti podatke o osnona podlagi katerih izračunava in plačuje koncesijsko
J* Podlagi podatkov iz evidence po prejšnjem odstavku
Ihtavi igralnica mesečni obračun koncesijske dajatve, ki ga
"vplačilu priloži pristojnemu davčnemu organu.
j? obračuna koncesijske dajatve mora biti razvidno obdobje,
^katerega plačuje koncesijsko dajatev, osnova, stopnja in
^*sek obračunane koncesijske dajatve.

v domačem denarju ali v tujem denarju, ki ga določi ministrstvo, pristojno za finance na predlog igralnice.
Dobitki se izplačujejo v tujem denarju le, če je bilo vplačilo za
udeležbo v igri vplačano v tujem denarju.
84. člen (83. člen)
Igralnica ne sme opravljati posojilne dejavnosti.
7. Udeležba pri posebnih igrah na srečo

r>sn
ihBdinleb

85. člen (84. člen)
Obisk v igralnih prostorih je dovoljen samo osebam, starim
najmanj 18 let.
86. člen (85. člen)
Pogoje za obisk v igralnih prostorih določa igralnica; pri tem
lahko posameznim osebam ali skupinam oseb prepove vstop
v igralne prostore, ne da bi bilo 'treba navesti razloge za
takšno odločitev. Igralcem, ki pri izvajanju posebnih iger na
srečo kršijo pravila iger, lahko igralnica prepove nadaljnjo
udeležbo v igrah.
87. člen (85. a člen)
Igralnica je dolžna zagoviti izvajanje določb 88 , 90. in 91.
člena tega zakona.
8. Posebne določbe za delavce igralnice

79. člen (78. člen)
lgr-""va dokončno obračuna koncesijsko dajatev za preteklo
HNnica
d'° na podlagi podatkov o osnovi za plačilo koncesijske
^latve na dan 31.12. tistega leta, za katero sestavlja obračun.
j® •IIDU
med raiuil,
letom |/,awa,,a
plačana H„V,„UVIJB
akontacija nv,
koncesijske
,vwa,jrfnw wu|h>,v
dajatve ,nižja
„*.jm
tf£1 koncesijske dajatve po dokončnem obračunu na podlagi
'j "• osnove, mora igralnica plačati razliko najpozneje do 20.
'»kočega leta za preteklo leto.
♦iS®, r°ka iz prejšnjega odstavka mora igralnica predložiti
?®*ončni obračun in dokazilo o plačilu pristojnemu davčorganu.
'' '*v«|anje posebnih iger na srečo

88. člen (86. člen)
Delavci igralnice se ne smejo udeleževati posebnih iger na
srečo kot igralci v igralnicah na območju Republike Slovenije.
89. člen (87. člen)
Delavci igralnice morajo kot poslovno skrivnost varovati
podatke o igralcih, do katerih so prišli pri opravljanju svojih
nalog (o dobitkih ali izgubah, o številu obiskov, o spremljevalcih in podobno).
90. člen (88. člen)
Delavci igralnice, ki vodijo posebne igre na srečo ali nadzorujejo igre, ne smejo od igralcev sprejemati napitnin, daril,
posojil ali drugih ugodnosti zase ali za koga drugega.

80. člen (79. člen)
JjNnica mora organizirati video nadzor in recepcijsko
l'^bo, tako da je zagotovljen nadzor nad osebami, ki priha"1° v igralne prostore.

91. člen (89. člen)
Delavci igralnice ne smejo finančno pomagati igralcem.

, junica mora voditi posebno evidenco o igralcih, ki vsebuje
'lovne podatke za identifikacijo oseb.
Izdatki iz evidence iz prejšnjega odstavka so poslovna skrivat in se smejo sporočati drugim osebam le, če zakon tako
°'oča.

92. člen (90. člen)
Pravice in obveznosti delavcev igralnice v zvezi z vodenjem
posameznih posebnih iger na srečo in njihovim odnosom do
igralcev se uredijo s splošnimi akti igralnice.
9. Napitnina

81. člen (80. člen)
jj"
vsako vrsto posebnih iger na srečo mora imeti igralnica
pr
®viia. ki morajo ustrezati veljavnim poslovnim običajem.
f*rravi| posebnih iger na srečo morajo biti igralcem v igralnih
a
°storih vselej na razpolago.
82. člen (81. člen)
^ainica mora organizirati ustrezen nadzor nad prirejanjem
Jpa na srečo na igralnih mizah in nadzor nad obračunom
9ajn in trezorja.
83. člen (82. člen)
^'ačila in dobitki pri posebnih igrah na srečo se določajo

93. člen (91. člen)
Ne glede na določbe 90. člena tega zakona lahko igralci
dajejo napitnino za izvajanje določenih posebnih iger na
srečo (mancia), ki se daje v posebne za ta namen prirejene
skrinjice na igralnih mizah.
Napitnina iz prejšnjega odstavka je sestavni del prihodkov
igralnice.
S splošnim aktom igralnice se določi, da se del napitnine
uporablja za dodatno nagrajevanje delavcev igralnice.
Sistem delitve napitnine med delavce se določi v skladu
s panožno kolektivno pogodbo. Pri delitvi napitnine so izključeni člani uprave in drugi vodilni delavci igralnice.
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10. Uporaba igralnih avtomatov zunaj igralnic
94. člen (92. člen)
Ne glede na določbe 3. in 53. člena tega zakona lahko pravna
oseba ali podjetnik (v nadaljnjem besedilu: prireditelj) prireja
posebne igre na srečo na igralnih avtomatih z omejenim
najvišjim vložkom tudi zunaj igralnic.
Posebne igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic se
lahko prirejajo v posebej za to namenjenem prostoru v okviru
objekta, v katerem je dovoljeno opravljati gostinsko, zabaviščno ali drugo podobno dejavnost.

103. člen (101. člen)

Po<
Podrobnejši način plačevanja posebne takse ter vsebf dni
obliko posebne nalepke predpiše minister, pristojen'
nance.
104. člen (102. člen)

Če
na
Prihodki od posebne takse pripadajo občini, v kateri J* z c
me
posebna taksa vplačana.
IV. Poslovne knjige, letno poročilo in revidiranje
105. člen (103. člen)

95. člen (93. člen)
V prostorih za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih
avtomatih zunaj igralnice smejo biti samo igralni avtomati,
določeni s tem zakonom.
Poleg igralnih avtomatov iz 52. člena tega zakona se šteje za
igralni avtomat tudi naprava s programom, ki omogoča poleg
igre za zabavo tudi posebne igre na srečo.
96. člen (94. člen)
Igralni avtomat mora biti naravnan tako, da igralcem vrača
povprečno najmanj 90 % vloženega denarja.
97. člen (95. člen)
Iger na igralnih avtomatih se ne smejo udeležiti osebe, ki so
mlajše od 18 let.

Prireditelj oziroma igralnica mora voditi poslovne k'
sestavljati letna poročila in knjigovodske listine in zagota
javnost podatkov iz letnih poročil v skladu z doloi'1 &
zakona o gospodarskih družbah in zakona o revidiranj na
»
s tem zakonom ni določeno drugače.
za
0
106. člen (104. člen)
Prireditelj oziroma igralnica sestavlja računovodske izKlJ
poslovna poročila za poslovno leto, ki je enako koledara"
letu.
107. člen (105. člen)

Prireditelj oziroma igralnica mora predložiti letne račun' V
ske izkaze v pregled revizijski gospodarski družbi najkv
v dveh mesecih po preteku poslovnega leta.

Prireditelj mora zagotoviti nadzor nad starostjo oseb iz prejšnjega odstavka, ki se udeležujejo iger na igralnih avtomatih.

Prireditelj oziroma igralnica mora predložiti revid''
poslovno poročilo ministrstvu, pristojnem za finance v®
mesecih po preteku koledarskega leta.

98. člen (96. člen)

Ob predložitvi revidiranega poslovnega poročila mora P"'
telj oziroma igralnica ministrstvu, pristojnem za finance k
ložiti tudi seznam njenih lastnikov.

Podrobnejše predpise o tehničnih in drugih standardih, ki jim
morajo ustrezati igralni avtomati in prostori prirediteljev,
o najmanjšem in največjem številu igralnih avtomatov, ki
morajo oziroma smejo biti nameščeni v posebej za to namenjenih prostorih, o načinu opravljanja takšne dejavnosti,
o kontroli nad takšno dejavnostjo, o višini najvišjega vložka,
o obveznostih prirediteljev in o drugih vprašanjih v zvezi
z opravljanjem te dejavnosti izda minister, pristojen za finance.
99. člen (97. člen)
Prireditelj mora vsak igralni avtomat pred pričetkom uporabe
prijaviti pristojnemu davčnemu organu na območju, kjer se
uporablja.

108. člen (106. člen)
Davčni organ mora najmanj enkrat letno opraviti davčni <
zor v vsaki igralnici.
109. člen (107. člen)
Igralnica mora voditi dnevno evidenco stanj in spre^
stanja domače in tuje gotovine, drugih plačilnih sredste*
žetonov v blagajni in trezorju. Igralnica mora voditi
evidenco o številu obiskovalcev.
Igralnica mora davčnemu organu desetdnevno
dnevne evidence iz prejšnjega odstavka.

100. člen (98. člen)
Prireditelj plačuje za uporabo vsakega igralnega avtomata
posebno takso mesečno v višini, ki jo določi Vlada Republike
Slovenije.

Če
Skri1'

110. člen (108. člen)
Minister, pristojen za finance predpiše vsebino evide'lC
poročil, ki jih mora igralnica pošiljati davčnemu organu

101. člen (99. člen)
Posebna taksa se plačuje mesečno vnaprej, najpozneje do
zadnjega dne v mesecu za prihodnji mesec, in sicer ne glede
na število dni uporabe igralnega avtomata v mesecu.
102. člen (100. člen)

V. NADZOR

111. člen (109. člen)

Nadzor nad prirejanjem iger na srečo opravlja davčni o'Q ■
nadaljnjem besedilu: nadzorni organ), če nI s tem zaKO
drugače določeno.

Pri opravljanju nadzora ima pooblaščena oseba nadzo^
organa pravico, da pri prireditelju in igralnici Pre= j
poslovno dokumentacijo, poslovne prostore, naprave
rejanje iger na srečo in naprave za nadzor nad izvajanje'"
Za plačilo posebne takse prejme prireditelj posebno nalepko
na srečo.
za vsak igralni avtomat. Posebna nalepka mora biti nalepljena
oziroma pritrjena na vidnem mestu na vsakem igralnem avtoPri opravljanju nadzora lahko nadzorni organ naroči p'6J
'
matu, ki je v igralnem prostoru.
poslovanja, ki ga opravi revizor ali drugi izvedenec.
A
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Posebna taksa se plačuje pri davem organu iz 97. člena tega
zakona.

112. člen (110. člen)
i Pooblaščena oseba nadzornega organa je lahko prisotna pri
*7 dnevnem obračunu igralnih miz, blagajne in trezorja.
113. člen (111. člen)
Ce nadzorni organ pri opravljanju nadzora ugotovi, da se igre
I na srečo prirejajo v nasprotju z določbami tega zakona,
z odločbo prepove nadaljnje prirejanje teh iger za največ tri
roesece.
Ce nadzorni organ pri ponovnem pregledu ugotovi, da se
kljub izrečeni odločbi iz prvega odstavka nadaljuje z isto
kršitvijo, Vlada Republike Slovenije odvzame koncesijo.
114. člen (112. člen)
nadzorni organ pri opravljanju nadzora ugotovi, da se igre
' v"a srečo na igralne avtomate zunaj igralnice prirejajo
nasprotju z določbami tega zakona, zapečati ali začasno
*aseže
igralne avtomate ter takoj poda predlog za postopek
0
prekršku.

4. če gostom v igralnih prostorih niso na razpolago pravila
iger (drugi odstavek 81. člena);
5. če opravlja posojilno dejavnost (84. člen);
6. če dovoli obisk v igralnih prostorih osebam, ki še niso stare
18 let (prvi odstavek 85. člena);
7. če dopusti delavcu, ki dela v igralnici na območju Republike Slovenije, da se kot igralec udeleži posebne igre na
srečo (87. člen);
8. če dopusti, da delavec igralnice, ki vodi posamezno
posebno igro na srečo ali nadzoruje igro, od igralcev sprejme
napitnino, darilo, posojilo ali drugo ugodnost zase ali za koga
drugega (87. člen);
9. če dovoli, da delavec igralnice finančno pomaga igralcem
(87. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe - igralnice, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.

115. člen (113. člen)

118. člen (116. člen)

ada Republike Slovenije lahko imenuje državnega inšpektorja, ki je pristojen za trajen nadzor nad posamezno igralnico
oziroma posameznim prirediteljem trajnih iger na srečo.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek delavec, ki je zaposlen v igralnici;

V|

V

'-KAZENSKE DOLOČBE
116. člen (114. člen)

i ^ denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
Prekršek pravna oseba - prireditelj iger na srečo:
če brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa
Priredi igro na srečo (16., 29. in 53. člen);
2 če spremeni pravila iger na srečo, ko je že začel prodajati
srečke (23. člen) ali če brez dovoljenja pristojnega organa
'Premeni kraj oziroma odloži dan žrebanja dobitkov (prvi
odstavek 25. člena);
3. če dobitke ne žreba pred komisijo, ki jo potrdi ministrstvo.
Pristojno za finance (prvi odstavek 24. člena);
4

če pred začetkom žrebanja dobitkov ne ugotovi števila
Prodanih srečk ter če neprodanih srečk ne zapečati ali uniči
Pred komisijo (drugi odstavek 24. člena);
5

če ne izplača dobitkov v roku, določenem v pravilih iger na
srečo (prvi odstavek 49. člena);
6-n če pooblaščeni osebi pristojnega organa pri opravljanju
adzora ne omogoči pregleda poslovne dokumentacije,
Poslovnih prostorov in naprav za prirejanje iger na srečo
(drugi odstavek 111. člena).
^ denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe - prireditelja iger na srečo, ki
»tori prekršek iz prejšnjega odstavka.

1. če se kot igralec udeleži posebne igre na srečo v igralnici
na območju Republike Slovenije (88. člen);
2. če od igralcev sprejme napitnino, darilo, posojilo ali drugo
ugodnost zase ali za koga drugega (90. člen);
3. če kot poslovno tajnost ne varuje podatkov o igralcih, do
katerih je prišel pri opravljanju svojih nalog (89. člen);
4. če finančno pomaga igralcem (91. člen).
119. člen (117. člen)
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba - prireditelj iger na srečo:
1. če prodaja srečke dalj kot 60 dni (14. člen);

*
2. če pravil iger na srečo ne objavi na krajevno običajen način
ali če udeležencem pri igrah ne predloži pravil iger na vpogled
povsod, kjer se prodajajo srečke (tretji odstavek 22. člena);
3. če spremembe kraja žrebanja ali odložitve dneva žrebanja
ne objavi na enak način, kot je bilo objavljeno obvestilo
o prireditvi igre na srečo (drugi odstavek 25. člena);
4. če sporočila o izidu žrebanja dobitkov ne objavi najpozneje
v sedmih dneh od dneva žrebanja dobitkov (27. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe - prireditelja iger na srečo, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
120. člen (118. člen)

117. člen (115. člen)
2 denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
Prekršek pravna oseba - igralnica;
1
- če prireja posebne Igre na srečo, ki niso navedene v koncesijski pogodbi (72. člena),

2- če v igralnih prostorih ni organiziran video nadzor In
[ecepcijska služba, tako da je zagotovljen nadzor nad osebami, ki prihajajo v te prostore (prvi odstavek 80. člena);
če ne vodi posebne evidence o igralcih (drugi odstavek 80.
Člena);

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki prodaja srečke za igro na srečo, za
katere ni bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija po določbah tega zakona (16. in 27. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki prodaja srečke za igre na srečo, za
katere ni bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija po določbah tega zakona (12. člen).
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121. člen (119. člen)
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti priredi kakšno igro na srečo (16., 29. in 53. člen) ali
prireja posebne igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj
igralnic ne da bi plačal posebno takso (100. člen).
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki priredi kakšno igro na srečo (16.. 29.
in 53. člen) ali prireja posebne igre na srečo zunaj igralnic
(prvt odstavek 94. člena).

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tU
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnji
odstavka.
Dos
ter š
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje »kot i
prekršek posameznik, ki organizira denarno verigo (7. člen
126. člen (124. člen)

122. člen (120. člen)

Igral
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje Iprirt
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s samostsdo
c
nim opravljanjem dejavnosti sprejema vplačila za igre r'?a p
srečo ali opravlja druge storitve v zvezi s katerokoli igro "Hajk
srečo za tuje osebe (6. člen).
zijiv

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki prireja posebne igre
na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic:

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tu<
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnje'
odstavka.
Mik

1. če dovoli udeležbo pri posebnih igrah na srečo na igralnih
avtomatih osebam, ki še niso stare 18 let (97. člen);

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje U
prekršek posameznik, ki sprejema vplačila za igre na srečo*!
opravlja druge storitve v zvezi s katerokoli igro na srečo d
tuje osebe (6. člen).

2. če prireja posebne igre na srečo na igralnih avtomatih
v nasprotju s predpisom iz 98. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
123. člen (121. člen)
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki prireja posebne igre
na srečo na igralnih avtomatih izven igralnice:

127. člen (125. člen)

JS
1,10

Za prekrške iz 1. točke prvega odstavka 116. člena, 1. toflj
prvega odstavka 117. člena ter 120., 121., 122., 123. in 1* K
člena tega zakona se poleg denarne kazni izreče tudi V' „
stveni ukrep odvzema predmetov, ki so bili uporabljeni
namenjeni za prekršek.

1. če pred pričetkom uporabe ne prijavi igralnega avtomata
pristojnemu davčnemu organu na območju, kjer se igralni
avtomat uporablja (99. člen);

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

2. če uporablja igralni avtomat, ki ni opremljen s predpisano
nalepko (drugi odstavek 102. člena).

Loterija Slovenije nadaljuje z dejavnostjo prirejanja iger rti
srečo do odločitve Vlade Republike Slovenije o dodelil;
koncesije za trajno prirejanje klasičnih iger na srečo po te"
zakonu.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.
124. člen (122. člen)
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba:
1. če osnove za koncesijsko dajatev ne ugotovi na predpisan
način (drugi odstavek 39. člena in 79. člen);
2. če ne vplača ali ne vplača pravočasno koncesijske dajatve
(tretji odstavek 39. člena in 79. člen);
3. če v svojih evidencah ne zagotovi podatkov, na podlagi
katerih obračunava koncesijsko dajatev (prvi odstavek 78.
člena);
4. če ne sestavi ali če sestavi nepopolno mesečni obračun
koncesijske dajatve in ga ne predloži pristojnemu davčnemu
organu (drugi odstavek 39. člena, drugi in tretji odstavek 78.
člena);
5. če ne predloži dokončnega obračuna in dokazila o vplačilu
razlike v predpisanem roku (40. člena in 79. člen);
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prejšnjega
odstavka.

128. člen (126. člen)

Loterijski svet pri Loteriji Slovenije nadaljuje z delom Pj
določbah zakona o igrah na srečo (Ur. I .SRS, št. 32/80 in 2»
86) in po dosedanjih splošnih aktih do uveljavitve posebnež
zakona iz 43. člena tega zakona.
129. člen (126.a člen)
Loterija Slovenije mora svoje poslovanje, akte in organizacij'
uskladiti z določbami tega zakona v šestih mesecih po skle^
tvi koncesijske pogodbe.
Loterijski svet pri Loteriji Slovenije nadaljuje z delom P?
določbah zakona o igrah na srečo (Ur. I. SRS, št. 32/80 in 2»
86) in po dosedanjih splošnih aktih do konstituiranja fond?
cije za fianciranje invalidskih in humanitarnih organizacij
do konstituiranja fondacije za financiranje športnih organi#'
cij in do konstituiranja fondacije za financiranje športni"
organizacij v Republiki Sloveniji.
130. člen (126.a člen)
Določbe 30. člena tega zakona ne veljajo za Loterijo Slov*
nije.
131. člen (126.b člen)

125. člen (123. člen)

Fondacija za financiranje invalidskih in humanitarnih organ''
zacij in fondacija za financiranje športnih organizacij v RePu"
bliki Sloveniji iz 45. in 46. člena tega zakona se konstituira*'
v šestih mesecih po sprejetju zakona o fondacijah.

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti organizira denarno verigo (7.
člen).

Nerealizirana razporejena sredstva Loterije Slovenije po I0''
nem planu loterijskega sveta za financiranje invalidskih
humanitarnih in športnih organizacij, se prenesejo na fonda'
ciji po stanju na dan njunega konstituiranja.

12

poročevalec, št. 1

•on
"al

132. člen (126.C člen)
Oo sprejetja zakona o fondacijah se invalidske in humanitarne
Jar športne organizacije v Republiki Sloveniji financirajo tako
»t doslej
iiti
133. člen (127. člen)
1 lk

od pravnomočnosti odločbe o reviziji. Kupnina od prodaje
pripada igralnici.
Igralnici, ki ni prodala lastninskih naložb v skladu s prejšnjim
odstavkom, Vlada Republike Slovenije odvzame dodeljeno
koncesijo.
136. člen (130. člen)

pralnica, ki ima na dan uveljavitve tega zakona dovoljenje za
'Prirejanje posebnih iger na srečo, nadaljuje s to dejavnostjo
ttd
o odločitve Vlade Republike Slovenije o dodelitvi koncesije
prirejanje posebnih iger na srečo po tem zakonu oziroma
"Ujkasneje šest mesecev po pravnomočnosti odločbe o revirji v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovnaju podjetij,
•ta opravljajo igralniško dejavnost.

Igralnica, ki na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe prične
obračunavati in plačevati koncesijsko dajatev na podlagi tega
zakona, preneha obračunavati in plačevati posebni prometni
davek po zakonu o posebnem prometnem davku od posebnih
iger na srečo (Uradni list RS, št. 67/93).

koncesija po prejšnjem odstavku igralnici ni dodeljena
y Šestih mesecih, ji preneha dovoljenje za prirejanje posebnih
J9®r na srečo po določbah zakona o igrah na srečo (Uradni list
J8F*S, št. 32/80 in 29/86).

Do uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčnega
organa opravlja naloge davčnega organa po tem zakonu
Republiška uprava za javne prihodke.

134. člen (128. člen)
pralnica mora lastniško strukturo, poslovanje, akte in organiJfCio uskladiti s tem zakonom v šestih mesecih od pravnomočnosti odločbe o reviziji.
6■
h
i 0rr
igralnica v tem obdobju ne opravi uskladitev s tem zakoi i, mora prenehati z opravljanjem dejavnosti.

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo veljati zakon
o igrah na srečo (Uradni list SRS, št. 32/80 in 29/86), zakon
o začasni ureditvi izdajanja dovoljenj za prirejanje posebnih
iger na srečo ter za razširitev ali preselitev dejavnosti oziroma
dela dejavnosti prirejanja posebnih iger na srečo (Ur. I. RS, št.
66/93) in zakon o začasni ureditvi prirejanja posebnih iger na
srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic in o plačevanju
takse na igralne avtomate (Ur. I. RS, št. 47/93).

135. člen (129. člen)

139. člen (133. člen)

jjtalnica, ki ima na dan uveljavitve tega zakona lastniške
aložbe v drugih pravnih osebah, mora te prodati v enem letu

137. člen (131. člen)

138. člen (132. člen)

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

OBRAZLOŽITEV
zbor Republike Slovenije je na 18. seji dne 22. in 23.
J"Sfca 1994 v drugi obravnavi sprejel predlog zakona o igrah
sredo. Na navedeni seji so bili sprejeti amandmaji: k 5., 8.,
A 16., 17., 18., za nov 18.a (sedaj 19. člen), k 20. in 21. (sedaj
in 22. člen), k 23., 24., 25., 26.. 27.in 28. (sedaj 24., 25., 26.,
V-. 28. in 29. člen), k 30. (sedaj 31. člen), k 36. (sedaj 37. člen),
39. (sedaj 40. člen), k 40. (črtan), k 41., k 42. (črtan),
i Podnaslovu pod točko 3/b (sedaj točka 4.), k 43., 44. in 45.
'**daj 42., 43. in 44. člen), za nov 45.a, 45.b in 45.b (sedaj 45.,
? ln 47. člen), k 52. (sedaj 54. člen), k 61. (sedaj 63. člen),
in 65. (sedaj 66. in 67. člen), k 68. (sedaj 70. člen), k 72.
ffiaj 74. člen), k 74. (sedaj 76. člen), k 75. (črtan), k 76. (sedaj
/ '■ člen), k 78., 79., 80. in 83. (sedaj 79., 80., 81. in 84 člen), za
y 85.a (sedaj 87. člen), k 91. in 92. (sedaj 93. in 94. člen),
i ,94., 96. in 97. (sedaj 96., 98. in 99. člen), k 111. (sedaj 113.
114. in 115. (sedaj 116. in 117. člen), k 119., 120.. 121.,
i !«•, 123., 124. (sedaj 121., 122., 123., 124., 125. in 126. člen),
,'26. členu (sedaj 128. člen), za nov 126.a, 126.a, 126.b in
,^-c člen (sedaj 129., 130.. 131. in 132. člen). V skladu
sklepom Državnega zbora Republike Slovenije je predlagali Pripravil besedilo predloga zakona o igrah na srečo za
H
1 -Ijo obravnavo, v katerem so vključeni vsi amandmaji, ki so
" sprejeti v drugi obravnavi.
fadi črtanja treh členov (takratnega 40., 42. in 75. člena) in
■ °<lanih členov 18.a, 45.a, 45.b, 45.b, 85.a, 126.a. 126.a, 126.b
2 126.c (sedaj 19.. 45.. 46., 47., 87., 129., 130., 131. in 132.
*i) je bilo potrebno opraviti preštevilčenje členov, kot
^sledica tega pa je bila opravljena tudi ustrezna redakcija
fionih,
katerih določbe se nanašajo na druge (preštevilčene)
'9"e. V besedilu predloga zakona za tretjo obravnavo je
I °klepaju navedena numeracija iz predloga zakona, sprejela v drugi obravnavi.
'•l
*da Republike Slovenije hkrati vlaga amandmaje k posa^tnim členom, ki so bili spremenjeni ali dodani z amand-

maji, sprejetimi v drugi obravnavi, amandmaje uskladitvene
ali redakcijske narave glede na te amandmaje in amandmaje,
k členom, ki se nanašajo na dodeljevanje koncesije (65., 69. in
71. člen), nadzor (111. - 115. člen) in prehodne določbe (133.
- 139. člen).
S sprejetjem amandmaja k 54. členu predloga zakona (prej 52.
člen) so delničarji koncesionarja lahko le Republika Slovenija, njeni skladi in lokalna skupnost, kjer je igralnica. Ob
obravnavi zakona jeseni 1993 so poslanci nasprotovali državnemu upravljanju igralnic z utemeljitvijo, da je država slab
gospodar, da bo zmanjšala poslovno in podjetniško prodornost in učinkovitost dejavnosti in s tem zmanjšala finančni
učinek tudi za državo.
Po mnenju predlagatelja Republika Slovenija javni interes ne
uresničuje z lastništvom, temveč z davčnim zajemanjem in
določanjem koncesijske dajatve, tega pa lahko zagotovi le
s strogim in doslednim nadzorom. Zaradi navedenega so tudi
predlagani amandmaji k členom iz V. poglavja, ki se nanašajo
na nadzor.
Po mnenju predlagatelja morajo torej rešitve zakona zagotoviti strog in podroben nadzor države in omogočiti (iskalno
zajemanje monopolnega dobička, in obenem dopustiti (omejeno in nadzorovano) podjetniški interes dejavnosti in podjetniško svobodo pri upravljanju. Zato ponovno ponuja model,
po katerem so delničarji koncesionarja lahko tudi tiste pravne
osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki med seboj niso
kapitalsko in upravljalsko povezane in kjer ni tujega kapitala.
Delež teh je limitiran in po mnenju predlagatelja je 20% delež
posamezne gospodarske družbe dovolj velik za doseganje
potrebne motivacije za poslovanje igralnice. Z amandmajem
predlagatelj uvaja tudi možnost lastništva zaposlenih, s tem
da delež vseh zaposlenih skupaj lahko znaša do 10% delnic.
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Amandmaji Vlade Republike Slovenije
k 13. členu:
V tretji vrstici se za besedilom »Vlada Republike Slovenije«
črta besedilo »na predlog ministrstva, pristojnega za finance«.
Obrazložitev:
Za sistemsko ureditev je pomembno, da neprofitne humanitarne organizacije določi vlada, predmet organizacije republiške uprave pa je, na čigav predlog. Vsekakor to ne more biti
ministrstvo, pristojno za finance, ampak bo predlog pripravilo
tisto ministrstvo, ki je vsebinsko pristojno.
k 16. členu:
Črta se beseda »občasno«.
Obrazložitev:
Celo poglavje se nanaša na občasno prirejanje klasičnih iger
na srečo, zato tega ni potrebno posebej navajati v členu.
k 17. členu:
V drugem odstavku se besede »ministrstva, pristojnega za
finance« nadomestijo z besedilom: »nadzornega organa iz
113. člena tega zakona«.
Obrazložitev:
Z uvedbo Urada za nadzor iger na srečo z amandmajem k 113.
členu se pristojnosti, razen izdajanja dovoljenj za prirejanje
iger na srečo oziroma dodeljevanja koncesij, prenesejo nanj.
k 19 členu:
V prvi in drugi alinei se pred besedami »za financiranje« doda
besedilo: »na račun fondacije«.
Obrazložitev:
Amandma pomeni uskladitev s 45. in 46. členom zakona,
k 21. členu:
Besedilo »ministrstvo, pristojno za finance« se nadomesti
z besedama »nadzorni organ«.
Obrazložitev:
Amandma je smiselno povezan z amandmajem k 113. členu,
ki se nanaša na ustanavljanje Urada za nadzor prirejanja iger
na srečo kot nadzornega organa.
k 24. členu:
1. V prvem odstavku se za besedama »ki jo« doda besedilo:
»na predlog prireditelja«.
Obrazložitev:
Pri žrebanju dobitkov občasnih klasičnih iger na srečo, ki jih
prirejajo društva, je potrebna navzočnost komisije. Sestavo
komisije predlaga prireditelj, potrdi pa jo nadzorni organ.
2. Besedilo »ministrstvo, pristojno za finance« se nadomesti
z »nadzorni organ«.
Obrazložitev:
Amandma pomeni uskladitev z amandmajem k 113. členu,
k 25. členu:
1. Besedilo »ministrstvo, pristojno za finance« se nadomesti
z »nadzorni organ«.
2. V četrtem odstavku se besedilo »organ, ki je dovolil prireditev klasične igre na srečo« nadomesti z besedama »nadzorni
organ«.
Obrazložitev:
Amandmaja sta smiselno povezana z amandmajem k 113.
členu, ki se nanaša na ustanavljanje Urada za nadzor prirejanja iger na srečo kot nadzornega organa.
k 26. členu:
1. Besedilo »ministrstvo, pristojno za finance« se nadomesti
z besedama »nadzorni organ«.
14

Mm
Obrazložitev:
jjjjj8
Amandma je smiselno povezan z amandmajem k 113. členu/"'
ki se nanša na ustanavljanje Urada za nadzor prirejanja '9®'««1
na srečo kot nadzornega organa.
r'
2. V zadnjem odstavku se beseda »komisija« nadomesti^®'1
z besedo »prireditelj«.

Obrazložitev:
rjj
Z nadzornim organom komunicira prireditelj, ki ima za to tudi ;a
tehnična sredstva, zato je racionalno, da zapisnik pošlje prire-j'
ditelj in ne komisija.
™
el
k 28. členu:
1. V zadnjem odstavku se beseda •komisija« nadomesti
z besedo »prireditelj«.
*
Irej
Obrazložitev:
Z nadzornim organom komunicira prireditelj, ki ima za to tudi va«
tehnična sredstva, zato je racionalno, da zapisnik pošlje prire- bra
ditelj in ne komisija.

2. Besedilo »ministrstvo, pristojno za finance« se nadomesti »I
In*
z »nadzorni organ«.
ost
»kc
Obrazložitev:
Amandma pomeni uskladitev z amandmajem k 113. členu. ■ C

3. Za 28. členom se doda nov 29. člen:
»Prireditelj mora v roku 30 dni po poteku roka iz drugega >br
odstavka prejšnjega člena nadzornemu organu predložiti 'ari
obračun prihodkov in odhodkov ter porabo čistega dobička.* • ar
Obrazložitev:
Amandma določa tudi nadzor nad porabo sredstev za priredi- ||8|
telja, ki občasno prireja igre na srečo.

Opomba:
£
V primeru sprejetja amandmaja bo treba ustrezno preštevilčitl ^
vse nadaljnje člene.
S
k 40. členu:
I.
Beseda »davčni« se nadomesti z besedo »nadzorni«.
:t>
Obrazložitev:
Amandma je smiselno povezan z amandmajem k 113. členu,r
ki se nanaša na ustanavljanje Urada za nadzor prirejanja ige
na srečo kot nadzornega organa.
k 41. členu:
V tretjem odstavku se za besedo »lahko« doda beseda »večkrat« in za besedo »podaljša« se doda beseda »vsakokrat«.
Obrazložitev:
Amandma prispeva k večji jasnosti in obenem pomeni uskladitev s 67. členom, ki se prav tako nanaša na podaljšanje
koncesije.
k 42. členu:
V drugi in tretji vrstici drugega odstavka se vejica nadomesti
z besedo »ali«.
Obrazložitev:
Dopolnitev je potrebna zaradi večje jasnosti besedila. Odvzem
dodeljene koncesije je možen že ob eni izmed navedenih
kršitev, iz obstoječega besedila pa bi bilo mogoče razumeti,
da je odvzem možen le v primeru vseh navedenih kršitev.
k 43. členu:
V podnaslovu »Uporaba sredstev, plačanih za prirejanje klasičnih iger na srečo« se številka »4)« nadomesti s črko »b)»Obrazložitev:
Podpoglavje »Uporaba sredstev, plačanih za prirejanje klasičnih iger na srečo« se nanaša na trajno prirejanje klasičnih iger
na srečo, torej sodi v 3. poglavje in ga je zato primerneje
označiti s črko.
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KMiba:
r»i«tje amandmaja zahteva ustrezno preštevilčenje 5.
;nu wavja, tako da postane 4. poglavje.
'"Vita,.:
se besedilo: »2% od plačane koncesijske dajatve za
estij^nje posebnih iger na srečo ter druga namenska sred»r«loiitev:
udi'^kon se nanaša le na igre na srečo, zato ne more razporeire-" urugih namenskih sredstev. Prav tako je nesprejemljivo
»terjanje sredstev iz koncesijske dajatve za prirejanje
nebnih iger na srečo, ker je v nasprotju s 76. členom tega
*ona.
jsti
Cf tlenu:
ta se besedilo: »1% od plačane koncesijske dajatve za
'®|anje posebnih iger na srečo ter druga namenska sred»a«.
"Vložitev:
'^akon
se nanaša le na igre na srečo, zato ne more razpore0r
ugih namenskih sredstev. Prav tako je nesprejemljivo
isti
rvanje sredstev iz koncesijske dajatve za prirejanje
akoona. '9er na sreć0, ker i® v nasProtiu 8 76 členom tega
86 besedil0:

Pravna oseba, v kateri je posameznik večinski lastnik delnic,
ne more biti delničar koncesionarja.«
Obrazložitev:
V načelni razpravi v parlamentu ja bilo večkrat poudarjeno, da
je obstoječi predlog prestrog in celo neživljenjski do povezanih oseb, ker ne dopušča lastništva fizičnih oseb. Zato je
predlagatelj rešitev sprostil, še vedno pa ohranja omejitev, ki
določa, da posameznik ne sme biti večinski delničar. S tem
želimo preprečiti, da bi se podjetniška politika v igralništvu
ravnala v pretežni meri po interesih posameznikov in na
škodo igralcev, lokalnih interesov ali interesov države.
Opomba:
S sprejetjem 3. in 4. amandmaja je treba črtati 55. člen.
k 63. členu: •
1. V prvem in drugem odstavku se beseda »igralnica« nadomesti z besedo »koncesionar«.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijskega značaja in je potreben zaradi
uskladitve z amandmajem k 54. členu.
2. Ooda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
»Će Republika Slovenija ni delničar koncesionarja, imenuje
Vlada Republike Slovenije enega člana nadzornega sveta «

»(varianta: osrednje športne organiza-

.« .rmar
'an'na rešitev je v nasprotju z amandmajem k 129. členu ir
>dmajem vlade k 19. členu.

Obrazložitev:
Amandma je smiselno povezan z 2. amandmajem k 54. členu
in pomeni eno izmed aktivnosti, ki zagotavlja nadzor države
tudi takrat, kadar ta ni lastniško udeležena.

Ii- tj«anu:
86
črta.

k 66. členu:
1. Beseda »igralnici« se nadomesti z besedami »delniškidružbi«.

S'ožitev:
ti ii,?1"Racija in poslovanje fondacije bo opredeljeno s poseb'akonom.

Obrazložitev:
Dopolnitev prispeva k jasnejšemu razumevanju in razmejitvi
pojma igralnega prostora in gospodarske družbe, ki opravlja
igralniško dejavnost. Amandma je smiselno povezan
z amandmajem k 77. členu.

I^l.i
besedo delničarji se beseda »igralnica« nadomesti
»koncesionar«.
If

l0ii,ev:
r S^
toima "ev P"sP°va k jasnejšemu razumevanju in razmejitvi
Ja7ni Igralnega prostora in gospodarske družbe, ki opravlja
$ko dejavnost.

- 5fiba:
Spre e, a
i l amandmaja bo treba popraviti še nekatere
)1'uo
r^člene, ki v drugi obravnavi niso bili amandmirani.
9 teh uskladitvenih amandmajev je v prilogi 1.
• Iv ru
l0J?
gi vrstici se besedilo: »sedež igralnice« nadomesti z:
*,a|nica«.
S'ožitev:
nđ
<Tia je redakcijske narave.
i ^ Zasedami »lahko le« se doda besedilo: »pravne osebe
'HinPr em v Rapubliki Sloveniji, ki med seboj niso kapitalsko
avljalsko povezane, zaposleni pri koncesionarju«.
JopUi ritv'jo možnih delničarjev se tudi v igralniški dejavnosti
Podjetniški interes, ki pa bo ustrezno reguliran in
Jate|0ra °van- podobno kot drugod v svetu. Po mneniu predlani J ia primerneje, da ima država v igralnici le kontrolni
«on_' lavni interes pa uresničuje z davčnim zajemanjem in
Oljsko dajatvijo.
I (V
> °a se nov drugi odstavek, ki se glasi:
91^'ani pri koncesionarju imajo v lasti skupa) največ 10%
''asi? koncesionarja. Posamezna pravna oseba ima lahko
največ 20% delnic koncesionarja.

2. Dodata se nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: »Vloga
za dodelitev koncesije mora vsebovati tudi:
- navedbo vrste in obsega iger ter tloris igralnice,
- interne organizacijske predpise za delovanje igralnice (pravilniki in navodila),
- podatke o vrsti in številu igralnih naprav in igralnih pripomočkov s podrobnimi podatki za njihovo identifikacijo,
- podatke o zagotavljanju servisiranja in vzdrževanja igralnih
naprav.«
Z obsegom prirejanja iger na srečo po tem zakonu je mišljeno
število igralnih naprav.«
Obrazložitev:
Predlagana navedba podatkov, ki jih mora v vlogi priložiti
delniška družba za pridobitev koncesije, omogoča ustreznejši
nadzor nad opravljanjem dejavnosti.
Opomba:
Vsebinsko bi bilo treba ta amandma nasloviti na 69. člen.
vendar poslovnik tega ne dopušča, ker ta člen v drugi obravnavi ni bil amandmiran.
k 67. členu:
V tretjem odstavku se za besedo »podaljša« postavi vejica in
doda beseda »vsakokrat«.
Obrazložitev:
Dopolnitev prispeva k jasnosti besedila,
k 70. členu:
Za besedo »opravljanju- se doda beseda »igralniške«, beseda
»igralnice« pa se črta.
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Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave,

Posebne igre na srečo se smejo prirejati le v posebne"^
igralnem prostoru (v nadaljnjem besedilu: igralnica).
rea|>

k 74. členu:
1. V peti alinei se beseda »igralnica« nadomesti z besedo
»koncesionar«.

Koncesijska dajatev se za vrsto posebnih iger iz 2. ter 6.to£jL^c
četrtega odstavka tega člena obračunava in plačuje l»d
naslednji lestvici:
p|at|

Obrazložitev:
Dopolnitev prispeva k jasnejšemu razumevanju in razmejitvi
pojma igralnega prostora in gospodarske družbe, ki opravlja
igralniško dejavnost.

mesečna osnova
nad
do

2. V peti alinei se za besedo »pogodbe« postavi vejica, črta se
beseda »oziroma«, besedilo v nadaljevanju postane nova alinea. Na začetku te nove alinee se doda besedilo »koncesionar
krši«.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave in prispeva k preglednosti.
3. Dodajo se nove alinee:
»— koncesionar krši določbo 57. člena tega zakona,
- koncesionar nadzornemu organu ne omogoči izvajanja
nadzora ali se nadzoru izogiba,
- nastopijo dejstva, zaradi katerih koncesija ne bi bila dodeljena.«
Obrazložitev:
Z amandmajem so jasneje in podrobneje navedene tiste kršitve pri opravljanju dejavnosti, ki jih vlada sankcionira z odvzemom koncesije.
k 76. členu:
1. Na koncu prvega stavka se doda besedilo: »in se v višini
10% nameni za promocijo turizma.«
2. Doda se nov drugi odstavek:
»Zaokrožena turistična območja iz prvega odstavka tega
člena določi ministrstvo, pristojno za turizem v soglasju
z lokalnimi skupnostmi na posameznem območju.«
Obrazložitev:
S predlaganima amandmajema se ohranja načelo o povezanosti igralništva z razvojem turizma in sicer v tem smislu, da
se del koncesijske dajatve, ki je prihodek proračuna Republike Slovenije nameni za promocijo turizma, 50% koncesijske dajatve pa se nameni lokalni skupnosti v zaokroženem
turističnem območju. Ravno ta zaokrožena turistična
območja pa je treba definirati in je za to primerno pooblastiti
pristojno ministrstvo.
k 77. členu:
1. V prvem odstavku se za besedo »prihodek« Črta beseda
»igralnice«.
2. Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek: »Osnova
za obračun koncesijske dajatve se ugotavlja vsak mesec,
ločeno za vsako vrsto posebnih iger na srečo. Mesečni obračun je dokončen.«
Opomba:
Drugi odstavek postane tretji.
3. Besedilo četrtega, petega in šestega odstavka se nadomesti
z besedilom: »Vrste posebnih iger na srečo so:
1. igre, ki jih igralci igrajo drug proti drugemu (chemin de ter.
poker);
2. igro s kroglico (francoska ruleta, ameriška ruleta, boulle);
3. igre z igralnimi kartami, ki se igrajo proti igralnici (black
jack, punto banco, mini punto, carribean poker, 30/40, red
dog);
4. igre s kockami (craps. tai sai);
5. igre na igralnih panojih (bingo, keno, big wheele, toto);
6. igre na igralnih avtomatih;
7. stave.
O uvrstitvi novih iger v eno od vrst iz prejšnjega odstavka
odloča Vlada Republike Slovenije.
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mesečna koncesijska dajate*
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250.000.000
___
igra
Za vsako ostalo vrsto iger iz četrtega odstavka tega člena f na |
koncesijska dajatev obračunava in plačuje po enotni stopN jjtais|
10% od osnove.
n
Pat

Koncesionar mora obračunati in plačati koncesijsko dajat* ^
do petega dne v mesecu za pretekli mesec.«
ie v
y|
8
Obrazložitev:
kov
Pri oblikovanju amandmajev, ki se nanašajo na koncesiji
dajatev, smo upoštevali razpravo na seji Državnega zbora, f Del
katere izhaja zahteva po obremenitvi posameznih igralnic' pre
to glede na velikost oziroma realizacijo ter vrsto iger. Gl®j* v|j
na navedeno, posamezne vrste iger taksativno naštevaj
Pristojnost vlade, da morebitne nove igre uvršča v eno iz"1®;1 De
naštetih vrst, je potrebna zaradi nenehnega prilagajam 51
ponudbe iger tržnim razmeram.
Po
hrli PO
Prireditelji v letu 1994 obračunavajo in vplačujejo posedi pr,
prometni davek po zakonu o posebnem prometnem davku oj
posebnih iger na srečo (Ur. I. RS, št. 76/93). Davčna osnova* Dc
ugotavlja za podjetje kot celoto, tako da se v davčno osno* k j
vključujejo prihodki vseh organizacijskih enot igralnic*n st,
Davčne osnove slednjih se torej seštejejo in vključijo v skup
davčno osnovo podjetja, ki opravlja dejavnost prirejali 4, 1
posebnih iger na srečo.
"I
, o
Dajatev iz opravljanja dejavnosti prirejanja iger na srečo jj o|
z drugo obravnavo predloga zakona urejena na novih temelj' di
- koncesijska dajatev. Skupna značilnost vseh koncesijs*' m
razmerij je, da država, kot »dajalec« koncesije podeli mon*j
pol nad opravljanjem dejavnosti, ki je sicer pridržana drža*. 0
V praksi se koncesijska dajatev predpiše tudi v nekem ^ yr<
malnem znesku, ne glede na uspeh poslovanja in se p'sjj
vnaprej. Taki ureditvi se je predlagatelj izognil in ni dolo^_
najnižjega zneska koncesijske dajatve, čeprav je taka določb* K
običajna v koncesijskih razmerjih. Predlagamo torej konceh g
sko dajatev, ki je izključno odvisna od uspešnosti igralnic*
upošteva pa tudi njeno lego in velikost. Po predlaganj K
sistemu se koncesijska dajatev obračunava in plačuje ločer1. o
po igralnicah, tudi če ima koncesionar več igralnic za kate" ;
je pridobil koncesijo.
Predlog nove rešitve se razlikuje od veljavne ureditve tudi Pj1
namembnosti sredstev, pridobljenih iz igralniške dejavno«';
Osnovno besedilo zakona ohranja načelo o povezanosti i9'°' | '
ništva z razvojem turizma in sicer v tem smislu, da se o 1
koncesijske dajatve nameni lokalnim skupnostim v zaokrol '
nem turističnem območju. Posebni prometni davek je v ce}°
prihodek republiškega proračuna. Simulacija obremenit*
igralnic po predlogu iz drugega amandmaja, torej iz nas'
koncesijske dajatve pokaže, da bi bila obveznost igr<>!"
v prvem polletju 1994 manjša za 24,2% od veljavne uredi'*
s posebnim prometnim davkom, proračuni lokalnih skupno®
pa bi bili za 700 mlo tolarjev bogatejši.
Sledili smo tudi zahtevi po tehnični enostavnosti obračun0*
katerih osnove naj bodo popolnoma nedvoumne. Za i9
s kroglico (francoska ruleta, ameriška ruleta, boulle) in zai i{J
na igralnih avtomatih plačuje koncesionar koncesijsko dal
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Po progresivni lestvici. Lestvica je prilagojena skupni
ifsalizaciji
posamezne vrste iger oziroma seštevku realizacije
er
oiki?ev znotraj ene vrste, pri oblikovanju razredov pa smo upo®" u ali lego in tip igralnice. Za vsako ostalo vrsto iger iz
[ 9ega amandmaja se koncesijska dajatev obračunava in
P'ačuje po enotni stopnji 10%.
s

atei^

'Prireditelji posebnih iger na srečo so v prvem polletju 1994
IStvarili 8,870 milijard tolarjev, in sicer 7,087 milijarde (79,9%)
4
, naslova realizacije iger, 0,591 milijarde (6,7%) iz naslova
00 jačane vstopnine in 1,193 milijarde (13,4%) iz naslova preOfli ™ napitnine. Struktura realizacije je bila pri dveh velikih
001 Prirediteljih
zelo podobna, velika odstopanja pa opažamo pri
00 ^a'ih prirediteljih, kjer je realizacija iz naslova iger manjša od
Oflt ^lizacije iz naslova vstopnin in napitnin.

Scesijska dajatev je odvisna od velikosti oziroma realizacije
8ralnice in je tudi relativno večja, čim večja je igralnica. Tako
Primer delež HIT-a v strukturi realizacije vseh igralnic
P i <nasa 74%, vplačati pa bi moral 79,6% vse obračunane konce''iske
dajatve, delež portoroške igralnice znaša 23%, vplačati
114
bi moral 18,4% koncesijske dajatve.
at»
J*'až
koncesijske dajatve v realizaciji iz naslova iger na srečo
®.v povprečju 19,9%, v igralnici Park 22,2% (maksimum) in
pralnici
Rogaška Slatina 7,7% (minimum); delež vseh dav0v
<n dajatev v realizaciji igralnic pa je v povprečju 32,2%.
3

vseh davkov in dajatev v realizaciji iz iger v povprečju
Predstavljajo 40,3%, v igralnici Park 42,4% (maksimum) in
'flralnici Rogaška Slatina 26,9 % (minimum).

in pojavih, ki utegnejo vplivati na opravljanje koncesionirane
dejavnosti. Zakon določi odgovorno osebo za pošiljanje
podatkov, način, oblika in roki za pošiljanje podatkov pa bodo
predpisani s podzakonskim aktom.
Opomba:
Zaradi dodanega novega člena bo treba ustrezno preštevilčiti
vse nadaljnje člene.
k 79. členu:
Člen se črta.
Obrazložitev:
Amandma je povezan z amandmajem k 77. členu.
Opomba:
Zaradi črtanja člena bo treba ustrezno preštevilčiti vse nadaljnje člene.
k 80. členu:
1. Besedilo »igralni prostor« se nadomesti z besedo »igralnico«.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijskega značaja in pomeni uskladitev
z amandmajem k 77. členu.
2. Na koncu prvega odstavka se pred piko doda besedilo
v oklepaju: »(v nadaljevanju: igralci)«.

davkov in dajatev v realizaciji iz iger so primerljivi
* 'Ujino, kjer dajatve znašajo preko 50% realizacije iz iger,
P®"ekod celo 80% (na primer Danska, Nemčija, Grčija), kar
f^eni,
da bodo imele naše igralnice določeno konkurenčno
p,
Wnost.

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave.

^Polnitev s katero uvajamo termin »igralnica« prispeva
jasnejšemu
razumevanju in razmejitvi pojma igralnega pro0r
a in gospodarske družbe, ki opravlja igralniško dejavnost.

Obrazložitev:
Dosedanje razprave so potrdile, da je treba poostriti nadzor
v igralnici in s predlaganima amandmajema predlagatelj to
uresničuje.

Jjtoda se nov 78. člen:
O*0ncesionar mora v svojih evidencah zagotoviti podatke
Mesečnih osnovah koncesijske dajatve, na podlagi katerih
Vračunava in plačuje koncesijsko dajatev. Podatke iz evinaHCe in dokaz''° 0 vplačilu koncesijske dajatve predloži
"bornemu organu.
P^neska koncesijske dajatve, ki ni bil plačan v predpisanem
se plačajo zamudne obresti po obrestni meri, določeni
>il Osebnem zakonu
I/
JP^esionar mora polletno pošiljati nadzornemu organu preo vseh stroškov in investicij.
|/
J°icesionar
mora trimesečno poročati nadzornemu organu
v
seh v tem obdobju danih, prejetih ali vrnjenih kreditih
rn
lod'
' Preter
9led
) Navesti
mora mero
kreditojemalca
oziromapogoje,
kredijj^ajalca
zneske,
obrestno
in druge kreditne
^stva, poroštva in druge prevzeme ali vstope v obveznosti.
v

Stke iz iv poglavja tega zakona in iz prejšnjega odstavka
J<la' člena
nrnanu na
člena nnSiha
pošilja knncAsinnar
koncesionar nadzornemu
nadzornemu organu
na način
način,
La0b"ki in v rokih, ki jih predpiše minister, pristojen za fi"ce.
Pošiljanje podatkov je pristojna in odgovorna uprava kon^Slronarja«
Ob,
^razložitev:
J^sndma je potreben zaradi razmejitve pristojnosti med
d
in nadzornim organom. Z amandmajem se tudi
4oi.la,
.°ča obveznost plačila zamudnih obresti, če koncesijska
ev ni plačana v predpisanem roku.
iyJj*Vajanje nadzora menimo, da je potrebno določiti dolž" koncesionaria o poročanju koncedentu o vseh dejstvih

3. V drugem odstavku se doda nov stavek: »V evidenco mora
vpisati vsakega igralca, ki vstopi v igralnico.«

4. V tretjem odstavku se črtajo besede »se smejo« in se
nadomestijo z besedami: »jih sme koncesionar«.
Obrazložitev:
Amandma je redakcijskega značaja.
5. V tretjem odstavku se besedi »prejšnjega odstavka« nadomestita z besedama: »prejšnjih odstavkov«.
6. Doda se nov prvi odstavek:
»Igralnica mora biti urejena tako, da so prostori za igro ter
prostori za goste in osebje igralnice prostorsko zaključena
celota.«
Opomba:
Dosedanji prvi, drugi in tretji odstavek postanejo drugi, tretji
in četrti.
Obrazložitev:
Amandma prispeva k jasnejši opredelitvi igralnice in onemogoča morebitna samovoljna tolmačenja.
k 81. členu:
1. V drugem odstavku se za besedama »morajo biti« doda
besedilo: »sestavljena v slovenščini in še v najmanj dveh tujih
jezikih in morajo biti«.
Obrazložitev:
Koncesionar mora zagotoviti, da so pravila razumljiva vsem
igralcem, tako domačim kot tujim.
2. Za drugim odstavkom se doda besedilo: »Koncesionar
mora zagotoviti strokovno usposabljanje zaposlenih, ki
opravljajo naloge izvajanja iger na srečo.
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Koncesionar mora predpisati podroben naCin izvajanja nadzora z audio video napravami in drugimi sodobnimi tehničnimi sredstvi.
Koncesionar mora zagotoviti dnevno vodenje posebne evidence o ugotovljenih ali opaženih nepravilnostih na igralnih
napravah in pripomočkih ter pri izvajanju in poteku igre.
Ne glede na določbe iz prejšnjega odstavka mora koncesionar zagotoviti vodenje dosjeja ločeno za vsako igralno napravo.«
fi| 6b inarr.
Obrazložitev:
Z amandmajem je predlagatelj bolj natančno opredelil obveznost koncesionarja po zagotovitvi ustreznega notranjega nadzora.
k 93. členu:
1. V prvem odstavku se črta beseda v oklepaju (mancia), za
besedo posebne pa se črta besedilo: »za ta namen prirejene«.
Obrazložitev:
Amandma je primeren zaradi nepotrebne uporabe tujke, ki bi
jo bilo mogoče tudi napačno razlagati. Za razumevanje in
pravilno ravnanje zadošča dikcija »posebne skrinjice«, saj se
pri posameznih igrah vanje daje tako gotovina za udeležbo
v igri kot napitnina v obliki žetonov.
2. Črtata se tretji in četrti odstavek in se nadomestita z novim
besedilom: »Prihodki iz napitnine so lahko podlaga za plače
in plače na podlagi delovne uspešnosti za tiste delavce, ki
neposredno sodelujejo pri izvajanju iger.
Pri delitvi prihodka iz napitnin iz prejšnjega odstavka so
izvzeti člani uprave in drugi vodilni delavci igralnice ter vsi
tisti delavci, ki nimajo neposrednega stika z izvajanjem iger.
Način delitve se določi s splošnim aktom za igralnico v skladu
s panožno kolektivno pogodbo.«
Obrazložitev:
Amandma jasno in nedvoumno opredeljuje tiste delavce igralnice. ki so upravičeni, da se jim plača in del plače iz naslova
delovne uspešnosti izračuna na podlagi prihodka iz napitnine.
k 94. členu:
1. V prvem odstavku se za oklepajem doda besedilo: »ki je
registriran za opravljanje gostinske dejavnosti«.
2. V drugem odstavku se v prvi vrsti črta beseda »se« in
nadomesti z besedo »prireditelj«, v drugi in tretji vrsti se
črtajo besede »je dovoljeno opravljati gostinsko, zabaviščno
ali drugo podobno« in nadomestijo z »opravlja svojo«.
Obrazložitev:
Amandmaja jasno opredeljujeta prireditelja in sicer da mora
biti registriran za opravljanje gostinske dejavnosti, prirejanje
iger na igralnih avtomatih zunaj igralnic pa je vezano na
lokacijo opravljanja njegove osnovne dejavnosti.
k 96. členu:
Doda se nov drugi odstavek: »V igralnem prostoru z igralnimi
avtomati mora prireditelj oziroma koncesionar na vidnem
mestu z napisom obvestiti igralce o minimalnem povprečnem
odstotku vračanja vloženega denarja «
Obrazložitev
Amandma je predlagan z namenom zavarovanja igralca, tako
da je ta vedno seznanjen z možnostjo dobitka, ne glede na to,
ali je igralni avtomat v igralnici ali zunaj igralnice.
k 99. členu:
Doda se drugi odstavek: »Nadzor nad prirejanjem posebnih
iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnice opravlja
davčni organ iz prejšnjega odstavka «
18

da
Obrazložitev:
ye
Davčni organ opravlja operativni nadzor nad prirejanjem igef
na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnic, saj ima o prire- ^
diteljih tudi vse podatke. Prireditelji morajo igralne avtomate pr
prijaviti pri pristojnem davčnem organu, tam plačujejo tudi Cj,
takso. Tak nadzor opravljajo že sedaj po obstoječih predpisih' v
k 104. členu:

N;
vi

Besedilo za vejico: »v kateri je bila posebna taksa vplačana« N
se nadomesti z novim: »kjer se uporablja igralni avtomat«, u
o
Obrazložitev:
z
Amandma je potreben zaradi nedvoumnega ravnanja v pri lj
meru spremenjene krajevne pristojnosti davčnega organa. s
k 113. členu:
1. Besedilo se črta in nadomesti z novim: »Nadzor nad prirejanjem iger na srečo opravlja Urad za nadzor prirejanja iger na
srečo, ki se ustanovi kot organ v sestavi ministrstva, pristojnega za finance.

F
c
1
t

Nadzorni organ preverja in analizira podatke za sklenitev
koncesijskih pogodb oziroma za izdajo dovoljenj, nadzira j" l
analizira izvajanje tega zakona in drugih predpisov, izdanih
na njegovi podlagi, nadzira opravljanje dejavnosti, izdaja
odločbe, daje predloge za uvedbo postopkov pred pristojnim'
organi, spremlja, zbira in analizira podatke, ki jih prejema od
prireditelja oziroma koncesionarja v skladu z določbami tega
zakona ter opravlja druge upravne in z njimi povezane stro*
kovne naloge.
Nadzorni organ pri opravljanju nalog nadzora postopa po
zakonu, ki ureja splošni upravni postopek, če s tem ali drugim
zakonom ni drugače določeno.
Če nadzorni organ pri izvajanju nadzora ugotovi, da se igre na
srečo prirejajo v nasprotju s tem zakonom, sprejetimi pravili
ali internimi predpisi, izda odločbo za odpravo ugotovljenih
nepravilnosti.
V odločbi iz prejšnjega odstavka se določijo roki, v katerih
mora prireditelj oziroma koncesionar odpraviti ugotovljene
nepravilnosti. Rok ne sme biti krajši kot deset dni in ne daljši
kot trideset dni od dokončnosti odločbe.
Če prireditelj oziroma koncesionar ne izvrši odločbe ali fi®
nadzorni organ pri ponovnem pregledu ugotovi, da se kljub
izdani odločbi iste napake ponavljajo, Vlada Republike Slovenije odvzame koncesijo oziroma dovoljenje.«
2. Za 113. členom se doda nov 114. člen:
»Naloge nadzornega organa so:
- obravnavanje in analiziranje planov in finančnih načrtov ter
poročil o delu koncesionarja oziroma prireditelja,
- nadziranje računovodskih izkazov in revidiranih poslovnih
poročil,
- nadzor lastniške strukture, organiziranosti, internih aktov
in poslovanja koncesionarja oziroma prireditelja,
- nadzor izvajanja koncesijske pogodbe oziroma pogojev iz
dovoljenja prireditelja,
- nadziranje plačevanja predpisanih dajatev,
- izvajanje neposrednega nadzora pri opravljanju vseh procesov, ki so neposredno ali posredno vezani s prirejanjem
iger na srečo,
- nadziranje dela davčnega organa pri izvajanju nadzora nad
prirejanjem iger na srečo na igralnih avtomatih zunaj igralnice,
- poročanje vladi o poslovanju koncesionarja oz. prireditelja.
- organizira izdelavo igralniških standardov,
- vodi register koncesionarjev, prirediteljev klasičnih iger,
igralnic, vodij igralnic, krupjejev, vodij iger, oseb, ki opravljajo
interni nadzor v igralnici ter glavnih in pomožnih blagajnikov.
- sodeluje z uradom, pristojnim za preprečevanje pranja
denarja.
Če nadzorni organ na podlagi podatkov in ugotovitev oceni.
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so pri opravljanju dejavnosti podani razlogi za sum kaznima dejanja, obvesti o tem pristojne organe.

Ovajanje nadzora po tem zakonu ima nadzorni organ
Pfavico zahtevati sodelovanje drugih državnih organov, speJ'aliziranih
organizacij, zavodov ali posameznikov, kadar to ni
v
nasprotju z interesi postopka.
Nadzorni organ najmanj enkrat letno o svojem delu poroča
»lađi.
Nadzorni organ sme podatke, ki jih je pridobil po tem zakonu,
"Porabljati samo za namene, določene s tem zakonom. Vsaka
ki sodeluje oziroma je sodelovala pri opravljanju nad*0fa po tem zakonu, je zavezana vse v tem procesu pridobile podatke, informacije in dejstva obravnavati kot poslovno
'"ivnost.
Poteku treh let nadzorni organ podatke iz prejšnjega
^stavka
arhivira. Po treh letih od arhiviranja podatke uniči.
rj
' ino hrani podatke iz registra koncesionarjev in igralnic ter
prir
editeljev klasičnih iger na srečo.«
Doda se nov 115. člen:
izvajanje nalog nadzornega organa imenuje vlada poopćene osebe za nadzor na predlog njegovega predstojnika.
pooblaščena oseba nadzornega organa ima pravico pri svo'"•i delu pregledati poslovne prostore in vse procese, ki so
^Posredno
ali posredno povezani s prirejanjem iger na
re
'o, naprave in pripomočke za prirejanje iger na srečo,
aprave za nadzor nad izvajanjem iger na srečo, audio video
j°rusnetke, poslovne knjige, pogodbe, listine, evidence in
9e dokumente ali podatke prireditelja oziroma koncesija, ki omogočajo vpogled v poslovanje in so potrebni za
flotovitev dejanskega stanja.
pooblaščena oseba nadzornega organa je lahko prisotna pri
Revnem obračunu naprav, blagajne in trezorja ter pri drugih
POatopkih
in procesih, ki se odvijajo neposredno ali posredno
pri
Prirejanju iger na srečo.
^blaščena oseba nadzornega organa pri koncesionarju
^ira predvsem:
odpiranje, zapiranje in obračunavanje igralnih naprav oziiger,
Vr
" sto, obseg, pravila in izvajanje posameznih iger,
^ Organizacijo in izvajanje notranje kontrole, ki jo zagotavlja
Oicesionar,
_ organizacijo in delovanje recepcijske službe,
_ dajanje predpisanega evidentiranja igralcev,
organizacijo in izvajanje avdio in video nadzora (recepcije,
*°teka iger, odpiranja in zapiranja igralnih miz in blagajne),
_ organizacijo
in izvajanje blagajniškega poslovanja,
_ ,e
hnično brezhibnost igralnih naprav in pripomočkov,
s,r
_ okovno usposobljenost delavcev v igralnici,
.Pravilnost obračunavanja in pravočasnost plačevanja konjske dajatve.
l Prostorsko urejenost igralnice, opredeljeno s tem za^Ofom,
_ [Stranje akte koncesionarja.
'dajanje določila o igralni valuti.
pooblaščena
oseba nadzornega organa pri prireditelju nad„ arPredvsem:
„ * sto, obseg, pravila in izvajanje posameznih iger,
_ 'ohnično brezhibnost igralnih naprav in pripomočkov,
Pravilnost obračunavanja in pravočasnost plačevanja s tem
_ K°r>om predpisanih dajatev,
_ lotranje akte prireditelja,
_ n&čin in izid žrebanja oziroma ugotavljanja dobitkov,
_ Vrsto, število in vrednost dobitkov,
^86dZOr nad uporabo sredstev prirediteljev občasnih iger na
P
0Poblaščena oseba nadzornega organa nadzira izvajanje
Pfirativnega nadzora iz drugega odstavka 99. člena tega
"Kona.

Ne glede na tretji, četrti in peti odstavek opravlja pooblaščena
oseba nadzornega organa vsa potrebna dejanja za ugotovitev
dejanskega stanja.«
Obrazložitev:
Zaradi zahtevnosti in dimenzije izvajanja primernega nadzora
nad dejavnostjo prirejanja iger na srečo predlagamo ustanavljanje urada za nadzor. Z amandmajem tudi preciziramo pristojnosti nadzornega organa, podrobneje opredeljujemo
naloge pooblaščenih oseb ter predvidevamo sodelovanje drugih državnih organov. Kljub uvedbi Urada za nadzor prirejanje
iger na srečo kot nadzornega organa predlagatelj meni. da je
primerno, da nadzor nad prirejanjem iger na srečo na igralnih
avtomatih zunaj igralnic opravlja davčni organ, tako kot je
določeno z že veljavnim zakonom o igralnih avtomatih zunaj
igralnice.
Opomba:
Zaradi dveh dodanih členov je treba ustrezno preštevilčiti vse
nadaljnje člene.
k 116. členu:
1. Besedilo: »ministrstvo, pristojno za finance« se nadomesti
z besedama »nadzorni organ«.
Obrazložitev:
Amandma je smiselno povezan z amandmajem k 113. členu,
ki se nanaša na ustanavljanje Urada za nadzor prirejanja iger
na srečo kot nadzornega organa.
2. V prvem odstavku se za dosedanjo prvo točko doda nova
druga točka: »2. če se izkupiček od prodanih srečk ne deponira pri banki v višini, ki zagotavlja izplačilo dobitkov ali če
s tem zneskom razpolaga brez dovoljenja nadzornega organa
(drugi odstavek 17. člena);«
Opomba:
Dosedanja druga točka postane tretja.
3. Za tretjo točko se doda nova četrta točka:
»4. če odpove prireditev igre brez soglasja nadzornega
organa ali če ne vrne prejetega denarja (četrti odstavek 25.
člena);«
Opomba:
Dosedanja tretja in četrta točka postane peta in šesta.
4. Za šesto točko se dodajo nove:
»7. če žrebanje dobitkov ni javno ali če zapisnika o poteku
žrebanja ne pošlje nadzornemu organu (prvi in tretji odstavek
26. člena);
8. če zapisnika o ugotovitvah iz prvega odstavka 28. člena ne
pošlje nadzornemu organu (drugi odstavek 26. člena);
9. če ne predloži nadzornemu organu obračuna prihodkov in
odhodkov ter porabo čistega dobička (29. člen);
10. če skupna vrednost dobitkov pri klasičnih igrah na srečo
ne znaša najmanj 40% od vrednosti prodanih srečk pri drugih
igrah na srečo (48. člen);«
Opomba:
Dosedanja peta točka postane enajsta.
5. Za enajsto točko se dodajo nove:
»12. če dobitki, ki niso bili izplačani ali dvignjeni v roku iz 49.
člena ne pripadejo za namene, za katere je bila igra prirejena
ali se ne prenesejo v naslednje žrebanje (50. člen);
13. če nadzornemu organu ne pošilja redno vseh predpisanih
podatkov (peti odstavek 78. člena);
14. če ne vodi dnevne evidence stanja in sprememb stanja
domače in tuje gotovine, drugih plačilnih sredstev ter žetonov
v blagajni in trezorju (prvi odstavek 109. člena);
15. če nadzornemu organu ne pošilja evidenc iz prvega
odstavka 109. člena v predpisanem roku (drugi odstavek 109.
člena);«
Opomba:
Dosedanja šesta točka postane šestnajsta.
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6. Na koncu šestnajste točke se pred oklepajem doda besedilo: »video trakov ali drugih zahtevanih podatkov ali ji kako
drugače onemogoči izvajanje nadzora«, v oklepaju pa se
besedilo »drugi odstavek 109. člena« nadomesti z »115.
člen.«
7. Za drugim odstavkom se doda nov, tretji odstavek: »Z
denarno kaznijo najmanj 110.000 tolarjev se kaznuje za prekršek vsak član uprave koncesionarja, ki ne zagotovi pošiljanja
podatkov iz petega odstavka 78. člena (šesti odstavek 78.
člena).«
k 117. členu:
1. V prvem odstavku se v prvi točki pred oklepajem doda
besedilo: »ali če jih prireja v večjem obsegu«.
2. V prvem odstavku se v drugi točki v oklepaju beseda »prvi«
nadomesti z »drugi«.
3. V prvem odstavku se v tretji točki pred oklepajem doda
vejica in besedilo »če ta ne vsebuje osnovnih podatkov za
identifikacijo ali če vanjo ne vpiše vsakega igralca«, v oklepaju pa se beseda »drugi« nadomesti s »tretji«.
4. V prvem odstavku se za tretjo točko doda nova četrta točka:
»4. če sporoči podatke iz evidence drugim osebam
v nasprotju z zakonom (četrti odstavek 80. člena).«
Opomba:
Dosedanja četrta točka postane peta.
5. Za peto točko se dodajo nove:
»6. če ne zagotovi strokovnega usposabljanja zaposlenih
(tretji odstavek 81. člena);
7. če ne predpiše podrobnega načina izvajanja nadzora
z video napravami ali drugimi sodobnimi tehničnimi sredstvi
(četrti odstavek 81. člena);
8. če ne zagotovi vodenja posebne evidence o ugotovljenih
nepravilnostih na igralnih napravah in pripomočkih ter pri
izvajanju in poteku igre (peti odstavek 81. člena) ali če ne
zagotovi vodenja dosjeja ločeno za vsko igralno napravo
(šesti odstavek 81. člena);
9. če ne organizira nadzora nad prirejanjem iger na srečo na
igralnih napravah in nadzora nad obračunom blagajn in trezorja (82. člen);
10. če sprejema vplačil in izplačuje dobitke v drugi valuti, kot
je določeno (83. člen)«.
Opomba:
Dosedanje peta do deveta točka postanejo enajsta do petnajsta.
6. Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek:
»Premoženjska korist, ki jo je pravna oseba pridobila s storitvijo prekrška pod prvo točko prvega odstavka tega člena, se
odvzame.«
k 121. členu:
V drugem odstavku se številka »300.000« nadomesti
s »110.000«.
k 123. členu:
1. V prvem odstavku se doda nova prva točka:
»1. če igralni avtomat ne vrača povprečno najmanj 90% vloženega denarja (96. člen)«;
Opomba:
Prva in druga točka postaneta druga in tretja.
2. Doda se nov tretji odstavek:
»Premoženjska korist, ki sta jo pravna oseba ali posameznik,
ki prireja posebne igre na srečo na igralnih avtomatih zunaj
igralnic pridobila s storitvijo prekrška iz prve točke prvega
odstavka tega člena, se odvzame.«
k 124. členu:
1. V prvem odstavku se v prvi točki besedilo v oklepaju »79.
člen« nadomesti z besedilom »deveti odstavek 77. člena)«;
20

2. V prvem odstavku se za drugo točko doda nova tretja točka: Ireji
»3. če ne oblikuje obvezne varnostne rezerve (61. člen) ali će )a;
delnice prenaša v nasprotju z določbami tega zakona (57. >r n
člen)«;
Iraj
Opomba:
Wl
Dosedanje tretja do peta točka postanejo četrta do šesta. pl
3. V šesti točki se v oklepaju črta besedilo »79. člen«.

k°'

4. Za šesto točko se doda nova sedma točka:
W
»7. če ne predloži letnih računovodskih izkazov v pregled >Sli
revizijski gospodarski družbi ali če ne predloži revidiranega
poslovnega poročila nadzornemu organu ali če k poročilu ne *«
predloži seznama lastnikov in njihovih deležev (107. člen)«. P
%
k 125. členu:
V tretjem odstavku se številka »300.000« nadomesti W8
s »110.000«.
,P
■
k 126. členu:
I
1. V tretjem odstavku se številka »300.000« nadomesti i«
s »110.000«.
Ho
2. Za 126. členom se doda nov 127. člen:
»Z denarno kaznijo najmanj 110.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki priredi igro na srečo iz 2. člena tega
zakona brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa
(3. člen).«
Obrazložitev:
Amandmaji k 116., 117., 123., 124. in 127. členu so potrebni
zaradi uskladitve z amandmaji k materialnim določbam
zakona in ustreznega sankcioniranja.
Amandmaja k 121. in 125. členu sta bila potrebna zaradi
uskladitve z zakonom o prekrških.
Opomba:
Zaradi dodanega novega 127. člena je treba ustrezno preštevilčiti nadaljnje člene.
k 128. členu:
Črta se drugi odstavek.
Obrazložitev:
Z amandmajem k 43. členu sprejetim ob drugi obravnavi, po
katerem se črta posebni zakon, postane ta odstavek nezdružljiv, brezpredmeten pa je tudi glede na nov 129. člen.
Amandma je redakcijskega značaja.
k 132. členu:
1. Besedilo tega člena se črta.
Obrazložitev:
Vsebinsko je ta člen že zajet v drugem odstavku 129. člena.
Opomba:
Zaradi črtanja člena bo treba ustrezno preštevilčiti nadaljnje
člene.
2. Doda se nov 133. člen:
»Pravna oseba, ki ima na dan uveljavitve tega zakona dovoljenje za prirejanje posebnih iger na srečo, nadaljuje s to dejavnostjo v nespremenjenem obsegu in v istih poslovnih prostorih do odločitve Vlade Republike Slovenije o dodelitvi koncesije za prirejanje posebnih iger na sečo. Pri opravljanju svoje
dejavnosti se mora pravna oseba ravnati po vseh določbah
tega zakona, razen po 53. členu do vključno 64. člena.
Če pravna oseba iz prejšnjega odstavka prireja posebne igre
na srečo v spremenjenem obsegu ali v drugih ali preurejenih
poslovnih prostorih, ali če krši določbe tega zakona, preneha
veljati dovoljenje za prirejanje posebnih iger na srečo, izdano
po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona.
Ugotovitveni sklep o prenehanju izda Vlada Republike Slovenije.
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Pravna oseba iz prvega odstavka ne pridobi koncesije za
a; r«janje posebnih iger na srečo v dveh letih po uveljavitvi
e la 2
- r akona, preneha veljati dovoljenje za prirejanje posebnih
' "a srečo, ki ga je pridobila po prej veljavnih predpisih.«
'Možitev:
J"agana
dopolnitev pomeni, da obstoječe igralnice lahko
aa,
jujejo z opravljanjem dejavnosti v nespremenjenem
**9" in v istih prostorih, vendar poslujejo po določbah tega
'°"a
in to največ dve leti. Obstoječe igralnice se pri posloJlruu ravnajo po vseh določbah novega zakona, razen določb
® 9ega poglavja, ki opredeljujejo koncesionaria in tretjega
0 *9'avja, ki opredeljujejo organe koncesionarja. Teh določb
3
9 ^ igralnice ne bodo mogle izvajati. Če po preteku tega
^a obstoječa igralnica ne pridobi koncesije, ji preneha
!,avli dovoljenje za opravljanje dejavnosti, izdano po prej
nih predpisih.
1 raba;
Metjem
tega amandmaja je treba črtati besedilo 133.,
>n
135. člena zaradi vsebinske neusklajenosti.
se nov 134. člen:
ustanovitve Urada za nadzor prirejanja iger na srečo

opravlja naloge nadzornega organa ministrstvo, pristojno za
finance.«
Obrazložitev:
Po mnenju predlagatelja je ena ključnih rešitev zakona izvajanje ustreznega nadzora nad prirejanjem iger na srečo. Zagotoviti ga je treba takoj, ko bo zakon pričel veljati. Ker pa bo
konstituiranje urada zahtevalo več časa. kot ga je za nemoteni
nadzor dopustno tolerirati, predlagamo, da nadzor opravlja
ministrstvo, pristojno za finance.
Opomba:
Zaradi dodanih dveh novih členov (133. in 134. člen) bo treba
ustrezno preštevilčiti nadaljnje člene.
k 130. členu:
Beseda »določbe- se nadomesti z besedami: »drugi odstavek«.
Obrazložitev:
Obstoječe besedilo zakona bi Loterijo Slovenije, ki je edini
prireditelj trajnih iger na srečo, izvzelo iz sistemske ureditve
in s tem vse morebitne nove prireditelje postavlja v neenakopravni položaj.
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Predlog nacionalnega raziskovalnega programa
OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 117. seji dne 8. decembra
1994 obravnavala in sprejela:
- PREDLOG NACIONALNEGA RAZISKOVALNEGA PROGRAMA,
ki vam ga pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na
podlagi sklepa 26. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 24/11-1994 in 168. člena poslovnika Državnega
zbora Republike Slovenije za sejo zbora dne 19/12-1994.
Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republike Slovenije k predlogu nacionalnega raziskovalnega programa - tretja obravnava.

EPA 304 - TRETJA

filh;

Na podlagi sklepa zbora vam pošiljamo gradivo »UsposabIjanje mladih raziskovalcev v tujini«, ki ga je pripravilo 9
Ministrstvo za znanost in tehnologijo.
>ob

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- F
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. P J
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije!'«
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:
-S
- dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo, opr(
- Ciril BAŠKOVIČ, državni sekretar v Ministrstvu za zna- ^
nost in tehnologijo.
p0v,

lat;
Ikon
Predlog nacionalnega raziskovalnega programa
UVOD
Nacionalni raziskovalni program (v nadaljevanju NRP) je
sestavni del nacionalne razvojne strategije in vladnih politik
z razvojnimi cilji in vplivi, katerih skupni namen je spodbujati
razvoj za gospodarsko in socialno uspešno družbo. Slovenija
glede upravljanja neposredno ne obvladuje mnogih pomembnih dejavnikov, ki so v mreži mednarodne vpetosti zunaj njene
upravljavske pristojnosti. Ta okoliščina zato pri načrtovanju
strategije razvoja povečuje pomen vse večje fleksibilnosti in
njenega vzdrževanja ter maksimalne prilagodljivosti okolju na
način, ki omogoča in ohranja družbeno istovetnost ter politično državno suverenost. Za to pa je potrebno raznovrstno in
visoko zahtevno znanje oz. kvalificirani ljudje na vseh ravneh
in v vseh družbenih ustanovah.
Raziskovalno usposobljen in delujoč kadrovski potencial ima
v tem pogledu izredno pomembno vlogo v več pomenih:
- kot sestavina intelektualnih zmogljivosti postavlja kriterije
in standarde racionalnega obnašanja in se uvršča v osrčje
kulture,
- prispeva k strokovnemu presojanju v procesih odločanja in
s tem omogoča uresničljivost sicer interesno utemeljenih
ciljev in projektov,
- predstavlja bistveni del razvojnega delovanja, temelj visokošolskega izobraževanja in dobršno število vodstvenega
kadra v najrazličnejših materialnih in nematerialnih proizvodnjah.
Okrepitev raziskovalne dejavnosti, predvsem njene razvojne
vloge, je odvisna od mnogih procesov znotraj te dejavnosti in
še bolj od zunanjih. Med temi ji gredo v prid naraščajoča
konkurenca, ki izvira iz večje ponudbe od povpraševanja, iz
česar se rojeva pritisk na kakovost, opredeljena lastnina, ki
krepi odgovornost, ter sprememba gospodarske strukture
v korist manjših in bolj gibkih enot, kar prispeva k racionalnosti. Po drugi strani pa usmerjanje pozornosti dobršnega dela
gospodarskih voditeljev v lastninjenje, tudi na račun razvojnega poslovodenja sistemov, razpadanje dosedanjih integriranih razvojnih in tehnoloških skupin ter finančna in kadrovska šibkost množice novih malih enot v številnih primerih
puščajo visokostrokovne kadre zunaj strokovnih funkcij.
Procesi sistemskega normaliziranja slovenske družbe sicer
otežujejo dolgoročnost ravnanja, zato pa terjajo jasno usmerjanje delovanja države, kjer je to mogoče in potrebno. NRP
kot del državne strategije sledi omenjenemu napotilu na
področju raziskovalne dejavnosti. Pri tem se opira na izhodišča in usmeritve, ki jih je izdelal Svet za znanost in tehnologijo RS in potrdila Vlada RS kot podlago za NRP. Izhodišča in
usmeritve NRP zato dajejo interpretaciiski okvir za razumeva22

nje in razlaganje NRP in jih je treba v dokumentacijska
smislu uporabljati kot prilogo k NRP.
P's
ton
CILJI RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
h
„A
Splošne cilje raziskovalne dejavnosti (v nadaljevanju h ta
določa Zakon o RD in so naslednji: širjenje in poglabljaj
znanstvenih spoznanj, pospeševanje uporabe znanosti,
čevanje obsega RD in vzgoja vrhunskih strokovnjakov. Fj«ti
postavlja sistem dolgoročnih in srednjeročnih ciljev za f uti
vedbo splošnih ciljev v politiko in dejavnosti za njihovo vat
Ijivo uresničevanje v okviru razpoložljivih javnih sredstev'
spodbud za angažiranje zasebnih sredstev.
«v
Po
Dolgoročni cilji v raziskovalni dejavnosti
»ki
Temeljni dolgoročni cilji so:

- Povečanje uporabe znanj za gospodarski, socialni, kult^'k
v
in okoljevarstveni razvoj Slovenije.
i
'ei
- Slovenija naj v približno desetih letih razvije močno,
stveno usposobljeno in po kakovosti mednarodno primer')'^
jedro raziskovalcev za delo v znanosti in v zahtevnem razvil "
(okrog 5.000 ali približno 0,25% prebivalstva visoko uspos®
Vo
c
Ijenih raziskovalcev, ki bodo pokrivali vsa temeljna pod'
. j"
z ( n
ved, od teh naj bi jih vsaj 3.000 s stopnjo docenta oz. "U
primerljivo ali višjo izobrazbo znanstvenoraziskovalno
valo poln delovni čas; gospodarske in druge uporabni«. >c
organizacije oz. njihova združenja naj bi imela zaposleMt
v razvoju okoli 10.000 strokovnjakov oz. več kot 2% v®^c<
zaposlenih).
11

- Dolgoročno Slovenija pokriva vse temeljne znanstve^ *
discipline, ki so potrebne za kakovostno visokošolsko in,u)P°° vl
plomsko izobraževanje, učinkovit prenos znanja iz '^
kulturni, socialni in materialni razvoj, ter osvaja za" J
potrebne moderne raziskovalne in spoznavne metode.
Temeljni cilji

J

Temeljne cilje uresničujemo z dejavnostmi, s katerimi 20'jjjj
J
na področju raziskovalnega sistema in politike doseči nasl041 *
nje cilje:
jj

- Kontinuiran potek projekta vzgoje vrhunskega, razis^.
valno usposobljenega strokovnega kadra predvsem za uPjr _
rabniške organizacije, v manjši meri pa za obnavljani«
'
nadomeščanje vrhunskih raziskovalcev v akademskih usla,.ff P
vah. Dolgoročno bodo k pospešeni vzgoji vrhunskega s«
«
kovnega kadra veliko prispevale ureditev rednega podip'0
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[Sa usposabljanja, ukinitev magisterija kot obvezne
Sne 8<
ne
rT
i do doktorata,
uvedbadrugih
novih novih
visokihvisokošolstrokovf|1, Jol ob°P
fakultetah
in ustanovitev
* n zavodov. V okviru projekta je treba povečati povprečni
* usposabljanja mladih raziskovalcev v tujini in povečati
®PWnost in obseg njihovega zaposlovanja v gospodarskih in
fu8ih uporabniških organizacijah. Zato uvajamo stimulacij"»ukrep® za oblikovanje novih podjetij in za prehajanje
"■»stoječa podjetja - s sistemom davčnih spodbud, delno
vM
rs°yno zamejenim subvencioniranjem plač raziskovalcev, ki
" *aposlijo v podjetjih, z dajanjem državnih sredstev v RD
ali časovno omejen ugoden najem novim podjetjem,
•Preminjanjem državnih sredstev v kapitalske vložke
Ujetjih in na druge načine.
1

^labilno financiranje nabave in vzdrževanja raziskovalne
'Tjjne in informacijske infrastrukture z javnimi sredstvi ali
i- 'Podbujanjem zasebnih naložb ter omogočanje vsakovrstne
toJ!u?no~pravne možnosti lastništva in gospodarjenja, ki
""ujeta uporabo in racionalnost tovrstne infrastrukture,
prednostne dolgoročne investicije na področju RD spa-^kn'a 'z?radnja univerzitetne knjižnice v Ljubljani in optične
^unikacijske akademske mreže.
včlenjenost RD v mednarodna omrežja in sheme
Rovanja ter popolno internacionalizacijo znanosti in
kj(7Wia visokega izobraževanja. Težišče sodelovanje se bo
pikalo na industrijsko razvojne programe in projekte kot
, '"hodnike
gospodarskih kooperacij, na projekte infrastrukl6
9a povezovanja z Evropo, obmejno sodelovanje in regijik0 Povezovanje s posebnim poudarkom na vlogi malih naroATn izmenjavi njihovih izkušenj glede raziskovalnih sistem v
3r. ° in politik.
y* -» i_t
jft''»gracijo evaluacijskoga sistema na univerzah in v znanozahtevno mednarodno raven in tako z odprtimi razpisi za
1# v»r, 'J8ka in raziskovalna mesta doseči sposobnosti za odkrili J® vrhunskih strokovnjakov na nacionalni ravni.
^krepitev RD v zasebnem in državnem sektorju gospodarp®. 'n negospodarstva in s tem normalno komuniciranje
flatništva,
uprave in drugih uporabnikov z akademsko raziOy
aino sfero.
iff j^speSevanje
in povečanje pretoka raziskovalcev oz. raziVa|
no usposobljenih strokovnjakov iz akademske sfere
v
te. Porabniške organizacije in institucije za prenos znanja in
jitp0dn°l°gij, prilagojene tudi za potrebe malih in nastajajočih
|«( l®tij in z upoštevanjem večje regionalne enakomernosti.
jj|
;C J*4|l vpliv raziskovalne sfere na določanje družbene raz"dru i stra,egije ter tudi na razvojne načrte podjetniških in
it in pih uporabniških organizacij. Zato bosta državna uprava
iMK-^vni zbor RS prednostno zaposlovala potdlplomsko
k1 s™ °5°bljene strokovnjake, povečala število naročenih in
S?"n»ncire
rflt^nciranih
raziskovalnih in razvojnih projektov ter drugih
>' {j ™i. ki sc
so potrebne kot strokovna podlaga za državno odloin uvedla
ol
uvec a razne
^oke oz.
'n dialoga
" srazne
stroko.oblike organiziranega svetovanja
11
- r>
j vpisno podporo uporabniški sferi, da bo povečala svoj
«i|.JJ.na usmerjanje delovanja akademske raziskovalne sfere,
ji r^l a podporo izboljšanju strukture in kakovosti manageh

pod etn Stvu

'

'

'n

u rav

P

ljavskih vodstev v drugih

nuj^'goročno popularizacijo ustvarjalnosti in znanosti kot
'bistvenega
v avtonomijo
najširših krogih,
paodgomed
t Vorn o- Poudarjati jedela
treba
stroke,zlasti
etično
t>orn°3t strokovnjakov za posledice strokovnega dela in
Hihi uravnoteženosti razmerij med raznovrstnimi duhovr
dejavnostmi ljudi.
«
' °koi?VeCan
je celotnega vlaganja sredstev v RD, in sicer na
' Po|r! i2,5% BDP v obdobju do leta 2000. Od tega naj se
V Co oz ve kot 1 25% BDP
°8tai
' pa lz ' '
zagotavlja iz javnih virov,
Qr
Uoi
zasebnih.
Zato je treba
z davčnimi politiki
olajšavami
in
»,rni razvojnimi
ugodnostmi
v gospodarski
spod-

buditi zasebna vlaganja v raziskave in razvoj ter v raziskovalno infrastrukturo, razviti sistem (zasebnih) ustanov in javnih skladov ter povečati črpanje sredstev iz tujine, zlasti
v okviru shem tuje tehnične pomoči in z neposredno prodajo
RD storitev tujim naročnikom. Da bi dosegli navedene cilje, je
treba ustvariti razmere za nadaljnji razvoj visokošolskega
izobraževanja na slovenski obali, usmerjenega zlasti v preučevanje sredozemskih prostorov in podpiranje vsakovrstnih
stikov in povezav Slovenije z njimi, ter pogoje za mednarodno
delujoče podiplomsko izobraževanje v Ljubljani.
Srednjeročni cilji v raziskovalni dejavnosti
Srednjeročni cilji, ki zajemajo obdobje med letoma 1995 in
1998, neposredno usmerjajo aktivnosti države za uresničevanje dolgoročnih, so pa naslednji:
- V prihodnjih letih se bo vzpostavilo osnovno ravnotežje
v razvoju strok glede na kakovost in strateško izračunano
potrebo obsega. Pri izračunani potrebi kaže dati zadostno
težo korelaciji med uspešnimi ali uspeha zmožnimi skupinami
proizvodov in storitev tako gospodarstva kot negospodarstva
ter med strokovnimi področji, potrebnimi za njihov razvoj,
proizvajanje, trženje in modeliranje ter vodenje teh sistemov.
Uravnoteženost je treba dosegati tudi z vidika velikosti skupin: velike tvegajo, da bodo postajati predrage, majhne pa
nesposobne za izpeljavo zahtevnejših projektov.
- Oblikovala se bo nova programska struktura ciljnih raziskovalnih programov kot interdisciplinarnih, problemsko usmerjenih, strokovno koordiniranih celot raziskovalnih in razvojnih
projektov, ki podpirajo doseganje ciljev nacionalnega
pomena in jih sofinancira država preko več resornih ministrstev. Prednost bodo imele pobude za ciljne raziskovalne programe, ki podpirajo nacionalne cilje, kakor jih opredeljujejo
nacionalni programi ali strategije, ki jih sprejemajo Državni
zbor RS, Vlada RS in posamična ministrstva (zlasti na področjih okolja, zdravja, kmetijstva, obrambe, kritičnih tehnologij).
- V istem obdobju se izdela in začne izvajati načrt vitalizacije
družbenorazvojno potrebnih, a prešibkih delov raziskovalnih
zmogljivosti. Znanstveno vrednost pokaže mednarodnoprimerjalna ocenitev, družbeno potrebnost pa strateške razvojne
presoje, in sicer iz okvira državnih strateških usmeritev in na
podlagi strokovnih strateških študij gibanj po svetu in doma,
ter naročniško povpraševanje po njihovih storitvah. Država
vsako leto opredeli dejavnosti, za katere oceni, da so
potrebne vitalizacije.
- Uvede se in sistematično izvaja poostreno periodično ocenjevanje mednarodne znanstvene vrednosti ter aplikativne
uspešnosti slovenske raziskovalne sfere po skupinah in ustanovah, tudi s pomočjo tujih ocenjevalnih skupin.
- Izboljšati je treba metodologije za izbiranje skupin, projektov in ustanov za javno (so)financiranje in za to utrditi
ekspertni sistem, ki bo temeljil na avtonomiji strok, vseboval
vrednotenje družbene potrebnosti in gospodarske koristnosti
ter racionalne izvedljivosti projektov. V sodelovanju s svetovalnimi organizacijami in ministrstvi se v metodologiji predvsem operacionalizira kriterije gospodarske in druge koristnosti uporabnega raziskovanja ter začne s polno težo uporabljati kazalec mednarodne odmevnosti znanstvenega dela.
Ministrstvo, odgovorno za znanost in tehnologijo, bo razvilo
metodologijo merjenja gospodarskih in drugih vplivov uporabe rezultatov razvojnih raziskav in spoznanja iz tovrstnega
stalnega analiziranja vplivov raziskav upoštevalo pri določanju zlasti tehnološkorazvojne politike države.
Vzgoja vrhunskega strokovnega podmladka
Pri vzgoji vrhunskega strokovnega podmladka so postavljeni
naslednji cilji:
- Število vključenih v projekt usposabljanja mladih raziskovalcev se prilagodi številu tistih, ki so usposabljanje končali
(letno okrog 200 oseb), skrajša se povprečni čas podiplom-
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skega usposabljanja in podpira njihovo zaposlovanje
v gospodarskih podjetjih oz. v drugih uporabniških organizacijah ter motivira mlade raziskovalce za ustanavljanje novih
podjetij.

njihovih skupnih raziskovalnih zavodov ali gospodarskih
družb.

- obseg pretoka mladih raziskovalcev v uporabniške ustanove in interes tovrstnih ustanov za njihovo usposabljanje,

- Podpreti je treba sodelovanje raziskovalnih organizacij
s svetovalnimi pri programiranju usmeritev v uporabne razi'
skave ter pri organiziranju, izvajanju in uporabi rezultatov
razvojnih projektov; koordinacija ministrstev bo uvedla metodologijo spremljanja dejanskih rezultatov (gospodarskih,
zaposlitvenih, okoljevarstvenih, socialnih, makroekonomsko
bilančnih ipd.) uporabe raziskovalno-razvojnih dosežkov.

- dosedanja uspešnost skupine pri usposabljanju mladih
raziskovalcev,

- Slovenija bo vpeljala statistiko raziskovalne dejavnosti in
tehnološkega razvoja, kakršno poznajo države OECD.

- kakovost skupine, v kateri poteka delo mladih raziskovalcev.

Raziskovalna Infrastruktura

- Pri vključevanju novih mladih raziskovalcev glede na strokovna področja se ravna po naslednjih kriterijih:

- Ob vključitvi v program mladih raziskovalcev bo določeno,
ali je kandidat v projektu za obnavljanje in nadomeščanje
vrhunskih raziskovalcev v akademskih ustanovah ali pa za
pretok v uporabniške sfere.
- Formalno se omogoči in dejansko pospešuje možnost
gospodarskih družb in drugih uporabniških organizacij, da
pri akademskih organizacijah same kandidirajo svoje zaposlene mlade strokovnjake za podiplomsko raziskovalno usposabljanje z delom na projektih v razvojnem interesu organizacije.
- Ministrstvo, pristojno za znanost, bo spodbujalo uvajanje
novih oblik podiplomskega izobraževanja, predvsem doktorskega študija brez predhodnega magisterija.
- Pri neposredni podpori podiplomskih študijskih programov
bo financiranje usmerjeno predvsem v interdisciplinarne
podiplomske študijske programe, pri katerih so udeleženi
ugledni tuji strokovnjaki, vsebinsko pa se nanašajo na problemska težišča Slovenije.
- Povečalo se bo število podiplomskih študentov in podaljšal
povprečni čas njihovega usposabljanja v tujini.
- Slovenija mora znatno povečati število v svetu uveljavljenih
in delujočih slovenskih strokovnjakov in tujih strokovnjakov
v izobraževalnih in raziskovalnih programih in projektih, ki
tečejo v Sloveniji oz. so za Slovenijo pomembni. V tem okviru
je treba izrabiti možnosti za pridobitev vrhunskih strokovnjakov tudi iz bivših jugoslovanskih in vzhodnoevropskih držav.
Naslednja vrsta ciljev je namenjena močnejšemu preusmerjanju raziskovalnih zmogljivosti v uporabno raziskovanje in
razvojne storitve:
- Vzpostavitev mreže infrastrukturnih centrov, zlasti tehnoloških in inovacijskih, v vseh regijah ljubljanskega in mariborskega tehnološkega parka ter agencij za prenos znanja na
univerzah in v javnih (raziskovalnih) zavodih.
- Vzpostaviti in vteči delovanje tehnološkega razvojnega
sklada, ki bo opravljal tudi vlogo agencije za prenos znanja.
Zakonsko se sistemsko uredi status in funkcija zasebnih ustanov na področju RD, še posebej zasebnih fundacij. Ustanovi
se Slovensko znanstveno fundacijo za podporo znanstvenoraziskovalnim projektom in projektov vzgoje vrhunskega
kadra.
- V sodelovanju med ministrstvi in zbornicami naj se spodbuja interes gospodarskih družb za povpraševanje po raziskovalnih in razvojnih storitvah. Z zakonodajo, ki ureja delovna
razmerja, se bodo povečale spodbude za inovativnost zaposlenih v podjetjih in prenos znanja iz raziskovalnih organizacij
v gospodarsko in drugo uporabo, spodbude za vlaganja v razvoj pa s spremembami v davčni zakonodaji.
- Z davčno in carinsko politiko ter s podporo pretoka raziskovalnih kadrov v uporabniške organizacije, predvsem v gospodarska podjetja, se bo spodbujalo nastajanje in ohranjanje
razvojnih enot v uporabniških organizacijah in oblikovanje
24

Na področju raziskovalne infrastrukture so med prednostna
uvrščeni naslednji projekti:
- določitev nosilcev za razvoj in delovanje knjižnično infof
macijskega sistema in sistema znanstveno-tehničnega infor*
miranja v Sloveniji s poudarkom na nabavi tuje znanstvene in
strokovne literature, modernizaciji organizacij in vpeljavi vzajemne katalogizacije;
- dokončanje izgradnje klasične akademske mreže prek
ARNES-a;
- začetek izgradnje optične akademske mreže kot sestavin*
slovenskega dolgoročnega optičnega komunikacijskega
križa - povezave s svetom;
- dograditev in oprema Biološkega središča;
- gradnja Univerzitetne knjižnice Ljubljana;
- kompletiranje sistema raziskovalnih zavodov tako po številu kot po raznovrstnosti njihovih pravno-statusnih oblik in
lastništva;
- vzpostavitev raziskovalne inštitucije za raziskovanje Istre
s poudarkom na usmerjanju v mediteranski prostor in s sedežem na slovenski obali;
- vzpostavitev oddelka Inštituta za narodnostna vprašanja za
raziskovanje problematike madžarske narodnosti in regionalnega sodelovanja s sedežem v Lendavi;
- financiranje materialnih stroškov individualnega raziskovalnega dela visokošolskih učiteljev izvaja ministrstvo, Prl'
stojno za visoko šolstvo, financiranje raziskovalnih oddelkov
in inštitutov ter skladov rektorjev na državnih univerzah i"
znanstvenih skladov na državnih inštitutih pa ministrstvo,
pristojno za znanost in tehnologijo.
OBSEG IN STRUKTURA RAZISKOVALNE DEJAVNOSTI
Sedanja struktura in obseg raziskovalnih zmogljivosti po strokah, s tem pa tudi po skupinah in ustanovah, se bo spremi'
njala predvsem na podlagi uporabe sistema kriterijev za kakovost in relevance raziskovanja oz. znanja. Jedro tega sistema
zajema:
- poostreno ocenjevanje znanstvene kakovosti skupin, vodij
skupin in ustanov;
- poostreno ocenjevanje družbene razvojne relevantnosti
strok, zlasti uporabnih raziskav oz. projektov;
- ciljne raziskovalne programe za uresničevanje ciljev nacionalnega pomena;
- programe vitalizacije strok večjega razvojnega pomena za
Slovenijo, ki relativno močneje zaostajajo za razvojem vede
v svetu;
- naročniško financirane programe oz. projekte tehnološkega in drugega razvoja.
Z uporabo ustrezno izpeljanih kriterijev za določitev obsega
in usmeritve javnega (so)financiranja raziskovalnega potenciala v srednjeročnem obdobju se bo le-ta restrukturiral v bolj
kakovosten in dejanskemu povpraševanju po razvojnih storitvah bolf prirejen raziskovalni potencial. Ti kriteriji so namenjeni ocenjevanju projektov in projektnih skupin ter raziskovalnih skupin in inštitutov na podlagi minimalnih standardov
znanstvene oz. raziskovalne kakovosti in organiziranostiSamo tako strukturiran je ekonomsko dopustna dolgoročna
infrastrukturna naložba Slovenije in zato tudi nujna nacionalna investicija.
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Kriteriji na področju temeljnih raziskav morajo izrecno meriti
Mednarodno veljavo slovenskih znanstvenikov, z uporabo
kazalcev mednarodne odmevnosti in drugih meril povezanoMi z vnalnimi raziskovalnimi tokovi po svetu. Ti kriteriji veljajo
za
vse stroke, upoštevajoč, da je pri strokah, ki se ukvarjajo
2
»lokalnim« predmetom raziskovanja, treba strogo meriti
metodološko vrednost stroke in strokovno relevanco pri izbiranju predmeta ali vidika raziskovalnega opazovanja.
Kriteriji kakovosti strokovnjakov na področju uporabnih raziskav so enaki, dodatno pa se upošteva .dokumentirane
Podatke o projektih, ki so uspešno izvedeni v slovenskem
9ospodarstvu, ter o priznanih patentih in inovacijah. Pri tem
gre tudi za opiranje na srednje- in dolgoročne v Državnem
zboru RS ali Vladi RS sprejete načrte razvoja posamičnih
Področij. Osnovni kriterij kakovosti strokovnjakov na
Področju uporabnih raziskav so dokumentirani po podatkih
0
projektih, ki so implementirani v slovenskem gospodarstvu
tor priznani patenti in inovacije. Kot dopolnilni kriteriji se
"Porabljajo še kriteriji za oceno kakovosti raziskovanja na
Področju osnovnih raziskav.
i Vv prehodnem obdobju pomanjkanja kapitalske zmožnosti sloenskega podjetništva bo država na področju uporabnih raziskav neposredno in posredno podpirala predvsem predkonkurenčne projekte, hkrati pa tudi t. i. podjetniške razvojne
Projekte in razvojne projekte s področja družbenih infrastruktur. Osnovni način presoje vrednosti je lasten kapitalski oz.
, 'inančni vložek podjetij oz. drugih samostojnih subjektov
| " projekt - ob sistemu presoje kakovosti najetih profesionalnih raziskovalnih oz. izvajalskih skupin in pričakovanega zla; 8,i ekonomskega donosa realizacije dosežkov razvojnih projektov. Država bo zaradi bolj učinkovite porabe proračuna
koordinirala razvojno podporne politike vseh ministrstev, ki
j1 razpolagajo s tovrstnimi sredstvi, in spodbudila ter organizi'ala
sistematično srečevanje podjetniškega poslovnega inter
6sa s ponudbo raziskovalnih in razvojnih dosežkov in projekjov
v okviru t. i. »poslovno znanstvenih konferenc«, na podla
gi katerih se razvija borza ponudbe in povpraševanj po
razvojnih
storitvah in kadrih tet se objavljajo strateški temats
ki razpisi.
^ opisani osnovni proces restrukturiranja RD lahko raziskovalna politika poseže z neposrednimi odločitvami le v nasled| iih ugotovljenih in strokovno preverjenih primerih oz. pri
Naslednjih stanjih:
- na področjih, ki so mednarodno primerjalno manj kakov
| ostna:
n

' " z identifikacijo področja s pomočjo mehanizmov ocenjevala kakovosti, glede obsega pa po strokovno ocenjenih gibanjih razvoja v svetu, glede na potrebe univerze po učiteljih in
Slede na povpraševanje uporabnikov po storitvah teh strok;
j c" način posega: - pospešena vzgoja vrhunskih kadrov v tujih
®ntrih,
"" pridobitev vrhunskih posameznikov iz drugih dežel:
aktiviranje vrhunskega potenciala iz slovenske diaspore,
*tosti na univerzah;
■* na področjih, kjer so že vidne vsebinske potrebe po večji
'igažiranosti strok za spremljanje in spodbujanje družbena razvoja: - s podporo obstoječih raziskovalnih skupin,
I " s podporo za njihovo strokovno in kadrovsko okrepitev,
; " z ustvarjanjem razmer za kadrovsko popolnitev povsem
i ^ovih strokovnih področij.
|o so zlasti področja, ki dajejo neposredno strokovno pod'a9o za dejavnosti v družbenih infrastrukturah, kot so izobraževanje, zdravstvo, državna uprava, podjetniški management,
"rajanje prostora, nacionalna naravna in kulturna dediščina,
"arstvo okolja, oz. služijo identificiranju in razvijanju potrebah tehnologij za navedena in gospodarska področja.
Raziskovalni kadri
^ede raziskovalcev se v delitvi dela kombinirata politika
Usposabljanja novih in politika vplivanja na njihovo prehajale na druga, zlasti razvojna, podjetniška in vodstvena mesta.
• °ruga politika se nanaša na vse raziskovalce, razen tistih

vrhunskih, ki izpolnjujejo mednarodne kriterije za akademsko
delovanje in izražajo ambicije po akademskem delovanju.
Povprečno naj bi raziskovalec delal pretežno z državnimi
sredstvi le okoli 10 let, pri čemer so ta razdobja daljša v t. i.
nacionalnih strokah, kjer ni širšega trga povpraševanja po
raziskovalnih storitvah. Skrb za usposabljanje vrhunskega
strokovnega kadra in vzgojo ambicioznega naraščaja zajema
projekt mladih raziskovalcev (v nadaljevanju MR) - neposredno sofinanciranje podiplomskega študija in projekt promocije znanosti med mladino oz. ljudmi.
Projekt MR bo potekal trajno. Kratkoročno bo za 15% zmanjšano vključevanja novih, da se bo dvignila raven nadpovprečnosti, hkrati pa povečal delež usposabljajočih se iz gospodarskih organizacij, katerih programi usposabljanja se osredotočijo na razvojno delo za svoja podjetja. Srednjeročno se
skrajša pogodbeni čas usposabljanja povprečno za leto dni
(pri doseganju doktorata znanosti), da se poveča hitrost pretoka in z manjšimi sredstvi doseže enako velik kadrovski
potencial.
Ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, v sodelovanju
z drugimi ministrstvi in zbornicami organizira informacijsko
mrežo inventivne in kadrovske ponudbe iz RD za interesente
v gospodarstvu in negospodarstvu. Podpiralo bo funkcionalno ekonomistično, zlasti poslovniško funkcionalno
doizobraževanje raziskovalcev, sistematično predvsem MR, in
strateško poslovno dodatno usposabljanje menagerjev raziskovalnih organizacij.
Na univerzah bo država podpirala uvedbo mednarodnih razpisov za študijske programe, za nastavljanje učiteljev zlasti na
podiplomski stopnji, utrjevanje mednarodnih meril in konkurence pri habilitaciji. V okviru materialnih možnosti Slovenija
podpira, vsekakor pa dopušča, nastajanje tuje in zasebne
konkurenčne ponudbe podiplomskega izobraževanja, hkrati
pa bo finančno podpirala podiplomsko izobraževanje manjšega dela najbolj sposobne populacije v vseh strokah na
odličnih centrih po svetu.
Država bo sofinancirala in drugače podpirala prakso občasnih izobraževalnih obveznosti prostih let za učitelje, ki naj se
v tem času raziskovalno angažirajo v tujih raziskovalnih centrih ali razvojnih oddelkih domačih podjetij.
Država bo pospeševala prezaposlovanje raziskovalcev iz akademskih ustanov v t. i. uporabniške organizacije na strani
podjetij in na strani raziskovalnih skupin v raziskovalnih organizacijah.
Raziskovalna infrastruktura in raziskovalna oprema
Raziskovalna infrastruktura zajema nabavo in vzdrževanje
raziskovalne opreme, nastajanje in delovanje infrastrukturnih
centrov (instrumentalnih, tehnoloških in drugih) in tehnoloških parkov, knjižnični informacijski sistem in sistem znanstveno-tehnološkega informiranja (kratica KIS/S2TI) ter statusno-pravno preoblikovanje raziskovalnih organizacij (v
javne raziskovalne zavode in druge oblike). Služi temeljnim in
uporabnim raziskavam, razvojnim storitvam in strokovnemu
izobraževanju.
Instrumentalni centri so organizirane enote, ponavadi v že
obstoječih organizacijah, ki razpolagajo z vrhunskimi sklopi
raziskovalne opreme ter kvalificiranim osebjem za njeno raziskovalno in drugo uporabo. Namenjeni so racionalnemu maksimiranju uporabe opreme ter povečanju učinka opreme
glede na finančne vložke zanjo. Država si glede na (sofinanciranje opreme lahko pridrži lastniško pravico oz. vlogo pri
upravljanju centra, da lahko vpliva na čimboljšo izrabo
naprav. S temi centri se zagotavlja pridobivanje aparatur, ki
omogočajo napredek v znanosti in drugih strokovnih storitvah in katerih cena se giblje praviloma od nekaj sto tisoč do
nekaj milijonov dolarjev. Pogoje komercialnih storitev (razne
analize) določa upravitelj centra.
Tehnološki centri služijo izvajanju zahtevnih tehnoloških razvojnih storitev, po katerih je povpraševanje pri uporabniških
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organizacijah, pa tudi v okviru raziskovalnih skupin, ki so
vključene v razvojne projekte. Praviloma nastanejo z družbeniško povezavo zainteresiranih gospodarskih, raziskovalnih
in drugih organizacij. Država lahko podpira njihovo organiziranje in delovanje z nekajletnim padajočim zagonskim vložkom sredstev, s plačilom dela stroškov storitev centra naročnikom proiektov, ki uporabljajo storitve centra, ali pa z neposredno udeležbo sredstev v premoženju centra. Namen je
omogočiti razvojno usmerjenim uporabnikom, zlasti podjetjem, zanesljiv dostop do kakovostnih razvojnih storitev,
v določenem časovnem obdobju tudi pod komercialno tržno
ceno.
Praviloma država sodeluje pri investicijah v veliko raziskovalno opremo neposredno s subvencijami ali z oprostitvami
dajatev, srednja in drobna oprema pa se nabavlja v okviru
stroškov znanstvenih ali razvojnih projektov. Država v obsegu
svoje udeležbe sredstev uveljavlja lastništvo in upravljavsko
vlogo.
Stroški za opremo in potrošni material se znižujejo s pomočjo
razpisov in skupne nabave večjih količin za več uporabnikov
iz raziskovalne dejavnosti in visokega šolstva. Ministrstvo,
pristojno za znanost in tehnologijo, bo kot (so)financer
opreme vplivalo na usklajevanje naročil in to vlogo zaupalo
najugodnejšim posrednikom preko razpisa, zlasti pa službam
javnih (raziskovalnih) zavodov.
V sistemu znanstvenega in tehničnega informiranja država
sofinancira osnovno nabavo tuje znanstvene in druge strokovne literature, vključno z osnovno standartoteko, razvijanje
omrežja knjižnic oz. dokumentacij in njihovo povezovanje
v sistem, postavljanje in delovanje skupnega kataloga, bolj
racionalno vključevanje v mednarodna omrežja ipd. Prednost
ima racionalna nabava tuje periodike v obliki klasičnih in
modernih prenosnikov ter on-line poizvedovanje v tujih
podatkovnih zbirkah. Namen sistema je zagotoviti populacijam študentov, dijakov, raziskovalcev, učiteljev in razvojnikov
čim cenejši dostop do potrebnih informacij za doseganje in
(deloma) uporabo znanja.
Raziskovalne organizacije predstavljajo prostorska, tehnično
servisna, informacijska in administrativno poslovna okolja za
čimboij nemoteno raziskovalno, razvojno in izobraževalno
delo raziskovalcev oz. njihovih skupin Povečeval se bo
pomen kriterija racionalnosti in podjetniške sposobnosti pri
iskanju trga storitev zunaj klasičnega državnega proračunskega financiranja Država bo pospeševala zasebno iniciativo,
pomembnejšim sklopom institucionalne infrastrukture pa
dajala status javnih raziskovalnih zavodov v smislu državnih
inštitutov ali s koncesijami združbam v zasebni ali mešani
lastnini.
Državni inštitut (v sedanji pravni ureditvi javni raziskovalni
zavod) lahko z odločitvijo Vlade RS ali Državnega zbora RS
postane tista raziskovalna organizacija ali njen del, ki izpolnjuje nekatere pogoje:
- večji obseg raziskovalnega potenciala na določenem strokovnem področju,
- znanstvena odličnost potenciala in njegove inovacijske
reference,
- pomen strokovnega področja za aktualne in dolgoročne
potrebe Slovenije,
- zadovoljiva stopnja opremljenosti,
- izkazana poslovna zmožnost vodstva organizacije, da si
more zagotavljati naročila za storitve tudi na nedržavnem trgu
in zna skrbeti za kakovostno rast strokovnega potenciala
Država bo spodbujala povezovanje inštitutov, ki se ukvarjajo
s tehnološkim razvojem na sorodnih oz. povezanih znanstvenih in tehnoloških področjih. Prav tako bo spodbujala raziskovalne organizacije, da se v celoti ali po delih odločajo za
preoblikovanje v podjetja, d.o.o ali d.d., ker je to zanesljiv
način za trženje znanja, in v mešane ali zasebne zavode
v primerih neprofitnih ustanov. Hkrati jim bo pod ugodnimi
pogoji dajala v najem, odkup ali v obliki kapitalskega vložka
državno lastnino, ki jo ustvarja nacionalizacija dela sedanjih
raziskovalnih organizacij po določilih zakona o zavodih v pri26

merih javnih zavodov. V primerih javnih raziskovalnih zavf <
dov država podpira dokapitalizacijo do upada lastnega la* i
ninskega deleža do 51% premoženja.
J)
Prav tako država podpira nastajanje t. i. »spin off« podjetij'
fakultet ali inštitutov ob sodelovanju matičnih organizafl j
zasebnih vložkov raziskovalcev in lahko tudi države.
I'
Raziskovalni stroški

Država finančno posreduje v RD s proračunskimi sredstvi* I
s stimulativnimi razbremenitvami dajatev tistim, ki v flD i
gajo svoja sredstva Proračunska sredstva namenja nep* I
sredno za (so)financiranje programov, projektov, centrov ji
(so)financiranje programiranih in pogodbeno dogovorje"'
stroškov raziskovalnih organizacij, zlasti pri izpolnjevanju M
ustanoviteljskih obveznosti. Razviti bodo načini posredni
vlaganja prek udeležbe državnih sredstev v namenskih skl'
dih za RD.
Raziskovalni stroški se določajo z normativi in standardi
stroške dela, materialne stroške in amortizacijo. Ceno '
določa zakonodaja oz. z njo usklajen tarifni del pano^ ;
kolektivne pogodbe za raziskovalno dejavnost. Katego^
amortizacije je v RD smiselna za stavbe, ukinja pa se ?
raziskovalno opremo, ki se praviloma nadomešča z investi"
jami v nove generacije opreme. V prehodnem obdobju j
uporablja metoda razširjenega združevanja amortizacije'
tovrstne investicije.
V primerih izgub javnih raziskovalnih zavodov država pos"
duje tako, da:
- pokrije izgube in ohranja kapaciteto zavodov,
- z delno ali celotno odprodajo premoženja zavodov zrna"'
šuje ali celo ukinja njihovo kapaciteto.
Podobne finančne posledice imajo lahko tudi državne odl<^
tve o programski potrebnosti ali izvedbeni strokovni kaKfffl
sti državnih inštitutov.

Metodologija pri (so)financiranju projektov in programov fjjj
razlikuje štiri ravni stroškov, odvisno od obsega laboratoj 1
skega dela. terenskega dela in drugih značilnosti, ki dejani
vplivajo na skupno ceno raznovrstnih projektov.
SREDSTVA PO OSREDNJIH PROGRAMIH

Javna sredstva za RD iz državnega proračuna naj bi v obdobr
od 1994 do 2000 naraščala povprečno za 10% (realno) le,n
če bodo to dovoljevale proračunske možnosti.
JI
Sredstva iz proračuna RS za RD bodo do nove odloČ^
namenjena navedenim programom v naslednjih okvirnih &
ležih:

PROGRAM
ODSTO^; j
- raziskave in razvoj
60 J ,
- temeljne in aplikativne raziskave
- razvoj (predkonkurenčne in razvojne raziskave)
- podiplomsko usposabljanje mladih raziskovalcev
25 |
- raziskovalna infrastruktura in oprema
(brez investicij v večja gradbena dela)
15
<!
Pri tem bo v okviru postavke za raziskave in razvoj
J
- do 10% sredstev celotne postavke namenjenih ciljnim
skovalnim programom,
- do 5% programom vitalizacije strok,
- do 25% financiranju ustanoviteljskih obveznosti inštitutom
- do 10% predkonkurenčnim projektom in
- najmanj 50% za projektno financiranje oz. sofinanciral
raziskovanja.

Delež sredstev osrednjih programov po področjih ved °l
strok se bo okvirno gibal takole:
j,
- v naravoslovju ostanejo proračunska sredstva v sedanj®" J
obsegu in se poveča vlaganja iz gospodarstva,
„,
- v tehniki se zadrži sedanji obseg proračunskih sredstev 1
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M močno povečajo vlaganja iz nedržavnih virov, zlasti gospo" flarstva,
, vla
~ v biotehniki se obdrži sedanji obseg sredstev in povečajo
J v9anja iz nedržavnih, zlasti gospodarstva.
' ~ln medicini se poveča sedanji obseg proračunskih sredstev
Povečajo vlaganja iz nedržavnih virov,
s, družboslovju se poveča sedanji obseg proračunskih sredev in povečajo vlaganja iz nedržavnih virov,
: ~vhumanistiki se povečajo predvsem proračunska sredstva.
,em se za
/i! 15
obseg razvoj
šteje zdajšnja
proračunwih sredstev sedanji
za raziskave,
in kadredelitev
po vedah
prek
r Ministrstva za znanost in tehnologijo (konec leta 1993). in
"cer:
"p naravoslovje
20%
L ~ 'ehnika
44%
, "Oiotehnika
11%
"medicina
10%
| ~ družboslovje
8%
J "Umanistika
7%
gH| u
J * Prihodnjih letih se bodo razmerja spreminjala v skladu
Ij, Rovanjem naslednjih dejavnikov:
j, ~rmehanizmom merjenja znanstvene in strokovne kakovosti
» j družbene (razvojne) relevance programov, projektov in
j, '"Mltuoij;
jI ~?'rateške odločitve države v okviru raziskovalne in razvojne
Pfj'i'ike o tem, katera področja v RD naj se podpirajo zaradi
"'"Bjšega razvoja. V ta namen se uporabi nove instrumente
,t * ciljne raziskovalne programe in programe vitalizacije.

®'e<1e na institucionalno shemo raziskovalnih organizacij gre
it sklrndo'9oletnem povprečju do 45% vseh sredstev visokošolII organizacijam, do 50% inštitutom, ostalo pa drugim
Pom organizacij in za administriranje raziskovalnega siji fna" Jr«dstva iz proračuna RS se bodo po osnovnih programih
Pri
hodnje gibala takole:
i| T hmeljni raziskovalni program, sredstva stagnirajo na
It r0s®ienem. Ko se začne proračun povečevati, njihov delež
,®nl° upada, ko proračun doseže 1% BDP, začne delež naraš| (l> dolgoročno bistveno.
ji
0
(i
f

Razvojni program: delež sredstev v proračunu raste; ko se
pečajo zasebna sredstva čez 100% javnih, začne delež
padati Zmanjša se delež državnih sredstev na pro3 sredstva postanejo v glavnem vračljiva, razvijejo se novi
JCinj podpiranja projektov (garancije države na bančne in
. u9e kredite, subvencije obresti najetih kreditov ipd ). Pred|6^!no naj se obravnavajo predkonkurenčni tehnološki pro-

l< T program usposabljanja raziskovalcev: sredstva se ohra' j "|o na doseženi stopnji, poveča se delež za podporo prehaJ djg{- v u Porabniške organizacije oz. za nastajanje novih polt etl1'
T lr>lrastrukturni programi denarno stagnirajo, srednjeročno
Rastejo
sredstva za raziskovalno opremo in nabavo strate9
tuje znanstvene in strokovne literature.
^4in delitve proračunskih sredstev za RD:
j s v®lika večina preko razpisov in projektov:
Vs^anjši del (s težnjo naraščanja v prihodnjih letih do četrtine
y ®n) preko financiranja fiksnih in režijskih stroškov v razisko" v "ih zavodih in drugih (infrastrukturnih) zavodih;
„|,*6lo majhen del (do 5% vseh) preko financiranja materialj( ^ stroškov
individualnega raziskovalnega dela oz. spremlja' J®8razvoja strok visokošolskih učiteljev v pristojnosti Ministrza šolstvo.
1 s
.Prilagoditvijo zakonodaje se bo del sredstev iz proračuna
if jL^enjal za RD preko fundacij in nacionalnih svetov za raziin razvoi za znanstvene raziskave in preko tehnolon v 9®9a razvojnega sklada za prenos tehnoloških dosežkov
j °spodarsko uporabo
;

Pri raziskovalno-razvojno usmerjenih projektih sega finančna
udeležba države do 75% stroškov za predkonkurenčne projekte, za podjetniške razvojne do 50% sredstev za celoten
projekt, nameni pa se lahko raziskovalni skupini oz. raziskovalcem, ki ustrezajo kriterijem profesionalne kakovosti, zaposlenim tako na akademskih raziskovalnih ustanovah kakor
v gospodarskih družbah. Vsakoletni proračun MZT določi
obseg sredstev za t. i. individualne inovacijske projekte.
Vpelje se stalen pregled nad celoto proračunskih izdatkov za
RD po vseh vladnih resorjih in izpelje koordiniranje razvojnih
politik vladnih resorjev.
Ministrstvo, pristojno za znanost in tehnologijo, organizira
službo za evidence in nadzor in s tem okrepi nadzor nad
namensko porabo svojih sredstev za raziskovalno dejavnost.
Glede vprašanja zgornje meje zaslužka raziskovalca oz. univerzitetnega učitelja iz državnih sredstev preko različnih ministrstev kot virov prihodka se ohranja sedanja omejitev na 1,3
plače in se s tem spodbuja angažiranje na podjetniškem trgu,
kjer lahko zaslužek presega omenjeno mejo brez omejitve.
Spodbuja se motivacijo za vlaganje in usmerjanje zasebnih
sredstev v razvojne in raziskovalne namene, in sicer z davčno
zakonodajo, zakonsko ureditvijo ustanavljanja zasebnih ustanov na področju raziskovalne dejavnosti, sprostitvijo možnosti za interno in eksterno privatizacijo raziskovalnih ustanov,
zlasti podjetij, in ureditvijo sožitja profitnega in neprofitnega
poslovanja v raziskovalnih zavodih.
Mednarodna tehnična pomoč bo usmerjana tudi v sistemske
in druge storitve za področje raziskovalne dejavnosti in
poskušal se bo povečati obseg mednarodnega raziskovalnega delovanja s sofinanciranjem iz tujih virov.
KRATKOROČNI CILJI
Nacionalna raziskovalna politika uresničuje NRP s pomočjo
določitve kratkoročnih ciljev kot akcijskih opredelitev dejavnosti in z delitvijo proračunskih sredstev za RD, podvrženo
kriterijem iz IU NRP in določilom NRP.
Temeljne kratkoročne cilje in za njihovo uresničevanje predvidene ukrepe in dejavnosti za leto 1994 razvrščamo v znanstveno politiko, tehnološko politiko ter metodološko in informatično podporo.
,
Znanstvena politika
Znanstvena politika zajema znanstvenoraziskovalni program,
vtem okviru precejšen del uporabnega raziskovanja, program
usposabljanja raziskovalnega kadra in program raziskovalnega opremljanja, kjer se prepleta s tehnološko politiko.
Glavni cilji in dejavnosti:
1. Zaostritev ocenjevanja znanstvene kakovosti nosilcev raziskovalnih projektov, prijavljenih na razpise znanstvenoraziskovalnih projektov in raziskovalno razvojnih projektov; med
letom so že izraziteje uporabljeni kazalci mednarodne odzivnosti raziskovalcev.
2. Začetek izvajanja projekta mednarodne in domače evalvacije znanstvene vrednosti posamičnih raziskovalnih področij,
vključno s skupinami in organizacijami v Sloveniji.
3. Začetek projekta vitalizacije na področjih biologije, biotehnike in družboslovja.
4. Oblikovanje ciljnih raziskovalnih programov: varstvo okolja, urejanje prostora, narodno vprašanje kulturni prostori,
naravni zemeljski viri, gozd, zemlja (podeželje), hrana, stanovanje, promet, zdravje, obramba, kritične tehnologije, strategija razvoja Slovenije. V sodelovanju z Državnim /borom RS
se posebej podpre razširitev zgodovinopisnih raziskav na čas
polpretekle zgodovine.
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5. Prilagoditev projekta usposabljanja mladih raziskovalcev
s prehajanjem na štipendiranje novozajetih, z možnostjo njihovega kandidiranja neposredno s strani uporabniških organizacij, z uvedbo delnega subvencioniranja plač tistih, ki se
zaposlijo v uporabniških organizacijah, s skrbjo za produktivno zaposlovanje usposobljenih raziskovalcev in z vključitvijo novih na ravni tistih, ki so iz projekta izišlih.
6. Povečanje pristojnosti in samostojnosti nacionalnih raziskovalnih svetov pri ministrstvu, pristojnem za znanost in
tehnologijo.
7. Prilagoditev metodologije ocenjevanja projektov, raziskovalnih skupin ter raziskovalnih organizacij zahtevam v IU NRP
ter značilnostim posameznih strokovnih področij, toda tako,
da se ohrani enaka zahtevnost meril po Pravilniku o minimalnih standardih znanstvene kakovosti.
Tehnološka politika temelji na programu spodbud za tehnološki razvoj, s katerim država vzpostavlja večje število načinov
za sofinanciranje uporabnih in razvojnih raziskav za tehnološki in drugi razvoj. Tehnološka politika se vključuje v vladno
strategijo razvoja gospodarstva in v industrijsko politiko.
Glavni cilji in dejavnosti:
1. Izdelava predloga za tehnološko politiko, usklajeno z industrijsko in gospodarsko razvojno politiko Vlade RS.
2. Določiti tehnologije kritičnega gospodarskega, okoljevarstvenega, energetskega in komunikacijskega pomena, za
katerih pospeševanje bo država uporabila obstoječe načine
spodbujanja. Izdelati oz. prenoviti kriterije za določanje tehnologij, ki zaslužijo državno podporo.
3. Vzpostavitev in sofinanciranje novih ter obstoječih tehnoloških centrov, ki bodo izpolnili pogoj družbeništva uporabniških in raziskovalnih organizacij ter pospešitev oblikovanja
tehnoloških parkov v Ljubljani, Mariboru in na Obali.
4. Spodbuditi agencije ali centre za prenos znanja na univerzah in javnih raziskovalnih zavodih ter izdelava pravnih okvirov za njihovo delovanje znotraj pravnega urejanja inovacijskega procesa.
5. Uvedba redno potekajočih evalvacijskih študij v okviru
delovanja ekspertnega sistema Slovenije kot orodja za boljšo
izrabo obstoječega znanja in za usmerjanje aplikativnih raziskovalnih ter razvojnih programov, zlasti glede procesov
reguliranja družbene modernizacije, strategiranja družbenega razvoja ter merjenja učinkov tehnoloških razvojnih projektov In spremljanja tehnoloških trendov po svetu.
6. Organiziranje in podpora organiziranju t. i. »poslovno raziskovalnih konferenc« po posameznih strokovnih področjih in
panogah gospodarstva in negospodarstva, z izmenjavo katalogov ponudbe in povpraševanja po raziskovalnih in razvojnih
storitvah.
7. Podpora trženju ponudbe raziskovalnih, razvojnih, svetovalnih, meritvenih ipd. storitev s strani fakultet in inštitutov na
domačem trgu, vključno z dajanjem prednosti domači tovrstni
ponudbi pri državnih nakupih in na tujih trgih.
8. Vsakoletna razstavna promocija raziskovalne ponudbe slovenske znanosti jeseni v okviru »Tedna znanosti za razvoj«
v Ljubljani ter na izbranih tujih razvojno usmerjenih sejmih.
9. Vpeljava razvojnih spodbud za vlaganja podjetij in drugih
organizacij v razvojne projekte in raziskovalne kadre.
10. Vpeljava sistema spodbud in uveljavitev zakonskih možnosti za oblikovanje zasebnih in mešanih fundacij na
področju raziskovalne dejavnosti.
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Pri presoji in oblikovanju znanstvene in tehnološke poW
ter posamičnih ciljev in dejavnosti se bo okrepilo sodelovfl
strokovnih društev in združenj, zlasti Zveze inženirjev in tej
kov Slovenije, Zveze inovatorjev in Poslovne skupnosti i
skovalnih organizacij, zbornic in ministrstev. Upoštevj
bodo spoznanja in predlogi iz vladnih in lokalnih razvoi
študij ter razvojno usmerjenih skladov in fundacij.
J
Navedeni politiki terjata močno metodološko in informatik
podporo. Glavne točke:
1. Dokončanje pregleda nad raziskovalnimi skupinami
organizacijskimi oddelki v RD ter nad njihovim delo"
stanjem.
2. Začetek dela za katalog ekspertov na Slovenskem, t
3. Sistematično dopolnjevanje pregleda nad raziskovalci.!
nološkimi strokovnjaki in univerzitetnimi profesorji iz slo*
ske diaspore.
4. Dokončanje prve verzije kataloga raziskovalne oprem'
centrov v Sloveniji.
5. Prilagoditev ekspertnega sistema raziskovalnih polj 1
stavljanje novih, predvsem interdisciplinarno usmeri
v vlogi informacijskih celic za ocenjevanje kakovosti raZjj
valcev in skupin, njihovih pobud, predlogov projej
kadrovskega širjenja, opremljanja z infrastrukturo ipdnja se sistem individualnih domačih in tujih recenzer
s pritegnitvijo ocenjevalcev tudi iz vladnih, gospodar
strokovnih teles oz. z upoštevanjem njihovih strateških
ritev.
Ml
6. Izdelava razvojno usmeritvenih dokumentov na podrtj
naravoslovja, tehniških in biotehniških ved, medicine, dru?
slovja in humanistike.
i
7. Ureditev položaja javnih raziskovalnih zavodov in razčjj
nje ter sprejem minimalnih standardov kakovosti za znansj
noraziskovalno in tehnološko razvojno usmeritev kot k'1
jev za njihov izbor ter evalviranje.
j
8. Ureditev lastniškega vprašanja neprofitnih in profitni
skovalnih organizacij ter postavitev kriterijev, po katerimi
država odločala o odtujevanju svoje lastnine raziskova1"'
zavodom oz. delom zavodov, pri katerih Vlada RS da soglai
da se preoblikujejo v gospodarske družbe.
9. Sprejem zakona o izgradnji Univerzitetne knjižnice v M
Ijani.
10. Sprejem zakona o inovacijah v delovnem razmerju.
11. Sprejem zakona o meroslovju.
12. Sprejem zakona o standardizaciji.
.J
13. Izdelava podrobnega letnega načrta dela in financ M'n'
stva za znanost in tehnologijo za proračun za leto 1995-re.
14. Izdelava, dodelava in skupna objava pravilnikov, ki u i
procedure za razpise, opredeljujejo kriterije, dok>c|
obrazce ipd. za programe ministrstva, pristojnega za zna"
in tehnologijo.
Intenzivna mednarodna dejavnost na področju RD služi rt
piranju znanstvene in tehnološke politike, ki sta izvedM
v komuniciranju z razvitim svetovnim okoljem - v korist Pn
preko nje predvsem trženja v tujini ter vključevanja v me"
rodne tokove in evropske integracije.
S tem namenom ministrstvo, pristojno za znanost in t0,in5
gijo, poglablja stike z nosilci izobraževalnih in znanstven'
ziskovalnih programov znotraj Evropske unije (okvirni
gram EU, TEMPUS) in v drugih evropskih programih
EUREKA). Na dvostranski ravni krepi stike s centri me°5
rodne odličnosti v razvitih državah ter v večjih državah v' ,
voju. Veliko pozornost posveča interregionalnemu sodel°J
nju in stikom v obstoječih regionalnih povezavah (Alp®'
dran, Srednja Evropa).
Državni zbor H5 do vsako leto obravnaval letni nacn na-m,
skosti in obsega
snuou
uuooya porabe
(juiauu proračunskih
^iviav*unor\iii oiuuoiuv
sredstev *a
za 'ra*|'„|Fj
ualn/«
D D ObravJ j^
valno dejavnost (ar
ter r\/\//\Ailn
poročilo ao iirAenlAsuaniii
uresničevanju KI
NRP.
99'(i
je sestavni del razprav in odločanja o NRP. V letu i"
Državni zbor RS obravnaval oba dokumenta ob tretjem
NRP.
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OBRAZLOŽITEV
Državni zbor RS je na svoji 26. seji 24. 11. 1994 v drugi
obravnavi sprejel predlog nacionalnega raziskovalnega programa z amandmaji, zahteval lektoriranje besedila in dodatno
informacijo o izpopolnjevanju mladih raziskovalcev v tujini.
V besedilu predloga nacionalnega raziskovalnega programa
o upoštevani vsi amandmaji, sprejeti v Državnem zboru na

s

zgoraj omenjenem zasedanju. Vnešena sta tudi amandmaja
št. 13 in št. 15, ki sta sicer vsebinsko protislovna.
Lektura je v besedilo vnesla manjše spremembe stavkov oz.
besed. Besedilo je postalo bolj razumljivo, ne da bi prišlo do
vsebinskih oz. pomenskih razlik.
tiQOlonri9t
:rliiS
»b) Podiplomsko izobraževanje raziskovalnih in razvojnih
kadrov«

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
Naslov Cil|i raziskovalne dejavnosti se spremeni in se glasi:

Utemeljitev:

Cilji nacionalnega raziskovalnega programa«

Redakcijska prilagoditev mednaslova vsebini besedila.

Utemeljitev:
Redakcijsko povečevanje preglednosti in jasnosti besedila.

9. Popravi se napovedni stavek v podpoglavju Podiplomsko
izobraževanje in se glasi:

2

»Pri vzgoji znanstvenega in razvojnega kadra so postavljeni
naslednji cilji:«

*1. Dolgoročni cilji v raziskovalni dejavnosti«

Utemeljitev:
Enako kot pod 8.

- Podnaslov Dolgoročni cilji v raziskovalni dejavnosti se
°*nači s številko in se glasi:

Utemeljitev:

10 V prvem odstavku podpoglavja Podiplomsko izobraževanje se uvede nova, druga alineja, ki se glasi:

Slaka kot pod 1.
3. Napovedni stavek pod podnaslovom opusti besedico
temeljni in se glasi:
"Dolgoročni cilji so:*

»Organiziranje podiplomskega raziskovalnega usposabljanja in izbor kandidatov se postopno prenese na visokošolske In raziskovalne organizacije.«
Utemeljitev:
Nujna vsebinska dopolnitev podpoglavja, skladna z dogovori
s pristojnim ministrstvom o organiziranju podiplomskega izobraževanja po sprejemu zakona o visokem šolstvu.

Utemeljitev:
Enako kot pod 1.

11. Pred besedilom o uporabnem raziskovanju, v poglavju
o Srednjeročnih ciljih, se vnese nov mednaslov:

Mednaslov Temeljni cilji se opusti.
Utemeljitev:

»c) Prenos znanja v uporabo«

Redakcijski popravek logične neustreznosti.

Utemeljitev:

Podnaslov Srednjeročni cilji v raziskovalni dejavnosti se
s
Premeni in se glasi:

Redakcija za boljšo preglednost besedila.

*2- Srednjeročni cilji nacionalnega raziskovalnega proOranta«

12. Mednaslov Raziskovalna infrastruktura se dopolni z zaporedno oznako in se glasi:

Utemeljitev:

»č) Raziskovalna infrastruktura«

^aka kot pod 1.

Utemeljitev:

6
r

Izboljšanje preglednosti besedila.

Vpelje se nov podnaslov takoj za podnaslovom Srednje°6ni cilji. Glasi se:

"a) Raziskovalna dejavnost«

13. Naslov poglavja Obseg in struktura raziskovalne dejavnosti se označi z zaporedno številko in se glasi:

Utemeljitev:

»It. Obseg in struktura raziskovalne dejavnosti«
Utemeljitev:

Redakcija za večjo preglednost in razumljivost besedila.

Enako kot pod 1.

V poglavju Srednjeročni cilji se v tretji alineji prvega
°dstavka posloveni beseda vitalizacija:

14. V četrtem odstavku poglavja obseg in struktura raziskovalne dejavnosti se obdrži besedilo 13. amandmana, sprejetega v Državnem zboru, in se črta besedilo 15. amandmana.
Črtano besedilo se glasi:

• ■ načrt oživljanja družbenorazvojno...«
Utemeljitev:
Redakcijsko slovenjenje besedila.
Mednaslov Vzgoja vrhunskega strokovnega podmladka
Poglavju Srednjeročni cilji se črta in nadomesti z novim:

»Osnovni kriteriji kakovosti strokovnjakov na področju uporabnih raziskav so dokumentirani po podatkih o projektih, ki
so implementirani v slovenskem gospodarstvu ter priznani
patenti in Inovacija. Kot dopolnilni kriteriji se uporabljajo ie
kriteriji za oceno kakovosti na področju temeljnih raziskav.«
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Utemeljitev:

»IV. Kratkoročni cilji«

Tezi obeh amandmanov, ki popravljata isti odstavek programa, sta si v nasprotju. Vlada kot predlagatelj je že za drugo
obravnavo predloga nacionalnega raziskovalnega programa
pripravila besedilo, ki ga je Državni zbor sprejel s 13. amandmaiem in zato vztraja pri njem.

Utemeljitev:

15. Podnaslov Raziskovalni kadri v poglavju o obsegu in
strukturi raziskovalne dejavnosti se označi z zaporedno številko in se glasi.
»1. Raziskovalni kadri«
Utemeljitev:
Enako kot pod 1.
16. Podnaslov Raziskovalna infrastruktura in raziskovalna
oprema se opremi z zaporedno številko:
»2. Raziskovalna infrastruktura in raziskovalna oprema«
Utemeljitev:
Enako kot pod 1.
17. Podnaslov Raziskovalni stroški se opremi z zaporedno
številko:
»3. Raziskovalni stroški«
Utemeljitev:
Enako kot pod 1.
18. Naslov poglavja Sredstva po osrednjih programih se
opremi z zaporedno številko:
»III. Sredstva po osrednjih programih«
Utemeljitev:
Enako kot pod Am. 1.
19. Naslov poglavja Kratkoročni cilji se opremi z zaporedno
številko:

Enako kot pod 1.
20. V drugem odstavku poglavja Kratkoročni cilji se brišeK
besede »za leto 1994« in se odstavek glasi:
»Temeljne kratkoročne cilje in za njihovo uresničevani*
predvidene ukrepe in dejavnosti razvrščamo v znanstven'
politiko, tehnološko politiko ter metodološko in informatik"
podporo.«
Utemeljitev:
Redakcijsko čiščenje besedila omenjanja leta 1994, ki I#
mimo, preden bo program postal veljaven.
21. Za drugim odstavkom poglavja Kratkoročni cilji se uve<f'
nov odstavek, ki se glasi:
»Državni zbor vsako leto obravnava poročilo o izvajani1
nacionalnega raziskovalnega programa in letno politiko n*
področju znanosti In tehnologije najkasneje do marca "
tekoče leto. Za leto 1995 Vlada RS posreduje Državnem*
zboru RS predlog politike na področju znanosti in tehnol?
gije do marca 1995.«
Utemeljitev:
Redakcijski amandman, ki Državnemu zboru omogoči vseb^
sko določanje in spremljanje izvajanja nacionalnega razis^
valnega programa.
22. Črta se besedilo poglavja Kratkoročni cilji od tretjeS1
odstavka do konca.
Utemeljitev:
Besedilo pomeni vsebino letne politikke oz. letnega izvajan)'
nacionalnega raziskovalnega programa, ki ga Državni zb<"
določa in spremlja z obravnavo poročila in letne politih
skladno z Am. 21. Razen tega so vsebine iz črtanega besedi"
v veliki meri, zaradi izredno dolge procedure pri obravna'
predloga nacionalnega raziskovalnega programa, že uresni'
čene oz. v uresničevanju.

Usposabljanje mladih raziskovalcev v tujini
Ministrstvo za znanost in tehnologijo je v letu 1990 seznanilo
visokošolske in raziskovalne organizacije z novostmi glede
šolanja in usposabljanja mladih raziskovalcev v tujini. Ta
oblika usposabljanja je polno zaživela v letu 1991 in od takrat
ministrstvo vodi evidenco mladih raziskovalcev, ki jim financira doktorski študij v tujini, ter evidenco krajših oblik usposabljanja.
Ministrstvo financira krajše oblike usposabljanja do največ
enega leta. V to obliko usposabljanja štejemo obiske na tujih
raziskovalnih inštitutih, univerzah, izdelavo eksperimentalnega dela magisterija ali doktorata in podobno. Financiranje
teh krajših oblik usposabljanja v tujini poteka v okviru sredstev, ki jih visokošolska ali raziskovalna organizacija prejme
za usposabljanje mladega raziskovalca v višini kot je določena za usposabljanje v tujini. Dodatnih sredstev ni.
Ministrstvo za znanost in tehnologijo obravnava vloge za
krajše oblike usposabljanja na podlagi pisne obrazložitve
raziskovalne skupine, v okviru katere se mladi raziskovalec
usposablja in na priporočilo mentorja.
Od leta 1991 do sedaj je ministrstvo prejelo 170 vlog za
krajšo obliko usposabljanja v tujini (v to obliko niso zajeti
mladi raziskovalci, ki Jih organizacije pošiljajo na kongrese
30

ali krajše oblike od enega meseca, ker teh na ministrstvu n'
evidentiramo). V obdobju štirih let se je, za čas od ene9
meseca do enega leta usposabljalo 170 mladih razi sko
cev v 20 različnih državah. Na prvih petih mestih po števij'
usposabljanj so: ZDA, Velika Britanija, ZRN, Italija '
Avstrija. Mladi raziskovalci se usposabljajo v okviru 36 * |c
ših raziskovalnih področij, na usposabljanje pa jih je posia
več različnih raziskovalnih organizacij (med organizacija^:
ki pošiljajo mlade raziskovalce na usposabljanje v tujino *oi
Inštitut Jožef Štefan.) Podrobni pregled krajših oblik usposab"
Ijanj je razviden iz priložene tabele.
II.
V skladu s Pravilnikom o usposabljanju in vključevanju m'*
dih raziskovalcev v raziskovalne, visokošolske in druge org8'
nizacije ministrstvo financira tudi doktorski študij v tujini 0°
največ treh let. Pogoj za odobritev doktorskega študija v tujlfl
nastopi, kadar doma ni ustreznih pogojev za dokončani®
doktorata znanosti bodisi zaradi pomanjkanja ustreznih me"'
torjev ali raziskovalne opreme in če bo novo pridobije^
znanje doktoranta pripomoglo k sodobnejšemu razvo)
stroke.
Mnistrstvo obravnava in odobri vloge za doktorski Studu
v tujini na podlagi predloga ekspertskega telesa. Predli
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J®melji na oceni stanja stroke pri nas in razvojnih trendov
Konkretnega področja v svetu. Za izobraževanje v tujini mora
? Pripravljen program s točno določenim področjem izobrazevanja kandidata, podatki o inštituciji, kjer se bo izobraževal
[JJ podatki o kvalificiranosti tujega mentorja. Opredeljene
"lorajo biti tudi raziskovalne zadolžitve kandidata po vrnitvi in
Položeno zagotovilo raziskovalne organizacije ali podjetja
o potrebni opremi in drugi infrastrukturi, ki bo omogočala
Popoln izkoristek in prenos v tujini pridobljenega znanja.

Potek šolanja izbranih kandidatov letno preverjajo ekspertna
telesa ministrstva.
Od leta 1991 do sedaj je bil odobren 55 mladim raziskovalcem doktorski študij v tujini in od teh jih je 19 že uspešno
zaključilo usposabljanje. Vseh 19 novih doktorjev je zaposleno v raziskovalnih organizacijah. Podroben seznam mladih raziskovalcev, ki jim je bil odobren doktorski študij v tujini
je razviden iz priložene tabele.
• ! M."'
.is ni

KRAJŠA OBLIKA USPOSABLJANJA
POLJE
"fizika

St. MR
~\2

BIOKEMIJA

4

BIOLOGIJA

5

KEMIJA

12

4 POL.J

33

Elektronske
komponente
Računalništvo

16

Sistemi in
kibernetika
Telekomunikacije
Proizvodnja
tehnologije
in sistemi
Konstrukcije
Procesno
strojništvo
Tehnična kemija
Geologija in
rudarstvo
Energetika
Gradbeništvo
Prostor
Arhitektura
Tekstil in usnjarstvo
15 POLJ
53

RO
10 x US
2 x 790
2 x US
1 x MF
1 x 487-BFB
2 x 105
1 X 490
2 x 618-ZRC
4 x KI
4 x PNT-k
2 x US
2 x TF-KT-794
14 IJS
2 FNT-F
1 MF
1 BFB
2 IBU
1 BF-ŽT
2 ZRC
4 KI
2 TF-KT
4 FNT-K
IJVT
3x 781
11 x IJS
2x781
782
2x796
5y IJS
4 x 781
4x IJS
781

DRŽAVA
(3) Italija, (2) V. B„ (2) ZRN,
(3) ZDA, Avstrija, Madžarska
Nizozemska, (3) Nemčija
ZDA, Švedska, V. B„
Švica, Nizozemska
(3) ZRN, (2) Italija, ZDA,
Kanada, Avstrija, Finska,
V. B„ Nizozemska, švedska,
Belgija
(5) Italija, (4) V. B„ (8) ZRN.
(5) ZDA, (2) Avstrija, Madžarska,
(3) Nizozemska, (2) švedska, švica,
Kanada, Finska, Belgija
12 DRŽAV

ZDA, Francija, (2) ZRN
(4) V. B., Italija, Belgija, škotska,
(2) Kanada, (5) ZDA, (2) ZRN
(2) ZDA, Italija. Avstrija, (2) V. B„ (2) ZRN,
Francija
*
(3) V. B., Kanada
Singapur

2x795
793
782
795

ZRN

104
215

ZRN
Kanada

4 x 781
792
4x 781
791
795
20 IJS
2 Ki
14 FER
2 FS
2 TF-ERI
4 TFS
2UI
204
793
792
791
215
506
522

(2) ZRN, Avstrija, ZDA
ZDA
(2) ZDA, (2) V. B.
Avstrija
Francija
(4) Italija, (13) V. B„ (7) ZRN, (3) Avstrija,
(14) ZDA, (3) Kanada, (3) Francija, Belgija,
Singapur, škotska
10 DRŽAV
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(2) V. B , (2) ZDA
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MEDICIN-SKE

SKUPAJ
BIOTEH-NIŠKE

Medicina

1
Gozdarstvo

30

Rastlinska
produkcija
in prehrana
Živilska produkcija
in prehrana
Veterina
Biotehnologija

5

SKUPAJ

Družbene

30

105
10 x MF
2 x 1027
13 x KC
3 x Ol
311
6
404
488
2 x 491
4x486
490

3

2x490
402
5x406
2x 104
486
j490
T* 49?
5 x 486
4 x 490
5x406
2 x 104
404
488
402
3 x 581
618
2 x 581
582
1028
2 x 504
503

5
4
21

Filozofija
Sociologija
Kriminologija
Upravne in
organizacijske
Ekonomija

SKUPAJ

HUMANISTIČNE

3x584
3x585
541
5 x 581
2 x 504
3 x 584
2 x 585
582
618
541
503
_1Q28.
5x581
553
581
501
3x589
169
618
589
589

18

Humanistika

6

Geografija
1
Zgodovinopisje
1
Narodno vprašanje 5

SKUPAJ

Prostor
Vzgoja in
izobraževanje
6

6x581
5 x 589
553
501
162
618

15

(3) Italija, (3) V. B„ (4) ZRN, (9) ZDA,
(2) Avstrija, (4) Nizozemska, Francija,
Izrael, Danska

9 DRŽAV
Finska, ZDA, Slovaška, Italija

V

d1
£

(3) ZDA, Nizozemska, ZRN
1
Nizozemska, Francija, V. B.
(2) V. B„ (2) ZDA, Norveška
(2) ZRN, Nizozemska, Italija
(2) Italija, (3) V. B„ (3) ZRN. (6) ZDA,
(2) Nizozemska, Finska, Francija, Slovaška,
Norveška
9 DRŽAV

ZRN, Francija, Madžarska, Avstrija
ZRN, ZDA. Madžarska. Italija
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Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki
Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje - EPA
580 - TRETJA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 117. seji dne 8. decembra
1994 določila besedilo:
- RESOLUCIJE O STRATEŠKIH CILJIH NA PODROČJU
RAZVOJA TURIZMA V REPUBLIKI SLOVENIJI S PROGRAMOM AKTIVNOSTI IN UKREPOV ZA NJENO IZVAJANJE,
ki vam ju pošiljamo v tretjo obravnavo in sprejem na
podlagi sklepa 26. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22/11-1994.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. ćlena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr. Maks TAJNIKAR, minister za gospodarske dejavnosti,
- Marjan JAKIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti,
- Nataša POBEGA, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za gospodarske dejavnosti.

Resolucija o strateških ciljih na področju razvoja turizma v Republiki Sloveniji
s programom aktivnosti in ukrepov za njeno izvajanje
Dovolj je različnih danosti, nastavkov, ki jih kaže izrabiti ij
nadgraditi v kakovostne proizvode s pomočjo znanja "
ustvarjalnosti ter s spodbujanjem podjetništva.

I. UVODNA OBRAZLOŽITEV
1. IZHODIŠČE ZA OBRAVNAVO TURIZMA
Danes, v postindustrijskem obdobju, so potovanja čedalje
bolj povezana z novimi motivi, ki odstopajo od potreb po
oddihu po napornem delu. Velike spremembe v vsebini in
načinu dela in z njim povezanega prostega časa ter v razvoju
prometa in telekomunikacij, spodbujajo vedno nove vrste
potovanj, ki se jih v praksi težko ločuje na turistična in
neturistična. Zato enostavno pravimo, da so potovanja in
z njimi turizem, postala sestavina sodobnega načina življenja.
Turistična ponudba, ki sledi sodobnemu povpraševanju, zato
ne vsebuje le storitev, ki so povezane z oddihom, ampak tudi
z delom, izobraževanjem itd. V njeno oblikovanje so zaradi
tega vključene najrazličnejše dejavnosti in panoge, vsled
česar dejansko izginja ločnica med turističnimi in neturističnimi dejavnostmi in med gospodarstvom in negospodarstvom.
Uspešnost spodbujanja potovanj in obiska krajev z ustrezno
ponudbo, ki jo je potrebno na poseben način tudi predstaviti
potencialnim kupcem, je danes zato odvisna predvsem od
načrtnega skupnega sodelovanja zasebnega in javnega sektorja, vladnih ustanov in različnih izvajalcev. Le z ustreznimi
oblikami organiziranega sodelovanja obeh sektorjev je
mogoče doseči optimalno izrabo vseh naravnih in drugih
virov ter znanja za pripravo in prodajo konkurenčnih turističnih proizvodov.
Ne glede na način spremljanja potovanj in metodologij preverjanja donosov, ki se dosegajo s pomočjo turizma, ostaja
dejstvo, da razvite evropske države ustvarijo 6% bruto nacionalnega produkta s turizmom in ga zato tudi obravnavajo kot
zelo pomembno sodobno industrijo. Ta pomen je razviden
predvsem:
- iz politike spodbujanja razvoja posameznih dejavnosti in
infrastrukture,
- na podlagi razvitosti informacij in promocije turizma, za
katero skrbi javni sektor
Slovenija ima potencialne možnosti za to. da bi se pridružila
krogu turistično razvitih držav, vendar mora za dosego tega
cilja oblikovati ustrezno razvojno in turistično politiko.
Vse dosedanje strokovne ugotovitve kažejo namreč na to, da
imamo za razvoj turizma dovolj priložnosti, ki lahko ugodno
vplivajo na celoten ekonomski, socialni in prostorski razvoj.
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Turizem je za Slovenijo razvojna priložnost tudi zato, K*
lahko različni proizvodi, zaradi svoje kakovosti in omejei*
količine, dosežejo ustrezno ceno le s pomočjo izvoza nJ
domačih tleh, to je z direktno prodajo turistom iz tujine. P"
sredstva, ki jih turisti ustvarijo v tujini in potrošijo pri nas 90#
nakup blaga in storitev, ki se prodajajo po polni ceni,
najbolj dragocen vir dohodka zasebnega in javnega sektorj*
To je tudi tista bistvena ekonomska prednost, ki jo ustva')'
turizem, in ga zato tudi vse države na različne načine spod^JJ
jajo. Poleg tega turizem pomaga ekonomsko ovrednotiti tu"a
posamezne dobrine, ki sicer nimajo tržne vrednosti, ve'i°
dajejo proizvodom visok simbolni pomen in višjo ceno.
Ker pa je za vsako načrtno delo na področju razvoja potrat"1®
poznati stanje; pomanjkljivosti, prednosti in priložnosti v pf
merjavi s konkurenco, ter na tej podlagi začrtati temeljne ci')'
in poti za njihovo udejanjanje, je bil pripravjen tudi ta dok"
ment.
2. METODOLOŠKI PRISTOP K PRIPRAVI DOKUMENTA
Dokument je nastal na podlagi proučitve:
- stanja na področju turizma,
- ocenitve pozitivnih in negativnih učinkov dosedanjega <&'
voja.
- prednosti in slabosti, ki jih imarnc v primerjavi s konW
renčno turistično ponudbo,
- priložnosti glede na razvojne smeri povpraševanja
Na tej podlagi so nastale temeljne opredelitve razvojnih cilj6'
in sredstev za njihovo udejanjanje oz. za vodenje ustrez"
politike na področju turizma. Podrobnejša opredelitev nači^1
doseganja zastavljenih ciljev pa zahteva pripravo izvedben
programov na različnih ravneh in področjih.
Dokument je pripravljen kot del strateških razvojnih usmerit®'
Slovenije, ki bo v svojem nastajanju lahko upošteval razliki
®
potencialne možnosti razvoja posameznih dejavnosti in na1r"' '
podlagi opredelil tudi skupne razvojne cilje in politiko 1
področju turizma.

Prednost takšnega pristopa k načrtovanju razvoja turizma j' C
v tem, da omogoča večjo razvidnost posameznih cilj®v ' 1
preglednost možnosti in ukrepov za njihovo udejanjanje zn\ >
traj turističnih dejavnosti. Vendar pa bi h kakovosti tej) "
dokumenta lahko bistveno prispevale predhodno zastavlje"
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skupne razvojne usmeritve. Zaradi celovitosti turizma oz.
^odvisnosti različnih dejavnosti v sistemu turistične industrija, bi morali biti vnaprej znani cilji in splošni pogoji posloma, na podlagi katerih bi različni gospodarski subjekti lažje
opredelili svoj lasten razvoj.
^°9oji, ki jih mora v ta namen vzpostavljati država, so pred~ Ugotavljanje skladnega razvoja soodvisnih dejavnosti
* Prostoru,
~ smotrna raba naravnih virov ter drugih dobrin,
~ razvoj komunalne in prometne infrastrukture ter komunika«1.
~j.Zagotavljanje varnosti in zaščite potrošnikov in skrb za
l^novo informiranost,
Wv
r,J
°j podjetništva in ustvarjanje ugodne klime za razvoj
lur
«ma
^abost tega dokumenta pa je, da ni mogel nastajati sočasno
razvojnimi strategijami drugih področij, razen kmetijstva,
|j*r bi omogočalo sprotno usklajevanje ciljev in ukrepov,
asionit! se ni bilo mogoče niti na enotno metodologijo
J®'eškega planiranja razvoja, niti na vsebino nacionalnih
Polna'"^ ci,'ev' zaradi ćesar)® strategija turizma nujno nepono»Ietlice ,eh pomanjkljivosti se odražajo v večji obremenje( *!'1dokumenta s predpostavkami o možnostih izrabe dolođanos za
Posl
razvoj
turizma na
in turistično
v manjši opredeljenosti
sarrieznih ''področij,
ki vplivajo
ponudbo. Ker
So
vse
prvine
strategije
že
po
svoji
naravi dinamične in se
ora
i°, za razliko od dosedanjega plana, zelo gibko odzivati
n
»Premembe okoliščin, ki jih narekuje trg in drugi dejavniki,
bo tudi omenjene pomanjkljivost premostljive. Strategijo
pr °° zato stalno aktualizirali predvsem časovno opredeljeni
Pod farni' ki bodo
izhajali načine
iz marketinškoga
plana,
prav ta
».„^neje
opredeljuje
in sredstva
za saj
doseganje
stavljenih ciljev.
3 p

OMEN, CILJI IN VSEBINA RESOLUCIJE

fcim namen tega dokumenta je določitev uresničljivih
v°f»Q|nlh ciljev, ki izhajajo iz spoznanih prednosti in slabosti
tik« er'av' 8 konkurenco, in opredelitev srneri vodenja polica njihovo udejanjanje. Njegova vsebina zato opredeljuje:
r«r«eške razvojne cilje, ki niso samo ekonomski, marveč
06l ®ocialni, kulturalni in okoljevarstveni, okvir, v katerem
- mo posamezni nosilci v javnem in zasebnem sektorju,
ukr0 an a za
airis rri' 'Prostorskem,
P l
doseganje
na ekonomskem,
socipravnem
in ciljev
organizacijskem
področju.
Pq|
So n9 C"'ev se do,oča tud' program aktivnosti in ukrepov, ki
oh ranian
^ primerni
za vzpostavitev razvojnega ravnovesja in
s,ih
'i nart
'e "razvoja
kakovostnih
daljnjega
turizma. prvin, ki so podlaga obstoja
d0s Pristop
k razvoju je v dokumentu pojmovan v smislu
St6viPaania kakovosti in ne le fizične rasti zmogljivosti in
svoi' turistov, s katerimi si turizem lahko celo zmanjšuje
in '°/«alno podstat. Upoštevajoč vse naštete predpostavke
ci|a , iitve pri oblikovanu vsebine dokumenta, nudi resolulah 'emeljni okvir razvojnih možnosti, s pomočjo katerga
^različni subjekti na nacionalni, regionalni in lokalni
■ažje oblikujejo lastno razvojno politiko.
r
avrii>ment Predpostavlja torej, da se na regionalni in lokalni
5,r
atB4i,sode
'ovan
'u iavne9a 'n zasebnega sektorja, oblikujejo
oc
tve v zv

'"ris?*
"°"
z razvojem turizma oz. oblikovanja
"onih proizvodov
in®ziponudbe.
' željni elementi turističnega razvoja
Uf)

bnem

oStfi°
razvoju turizma lahko govorimo le celovito,
ske,
Pri tem njegove socialne, ekonomske, prostorkl|^ ^"urološke in politične prvine, skupaj z njihovim prete^ojem, sedanjostjo in bodočnostjo. Brez tega spleta

namreč ni mogoče ustrezno opredeliti razvojne vizije in ciljev
ter sredstev za njihovo uresničitev. Smotrnost pristopa in
preglednost dokumenta pa zahtevata prikaz samo tistih prvin,
ki odločilno vplivajo na razvoj turizma.
Te prvine pa so:
- trg oz. ponudba in povpraševanje,
- prostor, atraktivnosti,
- dostopnost (promet, komunikacije, informacije),
- storitve,
- kadri
- promocija.
i.f
Izbor sredstev za doseganje razvojnih ciljev je odvisen predvsem od splošnih inslitucionalnih okvirov, ekonomskih možnosti, splošne ravni razvitosti, človeških resursov in znanja.
Zato dokument vsebuje le smeri delovanja, konkretne ukrepe
pa prepušča programom oz. politiki.
Zastavljanje uresničljivih ciljev in politike oz. smeri in načinov
delovanja za doseganje razvojnih ciljev na področju turizma,
pa zahtevajo opredelitev ukrepov makroekonomske politike,
ki se nanašajo predvsem na:
1. spodbujanje razvoja storitev in infrastrukture,
2. spodbujanje tujskega in domačega turističnega prometa in
prilagajanje kakovosti turistične ponudbe glede na povpraševanje oz. na pričakovanja,
3. načrten razvoj posameznih turističnih središč na zaokroženih turističnih območjih, ki naj bi se po možnosti pokrivali
tudi z upravnimi regijami,
4. zagotavljanje stabilnosti, varnosti in zaščite turista kot
potrošnika.
5. skladen regionalni razvoj,
6 zaščito in obnovo virov za razvoj turizma ter za ohranjanje
krajinskih in drugih kulturnih značilnosti,
7. spodbujanje kakovosti kot načela razvoja in trženja,
8. ohranjanje in poudarjanje izvirnosti in identitete,
9. organizirano sodelovanje zasebnega in javnega sektorja,
10. razvoj znanja in stalnega izobraževanja,
11. razvoj podjetništva,
12. spodbujanje aktivnosti turističnih in drugih društev, ki
bogatijo turistično ponudbo
Večina ukrepov na naštetih področjih, ki so neobhodni za
načrtovanje razvoja turizma, še ni povsem določno opredeljena, zato jih obravnavamo kot predpostavke in ne kot dejstva, na podlagi katerih bi lahko izpeljali določene usmeritve
In dejavnosti. Njihovo izvajanje je zato predmet vsebine programov aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev, ki sledijo
tej resoluciji.
Vse te predpostavke, od katerih je odvisen turizem in njegova
ekonomska uspešnost, narekujejo tudi ustrezno funkcionalno
organiziranost in sodelovanje zasebnega in javnega sektorja
pri pripravi in promociji proizvodov, kot ju že poznajo vse
turistično razvite države. Ta organiziranost je za turizem specifična, saj so turistični proizvodi neoprijemljivi in se ustvarjajo na celotnem območju, ki je turistom dostopno.
III. ZNAČILNOSTI DOSEDANJEGA RAZVOJA TURIZMA
1. SLABOSTI:
- Dosedanji razvoj turizma je uravnaval plan, ki je bil za
področje turističnih storitev precej ohlapen in neobvezujoč za
t.im. nosilce razvoja, predvsem pa ni bil prilagojen potrebam
po kakovostnem razvoju in razvoju storitev,
- zaradi pomanjkanja ustreznih tržnih mehanizmov razvoja in
njegovega strateškega usmerjanja v prihodnost, se je turistična ponudba lahko odzivala na povpraševanje bolj ali manj
le s posnemajem storitev iz turistično razvitejših okolij In
s časovnim zamikom, kar vse je vplivalo na manjšo privlačnost ponudbe in donosnost turizma.
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2. POSLEDICE:
Negativne posledice prednostne usmerjenosti razvoja v industrijo, brez upoštevanja trga, ki je turizmu in z njim povezanemu razvoju storitev dajal obroben pomen, se danes najbolj
vidno odražajo v:
- zastarelosti turističnih proizvodov in njihovi nerazpoznavnosti ter preveliki odvisnosti od gostinstva,
- neustrezni organizaciji trženja,
- slabi izrabi primerjalnih prednosti,
- neprimerni izobrazbeni strukturi zaposlenih,
- neovrednotenih naravnih in drugih virih,
- neizraženi kompetitivnosti,
- slabi izrabi znanja na področjih zunaj gostinstva.
- visokih stroških poslovanja,
- neusklajenosti razvoja različnih dejavnosti,
- nepovezanosti javnega in zasebnega sektorja, zaradi česar
turizem ne deluje kot sistem storitev, ki so nujne, da je nek
kraj turističen.
Kljub tem slabostim, ki izvirajo iz sistema, v katerem niso bili
vgrajeni notranji vzgibi za razvoj storitev, je Slovenija, vsaj po
fizičnih kazalcih o turističnem prometu, zmogljivostih in
deviznemu prilivu, srednje razvita turistična država.
To je razvidno tudi iz naslednjih podatkov: Slovenija ima po
statističnih podatkih iz avgusta 1993, skupaj 74.725 ležišč, od
katerih je le 34.728 v osnovnih zmogljivostih (hotelih, penzionih, motelih ipd ). V letu 1990, pred vojno, je bilo v Sloveniji
ok. 3,5 miljona gostov in nad 8 miljonov prenočitev, od tega
približno 50% tujih. V letu 1991 se je zaradi vojne znižalo
število prenočitev za več kot polovico, v letu 1992 pa je, kljub
bližini vojne nevarnosti in nepoznavanja Slovenije kot nove
turistične destinacije, to število narastlo za ok. 10% V preteklem letu je turistični promet v primerjavi s predhodnim
obdobjem dodatno narastel za 6% Skupno je bilo v letu 1993
ok. 1,5 milijona gostov, ki so ustvarili 5,4 milijona prenočitev.
Delež tujih gostov znaša pri tem 41%, njihovih prenočitev pa
35%. S turistično potrošnjo, v katero pa niso všteti vsi finančni
učinki turizma, ustvarja ta dejavnost skoraj tri odstotni delež
družbenega produkta. Ta podatek pa pomeni, da se Slovenija
uvršča med srednje razvite turistične države. V gostinski in
turistični dejavnosti je ok. 25.000 zaposlenih, vendar je število
veliko večje, če k temu prištejemo še vse zaposlene v dejavnostih, ki realizirajo svoje blago ali storitve na turističnem trgu.
IV. TEMELJNI ELEMENTI RAZVOJA TURIZMA - Prednosti
In slabosti
1. TRG: Turistična ponudba
Turistični proizvodi, ki se pojavljajo na trgu, so sestavljeni iz
fizičnih, oprijemljivih prvin in, kar je za turizem specifično,
tudi iz velikega dela neoprijemljivih elementov.
Med te osnovne prvine sodijo:
-

prenočitvene in gostinske zmogljivosti,
objekti turistične in komunalne infrastrukture,
dostopnost in komunikacije,
okolje In atraktivnosti prostora,
varnost,
struktura in kakovost storitev ter njihova identiteta,
človeški viri,
informacije in promocija
cene.

Primerjava naštetih prvin s konkurenco in s trendi v povpraševanju, nam razkriva naslednje slabosti In prednosti turistične
ponudbe:
1.1. Slabosti:
Slovenska turistična ponudba nima dovolj razpoznavnih turističnih proizvodov, zato se v tržnem komuniciranju uporabljajo predvsem naravne in druge prvine, iz katerih je potrebno
konkurenčne produkte šeie oblikovati in jim dati ustrezno
podobo, s pomočjo katere bodo potencialni kupci zaznali, da
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gre za posebno ponudbo, ki jo bodo povezovali z imenom
Slovenije.

Struktura nastanitvenih zmogljivosti v večjih turističhih krajih Pr'
v veliki meri ne ustreza novemu, vedno bolj poosebljenemu
povpraševanju. Po tehničnih merilih kakovosti bi objektih
sodili predvsem v srednjo in nižjo kategorijo. Vendar pa * *
kategorija sama po sebi ni vprašljiva, bolj problematična j**"
kakovost storitev, ki mora biti v posamezni kategoriji v skladuI
s pričakovanji gostov. Iz tega razkoraka pa se da sklepati, da "
je oblikovanje storitev in njihovo trženje še premalo prilago* j®'
jeno gostu oziroma posameznim skupinam potrošnikov.
r

Življenjska doba turistične ponudbe klasičnih turističnih cen; jI®
trov je v izteku. Ponudba naravnih zdravilišč pa ni dovoli "I
strukturirana glede na trge in specifičnost naravnih zdravilni'' P°
sredstev in možnosti zdravljenja. Premajhna specializacij« L
onemogoča usmerjenost v doseganje vrhunske kakovosti > '
specifičnih storitev, kar dolgoročno slabi njihovo konkurent* P
nost.
L
Cene, ki so dolgo veljale za temeljno prvino konkurenčnosti ^
turistične ponudbe Slovenije, ki je bila povezana z imenom
Jugoslavije (oz. nižje kakovosti storitev), niso še postal«
sestavni del politike trženja. Te so bolj odraz stroškov kot P«
razmerja med kakovostjo ponudbe in povpraševanjem.
j

Privlačnosti so v primerjavi s sosedi pomembne le kot zrn# g(
različnih storitev, ki izrabljajo naravne in druge vire. Zimski
centri ne morejo konkurirati alpskim državam s podobnimi
produkti, ker nimajo enakih izhodišč zaradi slabših naravnih l.
danosti. Pravtako nimamo svetovno znanih kulturnih atrakti"* po
nosti, prestolnic, prireditev ali enkratnih naravnih znamenito- Uri
sti in virov, ki bi sami po sebi privabljali veliko število turistov
Imamo pa dovolj raznovrstnih danosti, ki so podlaga za obli' g|
kovanje konkurenčnih proizvodov.
Informacije o turistični ponudbi Slovenije ne ustrezajo niti P°
količini, niti po kakovosti. Vzrok zato .ni le v dejstvu, da "I
vzpostavljen sistem, ki bi omogočal pretok informacij, ampakr
predvsem v nerazvitosti in neorganiziranosti turističnega ma "
ketinga. Slabosti so tako v oblikovanju proizvodov, torej n®
strani ponudbe, kot tudi v ustvarjanju povpraševanja oziroma
komuniciranja z ustreznimi javnostmi.

^
„a
^|(
^
pr,
jr(
«D
ter
Kadri, od katerih je najbolj odvisna kakovost storitev oi- j6
odnos do gostov, niso dovolj strokovno usposobljeni n®
področju komuniciranja z gosti in marketinga v celoti. Z« _
izboljšanje stanja je potrebno prenoviti strokovno izobražena* ilr
nje na srednji stopnji in omogočiti nadaljevanje strokovnefl®
študija.
«V
1.2. Prednosti:
to
Pollcentrlčnost: Turistična središča, ki so enakomerno raz* uQ
prostrta po celotnem območju Slovenije, niso oddvojena o« L
domačega prebivalstva, kar je zelo pomembno za ohranjanj® f|a
identitete Poseljenost z domačim prebivalstvom in razvitos' i6|
ostalih dejavnosti pa bistveno zmanjšuje stroške vzdrževanj® jSl
infrastrukture. Razpršenost in majhnost turističnih naselil S|c
zelo pozitivno vplivata tudi na ohranjanje okolja in na vključe* ^
vanje privlačnosti zaledja v turistično ponudbo ter zmanjš"' >0|
jeta možnost nastajanja nesoglasij med turisti in domačini'
8.
Atraktivnosti: Veliko je manjših, vendar pestrih naravnih JJ!
kulturnih znamenitosti, po drugi strani pa je razvejana tud' l,i
ustvarjalnost na različnih področjih umetnosti, izobraževanj®
in športa. Pravtako so znani dosežki medicine in drugih ved. . i
Veliko je še izvirnega na področju domače obrti, pridelave t«r ire
predelave hrane itd., kar vse lahko postane sestavina turistic- ijri
nih proizvodov. Veliko vrednost imajo lahko tudi različn® - r
ljubiteljske aktivnosti, ki ohranjajo domačnost in pristnost- 8rr
. II«,
Dostopnost: Oddaljenost od sedanjih in potencialnih trgov J® tiri
majhna, dostopnost je enostavna, vendar prometno ne naj*0 • ,
boljša. Ker pa v turizmu pot pomeni oviro, ki jo je potrebn ra,
premostiti, da se doseže cilj, je zelo pomembno, kakšne vrst® 4
tranzitnih poti bomo razvijali in kako bomo vzdrževali obsto*
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3.2. Prednosti:
- Za turistično rabo se odpirajo novi prostori, predvsem na
jugovzhodu, ki pa jih je potrebno primerno zavarovati. Gre
predvsem za razvoj turizma na podeželju, ki pa je povezan
s ponudbo zdravilišč. Na novo je možno ovrednotiti turistično
rabo Triglavskega narodnega parka in drugih zavarovanih
območij, na katerih se da z organiziranimi storitvami doseči
gospodarnejšo rabo prostora in večji donos. V ta namen je
potrebno ob zavarovanju predpisati tudi vrsto in način turistične rabe (število uporabnikov na dan).
- pestrost atraktivnosti na razmeroma majhnem in dostopnem prostoru omogoča razvoj različnih aktivnosti, ki dopolnjujejo in bogatijo osnovno ponudbo, kar prispeva k njeni
večji privlačnosti, s tem pa tudi k večji različnosti in elastičnosti cen,
- posegi v prostor, ki je namenjen zimskemu turizmu, niso
zmanjšali vrednosti okolja, vendar pa je potrebno nekatere
ureditve dodatno zavarovati in na ta način izboljšati možnost
njihove izrabe (smučišča na Voglu, obnova starih hotelov,
povezava Snežno sedlo - Kanin),
- onesnaževanje prostora, ki je posledica turizma, je možno
sanirati z manjšimi vlaganji v čistilne naprave, z ureditvijo
prometa in zavarovanjem območja ali virov ter z drugimi
manjšimi posegi. Predvsem pa je potrebno zagotoviti
ustrezno upravljanje in rabo naravnih virov in drugih dobrin
na podlagi ustreznih zahtev pri izdajanju koncesij.
4- DOSTOPNOST
4.1. Slabosti:
- Zaostajanje v povezovanju s sodobnim cestnim omrežjem,
omrežjem hitrih železnic in slaba notranja prometna povezanost turističnih regij in centrov, zmanjšuje možnosti turističnega obiska in izrabe virov za oblikovanje ponudbe in prodaje
storitev,
- pomanjkljive so telefonske in telekomunikacijske zveze, kar
negativno vpliva na možnost prodaje storitev potencialnim
poslovnim gostom, na možnosti organiziranja kongresov in
večjih prireditev,
- informacijski sistem za turizem ni dovolj razvit, kar zmanjšuje možnost uspešnejše prodaje soritev.
4.2. Prednosti:
- Središčna lega in prehodnost prostora ter bližina industrijskih središč, ki so naša glavna potencialna turistična tržišča,
pa tudi bližina svetovno znanih turističnih znamenitosti
(Benetke, Dunaj, Budimpešta), nudijo dobro izhodišče tudi za
letalski promet za potnike, ki prihajajo na evropske ture oz. za
turiste iz prekomorskih držav. Vendar je za izrabo te prednosti
potrebno vzpostaviti ustrezno povezanost v ponudbi in prodaji turističnih izdelkov ter razviti pripadajočo infrastrukturo,
- možna je ureditev alternativnih poti, ki bi zmanjšale prometno obremenjenost cestnega križa, hkrati pa omogočile
povečan obisk krajev in daljše zadrževanje turistov v tranzitu.
To je pomembno predvsem za razvoj turistične ponudbe na
podeželju, ki ima velike potencialne možnosti. S tem so
mišljene tudi kolesarske in druge poti.
5. STORITVE
5.1. Slabosti:
Storitve gostinstva in turističnih agencij ter t.im. turistične
infrastrukture (športni in drugi objekti turistične rabe) sestavljajo pretežni del ponudbe, kar pa ne odraža siceršnjih možnosti in pa povpraševanja. Kakovost storitev še ni zasnovana
na filozofiji izpolnjevanja pričakovanj gostov in njihovih želja
in to ne le v gostinstvu, ampak v kraju kot celoti.
5.2. Prednosti:
S pospešenim, vendar manjšim vlaganjem in z ustreznimi
ukrepi ekonomske politike, je možno v hitrem času izrabiti
danosti in razviti vrsto storitev in proizvodenj, za katere obstajajo zelo vitalni nastavki, in sicer za:
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- stara mestna jedra in gradovi, v katerih so možnosti organizirati različne dejavnosti, storitve, ki nadgrajujejo kulturne
značilnosti (različne delavnice, šole in prireditve), in jih vključevati v ponudbo, ki bo tako pridobila na svoji vrednosti,
- prodajo izdelkov visoke kakovosti je možno pospešiti
z organiziranim obiskom tovarn, obrtnih delavnic in trgovinskih centrov,
- več|i razmah storitev trgovine in drugih storitev, npr. posebnih iger na srečo in druge zabave, še posebej v obmejnem
območju,
- gostinstvo, ki ima možnosti za izboljšanje ponudbe z obogatitvijo kulinarike, ki poudarja posebnosti in izvirnost na
sodoben način,
- pospešen razvoj turizma na podeželju, zlasti z večjo in
donosnejšo prodajo vin, kmetijskih pridelkov, z ureditvijo
vinskih poti itd.,
- različne sejme in druge domače prireditve, ki lahko pospešijo prodajo blaga in storitev turistom,
- turistično vodenje in izposojanje ali nakup rekvizitov, ki
nudijo možnost razvoja različnih obrti ali produktov visoke
kakovosti,
- hotelirstvo, ki lahko z organizacijo oskrbovanja pomebno
zniža visoke stroške poslovanja
- izrabo izjemnih naravnih atraktivnosti, ki nudijo možnost za
razvoj učnih in podobnih poti, primernih za šole in ožje
skupine obiskovalcev.
- razvoj ponudb naravnih zdravilišč z uporabo dosežkov
medicinske stroke, ki pomenijo enkratno priložnost za oblikovanje novega kompetitivnega evropskega proizvoda,
- izrabo možnosti organiziranja različnih strokovnih, športnih in zabavnih prireditev, ki pa morajo biti v harmoniji z okoljem in njegovimi posebnostmi, na katerih temeljijo osnovni
turistični produkti območij,
- trgovino, ki bi lahko s pomočjo davčnih olajšav tujim
turistom pri izvozu blaga (davek na dodano vrednost) pripomogla k večji in ugodnejši prodaji domačih izdelkov, hkrati pa
ustvarjala tudi dodatno turistično potrošnjo in promet,
- različna društva, ki bi s prodajo svojih storitev bogatila
ponudbo in ustvarjala sredstva za svoje dejavnosti.
Izraba možnosti razvoja številnih storitev, je odvisna predvsem od kreativnosti, znanja in spodbude podjetnikom. Prav
materialne spodbude malemu gospodarstvu lahko razvijejo
podjetništvo, ki bo sposobno ovrednotiti naravne danosti in
kulturno dediščino in povečati privlačnost turistične
ponudbe, s tem pa tudi donosnost turizma. S posodobitvijo
naprav je možno v zelo kratkem času izboljšati tudi udobnost
in standard nastanitvenih zmogljivosti, ki ne sme zaostajati za
ostalimi sestavinami ponudbe. Z ureditvijo objektov turistične
infrastrukture, pa je mogoče zmanjšati pomen odvisnosti od
naravnih danosti, predvsem v zimskih turističnih središčih.
6. PROMOCIJA
6.1. Slabosti:
- Promocija, brez katere se storitve na turističnem trgu ne
morejo realizirati, ni ustrezno organizirana in prilagojena specifičnim potrebam turističnega marketinga,
- turistična ponudba je nerazpoznavna, ker niso dovolj izoblikovani tipični produkti z ustreznimi identitetnimi znaki,
- ni javne ustanove ali podjetja, ki bi skrbelo za promocijo,
ampak se z njo ukvarja več različnih organov in organizacij,
brez enotnih izhodišč in ciljev.
6.2. Prednosti:
- Kot nova, še neodkrita turistična destinacija, je Slovenija
potencialno zelo zanimiva za obisk in za uveljavitev svoje
podobe in blagovne znamke, ker ni obremenjena s stereotipi.
Glede na to, da gre za nov turistični proizvod, je potrebno za
promocijo Slovenije izdelati strateški plan, ki bi na podlagi
značilnosti produktov, opredelil način trženja in tržnega
komuniciranja.
7. VARNOST
Slovenija zagotavlja turistom visoko stopnjo varnosti.
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Potrebno pa je še povečati prometno varnost in urediti manr
kajoče predpise o varstvu potrošnikov.
V. TRENDI V RAZVOJU TURISTIČNEGA POVPRAŠEVANJ'
V SVETU
Razvoj komunikacij, ki je zmanjšal razdalje, način življenja #
dela, je bistveno vplival tudi na motive in vrste ter naćf*
potovanj. Tako ni več želje po »videti«, ampak »doživeti«
drugi strani pa je kakovost lastnega bivalnega in življenjske?
okolja, ki nudi možnosti rekreacije ob vsakem času. zrnatf
šala povpraševanje po potovanjih v oddaljene kraje za zad'
voljitev omenjenih potreb. Priča smo naraščanju potovanj."
izhajajo iz novih motivov in upadanju povpraševanja po k'*
sičnih počitnicah. Vse več je kratkih potovanj, izletov. obisMJ
preko celega leta in vse manj sezonskih turističnih migradj
Meje med turističnimi in drugimi potovanji so čedalje M
zabrisane, tako da je pravzaprav vsako potovanje tudi tuf
stično. Motivi potovanj, ki so bili v industrijskem obdobl"
obrobni, postajajo sedaj osrednji. Privlačni in iskani so »tuff
stični« proizvodi visoke kakovosti oz. tisti, ki so razpozna"'"
in izvirni. Pomeben je stik z vsem, kar nudi tudi psihifi"'
sprostitev. Nezanimivi pa postajajo neavtentični produkti -1'
turiste«, ki niso v povezavi z živečimi običaji. Narašča povp''
ševanje po pristnem in naravnem, ki pa ne pomeni le iskaw
zelene narave, gozdov in posamičnih atraktivnosti, amP®
okolja v celoti, kamor štejejo tudi urbana okolja, ki neguje
svoje kulturno bogastvo in kakovost življenja. Kulturne razlik
nosti ostajajo privlačne, vendar niso povezana z željo P?
doživljanju nerazvitosti. Ta je namreč simbol ne-varnos®ne-lagodja in drugih negativnih predznakov, ki odvraM'
obisk.
Kaže, da bo večina potovanj še naprej potekala med razvitij
deželami in v njihove bližnje sosede. Te namreč ponudi®
mešanico različnih kakovostnih turističnih storitev, med kat'0
rimi turisti zlahka izbirajo in najdejo zadovoljitev po s" '
meri. Izjema v takšnih turističnih potovanjih bo ostalo obis^
vanje enkratnih kulturnih in drugih svetovnih znamenitost
VI. RAZVOJNE PRILOŽNOSTI IN CILJI
t. PRILOŽNOSTI ZA RAZVOJ TURIZMA
Iz pregleda prednosti in pomanjkljivosti je razvidno, da i"1!
Slovenija še veliko neizrabljenih, zelo vitalnih možnosti "1
razvoj turizma, ki omogočajo oblikovanje novih, razpoznav"
turističnih proizvodov, ki bodo tržno uspešni tudi v primerja
s ponudbo sosednjih turistično razvitih dežel Njihova osr«°1
nja skupna značilnost pa je sožitje naravnosti in kulturno®'
Ti zametki turističnih proizvodov, ki izhajajo iz različnih p'ineJ
nosti prostora in naravnih danosti ter kulturne dedišć *
splošne gospodarske razvitosti in znanja ter drugih poseb11'
sti, pomenijo v bistvu le dragocene surovine za priprl
turistične ponudbe.
Za pripravo ustreznih proizvodov in ponudb pa je potrebn"
- izrabiti in razvijati znanje in ustvarjalnost prebivalstva/
vzpostaviti ustrezno organiziranost, ki sloni na sodelova"!
javnega in zasebnega sektorja,
^
- spodbujati oblikovanje storitev, s pomočjo katerih lat1"
številne vire in dobrine predelamo in oplemenitimo ter dos®
žemo njihovo kompetitivnost.
Pri spodbujanju razvoja storitev, ki so sestavina turisti4n!
proizvodov, pa bi morali izhajati iz naslednjih konkurenf
prednosti:
- kakovosti okolja in pestrosti prostora, bližini emiti*"1"1
trgov in dostopnosti
- kakovosti življenja,
*
- pristnosti in kakovosti proizvodov, predvsem prehrane
domače obrti,
J
- razvitosti znanja in institucij, ki producirajo visoko speci®
zirane storitve,
- razvitosti kulturnega ustvarjanja in ohranjenosti dedišči"
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if| ~ ohranjenosti flore in favne,
~ izjemnih naravnih privlačnosti,
~ Pozitivnega stališča ljudi do razvoja turizma.
I* đ~ možnosti vključevanja znanja v storitve, ker na ta način
°sagajo višje cene, so pa tudi priložnost za razvoj posamezna in obči napredek.
v
'(
f
if
t
k
»
''
i
i
(i

'*raba priložnosti, ki jih nudijo ti potenciali za pripravo kakoUstnih in kompetitivnih turističnih proizvodov, bi lahko
Posredno in neposredno vplivala na večje povpraševanje in
*Wjo donosnost, ki odločilno vpliva tudi na možnost vlaganj
^Stičnega gospodarstva v nove produkte in v stalno povečear,
i« njihove konkurenčnosti.
,'načrtovanju razvoja turizma pa se je potrebno zavedati
uflj
nekaterih nevarnosti, ki lahko zmanjšujejo skladnost med
l2|
4nim in humanim okoljem in s tem tudi podlago za razvoj
"nzma samega. Takšne nevarnosti so predvsem:

ft j kratkoročnost, ki jo spodbujajo trenutno ugodni poslovni
* pitati,
< ^ agresivna promocija obrobnih, vendar tržno uspešnih turili '"enih proizvodov, ki spreminjajo zaznavanje pozitivnih last» os« turistične ponudbe, na katerih sloni dolgoročni razvoj,
t |aluv<iž proizvodov za turizem, namesto spodbujanja ustvaril Mlnosti domačega gospodarstva,
l' " ;*guba identitete zaradi lajšanja jezikovnih preprek ipd.
t
J1 strateški CIUI
ti.
l' ®|ovenija se lahko z odpravo ugotovljenih slabosti in izrabo
P'^nosti, v kratkem času uvrsti med turistično razvite dežele
: Podvoji dohodek iz turizma. Ker pa niti naravne danosti in
!J jj'O'torske možnosti, niti sodobno turistično povpraševanje
» Dot0rno9oCa
'° velike9a povečanja turističnega prometa, je
no razvo
J* pDon
) turizma
usmeritipotrošnje.
v kakovost ponudbe in na tej
°dlagi v povečanje
turistične
^krabo vseh prednosti in priložnosti, ki jih nudi turizem za
ra2v
Ons
°i' bi morale biti vse aktivnosti, ki neposredno in
™
'edno vplivajo na možnosti za ustvarjanje turističnega
M
ometa usmerjene v doseganje skupnega cilja:
. LlsA2VOJ razpoznavnih in tržno zanimivih, kako* i° TNlH TURISTIČNIH PROIZVODOV, KI BODO TEMELJILI
■I NiJZRABI domačega znanja in ustvarjalnosti,
vJ^avne in kulturne dediščine in drugih danosti
'I SrSIL PREDNOSTI, S KATERIMI SE BO SLOVENIJA UVR?
A MED RAZVITE TURISTIČNE DRŽAVE.
T
, J^ljni
razvojni cilj je zastavljen celovito, ker je potrebno,
a<J
c [ i novega položaja Slovenije kot turistične dežele,
J ifytn° turistično ponudbo prilagoditi novim tržnim raz[^""lati turistične proizvode, ki se bodo uveljavili na sodob, p/J turističnem trgu, na katerem je ponudba večja od povdo vania' Pa pomeni, da je potrebno razvijati kompetitiv- Slo na
Podlagi kakovostno drugačne turistične ponudbe, ki
na
in prednosti,
ki jih inima
Slovenija
v pri
IIi«
r
^l®ra,iavi sPosebnostih
turistično razvitimi
sosednjimi
drugimi
deželami.
. Sk i pa morajo proizvodi ustrezati pričakovanjem izbranih
J, uMn potrošnikov.
p Pregleda prednosti in pomanjkljivosti sedanje turistične
» m0nuđt»e in priložnosti, ki jih imamo za razvoj turizma, je
L1 9oče razbrati, da nismo razvili turističnih proizvodov, ki bi
50 Po svojih kakovostnih lastnostih bistveno razlikovali od
tanjih, turistično razvitih držav. Prednosti je potrebno
izrab
it O-Sele
''' in na njihovi podlagi z znanjem, ustvarjalO90 in naćrtnim pospeševanjem, ustvariti ustrezne proizin ponudbe.
(J
' Hig^likovanju različnih proizvodov, s katerimi lahko Slove1 ■f, vS(| ®nakovredno tekmuje na tujih trgih, je potrebno upoštenaslednja temeljna razvojna načela na področju turizma:
*'

0r

9anski razvoj, ki zahteva načrtno in postopno vlkjučeva-

nje različnih storitev in zmogljivosti v turistično ponudbo na
podlagi preverjenih in ekonomsko utemeljenih dolgoročnih
potreb,
- kakovostni razvoj storitev, ki bo ovrednostil in ohranjal
naravno in kulturno dediščino ter okolje kot temelje turistične
privlačnosti in z njihovo nadgradnjo zadovoljeval pričakovanja in potrebe turistov. Sodobno pojmovanje kakovosti
v turizmu se ne nanaša le na osnovno turistično infrastrukturo, ampak na celotno bivalno oz. življenjsko okolje. Zato je
potrebno v razvoju in pripravi ter promociji in prodaji turistične ponudbe upoštevati celovitost in soodvisnost storitev
in proizvodov na določenem območju.
3. ZNAČILNA TURISTIČNA OBMOČJA IN TEMEUNI PROIZVODI
Možnosti za ustvarjanje različnih proizvodov so številne, vendar se vsi produkti niso sposobni samostojno tržiti na turističnem trgu, na katerem je ponudba že večja od povpraševanji.
Ustrezen odziv trgov na turistično ponudbo je mogoče doseči
le na podlagi diferenciacije proizvodov in izbora tistih, ki se
razpoznavno ločujejo po svoji vsebini in lastnostih. Takšni
značilni produkti, ki jih ni veliko, pa vežejo nase številne
ponudbe v okviru iste blagovne znamke in nudijo možnost
njihovega medsebojnega načrtnega prepletanja, ki je seveda
odvisno od vsakokratnega povpraševanja. Posamezna
območja Slovenije nudijo sorodne naravne pogoje in določene druge skupne značilnosti, ki so neobhodne za opredelitev turističnega proizvoda sploh. Takšna območja in možnosti
za oblikovanje proizvodov so predvsem:
-

gore,
morje s Krasom,
območje naravnih zdravilišč,
mesta,
podeželje.

Da bi sedanji proizvodi na teh območjih postali kompetitivni,
jih je potrebno dopolniti tako po vsebini, kot po obliki in jih
s tem tudi ustrezno tržno pozicionirati. Na podlagi povpraševanja pa je potrebno oblikovati splet različnih ponudb in
programov, ki slonijo na raznovrstosti storitev in drugih privlačnosti za potencialnega gosta Predvsem pa je potrebno na
podlagi kulturne identitete in posebnih lastnosti območja,
pripraviti celovite ponudbe, katerih storitve bodo med seboj
komplementarne in do potankosti kakovostno obdelane in
ponujene. Veliko več pozornosti je potrebno posvetiti kakovosti posamičnih storitev v okviru celovite ponudbe.
3.1. Koncept oblikovanja proizvodov na gorskem območju
Vsebina proizvodov bi morala dati osnovni poudarek lahki
dostopnosti, avtentičnosti, ohranjenosti narave in njenemu
varovanju. Poudarjene koristi z vidika turista na tem območju,
ki bi jih morale vsebovati ponudbe, pa so aktivnosti, odkrivanje in uživanje v naravi.Posebnosti, ki območje ločujejo od
podobnih pa so: zavarovana območja, nemasovnost, različne
aktivnosti, sprejemljive cene v primerjavi s podobno ponudbo.
Zaradi slabših naravnih danosti za razvoj zimske ponudbe, pa
je potrebno predvideti tudi izgradnjo ustreznih infrastrukturnih objektov, ki pa ne bodo zmanjševali vrednosti naravnega
okolja. Klasični turistični centri bi morali svojo ponudbo
strukturirati za različne, nove tržne niše, ki bodo nadomestile
dosedanjo nedoločljivo tržno usmerjenost.
3.2. Koncept oblikovanja proizvodov na območju Obale in
Krasa
Razvijati bi bilo potrebno le nekaj, vendar kakovostnih in
proizvodov, ki so povezani z morjem, naravo in klimo, s kulturo in zaledjem Istre in Krasa in se oddaljiti od sedanje
podobe klasične ponudbe sonca in morja. Potrebna je tudi
večja specializacija in kakovost produktov in njihova razdelitev glede na možnosti izrabe različnih tržnih segmentov.
Izrabiti pa je potrebno tudi bližino Benetk in drugih mest ter
obmejno lego prostora. Ob morju kaže poudariti nujnost
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razvoja različnih rekreativnih in zabavnih storitev in privlačnejše ureditve okolja. Kras pa bi moral ob razvoju dodatnih
programov in storitev ohraniti sedanje naravne atraktivnosti
in jim dodati večjo vrednost.
Koristi, ki bi jih lahko užival gost na tem območju, bi morale
izhajati iz aktivnosti na obali in na Krasu, zabavi, odkrivanju,
preventivi.V ponudbi pa bi morale priti do izraza prvine, ki
diferencirajo to območje Privlačnost Krasa ostaja predvsem
odkrivanje, zato in pa zaradi ohranjanja naravnih danosti, ne
bi bilo smotrno razvijati večjega števila nastanitvenih zmogljivosti.
3.3. Koncept oblikovanja proizvodov na območju naravnih
zdravilišč
Veliko število zdravilišč na majhni razdalji in v naravnem
okolju, nudijo Sloveniji razvojni izziv. Naravne in druge danosti ter znanje omogočajo razvoj enkratnega turističnega proizvoda, ki bi ustrezal vsebini ponudb zdravja in dobrega
počutja. Da bi takšen proizvod postal kompetitiven, bi se
morala zdravilišča v ponudbi specializirati glede na različne
potrebe in želje gostov in povezati ter skupno razvijati izbrane
vrhunske storitve, seveda pa tudi vrsto drugih spremljajočih
storitev, ki so povezane z naravnim okoljem. Brez takšnega
proizvoda se bo sedanja konkurenčna sposobnost zdravilišč
lahko hitro zmanjšala, saj je v Evropi veliko število zdravilišč,
ki razvijajo nove ponudbe.
3.4. Koncept oblikovanja proizvodov na obmo£|u mest
Večja mesta imajo priložnost izrabiti ugodno prometno lego,
potenciale znanja, kulture in umetnosti, ki jih nudijo različne
ustanove in posamezniki. Na tej podlagi je možno razvijati
predvsem storitve za poslovne goste, kongresno dejavnost in
prireditve. Ostala mesta pa imajo priložnost za oblikovanje
ponudb in prodajo storitev v okviru drugih proizvodov posameznih območij, ki zanje ustvarjajo trg.
Z vidika turista je Ljubljana atraktivna zaradi osredotočenosti
poslovnih in kulturnih poti ter možnosti komunikacije z Balkanom in lahke dostopnosti iz vseh krajev in v vse smeri. Glavna
ločnica od podobnih proizvodov je dejstvo, da je tu poslovni
in turistični prostor.
3.5. Koncept oblikovanja proizvodov podeželja
Turistični proizvod podeželja sestavljajo predvsem ponudba
kmetij, zdrava domača prehrana, kakovostna vina in celovita
ponudba vinsko—turističnih poti na vinogradnih območjih,
dopolnilne dejavnosti, domača obrt in prireditve, lov, ribolov,
popotništvo, kolesarjenje, jahanje in druge oblike rekreacije
in doživetij v naravnem okolju. Ponudbo podeželja je možno
tržiti samostojno ali v povezavi z drugimi proizvodi posameznega območja.
3.6. Koncept oblikovanja proizvodov igralniitva
Igralnice so del ponudbe različnih območij, kjer v glavnem
nimajo možnosti samostojnega razvoja. Edino v Novi Gorici
imajo igre na srečo lastnosti celovitega proizvoda. Njegove
privlačnosti in prednosti so v tem, da gre za koncentracijo
različnih iger in zabave ter za lahko dostopnost. Ohranjanje
kompetitivnosti pa zahteva dograditev tega produkta v smeri
še večje pestrosti in obsega ponudb.
3.7. Koncept oblikovanja proizvodov Slovenije
Podrobnejša analiza možnosti in predlogov za oblikovanje
posameznih proizvodov in njihovega trženja je predmet vsebine strateškega marketinškoga plana, ki sledi opredelitvi
ciljev v tem dokumentu. Z vidka donosnosti turistične industrije ima največje potencialne možnosti razvoj ponudb, ki so
povezane s storitvami zdravilišč. S tem se seveda ne zmanjšuje pomen in vrednost ostalih območij, saj je Slovenija zelo
majhen prostor, na katerem se celotna ponudba dopolnjuje,
ne pa izključuje. Prav dopolnjevanje produktov in ponudb
namreč omogoča, da pridejo do izraza tudi prednosti, ki so
odločilne za uspešno trženje.
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Temeljni koncept turistične ponudbe, ki Slovenijo ločuje od
drugih, sloni na lastnostih majhne, zelene, vendar kultivirane
in zelo pestre dežele, v kateri počitnice pomenijo psihično in
telesno sprostitev in regeneracijo. Poleg tega je gostoljubna
in prijazna ter se jo da odkrivati na lahek in varen način.
Ta koncept, ki je skladen z resničnimi lastnostmi ponudbe je
potrebno čimprej uveljaviti in tako preprečiti, da bi se še
naprej uveljavljala neresnična podoba Slovenije kot precej
zaostali, naturni deželi.
Vsi turistični proizvodi na posameznih območjih pa bi morali
odražati naslednje razločevalne lastnosti, ki bi se jim moralo
prilagoditi tudi celotno tržno komuniciranje:
~ nemasovnost, novost,
- prednost majhnosti, naravnosti, varnosti in lahke dostopnosti,
- pristnosti in sodobnosti ter pestrosti
- sprejemljive cene in dobra kakovost ponudbe
Z vidika turistovih pričakovanj koristnosti nakupa slovenskih
turističnih proizvodov, pa je potrebno poudarjati pozitivne
učinke aktivnega, sproščujočega in zdravega oddiha v naravnem okolju.
5. UČINKI TURIZMA NA CELOTNI RAZVOJ
Uresničevanje začrtanega razvoja na področju turizma ne bo
ugodno vplivalo le na posamezne panoge, ampak na celoten
razvoj. Neposredno pa bo vplivalo na:
- pospešitev prestrukturiranja gospodarstva s hitrejšim razvojem storitev,
- povečanje iztržka s prodajo blaga in storitev na turističnem
trgu,
- skladen in sonaraven razvoj,
- izrabo znanja, kreativnosti ljudi, naravne in kulturne dediščine, primerjalnih prednosti,
- promocijo nacionalnega gospodarstva In drugih dejavnosti,
- izboljšanje kakovosti življenja,
- utrjevanje identitete.
5.1. Materialni učinki
Na podlagi sedanje zasedenosti osnovnih in dodatnih nastanitvenih zmogljivosti, ki znaša ok. 35%, ustvarimo v Sloveniji
ok. 700 milijonov USD deviznega priliva iz turizma. Realna
oceno donosnosti turizma, ki upošteva tudi njegove posredne
učinke pa pokaže, da je ta znesek trikrat večji. Poleg tega pa
je potrebno poudariti tudi pozitiven vpliv na povečanje zaposlenosti v različnih neposrednih in posrednih dejavnostih.
5.2. Zasedenost prenočitvenih zmogljivosti In nadaljnja I*'
gradnja
Sedanja raven zasedenosti vseh zmogljivosti je na prvi pogled
nizka in kaže, da so izgubljene priložnosti zelo velike. Podrobnejši pregled zasedenosti po vrstah objektov in krajev
v poletni turistični sezoni pa nam pove, da so posamezne
zmogljivosti ob objektivno enakih pogojih poslovanja, skoraj
optimalno zasedene, druge pa ne.
Zasedenost po vrstah krajev v poletnih mesecih v letu 1993
kaže, da dosegajo najvišjo raven zdravilišča (69%) in obmorski kraji (63%), nižjo pa gorski kraji (38%) in Ljubljana (24%)Izraba priložnosti posameznih krajev, ki jih nudi turistični11
promet, je torej zelo različna, neenake pa so tudi možnosti I 1
pogoji za povečanje zasedenosti obstoječih zmogljivosti i*
s tem za doseganje večjih neposrednih in posrednih ekonomskih učinkov. Na podlagi predhodnih ocen podatkov o možnostih povečanja zasedenosti in dohodka je izrabo možno
povečati predvsem na podlagi:
- opredelitve proizvodov glede na prednosti in posebnost'
v primerjavi s konkurenco,
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~ Izboljšanja kakovosti s specializacijo in z dejavnostmi,
• katerimi je možno v ponudbo vključiti podeželje oz. zaledje
turističnih centrov, objekte turistične infrastrukture in pa
druge gospodarske in negospodarske dejavnosti,

ske panoge, ki so neposredno povezane s turizmom, ne
morejo ustvarjati pogojev za njegov razvoj. Le na tej podlagi
je možno tudi načrtno vodenje turistične politike in konsistentnih ukrepov za spodbujanje turističnega prometa.

i

n

~ investiranja v modernizacijo nastanitvenih objektov v vseh
"8jih in v izgradnjo novih prenočitvenih zmogljivosti sredl®ga in višjega kakovostnega razreda.

Ne glede na takšno nacionalno strateško odločitev, ki je nujna
za pospešitev razvoja, je sestavni del te strategije najnujnejši
program aktivnosti in ukrepov za doseganje zastavljenih ciljev
na področju razvoja turizma. Ta program pa je možno,
odvisno od sprememb, ki jih narekuje trg in druge okoliščine,
stalno dopolnjevati. Aktivnosti, ki jih opredeljuje ta program,
so usmerjene na naslednja področja:

samo na podlagi dopolnitve ponudb, ki zahtevajo mini^aino finančno angažiranje, predvsem pa z načrtnim skupnim delom v turističnih krajih, z izobraževanjem kadrov in
zboljšanjem trženja, bi lahko povečali skupno raven celostne zasedenosti zmogljivosti na okoli 40%. Z dodatnim inve"iranjem v Izboljšanje kakovosti objektov, ki zahteva angažiranje približno 300 milijonov USD, pa bi zasedenost preko
J*lega leta lahko povečali na skupno 50%. Seveda bi se
^orala dvigniti pri tem predvsem zasedenost v osnovnih
P^nočitvenih zmogljivostih, še posebej v gorskih krajih in
y
Mubljani.
jj'stveno povečanje turističnega prometa nad raven, ki je bila
°°8ežena nazadnje leta 1990, pa je mogoče doseči le z inve»'iranjem v dodatnih 20.000 novih ležišč, predvsem v manjših
Objektih srednje in višje kakovosti, ki ne zahtevajo velikega
®*evila
neposredno zaposlenih v gostinstvu, ampak pospešu|e
!° razvoj In zaposlovanje v drugih dejavnostih.
Jj^Rsst turističnega prometa In upoštevanje kakovosti
j^ede na naravne vire in prostor, na nujnost njihovega varovala in vzdrževanja ter na neobhodnost ustvarjanja pogojev
za razvoj drugih gospodarskih dejavnosti, bi znašal optimalni letni turistični promet ok. 6 milijonov gostov in ok. 12
j^'ijonov njihovih prenočitev. Temu ustrezno bi se povečal
'Po sedanjem zajemanju podatkov) devizni priliv iz turizma od
Panjih 700 milijonov na ok. 3,5 miljarde USD.
V|

<- SREDSTVA ZA DOSEGO ZASTAVLJENIH CILJEV
izrabo razvojnih priložnosti, ki jih nudi turizem, je potrebna
ateška odločitev na nacionalni ravni, saj samo gospodar-

,r

-

zagotavljanje materialnih možnosti za kakovosten razvoj,
zagotavljanje razvoja kakovosti,
pospeševanje trženja kulturnih, športnih in drugih storitev,
razvijanje podjetništva.
izobraževanje in usposabljanje,
razvijanje in zagotavljanje ustrezne organiziranosti,
tržno komuniciranje,
kontrola kakovosti,
varstvo potrošnikov.
pospeševanje društvene dejavnosti

Na posameznih področjih aktivnosti pa so opredeljeni tudi
posamezni ukrepi za doseganje zastavljeni ciljev, ki so po
svoji vsebini:
-

ekonomski,
organizacijski,
socialni,
pravni.

Celoten program aktivnosti za doseganje zastavljenih ciljev
podrobneje opredeljuje tudi nosilce in roke za izvedbo posameznih nalog in ukrepov. Ker pa se aktivnosti in ukrepi
nanašajo na različna področja dejavnosti, so tudi nosilci zelo
različni. Prav to dejstvo pa narekuje, da je potrebno za
uspešno funkcioniranje turizma posvetiti največjo pozornost
ustrezni organiziranosti in sodelovanju subjektov, ki ustvarjajo In tržijo turistične proizvode posameznih območij in Slovenije v celoti.

^ogram aktivnosti in ukrepov za izvajanje resolucije
r
°9ram opredeljuje izhodišča, ukrepe in aktivnosti, ki so
potrebni
za doseganje ciljev, ki jih opredeljuje Resolucija
r
azvoju turizma v Republiki Sloveniji.

!■ Knodišča
Nn
. Podlagi ugotovitev prednosti in slabosti turistične
jjonudbe in priložnosti, ki jih ima Slovenija za razvoj turizma,
°do aktivnosti usmerjene predvsem v.
h Ugotavljanje možnosti za kakovosten materialni razvoj in
*'lučevanje novih storitev in krajev v turistično ponudbo
ar
2 adi večje donosnosti turizma,
'1'azvijanje sonaravnih oblik turizma, ki omogočajo varčno in
. °zirno
rabo prostora ter okolju prijazne dejavnosti, objekte
3 naprave,
I • razvijanje turističnih produktov, ki bodo poudarjali kulturno
4 ®ntiteto v trženju kulturnih dobrin in storitev,
s krepnev podjetništva,
• Usposabljanje kadrov in razvoj strokovnega šolstva, ter
g 9°jo za turizem,
j'Ugotavljanje organiziranosti, ki bo omogočilo sodelovanje
»nega in zasebnega sektorja pri oblikovanju novih, kakoj stnih produktov,
lun
jn oblikovanje
podobepodjeto naši
:/"stičnikomuniciranje
ponudbi zaradi
ustvarjanja pozitivne
enakih pogojev
'n Dri trženju v tujini,

8. spremljanje dogajanj na trgu in odzivnosti turistov na
kakovost turističnih storitev,
9. zagotavljanje pravnega varstva potrošnikov, turistov,
10. organiziranost in sodelovanje vseh subjektov, ki vplivajo
na notranji in zunanji turistični marketing,
11. stimuliranje kakovostnega opravljanja storitev.
12. razvijanje internega turističnega marketinga s poudarkom
na ustvarjanju kreativnega odnosa domačega prebivalstva do
turizma, pri čemer imajo veliko vlogo turistična društva.
13. zagotavljanje možnosti za delovanje turistične društvene
organizacije
Temeljna predpostavka za uspešnost zastavljene politike je
opredeljeno lastništvo sedanjih družbenih sredstev na
področju turističnega gospodarstva, v katerega sodijo dejavnosti gostinstva in turističnih agencij.
II. UKREPI
Področja, na katera je usmerjena turistična politika, zahtevajo
opredelitev kratkoročnih ukrepov in aktivnosti, s katerimi
bodo postopno doseženi zastavljeni dolgoročni cilji. Ti ukrepi
so ekonomske, socialne, pravne in organizacijske narave. Na
posameznem področju turistične politike bodo uveljavljeni
naslednji ukrepi in aktivnosti:

poročevalec, it. 1
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donosnost podjetja, zato bi se morali s tem področjem ukvarjati predvsem podjetniki sami in njihova strokovna združenja.

1. EKONOMSKI UKREPI
1.1. Vlaganja
Sedanji ekonomski položaj turističnega gospodarstva in
doseganje zastavljenih ciljev, zahteva vlaganja v:
- obnovo in posodobitev nastanitvenjh objektov ter izgradnjo
manjših zmogljivosti, predvsem na podeželju,
- izboljšanje komunikacij in objektov turistične infrastrukture, predvsem v zimsko turističnih centrih (žičnice in zasneževanje) in drugih infrastrukturnih objektov, ki so namenjeni
turizmu in domačemu prebivalstvu ter sanaciji onesnaženega
okolja.
vj •
Učinki pospeševanja bi se odrazili predvsem v dvigu kakovosti storitev in v povečanju števila osnovnih nastanitvenih
zmogljivosti od sedanjih 35.000 na ok. 50.000 do leta 2.000.
Z izrabo zmogljivosti na podeželju z izgradnjo manjših objektov, pa bi omogočili tudi dodaten zaslužek z manjšim poslovnim tveganjem. Z vlaganji v infrastrukturo v zimskih turističnih centrih bi se bistveno zmanjšal neugoden vpliv naravnih
danosti in povečala konkurenčnost turističnih storitev.
Vrednost naložb v izboljšanje strukture in kakovosti prenočitvenih objektov bi znašala ok. 300. mio US dolarjev. Za
obnovo žičnic, umetno zasneževanje smučišč in najnujnejše
zavarovanje okolja, pa je potrebno takoj angažirati okoli
450.000.000,00 SIT .
1.2. Ukrepi
Za vlaganja v razvoj je potrebno zagotoviti:
- ugodnosti pri najemanju kreditov za razvoj malega gospodarstva. Ker večina turističnega gospodarstva spada v malo
gospodarstvo, je potrebno sredstva Sklada za razvoj malega
gospodarstva prednostno usmeriti tudi za financiranje naložb
v turizem,
- čimvečjo koncentracijo sredstev za kreditiranje pospeševanja razvoja turizma, ki bi izvirala iz naslova:
- posebnih iger na srečo,
- prihodkov za izdajanje koncesij za turistično rabo naravnih
virov,
- bank,
- državnega in občinskih proračunov,
- koncesij za izrabo naravnih virov,
- namenskih skladov in
- drugih virov;
Omenjene vire za pospeševanje razvoja turizma bomo uporabili za:
- nižje obrestne mere za kredite, za katere je potrebno
zagotoviti sredstva za subvencioniranje za malo in veliko
gospodarstvo,
- pri vlaganju tujega kapitala, ki ga je potrebno pospešiti,
zlasti pa pridobiti sredstva investitorjev, kot je EBRD; tuja
sredstva je potrebno zagotavljati tako za podjetniške kot
infrastrukturne investicije v turizmu. V primeru kot so sredstva EBRD, tudi z državnimi poroštvi oziroma poroštvi slovenskih poslovnih bank.
- sofinanciranje izgradnje objektov in naprav turistične infrastrukture.
- zagotavljanje državnih poroštev za kredite domačih in tujih
finančnih ustanov.
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju
z Ministrstvom za kmetijstvo, Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za finance, Gospodarsko zbornico Slovenije, Obrtno zbornico Slovenije in slovenskimi bankami.
Rok: začetek v letu 1995, sicer pa stalna naloga
2. ORGANIZACIJSKI UKREPI
Organizacijski ukrepi so nujni predvsem zaradi vzpostavitve
sodelovanja zasebnega in javnega sektorja pri oblikovanju
turističnih proizvodov in promotivnih aktivnostih. Organiziranost pa pomembno vpliva tudi na stroške poslovanja, in
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Z vspostavitvijo nove lokalne samouprave bodo morale tudi
občine skrbeti za razvoj turizma in v ta namen spodbujati
ustrezno organiziranost tudi s sredstvi, ki jih bodo lahko
pridobivale iz naslova taks in koncesij.
Na različnih področjih, ki so pomembna za razvoj turizma, je
potrebno predvsem uskladiti delo in pristojnosti različnih
subjektov in njihove aktivnosti usmerjati v doseganje skupnih
strateških ciljev. V ta namen je potrebno oragnizirati predvsem:
2.1. Turistične institucije
- ustanoviti zavod za pospeševanje oziroma za promocijo
turizma in sicer na nacionalni ravni, ki bo izrabil obstoječe
službe in vzpostavil tudi svojo regionalno mrežo, s pomočjo
Katere bo povezoval privatni in javni interes pri oblikovanju
turističnih produktov ter pri tržnem komuniciranju. Ustanovitev takega zavoda bi omogočila večjo profesionalnost pospeševalnega dela na področju priprave turističnih ponudb in
povezovanje tudi vseh tistih subjektov, ki lahko finančno ali
izvedbeno pripomorejo K učinkoviti promociji turizma.
V okviru zavoda in njegovih organizacijskih enot je potrebno
vzpostaviti tudi mrežo informacij, ki so potrebne za turista in
za trženje,
- povezati se v mednarodne organizacije zaradi možnosti
strokovnega sodelovanja in informiranja, pa tudi promoviranja skupne turistične ponudbe na tretjih trgih, pravtako pa se
je potrebno predvsem na obmejnih področjih povezati
s sosednjimi turističnimi regijami, s katerimi je možno oblikovati skupno turistično ponudbo za tretja tržišča,
- spodbujati delovanje turističnih društev zaradi ustvarjanja
prijaznega odnosa ljudi do turizma in za ohranjanje naravnih
dobrin ter kulturne identitete krajev. Na območjih, kjer je
turizem nerazvit pa prenesti nanje posamezna upravna pooblastila.
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju
z Gospodarsko zbornico Slovenije in Turistično zvezo Slovenije.
Rok: leto 1995
2.2. izobraževani« v turizmu
- izpopolniti je potrebno srednješolsko izobraževanje
z dodatnimi programi za potrebe prakse, ki bodo prispevali
tudi k gospodarnejši rabi zmogljivosti.
- spodbuditi je potrebno uvajanje visokošolskega strokovnega izobraževanja za potrebe agencij in hotelirstva. Na ekonomski fakulteti pa je potrebno ohraniti možnost poglobljenega študija,
- več sodobnega znanja o turistični ponudbi in komuniciranju z obiskovalci je potrebno vnesti tudi v programe osnovnih
šol in vpeljati tudi različne neobvezne učne programe s teh
področij.
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju
z Ministrstvom za šolstvo in šport ter z Združenjem gostinstva
in turizma
Rok: leto 1996
3. SOCIALNI UKREPI
Pri razvoju turizma je potrebno stalno usklajevati tujski in
domači turistični promet. Prvi je pomemben za celotno
narodno gospodarstvo, drugi pa za enakomeren razvoj In
prerazdelitev potrošnje na manj razvita območja. Da bi lahko
vzdrževali določeno ravnovesje in zagotavljali možnosti za
oddih posameznih kategorij prebivalstva, predvsem mladih in
zdravstveno ogroženih, je potrebno:
- spodbujati potovanja in oddih otrok in mladine in v ta
namen nuditi različne olajšave za prevoz in bivanje (urediti
status neprofitnih dejavnosti),
- usposobiti počitniške domove za sprejem turistov, pred-
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vsem mladih (hoteli za mladino) in razvijati tudi nove sodobne
oblike socialnega turizma,
omogočiti dodatno usposabljanje odvečnih delavcev za
Manjkajoče poklice,
- spodbujati dopustovanje domačih gostov.
Nosjlec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju
^Ministrstvom za šolstvo in šport, Ministrstvom za delo in
Ministrstvom za zdravstvo ter s sindikati.
Rok: začetek v letu 1995, sicer pa stalna naloga
PRAVNI UKREPI
Področja, ki jih je potrebno urediti s predpisi so:
♦•1. Organiziranost:
~ ustanovitev javnega zavoda za pospeševanje turizma na
Podlagi uredbe,
j~ Pripraviti zakon o turizmu, ki bo opredelil organiziranost na
jem področju, pogoje za opravljanje posameznih dejavnosti
w hkrati uredil tudi merila in vire financiranja za:
"" razvoj turistične infrastrukture,
~ opravljanje dela vodniških služb in turističnih agencij,
~ delovanje turističnih društev in Turistične zveze Slovence.

pretežno za pospeševanje turizma v Sloveniji in ne le na
območju sedeža igralnic.
Nosilec: Ministrstvo za finance
Rok: leto 1995
III. AKTIVNOSTI
Poleg pravnega urejanja podlag in sprejemanja drugih ukrepov, je za doseganje strateških ciljev nujno organizirano
voditi aktivnosti na naslednjih področjih:
rj <,•
1. PRIPRAVA TURISTIČNIH PROIZVODOV mofc n,
v. l i
.SjlOilf'
Na tuiističnih območjih je potrebno oblikovati nove oz. izpopolniti obstoječe turistične proizvode. V ta namen je potrebno:
1.1. Pripraviti marketinške plane
- oblikovati oz. dopolniti regionalne programe razvoja
turizma in na njihovi podlagi pripraviti kompetitivno turistično
ponudbo, ki bo izrabila obstoječe možnosti oz. danosti,
- izdelati plan, ki podrobneje opredeljuje interni in eksterni
marketing, specifične proizvode in način njihovega trženja.

1Nosilec:

V pripravo programov bodo vključena podjetja in njihova
združenja ter organi in organizacije na lokalni in regionalni
ravni, ki s svojimi aktivnostmi vplivajo na oblikovanje ponudbe.

R

Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti v sodelovanju
Gospodarsko zbornico in Turistično zvezo Slovenije

ok: leto 199f>

Rok: začetek v letu 1995, sicer pa stalna naloga

Tehnični standardi
določitev minimalnih sanitarno tehničnih pogojev za
gostinstvo
in za klasifikacijo prenočitvenih objektov na podla
n 9i priporočil in direktiv Evropske unije, podlaga za to bo tudi
°vi zakon o gostinski dejavnosti
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti
R

ok: leto 1995

*'3- Varstvo potrošnikov

1.2. Uskladiti načrte za razvoj turizma na podeželju
- uskladiti razvojne cilje in aktivnosti pri načrtovanju infrastrukturnih dejavnosti in razvoja podeželja zaradi racionalnega dela in možnosti za gospodarnejšo rabo objektov in
prostora.
- uskladiti aktivnosti pri vodenju in realizaciji projekta za
celostni razvoj podeželja ter zagotoviti sodelovanje strokovnjakov s področja turističnega marketinga,
- razvijati novo ponudbo za pospeševanje prodaje vin in
drugih kmetijskih proizvodov ter storitev, kot npr. vinske poti.

~ varstvo potrošnikov naj, skladno z direktivo Evropske skupnosti regulira tudi paketna potovanja in odgovornost turističen agencij za izvedbo pogodb o potovanju (ustanovitev rizifine
9a sklada),

Nosilec. Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo
za kmetijstvo, Ministrstvo za promet in zveze, Ministrstvo za
kulturo, Ministrstvo za okolje in prostor

Nosilec: Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj

Rok: začetek v letu 1995, sicer pa stalna naloga

^Ok: leto 1995

1.3 Pospešiti prodajo turistične ponudbe

*■4' Varovanje naravnih virov In območif

- z namenom, da se pospeši prodaja turističnih zmogljivosti,
bomo organizirali turistično borzo, na katero bomo povabili
turistične agencije iz tujine, ki bodo postaie naši stalni
partnerji pri promociji in prodaji naše turistične ponuabe.

v prostorskem planu Republike Slovenije je potrebno predmeti nova zavarovana naravna območia (novi regijski parki
področju Krasa, Kočevskega, Solčavskega, Pohorja,
2°banskega, Kozjanskega, Gorjancev, Bele Krajine, Prek"lurja),
"? °b pripravi sprememb in dopolnitev prostorskih in planskih
a
okumentov je potrebno opredeliti tudi kriterije in omejitve
«Hog|jivosti prostora za turistično rabo na posameznih območjih,
* izdajanjem koncesij za rabo naravnih dobrin naj se zagodostop do teh, hkrati pa določi tudi merila in omejitve, ki
lo zagotovile ohranjanje naravnih dobrin in dolgoročno
9ospodarjenje z njimi.

Nosilec: Minististvo za gospodarske dejavnosti, Turistična
zveza Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Obrtna
zbornica Slovenije in turistična podjetja
Rok: začetek v letu 1995, sicer pa stalna naloga
1.4. Turistična predstavništva
- skupai s turističnim gospodarstvom je potrebno organizirati turistična piedstavništva v državah in krajih, od koder
prihaja največ tujih turistov,

Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor
R

°k: leto 1998

Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti in turistična
podjetja
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' - Iflre na srečo
Urediti, da se dobiček posebnih iger na srečo nameni

Rok: 1995 in 1996
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2. KAKOVOST
Merila kakovosti, ki veljajo za industrijske in druge proizvode,
so za področje turizma praktično neuporabna. Glavna sestavina turističnega produkta so storitve, ki jih lahko količinsko
merimo v povezavi s posameznimi oprijemljivimi, fizičnimi
dokazi, vendar kakovost s tem še ni niti opredeljena, niti
zagotovljena. Kakovost je odvisna od celotnega spleta storitev in proizvodov, ki jih nudi neko območje in jo turist pričakuje na podlagi cene ponudbe. Razumevanje kakovosti in
priprava kakovostnih pronudb ter njihove podobe, ki mora
ustrezati stvarnosti, zahteva:
2.1. Sodelovanje zasebnega in javnega sektorja
- organizirano sodelovanje zasebnega in javnega sektorja
zaradi funkcioniranja vseh dejavnosti, ki omogočajo prijetno
bivanje turistov v kraju in čimvečjo rabo storitev, ki povečujejo potrošnjo ia 3 tem donosnost turizma. V ta namen je
potrebno vzpostaviti tudi ustrezno lokalno organizacijo, ki bo
lahko opravljala to funkcijo.
2.2. Ocenjevanje in klasifikacijo objektov in storitev
- vpeljati celovit sistem ocenjevanja kakovosti osnovnih in
dopolnilnih zmogljivosti in storitev v turističnem kraju na
podlagi priporočil Evropske unije.
Nosilci: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Gospodarska
zbornica in turistična društva
Rok: začetek v letu 1995. sicer pa stalna naloga.
2.2. Turistična infrastruktura
- izpopolnitev tehničnih zahtev in normativov udobnosti
objektov, ki bodo ustrezali tudi normativom o ekološki neoporečnosti. Za kmetije, ki se ukvarjajo s turizmam pa uveljaviti
normative Evropske unije,
- prilagoditev objektov turistične infrastrukture varovanju
okolja, naravne in kulturne dediščine ter krajevnim značilnostim,
- izgradnjo in vzdrževanje različnih planinskih in turističnih
poti kot npr. za kolesarjenje, pešačenje in drugih naprav, ki
omogočajo stik z naravo in okolico,
- saniranje starih mestnih ieder, gradov in drugih objektov in
razvijanje ponudbe, ki bo zagotavljala normalno bivanje in
aktivnosti domačemu prebivalstvu in povečalo turistično privlačnost,
- izrabo možnosti za zavarovanje Pirana kot svetovne kulturne dediščine v okviru UNESCO,
- bolje opremiti in usposobiti zimske turistične centre tudi za
smučanje na umetnem snegu, kjer to dovoljujejo vodni viri in
s tem povečati njihovo konkurenčnost.
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Ministrstvo
za kulturo in Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju
s strokovnimi organizacijami in društvi
Rok: začetek v letu 1995, sicer pa stalna naloga
2.3. Spremljanje kakovosti
- stalno spremljanje zadovoljstva gostov s kakovostjo turistične ponudbe, kot podlage za ustrezno ukrepanje na vseh
ravneh in področjih,
- občine bodo, izhajajoč iz svoje nove vloge, organizirale tudi
lastne oblike komunalnega nadzora čistoče in reda, ki bodo
skupaj z inšpekcijskim nadzorom na finančnem, higienskem
in delovnem področju zagotovile višjo raven kakovosti
celotne turistične ponudbe.
Nosilec: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Zavod RS za
statistiko in občine
Rok. začetek v letu 1995, sicer pa stalna naloga
2.4. Usposabljanje kadrov
- stalno usposabljanje kadrov na vseh ravneh. V ta namen je
potrebno v strokovne šole vključiti programe usposabljanja,
ki so bili pridobljeni v okviru tehnične pomoči PHARE in
razviti možnosti za stalno usposabljanje zaposlenih v turističnih dejavnostih,
- pospeševati podjetništvo v turizmu, za kar je potrebno
izrabiti obstoječo pospeševalno mrežo za razvoj malega
gospodarstva v okviru Zavoda za pospeševanje razvoja
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malega gospodarstva in usposobiti tudi svetovalce za
področje turizma.
- stalno usposabljanje prebivalstva za potrebe turizma, zlasti
v turističnih krajih.
Nosilci: Ministrstvo za gospodarske dejavnosti, Združenje
gostinstva in turizma GZS.
Rok: začetek v letu 1995, sicer pa stalna naloga
2.5. Rizični sklad turističnih agencij
- ustanovitev in funkcioniranje rizičnega sklada agencij,
s pomočjo katerega bi zavarovali potrošnika v primeru stečaja
ali drugih primerov nesolventnosti podjetja, s katerim je turist
sklenil pogodbo o potovanju.
Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije oz. združenje
agencij
Rok: leto 1995
2.6. Dejavnost društev
- razvijati aktivnosti društev, ki s svojimi storitvami popestrijo
ponudbo krajev in ustvarjajo ugodno klimo za sprejem in
bivanje turistov.
Nosilec: Turistična zveza Slovenije v sodelovanju z drugimi
organizacijami društev
Rok: stalna naloga
3. PODJETNIŠTVO
Turizem je še premalo razumljen kot profitna dejavnost, kar je
najbolj razvidno pri odločitvah za vlaganja v objekte turistične
infrastrukture, pri izrabi naravnih in drugih danosti za oblikovanje in prodajo različnih storitev, pri varovanju okolja in rabi
prostora, pri organiziranosti vodenja in upravljanja podjetij.
Za krepitev podjetništva in dolgoročnega gledanja na donosnost podjetij je potrebno:
3.1. Ustvarjanje pogojev za podjetništvo v turizmu
- usposabljati kadre za vodenje procesa priprave in nuđenja
oz. prodaje storitev,
- vključevati gostinska podjetja v različne mednarodne skupine podjetij, verige in v druge oblike upravljanja, ki zmanjšujejo stroške poslovanja in trženja,
- uvajati sodoben rezervacijski sistem pri prodaji storitev.
Nosilec: Gospodarska zbornica Slovenije
Rok: stalna naloga
3.2. Upravljanje turistične infrastrukture
- objekte turistične infrastrukture: marine, smučišča, kopališča in pd., kar je namenjeno pretežno turistični rabi, organizirati kot skupno infr«'.>*rukturo kraja na podjetniških principih,
Nosilec: občine v sodelovanju z Gospodarsko zbornico in
Ministrstvom za gospodarske dejavnosti ter Ministrstvom za
okolje in prostor
Rok: leto 1995
3.3. Komerclallzacija kulturne in naravne dediščine
- nacionalne parke in druga varovana območja naravne in
kulturne dediščine vključiti v turistično ponudbo z ustrezno
organizacijo njihove gospodarske rabe. ki bo zagotavljala
varstvo okolja, hkrati pa povečala donosnost.
- kulturne znamenitosti, kulturno ustvarjalnost, prireditve in
druge aktivnosti na področju kulture, vključiti v turistično
ponudbo.
Nosilec: Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za
kulturo
Rok: začetek v letu 1995, sicer pa stalna naloga
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Predlog zakona o PORAVNAVANJU OBVEZNOSTI DO BANK IN
IZPLAČANIH DEVIZNIH VLOG - EPA 482 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 19. decembra
1994 določila besedilo:

Hkrati vam pošiljamo amandmaje Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o poravnavanju obveznosti do
bank iz izplačanih deviznih vlog.

- PREDLOGA ZAKONA O PORAVNAVANJU OBVEZNOSTI
DO BANK IZ IZPLAČANIH DEVIZNIH VLOG,

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

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
Podlagi sklepov in stališč 19. seje Državnega zbora z dne
15/4-1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije za sejo zbora dne 19/12-1994.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru, da
podlagi 179. člena poslovnika Državnega zbora združi
drugo in tretjo obravnavo navedenega predloga zakona.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
~ Božo JAŠOVlC, državni sekretar v Ministrstvu za finance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o poravnavanju obveznosti do bank in izplačanih deviznih vlog
1.ćlen
® '®t> zakonom se ureja način poravnavanja obveznosti iz
"Oslova deviznih vlog, vloženih v banke na območju Repu"ke Slovenije, ki so jih banke deponirale pri Narodni banki
u
9oslavije in izplačale vlagateljem do 31. decembra 1992 (v
tin!''n'ern besedilu: izplačane devizne vloge), in sicer pri
stih bankah, v katerih do dneva uveljavitve tega zakona ni bil
veden sanacijski postopek v skladu z zakonom o predsana'ij. sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic (Uradni list
St. 1/91 in 46/93).
2. člen

izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Uradni list RS, št.
55/92).
5. člen
Terjatve banke do Narodne banke Jugoslavije iz izplačanih
deviznih vlog, za katere je banka predložila zahtevo za prevzem obveznosti po prejšnjem členu, se s pogodbo prenesejo
na Republiko Slovenijo.
Pogodbo iz prejšnjega odstavka sklene z banko minister za
finance.
6. člen

Ji^znosti, ki izvirajo iz terjatev bank do Narodne banke
Soslavije iz izplačanih deviznih vlog (v nadaljnjem besedilu:
Ve nos
M0
B09oji,
*. določenimi
'' do banks tem
). prevzame
zakonom. Republika Slovenija pod

Za prevzete obveznosti do bank bo Republika Slovenija izročila bankam obveznice.

3. člen

Obveznice iz prejšnjega odstavka dospejo v plačilo 31. 12.
2022.

£"*nosti do bank u9°tov' Banka Slovenije po stanju izplav
VDFk deviznih
'°9 na dan 31. decembra 1992, preračunanih
bra«1992,
i po sredn
iem tečaju
Banke Slovenije
na dan
31.obrestni
decems
pripisanimi
obrestmi
po 5-odstotni
letni
n
°d 1. januarja 1991 do 31. decembra 1993.
iz rve a
bank2nost
P 9 odstavka se zmanjša za znesek, ki so ga
na Sn '2,vi°iile od Republike Slovenije v gospodarskem sporu
ba ° 9 Protokola o kritju stroškov financiranja obveznosti
Pre računa
a naslova
deviznega
znesek
se
v DEM po
srednjemvarčevanja.
tečaju BankeIztoženi
Slovenije
za DEM
na
dan izplačila.

^ugotovitev obveznosti do bank po prejšnjem odstavku
potra|° banke sporočiti Banki Slovenije na njeno zahtevo
Sir/ e Podatke v roku in na način, kot to določi Banka
'Kenije.
4. člen
tev«0ePosamezne
*nost do banke
prevzame Republika. Slovenija na zahbanke.
'®hko predloži zahtevo iz prejšnjega odstavka Ministr*a ii«
' za predložitev
v roku 30 dni
po pismenem pozivu Ministrstva
■nance
zahteve.
a inance

7. člen
Banki, ki je sklenila pogodbo po 5. členu tega zakona, pripadajo obresti na glavnico po 5-odstotni letni obrestni meri.
Obresti se izplačajo banki do 30. 6. tekočega leta za preteklo
leto.
8. člen
9. člen
Glavnica in obresti se izplačajo bankam v domači valuti po
srednjem tečaju Banke Slovenije za DEM, ki velja na dan
zapadlosti obveznosti do bank oziroma za obračun obresti na
dan 31. 12. vsako leto.
10. člen
Sredstva za poravnavo obveznosti do bank in obresti se
zagotovijo v proračunu Republike Slovenije in iz virov prodaje
državne kapitala.
11. člen
Pravice iz obveznic zastarajo v treh letih po dnevu dospetja.
12. člen

°dDo Vni dee' zah,
eve iz prvega odstavka je izjava banke, da se
°»no V|iedu
' vseomlamstvu
pravicam
iz obveznic,
ki jih za
je obveznice,
prejela na
zakona
Republike
Slovenije

Republika Slovenija izda in izroči bankam obveznice iz 6.
člena tega zakona po preteku treh let od njegove uveljavitve.
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Posamezni banki se za celoten znesek prevzete obveznosti
izda ena obveznica, na predlog banke in na njen strošek pa se
lahko izda več obveznic z nižjo apoensko strukturo.

Slovenije za sanacijo bank in hranilnic, v skladu z zakonom
o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi
sanacije bank iri hranilnic (Uradni list RS, št. 57/92).

13. člen

15. člen

Obveznice se ne smejo prenašati na druge osebe v obdobju
5 let od uveljavitve tega zakona, razen na Banko Slovenije.

Podrobnejšo vsebino, način izdaje in uporabo obveznic iz 6.
člena tega zakona predpiše Vlada Republike Slovenije.

Do izdaje obveznic lahko banke odstopijo terjatev iz 5. člena
tega zakona samo Banki Slovenije.
«poS\\S2 V rt ,
Po1 petih letih se obveznice lahko prenašajo na druge osebe
santo š soglasjem Ministrstva za finance.

16. člen

14. člen
Če je v banki, ki je prejela obveznice, uveden sanacijski
postopek po uveljavitvi tega zakona, se izročene obveznice
lahko zamenjajo z obveznicami, ki jih izda Agencija Republike

Republika Slovenija lahko po petih letih od uveljavitve tega
zakona izda na predlog posamezne banke ali skupine bank
obveznice z drugačnim rokom zapadlosti. O spremembi
zapadlosti obveznic odloča Viada Republike Slovenije.
17. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 19. seji dne 15. 4. 1994
opravil prvo obravnavo zakona o poravnavanju obveznosti do
bank iz izplačanih deviznih vlog in sprejel besedilo predloga
zakona kot primerno osnovo za pripravo besedila predloga
zakona za drugo obravnavo. Državni zbor je predlagatelju
naložil, da pripravi besedilo predloga zakona za drugo obravnavo, pri čemer naj upošteva sprejete stališča in sklepe Državnega zbora ter prouči in ustrezno upošteva pripombe Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in hranilnic, Združenja bank Slovenije in sodbo Višjega sodišča v Ljubljani z dne
17. 12. 1993.
Besedilo predloga za drugo obravnavo je dopolnjeno s stališči in sklepi Državnega zbora Stališča in sklepi so bili
upoštevani na naslednji način:
1. Obrestna mera v 3. in 7. členu je znižana na 5% na letni
ravni v skladu s prvo alineo 3. točke stališč in sklepov Državnega zbora.
2. Sodba Višjega sodišča je smiselno upoštevana v 3. členu
zakona, po katerem se od ugotovljene višine obveznosti do
bank, ki jo ugotovi Banka Slovenije, odšteje znesek, ki so ga
banke pridobile iz gospodarske tožbe na osnovi Protokola
o kritju stroškov financiranja obveznosti banke iz naslova
deviznega varčevanja, ki so ga banke in takratni minister za
finance podpisali v septembru leta 1991.
3. V skladu z drugo alineo 3. točke stališč in sklepov je v 4.
členu predvideno, da banke k zahtevi za prevzem obveznosti
priložijo izjavo, s katero se odpovedujejo vsem pravicam iz
obveznic, ki so jih prejele na osnovi zakona o jamstvu Republike Slovenije za obveznice, izdane zaradi sanacije Slovenskih železarn (Ur. I. RS, št. 55/92).
Ob takšni določbi v zakonu pa je potrebno opozoriti, da gre za
zamenjavo dveh vrst obveznic, ki se nanašajo na tematsko
različno problematiko. Obveznice, ki so bile izdane zaradi
sanacije Slovenskih železarn, omogočajo sanacijo določenega dela gospodarstva, obveznice za izplačane devizne
vloge pa so povezane s terjatvijo poslovnih bank do Narodne
banke Jugoslavije iz naslova deponiranih deviznih vlog.
V primeru, da bi vse banke upoštevale takšno določbo, bi
znašala višina vrnjenih obveznic okoli 249 mio DEM, banke pa
bi prejele obveznic za okoli 506 mio DEM (v izračunu te
številke je že upoštevana 5% letna obrestna mera, obresti pa
pripisane za leto 1991, 1992 in 1993).
Banke se lahko torej odločijo za vračilo »železarskih« obveznic ali pa ne. Če se bodo banke odločile za vračilo, je realno
pričakovati, da bodo banke v svojih bilancah stanja spet
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začele prikazovati terjatve do podjetij, ki so bile sedaj pokrite
s temi obveznicami.
Pri treh bankah višina -železarskih« obveznic presega višino
izplačanih deviznih vlog, pri eni banki pa je višina precej
podobna. Zato se postavlja vprašanje, ali bodo te banke te
obveznice sploh vrnile, še posebej zato, ker je obrestna meri
pri »železarskih- obveznicah ugodnejša (8%). Ostalih 8 bank
bo v tem primeru prejelo obveznice v višini okoli 321 mio
DEM.
V primeru takšne odločitve bodo 4 banke morale odpisati vse
terjatve do Narodne banke Jugoslavije iz naslova izplačanih
deviznih vlog v breme svojega jamstvenega kapitala. Glede ns
predhodne podatke iz letnega obračuna za leto 1993 bo
takšen odpis pri dveh manjših bankah povzročil takšno znižanje jamstvenega kapitala, da njegova višina ne bo več ustrezala določilom sklepa o pogojih in merilih za izdajo dovoljenje
za poslovanje bank (Ur. I. RS, št. 59/92 in 51/93) za ohranitev
neomejenega dovoljenja za poslovanje po oktobru 1994.
4. Pripombe Združenja bank so upoštevane v tistem delu, ki
se nanaša na neselekcijsko izplačevanje obresti. V 7. členu
zakona je tako predvideno, da se obresti izplačajo vsem
bankam, ki so sklenile pogodbo o prenosu terjatev
Predlagatelj pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo
ni upošteval predloga iz tretje alinee 3. točke stališč in sklepov Državnega zbora, ki se glasi: »Predvidi naj razrešitev
problema neizplačanih deviznih hranilnih vlog pri slovenskih
bankah, vplačanih izven območja Republike Slovenije,
v odnosu med poslovnimi bankami in Institucijami Republike
Slovenije«.
Upoštevanje tega predloga bi pomenilo tematsko razširite*
vsebine zakona, ki se omejuje na reševanje problematike
izplačanih deviznih vlog pri bankah na ozemlju Republike
Slovenije. Naveden predlog torej pomeni urejanje poslovnega
odnosa Ljubljanske banke d. d. z njenimi podružnicami
v državah na območju bivše Jugoslavije. V primeru LB Glavne
filiale Zagreb znaša po okvirnih podatkih višina neizplačanih
deviznih vlog 299 mio DEM, višina deviznih vlog, ki so jih
varčevalci LB Glavne filiale Zagreb prenesli na druge hrvaške
banke in ki sedaj predstavljajo terjatev Republike Hrvaške do
LB Glavne filiale Zagreb, pa znaša 522 mio DEM. Povzetje
tega predloga v zakonu bi tako pomenilo ustrezno povečanje
javnega dolga Republike Slovenije.
Glede na nedavne dopolnitve ustavnega zakona za izvedbo
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 45-1/94) so celotne obveznosti za devize na deviznih računih in deviznih hranilnih knjiži-
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cah, za katere Republike Slovenije ni prevzela jamstva po 19.
Členu tega ustavnega zakona, ostale obveznosti Ljubljanske
Danke d. d., Ljubljana oz. niso bile prenošene na Novo Ljublansko banko d. d., Ljubljana. S takšno rešitvijo se tako
'Jovoustanovljena banka ne sooča več s problemom neizplačanih deviznih vlog v republikah bivše SFRJ, zato po našem
te problematike ni potrebno reševati v okviru tega
Pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo ni bil upoštevan tudi predlog iz četrte alinee 3. točke stališč in sklepov
Državnega zbora, ki se glasi: »Ob prenosu terjatev banke na
Republiko Slovenijo naj prouči tudi prenos tistega bančnega
Premožen/a (stečajna podjetja), ki ga imajo banke v okviru
Mojih posebnih podjetij. To bančno premoženje naj služi kot
, f' to' se ga lahko odproda za poravnavo obveznosti do bank
ln
*a obresti. ~
Razlog za neupoštevanje tega predloga je po našem mnenju
"aslednji. Poslovne banke, ki so predmet urejanja po tem
zakonu, so samostojne pravne osebe z znanimi lastniki
podjetja, v katerih so banke udeležene kot lastnik in so
ustanovljena z namenom opravljanja različnih dejavnosti,

imajo prav tako znane lastnike. Poseganje v lastnino pravnih
oseb oz. razpolaganje z njo s strani tretje osebe bi tako
pomenilo riespoštovanje lastninskih pravic.
Ob pripravi predloga zakona za drugo obravnavo smo preučili
tudi pripombe Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank
in hranilnic in Združenja bank Slovenije. V zvezi z navedenimi
pripombami želimo pojasniti naslednje:
- predlog Agencije Republike Slovenije za sanacijo bank in
hranilnic za spremembo 1. člena zakona ni smiseln, ke^r se je
problematika izplačanih deviznih vlog v bankah v sanaciji
uredila ob začetku procesa sanacije. Banka Sfatfeitije je
namreč z odločbo o uvedbi sanacijskega postopki) y posamezni banki opredelila obseg »slabih« bilančnih terjatev, za
katere je banka dobila obveznice. Med te terjatve sodijo tudi
terjatve banke do Narodne banke Jugoslavije, ki do uvedbe
sanacije niso bile urejene z drugimi zakoni;
- pripombe Združenja bank Slovenije glede višine obrestne
mere so v nasprotju s sklepi in stališči, ki jih je sprejel Državni
zbor ob obravnavi tega zakona. Zato te pripombe pri pripravi
predloga zakona za drugo branje niso mogle biti upoštevane.

Amandmaji Vlade Republike Slovenije

4) Amandma k 4. členu

* obravnavo vam pošiljamo dvanajst amandmajev k pred■ogu zakona o poravnavanju obveznosti do bank iz izplačanih deviznih vlog za drugo obravnavo.

Doda se novi četrti odstavek, ki se glasi:

') Amandma k 1. ćlenu
V zadnji vrstici 1. člena se pred piko doda besedilo:
•"i bankah, ki niso v postopku združitve z banko v sanaciji«.
Obrazložitev: Amandma k 1. členu predlaga, da se iz prejem^ ov obveznic po temu zakonu izključijo tudi banke, ki so
»Postopku
združevanja z bankami v sanaciji, ker se te terjatve
Dr|
bankah v sanaciji rešujejo s sanacijskimi obveznicami.
2) Amandma k 3. členu
Vvem odstavku se v tretji vrstici za besedilom 31. december
napravi pika in črta ostalo besedilo.
*a Prvim odstavkom se doda novi drugi odstavek, ki se glasi:
"Obveznost do bank iz prejšnjega odstavka tega člena se
Poveča za obresti v višini 5% na letni ravni od 1. januarja 1991
31. decembra 1994 pri bankah, katerih kapitalska ustrez[josi, izračunana v skladu s 26. členom zakona o bankah in
^milnicah (Ur. I. RS, št. 1/91, 38/92 in 46/93) in izvedbenimi
®kti Banke Slovenije, iz revidiranih letnih poročil po stanju na
°an 31. december 1993 ni presegala 8% tehtane aktive.«
posedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti
odstavek.
orii°zanuar
'°*"ev:a Pfec"agHn način obračuna obresti za obdobje
ko nceptom
'
j 1991 dopo
31.katerem
decembra
je vvečjo
skladu
z novim
obveznic,
želi1994
država
pozornost
*«niti bankam, ki so v slabšem položaiu. Kot merilo za
no s,0
Ia|
tau.
bšega položaja banke je bil izbran koeficient kapiske ustreznosti.

»Sestavni del zahteve iz prvega odstavka je izjava banke, da
se odpoveduje vsem terjatvam do Republike Slovenije iz
naslova Protokola o kritju stroškov financiranja obveznosti
banke iz naslova deviznega varčevanja.«
Obrazložitev: Glede na tožbe, ki potekajo pred temeljnim in
višjim sodiščem v Ljubljani v zvezi s Protokolom o kritju
stroškov financiranja obveznosti banke iz naslova deviznega
varčevanja, menimo, da je takšna določba v zakonu smiselna,
ker predlagani zakon razrešuje celotno problematiko izplačanih deviznih vlog in s tem tudi tisti del, ki je bil predmet
navedenega protokola Takšno mnenje je potrdilo tudi
Vrhovno sodišče Republike Slovenije v Ljubljani, ki je
v postopku revizije spremenilo sodbi sodišč prve in druge
stopnje v gospodarskem sporu tožeče stranke Ljubljanske
banke, Dolenjske banke, d. d., Novo mesto zoper toženo
stranko Republiko Slovenijo (Ministrstvo za finance) v korist
tožene stranke.
5) Amandma k 6. členu
Spremeni se 6. člen tako, da se glasi:
»Za prevzete obveznosti do bank bo Republika Slovenija
izdala in izročila bankam, ki so sklenile pogodbo po 5. členu
tega zakona, obveznice, ki glasijo na ime in so nominirane
v tolarjih, rok zapadlosti je 20 let, letna obrestna mera pa 3%.
Vrednost obveznic, ki pripadajo bankam, določi Banka Slovenije v skladu s 3. členom tega zakona po srednjem tečaju
Banke Slovenije za DEM na dan 31. december 1994.«
Obrazložitev: Glede na državne obveznice, ki jih banke že
imajo v svoji lasti, in v skladu s politiko upravljanja z javnim
dolgom predlagamo, da se bankam ponudijo obveznice
s krajšim rokom zapadlosti, kot je bil prvotno predviden
v zakonu. Za zmanjševanje odprte devizne pozicije bank pa so
obveznice nominirane v tolarjih.
6) Amandma k 7. členu

Amandma k 4. členu
r

Spremeni se 7. Člen tako, da se glasi:

I o'ji odstavek 4. člena se črta.
»'Možitev: l novimi rešitvami glede oblike obveznic in
tai'anev obrestne mere ter z namenom ohranjanja višine kapip
bankah je takjšna določba v zakonu izgubila svoj

»Obresti se bankam izplačujejo polletno, in sicer 15. februarja
in 15. avgusta vsakega leta. Obresti se prvič izplačajo 15.
avgusta 1995 in zadnjič 15. februarja 2015.
Glavnica dospe v plačilo pri zadnjem izplačilu obresti «
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Obrazložitev: Prvi stavek dosedanjega 7. člena je smiselno
povzet v spremembah, ki so predlagane za 6. člen. V spremembah 6. člena je namreč določena vsebina obveznic, zato
ta opredelitev v 7. členu ni več potrebna. Hkrati je predlagano
tudi polletno izplačilo obresti, kar bo izboljšalo likvidnost
bank.
7) Amandma k 9. členu
Spremeni se 9. člen tako, da se glasi:
••Pri obveznicah iz 6. člena tega zakona se glavnica povečuje
v višini 90% stopnje rasti cen na drobno pri bankah, katerih
kapitalska ustreznost po zadnjem revidiranem letnem poslovnem poročilu znaša več kot 8% tehtane aktive, ter v višini
100% stopnje rasti cen na drobno pri bankah, katerih kapitalska ustreznost po zadnjem revidiranem letnem poslovnem
poročilu znaša manj kot 8% tehtane aktive.
Obresti se izplačujejo na glavnico iz prvega odstavka tega
člena.«
Obrazložitev: Ker se z navedenimi amandmaji uvajajo obveznice, ki so nominirane v tolarjih, je potrebno opredeliti način
povečevanja glavnice glede na rast cen na drobno in osnovo
za obračun obresti. V skladu z namenom pomoči bankam, ki
so v slabšem položaju, je tudi način povečevanja glavnice
vezan na koeficient kapitalske ustreznosti.
8) Amandma k 12. členu

Črta se drugi odstavek 12. člena.
Obrazložitev: Krajši rok za izdajo obveznic je v skladu z ostalimi predlaganimi spremembami zakona glede oblike obveznic.
Ker bodo obveznice prenosljive brez omejitev, je temu
potrebno prilagoditi tudi apoensko strukturo obveznic, zato je
predlagano črtanje drugega odstavka tega člena, po katerem
naj bi se banki za celotno višino dolga izdala samo ena
obveznica.
9) Amandma k 13. členu
Črta se 13. člen.
Obrazložitev: Zaradi krajšanja zapadlosti obveznic in predloga o nižji obrestni meri predlagamo, da so obveznice prosto
prenosljive. Tako si bodo banke lahko prej in brez omejitev
izboljšale svojo likvidnost.
10) Amandma k 14. členu
Črta se 14. člen.
Obrazložitev: V primeru, da bo sanacija uvedena še v kateri
banki, ki bo prejela obveznice po tem zakonu, bodo te obveznice predstavljale donosen del aktive, ki je zato ni potrebno
zamenjati s sanacijskimi obveznicami. To hkrati predstavlja
tudi prihranek za državo, ker je obrestna mera pri teh obveznicah nižja kot pri sanacijskih.

4S

»ter način in postopek izplačila glavnice pred zapadlostjo in
odkupa obveznic iz 16. in 16a. člena«.
Obrazložitev: V obstoječem predlogu zakona je navedeno, da
Vlada Republike Slovenije predpiše vsebino, način izdaje in
uporabo obveznic po tem zakonu. Ker je v amandmajih predlagana tudi možnost predčasnega izplačila glavnice in odkup
obveznic, predlagamo, da podrobnejša navodila za izvajanje
takšnega izplačila in odkupa obveznic prav tako predpiše
Vlada Republike Slovenije.
12) Amandma k 16. členu
Spremeni se 16. člen tako, da se glasi:
»Republika Slovenija bo vsako leto zagotovila na posebnem
računu sredstva v višini največ 1/20 skupne vrednosti glavnice
iz prvega odstavka 9. člena tega zakona.
Višina sredstev iz prejšnjega odstavka se določi v okviru
proračuna Republike Slovenije za vsako leto posebej.
Sredstva iz prvega odstavka tega člena se uporabljajo za
izplačilo glavnice ali za odkup obveznic «
Za 16. členom se doda novi člen, ki se glasi:

V prvem odstavku 12. člena se črta besedilo »po preteku treh
let od niegove uveljavitve« in se nadomesti z besedilom »najkasneje v roku 90 dni od predložitve zahteve banke iz 4 člena
tega zakona«.

11) Amandma k 15. členu

V 15. členu se za besedilom »tega zakona« vstavi naslednje
besedilo:

»16.a člen
Republika Slovenija lahko posameznim imetnikom obveznic
pred njihovo zapadlostjo izplača vso ali del glavnice iz prvega
odstavka 9. člena tega zakona. O izplačilu vse ali dela glavnice pred zapadlostjo odloča Vlada Republike Slovenije.
V primeru iz prejšnjega odstavka mora imetnik obveznice na
zahtevo Ministrstva za finance izročiti obveznico iz 6. člena
tega zakona Ministrstvu za finance, in sicer najkasneje v roku
15 dni od prejema zahteve. Če imetnik ne izroči obveznic
v navedenem roku, nima več pravic iz teh obveznic.
Prednost do izplačila iz prvega odstavka tega člena imajo
banke, ki so prvotni prejemnik obveznic po prvem odstavku 6.
člena tega zakona in katerih kapitalska ustreznost znaša manj
kot 8% tehtane aktive po revidiranem poslovnem poročilu na
dan 31. december vsakega leta. Izplačilo glavnice se izvrši na
dneve izplačevanja kuponov.«
Obrazložitev: Republika Slovenija bo vsako leto v skladu
s proračunskimi zmožnostmi zagotavljala na posebnem
računu sredstva v višini največ 1/20 skupne vrednosti glavnice, povečane za 90% stopnje rasti cen na drobno. Ta sredstva bo Republika Slovenija uporabljala za izplačilo glavnice
ali za odkup obveznic. O konkretnem izplačilu pa bo odločala
Vlada Republike Slovenije.
Ministrstvo za finance bo pozvalo imetnike obveznic h predložitvi obveznic, za katere se bo izvršilo izplačilo glavnice pred
zapadlostjo. V kolikor imetniki obveznic le-teh ne bodo predložili v predpisanem roku, bodo izgubili pravice iz teh obveznic.
Prednost pri izplačilu glavnice pred zapadlostjo pa bodo
imele banke, ki so bile prvotni prejemnik obveznic in katerih
kapitalska ustreznost je manjša od 8% tehtane aktive po
podatkih iz revidiranih letnih obračunov bank.
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Predlog zakona o DRUŠTVIH - EPA 629 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 120. seji dne 22. decembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DRUŠTVIH,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
podlagi stališč in sklepov 22. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 22/6-1994 in 187. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandma
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o društvih
- druga obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- Andrej ŠTER, minister za notranje zadeve.
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za
notranje zadeve.
- Božidar HUMAR, podsekretar v Ministrstvu za notranje
zadeve.

Predlog zakona o društvih
'•SPLOŠNE DOLOČBE

Podatki vDisani v reaister društev, so javni.
1. člen

II. USTANOVITEV DRUŠTVA

Društvo je prostovoljno, samostojno, neprofitno združenje
'•žičnih oseb, ki se združujejo zaradi skupno določenih interesov, opredeljenih v temeljnem aktu in v skladu s tem zakonom
Druitvo se ne »me ustanoviti oziroma ne sme opravljati
Pridobitne delavnosti kot svoje izključne dejavnosti, ali delovati kot versko združenje.
2. člen

8. člen
Društvo lahko ustanovi najmanj deset polnoletnih državljanov Republike Slovenije, ki na ustanovnem zboru sprejmejo
sklep o ustanovitvi in temeljni akt društva.
9. člen

«

Dfuštvo je pravna oseba zasebnega prava.
3. člen
Društvo samostojno določi namen in cilj«, dejavnost ter način
Rovanja
s svojim temeljnim aktom v skladu s pravnim redom
He
Publike Slovenije.
°ruitvu, se lahko v skladu s posebnimi predpisi podeli
•tatus društva, ki deluje v Javnem interesu, če njegovo
"•'ovanje
presega interese njegovih članov in deluje v javn
®m Interesu.
4. člen

Temeljni akt društva mora določati: ime in sedež društva:
namen in naloge društva: način včlanjevanja in prenehanje
članstva; organe društva, njihovo delovno področje in njihova
medsebojna razmerja; sestavo organov, način volitev oziroma
pravice in dolžnosti članov ter organov društva; zastopanje
društva; financiranje društva in način opravljanja nadzorstva
nad razpolaganjem s finančnimi sredstvi; način prenehanja
društva in razpolaganja s premoženjem v takem primeru ter
način zagotavljanja javnosti dela društva
Spremembe in dopolnitve temeljnega akta društva sprejme
najvišji organ društva.
10. člen

j*6rnimena društva mora biti razvidno, da gre za združevanje po
zakonu in dejavnost društva.

če je v društvo včlanjenih do vključno 15 članov, opravljajo
vsi člani naloge organov društva in izmed sebe izvolijo
zastopnika društva.

'ne društva se mora razlikovati od imen drugih društev in ne
me biti zavajajoče ali žaljivo.

11. člen

5

,rn

® društva ne sme vsebovati besedne zveze Republika Slovenija.

Za zvezo društev se smiselno uporabljajo določbe tega zakona.

5. člen
Vsakdo lahko postane član in deluje v društvu pod enakimi
Pogoji
se v društvo včlani mladoletnik do dopolnjenega 15. leta,
P°dpi§e pristopno izjavo njegov zakoniti zastopnik, ki ga tudi
Vstopa v organih društva.
6. člen
Jv uiec lahko postane član društva, če je tako določeno
temeljnem aktu.
7. člen
D

®lo društva je javno.

Za uresničevanje svojih skupnih interesov lahko najmanj dve
društvi ustanovita zvezo društev.

12. člen
Ta zakon se uporablja tudi za mednarodno društvo ali zvezo
mednarodnih društev, če se ustanovi ali ima sedež na
območju Republike Slovenije.
13. člen
Mednarodna društva ali zveze mednarodnih društev, ki jim je
na podlagi mednarodnih pogodb v Sloveniji priznan status
pravne osebe, morajo pred uveljavljanjem tega statusa predložiti ministrstvu, pristojnemu za notranje zadeve, akt o ustanovitvi, temeljni akt, dokazilo o registraciji po pravu države
pogodbenice in druga dokazila o izpolnjevanju pogotev iz
mednarodne pogodbe.
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Na podlagi predložitve dokumentov iz prvega odstavka tega
člena vodi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, evidenco
mednarodnih društev in zvez mednarodnih društev.
14. člen
Mednarodna društva ali zveze mednarodnih društev, ki so
ustanovljena po tujem pravu, razen tistih iz 13. člena tega
zakona, lahko delujejo na območju Slovenije, če dobijo dovoIjenje Vlade Republike Slovenije.
iflotabo. ,91111».
Ta društva se evidentirajo pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve.
Vlagatelj mora zahtevi pritožiti temolini akt, dokazilo državnega organa o registraciji oziroma pridobitvi pravne osebnosti, dokazilo o delovanju na območju najmanj dveh držav
osebno ime zastopnika in naslov mednarodnega društva ali
zveze mednarodnih društev.
15. člen
Društvo lahko v svojem temeljnem aktu uredi pravice in dolžnosti simpatizerjev in častnih članov društva.
III. REGISTRACIJA DRUŠTVA

IV. FINANCIRANJE
21. člen
Društvo lahko pridobiva sredstva za svoje delovanje:
- s članarino,
- iz naslova materialnih pravic in dejavnosti društva,
- z darili in volili,
- s prispevki donatorjev,
- iz javnih sredstev in
- iz drugih virov.
Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek
prihodkov nad odhodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.
Vsaka delitev premoženja društva med njegove člane i*
nična.
22. člen
Društvo lahko neposredno opravlja pridobitno dejavnoil
pod pogoji, ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon
Pridobitna dejavnost mora biti povezana z nameni in nalogami društva in nujna za njihovo doseganje ter mora bili
določena v temeljnem aktu društva.

16 člen

Društvo lahko poveri neposredno opravljanje pridobim«
dejavnosti z društvenimi sredstvi drugim osebam na temell"
zakupne ali sorodne pogodbe.

Za registracijo društev je pristojna upravna enota, na
območju katere je sedež društva.

23. člen

O pritožbah zoper odločbe pristojnega organa odloča ministrstvo, pristojno za notranje zadeve.
17. člen
Zahtevi za registracijo društva mora vlagatelj priložiti zapisnik
ustanovnega zbora, dva izvoda temeljnega akta in seznam
z osebnimi podatki ustanoviteljev (osebno ime. rojstni datum,
državljanstvo in naslov stalnega prebivališča) z njihovimi
overjenimi podpisi ter osebno ime zastopnika društva.
18. člen
Pristojni organ je dolžan o zahtevi iz 17. člena tega zakona
odločiti v roku 30 dni od njenega prejema.
Če pristojni organ ugotovi, da vloga ni popolna oziroma da
temeljni akt ali ime društva ni v skladu z določbami tega
zakona, opozori na to vlagatelja in mu določi rok, v katerem je
potrebno zahtevo dopolniti oziroma uskladiti temeljni akt. Ta
rok ne sme biti krajši od 15 dni in ne daljši od 3 mesecev.
Če društvo v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni vloge
oziroma ne uskladi temeljnega akta ali imena društva, se
šteje, da je umaknilo zahtevo za registracijo.

Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga društvo dosei®
z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti iz preji'
njega člena, se sme uporabiti le za doseganje namenov in
nalog društva v skladu s temeljnim aktom.
24. člen
Društvo mora zagotavljati podatke o svojem finančno-materialnem poslovanju na način in v obliki, ki ju določi s temeljni"1
ali posebnim aktom. Podatki se izkazujejo v skladu z računovodskim standardom za društva, ki ga sprejme pooblaščena
organizacija.
25. člen
Poročilo o poslovanju, ki ga obravnava in sprejme najviši'
organ društva, mora prikazovati resnično stanje o premoženju in poslovanju društva ter mora biti sestavljeno v skladu
s pravili računovodskega standarda za društva, ki ga sprejo«
pooblaščena organizacija, in določbami temeljnega a"
posebnega akta društva
26. člen
Nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno i"
učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme z®
izvajanje svoje dejavnosti, opravljanja računsko sodišče.

19. člen
Z registracijo postane društvo pravna oseba zasebnega prava.

V. PRENEHANJE DRUŠTVA

20. člen

27. člen

Če društvo spremeni temeljni akt ali zastopnika društva, mora
vložiti zahtevo za spremembo registracije v 30 dneh od
nastale spremembe.

Društvo lahko preneha po volji članov ali po samem zakonu

Zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora društvo priložiti
zapisnik seje najvišjega organa, na kateri so bile sprejete
spremembe Če je bil spremenjen temeljni akt. mora društvo
zahtevi priložiti dva izvoda novega temeljnega akta.

Najvišji organ društva lahko sprejme sklep o prenehanju društva.

V primeru sprememb temeljnega akta se primerno uporabljajo določbe 17. in 18 člena tega zakona
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28. člon

Sklep mora vsebovati ime po dejavnosti sorodnega društva,
ustanovljenega na podlagi tega zakona, na katerega se P°
poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Proračunska sredstva pa se vrnejo proračunu.

O sklepu najvišjega organa iz prvega odstavka tega člena
mora zastopnik društva v 30 dneh obvestiti pristojni organ.
29. člen
Po samem zakonu društvo preneha, če dejansko preneha
delovati.
30. člen
Pristojni organ v primerih iz 28. in 29. člena tega zakona na
Podlagi pravnomočne odločbe izbriše društvo iz registra.
31. člen

SRS, št. 37/74 in 42/86), nadaljuje delo po določbah tega
zakona, svoje temeljne akte in delovanje pa mora v primeru
neskladnosti uskladiti s tem zakonom najkasneje v roku dveh
let od začetka veljavnosti tega zakona. Pristojnemu organu
mora predložiti morebiten nov temeljni akt in sporočiti
osebno ime zastopnika društva.
33. člen
Za društva, ki so bila registrirana po dosedanjih pitedpisih pri
Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, odstopi
ministrstvo celoten spis pristojnemu organu. 90 Bvl, uid b i
,ev9b6x ein
34. člen

društvo ne ravna po drugem odstavku 28. člena in v primeprenehanja društva po 29. členu tega zakona, odloči
prenosu premoženja v skladu s predpisi o likvidaciji pravnih
oseb zasebnega prava določen pristojni državni organ. Odločitev nadomesti sklep iz drugega odstavka 27. člena tega
zakona.

Minister za notranje zadeve izda natančnejše predpise
s katerimi določi vsebino, obliko in način vodenja registra
društev, v roku treh mesecev od začetka veljavnosti tega
zakona.

v

Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje
in Informiranje preverja zakonitost in pravilnost Izvajanja
predpisov, ki urejajo finančno-materialno poslovanje društev, ki razpolagajo z družbeno lastnino, dokler se ta lastninsko ne preoblikuje.

r
'h
0

<- KAZENSKE DOLOČBE
31. člen

S kaznijo najmanj 50.000 SIT se za prekršek kaznuje društvo,
ki;

35. člen

1
'
al

prekoračuje področje dejavnosti, določene s temeljnim
<tom (3. člen);

2

ne ravna v skladu s prvim odstavkom 20. člena;

3
a

ne porabi ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki
* izvajanje osnovne dejavnosti društva (21. in 23. člen);
neresnično izkazuje podatke o finančno-materialnem
Poslovanju (25. člen).
? denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se kaznuje za prekršek
Prvega odstavka tega člena tudi zastopnik društva.
V|

> PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

36. člen
Družbena lastnina, s katero razpolagajo društva na dan
uveljavitve tega zakona, se lastninsko preoblikujejo
v skladu s posebnim zakonom.
37. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati Zakon
o društvih (Uradni list SRS, št. 37/74 in 42/86).
Do izdaje predpisov iz 34. člena se uporabljajo določbe Pravilnika o registru društev (Ur. I. SRS, št 5/75).
38. član

32. člen
Društvo, ki je bilo ustanovljeno po Zakonu o društvih (Ur. list

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

OBRAZLOŽITEV
državni zbor Republike Slovenije je na 22. seji, dne 22. 6.
994, obravnaval predlog zakona o društvih - prva obravava. Predlagatelju je naložil, da v skladu s stališči in sklepi
Kavnega zbora pripravi predlog zakona za drugo obravavo, pri tem pa naj upošteva tudi mnenje Sekretariata za
a
«onoda/o in pravne zadeve.
^ruskladu z navedenim je besedilo predlaganega zakona za
n 9o obravnavo spremenjeno oziroma dopolnjeno z nasledlim:
dlagatelj je v skladu s stališčem Državnega zbora v zakon
9radil razloček med čisto ljubiteljskimi interesnimi društvi in
niL
' P°'e9tudi
uresničevanja
na opravljajo
dejavnosti, kiosebnih
so javnointeresov
koristne.posamezQ'ec/e na to, da je v Republiki Sloveniji registriranih preko
J.OOO društev in da so po svoji dejavnosti zelo različna, bi
v
tem zakonu nemogoče določiti pogoje in kriterije za
D °
''Mtev statusa društva, ki deluje v javnem interesu, ki bi
no
"e'/a'' za vse vrste društev. Ali deluje društvo v jav1 nl0resu n m
na!'°g' oziroma■ dejavnosti,
' °goče presojati
zgolj nav podlagi
ciljev
in
ki je opredeljena
temeljnem
aktu,

temveč predvsem na podlagi tega, kaj je društvo v določenem
časovnem obdobju že storilo in za kakšen namen je porabilo
zbrana finančna sredstva. V zakonu ni predvidenega nadzora
nad delom društev, v postopku registracije pa bi registrski
organ težko ocenil, katera društva so zgolj ljubiteljska in
zadovoljujejo ozke interese posameznikov in katera delujejo
v javnem interesu. Zato predlagatelj v zakonu ni določil
načina, kriterijev in pogojev, po katerih bi posamezne vrste
društev glede na svojo dejavnost pridobile status društva, ki
deluje v javnem interesu. Predvidel je le možnost, da si društvo tak status pridobi v skladu s posebnimi predpisi. Meni
namreč, da je to potrebno urediti v predpisih, ki urejajo
področja, na katerih društva delujejo. Takšno rešitev je že
predvidel Zakon o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture. Predlagatelj navedenega zakona je upošteval stanje in specifiko društvenih organizacij na področju
kulture in na tej podlagi določil način pridobitve navedenega
statusa. Nekatere določbe o delovanju v javnem interesu pa
vsebuje tudi zakon o gasilstvu.
Predlagatelj je proučil mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve glede določb o imenu društva in meni, da je
določba 4. člena predloga zakona dovolj jasna. Iz imena
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društva mora biti namreč razvidno, da gre za združevanje po
tem zakonu, kar pomeni, da bo del imena društva ena od
besed: društvo, klub, združenje (če se bodo združevale fizične
osebe) ali besedna zveza: zveza društev, zveza klubov... (če
se bodo povezovala društva). Ker tudi drugi predpisi, npr.
Zakon o gospodarskih družbah, vsebujejo določbe o imenu,
predlagatelj meni, da teh določb ni potrebno podrobneje
opredeliti. Predlagatelj je izrecno prepovedal uporabo
besedne zveze Republika Slovenija, ki je sestavni del imena
državnih organov, določil pa je tudi, da ime društva ne sme
biti zavajajoče in žaljivo. Pri oblikovanju določb o imenu se je
predlagatelj zavestno določil za abstraktno pravno normo, saj
zaradi izredne dinamike društvenega življenja le s takšno
določb lahko zagotovi, da ne bo prekmalu postala ovira, ki bi
po nepotrebnem omejevala društva.
V skladu s stališčem Državnega zbora je predlagatelj v 8.
členu obdržal osnovno besedilo brez variante.
Predlagatelj je sledil v sklepu 4. točke stališč in sklepov
Državnega zbora in je umaknil predlog, ki društvom v celoti
prepoveduje opravljanje pridobitne dejavnosti. Namesto tega
je v drugem odstavku 1. člena določil, da se društvo ne sme
ustanoviti za opravljanje oziroma ne sme opravljati pridobitve
dejavnosti kot svoje izključne dejavnosti. V 22. in 23. členu pa
je opredelil kriterije in pogoje, pod katerimi se lahko društva
v omejenem obsegu ukvarjajo s pridobitno dejavnostjo. Društvom je takšna možnost dana, če to določijo v temeljnem
aktu, pridobitna dejavnost pa mora biti povezana z nameni in
nalogami društva ter nujna za njihovo doseganje. Izhajajoč iz
načela neprotitnosti, je predlagatelj tudi določil, da mora
društvo presežek prihodka nad odhodkom, ki ga doseže
z neposrednim opravljanjem pridobitne dejavnosti, uporabiti
za doseganje namenov in nalog v skladu s temeljnim aktom
(prvi odstavek 23. člena).
V zvezi s predlogom naj predlagatelj predvidi nadzor, da se
bodo sredstva, pridobljena s pridobitno dejavnostjo, uporabljala strogo namensko za dejavnost, ki je določena v temeljnem aktu, je potrebno pojasniti, da registrski organ ne more
in ne sme izvajati nadzora nad dejavnostjo društev. Nujno pa
je, da pristojni organi s področja financ nadzirajo finančno in
materialno poslovanje društev, ugotavljajo, ali so se sredstva
uporabljala v skladu z nameni in cilji društva in omogočijo
društvom, ki delujejo v javno korist, da uveljavijo davčne in
druge olajšave. Predlagatelj meni, da takšne določbe ne
sodijo v zakon o društvih, temveč je potrebno to urediti oz.
dopolniti v sistemski zakonodaji s področja financ.
V skladu z določbami Zakona o davku od dobička pravnih
oseb so društva dolžna plačevati davke od dobička, ki ga
dosežejo z opravljanjem pridobitne dejavnosti. Predlagatelj je
zato na predlog Ministrstva za finance v 26. členu le določil,
da nadzor nad zakonitostjo, namembnostjo, gospodarno in
učinkovito porabo javnih sredstev, ki jih društvo prejme za
izvajanje svoje dejavnosti, opravlja računsko sodišče. Za dru-

štva, ki razpolagajo z družbeno lastnino, pa do njenega lastninskega preoblikovanja preverja zakonitost in pravilnost
izvajanja predpisov, ki urejajo finančno-materialno poslovanje, Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadzirt
nje in informiranje.
Potrebno je opozoriti, da se je predlagatelj znašel PreC.
dilemo, kako slediti sklepu državnega zbora in vgradit
v zakon rešitve, povezane s premoženjem društev. Ob upošttvanju načela neprotitnosti iz vsebine zakona nedvornM
izhaja, da je premoženje društva last društva - pravne os»W
zasebnega prava in ne posameznih članov društva. Ker P1
želel predlagatelj to premoženje čimbolj zavarovati, je razU *1
določbo, ki je prepovedovala delitev premoženja med čil"
društva le v primeru prenehanja, na čas od ustanovitve dV
štva do njegovega prenehanja. V tretjem odstavku 21. člena6P
namreč določil, da je nična vsaka delitev premoženja r" '
člane društva.
Ostala odprla vprašanja so pogosto posledica izvajanji
določb 6. člena Zakona o prometu z nepremičninami (Ur-'
SRS, št. 19/76 in 42/86), v skladu s katerim so lahko drušM
odplačno, z dovoljenjem IS Skupščine SRS pa tudi
plačila dobila v last ali uporabo družbena sredstva. ZaKOj'
o vknjižbi nepremičnin v družbeni lasti (Ur. I SRS št. 43/73)1"
je dovoljeval, da se kot imetniki pravice uporabe na nepremičnini, ki je družbena lastnina, v zemljiško knjigo vknjižijo tu''
društva. Predlagatelj v tem zakonu teh vprašanj ne mo*
urediti drugače, kot so oziroma bodo urejena z zakonodaj
s področja lastninskih razmerij. Zato je v zakonu določil, das>
družbena lastnina, s katero razpolagajo društva na dan uveli*
vitve tega zakona, lastninsko preoblikuje v skladu s posebniC
zakonom.
Sklep Državnega zbora, da naj Vlada Republike Slovenii'
skupaj s predlogom zakona o društvih - druga obravnav
predloži tudi pregled gospodarskih dejavnosti, ki jih bod•1,
društva na podlagi tega zakona in drugih specialnih predp
sov v bodoče smela opravljati, je mogoče ob upoštevani"
ostalih sklepov in stališč razumeti le tako, da naj vlada P*
pravi pregled predpisov, ki društvom že izrecno dovoljujW
opravljati posamezne gospodarske dejavnosti. Naj naštejem1
le najpomembnejše: Zakon o gostinski dejavnosti (Ur. I. SP'
št. 32/80), Zakon o varstvu, gojitvi in lovu divjadi ter o upravni*
nju lovišč (Ur. I. SRS. št. 25/76 in 29/86), Zakon o sladkovodnem ribištvu (Ur. I. SRS, št. 25/76 in 42/86), Zakon o potom
in pooblastilih Avto-moto zveze Jugoslavije (Ur. I. SFRJ, št
78 in 9/86), Zakon o varstvu pred požarom (Ur. I. RS, št. 71/9*''
Zakon o gasilstvu (Ur. I. RS, št. 71/92).
Glede na to. da so v pripravi že nekateri predpisi, ki bodo ffjjf
drugim urejali tudi položaj invalidskih, športnih in dru9'
društev, se bo verjetno število predpisov, ki bodo društvoCr
izrecno dovoljevali opravljati posamezne gospodarske deja
nosti, v bodoče še povečalo.

Amandma Vlade Republike Slovenije
I. K 1. členu
V drugem odstavku 1. člena se črta besedilo: »ali delovati kot
versko združenje«.
*
Obrazložitev
Predlagatelj je v drugem odstavku 1. člena želel izrecno
izključiti nekatere interese, ki ne morejo biti podlaga za ustanavljanje oziroma delovanje društev. Vzrok za takšno odločitev je bil predvsem v tem, da je ustanavljanje in delovanje
pravnih subjektov na teh področjih urejeno z drugimi predpisi. Ker je predlagatelj prejel precej mnenj, stališč in pri52

pomb, v katerih je izražena bojazen, da bo v bodoče združe*'®
nje posameznikov, ki jim je poleg drugih interesov skup^
tudi verska pripadnost, omejeno, kar sicer ni bil nie9.
namen, se je predlagatelj odločil, da sporno določbo CVj
Menil je namreč, da je isti namen mogoče doseči <u j
z doslednim izvajanjem določb 3. člena predloga zakona,
med drugim določa, da mora biti delovanje društva v skia®8
s pravnim redom Republike Slovenije. Tako se po določb ,
predloga zakona o društvih ne more registrirati združenje,
bi se glede na dejavnost, način ustanovitve, notranjo org^JV
zacijo moralo ustanoviti oziroma registrirati po Zakon
o pravnem položaju verskih skupnosti oziroma po drug®
predpisu, ki bo urejal to področje.
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Predlog zakona o USTANOVAH - EPA 733 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 120. seji dne 22. decembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O USTANOVAH,
ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
podlagi stališč in sklepov 25. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 27/10-1994 in 187. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandma
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o ustanovah
- druga obravnava.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- prof. dr. Rado BOHINC, minister za znanost in tehnologijo,
- Ciril RAŠKOVIĆ, državni sekretar v Ministrstvu za znanost in tehnologijo.
- mag. Verica Trstenjak, svetovalka Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za znanost in tehnologijo.

Predlog zakona o ustanovah
I- SPLOŠNE DOLOČBE

5. člen
(predpostavke za ustanovitev)

1. člen
{pojem)

Ustanovitelj lahko ustanovi ustanovo s pravnim poslom med
živimi ali za primer smrti (v nadaljevanju: akt o ustanovitvi).

Ustanova je na določen namen vezano premoženje.
Ustanova je po tem zakonu pravna oseba zasebnega prava.
2. člen
(namen)
Namen
ustanove mora biti splošnokoristen ali dobrodelen in
Praviloma trajen.
Namen ustanove je splošnokoristen, če je ustanova ustanovljena za namene na področjih znanosti, kulture, športa, vzgoje
'i izobraževanja, zdravstva, otroškega, (invalidskega) in socialnega varstva, varstva okolja, varstva naravnih vrednot in
kulturne dediščine, za verske namene in podobno.
Namen ustanove je dobrodelen, če je ustanova ustanovljena
1
namenom pomoči osebam, ki so pomoči potrebne.
p

ogoja iz drugega in tretjega odstavka tega člena sta izpolnjena, če je krog oseb. ki pridejo v poštev kot koristniki,
omejen, vendar ni poimensko določen ali omejen le na člane
družine.
Ustanova
lahko opravlja dejavnost, ki je nujna za uresničitev
n
amena za katerega je ustanovljena ali je namenjena njeni
Promociji, če z zakonom ni drugače določeno.
3. člen
(organ, pristojen za ustanove)
^inistrstvo. v katerega delovno področje sodi namen, za
katerega je ustanova ustanovljena (v nadaljevanju: organ,
Pristojen za ustanove) ima v postopku ustanavljanja, delovanja in prenehanja ustanov pristojnosti, določene v tem zakonu.
V primeru, ko je ustanova ustanovljena za več namenov, je
Pristojno ministrstvo, v katerega pristojnost spada pretežni
"amen ustanove.
* primeru, ko ni mogoče določiti pristojnega ministrstva, je
Pristojno ministrstvo, pristojno za upravo.
•I. USTANOVITEV

Ustanova postane pravna oseba, ko organ, pristojen za ustanove, izda soglasje k aktu o ustanovitvi
6. člen
(akt o ustanovitvi)
Akt o ustanovitvi vsebuje:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ime in sedež oz. prebivališče ustanovitelja
ime in sedež ustanove
navedbo ustanovitvenega premoženja in njegove vrednosti
namen ustanove
način in postopek za imenovanja članov uprave
poimenske člane prve uprave

Akt o ustanovitvi lahko vsebuje tudi druge določbe,
pomembne za delovanje ustanove.
Če je ustanova ustanovljena s pravnim poslom za primer smrti
in v njem ni določeno ime, sedež ter poimenski člani prve
uprave ustanove, jih določi organ pristojen za ustanove.
Če akt iz prvega odstavka ne vsebuje določb o načinu in
postopku imenovanja članov uprave, se to določi s pravili
ustanove.
7. člen
(pravni posel med živimi)
Akt o ustanovitvi ustanove kot pravni posel med živimi se
sestavi v obliki notarskega zapisa.
Notar mora notarski zapis v roku 15 dni od njegove sestave
predložiti organu, pristojnemu za ustanove.
Notarskemu zapisu morajo biti priložena dokazila o dejanskem obstoju premoženja, namenjenega za ustanovitev ustanove, in soglasja članov prve uprave k svojem imenovanju.
Z dnem sestave notarskega zapisa, ustanovitelj akta o ustanovitvi ustanove ne more več preklicati in ne razpolagati z ustanovitvenim premoženjem.
8. člen
(pravni posel za primer smrti)

4. člen
(ustanovitelji)
Ustanovo lahko ustanovi domača ali tuja fizična ali pravna
Oseba (v nadaljevanju: ustanovitelj).

Akt o ustanovitvi ustanove kot pravni posel za primer smrti,
mora izpolnjevati pogoje obličnosti za eno izmed oporok po
zakonu o dedovanju.
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Sodišče, pred katerim teče zapuščinski postopek, mora akt
o ustanovitvi iz prejšnjega odstavka takoj vročiti organu,
pristojnemu za ustanove.
9. člen
(ustanovitveno premoženje)
Ustanovitveno premoženje so lahko denar, premičnine,
nepremičnine in druga premoženjska upravičenja.
Če je ustanovitveno premoženje denar mora biti nakazan na
bančni račun.
Če'SO cstemoVitveno premoženje nedenarna sredstva, je treba
predložiti uradno cenitev cenilca.
Ustanovitelj mora ustanoviteno premoženje izročiti tako, da
lahko organ, pristojen za ustanove, skrbnik oziroma ustanova
z njim prosto razpolaga v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Velikost ustanovitvenega premoženje mora biti primerna za
izvajanje namena ustanove.
Za ustanovitveno premoženje se vodi ločena evidenca
10. člen
(zaščita premoženja)
Če je po vročitvi akta o ustanovitvi potrebno kaj storiti za
zaščito ustanovitvenega premoženja, imenuje organ, pristojen za ustanove, skrbnika.
11. člen
(dopustnost ustanovitve ustanove)
Organ pristojen za ustanove izda soglasje, če:
1 akt o ustanovitvi izpolnjuje pogoje, določene s tem za
konom;
2. je namen ustanove splošnokoristen ali dobrodelen;
3. je zagotovljeno ustanovitveno premoženje;
4. so dejansko zagotovljeni pogoji za pričetek delovanja ustanove;
5. ustanovitev ni v nasprotju z javnim redom.

14. člen
(podatki, ki se vpisujejo)
V evidenco se vpiše ustanovitev, statusne spremembe in pr«"
nehanje ustanove ter drugi podatki pomembni za pravni promet ustanove:
- ime in sedež oz. prebivališče ustanovitelja
- ime in sedež ustanove
- namen ustanove
- ustanovitveno premoženje
- datum in številka akta o ustanovitvi
- imena pooblaščenih oseb za zastopanje
- statusne spremembe.
Podrobnejše določbe o vodenju in vsebini evidence ustanov«
predpiše minister, pristojen za upravo.
15. člen
(ime ustanove)
Ime ustanove mora vsebovati besedo ustanova. Dodana mor«
biti označba namena, ustanovitelja ali druga dodatna
označba, ki bo omogočala jasno in nedvoumno razlikovanj«
ustanov, ki so že vpisane v evidenco.
Poleg pravnih oseb, ustanovljenih po tem zakonu, lahKo
besedo ustanova v imenu ali firmi uporabljajo tudi pravn«
osebe, ki so ustanovljene ia sploSnokoristne ali dobrodeln«
namene in tega ne opravljajo kct pridobitno dejavnost.
Pravne osebe iz drugega odstavka tega člena se vpišejo
v evidenco ustanov.
Glede možnosti uporabo imena republike, občine ali mesta,
zgodovinske ali druge osebnosti ter glede varstva imena s«
uporabljajo določbe, ki veljajo za zavode.
16. člen
(sedež ustanove)
Sedež ustanove mora biti v Republiki Sloveniji in ga dolofl
ustanovitelj.
III. SPREMEMBE IMENA, SEDEŽA ALI NAMENA USTANOVE

12. člen
(soglasje k aktu o ustanovitvi)

17. člen
(sprememba Imena, sedeža ali namena)

Soglasie k aktu o ustanovitvi ustanove izda organ, pristojen
za ustanove, v roku 30 dni od prejema akta o ustanovitvi
ustanove.

Ime, sedež ali namen ustanove lahko spremeni uprav«
v skladu z aktom o ustanovitvi.

Soglasje k aktu o ustanovitvi ustanove mora organ, pristojen
za ustanove, objeviti v Uradnem listu Republike Slovenije.
Stroške objave nosi ustanovitelj, v primeru ustanove, ustanovljene na podlagi pravnega posla za primer smrti, pa ustanova.
Z dnem izdaje soglasja k aktu o ustanovitvi preide premoženje
na ustanovo, ustanova pa lahko začne izvajati namen, za
katerega je ustanovljena.
Soglasje iz 1. odstavka tega člena mora organ, pristojen za
ustanove, takoj posredovati ministrstvu, pristojnemu za
upravo
Zoper odločitev organa, pristojnega i a ustanove je dovoljena
pritožba. O pritožbi odloča Vlada Republike Slovenije.
13. člen
(vpis v evidenco)
Ministrstvo, pristojno za upravo, po prejemu soglasja k aktu
o ustanovitvi, po uradni dolžnosti vpiše ustanovo v evidenco
ustanov.
Evidenca ustanov je javna.
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Če akt o ustanovitvi ne vsebuje določb o spremembi imena,n
sedeža ali namena, upošteva uprava pri spremembi voljo < 1
namen ustanovitelja ter dolžnosti ravnanja s premoženje"
ustanove s skrbnostjo dobrega gospodarja.
K spremembi iz 1. in 2. odstavka si mora uprava pridobit'
soglasje organa, pristojnega za ustanove.
IV. AKTI USTANOVE
18. člen
(pravila ustanove)
Ustanova ima pravila oziroma statut (v nadaljevanju: pravila)'
ki jih sprejme ustanovitelj v 30 dneh po izdaji soglasja k aKt"
o ustanovitvi.
Če ustanovitelj ne sprejme pravil v roku iz prejšnjeg«
odstavka, jih sprejme uprava.
Pravila urejajo zlasti:
- organizacijo ustanove
- organe ustanove
- pravila o imenovanjih (novih) članov uprave
- pravila o sprejemanju odločitev
- določbe o upravljanju in zastopanju ustanove
- način razpolaganja s prihodki.

Pravila ustanove morajo biti predložena organu, pristojnemu
za ustanove, v roku treh mesecev po izdaji soglasja k aktu
0
ustanovitvi.
Ce uprava ne predloži pravil v roku iz prejšnjega odstavka,
lahko organ, pristojen za ustanove, upravo razreši in se imenuje nova uprava.
19. člen
(drugi akti ustanove)
Ustanova
ima lahko tudi druge akte, s katerimi podrobneje
ur
eja vprašanja, pomembna za delo ustanove, v skladu s pravili.
v

-ORGANI USTANOVE
20. člen
(vrste organov)

24. člen
(odločanje uprave)
Uprava sprejema odločitve z večino glasov članov, če pravila
ne določajo drugače. Če je rezultat neodločen, odloči glas
predsedujočega.
Član uprave ne more odločati o zadevah, v katerih so stranke
oz. so drugače udeleženi njegov zakonec ali sorodniki do
vštetega tretjega kolena.
25. člen
nubti inined
(nagrada za člane uprave in stroški poslovanja ustanove)
_
••••:•<*
; sm.itiicrtbo <
Člani uprave so upravičeni do povrnitve potnih stroškov,
dnevnice in do nagrade, ki jih določi uprava ob upoštevanju
zneskov, ki jih določi organ, pristojen za ustanove.

Ustanova
0

Stroški, ki se lahko namenjajo za poslovanje ustanove (plače,
potni stroški ter dnevnice zaposlenih, drugi stroški poslovanja in podobno) ne smejo za več kot 20% presegati višine,
določene s predpisi za področje državne uprave in javnih
služb.

Če
je ustanoviteljev ustanove več, lahko oblikujejo skupni
0r
9an ustanoviteljev, ki ne more prevzeti nalog uprave.

VI. PREMOŽENJE USTANOVE

Ustanovo upravlja uprava.
ima lahko tudi druge organe, v skladu z aktom
ustanovitvi oziroma pravili.

26. člen
(prihodki ustanove)

21. člen
(uprava)
Upravo sestavljajo najmanj trije člani.
člani uprave so imenovani v skladu z aktom o ustanovitvi oz.
Pravili, če z aktom o ustanovitvi oziroma pravili ni določeno
ufugače, so člani uprave imenovani za določen čas.
^ primeru, ko na podlagi akta o ustanovitvi oz. pravil ni
Mogoče imenovati uprave, imenuje upravo organ, pristojen za
"stanove.
člani uprave ne morejo biti:
~ osebe, ki niso polnoletne ali ki niso poslovno sposobne
~ °sebe, zaposlene v ustanovi
" °sebe, ki opravljajo nadzor nad ustanovo.
Kandidati za člane uprave morajo dati predhodno soglasje
članstvu v upravi.

Prihodki ustanove se ustvarjajo z gospodarjenjem z ustanovitvenim premoženjem, darili, drugimi naklonitvami, prihodki
od opravljanja dejavnosti in na druge načine.
Prihodki ustanove se uporabljajo le za izvajanje namena ustanove in za poslovanje ustanove (plače zaposlenih, stroški in
nagrade za člane uprave, administrativni stroški in podobno).
V ustanovo lahko naklonijo premoženje domače ali tuje
fizične ali pravne osebe (donatorji).
27. člen
(zmanjšanje ustanovitvenega premoženja)
Ustanovitveno premoženje ustanove se lahko zmanjša, če je
to predvideno v aktu o ustanovitvi ali če tako zaradi izjemnega
položaja odloči uprava. Odločitev uprave je veljavna, ko da
nanjo soglasje organ, pristojen za ustanove.

22. člen
(razrešitev uprave oziroma članov)
če uprava ne izpolnjuje nalog, določenih v zakonu, aktu
oa ustanovitvi ali pravilih lahko ustanovitelji ali donatorji, pred9ajo predčasno razrešitev

Ustanova lahko razpolaga z nepremičnino, če da soglasje
organ, pristojen za ustanove.

Pa Predlogu za predčasno razrešitev odloča organ, pristojen
ustanovo.

VII. NADZOR

28. člen
(omejitev glede razpolagajanja z nepremičninami)

®rgan, pristojen za ustanove, lahko v primeru neizpolnjevanja
nalog iz 1. odst. tega člena upravo po uradni dolžnosti razreši.

29. člen
(nadzor nad premoženjem in poslovanjem)

y skladu s 1., 2. in 3. odstavkom tega člena je lahko predčasno
Grešen tudi član uprave, če njegovo delovanje ni v skladu
'nteresi ustanove.

Ustanova mora voditi poslovne knjige ter izdelati letna poročila v skladu s predpisi, ki določajo vodenje poslovnih knjig in
izdelavo računovodskih poročil za zavode.

23. člen
(naloge uprave)

Uprava ustanove je dolžna organu, pristojnemu za ustanove,
letno do konca marca predložiti poročilo o delu in finančnem
poslovanju v preteklem koledarskem letu.

J-|Prava skrbi za izvajanje namena ustanove, zastopa ustanovo
n opravlja druge naloge v skladu z zakonom, aktom o ustanoi in pravili.
seKavaPredsednik
'ma Predsecuprave
ln'ka uprave,
ki gainizvolijo
člani
izmed
predstavlja
zastopa
ustanovo
obsegu, določenem z aktom o ustanovitvi in pravili.

Poročilo o finančnem poslovanju je dolžna predložiti tudi
drugim pristojnim organom. Nadzor nad finančnim poslovanjem opravljajo pristojni državni organi oziroma pooblaščene
organizacije, v okviru katerega je potreben poseben nadzor
nad ustanovitvenim premoženjem, ki se lahko zmanjša, le ob
pogojih navedenimi v 27. členu tega zakona.

^Prava je dolžna ravnati s premoženjem ustanove s skrbjo dobrega gospodarja.

Poročilo o finančnem poslovanju mora biti revidirano s strani
pooblaščenega revizorja.

v,,v
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VIII. PRENEHANJE USTANOVE
30. člen
(razlogi za prenehanje)
Ustanova preneha:
- će premoženje ne zadošća za nadaljnje izpolnjevanja
namena ustanove;
- će namen ustanove postane nemogoč;
- v drugin primerih, ko organ, pristojen za ustanove ugotovi,
da ni pogojev za nadaljnji obstoj ustanove;
- če je Izpolnjen namen zaradi katerega je bila ustanova
ustanovljena.
31. člen
(posledica prenehanja)

3. če ne uporablja imena v skladu s 15. členom tega zakonj
4. če spremeni ime, sedež ali namen ustanove v nasprotju1
členom tega zakona
5. če ne predloži pravil v roku iz 4. odst. 18. člena tega zakojj
6. če zmanjša ustanoviteljsko premoženje v nasprotju z'
členom tega zakona
7. če razpolaga z nepremičninami v nasprotju z 28. člen0'
tega zakona
8. če ne predloži poročil iz 29. člena tega zakona
9. če ne vodi poslovnih knjig v skladu z 1. odstavkom 29'
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 SIT se za prekršek if'
odstavka tega čfena kaznuje tudi odgovorno osebo ustanov
34. člen

'

£
<s
c

t
c

; j'
1

O prenehanju ustanove odloči uprava ali organ, prostojen Za
ustanove, pri čemer upošteva voljo in namen ustanovitelja.
Odločitev uprave je veljavna, ko da nanjo soglasje organ,
prostojen za ustanove.
Organ, pristojen za ustanove, obvesti sodiSče o prenehanju
ustanove.
Sodišče izvede postopek likvidacije v skladu z zakonom o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji.
Ostanek premoženja likvidacijske mase se dodeli drugi ustanovi, ki izvaja enak namen. Ce taka ustanova ne obstaja, se
premoženje dodeli ustanovi, ki izvaja podoben namen.
IX. POSEBNI ORGANI USTANOVE
32. člen
(skrbnik)
Za izvajanje konkretnih nalog v zvezi z delovanjem ali prenehanjem ustanov lahko organ, pristojen za ustanove, imenuje
skrbnika za ustanove, po potrebi pa tudi skrbnika za posamezno ustanovo.
Skrbnik mora biti strokovnjak za navedeno področje in je
lahko izven sestave organa, pristojnega za ustanove.
Skrbnik skrbi za premoženje ustanove od dneva predložitve
akta o ustanovitvi organu, pristojnemu za ustanove, do izdaje
soglasja ter v primerih, ko še ni imenovana uprava in opravlja
druge naloge po nalogu pristojnega ministra.

Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 SIT se kaznuje za pf® "
šek pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik:
- če deluje kot ustanova brez pridobitve soglasja k s*"
o ustanovitvi (2. odstavek 5. člena)
- če uporablja v imenu oziroma firmi besedo ustano"
v nasprotju z 2. in 3. odstavkom 15. člena.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000,00 SIT se kaznuje za prt*'
šek iz prejšnjega odstavka tudi odgovorna oseba pr«vff
osebe.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
35. člen
(prilagoditev obstoječih ustanov)
Obstoječe fondacije, fundacije, fondi, skladi in ustanO'j'
ustanovljene pred uveljavitvijo tega zakona, moraio uskia^
svoje delovanje s tem zakonom v roku 1 leta od dneva iiv^r
vitve tega zakona.
Druge pravne osebe, organizacijske enote ali posamezniki''
uporabljajo besedo fundacija, fondacija, ustanova, sklad »
fond, morajo svoje akte in poslovanje uskladiti z določbajj
tega zakona ali pa prenehati uporabljati ime v roku 1 leta r
uveljavitvi tega zakona.
j
Določba prejšnjega odstavka ne velja za sklade, ki so ustan^
Ijeni s posebnim zakonom ali ki niso pravne osebe.
Po izteku
organ po
dolžnosti,
zbrisati iz

roka iz prvega in drugega odstavka mora pristoji
opravljenem likvidacijskem postopku, po uradj '
subjekte, ki aktov ne uskladijo s tem zakono"
registrov, v katere so vpisani.
36. člen
(podzakonski akti)

X. KAZENSKE DOLOČBE
33. člen
(kazenske določbe)
Ustanova se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
50.000,00 SIT:
1. če opravlja dejavnost v nasprotju s 5. odstavkom 2. člena
2. če ne deluje v skladu z aktom o ustanovitvi in pravili
ustanove (6. člen in 1. in 3. odstavek 18. člena)
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Določbe o vodenju in vsebini evidence iz zadnjega odstavjjj
14. člena tega zakona izda minister, pristojen za upravo v ro»
60 dni po uveljavitvi tega zakona.
37. člen
(začetek veljavnosti zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis"
Republike Slovenije.
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sedeža ali namena ustanove, predlagatelj meni, da natančnejše določbe o spremembi ustanovitvenega akta zato niso
potrebne.
Predlagatelj je skladno s predlogom Sekretariata DZ za zakonodajo in pravne zadeve ter upoštevaje mnenje računovodske
stroke, spremenil tudi prvi odstavek 29. člena sedanjega besedila tako, da mora ustanova voditi poslovne knjige ter izdelati
letna poročila v skladu s predpisi, ki veljajo za vodenje poslovnih knjig in izdelavo računovodskih poročil za zavode.
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U. &Sa,0li i0 upoštevaje sklep Državnega zbora črtal tudi
sto, " predloga zakona za prvo obravnavo, ki je dajal priG/eu, spremembe ustanovitvenega akta ustanovitelju.
Wfv0n Prvotno preveliko liberalnost pri spremembi ustanova akta ter upoštevaje člen o spremembi imena,

Upoštevaje konkretno pripombo Sekretariata DZ za zakonodajo in pravne zadeve o nejasnem statusu skladov v bodoče,
je predlagatelj dopolnil 3. odstavek 35. člena sedanjega besedila, tako da je uporaba besede sklad še nadaljnje dopustna
za sklade, ki so ustanovljeni s posebnim zakonom, torej za
sklade javnega prava, prav tako pa za sklade, ki niso pravne
osebe (npr. skladi pri univerzah).
Sklep DZ, ki se nanaša na operativne in programske fundacije, je predlagatelj v skladu z naročilom Državnega zbora
ponovno proučil. Pridobljena so bila tudi mnenja uglednih
pravnih strokovnjakov civilnega prava iz Nemčije, Nizozemske, Avstrije in Francije. Upoštevaje tipologijo pravnih oseb
v kontinentalnem pravnem sistemu, predlagatelj meni, da
operativne in programske fundacije ne morejo biti opredeljene kot posebna statusna oblika, oziroma kot tako imenovane članske fundacije oziroma ustanove. Da ta rešitev
odstopa od poznanih tujih ureditev ugotavlja tudi Sekretariat
DZ za zakonodajo in pravne zadeve. Zakon o ustanovah
namreč ne ureja le tako imenovanih kapitalskih ustanov
(Kapitalstiftungen), saj dikcija, da je »ustanova na določen
namen vezano premoženje' pomeni, da je namen lahko tako
npr. zgolj štipendiranje kot tudi npr. šolanje. Predlog zakona
o ustanovah zato ne ureja le kapitalskih ustanov, ampak tudi
izvajalske oziroma zavodske (Anstaltstiftungen), seveda če
zakonodaja, ki ureja določeno dejavnost (npr. šolstvo, kultura, zdravstvo), dopušča, da se določena dejavnost opravlja
tudi v tej statusni obliki. Predlagatelj meni, da bi opredelitev
vmesne oblike med ustanovo, kot na namen vezanim premoženjem in korporacijo, kot člansko obliko pravne osebe, bila
v popolnem nasprotju s kontinentalnim pravnim sistemom.
Kot edino možno varianto je zato predlagatelj ocenil, da
z dopolnitvami 11. člena (nova 4. točka), 15. člena (nov 3.
odstavek), 30. člena (nova 4. alinea) in 34. člena (dopolnitev 2.
alinee z besedami: »in 3. odstavkom 15. člena), pokrije tudi
operativne in programske fundacije, ne da bi jih posebej
kjerkoli navajal. Tako so z določbo, da mora biti velikost
ustanovitvenega premoženja primerna za izvajanje namena
ustanove, kakor tudi z navedenimi dopolnitvami pokrite tudi
tiste ustanove, katerih ustanovitev ne izvira iz ustanovitvenega premoženja in potrebe po gospodarjenju z njim, ampak
se ustanovijo z namenom, da šele zberejo premoženje, s katerim bodo v nadaljevanju uresničevale svoje splošnokoristno
oziroma človekoljubno poslanstvo. Dopolnitev 11. člena tako
pomeni, da tudi te ustanove izpolnjujejo pogoj, da imajo
primerno ustanovitveno premoženje (tako, ki omogoča uresničitev namena ustanove) že ob simboličnem premoženju,
vendar pa bodo morale take ustanove oziroma njeni ustanovitelji zagotoviti dejanske pogoje za izvajanje dejavnosti, ker bo
le-ta vodila do uresničitve splošnokoristnih oziroma človekoljubnih namenov ustanove. Dopolnitev v 30. členu omogoča
ustanovitev ustanove, katere trajanje je vezano na izpolnitev
točno določenega programa ustanove.
Le tak način opredelitve ustanove kot posebne statusne
oblike omogoča konsistentno graditev pravnega sistema do
sprejema civilnega zakonika oziroma vsaj splošnega dela, ki
bi urejal pravne osebe, podobno kot je to v vseh modernih
civilnih zakonikih kontinentalnega pravnega sistem.
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Predlagatelj ugotavlja, da nekaterih sklepov Državnega zbora
oziroma pripomb Sekretariata DZ za zakonodajo in pravne
zadeve ni smiselno realizirati v tem zakonu, ker so že urejeni
v drugi zakonodaji. Tako je vprašanje varstva upnikov v primeru, ko bi ustanovo ustanovil prezadeloženi državljan, urejeno v oblikacijskem pravu in ga statusne zakonodaje posebej
ne urejajo (npr. tudi ne zakon o gospodarskih družbah).
Vprašanje varstva dedičev pa je ustrezno urejeno v predpisih
dednega prava.
Prav tako predlagatelj ne more v okviru tega zakona realizirati
sklepov Državnega zbora o denacionalizaciji bivših podržavljenih ustanov, čeprav ne nasprotuje vsebini sklepa. Predlagatelj meni, naj se to vprašanje uredi v posebnem zakonu.

Amandmaji Vlade Republike Slovenije
1. AMANDMA k 9. členu (ustanovitveno premoženje)
Prva vrstica drugega odstavka se spremeni in se na novo
glasi:
»če je ustanovitveno premoženje denar mora biti nakazan na
ustrezen račun (pri agenciji za plačilni promet ali pri banki).«
V tretjem odstavku se pred besedo cenilca vstavi beseda
»sodnega«.
Obrazložitev:
Z dodatnim pojasnilom na kakšen račun mora biti nakazano
ustanovitveno premoženje se predlagatelj izogne kakršnimkoli nesporazumom. Ravno tako z dodatkom, da mora biti
cenilec sodni.
Celotno besedilo 9. člena bi se tako na novo glasilo:
9. člen
(ustanovitveno premoženje)
Ustanovitveno premoženje so lahko denar, premičnine,
nepremičnine in druga premoženjska upravičenja.
Če je ustanovitveno premoženje denaf mora biti nakazan na
ustrezen račun (pri agenciji za plačilni promet ali pri banki).
Če so ustanovitveno premoženje nedenarna sredstva, je treba
predložiti uradno cenitev sodnega cenilca.
Ustanovitelj mora ustanovitveno premoženje izročiti tako, da
lahko organ, pristojen za ustanove, skrbnik oziroma ustanova
z njim prosto razpolaga v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
Velikost ustanovitvenega premoženja mora biti primerna za
izvajanje namena ustanove.
Za ustanovitveno premoženje se vodi ločena evidenca.
2. AMANDMA k 17. členu (sprememba imena, sedeža ali
namena)
Tretji odstavek 17. člena se spremeni in se na novo glasi:
»Sprememba iz 1. in 2. odstavka je veljavna, ko da soglasje
organ, pristojen za ustanove«.
Obrazložitev:
Predlagatelj se je s preciznejšo določitvijo vsebine tretjega
odstavka izognil možnostim različnih interpretacij te določbe.
Celotno besedilo 17. člena bi se tako na novo glasilo:
17. člen
(sprememba, imena, sedeža ali namena)
Ime, sedež ali namen ustanove lahko spremeni uprava
v skladu z aktom o ustanovitvi.
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Sklep, ki se nanaša na prilagoditev davčnega sistema, glede
prilagoditve davčne ureditve, ki bo vzpodbujala nalaganje
premoženja v splošnokoristne in dobrodelne ustanove, bo
predlagatelj upošteval ob prvi spremembi davčne zakonodaje.
V zvezi s sklepom o namenski uporabi trošarine pa predlagatelj ugotavlja, da so v skladu z ustavo Republike Slovenije in
proračunom vsi prihodki od davkov in prispevkov vir proračuna in zato ni možno del trošarine od prodaje tobačnih
izdelkov in alkoholnih pijač nameniti ustanovi, ki bi svoj
trajen, splošnokoristen ali dobronameren namen vezala na
preprečevanje bolezni odvisnosti. Ustanove se v načelu ne bi
financirale iz državnega proračuna, saj njihova funkcija ni
v uporabi proračunskih virov, ampak drugih virov.

Če akt o ustanovitvi ne vsebuje določb o spremembi imena,
sedeža ali namena, upošteva uprava pri spremembi voljo in
namen ustanovitelja ter dolžnost ravnanja s premoženjem
ustanove s skrbnostjo dobrega gospodarja.
Sprememba iz 1. in 2. odstavka je veljavna, ko da soglasje
organ, pristojen za ustanove«.
3. AMANDMA k 25. členu (nagrada za člane uprave in stroški
poslovanja ustanove)
Spremeni se 1. odstavek 25. člena tako, da se za besedo
»uprava« črta ter doda novo besedilo, ki se glasi: »ob upoštevanju meril, ki so določena v ustanovitvenem aktu ali pravilih.«
Ooda se nov 2. odstavek, ki se glasi:
»Organ, pristojen za ustanove lahko določi zgornjo mejo
zneskov iz prvega odstavka tega člena.«
V tretjem odstavku se na začetku besedila doda beseda
»Drugi«, besedilo na koncu odstavka pa se dopolni z besedilom: »če v ustanovitvenem aktu ali pravilih ni drugače določeno«.
Obrazložitev:
Državni zbor ni posebej predlagal te dopolnitve, Vlada Republike Slovenije pa jo predlaga, saj predlagatelj meni, da je
določba, ki govori o nagradah in stroških poslovanja ustanove s to dopolnitvijo jasnejša.
Celotno besedilo novega 25. člena bi se glasilo:
25. člen
(nagrada za člane uprave In stroški poslovanja ustanove)
Člani uprave so upravičeni do povrnitve potnih stroškov,
dnevnice in do nagrade, ki jih določi uprava, ob upoštevanju
meril, ki so določena v ustanovitvenem aktu ali pravilih.
Organ, pristojen za ustanove, lahko določi zgornjo mejo zneskov iz prvega odstavka tega člena.
Drugi stroški, ki se lahko namenjajo za poslovanje ustanove
(plače, potni stroški ter dnevnice zaposlenih, drugi stroški
poslovanja in podobno) ne smejo za več kot 20% presegati
višine, določene s predpisi za področje državne uprave in
javnih služb, če v ustanovitvenem aktu ali pravilih ni drugače
določeno.
4. AMANDMA k 29. členu (nadzor nad premoženjem In
poslovanjem)
Spremeni se zadnji odstavek in se na novo glasi:
»Organ, pristojen za ustanove lahko zahteva, da mora bit1
poročilo o finančnem poslovanju revidirano s strani pooblaščenega revizorja.«
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Obrazložitev:
Po ponovni proučitvi te določbe se je predlagatelj, zlasti tudi
"a opozorilo Ministrstva za finance, odločil za manj obvezujočo dikcijo, saj je bilo iz prejšnje mogoče sklepati na visoke
'inančne stroške zvezane z obveznim revidiranjem poročila
o finančnem poslovanju.
Celotno besedilo 29. člena bi se tako na novo glasilo:
29. člen
(nadzor nad premoženjem in poslovanjem)
Ustanova mora voditi poslovne knjige ter izdelati letna porodila v skladu s predpisi, ki določjo vodenje poslovnih knjig in
izdelavo računovodskih poročil za zavode.

Uprava ustanove je dolžna organu, pristojnemu za ustanove,
letno do konca marca predložiti poročilo o delu in finančnem
poslovanju v preteklem koledarskem letu.
Poročilo o finančnem poslovanju je dolžna predložiti tudi
drugim pristojnim organom. Nadzor nad finančnim poslovanjem opravljajo pristojni državni organi oziroma pooblaščene
organizacije, v okviru katerega je potreben poseben nadzor
nad ustanovitvenim premoženjem, ki se lahko zmanjša, le ob
pogojih navedenimi v 27. členu tega zakona.
\io(y
Organ, pristojen za ustanove lahko zahteva, da mora biti
poročilo o finančnem poslovanju revidirano s strani pooblaščenega revizorja.
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Predlog zakona o SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU
OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB - EPA 538 - DRUGA OBRAVNAVA
Vlada Republike Slovenije je na 120. seji dne 22. decembra
1994 določila besedilo:

bah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih
oseb - druga obravnava.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DAVKU OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB,

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

ki vam ga pošiljamo v drugo obravnavo in sprejem na
podlagi stališč in sklepov 19. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 14/4-1994 in 187. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati vam pošiljamo v obravnavo in sprejem amandmaje
Vlade Republike Slovenije k predlogu zakona o spremem-

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Siniša MITROVIĆ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.

Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o davku od dobička pravnih
oseb
,
1. člen

8. člen

V zakonu o davku od dobička pravnih oseb (Uradni list Republike Slovenije, št. 72/93) se v zadnji alinei 13. člena pred
besedo »odpisane« doda besedilo »formirani popravki vrednosti in«.

V 30. členu se beseda »prejete« nadomesti z besedo »obračunane«.

2. član

V 31. členu se za besedo »rezervacije« doda beseda »stroškov«.

V 17. členu se besedilo »Zavezanec obračunava amortizacijo
po posameznih amortizacijskih skupinah« nadomesti z besedilom »Najvišje letne amortizacijske stopnje po posameznih
amortizacijskih skupinah so«.
3. člen
V 19. členu se za besedo »povprečne« doda beseda »ponderirane«.
4. člen
Za členom 22. se doda nov 22. a člen, ki se glasi:
»Stroški za prehrano med delom se priznajo kot odhodek po
določbah 21. člena tega zakona le davčnim zavezancem, ki
imajo organizirano in obvezno prehrano med delom v internih
restavracijah ali v drugih gostinskih obratih.«

9. člen

10. člen
Za 31. členom se doda nov 31. a člen. ki se glasi:
»Davčna osnova zadruge se zmanjša za del presežka, ki ga je
zadruga dosegla v poslovanju s člani (ristorno), vendar največ
v višini davčne osnove.
Zmanjšanje davčne osnove po prejšnjem odstavku uveljavlja
zadruga pod pogojema:
- da izplača ristorno članu glede na njegovo poslovanje
z zadrugo,
- da izplačilo temelji na članovi pravici, zagotovljeni v zadružnih pravilih ter na sklepu upravnega odbora zadruge.«
11. člen

5. člen

V prvem odstavku 32. člena se beseda »družabnike« nadomesti z besedo »družbenike«.

V drugem odstavku 23. člena se za besedama »pri bankah«
postavi vejica in doda besedilo »hranilnicah in hranilno kreditnih službah«.

12. člen
V 38. členu se stopnja »30%« nadomesti s stopnjo »25%«.

6. člen
V prvem in drugem odstavku 25. člena se za besedo »izplačila« doda besedilo »iz dobička«.
7. člen
V 27. členu se na koncu drugega odstavka doda besedilo »ali
povezanim osebam.«
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13. člen
V 39. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V primeru finančnega najema, se davčna olajšava po prejšnjem odstavku priznava davčnemu zavezancu, ki opredmeteno osnovno sredstvo pridobi na podlagi finančnega najema«
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ki se glasi: »Člani skupine se morajo zavezati, da bodo pokrivali izgubo posameznih članov skupine.«

14. član
v 40

- Členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi

"Jj primeru finančnega najema, se določbe prejšnjega
ostavka
uporabljajo tudi v primeru, če najemojemalec izgubi
av|
co uporabe opredmetenega osnovnega sredstva.«
15. člen
^ tretjem odstavku 42. člena se številka »30« nadomesti
»'eviiko »50« ter se na koncu odstavka doda besedilo, ki se

'

V šestem odstavku 47. člena se črta besedilo »ali se naknadno
ugotovi, da izguba ni bila dejansko pokrita«.

17. člen
Za 65. členom se doda nov 65. a člen, ki se glasi:
»Ne glede na določbe četrte alinee 6. člena tega zakona,
pooblaščene investicijske družbe ne plačujejo davka do 31.
12. 1996.«

obh82ancu' zaposluje invalide s 100% telesno okvaro in
osebe, pa za znesek, ki je enak 70% izplačanih
pl
« tem osebam.«
16. člen
' Petem odstavku 47. člena se črta besedilo zadnjega stavka,

18. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije in se uporablja tudi za obračun davka od
dobička za leto 1994.

OBRAZLOŽITEV
zt3or
41"'
Rapublike Slovenije je na 19. seji zbora, dne 14.
ob m
rioD,ltvah
P obravnavi predloga zakona o spremembah in
ptoji
zakona o davku od dobička pravnih oseb sprejel
kot
star«*9 zakona
ustrezen, hkrati pa je sprejel sklepe in
na se
u
tir,,'
i upoštevajo pri pripravi besedila predloga za
9o obravnavo.

z vidika večjih vlaganj sredstev v obnovo tehnoloških kapacitet in njihovo širitev);
- da so proti dodatnim selektivnim olajšavam v zakonu;

V

- pri kreiranju davčnega sistema je pomembna nevtralna
davčna politika, nižja davčna stopnja pomeni večjo stimulacijo od selektivnih davčnih olajšav.

MnJadu s četrt0 točko stališč in sklepov je predlagatelj
Prsh 8nodoločbo
novega 22. a člena tako, da se stroški za
org/ . med delom priznavajo le, če ima davčni zavezanec
birano in obvezno prehrano med delom.

Glede na navedeno ter na sprejeto politiko davčne reforme in
sprejetimi ter predlaganimi rešitvami v zakonu predlagatelj
meni, da sistem obdavčevanja dobička pravnih oseb že
zajema temeljni instrumentarij za usmerjanje in vplivanje na
pospeševanje gospodarskega razvoja. Ta pa je vključen
v opredelitvi davčne osnove (iz primerjave z ureditvami v tujini
je razvidno, da so v tujini uveljavljene olajšave v našem
sistemu vgrajene že v opredelitvi davčne osnove - amortizacija, rezervacije, popravek in odpis terjatev...), v znižani stopnji obdavčitve (ki je predvsem spodbuda za uspešne davčne
zavezance) ter v opredelitvi davčnih spodbud, ki so naravnvne
v smeri obnove in širitve tehnoloških kapacitet.

[>rM?du 2 navedenim ter s tretjo točko stališč in sklepov je
°(fst 9atel
J pripravil spremembe in dopolnitve tretjega
"em a 42~ 6,ena tako< da i° znižanje davčne osnove davčo
zavezancu, ki zaposluje invalide enako kot v zakonu
p/g?'"?dnini. Znižanje davčne osnove se povečuje od 30%
ia£ 'nvaUdom na 50% teh plač, davčnim zavezancem, ki
y ey lnva,lcle
ossh Pa
' '°se davčna osnova
s 100% znižuje
telesnozaokvaro
in gluhoneme
70% izplačanih
plač
vail
dom.

Pr
učn * 2 • 5 in to6ko stališč in sklepov je predlagatelj
Uh u Pr'P0mbe in predloge ter jih ni upošteval, iz razlogov, ki
nadaljevanju navajamo:
'• Po H 9i
*8 dr0
točki sklepov in stališč naj se pri pripravi zakona
ki k 9° obravnavo prouči in upošteva pripombe in predloge,
s
0
°SDn
P°zlt
'vn0 vplivali na razvoj in prestrukturiranje
lz ri
^odarstva
P Pomb in predlogov ob prvi obravnavi
"/a d 816 mo6 ugotoviti, da so naravnane v smeri uveljavlja»r^tnlh selektivnih olajšav. Zato je tudi v okviru javne
Mpr w ve mnenj o tem zakonu (matično delovno telo je
ttg//AC '° lavno predstavitev mnenj, po 7. točki sklepov in
nls lej dne 27. 6. 1994) bilo obravnavano vprašanje vključevac/arJ ktivnih olajšav, za usmerjanje in pospeševanje gospo9a
l*on„?
POs
^vm razvoja.
zlasti: Udeleženci javne predstavitve mnenj so

2. Po peti točki stališč in sklepov naj se pri pripravi zakona za
drugo obravnavo prouči možnost uveljavitve davčne olajšave
za donatorstva v obliki odštevanja od zneska za plačilo davka
in ne le od davčne osnove.
Iz primerjave z ureditvami v tujini je razvidno, da se dana
sredstva v obliki donacij odštevajo od davčne osnove, pri
čemer pa se pretežno uporabljata dva kriterija za določitev
zgornje meje odštetih sredstev, in sicer delež v vseh prihodkih
ali delež v ustvarjenem dobičku. Osnovni namen takih rešitev
je, da pri donatorstvu sodelujeta oba partnerja - država in
davčni zavezanec.

%uc!,09 zakona o davku od dobička pravnih oseb je poziti*<£,dodatna sP°dbuda za gospodarstvo In gospodarske

Predlagana rešitev, da se donatorska sredstva odštevajo od
zneska za plačilo davka pa temelji le na izbiri davčnega
zavezanca, da svojo davčno obveznost poravna z dodelitvijo
donatorskih sredstev upravičencem po zakonu. Ali drugače
povedano, ob taki rešitvi pri donatorstvu sodeluje le država
z neposrednim zmanjševanjem davčnih virov.

jo,*«*® amortizacijske stopnje omogočajo znižanje davčne
9
'n tudi tehnološko prenovo;

Glede na navedeno, predlagatelj ne podpira predlagane rešitve.

t u^no je znižanje davčne stopnje (ki je v primerjavi
ot)r
ač aml v tujini celo atraktivna), redefiniranje osnov za
°5"ov-"? davka' posebno tisti del spodbud, ki iz davčnih
'Zvzema investicijska vlaganja (posebej pomembno

3. Po šesti točki stališč in sklepov naj so pri pripravi zakona za
drugo obravnavo uredi plačilo posebne akontacije pri davčnem zavezancu, izplačevalcu dividend tako, da se ta odšteje
od obračunanega davka od dobička te pravne osebe.
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Na področju obdavčevanja dobička pravnih oseb v povezavi
s sistemom obdavčevanja fizičnih oseb (prejemnikov dividend
ali drugih deležev v dobičku) je v večini držav uveljavljen t. im.
»klasičen« sistem obdavčevanja, ki ima za posledico dvojno
obdavčevanje teh sredstev. Tam, kjer so uveljavljene rešitve
za omilitev ali odpravo dvojnega obdavčevanja pa sta ponavadi uveljavljena ali »imputacijski« ali »integracijski« sistem.
Oba navedena sistema imata popolnoma enake končne
učinke, razlikujeta se le v tehnični izvedbi postopkov. V sedaj
veljavnem davčnem sistemu imamo rešitve, ki med pravnimi
osebami, rezidenti, v celoti odpravljajo dvojno obdavčevanje
dobička, v povezavi z obdavčevanjem fizičnih oseb, rezidentov, pa imamo okoli 90% integriranost. S predvideno znižano
stopnjo davka od dobička (stopnja 25%) se na področju
obdavčevanja dobička, v povezavi z obdavčevanjem fizičnih
oseb doseže več kot 100% integriranost. Če se ta sistem
obrazloži z delovanjem -imputacijskega' sistema je moč ugotoviti, da v sistemu dohodnine »imputiramo« več kot znaša
davčna obveznost pravnih oseb (po stopnji 25%).
Primer »imputiranja- davka od dobička v sistem dohodnine je
razviden iz naslednje tabele:
Stopnja davka
od dobička = 30%
Dobiček
1.000
Davek (30%)
300
Dividenda
700
Zmanjšanje dividende
za 40%
280
Dividenda za obdavčitev 420
V dohodnino imputirano 280
enot davka od dobička od
plačanih 300 enot. -Imputirano" 93% že plačanega davka
pri pravni osebi.

Stopnja davka
od dobička = 25%
Dobiček
1.000
Davek (25%)
250
Dividenda
750
Zmanjšanje dividende
za 40%
300
Dividenda za obdavčitev 450
V dohodnino imputirano 300
enot davka od dobička, dejansko pa je plačano 250
enot. Imputirano več kot
100% že plačanega davka pri
pravni osebi.

Ob tem velja poudariti, da integracijski sistem temelji ni
zagotavljanju približno enake končne davčne obremenitve
dobička iz poslovanja, ne glede na obliko organiziranosti
(npr. pravna oseba ali zasebnik). Primer integriranosti je razviden iz naslednje tabele:
Fizična oseba, lastnik pravne
osebe
Dobiček pravne osebe 1.000
Davek (30%)
300
Dividenda
700
Zmanjšanje dividende
za 40%
280
Dividenda za obdavčitev 420
Davek od dividend (50%) 210
Skupna davčna
obveznost
510(300+210)
Skupna davčna obremenitev
po novem (25% davek na dobiček +50% na dohodnino)
475(250+225)

Fizična oseba,
zasebnik
Dobiček
Davek (npr. 50%)

1.000
500

Skupna davčna
obremenitev

500

Integracijski sistem se uveljavlja z eno od naslednjih metod:
- odštevanje dividend od davčne osnove,
- dve stopnji obdavčevanja (nižja za razdeljeni dobiček)
- in dve na izključitev dividend iz dohodnine.
V našem davčnem sistemu smo uveljavili zadnjo metodo.
Iz razprave na seji Državnega zbora je razvidno, da je namen
šeste točke sklepov in stališč Državnega zbora, da se
z davčno zakonodajo doseže popolna izključitev dvojneg*
obdavčevanja dobička pri pravnih osebah in prejemnikih dividend. Predlagatelj ugotavlja, da je s predlagano 25% stopnjo
davka od dobička in veljavnim zakonom o dohodnini v celoti
odpravljeno navedeno dvojno obdavčenje in je na ta naćin
uresničen tudi namen šeste točke sklepov in stališč Državnega zbora.
I

Amandmaji Vlade Republike Slovenije

Obrazložitev:

1. Amandma k 4. članu:

Na podlagi 29. člena zakona o bankah in hranilnicah je izda' ;
Svet Banke Slovenije sklep o višini in načinu oblikovanj® ;
rezervacij za zavarovanje pred potencialnimi izgubami bani 5
in hranilnic. Po navedenem sklepu, bankam in hranilnicam, jjj ^
predpisano kapitalsko ustreznost (8%) presegajo za 20 5
odstotkov ni potrebno oblikovati splošnih rezervacij, ki s"
5
namenjene za zavarovanje pred neznanimi bodočimi izgu" L
bami. Posebne rezervacije pa se oblikujejo za pokrivanj'
potencialnih izgub iz terjatev v skupinah B, C. D in E (v sklad"
s sklepom o razvrstitvi terjatev).

»Besedilo 22. a člena se črta.«
Obrazložitev:
Po četrti točki stališč in sklepov Državnega zbora, naj se pri
pripravi zakona za drugo obravnavo predvidi priznavanje stroškov za prehrano med delom le pod pogojem, da so bila
prejeta nadomestila dejansko uporabljena za prehrano med
delom, ter naj se predvidi ustrezen mehanizem nadzora. Predlagatelj meni, da je predlagana rešitev neizvedljiva, saj se
priznavanje stroškov za prehrano med delom opredeljuje le
v tistih primerih, kjer je ta dejansko organizirana in obvezna
v internih restavracijah ali gostinskih obratih z voncher-ji, ki
veljajo kot plačilno sredstvo. Ob tem velja poudariti, da
tovrstna infrastruktura ni zagotovljena v celoti za vse davčne
zavezance, zato predlagatelj ocenjuje, da za predlagano rešitev tudi ni mogoče opredeliti učinkovitega mehanizma nadzora.
2. Amandma k S. členu:

3. Amandma k 6. členu:
Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi:

D,
ir
m

»V prvem odstavku 25. člena se številka »0,2« nadome8'' Sr
s številko »0,3«.
F)<
Ve
Obrazložitev:
V«

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
»V tretjem odstavku se doda besedilo:
Bankam in hranilnicam, ki predpisano kapitalsko ustreznost
presegajo za več kot 20 odstotkov, se med odhodke ne priznajo oblikovane splošne rezervacije. Posebne rezervacije se
priznajo kot odhodek v višini 50% obračunanih zneskov bankam in hranilnicam s 14% do 18% kapitalsko ustreznostjo,
bankam in hranilnicam, ki presegajo 18% kapitalsko ustreznost, pa se ne priznajo.«
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Menimo, da bankam in hranilnicam, ki imajo višjo kapitals*"
ustreznost od predpisane ni potrebno oblikovati splošni"
rezervacij pred izkazom dobička za obdavčitev ter tudi pose S'
nih rezervacij, pri bankah in hranilnicah, katerih kapitals*8
ustreznost presega 18%.

Predlogi za spremembo davčne olajšave, ki je namenjenfl3
izplačilom donatorskih sredstev, temeljijo na selektivnem P ' vc
stopu (povečanje olajšave le za določene namene) ali 1 V 3
drugačni sistemski ureditvi priznavanja tovrstnih olajšav (z" '
ževanje plačil davka). Glede na navedbe v točki 3 obrazložit"®8
ter na potrebe in vlogo tovrstnih izplačil. Vlada prediafl
povečanje davčne olajšaveza vse v zakonu opredeljene n''.
mene.
'
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turne, znanstvene, vzgojno izobraževalne, športne, ekološke
in religiozne namene, kadar so izplačana osebam, ki so
v skladu s posebnimi predpisi organizirane za opravljanje
takšnih dejavnosti - vendar največ v višini 0,2% ustvarjenih
prihodkov.

Besedilo členov, ki se spreminjajo
adni list RS, št. 72/93)

,lJr

13. člen
Me

d odhodke po tem zakonu ne štejejo:

davki, ki jih je plačal lastnik davčnega zavezanca kot fizična
~ denarne kazni,
~ zamudne obresti od nepravočasno plačanih davkov in
Pr|spevkov,
~ odhodki za pokrivanje izgub iz prejšnjih let,
~ rezervacije za kritje možnih izgub,
odpisane terjatve od delavcev, lastnikov ali povezanih oseb.
17. člen
Rezanec
obračunava amortizacijo po posameznih amortiiac
'iskih skupinah: .
Amortiizacijske skupine
i ,^'adbeni objetki
[Stavbe
ta«
^aornji.Ceste,
ustrojkomunalni
železniškihobjekti,
prog
21^r»rerna
' V0Zlla
za ' mehanizacija...
s
dsi«iavn°rema
opravljanje
tj rudnikov
ter
1 Raziskovanje,
pridobivanje
2 jPr®nos nafte in plina
prema
9o«P Qdars
za vodno
k,! ,
tvo, vodovod in
Racijo
i^i," 9,Prema za gojitev, varstvo in
9on»riv ,n
,an'e 9°zdov ter
?
lov divjadi
Op^ačunalniki in računalniška
3 V {
3,1', ®, . letni nasadi
lldbdUl
Malin, robide in ribez
3 j jv.^ine,
^ "itrorastoče drevje
n
5; 9^ ovna čreda
5,i
vlaganja
-Ojobro ime

najvišje letne
amortizacijske stopnje
(v %)
10
5
14,3

27. člen
Če je davčni zavezanec dal zaposlenim delavcem, lastnikom
ali povezanim osebam posojilo brez obresti ali z obrestno
mero, ki je nižja od zadnje znane, ob času odobritve posojila,
skupne povprečne ponderirane medbančne letne obrestne
mere, se davčna osnova poveča za razliko med obrestmi,
obračunanimi po skupni povprečni ponderirani medbančni
letni obrestni meri in obrestmi, ki jih je zaračunal davčni
zavezanec.
Če je banka ali druga finančna organizacija dala lastnikom ali
drugim povezanim osebam posojilo brez obresti ali
z obrestno mero, ki je nižja od povprečne obrestne mere, ki jih
ob času odobritve posojila za takšna posojila zaračunava
tretjim osebam, se davčna osnova poveča za razliko med
obrestmi, obračunanimi po povprečni obrestni meri in
obrestmi, ki jih je zaračunala lastnikom.
30. člen

33,3
20

Davčna osnova se zmanjša za prejete obresti od dolgoročnih
in kratkoročnih vrednostnih papirjev, ki so jih izdale Republika Slovenija, občine ali javna podjetja, ki so jih ustanovile
Republika Slovenija oziroma občine, vendar največ v višini
davčne osnove.

14,3

31. člen

50

Davčna osnova se zmanjša za že obdavčene, neporabljene
dolgoročne rezervacije, ki jih je davčni zavezanec izkazal
v prihodkih, vendar največ v višini davčne osnove.

50

32. čten
33,3
33,3
50
33,3
20

19. člen
hluij
na Dr0dh°dke se priznajo obračunane obresti, razen obresti
prideta posojila od lastnikov ali povezanih oseb, ki se
PosJa|0 največ v višini zadnje znane, ob času odobritve
ki10
skupne povprečne medbančne letne obrestne mere,
' objavi, a Banka Slovenije.
23. člen
čne
*«
rezervacije
priznajorazen
v obračunanih
nih " vendar
največ dostroškov
70% tehsestroškov,
dolgoroč30
Z naslova dotaci 2
^dstva™ '' '
> ' proračunov za osnovna
Re;
v ervac e r
8ndar 'i P ' bankah se priznajo v obračunanih zneskih
v
sklaH„un,v»e do višine, ki jo predpiše Banka Slovenije,
z 29. členom zakona o bankah in hranilnicah.
Na
PoflJ?®na določbe prejšnjega odstavka, se pri bankah ki so
V
hladilu z odločbo
Predsanacije
sanacije, priznajo tudi rezervacije
BankeinSlovenije.

Med

Med odhodke se priznajo tudi izplačila za politične organizacije, vendar največ do zneska, ki je enak trikratni povprečni
mesečni plači na zaposlenega pri davčnem zavezancu.

Davčni zavezanec, ki izplačuje dividende in druge deleže
v dobičku (v nadaljnjem besedilu: dividende), mora ob vsakem izplačilu dividende obračunati in plačati posebno akontacijo za davek od dobička in dohodnine glede na izplačano
dividendo (v nadaljnjem besedilu: posebna akontacija), in
sicer po stopnji 15% za prenos v tujino in po stopnji 25% za
prejemnike - rezidente Republike Slovenije (razen za fizične
osebe - družabnike osebnih družb). Davčni zavezanec izda
prejemniku dividende potrdilo o plačani posebni akontaciji.
Pri davčnem zavezancu - prejemniku dividende se davčna
osnova poveča za prejete dividende, vključno s plačano
posebno akontacijo.
Pri davčnem zavezancu, ki je povečal davčno osnovo po
prejšnjem odstavku, se plačilo obračunanega davka od
dobička zniža za plačano posebno akontacijo.
Če je izplačevalec dividend davčni zavezanec - rezident
Republike Slovenije obračunal in plačal davek od dobička po
stopnji iz 38. člena tega zakona, ne obračuna in ne plača
posebne akontacije po prvem odstavku tega člena, za pravne
osebe - rezidente Republike Slovenije.
V primeru iz prejšnjega odstavka se davčna osnova davčnega
zavezanca - rezidenta Republike Slovenije, ki je prejel dividende, ne poveča za prejete dividende.
38. čten

25. čten
°dhodke se priznajo tudi izplačila za humanitarne, kul-

Davek se plačuje po stopnji 30%.
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39. člen

Znižanje davčne osnove po prejšnjih odstavkih se prizna
v višini izplačanih plač, vendar največ v višini davčne osnove.

Davčnemu zavezancu se prizna davčna olajšava v višini 20%
investiranega zneska v opredmetena osnovna sredstava
(razen v osebna motorna vozila) in neopredmetena dolgoročna sredstva, vendar največ v višini davčne osnove.

47. člen

40. člen
Če davčni zavezanec proda oziroma odtuji opredmeteno
sredstvo oziroma neopredmeteno dolgoročno sredstvo prej
kot v treh letih po letu, v katerem je izkoristil davčno olajšavo
po 39. členu tega zakona, mora za znesek izkoriščene davčne
olajšave povečati davčno osnovo, in sicer v letu prodaje
oziroma odtujitve sredstva.
42. člen
Davčnemu zavezancu, ki v poslovnem letu za nedoločen čas
in najmanj za dve lefi zaposli pripravnike oziroma druge
delavce, ki prvič sklepajo delovno razmerje, in delavce, ki so
bili pred sklenitvijo delovnega razmerja najmanj 6 mesecev
prijavljeni pri službi za zaposlovanje, se davčna osnova zniža
za znesek, ki je enak 30% izplačanih plač teh zaposlenih in
sicer največ za prvih 12 mesecev njihove zaposlitve.
če davčni zavezanec prekine delovno razmerje osebi iz
prvega odstavka tega člena (razen na zahtevo te osebe) prej
kot v dveh letih od njene zaposlitve, mora za znesek izkoriščene olajšave po tem členu povečati davčno osnovo in sicer
v letu prekinitve delovnega razmerja.
Davčnemu zavezancu, ki zaposluje invalide, se davčna
osnova zniža za znesek, ki je enak 30% izplačanih plač invalidov.
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Davčni zavezanec - rezident Republike Slovenije, ki je lastnik
več kot 90% osnovnega kapitala drugega davčnega zavezanca - rezidenta Republike Slovenije, lahko ugotavlja
davčno obveznost na podlagi skupinskega davčnega izkaza (v
nadaljnjem besedilu: obdavčenje v skupini).
Vsak član skupine predloži davčnemu organu svoj davčni
izkaz, le eden od članov skupine pa predloži tudi skupinski
davčni izkaz.
V skupinskem davčnem izkazu se izguba v davčnem izkazu
članov skupine pokrije z dobički drugih članov skupine. Če s«
po pokritju izgube izkaže dobiček, so zavezanci za davčne
obveznost po skupinskem davčnem izkazu posamezni član'
skupine, sorazmerno obdavčljivemu dobičku iz posamezni"
davčnih izkazov.
Plačilo obračunanega davka po skupinskem davčnem izkazu
opravi predlagatelj tega izkaza.
Pripravo skupinskega davčnega izkaza, najmanj za tri le<a'
odobri davčni organ na zahtevo članov skupine. Člani skupine se morajo zavezati, da bodo pokrivali izgubo posameznih članov skupine.
Če se posamezni član skupine naknadno opredeli za pose'
mično obdavčenje, ali se naknadno ugotovi, da izguba ni bij>
dejansko pokrita, mora vsak član skupine plačati razliko, kij4
nastala zaradi spremembe obdavčenja v skupini.
Minister za finance predpiše obliko in način .priprave skupi"'
skega davčnega izkaza.

poročevalec, št. 1

Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O REŠEVANJU
VODNOGOSPODARSKIH VPRAŠANJ - EPA 950
Vlada Republike Slovenije je na 115. seji 24. novembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE O REŠEVANJU VODNOGOSPODARSKIH VPRAŠANJ,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor,
- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve,
- Janez KOKOL, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za okolje in prostor,
- Borut MAHNIČ, vodja službe za mednarodnopravne
zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. .

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Republike Madžarske o reševanju vodnogospodarskih vprašanj
1. člen
Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
*'ado Republike Madžarske o reševanju vodnogospodarskih
v
Prašanj, podpisan 21. oktobra 1994 v Ljubljani.

2. Pristojna organa pogodbenic sta za Republiko Slovenijo
Ministrstvo za okolje in prostor. Republiška direkcija za varstvo okolja in urejanje voda, za Republiko Madžarsko pa
Ministrstvo za promet, zveze ter vodno gospodarstvo.
2. člen
Veljavnost sporazuma

2. član
Sporazum se v izvirniku v slovenskem in madžarskem jeziku
Olasi:
SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN
VLADO REPUBLIKE MADŽARSKE
O REŠEVANJU VODNOGOSPODARSKIH
VPRAŠANJ
JU«.
Republike Slovenije in Vlada Republike Madžarske (v
ađ
aljnjem besedilu: pogodbenici)
Rajajoč IZ POTREBE po reševanju vodnogospodarskih
Prašanj
pri urejanju skupnih mejnih vodotokov in vodotokov
r
vodnih sistemov, ki prečkajo skupno državno mejo,
UPOŠTEVANJEM v Helsinkih 17. marca 1992 podpisanega
Porazuma o zaščiti in uporabi vodnih tokov, ki prečkajo
Pravno mejo, ter mednarodnih jezer, ki ga je pripravila
■opska gospodarska komisija OZN,
,
^UPOŠTEVANJEM
Konvencije
o
sodelovanju
pri
varovanju
in
m
°trni uporabni reke Donave (Sofija, junij 1994),
Upoštevanjem potrebe po ohranjanju enotnosti vodnojSPodarskih razmer ter s priznavanjem iz te enotnosti izhajasta prav'ce in dolžnosti,
* s« dogovorili o:
1. člen
Namen sporazuma
biaj?9°clbenici bosta po določilih sporazuma s svojimi poov
sa t' aimi
Pr'st0)n'rni organi proučili in sporazumno reševali
u
km 0 invodno9osP°darska vprašanja - sem prištevamo tudi
v P
dela, ki lahko vplivajo na vodne količine, kakovost
lic ,n "ieno
stanje v okolju - ki so v interesu obeh pogodbepa 80
dri,'9®
potrebni ukrepi ene pogodbenice v interesu
n Pogodbenice.

1. Določila sporazuma se nanašajo na vsa vodnogospodarska
vprašanja, ukrepe in dela, povezana z vodozbirnimi območji,
skupnimi mejnimi vodotoki in vodotoki, ki prečkajo skupno
državno mejo in lahko z vodnogospodarskega vidika vplivajo
na določene vodoteke in objekte.
2. Določbe sporazuma se nanašajo na:
a) zalogo talnih in površinskih voda,
b) varstvo in obrambo pred škodljivim delovanjem voda.
c) uporabo in izkoriščanje voda,
d) zaščito pred onesnaževanjem in neracionalno uporabo
voda, preučevanje kakovosti mejnih voda,
e) preučevanje vplivov posegov na okolje,
f) raziskave, projektiranje, izvajanje in izmenjavo podatkov
v zvezi s točkami a) do e).
3. člen
Obveznosti
Pogodbenici se obvezujeta, da bosta:
1. vsaka na svojem ozemlju, pa tudi skupno primerno vzdrževali struge skupnih mejnih vodotokov in kanalov ter vodotokov in kanalov, ki prečkajo skupno mejo, ter vse objekte na
teh,
2. v skladu s svojimi interesi upravljali objekte in naprave in
skrbeli za njihovo obratovanje,
3. sporazumno spreminjali obstoječe ali gradnjo novih objektov na ozemlju ene ali druge pogodbenice kakor tudi izvedbo
ukrepov, s katerimi se spreminjajo vodnogospodarske razmere vodozbirnih območij, skupnih mejnih vodotokov ali
vodotokov, ki prečkajo skupno državno mejo. kakor tudi skrbeli za izboljšanje kakovosti in stanja voda v okolju,
4. na svojem ozemlju ohranjali, vzdrževali, po potrebi dopolnili in obnovili tiste obmejne višinske ter horizontalne
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osnovne točke, ki se uporabljajo za vodnogospodarska dela.
Te osnovne točke lahko uporabljata obe pogodbenici.

3. Komisija sestavi v obeh jezikih zapisnike o svojih zasedanjih, ki jih predloži vladama v potrditev.

4. člen
Obveznost obveščanja

8. člen
Prestopanje državne meje

Pristojni organi pogodbenic bodo na najhitrejši možen način
vzajemno obveščali drug drugega o nevarnosti poplav in ledu,
o izrednih onesnaženjih voda in o drugih nevarnostih, ki bodo
grozile vodozbirnim območjem in skupnim mejnim vodotokom ali vodotokom, ki prečkajo skupno državno mejo.

1. Da bi določili skupne ukrepe in opravljanje skupnih del, se
osebe, ki sta jih imenovali pogodbenici, srečajo na tistih
krajih državne meje in ob tistem času, ki sta ga pristojna
organa pogodbenic sporazumno določila za konkreten
primer.

5. člen
Stroški

2. Pogodbenici morata v skladu z notranjo zakonodajo ob
prestopanju državne meje iz prvega odstavka zagotoviti pravočasno izdajo vseh dovoljenj za prehajanje državne meje
zunaj mejnih prehodov.

1. Pogodbenici bosta delitev stroškov in način plačila določili
sporazumno, če bosta pogodbenici udeleženi pri vzdrževanju, obratovanju obstoječih objektov in naprav, kakor tudi pri
načrtovanju, gradnji, vzdrževanju in obratovanju v prihodnje
zgrajenih objektov in naprav.
2. Zainteresirana pogodbenica bo v celoti krila stroške, ki
nastajajo pri gradnji, vzdrževanju ter obratovanju takih objektov in naprav, kakor tudi ukrepih in delih, ki so oziroma se
izvajajo na ozemlju ene pogodbenice in jih uporablja le druga
pogodbenica.
6. člen
Carinske določbe
1. Gradbeni material in pogonska sredstva, ki se bodo zaradi
opravljanja del v smislu tega sporazuma na skupnih mejnih
vodotokih in kanalih in na območju mejnih profilov vodotokov
in kanalov, ki prečkajo skupno državno mejo, prenesli z ozemlja ene pogodbenice na ozemlje druge pogodbenice, so prosti
vseh uvoznih in izvoznih dajatev.
2. Začasna oprostitev plačevanja dajatev v smislu prvega
odstavka tega člena velja za potrebne naprave, stroje, vozila,
orodje in podobno (v nadaljnjem besedilu: sredstva) pod
pogojem, da so ta sredstva prijavljena carinarnici zaradi ugotavljanja istovetnosti in da so vrnjena v roku, ki ga določi
carinarnica. Pri tem ni treba položiti varščine za predpisane
dajatve. Za sredstva, ki ne bodo vrnjena v določenem roku ali
uporabljena v skladu z nameni sporazuma, se dajatve plačajo.
Če so ta sredstva zaradi popolne izrabljenosti neuporabna in
zaradi tega niso vrnjena, so oproščena plačevanja dajatev.
3. Pogodbenici jamčita druga drugi olajšan carinski postopek
pri tranzitu gradbenega materiala in pogonskih sredstev kot
tudi sredstev za opravljanje del, ki so oproščena plačila dajatev.
4. Z ozirom na pogoje, določene v prvem in drugem odstavku
tega člena, so gradbeni material in pogonska sredstva kot
tudi sredstva za opravljanje del pod carinskim nadzorom
pogodbenic.
5. Objekte, dela, obseg in pogoje za izrabo ugodnosti, ki
Izhajajo iz tega člena sporazuma, bo za vsak posamezen
primer posebej ugotovila Stalna Slovensko — madžarska
komisija za vodno gospodarstvo.
7. člen
Stalna slovensko-madžarska komisija za vodno
gospodarstvo
1. Pogodbenici ustanovita za obravnavo vprašanj ter uresničitev ukrepov in del, ki izhajajo iz določil tega sporazuma,
Stalno slovensko-madžarska komisija za vodno gospodarstvo
(v nadaljnjem besedilu: komisija). Sestavo, pristojnosti ter
način dela komisije vsebuje pravilnik, ki je sestavni del tega
sporazuma (priloga).
2. Komisija bo pripravila skupen pravilnik za obrambo pred
poplavami, ledom ter o varstvu kakovosti voda, če bo
potrebno, pa tudi druge pravilnike.
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9. člen
Spremembe
1. Če katera izmed pogodbenic meni, da je treba katerokoli
določilo sporazuma spremeniti, obvesti o tem drugo pogodbenico. Usklajena sprememba začne veljati, ko se pogodbenici po diplomatski poti obvestita o tem, da so izpolnjeni
notranjepravni pogoji za njeno uveljavitev.
2. O spremembah pravilnika, omenjenega v prvem odstavku
7. člena, se pogodbenici neposredno dogovorita preko Stalne
slovensko-madžarske komisije za vodno gospodarstvo.
3. Ob sklenitvi kakršnegakoli splošnega večstranskega dogovora o vodnem gospodarstvu, ki zadeva pogodbenici, je treba
ta sporazum uskladiti z določbami omenjenega večstranskega dogovora.
10. člen
Reševanje sporov
Pogodbenici v skladu z razlago in uporabo tega sporazuma
predložita vse spore, ki nastanejo med njima in jih z neposrednimi razgovori ali po diplomatski poti ni mogoče urediti
oziroma če se ne dogovorita za drugačen način reševanja
sporov, na željo katerekoli pogodbenice arbitražnemu razsodišču, kot je to določeno v drugem odstavku 22. člena Helsinškega sporazuma o zaščiti in uporabi vodnih tokov, ki prečkajo državno mejo, ter mednarodnih jezer oziroma v njegovi
prilogi št. IV, ki je bila sprejeta 17. marca 1992.
11. člen
Končne določbe
1. Pogodbenici se po diplomatski poti obvestita o tem, da sta
izpolnili na veljavnost sporazuma nanašajoče se zahteve, Ki
jih predpisuje njuna notranja zakonodaja.
2.Sporazum začne veljati trideset dni po vročitvi izmenjanih
obvestil, omenjenih v prvem odstavku tega člena.
3. Ko zdčne veljati ta sporazum, med pogodbenicama preneha veljati Sporazum med Vlado Federativne ljudske republike Jugoslavije in Vlado Ljudske republike Madžarske
o reševanju vodnogospodarskih vprašanj, ki je bil podpisan 8.
avgusta 1955 v Beogradu.
4. Sporazum se sklene za nedoločen čas.
5. Pogodbenici lahko vsaj šest mesecev pred koncem kateregakoli koledarskega leta odpov« sta sporazum, v tem primeru
preneha veljati sporazum ob koncu koledarskega leta.
Sestavljeno v Ljubljani dne 21. 10. 1994 v dven izvodih v slovenskem in mćdžarskem jeziku, besedili sta enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar I. r.
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Za vlad0

Republike Madžarske
dr Kšroly Lotz I. r. ,

3. člen
Delovanje komisije

priloga

Komisija zaseda enkrat letno. Predsednika se lahko dogovorita tudi o izrednem(ih) zasedanju (zasedanjih).

PRAVILNIK stalne slovensko"JADŽARSKE komisije za vodno
GOSPODARSTVO

Predsednika delegacij se lahko dogovarjata tudi neposredno.

1. člen
Pristojnost komisije
^Pr'stojnost Stalne slovensko - madžarske komisije za
oan° gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: komisija), ustana
Ro
Podlagi sedmega člena Sporazuma med Vlado
»Publike Slovenije in Vlado Republike Madžarske o reševali ^"Ofloepodarskih
vprašanj (v nadaljnjem besedilu: sposku n0
dei ki
P reševanje vseh tistih vprašanj, ukrepov in
• jih predpisuje sporazum.

Komisija zaseda izmenično na ozemlju obeh strani, če predhodno ni bilo drugače določeno. Zasedanje skliče - ob
soglasju predsednika druge delegacije - predsednik tiste
delegacije, na katere ozemlju bo na podlagi zaporedja potekalo zasedanje.
Predsednika delegacij se o dnevnem redu predhodno dogovorita. Med zasedanjem je možno na podlagi skupnega
soglasja dopolniti dnevni red.
Na sejah predseduje predsednik delegacije tiste pogodbenice, na katere ozemlju poteka zasedanje.

2 Pr

istojnosti komisije so predvsem:

Zasedanja komisije so v slovenskem in madžarskem jeziku.

Najemno obveščanje o načrtovanih vodnogospodarskih
P°se?ih in delih,
strRevnih
w ava mnenj
'n odločanje
o skupnih
ukrepih izvajanja,
in delih, priprava
o projektih
ter odrejanje
*^roškZ°r na<* 8'tuPn'm' ukrePi 'n deli ter obračun skupnih
popravljanje ogledov in ugotavljanje stanja,
Utw\°
v mest za odvzem gramoza in peska, ki se ne bosta
3 3 za v
t nh^'i
odne gradnje,
ravr, '
\i u? avanje tistih ukrepov in del, ki bodo opravljena le
I SJfresu ene strani,
^""ravnava
načrtovanih posegov na vodozbirnih območjih,
^ p"vajo na mejne vode,
preučevanj® vprašanj, ki se nanašajo na skupno obrambo
prj o Poplavami in ledom ter odprava drugih nevarnosti in
I [rrava novega pravilnika v ta namen,
fava
dar»Pi
Predlogov
za ravnanje
in delovanje
z vodnogospoj jpimi objekti
in napravami
skupnega
interesa,
, 'ava praktičnih
lava
hidroloških in
skla

Ijrri
izkušenj v vodnem gospodarstvu,
tudi
hidrometeoroloških podatkov, kakor
Pod a,(Vke o ditev
delovanja
obveščanje, ki dajejo
vodostajih,
ledu inslužb
drugezapodatke.
2. člen
Sestava komisije
V§fiL
kgt ®1 Pogodbenica bo imenovala tri člane komisije, izmed
bo
imenovala predsednika in namestnika predsednika
delegacije.
elu

lahko določita tudi strokovnjake, ki sodelujejo
komisije.

»r ° Potrebno, komisija lahko ustanovi tudi delovne skupine
°vnjakov.

4. člen
Sprejemanje sklepov
1. Komisija sprejme svoje sklepe soglasno.
2. Če v komisiji ni doseženo soglasje, se sporno vprašanje
predloži vladama.
3. O zasedanjih se sestavi zapisnik v dveh izvodih v obeh
jezikih, ki ju podpišeta predsednika delegacije.
4. Sklepi komisije se ne morejo uresničevati, če ena od obeh
vlad ne potrdi zapisnika.
5. Če nobena stran v 60 dneh od podpisa zapisnika ne pošlje
ugovorov na sklepe, se šteje, da sta odobrili sklepe.
5. člen
Stroški
Vsaka pogodbenica sama krije stroške svoje delegacije.
Druge stroške, ki se pojavijo pri delu komisije, si delita v enakem razmerju, če se ne dogovorita drugače.
6. člen
Druge določbe
Določbe tega pravilnika se smiselno uporabljajo tudi za delo
delovnih skupin strokovnjakov.
OPOMBA: sledi tekst sporazuma v madžarskem jeziku
3. člen
Za izvajanje tega statuta skrbi Ministrstvo za okolje in prostor.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE
SLOVENIJE IN VLADO ROMUNIJE O GOSPODARSKEM SODELOVANJU
- EPA 954
Vlada Republike Slovenije je1 na 116. seji 1. decembra 1994
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO ROMUNIJE O GOSPODARSKEM SODELOVANJU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena

poslovnika Družavnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega
zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:
- dr. Davorin KRAČUN, minister za ekonomske odnose in
razvoj:
- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje
zadeve;
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu
za ekonomske odnose in razvoi:
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za
zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado
Romunije o gospodarskem sodelovanju
1.člen

2. člen

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Romunije o gospodarskem sodelovanju, sklenjen
v Bukarešti 22. aprila 1994.

Da bi zagotovili čim ugodnejše razmere za razvoj gospoda''
skega in komercialnega sodelovanja ter v skladu s splošni"1
sporazumom o carinah in trgovini, bosta podpisnici vzajemfl"
uporabljali klavzulo o državi z najugodnejšimi pogoji uvoza
Kljub temu pa določbe tega člena ne vplivajo na ugodnost1'
prednosti in podpore, ki jih je katerakoli podpisnica odobri"
ali bi jih lahko odobrila:

2. člen
Sporazum se v izvirniku v slovenskem jeziku glasi:*

- sosednjim državam, da bi tako olajšala obmejno trgovin"'
SPORAZUM
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO
ROMUNIJE
O GOSPODARSKEM SODELOVANJU
Vlada Republike Slovenije in Vlada Romunije, v nadaljevanju
imenovani podpisnici, sta se
v želji, da bi pospešili in razvili gospodarsko sodelovanje med
Republiko Slovenijo in Romunijo na temeljih enakopravnosti
in skupne koristi;
v želji, da bi poglobili prijateljske stike med državama;
ob upoštevanju korenite spremembe v gospodarskem življenju obeh držav ter interes podpisnic za povečanje neposrednih stikov med gospodarskimi partnerji v razmerah tržnega
gospodarstva in za uspešnejše sodelovanje v mednarodni
trgovini,
odločili, da skleneta ta sporazum in soglašata, kot sledi:
1. člen
Podpisnici bosta v skladu s svojo zakonodajo sprejeli
ustrezne ukrepe, ki bodo zagotavljali ugodne razmere za
nadaljnje razvijanje skupnih koristnih gospodarskih osnosov
na vseh področjih gospodarskega življenja.
Zaradi zagotavljanja stabilne rasti dvostranskega trgovanja
bosta podpisnici spodbujali vzajemno izmenjavo blaga in
storitev, tako že uveljavljenih kot tudi novih, skupna vlaganja,
sodelovanje pri proizvodnji ter druge dolgoročne višje oblike
gospodarskega sodelovanja, prav tako pa tudi ustanavljanje
skupnih naložb (Joint-ventures), vse v skladu z zakonodajo
obeh podpisnic.
*Sporazum v romunskem jeziku je na vpogled v Službi za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.
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- državam, ki so pristopile k sporazumu o prosti trgovin^
coni, k carinski ali gospodarski uniji oz. kakšnemu drugem
sporazumu z ugodnimi carinskimi pogoji, h kateremu je ali ^
pristopila kot pridruženi ali polnopravni član;
- državam v razvoju na podlagi mednarodnih sporazumov
3. člen
Udeleženci pri gospodarskem sodelovanju s tujino iz B®P|j
blike Slovenije in Romunije, v nadaljevanju imenova^
gospodarski partnerji, morajo pri vzajemnem sodeloval
upoštevati načela, ki so bila sprejeta v mednarodni trgovin'
nralrfti
Podpisnici bosta v skladu s svojima zakonodajama gospod®
skim partnerjem iz Republike Slovenije in Romunije zagoto*
potrebne pogoje za sklepanje pogodb za dobavo blag«
opravljanje storitev.
5. člen
Podpisnici se obvezujeta, da bosta zagotovili ustrezno zaš^'IJ
in prenos komercialne, industrijske in intelektualne lastn11"
v skladu s svojo notranjo zakonodajo in sklenjenimi
rodnimi dogovori. V ta namen bosta spodbujali ustre^j
pogodbene odnose med njunimi gospodarskimi partnerji, g
bi tako ustrezno zaščitili komercialno, industrijo in intele^v
alno lastnino. Prav tako bosta pospeševali sodelovanj« ■
izmenjavo mnenj med pristojnimi organizacijami in inštitu
jami na področju komercialne, industrijske in intelektualk
lastnine.
6. člen
Plačevanje vseh vrst transakcij in storitev bo izvedeno v K"11
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^rtibilni valuti v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki
Sloveniji in Romuniji, prav tako pa tudi v kakršnikoli drugi
°b|<ki, ki se danes uporablja v mednarodni bančni praksi in za
katero se bosta podpisnici sporazumeli na podlagi vzajemnih
"»eresov in prednosti.

nje proučevala dvostranske odnose in sprejemala priporočila
za razvoj in razširitev gospodarskega sodelovanja in pobud, ki
jih bosta podpisnici sprejeli za izboljšanje razmer, v katerih
potekajo vzajemno trgovanje in dejavnosti na področju sodelovanja in proizvodnje.

j- namenom da bi povečali promet in izbiro blaga, bo gospodarskim partnerjem, ki so pooblaščeni za zunanjo trgovino,
* skladu z veljavno zakonodajo v obeh državah dovoljeno
"zajemno trgovanje, vključno s kompenzacijskimi posli.

11. člen

7. član
Ramenom vzpostavitve najboljših pogojev za pospeševanje
razvoj dvostranskih gospodarskih odnosov in še posebej za
..lr) ije trgovinske izmenjave bosta podpisnici spodbujali
ančno in bančno sodelovanje.
8. člen
V*aka podpisnica bo v skladu s svojo veljavno zakonodajo in
^narodnimi predpisi zagotovila vse ugodnosti pri tranzitu
'aga, ki prihaja iz ozemlja druge podpisnice in je namenjeno
tretjo državo, ter blaga iz tretjih držav, namenjenega drugi
^pisnici, čez njeno ozemlje.
9. člen
^olajšanje trgovinske izmenjave si bosta podpisnici vza' "ino pomagali pri pripravljanju nastopov na sejmih in razmah na svojih ozemljih z določili in pogoji, o katerih se
đo
dogovorili gospodarski partnerji obeh držav, v skladu
s
^ojo veljavno zakonodajo in predpisi za začasen uvoz
namenjenega za takšne promocijske dejavnosti.

Podpisnici lahko po predhodnem dogovoru ta sporazum
spremenita in dopolnita. Spremembe in dopolnila bodo
začela veljati v skladu z enakimi postopki, kot so predvideni
v 12. členu.
12. člen
Sporazum je sklenjen za nedoločen čas. Vsaka podpisnica ga
lahko odpove po predhodnem pisnem obvestilu drugi podpisnici o svojem namenu. V tem primeru sporazum preneha
veljati šest mesecev po prejemu obvestila.
Sporazum začne veljati z dnem, ko podpisnici obvestita druga
drugo, da so ga pristojni organi obeh držav potrdili.
Pogodbene obveznosti, ki jih sprejmejo gospodarski partnerji
in temeljijo na tem sporazumu in med veljavnostjo sporazuma
niso izpolnjene, bodo v skladu z določbami tega sporazuma
veljale, dokler ne bodo popolnoma izpolnjene.
Sklenjeno v Bukarešti, dne 22 aprila 1994, v dveh izvirnikih
v slovenskem in romunskem jeziku, besedili sta enako verodostojni.
Za Vlado
Republike Slovenije
dr. Davorin Kračun I. r.

Za Vlado
Romunije
Cristian lonescu I. r.

10. člen
^izpolnjevanje določb tega sporazuma bosta podpisnici
J^novilj skupno komisijo za gospodarsko sodelovanje, ki jo
p??0 sestavljali predstavniki ustreznih organov Republike
5lov
i
<»nije in Romunije.
J
) 3|Pna komisija za gospodarsko sodelovanje bo zasedala
™ enkrat letno, izmenoma v Republiki Sloveniji in Romuniji.
Med zasedanji bo skupna komisija za gospodarsko sodelova-

3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske
odnose in razvoj.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.

OBRAZLOŽITEV
or^fPodarskem
o a?t"n med V,a<io
Republike
In Vlado
Romunije
sodelovanju
staSlovenije
dne 22. aprila
1994
v Buka0 ' Podpisala minister za ekonomske odnose In razvoj dr.
lor, °rin Kračun ter romunski minister za trgovino g. Cristian
"OSCU.
Ro^°nlrazumom
med Vlado Republike Slovenije in Vlado
'•Da a norma,no
'e 0 9°spodarskem sodelovanju se zagotavlja pod"om
sodelovanje med Slovenijo in
hkrati gospodarsko
Pa 30 ustvarjajo stabilne razmere za vzpostarr,Jj >raJnih, držav, dodatno pa bi se spodbudili tudi njuni
pto.^bojni gospodarski stiki. Sporazum bo tudi podlaga za
kaiQ0vn° sodelovanje med subjekti obeh držav, ki bo potePo običajnih pogojih mednarodne trgovine.
Sam s
g0 Porazum predvideva vzpostavitev in nadaljnji razvoj
niioPldarskih odnosov med Republiko Slovenijo In Romu1 'p
°9odbenici bosta druga drugo obravnavali kot državo
,Va
čiimi ugodnostmi za Izdelke, ki izvirajo z njunega

območja, in sicer glede carine In drugih dajatev, ki se plačujejo pri uvozu, izvozu in tranzitu. Ta določila pa se ne nanašajo na ugodnosti, ki jih državi priznavata sosednjim državam
v maloobmejni trgovini in državam, ki bodo sodelovale
z Republiko Slovenijo in Romunijo v prosti trgovinski coni ali
carinski uniji. Vsa plačila med pogodbenicama in med gospodarskimi subjekti pogodbenic se bodo opravljala v konvertibilni valuti, razen če se pogodbenici ne dogovorita drugače in
je to v obojestranskem interesu.
V sporazumu se na novo predvidi tudi, da bosta pogodbenici
podpirali in olajševali finančno in bančno sodelovanje. Poleg
tega se v sporazumu pogodbenici zavezujeta, da bosta zagotavljali ustrezno zaščito komercialne, industrijske in intelektualne lastnine glede na svojo domačo zakonodajo in mednarodne dogovore. Sporazum predvideva tudi ustanovitev
mešane komisije, sestavljene iz predstavnikov vlad in gospodarstva obeh držav.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI POGODBE MED REPUBLIKO
SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO O IZROČITVI - EPA 955
Vlada Republike Slovenije je na 115. seji 24. novembra
1994 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO
O IZROČITVI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:
- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zunanja
zadeve,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije in
vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministrstvu
za zunanje zadeve.

Predlog zakona o ratifikaciji pogodbe med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško o izročitvi
1. člen
Ratificira se Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško o izročitvi, sklenjena na Brdu pri Kranju 8. julija 1994.

(2) Legalizacija listin iz prvega odstavka tega člena ni r
trebna.
Dokumentacija
4. člen

2. člen
Pogodba se v izvirniku v slovenskem in hrvaškem jeziku glasi:
POGODBA
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO
HRVAŠKO O IZROČITVI
Republika Slovenija in Republika Hrvaška sta se v želji, da
utrdita nadaljnje sodelovanje na področju pravne pomoči
v kazenskih zadevah, zlasti pa uredita sodelovanje glede
izročitev ter s tem olajšata pravni promet med njima na tem
področju, sporazumeli, da skleneta to pogodbo.
Obveznost Izročitve
1. člen
Državi pogodbenici se zavezujeta, da bosta skladno z določbami te pogodbe, na prošnjo druga drugi Izročali osebe, ki se
v državi, ki prosi za izročitev (v nadaljnjem besedilu: država
prosilka) preganjajo zaradi kaznivega dejanja ali se Izročitev
zaproša zaradi Izvršitve kazni zapora ali varnostnega ukrepa.
Način občevanja
2. člen
(1) Pristojni organi držav pogodbenic občujejo pisno pri uporabi te pogodbe s strani Republike Slovenije preko Ministrstva za pravosodje Republike Slovenije in s strani Republike
Hrvaške preko Ministrstva pravosodja Republike Hrvaške.
S tem ni izključena diplomatska pot.
(2) V nujnih primerih lahko pristojni organi države pogodbenice posredujejo zaprosila In obvestila iz te pogodbe pristojnim organom druge države pogodbenice preko Mednarodne
organizacije kriminalistične policije (INTERPOL).
Jezik In legalizacija
3. člen
(1) Zaprosila in dokumentacija, ki jo je treba priložiti skladno
z določbami te pogodbe, se pošiljajo v jeziku države prosilke.
Prevodov v jezik države, katero se prosi za izročitev (v nadaljnjem besedilu: zaprošena država), ni potrebno priložiti.
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Prošnji za izročitev se morajo priložiti:
1. sredstva za ugotovitev istovetnosti osebe, za katere iz"'
tev se prosi;
J
2. potrdilo ali druge podatke o državljanstvu osebe, za W
izročitev se prosi;
3. obtožnico ali sodbo ali odločbo o priporu ali kakšen d t'
akt, ki je enak tej odločbi, v izvirniku ali overjenem praP,
V aktih mora biti navedeno: ime in priimek tistega, kate' ■
izročitev se zaproša, in drugi podatki, ki so potrebni za u9„
vitev njegove istovetnosti, opis dejanja, zakonska ozn*
kaznivega dejanja in dokazi za utemeljenost suma;
4. izpisek določb iz besedila kazenskega zakona, ki "jj
uporabljene ali so bile uporabljene proti osebi, za k*,
Izročitev se prosi, zaradi dejanja, ki je povod za zap'°*
izročitev.
5. podatke v zvezi z dolžino kazni, ki se še mora prestati, ts*4
gre za izročitev osebe zaradi prestajanja kazni in je l®'
kazni že prestala.
5. člen
Zaprošena država lahko zahteva dopolnilna obvestila in >
mentacijo, če so podatki, predvideni v določbi 4. čle[y
pogodbe, nepopolni. Država prosilka mora na to z«"1
odgovoriti v najkrajšem možnem času, vendar najka'
v šestdesetih dneh.
6. člen
(1) Če država prosilka ne pošlje zahtevanih dopolnitev vj
predvidenem v določbi 5. člena te pogodbe, zaprošena £>j
takoj ustavi postopek izročitve In osebo, za katere Izroči'
prosi, Izpusti na prostost.
(2) Stroške, ki so nastali zaradi neupravičenega Pr'y
v zvezi s prvim odstavkom tega člena regresira držav«
silka na zahtevo zaprošene države.
Kazniva dejanja za katera se Izročitev dovoli
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7. člen
(1) IzroCitev zaradi kazenskega pregona se dovoli samo
takrat, če je za kaznivo dejanje po pravu obeh držav pogodbenic predpisana kazen zapora v trajanju najmanj enega leta ali
varnostni ukrep za dobo, daljšo od enega leta.
(2) Izročitev zaradi izvršitve pravnomočno izrečene kazni ali
varnostnega ukrepa se bo dovolila samo v primeru kaznivih
dejanj, ki so kazniva po zakonih obeh držav pogodbenic in če
znaša kazen ali varnostni ukrep oziroma njun ostanek, ki ga je
treba izvršiti, najmanj šest mesecev.

Omejitev izročitve
11. člen
Če je za kaznivo dejanje, zaradi katerega se prosi izročitev, po
pravu države prosilke predpisana smrtna kazen, ni pa predpisana po pravu zaprošene države, se sme dovoliti izročitev le
pod pogojem, da država prosilka jamči, da smrtna kazen ne
bo izrečena oziroma izvršena.
Amnestija
12. člen
Amnestija, dana v zaprošeni državi, ni ovira za izročitev, razen
če ima zaprošena država pravico do kazenskega pregona za
dejanje, zaradi katerega se prosi izročitev.

Nedopustnost Izročitve
8. člen
Ne dovoli se izročitev oseb:
1
- Ki so na dan odločitve o prošnji za izročitev bili državljani
zaprošene države;
2- brez državljanstva s stalnim prebivališčem na ozemlju
zaprošene države;
3- Ki uživajo pravico pribežališča na ozemlju zaprošene drŽave.
9. člen
(1) Izročitev se ne dovoli;
1
- če se izročitev prosi zaradi dejanja, ki je po mnenju zaprošene države izključno politično kaznivo dejanje, ali kaznivo
dejanje, ki predstavlja kršitev vojaških dolžnosti;

2. za dejanje, ki po mnenju zaprošene države pomeni izključno kršitev predpisov o davkih, monopolu, carini ali devizah ali kršitev predpisov o kontingentiranju blaga ali o zunanji
,r
9ovini;
3

- če sta kazenski pregon ali izvršitev kazenske sankcije
zastarala po pravu ene države pogodbenice;
4- če dejanje, zaradi katerega se prosi izročitev, ni kaznivo
dejanje niti po zakonu zaprošene države, niti po zakonu
države, v kateri je storjeno;
5- če je bila oseba, katere izročitev se prosi, zaradi istega
dejanja že pravnomočno obsojena ali je bil zoper njo kazenski
Postopek pravnomočno ustavljen, ali je bila obtožba zoper
njo pravnomočno zavrnjena;
če je zoper osebo, katere izročitev se prosi, zaradi istega
Kaznivega dejanja uveden kazenski postopek v zaprošeni
državi;
J- če zoper osebo, katere izročitev se prosi, v državi prosilki
jače kazenski postopeK pred izrednim sodiščem oziroma če je
takšno sodišče izreKlo kazensko sankcijo.
(2) Za politično kaznivo dejanje se ne šteje dejanje zoper
pijenje,
vključno s poskusom in udeležbo, kot tudi vsako
dru
9o kaznivo dejanje, ki je po svojih okoliščinah, zlasti pa po
načinu storitve, uporabljenih ali zagroženih sredstvih ali teži
"astale ali pričakovane posledice, prej kriminalnega kot polivenoga značaja.
Izredno sodišče
10. člen

Zavrnitev izročitve
13. člen
Izročitev se sme zavrniti;
1. Če je bilo dejanje, zaradi katerega se prosi izročitev, storjeno na ozemlju zaprošene države, zoper njo ali njenega
državljana;
2. Če v zaprošeni državi zoper osebo, za katere izročitev se
prosi, teče kazenski postopek zaradi drugega kaznivega dejanja, zaprošena država pa meni, da bi bilo v interesu ugotovitve
pravega stanja stvari ali za odmero ali izvršitev kazni smotrno,
če bi se sodilo v državi prosilki za vsa kazniva dejanja;
3. Če j bila za osebo, katere izročitev se zaproša, v zaprošeni
državi izdana odločba le zaradi nepristojnosti sodišča ali če le
zaradi tega ni bil zoper njo uveden kazenski postopek ali je bil
začeti kazenski postopek ustavljen.
14. člen
Za izvršitev kazenske sankcije, ki je bila izrečena s pravnomočno sodbo v sodnem postopku v navzočnosti osebe, za
katere izročitev se prosi, se izročitev dovoli samo. če država
prosilka zagotovi, da bo kazenski postopek po izročitvi znova
opravljen v navzočnosti izročene osebe.
Odložitev izročitve in začasna izročitev
15. člen
(1) Če se osebo, za katere izročitev se prosi, v zaprošeni državi
preganja ali je bila v tej državi obsojena zaradi kakšnega
drugega kaznivega dejanja, ne pa tistega, ki je predmet izročitve, se sme dovoljena izročitev odložiti, dokler se ta postopek
ne konča, v primeru obsodbe pa. dokler se kazenska sankcija
ne izvrši.
(2) Če bi zaradi odložitve izročitve iz prvega odstavka v državi
prosilki kazenski pregon zastaral ali bi bil njegov potek resno
oviran, se sme na utemeljeno prošnjo države prosilke, dovoliti
začasna izročitev zaradi kazenskega postopka. Država prosilka v tem primeru izročeno osebo takoj, ko so opravljena
nujna procesna dejanja, zaradi katerih je bila dovoljena
začasna izročitev, vrniti.
(3) Država prosilka mora začasno izročeno osebo med bivanjem na njenem ozemlju imeti v priporu. Čas pripora se od
dneva, ko začasno izročena oseba zapusti ozemlje zaprošene
države, do dneva, ko se vrne, všteje v kazen, ki bo v zaprošeni
državi izrečena ali bi se morala izvršiti.

jI) Izročene osebe se na teritoriju države prosilke ne sme
Postaviti pred izredno sodišče.
J2) Izročitev zaradi izvršitve kazni se dovoli samo tedaj, če je
K
azen izreklo redno sodišče.

Več prošenj za izročitev
16. člen
(1) Če prosi za izročitev iste osebe več držav zaradi istega ali
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zaradi raznih kaznivih dejani, se da prednost prošnji države,
katere državljan je ta oseba. Če ta država ne zahteva izrofiitve,
prošnji države na katere ozemlju je bilo kaznivo dejanje storjeno; če je bilo dejanje storjeno na ozemlju več držav ali če se
ne ve, kje je bilo storjeno, pa prošnji države, ki je prva prosila
za izročitev.
(2) Zaprošena država o odločitvi iz prvega odstavka tega
člena, obvesti ostale države prosilke in istočasno sporoči, da
se strinja z morebitno nadaljnjo izročitvijo osebe iz države,
kateri je bila izrečena, v drugo državo, ki je tudi prosila za
izročitev.
Pripor v Izročitvenem postopku
17. člen

21. člen
Omejitve iz drugega, tretjega in petega odstavka 20. členi
prenehajo:
1. če država, ki je osebo izročila, da soglasje. Prošnji #
soglasje je treba priložiti listine iz 4. člena te pogodbe. Zaprošena država da soglasje, če so v konkretnem primeru izpolnjeni pogoji za izročitev po tej pogodbi;
2. če izročena oseba v petinštiridesetih dneh od dneva, ko j*
bila dokončno izpuščena na prostost, ni zapustila ozemlj'
države, kateri je bila izročena, čeprav jo je mogla in smel'
zapustiti, ali če se je potem, ko jo je zapustila, prostovoljne
vrnila;

Kadar so izpolnjeni formalni pogoji za izročitev, zaprošena
država pogodbenica po prejemu prošnje za izročitev nemudoma pripre osebo, na katero se prošnja nanaša, razen če,
skladno s to pogodbo, izročitve ni mogoče dovoliti.

3. Če se med postopkom v državi prosilki spremeni zakonski
označba kaznivega dejanja (kvalifikacija), ki je veljala m*! j
izročitvenim postopkom, se sme izročeno osebo preganjati»!
obsoditi samo, če je izročitev dopustna tudi po novi označb1
kaznivega dejanja.

18. člen

22. člen

(1) Na izrecno zahtevo se sme oseba začasno pripreti, preden
pogodbenica prejme prošnjo za izročitev, če se pristojni
sodni organ prosilke sklicuje na nalog o priporu ali na pravnomočno sodbo in napove prošnjo za izročitev. Ta izrecna
zahteva se lahko pošlje po pošti, s telegramom ali po kateremkoli sredstvu pisnega občevanja.

Če je bila izročena oseba v državi pogodbenici priprta zarad'
kaznivega dejanja, zaradi katerega je bila izročena, se ji
ki ga je prebila v priporu, všteje v kazen.

(2) O tem, da je priprla osebo skladno s prejšnjim odstavkom,
mora zaprošena država nemudoma obvestiti državo prosilko.
(3) Država pogodbenica, obveščena po drugem odstavku tega
člena, mora najpozneje v petnajstih dneh po prejemu obvestila o priporu sporočiti ali bo vložila prošnjo za izročitev.
Prošnjo za izročitev mora poslati v tridesetih dneh o dneva, ko
je sporočila, da bo zahtevala izročitev.
(4) Pripor se odpravi, če v roku iz tretjega odstavka tega člena
država pogodbenica, na katere ozemlju je oseba priprta, ne
prejme prošnje za izročitev.
(5) Stroške, ki so nastali zaradi neupravičenega pripora v smislu tega člena, regresira država prosilka na zahtevo zaprošene države.

Spremljevalci
23. člen
(1) Spremljevalci, ki morajo osebo, ki se izroča, prepeljati
ozemlje druge pogodbenice ali jo odpeljati z njega, imajo nj
ozemlju druge pogodbenice pravico, da do predaje ali PJ
prevzemu oseb, ki se izroča, ukrenejo vse potrebno, da
preprečili njen beg.
(2) Spremljevalcem je pri opravljanju uradne dolžnosti n*
ozemlju druge pogodbenice dovoljeno nositi službe*^
obleko, potrebno službeno orožje in opremo. Orožje se si*
uporabljati samo v silobranu.
Uporaba procesnega prava in obvestila
26. člen
(1) Če s to pogodbo ni določeno drugače, se za postopa
v zvezi z izročitvijo in za pripor ne ozemlju zaprošene drža*6,
uporablja pravo zaprošene države.

Odločitev o prošnji za izročitev
19. člen
Zaprošena država mora o prošnji za izročitev čim prej odločiti
in o svoji odločitvi obvestiti državo prosilko.

(2) Če se ta oseba izroča zaradi kazenskega pregona, drža*''
prosilka obvesti zaprošeno državo o izidu kazenske#*
postopka. Pravnomočna odločba se pošlje v enem izvodu
v kopiji.

Načelo specialnosti

Tranzit
27. člen

20. člen
(1) Izročeno osebo se sme kazensko preganjati, oziroma
kazensko sankcijo izvršiti, samo za kaznivo dejanje, za katero
je dovoljena izročitev.
(2) Izročeno osebo se ne sme preganjati zaradi kakšnega
drugega kaznivega dejanja, storjenega pred izročitvijo.
(3) Zoper izročeno osebo se ne sme izvršiti kazenske sankcije
za kakšno drugo kaznivo dejanje, storjeno pred izročitvijo.
(4) Zoper izročeno osebo se ne sme uporabiti hujša kazen od
tiste, na katero je obsojena.
(5) Izročeno osebo se ne sme izročiti kakšni tretji državi
v pregon zaradi kaznivega dejanja, ki ga je storila, preden je
bila dovoljena izročitev.
'2

I

(1) Če je potrebno osebo, ki jo tretja država izroča držj®*j •1
pogodbenici, prepeljati čez ozemlje druge države pogodj*
niče, se, če ni drugače določeno, prevoz dovoli pod enaki"' 1/
pogoji kot izročitev.
(2) Prošnja za prevoz čez ozemelje države pogodbenice mofi
vsebovati vse podatke iz 4. člena te pogodbe.
(3) Zaprošena država lahko zavrne prošnjo za prevoz
svoje ozemlje, če gre za osebo, zoper katero teče v tej drt*
kazenski postopek, ali je zoper njo izrekla sodbo, ki še ni ^
izvršena, ali če bi, po mnenju zaprošene države prevoz i*
odstavka tega člena, utegnil škodovati interesom te države
(4) Brez soglasja države, ki osebo izroča, jo država pogod^
niča, preko katere bo oseba prepeljana, ne sme preganl*
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jaradi
dejanja, ki ga je storila pred prevozom in se zoper njo
,Uc|
i ne sme izvršiti kazenska sankcija.

(2) Stroške za tranzit plača država prosilka.

(5) Tranzit lastnih državljanov ni dovoljen.

(3) Stroške prevoza z letalom plača država, ki je predlagala
tak prevoz.
Končne določbe
31. člen

28. člen
O)
Če je treba pri izročitvi osebo iz prvega odstavka 27. člena
16
Pogodbe prepeljati iz tretje države v državo pogodbenico
Po zračni poti čez ozemlje druge pogodbenice brez vmesnega
Postanka, ni potrebno izrecno dovoljenje države pogodbene,
čez katero je treba leteti. To državo bo država prosilka
*naprej obvestila, da je bila izdana ena od listin iz tretje točke
2 .'lena te pogodbe, da oseba, ki se prevaža, ni državljan
orcave
pogodbenice, čez katero je treba leteti, da se ne
re
QP 9anja zaradi vojaškega ali političnega kaznivega dejanja in
a zoper njo ne bo izrečena smrtna kazen.
j?) V primeru nepredvidenega vmesnega pristanka na ozemJV države, čez katero leti, ima obvestilo iz prvega odstavka
®9a člena enak učinek kot prošnja za pripor, ki je določena
"• členu te pogodbe.
29. člen

(1) To pogodbo je treba ratificirati.
(2) Ratifikacijski listini se izmenjata v Zagrebu.
32. člen
(1) Ta pogodba začne veljati trideseti dan po izmenjavi ratifikacijskih listin.
(2) Ta pogodba je sklenjena za nedoločen čas. Vsaka država
pogodbenica jo lahko pisno odpove po diplomatski poti
v šest-mesečnem odpovednem roku.
Pogodba je sestavljena v dveh izvirnikih v slovenskem in
hrvaškem jeziku, s tem, da sta obe besedili enako verodostojni.
Na Brdu pri Kranju, dne 8. julija 1994.

I1a)

Določbe o prevozu se smiselno uporabljajo tudi za prelo osebe, ki se čez ozemlje ene države pogodbenice preper "a ozemlje druge države pogodbenice zaradi izvršitve
azni ali preventivnega ukrepa, ki ga je izreklo sodišče tretje
ar
*ave.

ZA REPUBLIKO SLOVENIJO
dr. Janez Drnovšek I. r.

ZA REPUBLIKO HRVAŠKO
Nikica Valentič I. r.

OPOMBA: sledi tekst pogodbe v hrvaškem jeziku

jjj) Isto velja, če je bila oseba obsojena v eni državi pogodbeni in jo vodijo čez ozemlje tretje države pogodbenice, da bi
"a kazen izvršena na ozemlju druge države pogodbenice.

3. člen
Za izvajanje pogodbe skrbi Ministrstvo za pravosodje.

Stroški
30. člen

4. člen

1

' ) Stroške za izročitev plača država pogodbenica, na katere
»ernlju so nastali.

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

OBRAZLOŽITEV
a mec
o i, ltyl
* Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško
iuHuz
' katere ratifikacija se predlaga, je bila podpisana 8.
18
1994 na Brdu pri Kranju.

zagotavlja mednarodno-pravno podlago za sodelod Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško na
da an a
i J vzajemne pravne pomoči v kazenskih zadepr' *aati glede izročitev. Namen pogdobe je, da se olajša
p0 J}' promet med pristojnimi organi obeh držav na tem
"isrt0 obema
lu doseči,
da učikovita.
bo vzajemna kazensko pravna pomoč
državama
PoJ6

m0

je v pogodbi podrobno predpisan potek izročanja, način
občevanja pristojnih organov držav pogodbenic v izročitvenem postopku, stroški v zvezi z izročitvijo, vprašanja v zvezi
s priporom v izročitvenem postopku, načelo specialnosti,
predaja oseb In predmetov, tranzit in druga vprašanja, ki so
pomembna za enotno delovanje pristojnih organov držav
pogodbenic pri izvajanju te vrste pravne pomoči.
Pogodba je sklenjena za nedoločen čas, vsaka država pogodbenica pa jo lahko odpove na način in v roku, ki sta v pogodbi
previđena.

na< e
' "' v okviru katerih so oblikovane vse določbe
^odbi. sta upoštevanje notranje materialne In procesne
Pri
zakonodaje obeh držav pogodbenic ter vzajemnost
*Polnjevanju prevzetih obveznosti.

Skladno z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih
zadevah (Ur. I. Republike Slovenije, štev. 1/91) Pogodbo med
Republiko Slovenijo In Republiko Hrvaško o izročitvi z zakonom ratificira Državni zbor.

Stt enotna0a izvajanja celotnega postopka v zvezi z izroči0,
ki se v državi pogodbenici, ki prosi za Izročitev,
l
la zaradi
*Drni
storitvekazni
kaznivega
ali se izročitev
°$a zaradi izvršitve
zapora dejanja
ali varnostnega
ukrepa,

Zaradi ratifikacije te pogodbe, ni potrebno spreminjati veljavnih ali sprejeti novih predpisov v Republiki Sloveniji In tudi ne
zagotoviti dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije.
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Predlog zakona o RATIFIKACIJI SPORAZUMA O CESTNEM PREVOZU
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE BELGIJE
- EPA 962
Vlada Republike Slovenije je na 117. seji 8. decembra 1994
določila besedilo:

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila,
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA
O CESTNEM PREVOZU MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE BELGIJE,

- Igor UMEK, minister za promet in zveze

ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
213. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega odstavka 63. člena zakona o zunanjih
zadevah.

- Ignac GOLOB, državni sekretar v Ministrstvu za zunanj«
zadeve,
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije I"
vodja službe za mednarodnopravne zadeve Ministrstva z*
zunanje zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike. Slovenije in na podlagi 176. člena

- Marija GREGORIČ. podsekretarka v Ministrstvu za pr°"
met in zveze.

Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma o cestnem prevozu med Vlado Republike
Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije
1. člen
Ratificira se Sporazum o cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine Belgije, podpisan 23.
marca 1994 v Ljubljani.
2. člen
Sporazum se v Izvirniku v angleškem jeziku In prevodu
v slovenskem jeziku glasi:
OPOMBA: sledi tekst sporazuma v angleškem jeziku
SPORAZUM
O CESTNEM PREVOZU
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE
IN VLADO KRALJEVINE BELGIJE

razumov, sklenjenih med Evropsko skupnostjo in Repu^L
Slovenijo ter drugih večstranskih sporazumov, ki sta jih v
nili pogodbenici.
2. člen
Definicije
V tem sporazumu posamezni izrazi pomenijo naslednje:
tu
1. »Prevoznik« je oseba (vključno s pravno osebo), ki j« j
ustanovljena na ozemlju pogodbenice in v državi sw
sedeža lahko opravlja cestni prevoz blaga ali potniMjJ
najem, plačilo ali za lastni račun, v skladu z veljavnimi °n
nimi zakoni in predpisi.
2. »Vozilo« je motorno vozilo, registrirano na ozemlju p°£
benice ali skupina vozil, od katerih je vsaj motorno ,e
registrirano na ozemlju pogodbenice in ki se uporablja
opremljeno izključno za prevoz blaga ali potnikov.

Vlada Republike Slovenije in Vlada Kraljevine Belgije,
v nadaljnjem besedilu pogodbenici, sta v želji, da bi v interesu
krepitve trgovinskih odnosov med državama in razvijanja
zadovoljivih možnosti za cestni prevoz blaga in potnikov;

3. »Avtobus« je vozilo za prevoz potnikov, načrtovan®
opremljeno tako, da lahko prevaža več kot devet 09
vključno z voznikom in se uporablja v ta namen.

z upoštevanjem evropskega liberalizacijskega procesa, ki prispeva prostemu pretoku blaga in storitev ter svobodnemu
gibanju ljudi;

4. »Prevoz« je potovanje natovorjenih ali raztovorjenih ^
po cesti, tudi če vozilo, prikolica ali polprikolica na
nem odseku potovanja potuje po železnici ali po vodi.

pri čemer sta upoštevali tudi varovanje okolja in varnost
prometa, sklenili naslednje:
I. del: SPLOŠNA DOLOČILA
l.člen
Obseg
1. Določbe tega sporazuma bodo veljale za cestni prevoz
blaga in potnikov za plačilo, najem ali za lastni račun med
ozemljema pogodbenic, tranzitno čez njuni ozemlji, v ali iz
tretjih držav, s prevozniki, ustanovljenimi na ozemlju ene od
pogodbenic.
2. Pogodbenici bosta zagotovili pravice in obveznosti iz spo74

5. »Redni avtobusni promet« je storitev, ki obsega P9r<J
potnikov v določenih presledkih na določenih progah. >
da potniki vstopajo in izstopajo na vnapraj določenih ^
za zaustavljanje. Ta promet mora biti na voljo vsem, pri oS
je po potrebi treba narediti obvezno rezervacijo. »P *j;
redni avtobusni promet« je redni avtobusni promet sai*
določeno vrsto potnikov.
6. »Promet na stalni progi tja in nazaj« je storitev, ki o'0
prevoz potnikov v določenih presledkih v obe smeri z
samega mesta odhoda na eno samo mesto prihoda. >e
pine, ki jih sestavljajo potniki z že opravljenim potovanj«
cilj, se vrnejo na mesto odhoda v eni od nadaljnjih vo*8
»Mesto odhoda« in »mesto prihoda« sta mesti, kjer se P°J
nje prične in konča, pri čemer ti lokaciji vključujeta tudi m
v oddaljenosti do 50 km.
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"Promet na stalni progi tja in nazaj s prenočevanjem« je poleg
Prevoza
tudi namestitev za vsaj 80% potnikov, z ali brez hrane,
na
mestu prihoda in, po potrebi, med potovanjem. Potniki
m
°rajo ostati na mestu prihoda vsaj dve noči.
p

romet na stalni progi tja in nazaj s prenočevanjem lahko
"udi skupina prevoznikov, ki delajo za istega delodajalca in
Potniki lahko:
~ Potujejo nazaj s prevoznikom iz iste skupine, ki ni isti kot na
Pfogi tja,
""ali se »na poti« odločijo za drugega prevoznika iz iste
lupine.
7 »Občasni prevoz« je prevoz, ki ne spada niti v definicijo
[Sdnega avtobusnega prometa ali posebnega rednega avtobusnega prometa niti v definicijo prometa na stalni progi tja in
nazaj.
V to storitev spadajo:
*) krožna potovanja z istim vozilom, ki prevažajo eno ali več
®*upin potnikov in je vsaka skupina tudi pripeljana nazaj na
"lesto odhoda, in
Jj)
na Prevozne storitve za skupine potnikov, ki niso pripeljani
*aj na mesto odhoda v času istega potovanja, ter
®|8,1. Prevozne storitve, ki so izven zgoraj navedenih kriterijev,
tako imenovane preostale storitve.
3. člen
Dostop do trga
Jjsaka pogodbenica bo prevozniku s sedežem na ozemlju
■uge pogodbenice dovolila prevoz blaga ali potnikov:
jj|amed katerim koli krajem na njenem ozemlju in katerim koli
iem zunaj tega ozemlja in
;

' tranzitno čez njeno ozemlje,
irna dovolilnico ali dovoljenje za takšno storitev, ki ga
l° pristojni organi vsake pogodbenice.

a

4. člen
Teže in velikosti
!trTe*e in velikosti vozil morajo biti v skladu z uradno regiV®!jajo°
ov

vozila

državi..

ne sm

°i° Presek veljavnih omejitev, ki

v
o*ila teia in/ali
natovorjenega ali raztovorjenega
?u -• uporabljenega za prevoz v skladu z določili tega sporapreseie
licft 0
dovoljeno omejitev na ozelju druge pogodbe-

• I potrebna posebna dovolilnica pristojnih organov.

1. Vozila, vključno z njihovimi rezervnimi deli, ki opravljajo
prevoze v skladu s tem sporazumom, bodo vzajemno oproščena plačila vseh davkov in pristojbin na promet ali posest
vozil.
2. Vozila ne bodo oproščena davkov na motorna goriva,
davka na dadano vrednost prevoznih storitev in cestnin ter
davkov za posebne dovolilnice, kot so predvidene y 4. členu.
3. Goriva v običajnih rezervoarjih vozila ter maziva, ki so
v vozilu in služijo edino za delovanje vozil, bodo vzajemno
oproščena carinskih in drugih dajatev ter plačil.
8. člen
Mešana komisija
1. Pristojni organi obeh pogodbenic bodo usklajevali vsa
vprašanja glede uresničevanja in uporabe tega sporazuma.
2. V skladu s tem bosta podobenici ustanovili mešano komisijo.
3. Mešana komisija se bo redno sestajala na zahtevo ene ali
druge podpisnice in jo bodo sestavljali predstavniki pristojnih
organov pogodbenic, ki bodo lahko povabili predstavnike
združenj cestnih prevoznikov.
4. Mešana komisija bo sama določila svoja pravila in
postopke in se bo sestajala izmenično na ozemlju ene ali
druge pogodbenice. Sestanki se bodo zaključevali s protokolom.
5. V skladu s 3. členom, bo mešana komisija odločila o vrsti in
številu dovolilnic ali dovoljenj ter o pogojih nastopa na trgu.
Ne glede na drugi odstavek 12. člena lahko mešana komisija
razširi seznam tistih vrst prevoza, za katere dovolilnica ali
dovoljenja niso potrebna.
6. Mešana komisija si bo zlasti prizadevala za:
- usklajen razvoj prometa med državama pogodbenic ob
hkratnem upoštevanju, med drugim tudi ekoloških vidikov;
- koordinacijo med strategijami cestnega prevoza, prevozno
zakonodajo in njenim uresničevanjem s strani pogodbenic
tako na državni kot na mednarodni ravni;
- možne rešitve, ki naj jih sprejemajo ustrezni državni organi,
če nastopijo problemi, zlasti davčni, družbeni, carinski in
ekološki, vključno z motnjami javnega reda;
- izmenjavo ustreznih infomracij;
- metodologijo določanja teže in velikosti;
- pospeševanje sodelovanja med prevoznimi podjetji in ustanovami;
- pospeševanje kombiniranega prevoza, vključo z vprašanji
prodora na trg.
II. del: DOLOČILA ZA PREVOZ POTNIKOV

5. člen
Upoštevanje zakonov druge podpisnice

9. člen

Rožniki ene podpisnice in posadke njihovih vozik morajo,
so na oz
Pr^pijl®
emlju druge
pogodbenice, spoštovati veljavne
"se in zakone
te države.
6. člen
Kršitve

Redni prevozi
1. Vloge za odobritev rednih prevozov obravnavajo pristojni
organi države, na ozemlju katere se nahaja mesto odhoda.
2. Organi obeh podpisnic skupaj sprejmejo odločitev o izdaji
dovoljenj, nato pa jih izdajo vsak za svoje ozemlje.

Prevozniki ene ali druge pogodbenice kršijo določila tega
Wt ma, bo podpisnica, na katere ozemlju je bila storjena
orTnz ' brez škode za svoje lastne pravne postopke, uradno
Ur» °riia drugo podpisnico, ki bo ukrepala v skladu s svojimi
„avnimi zakoni vključno z razveljavitvijo dovolilnice ali
ben°C'en'a a,i prepovedjo prevozov na ozemlju druge pogodW
n ® Pogodbenici bosta obvestili druga drugo o sprejetih
*cijah.
s

7. člen
Obdavčitve

3 vloga za dovoljenje bo med drugim zavrnjena, če:
- prosilec ni sposoben nuditi storitve, navedene v vlogi,
z opremo, s katero neposredno razpolaga;
- v preteklosti prosilec ni upošteval državne ali mednarodne
zakonodaje o cestnem prometu in še posebno pogojev in
zahtev v zvezi z dovoljenji za mednarodni cestni prevoz potnikov ali je odgovoren za resne kršitve cestno varnostnih zako-
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nov, zlasti pravil, ki veljajo za vozila in vožnjo ter čas počitka
voznika;
- pri vlogi za obnovitev dovoljenja, pogoji za izstavitev dovoljenja niso bili upoštevani.
4. Odločitev o tem ali bo dovoljenje izstavljeno, sprejmejo
pristojni organi v treh mesecih od dneva, ko so prejeli
popolno vlogo.
5. Dovoljenje bo veljalo za največ tri leta in bo na zahtevo
podaljšano.
6. Dovoljenje ali njegova pravnomočna kopija mora biti vedno
v vozilu.
10. člen
Promet na stalni progi tja in naza|
1. Za promet na stalni progi tja in nazaj s prenočitvijo, ki ga
opravljajo slovenski ali belgijski prevozniki, ni potrebno dovljenje, če je mesto odhoda v Sloveniji ali Belgiji.
2. Promet na stalni progi tja in nazaj brez prenočitve se
obravnava kot redni promet.
3. Pri prometu, ki je naveden v prvem odstavku tega člena, se
morajo uporabljati v celoti izpolnjeni seznami potnikov.

3. Vsaki dovolilnici mora biti priloženo poročilo o potovanj'
ki se izpolni pred pričetkom potovanja. Ob vstopu na oze^t
druge pogodbenice mora carina dovolilnico žigosati.
Pri prečkanju meje na prehodu, ki nima carinske službe, m"
voznik na mestu carinskega žiga na dovolilnici s črnilo1
vpisati mesto, datum in uro prečkanja meje.
4. V skladu z drugim odstavkom 4. člena mora vloga
posebno dovoljenje za vozila z blagom, katerih teža in velik®
presegata meje, ki so dovoljene na ozemlju druge pogodi"
niče, vsebovati:
1. ime in naslov voznika;
2. model in vrsta vozila ter registrsko številko:
3. število osi in osni razmak;
4. dimenzije in težo vozila;
5. nosilnost vozila;
6. dimenzija in težo blaga;
7. če je potrebno skico vozila skupaj z blagom;
6. obremenitev posamezne osi;
9. naslov mesta natovarjanja in raztovarjanja;
.
10. planirano mesto prehoda meje, datum prehoda in voz'
pot.
IV del: KONČNA DOLOČILA

11. člen
Občasni prevoz
Za občasni prevoz dovoljenje ni potrebno. V vozilu mora biti
v celoti izpolnjen seznam potnikov.
III. del: DOLOČILA ZA PREVOZ BLAGA
12. člen
1. Dovolilnice za prevoz blaga se izstavijo za vsako posamezno (1) potovanje (v obe smeri) in veljajo 13 mesecev, šteto
od 1. januarja Koledarskega leta. Dovolilnice morajo biti v vozilu.
2. Dovolilnice ali dovoljenja niso potrebna za naslednje vrste
prevozov ali za vožnje praznih vozil v zvezi s prevozi:
a) osebnih predmetov pri selitvah gospodinjstev;
b) materiala, predmetov, umetniških del za države, razstave ali
nekomercialne opreme na ozemlju druge pogodbenice;
c) materiala in opreme, ki je namenjena izključno reklami,
izobraževanju in Informiranju;
d) odrske opreme in rekvizitov ter živali za gledališče, glasbene predstave, profesionalne filmske ali športne prireditve,
cirkuse, sejme, ki so na ozemlju druge pogodbenice;
e) opreme za profesionalno tonsko oddajanje ali snemanje,
profesionalne filmske ali TV opreme;
f) posmrtnih ostankov;
g) pošte kot javne službe;
h) vozil, ki so v okvari ali poškodovana;
i) čebel ali ribjega zaroda;
j) blaga na motornih vozilih, katerih dovoljena bruto teža
vključno s težo prikolice ne presega 6 ton ali teža tovora na
motornem vozilu in prikolici ne presega 3,5 tone;
k) zdravniškega blaga in opreme ali drugega blaga, ki je
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potrebno v sili, še posebno za naravne nesreče in hum,ar
tarno pomoč.

13. člen
Pričetek in konec veljavnosti
1. Ta sporazum začne veljati, ko obe pogodbenici
drugo obvestita, da so izpolnjene njune ustavne formal"0;
glede sklenitve in začetka veljavnosti mednarodnih spor^
mov. Od tega datuma sporazum med Socialistično
tivno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Belgijo o cesti1z'
prevozu potnikov in blaga, ki ga opravljajo komercialna v° '
in dodatek podpisan v Bruslju 1. julija 1963, preneha, gla^
odnose med Republiko Slovenijo in Kraljevino Belgijo.
2. Sporazum bo veljal eno leto. Po izteku tega časa bo fj
matsko podaljševan iz leta v leto, razen če ena od podP^.
vsaj šest mesecev pred datumom njegovega izteka pisn"
izrazi namen, da ga ne želi podaljšati.
V DOKAZ, da se strinjajo z navedenimi določbami, poo^
čeni predstavniki podpišejo ta sporazum.
Sklenjeno v dvojniku v Ljubljani dne 23. marca 1994 v anfl1'
čini.
Za Vlado
Republike Slovenije
Kraljevine 0®^,5
Lojze Peterle l.r.
Willy Cla®
3. člen
Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za prometi in
4. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradne"1'
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe.
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Minister za zunanje zadeve Republike Slovenije g. Lojze
Peterle in minister za zunanje zadeve Kraljevine Belgije g.
Willy ciaes, sta 23. marca 1994 v Ljubljani podpisala Sporazum o cestnem prevozu med Vlado Republike Slovenije in
Vlado Kraljevine Belgije.

Mešana komisija obeh držav je ustanovljena zaradi določanja
postopkov in kontingentov dovolilnic, urejanja in reševanja
drugih problemov, ki utegnejo nastati pri izpolnjevanju sporazuma.

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine
Belgije temelji na načelih olajšav pri opravljanju meddžržavnega in na ozemlju obeh držav potekajočega tranzitnega
Potniškega in tovornega prevoza ter krepitve liberalizacijskih
procesov pri cestnih prevozih med državama v želji po čimboijšem gospodarskem razvoju med državama.

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona
o zunanjih zadevah ratificira Državni zbor Republike Slovenije
z zakonom.
ulisov v
Zaradi uresničevanja sporazuma preneha veljati Sporazum
med Socialistično federativno republiko Jugoslavijo in Kraljevino Belgijo o cestnem prevozu potnikov in blaga, ki ga
opravljajo komercialna vozila in dodatek, podpisan v Bruslju,
1. julija 1963.

Prevoz potnikov med državama je v sporazumu usklajen
* našo zakonodajo in to tako. da bo redni linijski avtobusni
Prevoz potekal na podlagi dovoljenj obeh držav, izvenlinijski
prevoz potnikov pa se bo opravljal v skladu z mednarodno
večstransko konvencijo ASOR.
Sporazum določa, da se prevoz stvari opravlja na podlagi
dovoljenj, ki jih izdajata podpisnici v skladu s postopki in
kontingentom dovolilnic, ki jih določi mešana komisija.

V zvezi z uresničevanjem sporazuma bo treba zagotoviti
finančna sredstva za pokritje stroškov za delo slovenskega
dela mešane komisije predvidoma enkrat do dvakrat letno.
Predlagamo, da se sredstva zagotovijo v proračunu Vlade
Republike Slovenije.

/

poročevalec, št. 1

77

POPRAVKA
V Poročevalcu, it. 51, ki Je izšla 23. decembra 1994, je na strani 62 objavljena napačna tabela. Pravilna tabela
enaka je objavljena na strani 41 — je:

-

Tabela 2 : Seznam gradbenih odsekov po smereh oziroma krakih
Izgradnja štiripasovnih avtocest
Šifra

opis

dolžina (km)

I*rimorska smer
A
5.100
Čebulovica - Divača
A
6.900
Divača - Kozina
A
Obvoz Kozina in razcep
2.500
A
Kozina - Črni kal
10.600
A
Črni kal - Srmin
8.200
A
Škofije - Srmin
3.000
• Krak - Sežana
A
Divača - Dane
8.400
A
Dane - Fernetiči
3.800
• Krak - Gorica
Razdrto - Vipava
12.400
Ap
Vipava - Selo
15.400
Ap
Ap
Selo - Šempeter
11.800
Štajerska smer
A
Šentilj - Pesnica
9.300
A
Pesnica - Miklavž
13.000
A
Miklavž - Slivnica
5.500
A
Arja vas - Vransko
20.900
A
Vransko - Blagovica
14.100
A
Blagovica- Šentjakob
21.400
A
Šentjakob - Malence
9.600
3.500
HC
Zadobrova - Tomačevo
• Krak - Prekmurje
A
Maribor - Lenart
14.000
A
Lenart - Beltinci
31.000
A
Beltinci - I^endava dm
22.000
• Krak - Dravski
A
Miklavž - Hajdina
14.100
A
Hajdina - Gruškovje
17.700
Gorenjska smer
A
Vrba - Črnivec
7.500
A
Črnivec - Podtabor
4.500
A
Podtabor - Naklo
4.500
A
Šentvid - Koseze
3.728
Dolenjska smer
A
Višnja gora - Bič
11.900
A
Bič - Trebnje
11.300
A
Trebnje - Hrast je
9.900
A
Hrastje - Kronovo
12.000
A
Kronovo - Smlednik
13.200
A
Smlednik - Krška vas
13.700
A
Krška vas - Obrežje
12.300
SKUPAJ 4 PASOVNE AC
388.700
* A - avtoceste, HC - hitre ceste, Ap - priključna avtocesta
78

širina
prečnega
prereza (m)

tip profila

stanje projektne
dokumentacije

_

28
25
25
25
25
20.4

A-0
A-2
A-2
A-2
A-2
A-3

PGD
Idejna študija
Idejna študija
Idejna študija
Idejna študija
Idejni projekt

_
_
_
_
_
_

26
26

A-2
A-2

PGD
Idejni projekt

_
_

19
19
19

A-3
A-3
A-3

Idejna študija
Idejna študija
PGD

_

26
26
26
26
26
26
28
28

A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-0
A-0

PGD
Študija
Študija
PGD
Študija
Študija
PGD
PGD

_
_
_
_
_

25
25
25

A-2
A-2
A-2

Študija
Študija
Študija

_

25
25

A-2
A-2

Idejna študija
Idejna študija

^

25
25,10
25
28

A-2
A-2
A-2
A-0

Študija
Idejna študija
Idejni projekt
Idejni projekt

^
^

26
26
26
26
26
26
26

A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2
A-2

Idejni projekt
Idejna študija
Idejna študija
Idejna študija
Idejni projekt
Idejni projekt
Idejni projekt

^
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b Družbe za avtoceste so sporočili, da je v Programu dela
družbe za avtoceste v Republiki Sloveniji za 1995, objavljenem v Poročevalcu, št. 51, 23. decembra 1994, na strani 19,
objavljeno besedilo, ki so ga kasneje spremenili. Tako se
Pravilno besedilo glasi:
Qj|»ka Vransko - Blagovica in Blagovica - Šentjakob
Osnutek lokacijskega načrta bo za oba odseka pripravljen
januarju 1995. Pričetek gradnje obeh odsekov je predviden
Konec leta 1995. Za začetek gradbenih del v pozni jeseni tega
leta bi morala biti predloga uredb o lokacijskih načrtih za

obravnavo na Vladi pripravljena najkasneje do konca junija
1995. Pričetek gradbenih del je predviden v novembru. Zaradi
zimskega obdobja pa bi bil do spomladi leta 1996 izveden le
manjši obseg teh del.
V primeru, da bosta predloga uredb o lokacijskih načrtih za
oba odseka pripravljena v septembru 1995, se bodo gradbena dela pričela zgodaj spomladi leta 1996. Z dobro pripravo
na spomladanski začetek del in z zelo intenzivnim delom, bo
mogoče izpad gradbenih del, ki bo v tem primeru nastal
v zimskih mesecih, nadoknaditi v letu 1996. Odkupi zemljišč
in pripravljalna dela pa se bodo začela v jeseni 1995.
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