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Polonca Dobrajc in Zmago Jelinčič, poslanca SNS

40/93) vlagava po hitrem postopku
- PREDLOG ZAKONA O ZAČASNEM, DELNEM ZADRŽANJU VRAĆANJA PREMOŽENJA CERKVAM IN DRUGIM
VERSKIM SKUPNOSTIM OZIROMA REDOVOM, RAZEN
VRAČANJA SAKRALNIH OBJEKTOV

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS,
št. 48/92) ter na podalgi 174., 175. in 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št.

cerkev lahko pridobiva premoženje le za lastne namene, ki so;
opravljanje božje službe, dostojno vzdrževanje klerikov in
drugih služabnikov, opravljanje del svetega apostolata in krščanske dobrodelnosti, predvsem do ubogih. O kakšnem drugem, civilnem premoženju v lasti cerkve, ni v cerkvenem
kodeksu niti sledu. Zato je začasno zadržanje 14. člena
zakona o denacionalizaciji - do razčiščenja vprašanj
v zakonu o verskih skupnostih - utemeljeno iz spiošenga
(nacionalnega) interesa, pa tudi zaradi zagotavljanja ustavnosti. S tem pa je utemeljena tudi potreba po hitrem postopku,
ker se je vračanje že začelo, ne da bi bila razčiščena vsa
sporna vprašanja.

Obrazložitev
Predlog zakona vsebuje vse elemente iz 175. člena poslovnika, v ciljih in načelih zakona ter v obrazložitvi predloga
zakona pa je tudi razvidna potreba države, da se zakon
sprejme po hitrem postopku. Predvsem je nujno potrebno
zaustaviti proces denacionalizacije in vračanja premoženja,
zlasti gozdov, zaradi ohranitve naravnega bogastva kot javnega dobra. V nasprotnem primeru bo Republika Slovenija na
dnu evropske lestvice po številu in površini državnih godzov.
Vračanje gozdov pa bi bilo v nasprotju celo s cerkvenim
pravom, saj je v zakoniku cerkvenega prava (v slovenskem
prevodu ga je izdal nadškofijski ordinariat v Ljubljani I. 1983
z dovoljenjem apostolskega sedeža v Rimu), pod številko
1254 v prvem in drugem paragrafu zapisano, da katoliška

Poloncav Dobrajc I. r.
Zmago Jelinčič i. r.

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

Pri pojmovanju cerkve in drugih verskih skupnosti, njihovih
ustanov oz. redov so prve nejasnosti že v tem, ali gre le za
sakralne in karitativne objekte (premoženja), kar je vezano na
versko dejavnost, ali pa tudi za vse druge oblike premoženja,
ki so vezane na gospodarstvo, kar ne more biti predmet
verskega delovanja. Ustava zagotavlja svobodo vesti (41.
člen), opredeljuje ločenost države in verskih skupnosti in
zagotavlja svobodno delovanje verskih skupnosti, kar pa
pomeni predvsem izvajanje različnih oblik verskega delovanja. To pa prav gotovo ne pomeni, da bi cerkev pridobila
tolikšno gospodarsko moč, da bi postala v civilni družbi
odločujoč faktor. Vsa ta vprašanja se povezujejo s problematiko sekularizacije, ki je prisotna v evropski zgodovini že nekaj
stoletij. Zastavlja se torej vprašanje, ali Republika Slovenija
sledi zgodovinskemu in sploh civilizacijskemu razvoju, ali pa
še ob koncu 20. stoletja ohranja elemente fevdalnega sistema.
Zato se v obrazložitvi pojasnjuje problem sekularizacije.

Zakon o denacionalizaciji ni opredelil pojma premoženja
cerkve in drugih verskih skupnostih, čeprav je na tem
področju vrsta spornih vprašanj, tako o obstoju pravic kot
tudi njihovem obsegu. Dodatna sporna vprašanja so nastala
z odločbo Ustavnega sodišča - U-l-25/92 z dne 4. 3.1993 (Ur.
I. RS, štev. 13/93), kjer si je sodišče prilastilo funkcijo zakonodajalca in razveljavilo dele 3., 4., 5., 10. in 13. čl. na kar Državni
zbor ni reagiral in so tako ostala odprta vprašanja glede
pravnega nasledstva pravnih oseb.
Z denacionalizacijo se bo v Sloveniji bistveno spremenila
lastninska struktura gozdov. S tem bo Slovenija po deležu
javnih gozdov na dnu lestvice evropskih držav. Največji delež
javnih gozdov ima Nemčija 60%, Nizozemska 59%, Švica 74%,
Grčija 78%, itd. povprečje v Evropski uniji je 40%. Slovenija bi
imela po denacionalizaciji le borih 20%. (Dileme prihodnje
ureditve gospodarjenja z gozdovi, Biotehniška fakulteta,
Oddelek za gozdarstvo, 1992, strani 25 in 26). S tem se kaže
čudna luč Republike Slovenije do naravnih bogastev.

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Cilj predlaganega zakona je ohranitev naravnega bogastva
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kot javnega dobra. V nasprotnem primeru bo Republika Slovenija na dnu evropske lestvice po številu državnih gozdov.

z gozdovi kot javnim dobrom in s tem uveljavljanje trajnega
nacionalnega interesa nad naravnim bogastvom.

Ustavna podlaga za sprejem zakona, ki naj bi razčistil problem lastninske pravice verskih skupnosti je predvsem v 1.
členu Ustave, ki proglaša Slovenijo za demokratično državo.
Demokratična država je naslednica pridobitev meščanskih
revolucij in zato ni mogoče ohranjati elementov fevdalnega
družbenega reda, saj bi z vračanjem vseh nepremičnin pridobila cerkev položaj fevdalne cerkvene gosposke, od česar je
evropska civilizacija odstopila že zdavnaj s sekularizacijskimi
procesi. Poseben splošen interes je tudi podan v pravici
države, da zagotavlja varovanje naravne in kulturne dediščine, ter preprečuje na tem področju predpostavljanje gospodarskih interesov zasebnih institucij (73. člen Ustave). Glede
na cerkveno pravo, ki v premoženju cerkve uveljavlja vrhovno
gospostvo Svete stolice nastajajo vprašanja ali je možno
dosledno šteti organizacije rimskokatoliške cerkve za
domačo pravno osebo, ali pa problem zadeva v 68. člen
Ustave, ki prepoveduje tujcem pridobivanje lastninske pravice. Podrobneje posredujemo problematiko cerkvenega
prava v obrazložitvi. Skladno z načeli pravne države pa je
treba tudi ugotoviti ali lahko cerkev uveljavlja lastninsko pravico na nezakonitih aktih Kraljevine Jugoslavije (2. člen
Ustave). Lastninska pravica je lahko omejena v splošnem
interesu. Že zakon o varstvu okolja je v 16. členu določil, da je
javno dobro, ki je sestavina ekosistemov kmetijskih zemljišč,
gozdov itd. lastnina republike aii lokalne skupnosti. Kljub tej
določbi naj bi cerkev dobila v last Jelovico, Pokljuko in
Mežakljo, kar vse predstavlja ekosistem, postala bi celo lastnik dela Triglavskega narodnega parka. V 20. členu istega
zakona je določeno, da se lahko lastninska pravica na nepremičninah odvzame ali omeji, torej se tudi lahko ne podeli.

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IN DRUGE POSLEDICE
Republika Slovenija s tem zakonom le pridobi, pridobi javno
dobro, s tem pa tudi smotrno gospodarjenje z naravnim
bogastvom.
Izvedba zakona ne bo povzročila proračunu nobenih stroškov
nasprotno, lahko se samo poveča dotok novih finančnih sredstev v državni proračun.
BESEDILO ČLENOV
1. člen
Začasno, vse do sprejema zakona o verskih skupnostih se
zadrži izvajanje 14. čl. zakona o denacionalizaciji (Ur. RS,
štev. 27/91-1) o vračanju premoženja cerkvam in drugim
verskim skupnostim oziroma redovom, razen vračanja sakralnih objektov.
2. člen
Ta zakon ne vpliva na morebitne pravnomočne upravne
odločbe, pač pa se začasno ustavi izvajanje postopkov, ki so
sproženi.
3. člen

Načela zakona so tudi izpeljave evropske sekularizacije
(odprava fevdalnih razmerij), nacionalno gospodarjenje

Zakon stopi v veljavo v 8 dneh po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Sekularizacija pomeni odvzemanje cerkvenega premoženja
s strani posvetne oblasti, ter spreminjanje tega premoženja
v državno. Sekularizacija je poznana v vseh etapah razvoja
fevdalizma (v frankovski državi v času Karla Martela; v Angliji
z odloki Clarendonskih konstitucij, v Franciji z likvidacijo
templarskoga reda v času Filipa IV.), kasneje v dobi reformacije v XVI. stoletju in v obdobju velikih fevdalnih monarhij, kot
eden izmed načinov v omejevanju materialnih privilegijev
katoliške cerkve; z osvobajanjem kraljeve oblasti od tutorstva
cerkve in krepitvijo državnih financ na račun dohodkov klerikov. Politične in ekonomske sekularizacije v XVI. do XVIII.
stoletje so bile različne. Za Slovenijo so značilne reforma
Jožefa II. Francoska revolucija je sekularizirala vsa cerkvena
posestva (1789) in jih dala narodu (vladi). Sekularizacija je bila
nato izvedena še v XIX. in XX. stoletju z odvzemom premoženja številnim redovom (Splošna enciklopedija, Jugoslovanski
leskikografski zavod, 1981, 7 knjiga).

Kranjskem obsegal gospostvi Pleterje in Fužine ter imenje
Turn ob Ljubljanici. Leta 1822 so pripadala skladu v okviru
ljubljanske gubernijske uprave gospostva: Fužine, Pleterje in
Millstatt.
V še večjem obsegu je prišlo cerkveno premoženje pod
državno upravo potem, ko je Jožef II. 1782 izmed 2163 raznih
samostanov v svojih deželah odpravil 738 (v Notranji Avstriji
65) teh ustanov, izmed katerih so bile mnoge lastnice velikih
gospoščin. Med največjimi samostanskimi gospostvi, ki so
bila odvzeta redom na Slovenskem, so bila tale (v oklepaju:
cenilna vrednost čistega premoženja): Vetrinj (413.188 gld),
Žiče (271.666gld), Stična (238.985 gld), Mekinje (204.478 gld),
Bistra (201.926 gld), Studenice (180.318 gld) Marenberg-Radlje (118.746 gld).
Premoženje odpravljenih samostanov je dal Jožef II. za vsako
posamezno deželo posebej združiti v verski sklad (Religionsfond, v starejši slovenski pravni terminologiji verski »zaklad«),
ki so ga upravljale komisije, sestavljene iz deželnoknežjih
uradnikov.

V zvezi s dogajanjem sekularizacije v Sloveniji pa povzemamo
iz obširnega dela Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev, Zgodovina agrarnih panog, 1980 (str. 210-211) predvsem naslednje podatke:

Že ob ustanovitvi sklada je Jožef II. predvidel razprodajo
gospostev, zemljišč, gozdov, hiš in točilnih pravic, ki so ob
razpustu samostanov prišli pod državno upravo. To pa se ni
zgodilo takoj in v polni meri, zato je bilo treba upravo premoženja organizirati tako, da je bila omogočena gospodarska
izraba nepremičnin. Gozdove in domene, ki so prišli pod
verski sklad, je upravljala obenem z državnimi gozdovi in
domenami komorna uprava za gozdove in domene (Forst
- und Domaeneverwaltung) drugo premoženje pa državni
organi po deželah. Leta 1818 in 1822 se kot glavne nepremičnine verskega sklada na Kranjskem med drugimi navajajo
v ljubljanskem okrožju gospostvi Mekinje in Velesovo, v novomeškem okrožju gospostva Bajhof, Kostanjevica, Ruperč vrh
in Stična, v postojnskem okrožju gospostvo Bistra in prej

Že Marija Terezija si je prizadevala za uspešnejši državni
nadzor nad cerkveno posestjo in omejevala naklonitve cerkvenim ustanovam. Leta 1771 je omejila tudi vrednost premoženja, ki so ga novi člani redov prinesli samostanom. Prvič so
cerkvena zemljiška gospostva v večjem obsegu prešla
v upravo države ob razpustu jezuitskega reda (1773), ko je
država zasegla tudi vse nepremično in premično premoženje
tega reda, v prvi vrsti njegove zemljiške gospoščine in iz tega
premoženja 1774 ustanovila študijski sklad (fond, v starejši
slovenski terminologiji »zaklad»). Podobno kot pri verskem
skladu so se nepremičnine teh skladov postopoma prodajale,
s čimer je sklad dobil značaj obrestujočega se naloženega
denarja oziroma obveznic. Okr. 1790 je študijski sklad na
poročevalec, št. 19
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gozdov. Zato je oblast leta 1858 celo odredila začasno sekvestracijo teh gozdov, ki je trajala do leta 1871. Takrat je Ruard
posestvo prodal Kranjski industrijski družbi na Jesenicah za
780.000 avstrijskih goldinarjev, obdržal je sprva le graščino na
Bledu z jezerom in nekaj zemljišča, vendar je leto kasneje tudi
to prodal. Kranjska industrijska družba je tako postala lastnica 28.758 ha gozdov in drugih zemljišč na Jelovici, Pokljuki,
Mežakli, na Jesenicah, Kranjski gori in Podkorenu, leta 1872
pa je kupila še gozdove v Martuljku, Pišnici in Belci. Kasneje
je prevzela še posestvo Zoisovih dedičev. S tem posestvom pa
so nastali preveliki stroški, urediti pa je bilo treba še obveznosti do servitutnih upravičencev, za posodobitev proizvodnje
v železarskih obratih pa je potrebovala veliko denarja. Zato so
leta 1889 ponduili in leta 1895 dejansko prodali gozdove
(26.454 ha) Avstrijskemu ministrstvu za kmetijstvo za Kranjski
verski zaklad.

bistriška gospodična Loško pri Cerknici (Turnlack). Tedaj so
vsa ta in druga posestva prišla na držabo, ki naj bi jo izvedla
komisija za odsvajanje državnih zemljišč, le da niso za vsa
našli kupcev. Sčasoma se je tako verski sklad reduciral na
skupnost premoženja, investiranega v državne obveznice in je
le še izjemoma črpal svoje dohodke iz lastnih posestev (Velesovo. Stična).
Na podlagi nemškega državnega akta (Reichsdeputationshauptschlauss) iz 1803 so sekularizirali posest večine državnih
cerkvenih knezov in s tem tudi tisto, ki so jo izvenavstrijski
cerkveni knezi še imeli na habsburških tleh nemškega cesarstva, na Slovenskem npr. freisinško, loško in briksenško blejsko gospostvo in omenjen Otok (Inselvverth). Kmalu potem so
Francozi zasegli komende nemškega viteškega reda v Ljubljani, Metliki, Črnomlju in Novem mestu, ki jih je potem avstrijska uprava redu vrnila.

Kranjski verski zaklad je nadaljeval z delom tudi v Kraljevini
Jugoslaviji do leta 1939, ko je bilo celotno premoženje dano
v last ljubljanski škofiji. Očitno je tej uredbi botrovalo dejstvo,
da skupščina Kraljevine Jugoslavije leta 19i35 ni izglasovala
konkordata z Vatikanom in je to predstavljalo nekakšno premoženjsko satisfakcijo.

Freisinške letne dohodke iz avstrijskih gospoščin so 1803
cenili na 27.740 gld. Od tega je znašala letna zakupnina, ki jo
je škof od leta 1795 dobival za loško gospostvo, 18.500 gld.
(Za prevzem zakupa so se 1790 brez uspeha potegovali m. dr.
loški podložniki). - Briksenški škofiji je bilo blejsko gospostvo 1838 vrnjeno, tako da je grad z dominikalnimi zemljišči,
jezerom in gozdovi obdržala še po zemljiški odvezi do 1858,
ko je vso to posest prodala za 157.500 gld. Ruardu iz Jesenic.

Leta 1941 je Tretji reich škofijske gozdove podržavil, po II.
svetovni vojni so bili odvzeti z agrarno reformo.
Nekoliko drugačna je situacija s škofijskimi gozdovi v Savinjski dolini, ki so last ljubljanske škofije že dolgo, vendar bi
morali biti nacionalizirani po zakonu o likvidaciji agrarne
reforme v Kraljevini Jugoslaviji leta 1931 oz. 1934. Cerkev je
skupaj z lokalno oblastjo zavlačevala izvedbo zakona do
začetka II. svetovne vojne, ko so tudi ti gozdovi prešli v last
Tretjega reicha, po vojni pa bili odvzeti na podlagi zakona
o agrarni reformi.

Gospoščine, ki so po sklepu iz 1803 prišle v državno last, so
štele za gospoščien -kamera/nega- sklada, torej za prava
državna posestva.
Tudi kolikor cerkvenega premoženja ni zadela ena izmed teh
sekularizacij, je prišlo pod državni nadzor. Premoženjsko
stanje, prijavljeno na podlagi patenta od 5. 10. 1782, se brez
pristanka državnih organov v deželi ni smelo spremeniti.
Razen odsvajanja in menjave tega premoženja je bila kmalu
prepovedana tudi njegova zadolžitev. Leta 1787 pa so bili
gozdovi še obstoječih škofij in samostanov pritegnjeni pod
državno upravo, s tem da so njihovi lastniki mogli dobiti les le
za lastne potrebe in kolikor je dopuščalo stanje gozdov.
Presežke lesa je prodajala gozdna uprava sama in lastnikom
po obračunu dajala samo čisti izkupiček.

V stari Jugoslaviji agrarna reforma nikdar ni bila dosledno
izvedena. Julija 1919 so z uredbo o prepovedi odtujitve in
obremenitve določili, da smejo veleposestva na Slovenskem
obdržati 75 ha obdelovalne in 200 ha zemlje sploh, razlaščene
viške naj bi dobili agrarni interesenti v odkup. Leta 1933 je
izšel zakon o likvidaciji agrarne reforem na veleposestvih
(dopolnitve 1934) in so postali predmet reforem tudi gozdovi
in pašniki, interesenti zanje pa so bili lahko le pravna telesa
(občine, zemljiške skupnosti). Omenjeni zakon je prizadel 77
veleposestev, in sicer tista, ki so imela 75 ha obdelovalne
zemlje in 1000 ha gozdov (v poštev so prihajali tudi cerkveni
gozdovi). Razdeljevanje zemlje interesentom ni bilo v celoti
izvedeno in tako agrarna reforma ni dosegla namena. Veleposestva so poleg cerkvenih v bistvu ostala neokrnjena, propadanje malih kmetov se je nadaljevalo. Med obema vojnama je
agrarna reforma le okrnila (ne pa tudi dokončno odpravila)
fevdalne in polfevdalne odnose (Enciklopedija Slovenije
- geslo agrarna reforma - I. zvezek).

. Za upravljanje manjših cerkvenih premoženj so Francozi vpeljali »fabriški svet«, namesto katerega so Avstrijci postavili
okrajnega predstojnika za »odvetnika« nad takim premoženjem, kmalu nato (1815) pa je bilo odvetništvo vrnjeno prejšnjim imetnikom, okrajni predstojnik pa je imel le še pravico do
imenovanja ključarjev.
Iz različnih virov povzemamo nastanek in razvoj gozdov ljubljanske nadškofije iz česar bo razvidna spornost premoženjskih pravic nadškofije.
Gozdovi na Pokljuki, Mežakli in Jelovici so postali last Briksenških škofov leta 1.004, ko jim jih je podaril nemški cesar
Hernik II. (vključno Bled, z gradom in jezerom). V upravljanju
briksenških škofov so ostali skoraj 800 let, ko je bila vsa
njihova posest esekvestrirana in dodeljena v upravljanje
kameralnemu fondu t. j. dunajskemu državnemu gospodarstvu in financam. Kranjski deželni glavar je vpeljal na tem
posestvu državno upravo. V času francoske zasedbe
(1809-1813) je vsa posest prešla v oskrbo in upravljanje
francoske državne uprave, po odhodu Francozov pa je posestvo spet prešlo pod avstrijsko državno upravo. Leta 1833 je
cesar Franc Ferdinad ukazal vrnitev celotnega posestva stolnemu kapitliu v Briksnu.
Vračanje posesti je bilo opravljeno v letu 1838.

Če se denacionalizacija izvede, bo cerkev postala največji
individualni gozdni posestnik v Sloveniji, pridobila bo 36.000
ha gozdov, kar ničkolikokrat preseže dopustno mejo določeno že v Kraljevini Jugoslaviji. Tako bi pridobila celotno
Pokljuko, Me.taklo, Jelovico ter velik del Savinjske doline.
Zlasti gozdovi Pokljuke, Mežakle in Jelovice kažejo na spornost takih rešitev. Ti gozdovi so bili v prejšnjem stoletju last
Briksenških škofov, vendar so jih v drugi polovici prejšnjega
stoletja za 157.500 gld škofje prodali industrialcu Ruardu
(lastnik jeseniške železarne). Ker je Ruard zašel v težave, je te
gozdove prodal avstrijski državi, ta pa je ustanovila državni
verski zaklad, ki je bil državna ustanova, del njegovega ustvarjenega dobička pa je bil namenjen za cerkvene namene.
Kranjski verski sklad je deloval tudi v stari Jugoslaviji, ko je
bilo leta 1939 z uredbo Cvetkovičeve vlade pod vplivom dr.
Antona Korošca njegovo premoženje dodeljeno ljubljanski
škofiji. Očitno je uredba v nasprotju z zakonom o agrarni
reformi, saj je ta omejila obseg veleposestev.

Posestvo pa je bilo močno zadolženo in leta 1858 je knezoškof Vincenc iz Briksna prodal celotno posestvo graščine
Bled za 157.500 avstrijskih goldinarjev oziroma 315.000 kron
Viktorju Ruardu, belgijskemu veleposestniku in lastniku fužin
ob Savi.

Zadeva pa je tudi zanimiva z vidika cerkvenega prava. V peti
knjigi Zakonika cerkvenega prava so določbe o cerkvenem
premoženju, ki je v bistvu centralizirano, vrhovni gospodar je
sveta stolica, torej tuja država - Vatikan. Po določbi kanona

Draga proizvodnja oglja v fužinah in obveznosti v zvezi z zakonom o zemljiški odvezi so Ruardove fužine na Savi in v Mojstrani pehali v vse večjo krizo in prekomerno izkoriščanje
5
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1256 je lastninska pravica cerkve na premoženju pod vrhovno
oblastjo rimskega papeža. V kanonu 1257 je govora o cerkvenem premoženju ne glede na to, kje je. Rimski papež je po
prvenstvu vodstva vrhovni upravitelj in oskrbnik vsega cerkvenega premoženja (1237). Posebej je to razvidno iz pravil
o odtujitvi, saj je za odtujitev stvari večjih vrednosti potrebno
dovoljenje svetega sedeža (1292). Ali rimskokatoliška cerkev
na Slovenskem odigrava v celoti nacionalno vlogo, ali pa je
njeno premoženje le del vesoljne cerkve in v bistvu pod
njenim okriljem in gospostvom, torej gre v bistvu za lastnino
tuje države.

nujno potrebno začasno zadržati postopke denacionalizacije
(po 14. čl.), dokler se v zakonu o verskih skupnostih ne uredi
opredelitev premoženja verskih skupnosti. Zavzeti je treba
stališča do gozdov z vidika nacionalnalnega interesa do
naravnih bogastev; do dopustnosti, da se verske skupnosti
ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo, postanejo odločilni
nosilec kapitala in ne le organizirana skupnost za verski
namen; do odprave ostankov fevdalnega družbenega reda in
torej uveljavitve Slovenije do demokratične, socialne in
pravne države.

Očitno je, da pojem cerkvenega premoženja glede na prikazan zgodovinski razvoj ni ustrezno definiran. V zakonu
o denacionalizaciji v 14. členu je govora le o premoženju,
torej celotnem ne glede na bivše predpise iz Kraljevine Jugoslavije, vprašljivo dodelitev z uredbo iz leta 1939 itde. Zato je

Skladno s povedanim je vrsta odprtih vprašanj, ki jih je treba
razčistiti v zakonu o verskih skupnostih in je zato začasno
zadržanje 14. člena zakona o denacionalizaciji utemeljeno iz
splošnega (nacionalnega) interesa, pa tudi zaradi zagotavljanja ustavnosti.

BELEŽKE:

poročevalec, št. 19
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Predlog zakona o

POPRAVI
ŽELEZNIC

OBVEZNOSTI
NA

DEJAVNOSTI,

SLOVENSKIH

PODROČJU
NASTALIH

PROMETNE

DO

31.12.

1993
- EPA 1118 - HITRI POSTOPEK

Vlada Republike Slovenije je na 142. seji dne 11. maja 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O PORAVNAVI OBVEZNOSTI
SLOVENSKIH ŽELEZNIC NA PODROČJU PROMETNE
DEJAVNOSTI, NASTALIH DO 31/12-1993,
ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po
hitrem postopku, ker gre za sanaciji Slovenskih železnic
za izredne potrebe države.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovala:
- Igor UMEK, minister za promet in zveze,
- dr. Slavko HANŽEL, državni sekretar v Ministrstvu za
promet in zveze.

1. OCENA STANJA

več mogoče, ker bodo tuje železniške uprave sprožile ukrepe,
ki so za take primere predvideni:
- odvzem bonitete,
- frankiranje na mejah,
- tožbe.

Slovenske železnice so v postopku sanacije, po Sanacijskem
programu, ki ga je sprejela Vlada Republike Slovenije, na
svoji seji dne 1. 7. 1993 in Državni zbor Republike Slovenije
dne 29. 6. 1994. Z obravnavanim aktom je Vlada Republike
Slovenije prevzela obveznosti za zagotavljanje sredstev za
poravnavanje kreditnih obveznosti nastalih do 31.12.1993 na
področju prometnih dejavnosti, da bi se omogočilo izvajanje
programa.
Primerjava rezultatov izvajanja Sanacijskega programa v letu
1994 s prognozami v Sanacijskem programu, kaže na
uspešno realizacijo tega programa.

Posledica tega bo preusmeritev tovora na sosednje obvozne
poti, kar bo pripeljalo do zmanjšanja obsega dela in izpada
transportnih prihodkov in s tem do drastičnega poslabšanja
poslovanja SŽ. Ne glede na to bodo morale biti obveznosti iz
kreditov SŽ avtomatsko poravnane zaradi vnovčitve garancij,
posledica tega pa bo blokada žiro računa SŽ, nezmožnost
izplačila plač ter poslovno sesutje sistema.

Pomembni rezultati v letu 1994 so:

3. POGLAVITNE REŠITVE

- po letu 1988 so Slovenske železnice v letu 1994 prvič
izkazale pozitiven finančni rezultat,
- ustavljeni so negativni trendi fizičnega obsega dela,
- zmanjšano je število zaposlenih za 2.490 delavcev, tako da
je skupno število zaposlenih na dan 31.12.1994 znašalo 9.980
delavcev,
- stroški poslovanja so v letu 1994 realno za 10% nižji kot
v letu 1993.

Uspešno nadaljevanje in zaključek sanacije Slovenskih železnic je pogojeno z prenosom obveznosti poravnavanja glavnic
za domače in tuje kredite na področju prometne dejavnosti
v proračun Republike Slovenije.
Dinamika obveznosti Slovenskih železnic za področje prometne dejavnosti od leta 1995 do 2000 je prikazana v tabeli.
1995 1996 1997 1998 1999 2000

skupaj zaostale
95-2000obveznosti
Obresti 899,6 446,1 373,1 297,4 253,3 231,0 2.500,5
n. a.
Skupaj 4319,0 1685,5 1208,4 1082,5 639,2 1067,8 10.002,4
451,9

2. RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Ob teh spodbudnih rezultatih sanacije pa je, zaradi izrazite
koncentracije odplačevanja obveznosti iz preteklih let in ob
tem, da novejše obveznosti iz kreditov EIB in EBRD Slovenske
železnice tekoče odplačujejo v letu 1995 ogrožena nadaljna
sanacija sistema. V mesecu januarju 1995 so SŽ še uspele
poravnati obveznosti na račun ustavitve odplačevanja svojih
obveznosti do tujih železniških uprav. V nadaljevanju to ne bo

S tem zakonom se odplačilo glavnic za domače in tuje kredite, ki so bili najeti do 31. 12. 1993 za področje prometne
dejavnosti, do leta 2000, vključi v javni dolg Republike Slovenije.
7
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odstavku tega člena, se za zagotovitev pogojev za dokončno
in uspešno sanacijo Slovenskih železnic, d. d. poravnavajo na
način, kot ga opredeljuje ta zakon.

Obresti in ostale stroške za kredite prometne dejavnosti
poravnavajo Slovenske železnice same.
4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA

Obveznosti Slovenskih železnic, d. d. po tem zakonu so
odplačila glavnic domačih in tujih kreditov za prometno
dejavnost, najetih pred 31. 12. 1993 in navedenih v Sanacijskem programu Slovenskih železnic do 31. 12. 2000.

S sprejetjem predlaganega zakona zagotavljamo pravno podlago za izvedbo obveznosti Vlade Republike Slovenije po
Sanacijskem programu Slovenskih železnic.

Obveznosti iz prejšnjega odstavka znašajo v tolarski protivrednosti po tečaju na dan 31. 12. 1993 7.953.800.000 SIT.

V proračun Republike Slovenije se vključi obveznost odplačevanja glavnic domačih in tujih kreditov Slovenskih železnic na
področju prometne dejavnosti, kot jih opredeljuje Sanacijski
program Slovenskih železnic do leta 2000. Neplačani dolg
znaša na dan 31. 12. 1993 po tečaju na ta dan v SIT 7.501,9
mio SIT, neizvedena plačila upnikom zaradi sklepov Vlade
SFRJ v letih 1989 in 1991 pa 451,9 mio SIT, oziroma skupno
neplačane glavnice 7.953,0 mio SIT.

2. člen
Odplačevanje glavnic domačih in tujih kreditov iz 1. člena
tega zakona, dospevajočih od 1. januarja 1995 do 31. decembra 2000, se zagotavlja iz sredstev proračuna Republike Slovenije za leta 1995 do 2000.

Predlagamo, da se Zakon obravnava po hitrem postopku
v skladu s prvim odstavkom 201. člena Poslovnika Državnega
zbora, ker sanacija Slovenskih železnic sodi med izredne
potrebe države.

Obresti in ostale stroške kreditov iz prvega člena tega zakona
poravnavajo Slovenske železnice, d. d.
3. člen

BESEDILO ČLENOV

Podrobnejše navodilo o poravnavanju obveznosti predpiše
minister za finance.
l.člen

4. člen

Obveznosti Slovenskih železnic, d. d. nastale na področju
prometne dejavnosti do 31. 12. 1993, navedene v drugem

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

OBRAZLOŽITE V
S predlaganim zakonom se zagotavlja pravna podlaga za
učinkovito izvajanje sanacijskega programa Slovenskih železnic.

1. člen zakona opredeljuje obveznosti Slovenskih železnic, ki
so predmet tega zakona.
2. člen zakona opredeljuje rok, v katerem se obveznosti iz 1.
člena zakona poravnavajo iz sredstev proračuna Republike
Slovenije in zadolžuje Slovenske železnice za poravnavo
obresti in ostalih stroškov v zvezi s temi obveznostmi.

Realizacija predvidenih ukrepov po Sanacijskem programu
zagotavlja možnost učinkovite sanacije in s tem celovito prestrukturiranje Slovenskih železnic v sodoben tržno usmerjen
sistem. Za dosego tega cilja pa je potrebno realizirati vse
v Sanacijskem programu predvidene ukrepe.

3. člen zakona predvideva izdajo podrobnejšega navodila
Ministrstva za finance v zvezi s poravnavo obveznosti.

Predlagani zakon predstavlja ukrep, ki do sedaj še ni bil
realiziran, je pa bistveni pogoj za uspeSno dokončanje sanacije.

Zaradi preprečitve večje škode, ki bi nastala v primeru nezmožnosti izvajanja nadaljnje sanacije Slovenskih železnic,
Vlada Republike Slovenije pošilja predlog zakona v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega
sveta Republike Slovenije po hitrem postopku

S tem zakonom se zagotavlja odplačevanje obveznosti, nastalih do 31. 12. 1993 za področje prometne dejavnosti Slovenskih železnic iz proračuna Republike Slovenije.
2APADLE NEPLAČANE GLAVNICE 11.pog.
98-84,
113-86
OO.H7
AB-B7
112-87
Lj.Il-P-00023/87-011
L J -11 -P-000*0/B7—012
Lj-n-P-0069,08
168/67
50/82
50/82
50/82
a3 R
j, „

zn*««k v Vi

intstk v SIT
5.930,00
3.930.00
18.670.00
20.3*0,00
96.930,00
38.650,00

USD 1.9*3.923.82
USD
32*. 859,79
USD
330.*67,32
FRF 1.733.*92,87
FRF 1.790.135,08

S5 0
-B.-O.OO
3*48. 300,00
<•06.330,00
179.3*0,00
237.039.890,60
69.*06.1*6,30
*3.700.172,20
39.323.832,70
*0.3*9.750,30

*31.893.532,30
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Nacionalni program

ŠPORTA

V

REPUBLIKI

SLOVENIJI

- EPA 1117 - PRVA OBRAVNAVA

Vlada Republike Slovenije je na 140. seji dne 26. aprila
1995 obravnavala in sprejela:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala:
- dr. Slavko GABER, minister za šolstvo in šport,
- dr. Janko STREL, državni sekretar v Ministrstvu za
šolstvo in šport.

- NACIONALNI PROGRAM ŠPORTA V REPUBLIKI SLOVENIJI,
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 174.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

tov, raziskovalno-strokovna dejavnost, založniška dejavnost,
propagandna dejavnost in druge.

1. UVOD
Šport je pomembna dejavnost družbe, je dokaz njene dinamike in del splošne kulture, ki pomembno bogati življenje
posameznika in predstavlja prvino kakovosti življenja. Zaradi
uresničevanja interesov v športu se posamezniki in posameznice samostojno ukvarjajo s športom ali pa združujejo v društva. se pripravljajo in tekmujejo po pravilih, ki jih postavljajo
športne organizacije in zveze.

Zaradi svoje interdisciplinarnosti posega šport na različna
družbena področja, kot so: zdravstveno varstvo, otroško varstvo, vzgoja in izobraževanje, znanost, kultura, obramba in
gospodarstvo, še posebno urbanizem in turizem. Zato so pri
njegovem razvoju poleg različnih športnih organizacij in
zasebnikov udeleženi tudi subjekti iz omenjenih družbenih
področij.

Z nacionalnim programom športa država soustvarja možnosti
in pogoje za razvoj športa. Nacionalni program zajema
celostno or ganizirano dejavnost športa, ki v najbolj elementarnih pojavnih oblikah obsega športno vzgojo, športno rekreacijo ter kakovostni in vrhunski šport.

Nacionalni program športa sprejema Državni zbor Republike
Slovenije in s tem zavezuje vsa svoja telesa, Vlado, športne
organizacije in šole, da prispevajo večinski delež k uresničitvi
tega programa.
Uresničevanje programa bo spremljala Vlada in občasno
o tem poročala Državnemu zboru.

V športne dejavnosti je vključeno vse prebivalstvo od predšolskih otrok do starostnikov, vendar ima športna aktivnost otrok
in mladine zaradi učinkov na njihov razvoj prednost v nacionalnem programu športa.

2. IZHODIŠČA NACIONALNE STRATEGIJE RAZVOJA
ŠPORTA

Šport je dosegel stopnjo razvoja, ki zahteva domišljen sistemski prijem pri urejanju strokovnih, organizacijskih in upravljalnih nalog. Država Slovenija bo spodbujala razvoj športa
z ustrezno finančno in strokovno podporo. Tako bomo laže
urejali zapletenost in kompleksnost športa ter udejanili kategorije, kot so strokovnost, ekonomičnost, učinkovitost, racionalnost, preglednost in humanost.

Slovenija daje razvoju športa kot prvini kakovosti življenja
otrok, mladine in odraslih državljanov vso podporo.
Tudi pri nas je šport odvisen od celostnih družbenih tokov.
V življenju sodobnega človeka je šport že sedaj, v dogledni
prihodnosti pa bo še bolj postal njegova vsakdanja potreba,
za veliko večino celo sestavina življenjskega sloga. Pri tem je
potrebno dati prednost tistim vsebinam, ki najbolj spodbujajo
človekovo ustvarjalnost, razvijajo in utrjujejo njegovo
moralno podobo, gojijo človekoljubnost in moralni odnos do
vseh udeleženk in udeležencev v športu.

Podlaga za sofinanciranje bodo merila, ki jim bodo morali za
dostiti posamezni nosilci in izvajalci športne dejavnosti.
Država bo s sofinanciranjem omogočala in pospeševala razvoj vseh oblik športne dejavnosti, predvsem pa nalog, ki
pomembno vplivajo na razvoj športa, kot so izobraževanje in
izpopolnjevanje strokovnih kadrov, gradnja športnih objek-

Z neprestanim vztrajanjem na njegovih avtentičnih in sodobnih vrednotah predstavlja šport v svetu in pri nas pomemben
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dejavnik preprečevanja in zdravljenja vrste sociopatoloških
pojavov, zlasti med mladimi, kot tudi učinkovito soudeležbo
pri humanizaciji dela in življenja ljudi.

vrsto drugih informacij, ki so lahko za zdravje in razvoj otrok
izjemno pomembne.

V posameznih športnih zvrsteh so dosegali in dosegajo športniki Slovenije rezultate mednarodne vrednosti, ki so bili za
slov ensko nacijo tako kot druga področja kulture pomemben
dejavnik identitete. S tem so prispevali in prispevajo pomemben delež k mednarodni uveljavitvi države Slovenije.

Takšen prijem je še posebno pomemben v osnovnih šolah, ki
zajemajo ožja socialna okolja, kjer se ljudje med seboj praviloma poznajo in kjer je potrebno v interesu razvoja otrok
celotno šolsko okolje bolj povezati. Prav gotovo lahko
športna dejavnost otrok in staršev na športnih površinah šole
največ pripomore k takšni povezavi.

Razvoj športne kulture predstavlja v praksi eno najpomembnejših nalog časa, v katerega vstopamo. Premajhna aktivnost
lahko pomeni usodno zamudo v življenju zlasti mladih generacij, kar ima lahko pri maloštevilni naciji dolgoročne destabilizacijske posledice za njen razvoj nasploh.

3. Temelj vrhunskega športa je kakovostna športna vzgoja
mladih, nadarjenih otrok, uvrščenih v programe športnih šol.
Prav tem programom bo potrebno dati največjo vsebinsko,
metodološko in materialno-finančno podporo. Odločilno
vlogo pri tem morajo opraviti društva, panožne zveze, šole in
Olimpijski komite Slovenije.

Odgovornost je v tej točki nedeljiva, zato zahteva zavestne
napore vseh, tako posameznika in posameznice, družine,
vrtcev, šol različnih stopenj, klubov, društev, športnih združenj in države ter njenih predpisov.

4. Vrhunski športni dosežki so dokazali, da so avtonomna in
avtohtona oblika specifičnega kulturnega ustvarjanja, ki ima
lastna merila vrednotenja svoje ustvarjalnosti.
Slovenija ima glede na število prebivalcev izjemno število
nosilcev olimpijskih kolajn (48) in še večje število nosilcev
kolajn z drugih velikih športnih tekmovanj. V letu 1994 je na
olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih 17 športnikov in športnic osvojilo kolajne, več kot 200 pa se je na teh
tekmovanjih uvrstilo do 16. mesta. Glavni nosilci vrhunskih
športnih uspehov so klubi in nacionalne panožne zveze, predvsem pa športniki in njihovi trenerji. Primerjava s podatki
Komiteja za razvoj športa Evropske skupnosti kaže, da vlade
članic držav evropske skupnosti vlagajo v šport bistveno več
sredstev kot naša. To je razumljivo, saj so to države, ki so
večje in bogatejše kot Slovenija. Predvidevamo, da je v teh
državah večje tudi vlaganje drugih, nedržavnih virov. Potrebe
po tržnem komuniciranju so pri nas manjše, zaradi majhnosti
slovenskega trga pa smo tudi za velike sponzorje manj zanimivi. Vendar se je treba zavedati, da je vrhunski športni uspeh
produkt, ki ima povsod po svetu podobno proizvodno ceno,
zato moramo ustvariti pogoje, ki bodo pospeševali vlaganja
v šport. Le tako bomo lahko dvignili splošno raven pogojev
uspešnosti, ki se v svetu iz leta v leto izboljšujejo, in obdržali
dosedanjo raven športnih dosežkov.

V TEJ ZVEZI UGOTAVLJAMO NASLEDNJE:
1. Družina pomembno vpliva na stopnjo športne ozaveščenosti in športne vzgoje. Vplivi družine kot dejavniki socializacije
se praviloma razodevajo kot vrednota v življenju otrok. Ne
samo zaradi sodobnih spoznanj o nujnosti zgodnjega razvoja
telesnih, gibalnih in funkcionalnih sposobnosti, temveč tudi
zaradi spoznanj o pomembni povezanosti pravilno programiranega procesa športne aktivnosti z drugimi psihičnimi in
socialnimi učinki, je obdobje otroštva in mladosti prav gotovo
najobčutljivejše, a tudi najpomembnejše v razvoju posameznika.
Ko poudarjamo športni slog družin, ne izhajamo zgolj z vidika
večje notranje povezanosti in kakovosti družinskega življenja,
temveč tudi iz novodobnih spoznanj o športu kot praviloma
najučinkovitejšem sredstvu preprečevanja in zdravljenja socialno-patoloških pojavov, kot so potepuštvo, huliganstvo, mladinsko prestopništvo, pijančevanje in v zadnjem času med
mladimi vse bolj preteča zasvojenost z drogami, ki so vsak
dan številnejši in često posledica neurejenih družinskih odnosov.

5. Raziskave kažejo, da se le 12 odstotkov državljanov in
državljank Slovenije redno organizirano ukvarja najmanj dvakrat tedensko s športom. To je mogoče preseči le z akcijami
najširših razsežnosti in s promocijo športa za vse.

Tudi pri športu družin imajo pomembno vlogo društva, ki
združujejo družinske člane v različnih oblikah vadbe.

V času, ki ga oblikujeta predvsem delo in industrijska
ponudba izrabe prostega časa, je izjemno pomembno spodbujati in širiti svobodno ter neformalno ukvarjanje s športom.
Bogatenje prostega časa, s tem pa tudi življenja, ne bi smelo
biti ujeto v industrijsko in porabniško logiko dela in prostega
časa. Pri tem imajo pomemben delež športne in turistične
organizacije in podjetja.

Zato je potrebno okrepiti strokovno delo, izboljšati materialne
možnosti za delo, vzpostaviti svetovalno službo na tem
področju in tudi z različno medijsko podporo pomagati staršem pri športnem ozaveščanju.
2. Da bi mladi rodovi bili deležni ustrezne in strokovno vodene
športne vzgoje, je potrebno posvetiti posebno skrb športni
vzgoji v vrtcih in še zlasti v prvih razredih osnovnih šol ter
v srednjih šolah. Prav tako je potrebno vpeljati športno vzgojo
kot sestavni del vzgojno-izobraževalnega procesa v vse letnike fakultet in višjih ter visokih šol ter vzporedno z obveznim
programom spodbujati prostovoljne interesne športne aktivnosti študentov in učiteljev.

Društva in klubi kot prostovoljna združenja državljanov uresničujejo ob ljubiteljskem vodenju osnovne cilje športne kulture. S povečevanjem števila športnih društev želimo povečati
število športno aktivnih prebivalcev, njihovo športno ozaveščenost ter pripadnost posameznika športu.
Podjetja so pomemben dejavnik pri uresničevanju ciljev
športne kulture. Posebno podporo na tem področju kaže
nameniti športni rekreaciji za zaposlene, ki so na svojih delovnih mestih izpostavljeni večjim in dolgotrajnejšim telesnim in
duševnim naporom.

Športno vzgojo v šolah je treba oblikovati kot integralni del
vzgojno-izobraževalnega procesa. Ne gre zgolj za razvijanje
psihomotoričnih možnosti ter učenje športnih prvin in zvrsti,
temveč tudi za smiselno povezovanje z drugimi predmeti. Pri
tem je potrebno izhajati, da je ravnovesje duha in telesa tista
vrednota, ki omogoča ne samo učinkovitejše šolsko delo,
temveč predvsem kvalitetnejše življenje.

V športni rekreaciji so bili v zadnjih letih narejeni značilni
premiki, ki kažejo na vse številnejšo navzočnost žensk
v športni rekreaciji in njihovo ozaveščenost o športni aktivnosti, kar je izjemnega pomena za življenjski slog družin.

Športni prostori v šolah morajo biti v prihodnje kar najbolj
izkoriščeni tudi za potrebe učencev in staršev zunaj šolskih
delovnih dni, zlasti ob sobotah, nedeljah in med počitnicami.
Tu je mogoče najprej najti zvezo med športom v družini in
športom v šoli. Športni pedagogi lahko na tem področju
sporočijo staršem dragocene informacije o telesni in motorični podobi njihovih otrok, njihovem gibalnem razvoju ter
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V zadnjih letih se je izjemno povečala ponudba specializiranih
fitnesov in teniških središč, študijev za aerobiko ter drugih
odprtih in pokritih športnih površin, ki na načelu dohodka
ponujajo predvsem prostorske, pa tudi strokovne storitve.
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nimi zvezami skrbeti za čim višjo strokovno raven profesionalnih in amaterskih strokovnih kadrov.

Čeprav so dozdajšnje izkušnje pokazale, da je potrebno te
oblike razvijati tudi v prihodnje, je treba bolj kot doslej zagotoviti strokovnost športne ponudbe. Vendarle ne kaže prezreti, da te dejavnosti temeljijo na finančnem prispevku posameznika, zato je zaradi različnih socialnih možnosti otrok,
mladine in odraslih državljanov treba nujno zagotoviti ugodnejše plačilne pogoje vsaj za tiste, ki sami ne zmorejo plačila.
Preurediti je treba nekatera športna igrišča in pokrite objekte,
zlasti tiste pri šolah in urediti odprte športne površine, ki so
dostopne vsem državljankam in državljanom.

3. USMERITVE NACIONALNEGA PROGRAMA
3.1 Kratkoročne usmeritve
Kratkoročno bo država Slovenija spodbujala vse oblike
športne dejavnosti ter strokovnorazvojne naloge skupnega
pomena.

Prav tako je potrebno strokovno sprejemljivo organizirati tako
imenovane športnorekreativne prireditve, ki naj bodo nadgradnja celoletne športne aktivnosti udeležencev, ne pa
enkratna akcija.

Usmeritve na področju športne vzgoje
• V sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, vsebinsko, kadrovsko in materialno izboljšati obvezno in interesno športno vzgojo predšolskih ter šolskih otrok In mladine.

6. Odnos do invalidov je eno od meril demokratičnosti in
humanosti vsake družbe. Prav gotovo smo na tem področju
naredili premalo, saj primerna športna dejavnost predstavlja
uspešno revitalizacijo in resocializacijo invalidov, športni
dosežki pa omogočajo posamezniku tudi samopotrjevanje in
bogatejše življenje.

• Izoblikovati tesno povezavo s panožnimi športnimi zvezami, odgovornimi za izpeljavo programov v posameznih
športnih panogah in z njihovim soodgovornim delovanjem
v sistemu ustreznih športnih šol(*) zagotoviti kakovostno
športno vzgojo mladih športnikov v skladu z mednarodno
primerljivimi standardi, normativi in cilji.

7. Slovenska vojska in policija sta poleg obrambnega sistema
tudi pomembna nosilca športa. Delo v vojski in policiji namreč
zahteva ustrezno zmogljivost in športno življenje.

(') Opredelitev pojma: »športna šola nadarjenih otrok, usmerjenih
v kakovostni Sport.«
športna šola je organizirana oblika izvajanja športne vzgoje za otroke
in mladostnike, ki so uvrščeni v programe kakovostnega in vrhunskega
športa. Država ne posega v organiziranost nosilcev in izvajalcev športnih šol. To so lahko društva, klubi, šole, posamezniki itd., ki izpeljujejo
programe v posamezni športni panogi.
Športne šole so organizirane večstopenjsko, pri čemer so opredeljene
tudi oblike vertikalne prehodnosti. Priprava mladih športnikov v športnih šolah zajema vse tri bistvene komponente priprave (učenje, vzgojo
in treniranje) v celostno zaokroženi specialni športni učnovzgojni
proces treniranja.

8. Ob popolnem spoštovanju neodvisnosti in samostojnosti
medijev je predvsem prek strokovnega sodelovanja novinarjev s strokovnjaki s športnih področij treba posvetiti posebno
skrb ravni športnega poročanja, še zlasti pa komentiranja.
Informirati in biti informiran je tako visoko ovrednotena človekova pravica, da se je treba izogniti vsakršnim manipulacijam
z informacijami.
Več pozornosti pa je treba v medijih nameniti športu otrok in
mladine ter športu za vse, saj lahko z ustrezno pozornostjo, ki
jo mediji namenijo tem področjem športa, povečamo število
športno aktivnih in njihovo ozaveščenost o pomembnosti
zdravega načina življenja.

Športna šola bo sofinancirana, če bo imela:
• ustrezno število športnikov primerne kakovosti, ki morajo biti uvrščeni v redni tekmovalni sistem panožne zveze
• primeren kader
• ustrezno tehnološko verigo
• ustrezen program in materialne možnosti za izpeljavo tega programa
• organizirano sodelovanje s šolskim sistemom in
• možnosti za bivanje in prehranjevanje športnikov.

9. Ustrezen položaj športne kulture v društvih, klubih in šolah
zahteva rast normativov, ki predpisujejo minimalne prostore
in opremljenost. Samo na tej podlagi je lahko zasnovan
napredni športno-tehnološki premik, ki bo v končni posledici
zagotovil kakovostne športne prostore in s tem sodobnejšo
športno ponudbo.

Osnovno merilo za višino sofinanciranja je kakovost temeljnih sestavin
športne šole, naštetih v prejšnjem odstavku. Država bo spodbujala
mlade športnike v tistih okoljih, ki imajo najboljše možnosti za izpeljavo te dejavnosti. Hkrati pa bo pomagala tudi drugim športnikom
(izrednim talentom) pri pripravi, in sicer tedaj, kadar ti ne bodo člani
športne šole, ki je že ustrezno sofinancirana.

Še prav posebno skrb namenja nacionalni program gradnji in
vzdrževanju športnih objektov in spremljajoče infrastrukture.
Danes ugotavljamo, da imamo na vseh stopnjah premalo
primernih objektov za športno vzgojo, neuravnotežene in
premalo privlačne objekte in prostorske možnosti za rekreacijo in slabe možnosti za kakovostni in vrhunski šport. V prvi
fazi moramo načrtno pristopiti k izdelavi mreže športnih
objektov, ki bo podprta z oceno stanja, z rezervacijo prostora,
z usmeritvami za planiranje, z racionalno gradnjo in opremljanjem, kot tudi z gospodarnim upravljanjem zgrajenega.

• Spremljati delovanje športnih šol nadarjenih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in vrhunski šport, in skrbeti za
strokovno izpopolnjevanje trenerjev s poudarkom na pridobivanju znanja o treniranju otrok in mladine.
• Zagotoviti stabilno obliko sofinanciranja delovanja športnih šol nadarjenih otrok in mladine, usmerjene v kakovostni in
vrhunski šport.
• V sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za šolstvo, izboljšati športno vzgojo otrok in mladine s posebnimi potrebami.
• Z različnimi propagandnimi akcijami in animacijskimi programi povečati motivacijo otrok in mladine za šport.

Celotna podoba športa in športne ozaveščenosti se navsezadnje kaže tudi z gradnjo in urejenostjo naravnega prostora za
športne namene. Uporaba narave kot največje športne površine določa ne samo odnos do zgrajenega, temveč tudi do
naravno danega.
10. Športa brez ljubiteljskih organizacijskih in strokovnih
kadrov ne bi bilo. Njihovo delo bo tudi v bodoče zelo
pomembno, še posebno na področjih, kjer gre za amatersko
dejavnost. Ob amaterskih kadrih pa bo treba v športu uveljaviti spoznanje, da vsa področja športa, šo posebno delo
z mladimi, zahtevajo čedalje več strokovnih znanj in s tem
ustrezno izobrazbo.

Usmeritve na področju športne rekreacije - športa za vse
• Oblikovati razvojno politiko.
• Izboljšati programe za športno rekreacijo za različne ciljno
naravnane skupine glede na spol, starost, posebne potrebe,
raven znanja, treniranost in stopnjo motiviranosti.
• V sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo razvijati programe za krepitev zdravja.
• Spremljati delovanje različnih ponudnikov športnorekreativnih programov in nadzirati njihovo strokovnost.
• Ugotoviti kadrovsko stanje na področju izvajanja športnorekreativne dejavnosti.

11. Znanstvenoraziskovalno delo v športu predstavlja enega
bistvenih pogojev njegovega razvoja in humanizacijo dela
s športniki. Fakulteta za šport kot najvišja pedagoška in znanstvena institucija se mora kar najbolj vključiti v probleme
športne prakse, izobraževati strokovnjake in skupaj s šport13
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• Vpeljati in sistematično izvajati periodično ocenjevanje
uspešnosti nacionalnega programa športa tudi s pomočjo
tujih ocenjevalnih skupin.
• Izboljšati metodologijo za izbiranje skupin, projektov in
nosilcev za javno sofinanciranje in v ta namen utrditi
ekspertni sistem, ki bo temeljil na avtonomiji strok, vseboval
vrednotenje javnega interesa, koristnosti in racionalne
izvedbe nalog v športu.
• Izboljšati sistem animacije in propagiranja športne rekreacije za različno opredeljene skupine ljudi ter v ta namen
izoblikovati predlog ustreznih športnih objektov in površin, ki
bodo namenjene športni rekreaciji.
• V sodelovanju z Ministrstvom za zdravstvo izboljšati možnosti za športnopreventivne oblike dejavnosti, prek katerih
bomo dvigovali zdravstveno raven prebivalstva Slovenije.
• V sodelovanju s pristojnimi ministrstvi in ekološko ozaveščenimi posamezniki in skupinami poskrbeti za urejenost površin, namenjenih športni rekreaciji.
• Doseči stabilno sofinanciranje razvojnega in raziskovalnega dela v športu ter v ta namen razvitih tehnoloških verig.
• Uveljaviti interese športa v drugih ministrstvih, ki posredno
vplivajo na razvoj športa.
• Razviti racionalno in učinkovito upravljalno in organizacijsko strukturo nosilcev, odgovornih za izpeljavo nacionalnega
programa športa na vseh ravneh upravljanja.
• Povečati delež javnih financ za področje športa v državnem
proračunu in izoblikovati takšen sistem sofinanciranja športa,
ki bo izboljšal materialno stanje športa in dvignil kakovostno
raven strokovnega dela, ki se bo izrazilo v dvigovanju uspešnosti športnikov v vseh starostnih obdobjih.
• Gradnja in dograditev športnih objektov za potrebe vrhunskega športa.
• Gradnja osnovnošolskih, srednješolskih in univerzitetnih
športnih objektov v skladu z interesi šolske in športne sfere.:
• Gradnja in dogradnja športnih objektov v izmeri 25 000 m
pokritih površin letno.
• Podpora rešitev, ki bodo v zakonodaji spodbujala vlaganje
kapitala v šport.

• Izdelati model Izobraževanja In izpopolnjevanja kadrov.
• Oblikovati sistem informiranja.
• Kreirati nove strategije promocije.
• Spodbujati izvajalce k novim propagandnim akcijam
(športna značka ali teden športa, Športnik Slovenije itd.).
• Izdelati mrežo športnih objektov in površin, namenjenih
športnorekreativni dejavnosti.
Usmeritve kakovostnega in vrhunskega športa
Dvigovati raven uspešnosti slovenskih športnikov na mednarodnih tekmovanjih, s čimer se bo izboljšala tudi promocija
slovenskega športa v svetu. To bomo lahko dosegli, če bomo:
• podpirali nastope tistih slovenskih športnikov in ekip, ki
imajo resnične možnosti za visoke uvrstitve na največjih mednarodnih tekmovanjih;
• podpirali priprave športnikov, ki imajo resnične možnosti
za najvišje športne uvrstitve v svetovnem merilu in so
ustrezno kategorizirani;
• podpirali razvoj osnovnih možnosti za izpeljavo programov
vrhunskega športa, primerljivih s konkurenco v svetu (kadri,
objekti, materialne možnosti programa, tehnologija procesa
treninga itd.).
Usmeritve v izpeljavi skupnih strokovnih In razvojnih nalog
• Doseči stabilno financiranje razvojnostrokovnih nalog in
dvigniti kakovostna merila za ocenjevanje izvajalcev teh
nalog.
• Izoblikovati celosten model izobraževanja strokovnih
kadrov v športu.
• Podpirati založniško dejavnost s sofinanciranjem izdaje
posameznih publikacij in periodike.
• Sofinancirati znanstveno-raziskovalno delo v športu, pri
čemer so se izvajalci dolžni ravnati po predpisih Ministrstva
za znanost in tehnologijo.
• Podpirati strokovno-svetovalno delo in oblike testiranja
športnikov tako v diagnostični kot tudi v kontrolni fazi procesa treninga.

3.3 Dolgoročne usmeritve
Strateška usmeritev v športu je postati »ŠPORTNA NACIJA«.
Opredeljena bo z naslednjimi kazalniki:
• s povečanjem števila športno aktivnih prebivalcev v celotnem prebivalstvu Republike Slovenije,
• z rastjo športne kulture slovenske nacije in ustrezne
športne zavesti ter pripadnosti posameznika športu,
• s kakovostnimi dosežki vrhunskih športnikov in športnic
Republike Slovenije in s tem povezanim kakovostnih razvojem športne stroke, znanosti in organiziranosti,
• z ozaveščenostjo posameznika, da s športno dejavnostjo
poskrbi za svoje zdravje v najširšem pomenu besede,
• s pravilnim odnosom do narave kot največje športne površine in z oblikovanjem mreže športnih objektov in površin,
namenjenih vsem kategorijam prebivalstva,
• z 0,5 m2 pokritega in 5 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti, na prebivalca.

Usmeritve v gradnji športnih objektov
• Standardizirati športno opremo in športne rekvizite. Sprejeti nove normative za šolske športne objekte.
• Izdelati mrežo športnih objektov.
• Vpeljati stopenjsko kontrolo projektov in športnotehnoloških pregledov na podlagi strokovnih meril.
• Urediti problem lastnine športnih objektov.
• Vpeljati realno amortizacijo in učinkovito upravljanje objektov.
• Revitalizirati športne objekte.
3.2 Srednjeročne usmeritve
Srednjeročni cilji neposredno usmerjajo aktivnosti države
v časovnem obdobju 1995- 2000. Najpomembnejši so naslednji cilji:

4. VSEBINA IN OBSEG NACIONALNEGA PROGRAMA

• Obogatiti športno vzgojo otrok in mladine, s čimer dvigujemo športno ozaveščenost in zagotavljamo večjo športno
uspešnost mladine ter tako posredno preprečujemo škodljive
dejavnosti mladine (alkohol, kriminal, mamila itd.). S programi se vključiti v akcije Zdrav vrtec in Zdrava šola.
• V obvezni in interesni šolski športni vzgoji uresničiti čim
več strateških usmeritev, opredeljenih v Smernicah šolske
športne vzgoje (Zavod RS za šolstvo in šport, 1992).
• Zavarovati strokovno delo v športu in ovrednotiti strokovno
delo in kadre v športu, določiti merila za opravljanje strokovnega dela in določiti ter izpeljati sistem nagrajevanja in strokovnega izpopolnjevanja ter napredovanja strokovnih delavcev v športu.
• Izoblikovati racionalno mrežo športnih objektov, ki bodo
omogočali kvalitetno in celostno zasnovano športno pripravo
in nudili ustrezen strokovni kader, objekte, tehnologijo treninga, vadbene programe, povezavo s šolskim sistemom,
možnosti za bivanje in prehranjevanje športnikov ter možnosti za sistematično spremljanje treniranosti športnikov.
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4.1 Športna vzgoja otrok in mladine
Športna vzgoja otrok in mladine, ki se s športom ukvarjajo ne
glede na njegovo pojavno obliko, ima poleg sklopa pozitivnih
učinkov na skladen biopsihosocialni razvoj odraščajočega in
zorečega mladega človeka še izrazito vzgojni pomen, ki ga
lahko opredelimo kot vzgojo za zdravo življenje, vzgojo za
prosti čas, za večjo kakovost življenja v dobi zrelosti in starosti. Zato ima šport mladih prednostno mesto v nacionalnem
programu športa.
Mladost je odločilna za oblikovanje podobe odrasle osebnosti, del te podobe pa je mogoče oblikovati le s sredstvi, ki jih
uporablja šport, to je s specifičnimi gibalnimi dejavnostmi.
Zavedati se moramo dejstva, da kar na gibalnem področju
zamudimo v zgodnjem otroštvu, kasneje ne moremo več
nadoknaditi.
14

Športna dejavnost pa ima tudi pomembno kompenzacijsko
vlogo, saj je sprostitev po napornem šolskem delu vsaj tako
pomembna kot šolsko delo.

Programe za otroke od 6. do 15. leta lahko izpeljujejo vsi
izvajalci športne dejavnosti. V programe redne vadbe naj bi
bilo vključenih do 40 odstotkov šoloobveznih otrok.

Izhodišča šolske športne vzgoje so opredeljena v Smernicah
šolske športne vzgoje (Zavod RS za šolstvo in šport, 1992), ki
jih je 17. 12. 1992 sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in
izobraževanje kot pedagoši dokument.

Programi rta ravni občine
Na ravni občine se sofinancira iz javnih financ:
organizacija in izpeljava občinskih prvenstev, strokovni kader
za izvedbo 80 ur programa na skupino, v kateri je največ 20
otrok, objekte.

4.1.1 športna vzgoja predšolskih otrok

Programi na ravni republike

Predšolsko obdobje obsega čas od otrokovega rojstva do
sprejema v šolo. Aktivnost otroka v prvih letih življenja je
podlaga za kasnejše gibalne dejavnosti, hkrati pa vpliva na
razvoj njegovih spoznavnih procesov ter na socialni in emocionalni razvoj. Zato moramo v tem obdobju poskrbeti za optimalen razvoj gibalnih sposobnosti, sistematično posredovati
osnovna gibalna znanja, z ustreznimi vsebinami in oblikami
športne vzgoje pa spodbuditi otrokovo ustvarjalnost in omogočiti razvoj njegove osebnosti. Programi morajo po kakovosti in obsegu zadovoljevati otrokovo dnevno potrebo po gibanju, igri in sprostitvi, sistematično pa moramo vplivati tudi na
zdravje predšolskih otrok.

Sofinancira se:
organizacija in izpeljava regijskih in zaključnih republiških
športnih prvenstev ter koordinacija športnih prvenstev.
4.1.2.3 športna vzgoja nadarjenih otrok, usmerjenih v kakovostni In vrhunski šport
Športna vzgoja pomeni v tem obdobju temeljno izgrajevanje
primarnih komponent uspešnosti. Pri tem je v prvi vrsti izražena zahteva po uravnoteženem povezovanju učnih, vadbenih in vzgojnih smotrov. Tekmovalni dosežek je samo eno od
meril uspešnega dela z otroki. Poleg njega so zelo pomembni
učni in vzgojni cilji, ki jih mora pedagog - trener zasledovati
in uresničevati v tem občutljivem obdobju zorenja mladih
športnikov.

4.1.1.1 športna vzgoja v vrtcih
Vsak dan naj ima otrok športno vadbo, hkrati pa naj bo
športna vzgoja integrirana v druga vzgojna področja.
Za izpeljavo in financiranje so odgovorne občine.

V programe so uvrščeni izbrani, posebej za šport nadarjeni
otroci, ki imajo sposobnosti, lastnosti, interes in potrebno
voljo, da bi lahko postali vrhunski športniki. Obseg in vsebina
programov je prilagojena posebnostim posameznih kategorij
otrok in športnih zvrsti. V programe od 6. do 11. leta je
uvrščenih do 10 odstotkov otrok (približno 13 000 otrok).

4.1.1.2 Interesna športna vzgoja predšolskih otrok
Minimalni program je program športne značke I; ta obsega
vsa temeljna športna znanja, ki jih morajo otroci te starosti
spoznati in osvojiti, poudarek je zlasti na učenju plavanja.
Dodatni programi so »Ciciban planinec« in druge oblike
redne športne vadbe.

V programe za otroke, stare od 11 do 15 let, je uvrščenih do 10
odstotkov otrok (približno 10 000 otrok).

Programi na ravni občine:

Programi se izpeljujejo v otroških športnih šolah. Naziv
športne šole za posamezno športno zvrst lahko pridobi izvajalec, če zadosti prostorskim, kadrovskim in drugim zahtevam
za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi panožna
športna zveza v dogovoru z Ministrstvom za šolstvo in šport.

• ŠPORTNA ZNAČKA I
• »NAUČIMO SE PLAVATI«
• »CICIBAN PLANINEC«
• ŠPORTNA DELAVNICA in druge oblike redne športne
vadbe.

Otroške šole bodo razdeljene v tri stopnje in bodo potekale na
občinski ravni:

Na ravni občine se sofinancira iz javnih financ:
propagandni material, strokovni kader, najem 40 ur objekta
na skupino, v kateri je največ 20 otrok.

1. Otroške šole prve stopnje: cicibani, cicibanke 240 ur.
2. Otroške šole druge stopnje: mlajši dečki in deklice 240 do
400 ur.
3. Otroške šole tretje stopnje: starejši dečki in deklice 400 do
800 ur.

4.1.2 Športna vzgoja šoloobveznih otrok
4.1.2.1 Obvezna športna vzgoja

Programi na ravni občine

Vsak otrok naj ima vsaj uro športne vzgoje dnevno. Obvezne
ure športne vzgoje naj bodo organizirane tako, da v prvi triadi,
kadar je le mogoče, z učenci sodelujeta učiteljica razrednega
pouka in športni pedagog, v drugi in tretji triadi pa naj bodo
učenci pri rednih urah ločeni po spolu, z njimi pa sodelujeta
dva športna pedagoga.

Na ravni občine se sofinancira iz javnih financ:
objekt, strokovni kader, materialne stroške programa, meritve
in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje.
Materialni stroški tekmovanj in specialna tehnična sredstva in
oprema se financirajo v celoti iz drugih virov. Sredstva bodo
morale zagotoviti nacionalne panožne zveze in njeni člani.

Zaradi posebnosti športnovzgojnega procesa (dinamičnost,
zahtevna organizacija, hrup, higienske zahteve) in zlasti
zaradi varnosti otrok naj ne bo v skupini, ki jo vodi en učitelj,
več kot 20 otrok.

4.1.2.4 Športna vzgoja otrok s posebnimi potrebami

Vsako leto naj šola priredi športne dneve po učnem načrtu,
v času šolanja pa je šola dolžna otroka naučiti plavati. Financiranje obveznega programa poteka v skladu z Zakonom
o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju.

V ta program se uvrščajo otroci z razvojnimi težavami in do
svojem interesu.
Programi za otroke od 6. do 15. leta

4.1.2.2 Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok

Programi na ravni občine

Zaradi pomena gibalne dejavnosti za celosten in skladen
razvoj otroka in mladostnika se zavzemamo, da bi bil otrok
športno aktiven vsak dan.

Na ravni občine se sofinancira iz javnih financ:
strokovni kader za izvedbo 80 ur programa na skupino
v kateri je 10 otrok, objekt.
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Programi na ravni republike

in spremljanje treniranosti, nezgodno zavarovanje, materialni
stroški tekmovanj, specialna tehnična sredstva in oprema.

Sofinancira se:
organizacija in izpeljava regijskih in zaključnih republiških
športnih prvenstev ter koordinacija jSportnih prvenstev.

Višina potrebnih sredstev se bo oblikovala na podlagi izračuna, ki ga bo na podlagi posebnih meril izdelalo Ministrstvo
za šolstvo in šport.

4.1.3 Športna vzgoja mladine

4.1.3.4 športna vzgoja mladine s posebnimi potrebami

4.1.3.1 Obvezna športna vzgoja v Šolah

Športna dejavnost mladine z motnjami v razvoju je v tem
obdobju namenjena predvsem ustrezni skrbi za normalnejše
življenje. Uspeh v športnih dejavnostih vpliva na pozitivno
samopodobo, uspešnejšo socialno integracijo, polno in bogatejše življenje.
Oblike dejavnosti so športna vadba, tekmovanje in tečaji ter
posebni programi za posamezne vrste prizadetosti.

Mladi morajo imeti tri ure športne vzgoje tedensko v vseh
vrstah srednjih šol.
Financiranje obvezne športne vzgoje potreka v skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju v vzgoji in izobraževanju.
4.1.3.2 Interesna športna vzgoja mladine
Športna dejavnost v tem obdobju je namenjena predvsem
izboljšanju športnih znanj, zagotavljanju primerne psihofizične sposobnosti mladine, odpravljanju in zmanjševanju
negativnih posledic sedenja in drugih negativnih vplivov
sodobnega življenja, preprečevanju zdravju škodljivih razvad
(kajenje, alkoholizem, narkomanija) ter zadovoljevanju človekove potrebe po igri in tekmovalnosti.

Programi za mladino od 15. do 20. leta
Programi na ravni občine
Na ravni občine se sofinancira iz javnih financ:
strokovni kader za 80 ur program na skupino, v kateri je
največ 10 mladih.

Programe za mladino od 15. do 20. leta lahko izpeljujejo vsi
izvajalci športne dejavnosti.

Programi na ravni republike
Sofinancira se:
priprava programov, organizacija in izpeljava regijskih in zaključnih športnih prvenstev.

Programi na ravni občine
Na ravni občine se sofinancira iz javnih financ:
strokovni kader za 80 ur programa na skupino, v kateri je
največ 20 mladih, objekt.

4.2 Športna dejavnost študentov
Športna dejavnost študentov je pomembna sestavina življenja
študentov. Je dopolnilo intelektualnemu delu in pripomore
k polnejši uresničitvi človeka, bogastvu njegovega telesnega
in duševnega zdravja ter integriteti osebnosti.

Programi na ravni republike
Sofinancira se:
priprava programov, vodenje in koordiniranje ter organiziranje regijskih in zaključnih republiških prvenstev.

4.2.1 Obvezna športna vzgoja študentov

4.1.3.3 Športna vzgoja nadarjen« mladine, uvrščene v kakovostni in vrhunski šport

Za izpeljavo tega programa je odgovorna Univerza. Vsak
študent ima 2 uri redne športne vzgoje na teden.

Programi športne vzgoje posebno nadarjene mladine, uvrščene v kakovostni in vrhunski šport, zajemajo načrtno vzgojo
mladih športnikov, ki zmorejo in hočejo postati vrhunski
športniki. Cilj mladih športnikov in športnic je doseganje
vrhunskih uspehov ob hkratni integraciji z izobraževanjem
oziroma uspešno poklicno izobraženostjo. Športniki v teh
programih dosegajo v posameznih razvojnih fazah rezultate,
primerljive z dosežki vrstnikov v mednarodnem merilu.

4.2.2 Interesna športna dejavnost študentov
Programe na lokalni in republiški ravni lahko izpeljujejo vsi
izva jalci in obsegajo:
• pripravo programov športnih aktivnosti
• medfakultetna tekmovanja v izbranih športnih panogah
• 80 ur programa v izbranih športnih panogah
• odpravljanje plavalne nepismenosti.

V specialni mladinski program posameznih športnih panog je
uvrščenih 5 odstotkov (do 5 000) mladih športnikov in
športnic.
Programi se izpeljujejo v obliki mladinskih športnih šol. Naziv
športne šole za posamezno športno zvrst lahko pridobi
športna organizacija ali srednja šola, če zadosti prostorskim,
kadrovskim in drugim zahtevam za strokovno izpeljavo programa, ki jih določi Ministrstvo za šolstvo in šport.

Sofinancira se:
priprava programov, strokovni kader za 80 ur programa na
skupino, v kateri je največ 20 študentov in študentk, ustrezni
stroški za objekt, 7 dni priprav za Univerziado po standardih
Ministrstva za šolstvo in šport.
4.3 Športnorekreatlvna dejavnost odraslih
V tem gradivu razumemo športno rekreacijo predvsem kot
športno aktivnost odraslih prebivalcev Republike Slovenije,
katere cilji so ohranjati in izboljševati celostni zdravstveni
status, humanizirati človekovo življenje, zmanjševati negativne posledice današnjega načina življenja in dela, preprečevati upadanje splošne vitalnosti človeka ter s temi motivi
pritegniti čim večje število ljudi v redne oblike dejavnosti. Pri
tem gre za aktivno, koristno in prijetno izpolnjevanje dnevnega, tedenskega in letnega prostega časa in s tem povezano
zmanjševanje družbi in posamezniku škodljivih pojavov (kajenje, uživanje alkohola, mamila...).

Program bo uresničen v okviru mladinske športne šole prve in
druge stopnje:
1. Mladinske športne šole 1. stopnje: mlajši mladinci in mladinke 500 do 1100 ur.
2. Mladinske športne šole 2. stopnje: starejši mladinci in
mladinke 500 do 1100 ur.
Programi na ravni občine
Na ravni občine se iz javnih financ sofinancira:
objekt, strokovni kader.

V posamezne programe se vključuje 15 odstotkov populacije.

Programi na ravni republike

Programi na ravni občine

Sofinancira se:
objekt, strokovni kader, materialni stroški programa, meritve

80 ur programa vadbe na skupino, ki šteje 20 članov in članic,
v različnih športnih panogah.
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Na ravni občine se sofinancira iz javnih financ:
najemnina objekta, za vadbo žensk, družin in občane, starejše
od 60 let pa tudi strokovni kader.

uresničevanja teh nalog bi slovenski šport v primerjavi z razvitim svetom izredno hitro nazadoval. Uresničevanje teh nalog
je prvenstveno osredotočeno na makro raven družbene
pomembnosti, iz katere se bo potem dvigovala kakovostna
raven individualnih dejavnikov uspešnosti v športu na mezo in
mikro ravni. Namen je zagotoviti takšne možnosti, standarde
in normative za izpeljavo športne dejavnosti, ki bodo primerljivi s športno razvitimi nacijami, pri čemer se dobro zavedamo materialnih in finančnih omejitev slovenske družbe. Kot
nacija s številčno šibko populacijo moramo še bolj krepiti
temeljne možnosti za športno uspešnost, da bi dosegali mednarodno odličnost. Le tako bomo lahko vstopili enakovredno
v športnokulturni prostor razvitega sveta. Zavedati se moramo
preprostega dejstva, da bodo možnosti kompenzacij šibkih
elementarnih družbenih pogojev z nadpovprečnimi talenti
v športu vedno manjše in s tem tudi vedno manjše možnosti
za uspehe naših športnikov. Hkrati pa bi zanemarjanje teh
dejavnikov pustilo resne posledice tudi v športni rekreaciji in
športni vzgoji mladih kot vse bolj pomebnih komponentah
kakovosti življenja človeka.

Programi na ravni republike
Sofinancira se:
načrtovanje in izpeljava globalne propagandne aktivnosti,
priprava in načrtovanje programov športne rekreacije na
republiški ravni.
4.4 Kakovostni šport odraslih
V kakovostni šport spadajo priprave in športna tekmovanja
ekip in posameznikov, ki nimajo objektivnih strokovnih, organizacijskih in materialnih možnosti za vključitev v program
vrhunskega športa in ki jih program športne rekreacije ne
zadovoljuje, so pa pomemben dejavnik razvoja športa.
Iz javnih financ na ravni občine se sofinancira najemnina
objektov za 320 ur programa članskih ekip ali športnikov,
udeležencev uradnih državnih prvenstev in v ekipnih športih
za nastope v 1. državni ligi.

Glede splošnega družbenega razvoja elementarnih dejavnikov uspešnosti športa bo država spodbujala razvoj naslednjih:

4.5 Vrhunski šport

šolanje In Izpopolnjevanje strokovnih kadrov

Vrhunski šport zajema vse športnike in športne ekipe s statusom mednarodnega in svetovnega razreda. Hkrati pa zajema
tudi tiste perspektivne športnike, ki morajo biti z novo kategorijo kategorizirani v športnike perspektivnega razreda in niso
več vključeni v mednarodna mladinska športna tekmovanja.
Ministrstvo bo sofinanciralo predvsem priprave in nastope
slovenskih državnih reprezentanc v olimpijskih športnih
panogah. Ministrstvo za šolstvo in šport bo z Ministrstvom za
obrambo, Ministrstvom za notranje zadeve in Ministrstvom za
finance usklajevalo sistemske rešitve za zaposlovanje vrhunskih športnikov in strokovnjakov.

Vzgoja in izobraževanje strokovnega in raziskovalnega kadra
za potrebe športne prakse, teorije in znanosti.
Vrste šolanja in izpopolnjevanja:
• šolanje profesionalnih športnih strokovnih kadrov (visokošolski študij)
- program za športne pedagoge
- program za športne trenerje
- program za organizatorje športne rekreacije;
• šolanje specialistov in raziskovalcev (specialistični in
magistrski študij)
- specialistični študij za predavatelje športne vzgoje na visokošolskih zavodih in fakultetah
- specialistični študij za športne trenerje
- specialistični študij za organizatorje športne rekreacije
- magistrski študij:

Sofinancira se:
• za vrhunske športnike v individualnih športnih panogah
1200 ur programa po standardih Ministrstva za šolstvo in
šport,
• v kolektivnih športnih panogah za ekipe, katere člani so
kategorizirani v vrhunske športnike, 1200 ur programa po
standardih Ministrstva za šolstvo in šport,
• najmanj tri meritve na leto na Inštitutu za šport,
• 30 dni priprav za Ol po standardih Ministrstva za šolstvo in
šport,
• v olimpijskih športnih panogah 15 dni priprav za EP in SP
po standardih Ministrstva za šolstvo in šport,
• 7 dni priprav za Mediteranske igre po standardih Ministrstva za šolstvo in šport,
• pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nezgodno zavarovanje,
• osnovno in nadstandarno zdravstveno zavarovanje,
• stimulacije za vrhunske dosežke.

• šolanje amaterskih športnih strokovnih kadrov;
• permanentno izpopolnjevanje strokovnega kadra.
Znanstvenoraziskovalna dejavnost
Osnovni namen znanstvenoraziskovalne dejavnosti v športu
je izpeljevati aplikativne in temeljne raziskave s področja
športa ter prenašati izsledke v prakso.
Sofinancira se raziskovalne projekte po metodologiji Ministrstva za znanost in tehnologijo oziroma izbrane raziskave, pri
katerih je zagotovljen sorazmerni delež drugih financerjev.

4.6 šport invalidov
Športna dejavnost invalidov je namenjena predvsem ohranjanju gibalnih sposobnosti, zdravja, revitalizaciji, resocializaciji
ter razvedrilu telesno prizadetih.
Programi na ravni občine

Nosilec;
Inštitut za kineziologijo Fakultete za šport v sodelovanju
z drugimi raziskovalnimi inštitucijami.

80 ur programa na skupino, v kateri je največ 10 invalidov.
Na ravni občine se iz sredstev javnih financ sofinancira uporaba objekta.

Založniika dejavnost
Založniška dejavnost obsega izdajanje strokovne literature in
drugih periodičnih in občasnih športnih publikacij.

Programi na ravni republike

Vrste publikacij:

Sofinancira se vključevanje in sodelovanje v mednarodnih
organizacijah.

• Periodična literatura
- revija »Šport« (revija za teoretična in praktična vprašanja
športne vzaoje, športa in rekreacije)
- revija »Šport mladih«
- revija »Kinesiologia Slovenica«
- strokovna revija »Trener« (namenjena je vsem profilom
športnih strokovnih kadrov).

5. RAZVOJNE IN STROKOVNE NALOGE V ŠPORTU
Razvojne in strokovne naloge ne moremo dovolj natančno
razmejiti med posamezne sklope neposredne dejavnosti,
omogočajo pa uspešnost na vseh področjih športa. Brez
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• Strokovna literatura
- temeljna strokovna dela iz osnovnih in mejnih področij
športa
- strokovna dela iz posameznih športnih zvrsti ali športne
vzgoje, kakovostnega športa in športne rekreacije
- učbeniki in skripta za potrebe šolanja amaterskih in profesionalnih strokovnih kadrov
- poljudna strokovna literatura, namenjena ozaveščanju in
animaciji za aktivno vključevanje prebivalstva v programe
športne vzgoje in športne rekreacije.

Svetovanje in pomoč pri načrtovanju in funkcionalnem uspo
sabljanju športnih objektov.

• Propagandni material.

Dejavnosti:
• Svetovalno delo na področju športnih objektov, opreme in
rekvi zitov.
• Prostorsko načrtovanje, urbanistični načrti športnih objektov.
• Projektiranje športnih objektov, gradnje in opreme.
• Razvoj športnih rekvizitov in opreme za šolski, kakovostniin rekreativni šport.
Sofinancira se po sklepu ministra za šolstvo in šport.

• Avdio- in videokasete ter računalniški programi.

Promocijska dejavnost

Sofinancira se po pravilniku Ministrstva za šolstvo in šport.

Aktivnosti za promocijo športa in zdravega načina življenja,
organizacija in izpeljava propagandnih akcij nacionalnega
pomena.

Načrtovanje in spremljanje razvoja vrhunskega športa in
športne rekreacije ter razvojno-raziskovaina dejavnost,
meritve, analize in svetovanje

Sofinancira se po sklepu ministra za šolstvo in šport.
Mednarodna dejavnost

Ugotavljanje in spremljanje ravni pripravljenosti kakovostnih
in vrhunskih športnikov, svetovanje pri modeliranju njihovega
procesa treniranja in zagotavljanje informacijskega sistema
za kakovostni in vrhunski šport pomeni humanizacijo v delu
s športniki, pa tudi temelj uspešnosti v športu.

Sodelovanje s Slovenci v zamejstvu, na začasnem delu
v tujini, sosednjimi državami ter ostalimi tujimi državami, in
sicer na podlagi podpisanih meddržavnih protokolov. Sodelovanje državnih panožnih zvez in drugih nevladnih športnih
organizacij z uradnimi mednarodnimi zvezami in organizacijami. Financira se materialne stroške sodelovanja po pravilniku Ministrstva za šolstvo in šport in obveznosti iz protokolov
na podlagi letnih dogovorov o sodelovanju.

Dejavnosti:
• Izvajanje informacijskega sistema za spremljanje morfološkega in motoričnega statusa otrok in mladine.
• Svetovanje pri prvem izboru in usmerjanju otrok v šport.
• Meritve psihosomatičnega statusa športnikov in računalniška obdelava podatkov.
• Ugotavljanje ravni treniranosti športnikov in spremljanje
njihovega razvoja.
• Razvijanje sistema priprave športnikov in svetovanje pri
modeliranju procesa treniranja.
• Razvijanje tehnologije procesa treniranja in merilnih
postop kov.
• Pripravljanje strokovnih informacij in prenos tega znanja
v prakso.
• Svetovanje za vključevanje odraslih v programe športne
rekrea cije.
• Spremljanje in vrednotenje psihosomatičnega stanja udeležencev v športni rekreaciji.

Delovanje nacionalnih panožnih športnih zvez in njihovega
združenja
Sofinancira se po pravilniku Ministrstva za šolstvo in šport.
6. UPRAVLJANJE ŠPORTA NA RAVNI NACIONALNEGA
PROGRAMA
Upravljanje in izpeljava Nacionalnega programa športa temelji na racionalni obliki povezovanja upravnih, strokovnih,
organiza cijskih in izvajalskih nalog. Ministrstvo za šolstvo in
šport z občinami odgovarja za izpeljavo Nacionalnega programa športa v Sloveniji. Hkrati tesno sodeluje z drugimi
dejavniki organiziranega športa. Nacionalni program je samo
del programov športa, ki se sofinancirajo iz javnih financ;
večji del športnih programov pa je odvisen od avtonomnega
dela interesne športne sfere in se ne financira iz javnih financ,
temveč iz drugih virov. Izpeljava nacionalnega programa se
določi z letnim programom.

Nosilci: Fakulteta za šport, Inštitut za šport, panožne športne
zveze in druge institucije.
Sofinancira se po sklepu ministra za šolstvo in šport.
Doping kontrole

Za načrtovanje, organiziranje, izpeljavo in nadziranje Nacionalnega programa športa v Sloveniji imamo naslednjo
mrežo:

Izvajalci športnih programov, športniki in zdravstveni delavci
morajo spoštovati določila Evropske konvencije proti
dopingu v športu in določila Mednarodnega olimpijskega
komiteja.

1. Sektor za šport v Ministrstvu za šolstvo in šport vodi in
povezuje aktivnosti vseh subjektov, ki sodelujejo pri tem programu.

Dejavnosti:
Postopki za preverjanje uživanja nedovoljenih poživil.

2. Strokovnoorganizacijske naloge za potrebe tega programa
na ravni republike opravlja Zavod za šport Slovenije, na ravni
občin pa javni zavodi za šport.

Financira se po sklepu ministra za šolstvo in šport.
Preizkušanje različnih novosti na maihnih vzorcih v obliki
eksperimentalnih programov

3. Strokovne naloge za potrebe obvezne in interesne šolske
športne vzgoje na ravni republike opravlja Zavod RS za šolstvo in šport.

Različne novosti želimo vedno preizkusiti na manjšem vzorcu
v eksperimentalnih programih. Le ob ustreznih pozitivnih
izkušnjah pa bomo programe ponudili tudi celotni populaciji.

4. Izvajalci letnega programa športa so:
• športna društva,
• nacionalne panožne športne zveze in zveze športnih društev, ki jih ustanovijo društva za posamezna območja,
• Olimpijski komite Slovenije,
• zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
• ustanove, ki so ustanovljene za opravljanje dejavnosti
v športu in so splošno koristne in neprofitne,

Sofinancira se po sklepu ministra za šolstvo in šport.
športni objekti
Strokovne naloge na področju načrtovanja, gradnje in vzdrževanja športnih objektov.
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7. OKVIRNA MERILA ZA FINANČNO OVREDNOTENJE
NACIONALNEGA PROGRAMA

• vrtci, osnovne šole, poklicne šole, srednje tehnične in
srednje strokovne šole, gimnazije in druge splošne srednje
šole, višje strokovne šole in visokošolski zavodi.

Nacionalni program športa v Sloveniji se sofinancira na dveh
ravneh:

Status izvajalca si našteti subjekti pridobijo s pogodbo o izpeljavi letnega programa, ki jo sklenejo z Ministrstvom za šolstvo in šport za raven republike in z občino za raven lokalne
skupnosti. Strokovne naloge za občine opravljajo javni zavodi
za šport.
5. Strokovno-razvojne naloge za Nacionalni program športa
opravlja Inštitut za šport, ki pomaga pri uveljavljanju stroke
v praksi.

• iz državnega proračuna se zagotavljajo sredstva za izpeljavo programov, opredeljenih za republiško raven, in za sofinanciranje gradnje športnih objektov nacionalnega pomena;
• iz občinskega proračuna se zagotavljajo sredstva za izpeljavo programov, opredeljenih za občinsko raven, za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje športnih objektov v lasti občine
in za nadstandardne programe.

6. Strokovno javnost za ocenjevanje vsebine in izpeljavo Nacionalnega programa športa na ravni republike zastopa Strokovni svet Republike Slovenije za šport. Njegove naloge so
opredeljene z zakonom.

Potrebna sredstva za izpeljavo Nacionalnega programa
športa za raven republike in občin določi Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi vsebine in obsega nacionalnega
programa z letnimi finančnimi načrti.

Strokovno javnost za raven lokalnih skupnosti pa lahko zastopajo odbori za šport. Njihove naloge naj bi bile:

Za popolno izpeljavo Nacionalnega pograma na ravni republike je treba zagotoviti 1534 milijonov SIT; na ravni občin pa
8 930 milijonov SIT.

• obravnavanje vsebinskih izhodišč in usmeritev za izpeljavo
letnega programa športa na lokalni ravni,
• dajanje mnenj pri določanju objektov lokalnega in regionalnega pomena,
• dajanje pobud in predlogov za urejanje pomembnih vprašanj v športu,
• spremljanje in ocenjevanje izpeljave letnega programa
športa,
• dajanje mnenj k letnemu finančnemu načrtu za izpeljavo
programa športa.

Za načrtovano letno gradnjo 25 000 m2 športnih objektov se
bodo sredstva namenjala iz naslednjih virov:
• šolski tolar,
• investicijska sredstva iz državnega proračuna za področje
športa,
• investicijska sredstva iz občinskih proračunov,
• del loterijskih sredstev, namenjenih športu,
• iz drugih virov.
Po oceni znaša višina sredstev 2 milijardi SIT.

7. Strokovno javnost za vrednotenje programov obvezne in
interesne športne vzgoje zastopa na ravni republike Strokovni
svet za vzgojo in izobraževanje.

Sredstva nacionalnega programa so le del sredstev, namenjenih za izpeljavo športnih dejavnosti.

8. Izpeljavo Nacionalnega programa športa in programov
športa v skladu z Zakonom o športu nadzira Inšpektorat za
šolstvo in šport.

Višina sredstev za sofinanciranje posameznih programskih
točk se določi vsako leto posebej po metodologiji Ministrstva
za šolstvo in šport.

BELEŽKE:
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Predlog zakona o

DAVČNEM

POSTOPKU

- EPA 897 - 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:

Vlada Republike Slovenije je na 142. seji dne 11. maja 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DAVČNEM POSTOPKU,
ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 28. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 27/1-1995 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Marija FERLEŽ, državna podsekretarka v Ministrstvu za
finance.

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade
Republike Slovenije k predlogu zakona o davčnem
postopku - druga obravnava.

PRVI DEL
I. SPLOŠNE DOLOČBE

3. člen
Krajevno pristojen za odločanje v davčnem postopku je
davčni urad, na območju katerega je zavezanec vpisan
v davčni register oziroma davčni urad, na območju katerega
se mora davčni zavezanec vpisati v davčni register, če ni s tem
zakonom drugače določeno.

1. člen

Po tem zakonu postopa davčni organ, kadar v davčnih stvareh
in drugih stvareh po tem zakonu, odloča o obveznih dajatvah
(v nadaljnjem besedilu: davkih) in o pravicah posameznikov,
pravnih oseb in drugih strank ter državni in drugi organi,
kadar so po drugih predpisih dolžni uporabljati ta zakon.

4. člen

Določbe tega zakona veljajo tudi za posameznike, pravne
osebe in druge stranke ter državne in druge organe, kadar so
davčni zavezanci ali kadar za davčnega zavezanca obračunavajo in plačujejo davke ali so jim naložene druge dolžnosti
v zvezi z ugotavljanjem obveznosti davčnih zavezancev.

Odločbe in sklepi, s katerimi je določen rok, ki se ne more
podaljšati, se morajo vročiti osebno tistemu, kateremu so
namenjeni. Drugi spisi se vročajo s posredno vročitvijo.
Če tistega, ki mu je treba spis osebno vročiti, vročevalec ne
najde, lahko spis vroči odraslemu članu njegovega gospodinjstva ali sodelavcu na delovnem mestu, če so te osebe pripravljene spis sprejeti in podpisati vročilnico. Vročevalec na vročilnico napiše ime in priimek prejemnika ter v kakšnem razmerju je z zavezancem. S tem je vročitev opravljena.

Zakon o splošnem upravnem postopku se uporablja glede
vseh vprašanj postopka, razen tistih, ki so s tem zakonom
drugače urejena.
Davčni organ po tem zakonu je Davčna uprava Republike
Slovenije.

Šteje se, da je vročitev opravljena sami stranki, če je spis
vročen zakonitemu zastopniku, pooblaščencu, pooblaščencu
za vročitve in zaposlenemu v odvetniški ali notarski pisarni
oziroma pisarni davčnega svetovalca.

2. člen
Za odločanje v davčnem postopku na prvi stopnji so stvarno
pristojni davčni uradi in Posebni davčni urad Davčne uprave
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: davčni uradi), za
odločanje na drugi stopnji pa Glavni urad Davčne uprave
Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Glavni davčni
urad).

5. člen
Če se ugotovi, da je tisti, ki mu je treba spis vročiti, odsoten in
da mu osebe, navedene v prejšnjem členu, spisa ne morejo
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pravočasno izročiti, se spis vrne davčnemu organu, ki ga je
izdal, z navedbo, kje je naslovnik.

Davčni organ postopek ustavi s sklepom in ga pošlje pravnim
naslednikom umrle stranke.

6. člen

Če stranka, zoper katero je uveden postopek odmere davka,
ki ni dohodnina, med postopkom umre, izda davčni organ
sklep o prekinitvi postopka. Ko so pravni nasledniki umrle
stranke znani, se postopek nadaljuje zoper njih.

Če se vročitev ne da opraviti tako, kot je predpisano v 4. členu
tega zakona, pa ni ugotovljeno, da je tisti, ki mu je treba spis
vročiti odsoten, ga izroči vročevalec davčnemu organu, ki je
spis izdal, če gre za vročitev po pošti, pa pošti njegovega
prebivališča. Na vratih oziroma v poštnem nabiralniku stanovanja ali poslovnega prostora naslovnika oziroma osebe, pri
kateri je ta zaposlen, vročevalec pusti pismeno sporočilo,
v katerem je navedeno, kje se spis nahaja in rok 15 dni,
v katerem mora naslovnik spis dvigniti. Na sporočilu in na
samem spisu navede vročevalec vzrok za takšno ravnanje in
dan, ko je sporočilo pustil na vratih oziroma poštnem nabiralniku naslovnika oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen ter se
podpiše.

Za čas do ugotovitve pravnih naslednikov stranke, lahko
davčni organ postavi začasnega zastopnika.
14. člen
Pri ustni obravnavi je javnost izključena.
Izključitev javnosti ne velja za stranke, njihove zakonite
zastopnike, pooblaščence in strokovne pomočnike.
15. člen

Če naslovnik spisa ne dvigne v roku 15 dni se šteje, da je bila
vročitev opravljena na dan, ko je bilo sporočilo puščeno na
vratih oziroma v poštnem nabiralniku prostorov iz prejšnjega
odstavka, na kar je potrebno naslovnika opozoriti v samem
sporočilu.

Davčni zavezanec mora za svoje trditve v davčnem postopku
predložiti dokaze.
18. člen

O vročitvi, ki je bila opravljena na način, kot je določen v tem
členu, je treba obvestiti davčni organ, ki je vročitev odredil.

Izrek odločbe o odmeri davka mora vsebovati davčno osnovo,
stopnjo davka in znesek odmerjenega davka ter rok plačila, če
ni s tem zakonom drugače določeno.

7. člen
Spise, ki se vročajo s posredno vročitvijo, vročevalec lahko
izroči kateri od oseb, navedenih v 4. členu tega zakona. Če se
takšna vročitev ne da opraviti, vročevalec pusti spis na vratih
oziroma v poštnem nabiralniku naslovnika in na spisu navede
vzrok takšne vročitve in datum ter se podpiše. Šteje se, da je
s tem vročitev opravljena.

17. člen

8. člen

V enostavnih stvareh, v katerih davčni organ pri odločanju
v celoti upošteva davčno napoved, uradne podatke ali ugodi
strankini zahtevi, lahko vsebuje obrazložitev odločbe samo
kratko obrazložitev strankine vloge in sklicevanje na pravne
predpise, na podlagi katerih je bilo o stvari odločeno.

Vsako stranko bremenijo stroški, ki jih ima zaradi davčnega
postopka, kot so: stroški za prihod, zamuda časa in izgubljeni
zaslužek ter izdatki za takse, pravno zastopanje in strokovno
pomoč.
9. člen

Pod pogoji iz prvega odstavka tega člena lahko davčni organ
izda odločbo v obliki uradnega zaznamka na spisu, ki ima
samo izrek in navedbo pravnih predpisov, na podlagi katerih
je bilo v stvari odločeno ter rok plačila, če je za določeno vrsto
davka tako določeno s tem zakonom.

Posebni stroški davčnega organa kot so: potni stroški uradnih oseb, izdatki za priče, izvedence, tolmače, ogled, oglase,
obrazce in podobno, ki nastanejo v postopku, uvedenem po
uradni dolžnosti, bremenijo davčni organ, ki je uvedel davčni
postopek.

18. člen
Kadar se davčni postopek uvede na zahtevo stranke, pa
davčni organ ugotovi, da pred odločitvijo ni potreben poseben ugotovitveni postopek in tudi ni drugih razlogov, da se ne
bi mogla odločba takoj izdati, mora izdati odločbo in jo vročiti
stranki čimprej, najpozneje pa v enem mesecu od dneva, ko je
stranka izročila pravilno sestavljeno zahtevo. V drugih primerih, ko se uvede postopek na zahtevo stranke, mora davčni
organ izdati odločbo in jo vročiti stranki najpozneje v treh
mesecih.

10. člen
Davčni postopek uvede davčni organ po uradni dolžnosti ali
na zahtevo stranke.
11. člen

19. člen

Davčni postopek je uveden, ko davčni organ prejme davčno
napoved, davčni obračun ali ko opravi kakršnokoli dejanje
z namenom uvedbe davčnega postopka.

Davčni organ lahko izda začasno odločbo na podlagi podatkov, znanih do dneva izdaje odločbe. V taki odločbi mora biti
izrecno navedeno, da je začasna.

V stvareh, v katerih je po tem zakonu za uvedbo postopka
potrebna zahteva stranke, sme davčni organ uvesti postopek
samo, če je taka zahteva podana.

Začasno odločbo lahko davčni organ po končanem postopku
razveljavi in nadomesti z glavno odločbo v roku enega leta od
dneva izdaje začasne odločbe. Če začasne odločbe ne razveljavi in nadomesti z glavno odločbo v tem roku, se šteje, da je
začasna odločba glavna.

13. člen

20. člen

Če stranka, zoper katero je uveden postopek odmere dohodnine med postopkom umre, se postopek ustavi.

Pritožba se vloži v roku 15 dni od vročitve odločbe, če ni s tem
zakonom drugače določeno.

12. člen
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21. člen

26. člen

Pritožba ne odloži izvršitve odločbe o odmeri davka, če ni
s tem zakonom drugače določeno.

Davčni zavezanec mora na računih, ki jih izstavi kupcem
izdelkov oziroma naročnikom storitev, navesti svojo davčno
številko ter davčno številko kupca izdelkov oziroma naročnikov storitev, če je tako določeno z zakonom.

Davčni organ lahko do odločitve o pritožbi odloži prisilno
izterjavo, če oceni, da bo pritožbi mogoče ugoditi. Odlog
prisilne izterjave ne prekine obračunavanja zamudnih obresti
od davčnega dolga.

27. člen
Fizična oseba predloži izplačevalcu dohodkov oziroma delodajalcu svojo davčno številko. Če fizična oseba tega ne stori,
izplačevalec oziroma delodajalec fizični osebi ne sme izplačati dohodkov, če z zakonom ni drugače določeno.

22. člen
Kadar organ druge stopnje ugotovi, da so bila v postopku na
prvi stopnji nepopolno ali zmotno ugotovljena dejstva ali da
v postopku niso bila upoštevana pravila postopka, ki bi mogla
vplivati na odločitev o stvari, ali da je izrek izpodbijane
odločbe nejasen ali pa v nasprotju z obrazložitvijo, dopolni
postopek in odpravi omenjene pomanjkljivosti bodisi sam
bodisi po organu prve stopnje. Če organ druge stopnje
spozna, da je treba na podlagi dejstev, ugotovljenih v dopolnilnem postopku, stvar rešiti drugače, kot je bila rešena
z odločbo prve stopnje, odpravi odločbo prve stopnje s svojo
odločbo in sam reši stvar.

III. RAČUNI PRI BANKAH IN HRANILNICAH
28. člen
Pravne in druge osebe, fizične osebe, ki opravljajo dejavnost
( v nadaljnjem besedilu: zasebniki), državni in drugi organi in
organi lokalnih skupnosti, morajo plačila za dobavljeno blago
in opravljene storitve ter druge prejemke, ki jih izplačujejo,
davčnim zavezancem nakazovati na njihove račune pri bankah in hranilnicah pod pogoji, ki jih določi Vlada republike
Slovenije.

Organ druge stopnje odpravi odločbo s svojo odločbo in sam
reši stvar tudi, kadar ugotovi, da so bili v odločbi prve stopnje
zmotno presojeni dokazi, da je bil iz ugotovljenih dejstev
napravljen napačen sklep glede dejanskega stanja ali da je bil
napačno uporabljen pravni predpis, na podlagi katerega je
bilo odločeno o stvari, ali če spozna, da bi bilo treba po
prostem preudarku izdati drugačno odločbo.

IV. POSLOVNE KNJIGE IN EVIDENCE
29. člen

Če organ druge stopnje spozna, da bo nepravilnosti iz prvega
in drugega odstavka tega člena hitreje in bolj ekonomično
odpravil organ prve stopnje, odpravi odločbo prve stopnje
s svojo odločbo in vrne zadevo organu prve stopnje v ponovni
postopek. V takem primeru je organ druge stopnje dolžan
s svojo odločbo poučiti organ prve stopnje kako odpraviti
nepravilnosti, organ prve stopnje pa mora vseskozi ravnati po
tej odločbi in najpozneje v tridesetih dneh od prejema zadeve,
izdati novo odločbo. Zoper novo odločbo ima stranka pravico
pritožbe.

Davčni zavezanci vodijo za davčne potrebe poslovne knjige,
izdelujejo letna poročila, davčne obračune ter vodijo druge
evidence, predpisane s tem ali drugim zakonom. Poslovne
knjige in evidence morajo biti vodene v redu in pravilno in na
način, ki zagotavlja podatke za ugotovitev davčnih obveznosti. Poslovne knjige in evidence morajo biti dostopne na
sedežu davčnega zavezanca. Če poslovne knjige in evidence
niso dostopne na sedežu davčnega zavezanca, jih mora
davčni zavezanec na zahtevo davčnega organa predložiti
v roku in na kraju, ki ga ta določi. Izplačevalci plač in drugih
prejemkov oziroma dohodkov, od katerih se davek plačuje po
odbitku, so dolžni voditi evidence, ki zagotavljajo podatke za
ugotovitev davčnih obveznosti.

23. člen
Če organ druge stopnje odpravi odločbo organa prve stopnje
in vrne zadevo v ponoven postopek, stranka ni upravičena do
vrnitve na podlagi odpravljene odločbe plačanega davka,
dokler organ prve stopnje ne izda nove odločbe.

Poslovne knjige in drugo dokumentacijo se mora hraniti najmanj 10 let po poteku davčnega leta.
30. člen

24. člen

Poslovne knjige in evidence se morajo voditi na ozemlju
Republike Slovenije, razen za povezane družbe v tujini, če se
poslovne knjige in evidence za te družbe vodijo v tujini.

Odločbo o odmeri davkov, ki jih odmerja davčni organ, Glavni
davčni urad odpravi po nadzorstveni pravici v petih letih od
dneva, ko je postala dokončna:

Če se poslovne knjige in evidence za povezane družbe vodijo
v tujini, morajo davčni zavezanci davčnemu organu predložiti
poslovne knjige v roku, ki ga določi davčni organ; če to na
podlagi predpisov v tujini ni mogoče, pa lahko predložijo
verodostojne prepise.

- če jo je izdal stvarno nepristojen organ;
- če je bila v isti stvari že prej izdana pravnomočna odločba.
Odločbo o odmeri davkov lahko Glavni davčni urad odpravi,
razveljavi ali spremeni po nadzorstveni pravici v petih letih od
dneva, kO/je postala dokončna, če so bila na prvi stopnji
nepopolno ali napačno ugotovljena dejstva, če so bili zmotno
presojeni dokazi, če je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen
napačen sklep glede dejanskega stanja ali napačno uporabljen predpis, na podlagi katerega je bila stvar rešena.

Poslovne knjige in evidence se vodijo v slovenskem jeziku in
v tolarjih, na območjih, v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, pa se lahko vodijo tudi v italijanskem
ali madžarskem jeziku.
Če knjige in evidence za povezane družbe v tujini niso vodene
v slovenskem jeziku, mora davčni zavezanec na zahtevo pristojnega davčnega organa predložiti overjene prevode zahtevanih poslovnih knjig in evidenc na lastne stroške, v roku, ki
ga ta določi.

II. DAVČNA ŠTEVILKA
25. člen
Davčni zavezanec mora davčno številko navesti na:
1. davčni napovedi, davčnem obračunu in drugih vlogah,
naslovljenih na davčni organ ;
2. na drugih dokumentih, če je tako določeno z zakonom.

31. člen
Davčni zavezanci, ki računalniško obdelujejo podatke, morajo
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organi lokalnih skupnosti morajo dostaviti davčnemu organu
do 31. januarja tekočega leta podatke za odmero dohodnine
za preteklo leto, ki vsebuje tudi davčno številko zavezanca.
Izpisek teh podatkov morajo dostaviti tudi zavezancem za
dohodnino.

na zahtevo davčnega organa zagotoviti izpis in preizkušanje
ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov.
Davčnemu organu mora davčni zavezanec dati na voljo dokumentacijo, iz katere je razviden popolni opis dela računovodskega sistema. Iz dokumentacije morajo biti razvidni podsistemi in datoteke računovodskega sistema. Dokumentacija
mora zagotavljati vpogled v:

Vsebino podatkov, obliko in način dostave podatkov predpiše
minister, pristojen za finance.

1. računalniško rešitev;
2. postopke v okviru računalniške rešitve;
3. kontrole, ki zagotavljajo pravilno in zanesljivo obdelavo
podatkov;
4. kontrole, ki preprečujejo nepooblaščeno dodajanje, spreminjanje ali brisanje hranjenih računalniških zapisov.

37. člen
V razmerjih med davčnim organom, davčnimi zavezanci,
izplačevalci, bankami in hranilnicami lahko davčni organ
dovoli uporabo avtomatiziranih prenosov podatkov.
Stroški dostave podatkov, potrebnih za odmero in izterjavo
davkov po členih 32. do 37. tega zakona, se davčnemu organu
ne zaračunajo.

Vsaka sprememba računalniške rešitve (računalniških programov), mora biti dokumentirana v časovnem zaporedju
nastanka spremembe, skupaj z datumom spremembe. Iz
dokumentacije mora biti razvidna tudi vsaka sprememba
oblike datotek.

VI. DAVČNA TAJNOST
38. člen

V. DAJANJE PODATKOV ZA ODMERO IN IZTERJAVO
DAVKOV

Podatki, ki jih davčni zavezanec v davčnem postopku posreduje davčnemu organu ter drugi podatki, ki jih davčni organ
pridobi v zvezi z davčno obveznostjo davčnih zavezancev, se
štejejo za davčno tajnost, če ni s tem zakonom drugače
določeno.

32. člen
Banke in hranilnice, zavarovalnice, borze, borzne posredniške družbe, klirinška depotna družba, Banka Slovenije, druge
pravne osebe, zasebniki in druge osebe, državni in drugi
organi ter organi lokalnih skupnosti, morajo davčnemu
organu na njegovo zahtevo dati podatke, ki so potrebni za
odmero in izterjavo davkov ter omogočiti vpogled v svoje
poslovne knjige in evidence za ugotovitev njihove davčne
obveznosti oziroma davčne obveznosti drugih davčnih zavezancev.

39. člen
Za davčno tajnost po prejšnjem členu tega zakona se ne šteje
dajanje podatkov:
1. organu, pristojnemu za državno statistiko, za izvajanje
nacionalnega programa statističnih raziskovanj;
2. organom, pristojnim za odkrivanje prekrškov in kaznivih
dejanj;
3. pristojnim zavodom v zvezi s plačevanjem obveznih prispevkov;
4. lokalnim samoupravnim skupnostim v zvezi z njihovimi
dohodki;
5. javnim pravobranilcem v zvezi z zastopanjem države in
samoupravnih lokalnih skupnosti v davčnih zadevah;
6. pooblaščenim organom tujih držav, če je tako določeno
s sporazumom o izogibanju dvojnemu obdavčevanju dohodkov in premoženja.

33. član
Za geodetske zadeve pristojni upravni organ mora pristojnemu davčnemu organu do 15. februarja leta, za katero se
odmerja davek iz kmetijstva, omogočiti prenos podatkov
v skupno bazo zemljiškega katastra o vseh lastnikih, imetnikih
pravice uporabe oziroma uživalcih, ki jim je v zemljiškem
katastru izračunan katastrski dohodek po stanju na dan 31.
decembra preteklega leta. Ti podatki morajo vsebovati ime in
priimek zavezanca, davčno številko zavezanca, naslov in katastrski dohodek kmetijskih in gozdnih zemljišč. Podatki iz
prejšnjega stavka se prevzamejo iz centralnega registra prebivalstva in drugih evidenc.

40. člen
34. člen

Podatki, ki jih v davčnem postopku zvedo uradne in druge
osebe davčnega organa, izvedenci, tolmači, zapisnikarji in
druge osebe, ki so sodelovale v postopku, so davčna tajnost,
morajo se trajno varovati, in se ne smejo posredovati tretjim
osebam, če ni s tem zakonom drugače določeno.

Fizične osebe morajo na zahtevo davčnega organa dati
podatke, s katerimi razpolagajo, če imajo ti podatki vpliv na
njihovo davčno obveznost ali na izterjavo njihovega davčnega
dolga oziroma davčne obveznosti drugih zavezancev ali na
izterjavo davčnega dolga teh zavezancev.

Določba prejšnjega odstavka tega člena velja tudi za osebe, ki
ne sodelujejo več v davčnem postopku.

35. člen
Fizične osebe, ki posedujejo nepremično in premično premoženje, katerega vrednost presega določen znesek, so dolžne
na javni poziv to premoženje prijaviti davčnemu uradu, kjer so
vpisane v davčni register. V prijavi morajo navesti datum in
način pridobitve premoženja.

VII. OCENA DAVČNE OSNOVE
41. člen
Davčni organ ugotovi davčno osnovo z oceno, če;

Vlada Republike Slovenije določi pogoje in način ugotavljanja
vrednosti premoženja ter način prijave premoženja. Javni
poziv izda minister za finance.

- davčni zavezanec ne vloži davčne napovedi ali ne predloži
davčnega obračuna davčnemu organu ali ju vloži oziroma
predloži brez podatkov, potrebnih za ugotovitev davčne obveznosti;
- ugotovi, da temelji davčna napoved oziroma davčni obračun na neresničnih ali nepravilnih podatkih;
- ugotovi, da napovedani prihodki oziroma prihodki, izkazani

36. člen
Pravne in druge osebe, zasebniki, državni in drugi organi in
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v davčnem obračunu niso sorazmerni napovedanim odhodkom oziroma odhodkom, izkazanim v davčnem obračunu,
razen če zavezanec ne navede upravičenih razlogov;
- če davčni zavezanec na zahtevo davčnega organa ne predloži poslovnih knjig in evidenc, ki jih je dolžan voditi ali so
knjige in evidence vsebinsko napačne ali če kažejo take
bistvene formalne pomanjkljivosti, ki opravičujejo sum glede
njihove vsebinske pravilnosti;
- delodajalec ne predloži podatkov o obračunu in plačilu
davka iz osebnih prejemkov, ki jih je izplačal.

sam obračunati in plačati oziroma ga je bil kot izplačevalec
dolžan obračunati in plačati ob izplačilu dohodkov.
Če dolžnik dolguje davek za več let oziroma iz različnih
odločb, je izvršilni naslov seznam zaostalih obveznosti dolžnika, ki ga sestavi knjigovodstvo davčnega urada, overi pa
vodja davčnega urada.
Če je davčni organ pristojen za izterjavo drugih obveznosti,
katere niso odmerili davčni organi, je izvršilni naslov izvršljiva
odločba, izvršljivi plačilni nalog, ki mora vsebovati tudi številko in datum odločbe ali plačilnega naloga o naložitvi dajatve in potrdilo o izvršljivosti.

Davčni organ oceni davčno osnovo na podlagi uradnih podatkov in podatkov, ki jih zbere v ugotovitvenem postopku, kot
so podatki o številu zaposlenih, izplačanih osebnih prejemkih, prihodkih in odhodkih, vrednosti premoženja.

47. člen

Pri oceni davčne osnove se lahko davčni organ opre tudi na
podatke pri osebah, ki opravljajo enako ali podobno dejavnost in pri povezanih osebah, kot so podatki o številu zaposlenih, izplačanih osebnih prejemkih, prihodkih, odhodkih, vrednosti premoženja.

Proti sklepu o prisilni izterjavi in drugim sklepom, izdanim
v postopku prisilne izterjave, se lahko dolžnik pritoži v 8 dneh
od vročitve sklepa.
Pritožba ne odloži nadaljnega postopka prisilne izterjave,
davčni organ pa lahko do odločitve o pritožbi odloži nadaljnji
postopek prisilne izterjave, če oceni, da bi bilo pritožbi
mogoče ugoditi.

Z ocenitvijo določena davčna osnova se zniža, če zavezanec
dokaže, da je osnova nižja.

48. člen

VIII. IZVRŠBA

S pritožbo zoper sklep o prisilni izterjavi ni možno izpodbijati
odločb, ki se izvršujejo.

42. člen
Zoper dolžnika, ki zapadlega davka ni plačal v predpisanem
roku, uvede davčni organ postopek prisilne izterjave.

Dolžniku, ki ugovarja pravilnosti dolgovnega seznama, mora
davčni organ dati možnost, da pred nadaljnjim postopkom
prisilne izterjave preveri ali podatki iz dolgovnega seznama
ustrezajo uradnim podatkom davčnega organa.

43. člen
Pri opravljanju prisilne izterjave je treba upoštevati osebno
dostojanstvo dolžnika in poskrbeti, da je izterjava zanj čim
manj neugodna.

49. člen
Davčni organ s sklepom ustavi postopek prisilne izterjave po
uradni dolžnosti, če je izvršilni naslov pravnomočno odpravljen, spremenjen, razveljavljen ali izrečen za neveljavnega
oziroma je razveljavljeno potrdilo o izvršljivosti.

44. člen
Prisilno izterjavo uvede davčni organ z izdajo sklepa o prisilni
izterjavi. Za izdajo sklepa o prisilni izterjavi je pristojen davčni
urad, pri katerem je dolžnik vpisan v davčni register.

Davčni organ s sklepom o ustavitvi prisilne izterjave razveljavi
vsa opravljena dejanja v postopku prisilne izterjave.

Če dolžnik ni vpisan v davčni register, je za izdajo sklepa
o prisilni izterjavi pristojen davčni urad, na katerega območju
je davčni dolg nastal.

50. člen
Za prisilno izterjavo davkov je dovoljeno seči na vse dohodke,
terjatve, denarna sredstva ter na drugo premoženje in premoženjske oziroma materialne pravice dolžnika, če s tem zakonom niso izvzete iz prisilne izterjave.

45. člen
Sklep o prisilni izterjavi mora vsebovati:

Za prisilno izterjavo davka iz kmetijstva je dovoljeno seči tudi
na premoženje in dohodke dolžnikovega zakonca in drugih
članov gospodinjstva, če so kot lastniki, imetniki pravice
uporabe oziroma uživalci vpisani v zemljiški knjigi oziroma
v katastrskem operatu.

1. priimek in ime ter naslov oziroma ime in sedež dolžnika ter
davčno številko dolžnika;
2. izvršilni naslov;
3. višino dolga;
4. način prisilne izterjave;
5. ime in naslov oziroma sedež izplačevalca osebnih prejemkov ali dolžnikovega dolžnika iz naslova drugih terjatev oziroma označbo premičnih stvari, iz katerih naj se dolg izterja
ter nahajališče teh stvari, ni pa nujno, da so v sklepu te stvari
natančneje označene;
6. pouk o pravnem sredstvu.

51. člen
Od prisilne izterjave so izvzeti;
1. prejemki iz naslova zakonite preživnine ter zavarovalne
vsote, izplačane na podlagi nezgodnega zavarovanja;
2. plačila za delo med rehabilitacijo;
3. prejemki iz naslova: denarnih nadomestil, izplačanih
v enkratnem znesku po predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti; enkratnih solidarnostnih pomoči;
4. prejemki iz naslova: varstvenega dodatka k pokojnini;
denarne pomoči za brezposelnost; družbene pomoči otrokom; denarne pomoči kot edinega vira preživljanja ter denarnega dodatka po zakonu o socialnem varstvu; enkratne
denarne pomoči po posebnih predpisih;

V sklepu se navedejo tudi drugi podatki, ki so potrebni, da se
prisilna izterjava lahko opravi.
4«. člen
Izvršilni naslov po tem zakonu je odločba o odmeri davka,
davčni obračun ter ugotovitvena odločba o neobračunanem
in nepravilno obračunanem davku, ki ga je bil dolžnik dolžan
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5. prejemki iz naslova rejnin ter oskrbnin v tuji družini;
6. prejemki iz naslova nadomestil za invalidnost, ki jih prejemajo osebe po predpisih o družbenem varstvu duševno in
telesno prizadetih oseb ter od dodatka za telesno okvaro po
predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju;
7. dodatki za tujo pomoč in postrežbo;
8. prejemki od občasnega dela invalidov, ki so vključeni
v institucionalno varstvo po zakonu o socialnem varstvu;
9. plačil učencem, dijakom in študentom za opravljeno
obvezno praktično delo v vzgojno izobraževalnem procesu;
10. prejemki vojaških obveznikov med služenjem vojaškega
roka in med nadomestno civilno službo;
11. hrana in kurjava, obleka, obutev, perilo in drugi predmeti
za osebno rabo, posteljnina, posoda, pohištvo, štedilnik, hladilnik in druge, za gospodinjstvo potrebne stvari, če so nujne
dolžniku in članom njegovega gospodinjstva ter odličja in
priznanja;
12. predmeti, ki so dolžniku, ki opravlja javno službo ali
znanstveno, umetniško ali drugo delo kot poklic, nujno
potrebni za opravljanje njegovega dela;
13. delovna in plemenska živina, krma za živino, seme, kmetijski stroji in druge delovne priprave, ki so dolžniku - pravni
osebi, oziroma fizični osebi, ki ji je kmetijstvo edini vir preživljanja, nujni za opravljanje kmetijske dejavnosti;
14. stroji, orodje in druge delovne priprave, ki so dolžniku
- pravni osebi, ki opravlja dejavnost in podjetniku posamezniku nujno potrebni za opravljanje dejavnosti ter surovine,
polizdelki, namenjeni za predelavo in pogonsko gorivo,
potrebno za enomesečno poprečno proizvodnjo;
15. pripomočki, ki so bili dani invalidu ali drugi osebi s telesnimi hibami na podlagi predpisa ali si jih je sam nabavil in so
nujni za opravljanje njegovih življenjskih funkcij.

vega davčnega dolga, dolžnikovemu dolžniku pa naloži, da
zarubljeni znesek terjatve plača na davčni račun.
56. člen
Prisilna izterjava na denarna sredstva, ki jih ima dolžnik na
računih pri banki ali hranilnici se opravi tako, da davčni organ
izda sklep, s katerim naloži banki ali hranilnici, da zarubi
dolžnikova sredstva v višini davčnega dolga in plača davčni
dolg na davčni račun.
Če takrat, ko banka ali hranilnica prejme sklep o prisilni
izterjavi, na dolžnikovih računih ni sredstev, obdrži banka ali
hranilnica sklep v evidenci in opravi na njegovi podlagi izplačilo, ko sredstva prispejo na račune. Banka oziroma hranilnica mora o tem obvestiti davčni organ, ki je izdal sklep
o prisilni izterjavi. Če v enem letu po prejemu sklepa o prisilni
izterjavi na dolžnikovih računih ni nobenega priliva sredstev,
banka oziroma hranilnica vrne sklep davčnemu organu, ki je
sklep izdal.
57. člen
Izplačevalec osebnega prejemka, banka ali hranilnica oziroma dolžnikov dolžnik lahko proti sklepu o prisilni izterjavi
ugovarja v treh dneh po prejemu sklepa pri davčnem organu,
ki je izdal sklep.
V svojem ugovoru izplačevalec osebnega prejemka ugovarja,
da dolžnik pri njem nima osebnega prejemka, banka ali hranilnica, da dolžnik pri njej nima računa, dolžnikov dolžnik pa,
da dolžniku sploh ni dolžan, da je dolg pogojen, ali da dolg še
ni dospel v plačilo in ne bo dospel v plačilo v enem letu od
prejema sklepa.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, se lahko od dolžnika, ki zapadlih davkov ne plača v šestih mesecih od dneva,
ko so zapadli v plačilo, ti davki prisilno izterjajo tudi iz sredstev, s katerimi opravlja dejavnost, če se je v tem času brez
uspeha poskušala opraviti prisilna izterjava iz drugega premoženja in iz drugih dohodkov.

Če davčni urad ugotovi, da ugovor ni utemeljen, odstopi
ugovor Glavnemu davčnemu uradu in zadrži postopek nadaljnje izterjave do rešitve ugovora.

52. člen
58. člen

Na plačo, nadomestilo plače, druge prejemke iz delovnega
razmerja, kolikor niso izvzeti iz prisilne izterjave ter na pokojnino, je s prisilno izterjavo mogoče seči do 1/3 čistega zneska
teh prejemkov. Na prejemke, navedene v prvem odstavku tega
člena, ni mogoče seči s prisilno izterjavo, kolikor ne presegajo znesek denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po
predpisih o socialnem varstvu.

Če se izplačevalec osebnega prejemka, banka ali hranilnica
oziroma dolžnikov dolžnik ne ravna po sklepu, s katerim je
odrejena prisilna izterjava in ne vloži ugovora v roku, se dolg
izterja od njega. Davčni organ mora o tem izdati odločbo,
s katero naloži izplačevalcu osebnega prejemka, da na davčni
račun poravna vse zneske, ki bi jih moral po sklepu o prisilni
izterjavi odtegniti, do izdaje te odločbe, oziroma da dolžnikov
dolžnik plača na davčni račun zarubljeno terjatev. Banki ali
hranilnici davčni organ z odločbo naloži, da plača na davčni
račun znesek, ki ustreza zarubljenim sredstvom, ki so bila na
računu dolžnika v času od izdaje sklepa o prisilni izterjavi do
izdaje te odločbe.

53. člen
Sklep o prisilni izterjavi iz osebnih prejemkov in terjatev
dolžnika vroči davčni organ dolžniku in izplačevalcu osebnega prejemka oziroma dolžnikovemu dolžniku. Sklep o prisilni izterjavi na sredstva na računu dolžnika vroči davčni
organ dolžniku in banki ali hranilnici, pri kateri ima dolžnik
račun.
Z vročitvijo sklepa se šteje, da je rubež dolžnikovih osebnih
prejemkov, terjatev oziroma denarnih sredstev opravljen.

Zoper odločbo se lahko izplačevalec osebnega prejemka,
banka ali hranilnica oziroma dolžnikov dolžnik pritoži na
drugostopni davčni organ v osmih dneh od vročitve odločbe.
Pritožba odloži izvršitev odločbe.

54. člen

59. člen

S sklepom o prisilni izterjavi iz osebnih prejemkov se dolžniku
zarubi del osebnega prejemka do višine njegovega davčnega
dolga, izplačevalcu pa naloži, da del osebnega prejemka
plača oziroma plačuje na davčni račun do poravnave dolžnikovega davčnega dolga.

Če dolžniku preneha zaposlitev, učinkuje sklep o prisilni
izterjavi tudi proti drugemu izplačevalcu, pri katerem se je
dolžnik na novo zaposlil, in sicer od dneva, ko je temu delodajalcu vročen sklep o prisilni izterjavi.
Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več zaposlen, mora brez
odlašanja v priporočeni pošiljki poslati sklep o prisilni izterjavi novemu delodajalcu, o tem obvestiti davčni organ in mu
dostaviti povratnico, ki dokazuje vročitev pošiljke.

Sklep o prisilni izterjavi se nanaša tudi na povečanje osebnega prejemka, do katerega je prišlo po vročitvi sklepa.
55. člen

Delodajalec, pri katerem dolžnik ni več zaposlen, pa ne ve, kje
se je dolžnik na novo zaposlil, mora to brez odlašanja sporočiti davčnemu organu.

S sklepom o prisilni izterjavi iz terjatev dolžnika se dolžniku
zarubi terjatev, ki jo ima do svojega dolžnika do višine njegoporočevalec, št. 19
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Cenitev opravi sam izterjevalec, po potrebi pa lahko pokliče
posebnega cenilca.
66. člen

60. člen
Sklep o prisilni izterjavi iz premičnega premoženja izroči
dolžniku izterjevalec na kraju samem.

Zarubljene premične stvari se lahko pustijo v hrambi pri
dolžniku, ki teh stvari ne sme uporabljati. V primeru utemeljenega suma, da bo dolžnik zarubljene stvari odtujil ali poškodoval lahko davčni organ odloči, da se zarubljene premične
stvari dolžniku odvzamejo ter jih hrani ali pa jih da v hrambo
komu drugemu. Če se zarubi motorno vozilo oziroma plovilo
in ga davčni organ dolžniku ne odvzame, pošlje sklep o prisilni izterjavi organu, pristojnemu za registracijo motornih
vozil oziroma plovil z zahtevo, da vpiše v prometno dovoljenje, da je motorno vozilo oziroma plovilo zarubljeno in da do
preklica ne izvede ponovne registracije motornega vozila
oziroma plovila.

Pred izročitvijo sklepa o prisilni izterjavi dolžniku in pred
začetkom rubeža izterjevalec pozove dolžnika naj plača
davčni dolg in dotedanje stroške. Če dolžnik davčnega dolga
in dotedanjih stroškov na poziv ne plača, se prične rubež.
61. člen
Če premične stvari niso na območju davčnega urada, ki je
izdal sklep o prisilni izterjavi, pošlje le-ta svoj sklep o prisilni
izterjavi davčnemu uradu, na katerega območju so premičnine, da izvrši rubež.
62. člen

Gotovina, vrednostni papirji in dragocenosti se vedno odvzamejo in izročijo v hrambo. Za vrednostne papirje, ki jih ni
možno odvzeti, izda davčni organ sklep o prisilni izterjavi, ki
ga pošlje klirinški depotni hiši ali izdajatelju vrednostnega
papirja z zahtevo, da v svoji evidenci zagotovita, da davčni
dolžnik ne razpolaga z vrednostnim papirjem.

Prisilna izterjava iz premičnega premoženja se opravi z rubežem, ocenitvijo in s prodajo premičnih predmetov, s poplačilom dolga, obresti in stroškov iz zneska, dobljenega s prodajo.

Na zarubljenih stvareh, ki so bile puščene v hrambi pri dolžniku, mora izterjevalcev vidno označiti, da so zarubljene.

Rubež s cenitvijo in prodajo premičnih predmetov opravi za to
pooblaščeni delavec davčnega organa (v nadaljnjem besedilu: izterjevalec).

67. člen

63. člen

O opravljenem rubežu mora izterjevalec napraviti zapisnik
o rubežu. V zapisnik o rubežu se vpišejo:

Zarubiti se smejo predmeti, ki jih ima dolžnik v posesti.

1. davčni organ ter ime uradne osebe, ki je opravila cenitev;
2. priimek in ime ter stalno prebivališče oziroma sedež dolžnika, davčna številka in podatki o drugih osebah, ki sodelujejo
pri prisilni izterjavi;
3. kraj in čas rubeža;
4. znesek dolga, obresti in stroškov, za katere se opravlja
rubež;
5. natančno označbo in opis zarubljenih predmetov;
6. vrednost zarubljenih predmetov ugotovljenih s cenitvijo;
7. priimek in ime ter naslov oziroma sedež tistega, ki so mu
bile stvari zaupane v hrambo;
8. ugotovitev, da je bil sklep o prisilni izterjavi poslan organu,
pristojnemu za registracijo motornih vozil oziroma plovil;
9. ugotovitev, da je bil sklep o prisilni izterjavi poslan klirinški
depotni družbi oziroma izdajatelju vrednostnega papirja;
10. ugotovitev, da sta bila dolžnik in hranitelj zarubljenih
stvari opozorjena na zakonite posledice, če bi zarubljene
stvari odtujila ali poškodovala.
11. morebitne pripombe dolžnika glede osebe cenilca, višine
cenitve ali kakšne druge pripombe oziroma morebitne pripombe drugih oseb, ki uveljavljajo kakšno pravico v zvezi
s predmetom rubeža;

Zarubi se toliko predmetov, kolikor je potrebno za poplačilo
davčnega dolga.
Predvsem se zarubijo predmeti, glede katerih ni pripomb
o obstoju kakšne pravice, ki bi preprečevala prisilno izterjavo,
in predmetov, ki se dajo najlažje vnovčiti.
64. člen
S prisilno izterjavo je mogoče seči na vse dolžnikovo premično premoženje, razen na stvari, ki so od prisilne izterjave
izvzete.
Če dolžniku ni mogoče vročiti sklepa o prisilni izterjavi iz
razlogov na dolžnikovi strani, to ni ovira za rubež. V takem
primeru se sklep o prisilni izterjavi vroči dolžniku kasneje.
Če dolžnik oziroma zastopnik dolžnika - pravne osebe noče
sam odpreti poslovnih prostorov ali drugih prostorov, ki so
v zvezi z opravljanjem dejavnosti ali pridobivanjem dohodkov,
in pokazati stvari v teh prostorih, sme izterjevalec v navzočnosti dveh prič odpreti zaprte prostore, da bi lahko opravil
rubež.

Če je bil izterjevalec prisiljen uporabljati posebne ukrepe
(pomoč policije), se to vpiše v rubežni zapisnik.

Če izterjevalec ne more sam izvršiti prisilne izterjave, ker
naleti na fizično upiranje ali tako upiranje utemeljeno pričakuje, lahko na podlagi sklepa davčnegja organa zahteva
pomoč policije, da ga zavaruje pri izvršitvi sklepa. Pomoč
policije zahteva pri postaji policije s splošnim delovnim področjem.

Zapisnik o rubežu podpišejo izterjevalec, ki je opravil rubež,
dolžnik in njegov zastopnik ali pooblaščenec ali član njegovega gospodinjstva, zastopnik ali pooblaščenec dolžnika
- pravne osebe, navzoče priče, cenilec ali druge uradne
osebe, ki so bile navzoče pri rubežu.

Rubež premičnih stvari se opravi v navzočnosti dolžnika ali
koga od polnoletnih članov njegovega gospodinjstva in ene
priče oziroma v navzočnosti dveh prič, če pri rubežu ni navzoč dolžnik ali član njegovega gospodinjstva.

Če dolžnik oziroma njegov zastopnik ali pooblaščenec oziroma zastopnik ali pooblaščenec pravne osebe - dolžnika,
noče podpisati zapisnika o rubežu, ugotovi izterjevalec to
v zapisniku in navede razlog odklonitve oziroma, da je bil
podpis odklonjen brez pojasnila.

Rubež premičnih stvari pri dolžniku - pravni osebi se opravi
v navzočnosti zastopnika pravne osebe ali dveh prič, če
zastopnik pravne osebe ni navzoč.

Izvod zapisnika o rubežu mora biti osebam iz prejšnjega
odstavka vročen.
68. člen

65. člen

Če se pri rubežu ne najdejo stvari, ki so lahko predmet prisilne
izterjave, se to vpiše v zapisnik o rubežu.

Hkrati z rubežem se opravi tudi cenitev zarubljenih stvari.
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69. člen

prodajo. Če pa bi se s tako prodajo dosegla le delna poravnava dolga, o taki prodaji odloči davčni organ, upoštevajoč
pri tem, kakšne so možnosti, da se zarubljene premičnine
vnovčijo na javni dražbi.

Če so bile dolžnikove premične stvari že prej zarubljene pri
kakšni drugi upravni ali sodni izterjavi, se rubež teh premičnin
opravi tako, da se na prvem zapisniku o rubežu napravi
zaznamek. Če je prejšnji rubež opravilo sodišče, napravi
sodišče na zahtevo davčnega organa v svojem zapisniku
o rubežu zaznamek o dodatnem rubežu. O takšnem rubežu se
obvesti dolžnika oziroma njegovega predstavnika, zastopnika
ali pooblaščenca.

Da bi se stvari bolje vnovčile in prihranili stroški, lahko določi
davčni organ tudi kakšen drug način vnovčenja mimo javne
dražbe, če s tem soglaša dolžnik. V takem primeru se stvari ne
smejo prodati pod cenilno vrednostjo.
76. člen

70. člen

Zarubljene vrednostne papirje in druge predmete, ki imajo
ceno na organiziranem trgu vrednostnih papirjev ali drugih
predmetov, je treba prodati s posredovanjem borznih posrednikov z upoštevanjem borznih cen.

Če dolžnik izjavi, da so zarubljene stvari last druge osebe, a za
to nima dokazov, zarubi izterjevalec tudi te predmete, mora
pa opozoriti to drugo osebo, da lahko v osmih dneh po
opozorilu vloži pri sodišču izločitveno tožbo, da bi dokazala
lastništvo. Postopek z izločitveno tožbo je hiter. Če ta oseba
v tem roku ne predloži dokaza, da je vložila tožbo pred
sodiščem, se postopek prisilne izterjave nadaljuje, kakor da ni
bilo pripomb. Izjavo dolžnika in opozorilo iz prvega stavka je
treba vpisati v zapisnik o rubežu.

77. člen
Javna dražba se odredi z oklicem. Oklic o javni dražbi mora
vsebovati podatke o času, kraju in načinu prodaje ter popis
stvari z vrednostjo, ocenjeno pri rubežu.

Z vložitvijo tožbe pri sodišču v roku, ki je določen v prejšnjem
odstavku, se zadrži prodaja spornih zarubljenih stvari, dokler
se ne konča spor.

Oklic o javni dražbi je treba objaviti na oglasni deski davčnega
organa, kjer bo dražba ali na drug običajen način in dolžnika
o tem obvestiti najmanj pet dni pred pričetkom dražbe.

71. člen
78. člen

Če se ugotovi, da je dolžnik solastnik zarubljenih stvari, teh ni
možno prodati, če je njegov solastniški delež manjši od ene
nerazdelne polovice.

Javna dražba se lahko prične tudi, če se je javil en sam
ponudnik.

V primeru prodaje zarubljenih stvari ima solastnik pravico do
poplačila iz zneska, dobljenega s prodajo stvari pred poravnavo davčnega dolga in stroškov prisilne izterjave.

Na javni dražbi ne smejo nastopiti kot ponudniki osebe, zaposlene pri Davčni upravi Republike Slovenije.
Zarubljene stvari se dajo na dražbo z začetno ceno, ki je bila
ugotovljena pri rubežu. Če se na javni dražbi ne doseže
začetna cena, se stvari prodajo za največjo ponujeno ceno,
vendar ta cena ne sme biti manjša kot znaša polovica vrednosti, ugotovljene pri rubežu.

Solastnik ima pravico zahtevati, da se mu odstopi stvar, ki je
predmet prisilne izterjave, če položi znesek, ki ustreza vrednosti dolžnikovega deleža na tej stvari.
72. člen

Dolžnik ali njegov družinski član lahko nastopa na javni
dražbi, vendar ne more zarubljenih stvari kupiti pod ocenjeno
vrednostjo, ugotovljeno pri rubežu.

Če dolžnik zarubljene stvari odtuji, uniči ali poškoduje, mora
davčni organ vložiti zoper njega prijavo pri državnem tožilcu,
za izterjavo davčnega dolga pa se takoj opravi nov rubež, ne
da bi bilo treba za to izdati nov sklep.

Če se za posamezne stvari na javni dražbi ne doseže niti
polovica ocenjene vrednosti, se lahko napove ponovno
dražbo, na kateri se stvari lahko prodajo ne glede na višino
dosežene cene. Ponovna javna dražba se sme opraviti šele po
poteku petih dni od neuspele dražbe.

73. člen
Veljavnost rubeža preneha, če se prisilna prodaja ne opravi
v enem letu od rubeža oziroma od dneva, ko je bila dolžniku
vročena odločba o pritožbi ali sodba o izločitveni tožbi.

79. člen
Izterjevalec mora voditi zapisnik o poteku javne dražbe.
V njem navede zlasti čas in kraj javne dražbe, imena ponudnikov in ponujene zneske, imena kupcev in doseženo prodajno
ceno.

74. člen
Prodaja zarubljenih stvari ni dovoljena, dokler ne poteče
osem dni od rubeža.

Zapisnik morajo podpisati izterjevalec, kupec in dolžnik oziroma njegov zastopnik, če je bil navzoč pri dražbi. Dolžnik
sme zahtevati, da se njegove pripombe vpišejo v zapisnik;
izvod zapisnika se vroči dolžniku oziroma njegovemu zastopniku.

Izjemoma se lahko stvari, ki se kvarijo, prodajo tudi pred
potekom osemdnevnega roka od rubeža.
Prodaja zarubljenih stvari se opravi praviloma na javni dražbi.

80. člen
Kupec mora položiti znesek kupnine in prevzeti stvari takoj po
končani dražbi oziroma prodaji.

75. člen
Dolžnik sme s poprejšnjim poblastilom davčnega organa sam
prodati zarubljene stvari s tem, da kupec denar izroči v odplačilo davčnega dolga in stroškov prisilne izterjave.

81. člen

Če se na tak način lahko popolnoma poravna davčni dolg in
stroške prisilne izterjave, je davčni organ dolžan dovoliti tako

Po končani dražbi davčni organ s sklepom razdeli znesek,
dobljen s prodajo tako, da se poravnajo po vrsti: stroški
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nih pravic, ima davčni dolg in stroški prisilne izterjave prednost pred ostalimi dolgovi dolžnika.

prisilne izterjave postopka, obresti do dneva vnovčenja stvari
in dolžni davek.
Davčni organ presežek kupnine izroči dolžniku.

88. člen
Od skupno prisilno izterjanih obveznosti se najprej poravnajo
stroški prisilne izterjave, potem obresti in nazadnje dolžni
davek in denarne kazni.

82. člen
Če je bila javna dražba brezuspešna, ker ni bilo kupcev ali ker
so bile ponudbe prenizke, lahko izda davčni organ, namesto,
da bi določil drugo javno dražbo, sklep, naj opravi prodajo
posebna tričlanska komisija. Komisijo določi davčni organ.

89. člen
Davčni dolg se šteje za neizterljivega, če je davčni dolžnik
umrl in ni pustil niti premičnega niti nepremičnega premoženja, iz katerega bi se mogli davki izterjati, če ne gre za davčno
obveznost, ki se prenese na pravne naslednike.

Komisija lahko določi, da se stvari prodajo neposredno ali po
komisijski trgovini v istem ali drugem kraju ali na kakšen drug
primeren način.
Prodaja po komisiji ni dopustna po ceni, ki ne bi dosegla niti
polovico ocenjene vrednosti.

Pri pravnih osebah se dolg šteje za neizterljivega, če ga ni
mogoče izterjati od njih niti iz jamstva in zavarovanja dolga
ter od pravnega naslednika.

O prodaji, ki jo je opravila komisija, se napravi poseben
zapisnik, ki mora vsebovati potrebne podatke o prodaji in
o nastalih stroških. Zapisnik podpišejo člani komisije in kupec
oziroma zastopnik komisijske trgovine, če so bile stvari prodane v komisijski trgovini. Izvod zapisnika se vroči dolžniku
oziroma njegovemu zastopniku.

IX. POROŠTVO
90. člen
Če davka ni bilo mogoče izterjati iz premoženja dolžnika
- fizične osebe, se ta izterja iz premoženja ožjih družinskih
članov, ki so to premoženje kakorkoli dobili od dolžnika. Če je
dolžnik z namenom, da bi se izognil plačilu davka, odtujil
premoženje komu drugemu, se tak pravni posel izpodbija
pred sodiščem, če je kupec vedel za tak namen zavezanca.

83. člen
Prisilna izterjava iz dolžnikovega nepremičnega premoženja
in deleža družbenika je dovoljena le, če davkov ni bilo
mogoče izterjati iz njegovih dohodkov in terjatev niti iz njegovega premičnega premoženja.
Prisilno izterjavo davkov iz dolžnikovega nepremičnega premoženja in deleža družbenika opravi sodišče, na katerega
območju je nepremičnina oziroma je prijavljen delež družbenika, po zakonu o izvršilnem postopku.

X. ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG IN OBROČNO
PLAČEVANJE DAVČNEGA DOLGA
91. člen
Davčni organ lahko dovoli odlog plačila davčnega dolga s pripadajočimi obrestmi za čas do 6 mesecev oziroma dovoli
plačilo davčnega dolga v največ 6 mesečnih obrokih ali
določi, da se zavezancu davčni dolg v celoti ali deloma
odpiše, če bi se z izterjavo lahko ogrozilo preživljanje davčnega zavezanca in njegovih družinskih članov.

84. člen
Pri dolžnikih, ki so lastniki nepremičnega premoženja ali
deleža družbenika, lahko davčni organ predlaga zavarovanje
davčnega dolga z vknjižbo zastavne pravice na njihovih
nepremičninah oziroma deležu družbenika pri pristojnem
sodišču.
85. člen

92. člen

Prisilna izterjava se ne uvede, če dolg z obrestmi ne presega
1.000 tolarjev.

Vlogo za odpis oziroma delni odpis, odlog oziroma obročno
plačilo davčnega dolga, mora davčni zavezanec vložiti pri
davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register. K vlogi mora
davčni zavezanec predložiti dokazila o svojih dohodkih in
premoženjskem stanju ter o dohodkih in o premoženjskem
stanju družinskih članov.

86. člen
Dolžnik plača vse stroške prisilne izterjave.

Davčni urad na podlagi vloge in dokazil odloči o odpisu,
odlogu oziroma obročnem plačilu v roku 30 dni.

Če se ukrepi za prisilno izterjavo davkov odpravijo ali če se
kasneje dokaže, da niso bili upravičeni, trpi stroške teh ukrepov davčni organ, ki je izdal sklep o prisilni izterjavi.

93. člen

Stroški za sklep o prisilni izterjavi znašajo 1.000 tolarjev;
stroški prisilne prodaje znašajo 1% od davčnega dolga in
obresti, vendar najmanj 10.000 tolarjev.

Davčni urad lahko dovoli odlog plačila davčnega dolga za čas
do šest mesecev oziroma dovoli plačilo davka v največ šestih
mesečnih obrokih zaradi začasne plačilne nezmožnosti, če na
nastanek plačilne nezmožnosti davčni zavezanec ni mogel
vplivati.

Za vsako pot izterjevalca v zvezi s prisilno izterjavo se zavezancu zaračunajo stroški v znesku 3.000 tolarjev.
Dolžnika bremenijo tudi vsi drugi stroški (za hrambo, prevoz,
stroški cenilcev in drugo) v dejanskih zneskih.

Vlogo za odlog plačila oziroma obročno plačevanje davka
z dokazili o nastanku začasne plačilne nezmožnosti mora
davčni zavezanec vložiti pri davčnem uradu, kjer je vpisan
v davčni register.

87. člen

Davčni urad na podlagi vloge in dokazil o začasni plačilni
nezmožnosti odloči o odlogu oziroma obročnem plačilu
v roku 30 dni.

Pri poravnavi dolžnikovih dolgov iz njegovih dohodkov, terjatev, denarja, premoženja in premoženjskih oziroma material29
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94. člen

Pravica zavezanca do vračila plačanega davka, obresti in
stroškov prisilne izterjave, ki jih ni bil dolžan plačati, zastara
v treh letih po poteku leta, v katerem jih je plačal.

Za čas, Ko je zavezancu odloženo plačilo davka oziroma
dovoljeno obročno plačilo, se ne obračunajo zamudne
obresti.

99. člen

95. člen

Tek zastaranja pravice do odmere davka ustavi vsako uradno
dejanje davčnega organa, ki mu je namen odmera davka in je
dano v vednost zavezancu.

Davčni organ davčnega dolga ne more odpisati oziroma odložiti plačilo ali dovoliti obročnega plačevanja za naslednje
vrste davkov:
1.
2.
3.
4.
5.

Tek zastaranja pravice do izterjave davka, obresti, stroškov
prisilne izterjave ustavi vsako uradno dejanje davčnega
organa, ki mu je namen izterjava in je bil dolžnik z njim
seznanjen.

davek na dodano vrednost
trošarine
davek od dobička iz kapitala
davek od dohodkov iz premoženja
davek na promet nepremičnin

Tek zastaranja pravice do vračila plačanega davka, obresti in
stroškov prisilne izterjave ustavi vsako dejanje, ki ga zavezanec stori pri davčnem organu, da doseže vračilo.

XI. ZAVAROVANJE DAVČNEGA DOLGA

Pri vsaki ustavitvi teka zastaranja začne znova teči zastaralni
rok, vendar pravice do odmere, izterjave in vračila ni v nobenem primeru več možno uveljaviti, ko poteče dvakrat toliko
časa, kot je določeno v prejšnjem členu tega zakona.

96. člen
Davčni organ lahko zahteva zavarovanje plačila davčnega
dolga, če oceni, da davčni zavezanec obveznosti ne bo izpolnil v predpisanem roku.

Zastaranje nastopi v vsakem primeru, ko poteče deset let od
dneva, ko je prvič pričelo teči.

Načine zavarovanja določi Vlada Republike Slovenije.

100. člen

XII. VRAČILO DAVKA

Postopek za davčni prekršek ni dopusten, ko potečejo dve leti
od dneva, ko je bil prekršek storjen, v nobenem primeru pa ni
več mogoč, ko potečejo štiri leta od dneva storitve prekrška.

97. člen
Davčnemu zavezancu ali komu drugemu, ki je na račun
davka, obresti, denarne kazni ali stroškov plačal več, kot je bil
dolžan plačati po pravnomočni odločbi ali po davčnem obračunu, se preveč plačani znesek vrne v roku, določenem s tem
zakonom.

DRUGI DEL
XIV. NAČIN PLAČEVANJA DAVKA

Če je davčnemu zavezancu potekel rok za plačilo drugih
davkov se mu vrne preveč plačani davek, zmanjšan za znesek
davkov, ki jim je potekel rok plačila.

101. člen
Davčni zavezanec plačuje davek:

Davčni organ vrne po uradni dožnosti preveč plačani davek,
če znesek presega 1.000 tolarjev. Preveč plačani davek do
zneska 1.000 tolarjev se vrne na zahtevo davčnega zavezanca
v roku 30 dni od vložitve zahteve. Če davčni zavezanec tega
ne zahteva, se mu preveč plačani davek s pripadajočimi
obrestmi šteje v naslednja plačila, ali v plačila druge vrste
davkov. O tem mora davčni organ obvestiti davčnega zavezanca.

1. na podlagi odločbe o odmeri davka, ki jo izda davčni organ;
2. na podlagi obračuna, ki ga izvrši davčni zavezanec sam (v
nadaljnjem besedilu: samoobdavčitev);
3. na podlagi obračuna in vplačila davka, ki ga za davčnega
zavezanca izvrši delodajalec oziroma izplačevalec od vsakega
posameznega dohodka (v nadaljnjem besedilu: davek po odbitku).
Davki se plačujejo na davčne račune, ki jih predpiše minister,
pristojen za finance.

Davčnemu zavezancu pripadajo od neupravičeno odmerjenega ali preveč odmerjenega davka obresti po obrestni meri,
določeni z zakonom o obrestni meri zamudnih obresti, od
dneva plačila davka.

102. člen

Od preveč plačane dohodnine pripadajo davčnemu zavezancu obresti po prejšnjem odstavku od dneva, ko je postala
odločba o odmeri dohodnine pravnomočna.

Od davkov, ki jih zavezanec oziroma izplačevalec dohodkov
ni plačal v predpisanem roku, mora plačati obresti v skladu
z zakonom, ki ureja obrestno mero zamudnih obresti.

Davčnemu zavezancu, ki sam obračuna in plača davek, od
razlike med letom plačane akontacije in davkom po davčnem
obračunu, ne pripadajo obresti po četrtem in petem odstavku
tega člena.

103. člen
Šteje se, da je davčni dolg poravnan z dnem vplačila dolžnega
zneska davčnemu organu oziroma na predpisan račun pri
pošti, banki ali hranilnici.

XIII. ZASTARANJE

Pošta, banka ali hranilnica mora še isti oziroma najkasneje
naslednji dan vplačane davčne obveznosti nakazati na predpisane davčne račune.

98. člen
Pravica do odmere davka zastara v petih letih po poteku leta,
v katerem bi bilo treba odmeriti davek.

104. člen

Pravica do izterjave davka, obresti ter stroškov prisilne izterjave zastara v petih letih po poteku leta, v katerem bi jih bilo
treba izterjati.
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S plačilom davčnega dolga se najprej poravnajo obresti, obračunane od davčnega dolga in nato znesek davka.
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podatke, ki so potrebni za obračun davka. Podatki morajo biti
resnični in ne smejo spraviti v zmoto davčnega organa.

1. Odmera In pobirani« davka na podlagi odločbe davčnega
organa
105. člen

113. člen

Odločbo o odmeri davka (v nadaljnjem besedilu: odmerna
odločba) izda davčni organ na podlagi davčne napovedi, če ni
s tem zakonom drugače določeno.

Davčni zavezanec predloži obrazce iz 111. člena tega zakona
davčnemu uradu, kjer je vpisan v davčni register v rokih, ki so
določeni pri posamezni vrsti davka.

Davčno napoved vloži davčni zavezanec v roku, ki je za
posamezno vrsto davka določen s tem zakonom.

114. člen

106. člen

107. člen

Če davčni zavezanec ne predloži obračuna obrokov akontacije davka, davčnega obračuna oziroma, če davčni organ
ugotovi, da davčna obveznost ni pravilno obračunana, ali da
ni obračunana, se višina davčne obveznosti ugotovi z odločbo.

Davčna napoved mora vsebovati podatke, ki so potrebni za
odmero davka. Podatki v davčni napovedi morajo biti resnični
in ne smejo spraviti v zmoto davčnega organa.

Davčni organ lahko nadzira in preverja pravilnost davčnega
obračuna in izda odločbo v roku 10 let od roka za predložitev
davčnega obračuna.

Vsebino davčne napovedi za posamezne vrste davkov predpiše minister, pristojen za finance.

115. člen

108. člen

Akontacija davka in davek, na podlagi davčnega obračuna, se
plačujejo v rokih, določenih pri posamezni vrsti davka.

Davčni organ odmerja davke od letne osnove za preteklo leto
ali tekoče leto, v pavšalnem znesku, od osnove, ugotovljene
ob nastanku davčne obveznosti med letom ali od druge
osnove, določene s posebnimi predpisi.

3. Davek po odbitku

K vložitvi davčne napovedi so davčni zavezanci lahko pozvani
z javnim pozivom, ki ga izda davčni organ.

116. člen
Kadar je delodajalec oziroma izplačevalec osebnih prejemkov
oziroma drugih dohodkov (v nadaljnjem besedilu: izplačevalec dohodkov), od katerih se plačuje davek od vsakega posameznega dohodka, pravna oseba ali zasebnik, je dolžna za
davčnega zavezanca obračunati in plačati davek (v nadaljnjem besedilu: davek po odbitku), če ni za posamezno vrsto
davka s tem zakonom drugače določeno.

109. člen
Davki, odmerjeni z odločbo, morajo biti plačani v tridesetih
dneh od vročitve odločbe, če s tem zakonom ni drugače
določeno.
110. člen
Kadar se davek odmeri od letne osnove, davčni zavezanec
plačuje davek oziroma akontacijo tega davka v mesečnih,
trimesečnih ali polletnih obrokih.

Rok za plačilo davka po odbitku je za posamezne vrste davkov
določen s tem zakonom.

Način plačevanja in ugotovljanja višine obrokov oziroma
akontacije davka je določen s tem zakonom pri posamezni
vrsti davka.

117. člen
Izplačevalci dohodkov so dolžni o obračunu in plačilih davkov
po odbitku voditi evidence ter davčnemu organu predložiti
podatke o obračunu davka v rokih in na način, kot ga predpiše minister, pristojen za finance.

Mesečni obroki akontacije oziroma odmerjenega davka zapadejo v plačilo vsakega prvega dne v mesecu, plačani pa
morajo biti v 15 dneh po zapadlosti.

Izplačevalci dohodkov so dolžni davčnim zavezancem ob
vsakokratnem izplačilu dohodkov najkasneje na dan izplačila
izročiti obračun davka. Po poteku leta so izplačevalci dohodkov dolžni do 31. januarja davčnim zavezancem izročiti obračun davka za vse dohodke, izplačane v preteklem letu, v katerem morajo navesti tudi datume plačil davkov po odbitku.

Trimesečni in polletni obroki akontacije oziroma odmerjenega davka zapadejo v plačilo vsakega prvega v trimesečju
oziroma polletju, plačani pa morajo biti v 45 dneh po zapadlosti.
2. Samoobdavčitev

Izplačevalci dohodkov morajo hraniti obračune iz prvega
odstavka tega člena v davčni evidenci 10 let.

111. člen
Davčni zavezanec sam obračuna in plača davke, za katere je
tak način plačevanja določen s tem zakonom.

118. člen

Davčni zavezanec obračunava in plačuje akontacijo davka
med letom v mesečnih, trimesečnih ali polletnih obrokih in na
koncu leta na podlagi obračuna.

Davki po odbitku se obračunajo po stopnjah, ki veljajo na dan
izplačila dohodka oziroma prejemka.

Davčni zavezanec predloži davčne obračune na obrazcih, ki
jih predpiše minister, pristojen za finance.

119. člen

112. člen

Znesek davka, do katerega izplačevalec dohodkov, ki se vključujejo v dohodnino, ne plača davka po odbitku, predpiše
minister, pristojen za finance. Ti dohodki se po poteku leta
napovejo in vštejejo v osnovo za dohodnino.

Davčni obračuni iz prejšnjega člena morajo vsebovati
31
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XV. POSTOPEK ODMERE IN PLAČEVANJA DOHODNINE IN
DRUGIH DAVKOV KOT PODVRST DOHODNINE

125. člen
Zavezanci za dohodnino lahko uveljavljajo zmanjšanje
osnove za dohodnino do poteka roka za vložitev napovedi za
odmero dohodnine.

1. Dohodnina
120. člen

Zavezanci za dohodnino morajo dokumentacijo, s katero se
dokazuje resničnost navedb v napovedi, hraniti dve leti od
dneva pravnomočnosti odločbe o odmeri dohodnine.

Zavezanci za dohodnino morajo vložiti napoved za odmero
dohodnine na obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za
finance. Napoved se vloži najkasneje do 31. marca za preteklo
leto na javni poziv, ki ga objavi davčni organ najkasneje do 15.
januarja.

126. člen

Zavezanci, ki zapustijo Republiko Slovenijo pred rokom iz
prvega odstavka tega člena morajo vložiti napoved najpozneje trideset dni pred nameravanim odhodom.

Dohodnina mora biti odmerjena do 31. oktobra za preteklo
leto.

121. člen

127. člen
Izrek odločbe o odmeri dohodnine mora vsebovati znesek
odmerjene dohodnine, znesek akontacij dohodnine ter znesek doplačila oziroma znesek vračila preveč plačane dohodnine.

Napovedi za odmero dohodnine niso dolžni vložiti:
1. zavezanci za dohodnino, katerih osebni prejemki in
dohodki, ki so vir dohodnine, ne presegajo zneska neobdavčljivih dohodkov, določenih z zakonom;
2. zavezanci, katerih edini vir dohodnine je pokojnina prejeta
od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, če jim med letom, za katerega se dohodnina
odmerja, v skladu z zakonom ni bila obračunana in plačana
akontacija dohodnine.

128. člen
Če je bil zavezancu pri odmeri davka od posamezne vrste
dohodka davek v celoti ali deloma odpisan, se za znesek
odpisanega davka zmanjša dohodnina.

122. člen

2. Davek od osebnih prejemkov

Napoved za odmero dohodnine mora davčni zavezanec vložiti
pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register v času
vložitve napovedi.

129. člen
Davek od osebnih prejemkov se odmeri z odločbo na podlagi
davčne napovedi; kadar je delodajalec oziroma izplačevalec
osebnih prejemkov pravna oseba ali zasebnik, pa davek obračuna in plača izplačevalec teh prejemkov.

123. člen
Zavezanci za davek iz dejavnosti, ki plačujejo davek iz dejavnosti na podlagi davčnega obračuna, v napovedi za dohodnino izkažejo davčno osnovo iz davčnega obračuna.

Izplačevalec osebnih prejemkov mora davek od osebnih prejemkov obračunati hkrati z obračunom osebnih prejemkov,
plačati pa najpozneje v 6 dneh po izplačilu osebnih prejemkov.

Zavezanci za davek iz dejavnosti, ki plačujejo davek iz dejavnosti na podlagi odmerne odločbe, ki jo izda davčni organ,
v napovedi za odmero dohodnine, ne izkažejo davčne osnove.
Pri odmeri dohodnine davčni organ upošteva davčno osnovo,
ugotovljeno z odločbo davka iz dejavnosti.

Izplačevalec mora davčnemu organu dostaviti obračun osebnih prejemkov najkasneje na dan izplačila osebnih prejemkov.

Zavezanci za davek iz dejavnosti, ki se jim dobiček ugotavlja
z upoštevanjem normiranih odhodkov, v napoved za dohodnino vpišejo davčno osnovo, ugotovljeno z odmernimi odločbami, izdanimi za leto, za katero se dohodnina odmerja oziroma dohodke, izplačane pri vseh izplačevalcih, znesek normiranih odhodkov ter znesek obračunanega davka na podlagi
podatkov izplačevalcev dohodkov. Davčni zavezanec mora
prijaviti podatke tudi v primeru, da mu jih izplačevalec po
poteku leta ni posredoval.

130. člen
Zavezanec, ki prejema plačo oziroma pokojnino iz tujine
oziroma prejema plačo pri diplomatsko-konzularnih predstavništvih tujih držav, pri mednarodnih organizacijah, pri
predstavnikih ali uslužbencih takih predstavništev ali organizacij, ki uživajo diplomatsko imuniteto, mora v sedmih dneh
od dneva, ko je prvič prejel plačo oziroma pokojnino, napovedati te prejemke pri davčnem organu, kjer je vpisan v davčni
register.

124. člen

Če pride do spremembe plače oziroma pokojnine mora zavezanec iz prejšnjega odstavka napoved ponovno vložiti v roku
sedmih dni od dneva, ko je prejel spremenjeno plačo oziroma
pokojnino.

V napoved za odmero dohodnine zavezanec, kateremu je bil
davek odmerjen po odbitku, prijavi dohodke izplačane pri
vseh izplačevalcih dohodkov ter obračunani davek na podlagi
podatkov izplačevalcev dohodkov.

131. člen

Podatke, potrebne za odmero dohodnine, mora davčni zavezanec prijaviti v napovedi tudi v primeru, da mu izplačevalec
teh podatkov po poteku leta ni posredoval.

Dipiomatsko-konzularna predstavništva tujih držav in mednarodne organizacije lahko kot izplačevalci osebnih prejemkov obračunajo in plačajo davek od osebnih prejemkov
v rokih, določenih v drugem odstavku 129. člena ter na način,
določen v 117. členu tega zakona. O takšni odločitvi morajo
obvestiti Glavni davčni urad in pri njih zaposlene zavezance
za davek od osebnih prjemkov.

Davčni zavezanci, za katere je izplačevalec dohodka obračunal in plačal davek z upoštevanjem normiranih stroškov,
razen zavezancev, ki se jim dobiček ugotavlja z upoštevanjem
normiranih stroškov, lahko v napovedi za odmero dohodnine
uveljavljajo dejanske stroške.
poročevalec, št. 19

32

132. člen

139. člen

Zavezanec za davek od osebnih prejemkov, mora prejemke,
dosežene na podlagi prevzema opravljanja določenih storitev
in poslov domačim fizičnim osebam ter tujim pravnim in
fizičnim osebam napovedati do 10. v mesecu za pretekli
mesec pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register.
V napovedi lahko zavezanec uveljavlja dejanske stroške.

Davek iz kmetijstva mora biti odmerjen do 31. decembra
v letu, za katero se odmerja.
Davek iz kmetijstva odmerja davčni organ, na območju katerega ima zavezanec stalno prebivališče.
Zavezancu, ki ni rezident Republike Slovenije, odmerja davek
iz kmetijstva davčni organ, na območju katerega je zemljišče.

133. člen

140. člen

Zavezanec za davek od osebnih prejemkov, ki ni rezident
Republike Slovenije mora prejemke, dosežene z opravljanjem
dela, storitev ali poslov v Republiki Sloveniji, od katerih ni bil
obračunan in plačan davek po odbitku, napovedati v 7 dneh
od dneva izplačila prejemka pri davčnem uradu, kjer je vpisan
v davčni register, če ni vpisan pa pri davčnem uradu, kjer je
vpisan izplačevalec prejemkov. Če izplačevalec prejemkov ni
vpisan v davčni register, mora zavezanec napovedati prejemke pri davčnem uradu, na katerega območju je bil prejemek dosežen.

Zavezanci plačujejo davek iz kmetijstva v trimesečnih
obrokih.
141. člen
Zavezancem, ki so v preteklem letu plačevali davek iz kmetijstva med letom, se prvi obrok določi na podlagi podatkov
o katastrskem dohodku iz preteklega leta, valoriziranem
s količnikom za valorizacijo katastrskega dohodka za tekoče
leto in podatkov o višini oprostitev in olajšav za tekoče leto.

134. člen

Ostali obroki se določijo na podlagi podatkov o katastrskem
dohodku iz preteklega leta, valoriziranem s količnikom za
valorizacijo katastrskega dohodka za tekoče leto, podatkov
o višini povprečne letne plače zaposlenih v Republiki Sloveriiji ter podatkov o višini oprostitev in olajšav za tekoče leto.

Zavezanec iz prejšnjega člena tega zakona, kateremu je bil od
prejemkov, doseženih z opravljanjem storitev ali poslov
v Republiki Sloveniji obračunan in plačan davek po odbitku,
lahko uveljavlja dejanske stroške v 30 dneh od izplačila prejemka pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register, če
ni vpisan pa pri davčnem uradu, kjer je vpisan izplačevalec
prejemkov.

Zavezancem, ki v preteklem letu niso plačevali davka med
letom, se obroki določijo na način iz prejšnjega odstavka. Prvi
in drugi obrok se združita in zapadeta v plačilo v roku,
določenem za drugi obrok.

135. člen
142. člen

Na podlagi vložene davčne napovedi po 130. členu tega
zakona davčni organ v 15 dneh od vložitve določi višino
akontacije davka za odmerno leto, katerih obroke davčni
zavezanec plačuje v predpisanih rokih.

136. člen

Davčni organ lahko zavezancu odloži plačilo enega ali več
obrokov davka za čas do 6 mesecev v primeru naravnih
nesreč, rastlinskih bolezni in škodljivcev, ali zaradi drugih
izrednih dogodkov, ki jih zavezanec ni mogel preprečiti, ali če
zavezanec izkaže, da ni prejel plačila od pravnih oseb za
prodane kmetijske proizvode oziroma gozdne lesne sortimente več kot šest mesecev od pogodbenega roka. Vlogo za
odlog plačila mora zavezanec vložiti v roku za plačilo obroka
davka. Če v vlogi prosi za odlog več obrokov, mora vlogo
vložiti v roku za plačilo prvega obroka davka.

Zavezanci iz 132. člena tega zakona morajo plačati davek v 30
dneh od prejema plače oziroma pokojnine.

143. člen

Na podlagi vložene davčne napovedi po 132. členu tega
zakona davčni organ v 15 dneh od vložitve odmeri davek od
osebnih prejemkov.

Davek od dohodka iz kmetijstva (v nadaljnjem besedilu: davek
iz kmetijstva) se zavezancu odmeri na podlagi podatkov
o zavezancu in katastrskem dohodku kmetijskih in gozdnih
zemljišč, vpisanih v zemljiškem katastru po stanju na dan 31.
decembra pred letom, za katero se davek odmerja.

Znižanje katastrskega dohodka zaradi vlaganj lastnih sredstev zavezanec uveljavlja z vlogo pri davčnemu organu, pristojnem za odmero davka, v 30 dneh po vložitvi lastnih sredstev za namene določene z zakonom. Vlogi priloži dokazila
o višini vloženih lastnih sredstev. Znižanje katastrskega
dohodka se prizna od 1. januarja leta, v katerem je zavezanec
vložil lastna sredstva. Če vloga ni vložena niti do konca leta,
v katerem so bila sredstva vložena, se znižanje prizna od 1.
januarja naslednjega leta, za preteklo leto pa se znižanje
katastrskega dohodka ne prizna.

138. člen

144. člen

Spremembe glede zavezanca za davek iz kmetijstva in katastrskega dohodka, ki nastanejo med letom, veljajo od 1. januarja
naslednjega leta, če so na način in v roku, ki ga določajo
predpisi o vzdrževanju zemljiškega katastra, priglašene pri za
geodetske zadeve pristojnem upravnem organu.

Če pride na podlagi odločbe državnega organa ali na podlagi
pogodbe, ki nadomešča razlastitev, do spremembe v lastnini
zemljišča, se na zahtevo zavezanca ali državnega organa
odpiše del davka iz kmetijstva, ki odpade na to zemljišče, in
sicer za dobo, v kateri zavezanec zaradi takih sprememb od
njega ni imel dohodka, čeprav postopek za izvedbo sprememb še ni končan.

3. Davek od dohodka Iz kmetijstva
137. člen

Za geodetske zadeve pristojni upravni organ je dolžan o spremembah iz prejšnjega odstavka obvestiti pristojni davčni
organ tudi v primerih, ko te do 31. decembra tekočega leta še
niso bile izvršene v katastrskem operatu.

Če zavezanec za davek iz kmetijstva z odločbo o denacionalizaciji še ni dobil denacionaliziranega zemljišča v posest, se
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odpiše del davka, ki odpade na to zemljišče, in sicer za dobo,
dokler ga skladno z zakonom o denacionalizaciji oziroma
z odločbo o denacionalizaciji ne more dobiti v posest.

150. člen
Davčni zavezanci predložijo davčni obračun oziroma vložijo
davčno napoved pri davčnem uradu, kjer so vpisani v davčni
register.

145. člen
Oprostitve davka iz kmetijstva uveljavlja zavezanec z vlogo in
dokazili pri davčnem organu, pristojnem za odmero davka in
se prizna od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi
oprostitve. O oprostitvi za neodmerjene gozdne ceste odloči
davčni organ na podlagi podatkov oziroma mnenja Zavoda za
gozdove Slovenije.

151. člen
Davčni zavezanec, nad katerim se začne postopek prenehanja, likvidacije ali stečajni postopek, sestavi davčni obračun
oziroma davčno napoved na dan pred začetkom postopka
prenehanja, likvidacije ali stečaja.

Oprostitve davka iz kmetijstva za varovalne gozdove ne uveljavlja zavezanec, temveč se prizna na podlagi podatkov, ki jih
za geodetske zadeve pristojnemu organu sporoči Zavod za
gozdove Slovenije, ta pa jih skupaj z drugimi podatki sporoči
pristojnemu davčnemu organu.

Davčni obračun oziroma davčno napoved predloži davčni
zavezanec davčnemu organu v 30 dneh od dneva, ko se je
začel postopek prenehanja, likvidacije ali stečaja.
152. člen

Prenehanje razlogov za oprostitev po tem členu mora davčni
zavezanec oziroma Zavod za gozdove Slovenije sporočiti pristojnemu davčnemu organu v 6 mesecih od prenehanja.

Davčni zavezanci uveljavljajo znižanje davčne osnove in olajšave, določene z zakonom o dohodnini, v davčnem obračunu
oziroma v letni davčni napovedi.

146. člen
a) Samoobdavčltev

Začasne oprostitve davka iz kmetijstva uveljavlja zavezanec
z vlogo, ki jo vloži pri davčnem organu, pristojnem za odmero
davka. Vlogo je treba vložiti do konca leta, v katerem so
nastali pogoji za oprostitev. Če vloga ni pravočasno vložena,
se oprostitev prizna šele od 1. januarja naslednjega leta, za
pretekla leta pa se trajanje oprostitev skrajša. Davčni organ
odloči o zahtevi na podlagi podatkov oziroma mnenja pristojnega organa.

153. člen
Davčni zavezanci, ki sami obračunavajo in plačujejo davek iz
dejavnosti na podlagi davčnega obračuna, zagotavljajo
podatke o poslovanju, potrebne za ugotovitev davčne obveznosti, na način in v obsegu kot je določen s tem zakonom,
z zakonom o davku od dobička pravnih oseb in z računovodskimi standardi.

147. člen
Posebno olajšavo zaradi naravnih nesreč, rastlinskih bolezni
in škodljivcev ali zaradi drugih izrednih dogodkov, ki jih
zavezanec ni mogel preprečiti, lahko zavezanec uveljavlja
s posebno vlogo v 15 dneh po nastanku škode pri davčnem
organu, pristojnem za odmero davka. Če je škoda nastala na
kmetijskih oziroma gozdnih zemljiščih na širšem območju
občine, lahko cenilna komisija oceni škodo brez posebne
vloge zavezanca s tem, da sama zagotovi vse podatke, ki so
potrebni za cenitev nastale škode. O zahtevi odloča davčni
organ na podlagi ocenjene škode. Do odločitve o priznanju
posebne olajšave, lahko davčni organ odloži plačilo enega ali
več obrokov davka za čas do 6 mesecev. Škodo na kmetijskih
zemljiščih oceni cenilna komisija, ki jo imenuje občinski svet
občine, na območju katere zemljišče leži, na gozdnih zemljiščih pa cenilna komisija, ki jo imenuje Zavod za gozdove
Slovenije za območje davčnega organa, na katerem zemljišče
leži.

154. člen
Davčni zavezanec predloži davčni obračun do 31. marca tekočega leta za preteklo leto. Davčni zavezanci, ki so med letom
prenehali s poslovanjem, predložijo davčni obračun v 30 dneh
po prenehanju.
155. člen
Izkaz uspeha, bilanca stanja, izkaz uporabe dobička in kritje
izgube ter dokazila o plačani akontaciji so sestavni del davčnega obračuna.
156. člen
Davčni zavezanec mora razliko med plačano akontacijo in
obračunanim davkom plačati v roku 30 dni od predložitve
davčnega obračuna. Vračilo preveč plačane akontacije lahko
zahteva ob predložitvi davčnega obračuna. Davčni organ vrne
preveč plačani znesek najkasneje v roku 30 dni od predložitve
zahtevka.

4. Davek od dohodkov Iz dejavnosti
148. člen
Zavezanci za davek od dohodkov iz dejavnosti, ki so dolžni
voditi poslovne knjige na način, kot je predpisan za gospodarske družbe sami obračunajo in plačajo davek iz dejavnosti na
podlagi davčnega obračuna. Drugim zavezancem odmeri
davek iz dejavnosti davčni organ na podlagi davčne napovedi.

157. člen
Davčni zavezanec plačuje akontacijo davka v tekočem letu
v višini davka po zadnjem davčnem obračunu v mesečnih ali
trimesečnih obrokih.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka zavezancem, katerim se dobiček ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, davek med letom odmeri davčni organ na podlagi napovedi zavezanca oziroma davek za takšnega zavezanca obračuna in plača izplačevalec dohodka.
149. člen

Razliko v višini akontacije, ki nastane zaradi spremembe
davčne osnove na podlagi novega davčnega obračuna, mora
zavezanec za že dospele obroke akontacije plačati pri prvem
naslednjem obroku akontacije. Obroki akontacije, ki bodo
dospeli v plačilo do konca leta, pa se sorazmerno povečajo.

Davčni zavezanci obračunavajo in plačujejo davek od dohodkov iz dejavnosti za poslovno leto, ki je enako koledarskemu
letu.

Če je višina akontacije na podlagi novega davčnega obračuna
manjša, se obroki akontacije, ki bodo dospeli v plačilo do
konca leta, sorazmerno zmanjšajo.
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165. člen

Davčnim zavezancem, katerim ni mogoče določiti akontacije
na podlagi zadnjega davčnega obračuna, določi višino akontacije davčni organ z odločbo.

Davčni zavezanci plačujejo letno akontacijo v višini davka po
odmerni odločbi predpreteklega leta, revaloriziranega s količnikom, ugotovljenim na podlagi indeksa cen na drobno preteklega leta v Republiki Sloveniji v primerjavi s predpreteklim
letom.

Merila za določitev števila obrokov akontacij, predpiše minister, pristojen za finance.

Količnik iz prejšnjega odstavka, na podlagi podatkov Zavoda
Republike Slovenije za statistiko objavi minister, pristojen za
finance. ,

158. člen
Če davčni zavezanec oceni, da višina akontacije po prvem
odstavku prejšnjega člena ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu, lahko pri davčnem organu zahteva
spremembo višine akontacije v 15 dneh po poteku vsakega
trimesečja. V vlogi za spremembo akontacije mora davčni
zavezanec predložiti podatke, ki dokazujejo spremembo v pričakovanem poslovnem izidu, in sicer obračun za obdobje
tekočega leta pred vložitvijo vloge in oceno poslovnega izida
za tekoče leto. O zahtevi davčnega zavezanca za spremembo
akontacije odloči davčni organ z odločbo.

Akontacijo plačujejo davčni zavezanci v mesečnih, trimesečnih oziroma polletnih obrokih.
Davčnemu zavezancu, kateremu se višina akontacije ne more
ugotoviti po prvem odstavku tega člena, se mora določiti
z odločbo.
Merila za določitev števila obrokov akontacij predpiše minister, pristojen za finance.

159. člen

166. člen

Če davčni organ pri pregledu zavezančevega poslovanja ugotovi, da višina akontacije ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu, z odločbo določi novo višino akontacije.

Če davčni zavezanec ugotovi, da višina akontacije po prvem
odstavku prejšnjega člena ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu, lahko pri davčnem organu zahteva
spremembo viširip akontacije v 15 dneh po poteku vsakega
trimesečja. V vlogi za spremembo akontacije mora davčni
zavezanec predložiti podatke, ki dokazujejo spremembo v pričakovanem poslovnem izidu, in sicer obračun za obdobje
tekočega leta in oceno poslovnega izida za tekoče leto. O zahtevi davčnega zavezanca za spremembo akontacije odloči
davčni organ z odločbo.

160. člen
če davčni organ ugotovi, da je bil davčni obračun nepravilen,
ali da davek ni bil obračunan, izda zavezancu odmerno
odločbo, s katero mu naloži, da v 30 dneh po njeni vročitvi
plača razliko med plačano akontacijo in odmerjenim davkom
oziroma mu v tem roku vrne preveč plačani znesek davka.
Na podlagi dokončne odmerne odločbe davčni organ na novo
odmeri dohodnino.

167. člen

161. člen

Če davčni organ pri pregledu zavezančevega poslovanja ugotovi, da višina akontacije ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu, z odločbo določi novo višino akontacije.

Plačani davek iz dejavnosti se davčnemu zavezancu poračuna
z odmerjeno dohodnino.

168. člen
Akontacija davka iz dejavnosti se poračuna pri odmeri dohodnine.

b) Odmera na podlagi davčne napovedi
162. člen

c) Ugotavljanje dobička z upoštevanjem normiranih
odhodkov

Davčni zavezanci, katerim se davek iz dejavnosti odmeri na
podlagi davčne napovedi, zagotavljajo podatke o poslovanju,
potrebne za ugotovitev davčnih obveznosti, s poslovnimi knjigami in evidencami, ki jih določi minister, pristojen za finance.

169. člen
Zavezanci, ki lahko po zakonu o dohodnini zahtevajo, da se
jim dobiček ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov,
morajo takšno zahtevo predložiti pri davčnem uradu, kjer so
vpisani v davčni register pred pričetkom leta, za katero zahtevajo takšen način ugotavljanja dobička oziroma pred pričetkom opravljanja dejavnosti.

163. člen
Zavezanec za davek iz dejavnosti, ki je dolžan vložiti napoved
za odmero davka iz dejavnosti, napoved vloži do 28. februarja
za preteklo leto.

Zavezanci iz prejšnjega odstavka med letom ne morejo zahtevati spremembe načina obdavčitve.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka, mora zavezanec, ki
je med letom prenehal poslovati, vložiti napoved v 30 dneh po
prenehanju poslovanja.

Zavezanci iz prvega odstavka so dolžni izplačevalcu predložiti
izjavo o izbranem načinu obdavčenja, potrjeno od pristojnega
davčnega urada.

164. člen
170. člen

Zavezancu za davek iz dejavnosti iz prvega odstavka 163.
člena tega zakona odmeri davek davčni urad z odločbo, ki
mora biti izdana do 31. maja za preteklo leto.

Zavezanec, ki se mu dobiček ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov je dolžan vložiti napoved o doseženih dohodkih pri fizični osebi ali pri tuji pravni ali fizični osebi, do 15.
v mesecu za preteklo tromesečje pri davčnem uradu, kjer je
vpisan v davčni register. Kadar zavezanci iz prejšnjega
odstavka dosežeio dohodek pri pravni osebi ali zasebniku, so

Zavezancu iz drugega odstavka 163. člena tega zakona
odmeri davek davčni urad z odločbo, ki mora biti izdana v 90
dneh po prejemu napovedi.
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uveljavlja deianske stroške pri davčnem uradu, pri katerem je
vpisan v davčni register, če ni vpisan pa pri davčnem uradu,
kjer je vpisan izplačevalec dohodka.

te osebe dolžne za zavezanca obračunati in plačati davek od
vsakega posameznega dohodka hkrati z izplačilom dohodka.
Davčni ufkd izda odločbo o odmeri davka po prvem odstavku
tega člena v 15 dneh od prejema davčne napovedi.

177. člen
Davek od dohodkov iz premoženja mora biti odmerjen v 30
dneh od vložitve napovedi.

5. Davek od dobička iz kapitala
171. člen

7. Davek od dohodkov Iz premoženjskih pravic
178. člen

Napoved za odmero davka od dobička iz kapitala mora zavezanec vložiti v petnajstih dneh od prodaje kapitala, razen
napovedi za odmero davka od dobička od prodaje vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu, ki jo mora zavezanec vložiti do 28. februarja za preteklo leto.

Davek od dohodkov iz premoženjskih pravic (v nadaljnjem
besedilu: davek iz premoženjskih pravic) se odmeri z odločbo
na podlagi davčne napovedi; kadar je izplačevalec dohodka
pravna oseba ali zasebnik, pa davek obračuna in plača izplačevalec od vsakega posameznega dohodka.

Zavezanec prodajo nepremičnine napove pri davčnem uradu,
na območju katerega nepremičnina leži, prodajo vrednostnih
papirjev ter drugih deležev v kapitalu pa pri davčnem uradu,
kjer je vpisan v davčni register.

Izplačevalec dohodka mora davek obračunati in plačati hkrati
z izplačilom dohodka.

Zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije prodajo vrednostnih papirjev ter drugih deležev v kapitalu napove pri
davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register, če ni vpisan,
pa pri davčnem uradu, na območju katerega je bila prodaja
izvršena.

179. člen
Napoved za odmero davka od dohodkov iz premoženjskih
pravic mora zavezanec vložiti v 15 dneh, od prejema dohodka,
pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register, če ni
vpisan, pa pri davčnem uradu, kjer je vpisan izplačevalec
dohodka. V napovedi lahko zavezanec uveljavlja dejanske
stroške.

172. člen
Odločbo o odmeri davka od dobička iz kapitala od prodaje
nepremičnin mora pristojni davčni urad izdati v 30 dneh od
vložitve napovedi.

Zavezanec - nerezident Republike Slovenije, za katerega je
izplačevalec dohodkov obračunal in plačal davek od dohodkov iz premoženjskih pravic, lahko uveljavlja dejanske stroške
pri davčnem uradu v roku 30 dni od izplačila dohodka pri
davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register, če ni vpisan,
pa pri davčnem uradu, kjer je vpisan izplačevalec dohodka.

6. Davek od dohodkov iz premoženja
173. člen
Davek od dohodkov iz premoženja se zavezancu odmeri
z odločbo na podlagi davčne napovedi; kadar je izplačevalec
dohodkov pravna oseba ali zasebnik, pa davek obračuna in
plača za zavezanca izplačevalec od vsakega posameznega
dohodka.

180. člen
Davek iz premoženjskih pravic mora biti odmerjen v 30 dneh
od vložitve napovedi.

Izplačevalec dohodka mora davek obračunati in plačati hkrati
z izplačilom dohodka.

XVI. POSTOPEK ODMERE DRUGIH DAVKOV
174. člen

1. Davek na dediščine in darila
181. člen

Napoved za odmero davka od dohodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku v tujini, mora zavezanec vložiti v 15 dneh od
prejema dohodka pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni
register.
175. člen

Davek na dediščine in darila se zavezancu odmeri z odločbo.

Napoved za odmero davka od obresti na posojila, prejetih od
fizičnih oseb, mora zavezanec vložiti v 15 dneh od prejema
obresti pri davčnem uradu, kjer je vpisan v davčni register, če
ni vpisan pa pri davčnem uradu, kjer je vpisan izplačevalec
obresti.

Zavezanec, ki prejme v dar premoženje, od katerega se plača
davek na dediščine in darila mora prejem darila napovedati
v 15 dneh od prejema darila.

182. člen

Zavezanec napove prejem darila pri davčnem uradu, kjer je
vpisan v davčni register.

176. člen

Zavezanec, ki ni rezident Republike Slovenije napove darilo,
ki obsega samo premično premoženje, pri davčnem uradu,
kjer je vpisan v davčni register, če ni vpisan, pa pri davčnem
uradu, kjer je darovalec vpisan v davčni register. Darilo, ki
obsega premično in nepremično premoženje, napove tak
zavezanec pri davčnem uradu, kjer nepremičnina leži.

Napoved za odmero davka od oddajanja premičnega in
nepremičnega premoženja v najem mora zavezanec vložiti
v 15 dneh po prejemu najemnine oziroma plačila v naravi ali
z nasprotno storitvijo, pri davčnem uradu, kjer je vpisan
v davčni register, če ni vpisan pa pri davčnem uradu, kjer je
vpisan izplačevalec dohodkov. V napovedi lahko zavezanec
uveljavlja dejanske stroške.

183. člen

Zavezanec - nerezident Republike Slovenije, za katerega je
izplačevalec dohodkov obračunal in plačal davek od dohodkov iz premoženja, lahko v roku 30 dni od izplačila dohodka,
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Zavezanec, ki podeduje premoženje, od katerega se plača
davek na dediščine in darila, ne vloži davčne napovedi.
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Odmera davka se izvrši na podlagi podatkov pravnomočnega
sklepa o dedovanju. Sodišče, ki je izdalo sklep o dedovanju, je
dolžno poslati sklep davčnemu uradu, kjer je zavezanec vpisan v davčni register.

190. člen
Davek od premoženja odmeri davčni organ na podlagi podatkov davčnega registra oziroma napovedi davčnega zavezanca
vnaprej za odmerno leto in se plačuje v trimesečnih obrokih.

Za zavezanca, ki ni rezident Republike Slovenije, pošlje
sodišče sklep o dedovanju, ki obsega premično premoženje,
davčnemu uradu, kjer je vpisan v davčni register, če ni vpisan
pa davčnemu uradu, kjer je bil zapustnik vpisan v davčni
register.

Ne glede na določbe prejšnjega odstavka plačujejo zavezanci,
katerih odmerjeni davek ne presega 50.000 tolarjev, ta davek
v dveh polletnih obrokih.

Za dediščino, ki obsega premično in nepremično premoženje
pošlje sodišče sklep o dedovanju davčnemu uradu, kjer
nepremičnina leži.

3. Davek na dobitke od iger na srečo
191. člen
Davek na dobitke od iger na srečo obračuna in odtegne od
vsakega posameznega dobitka prireditelj igre ob izplačilu
dobitka.

184. člen
Zavezanec, ki je prejel premoženje na podlagi pogodbe
o dosmrtnem preživljanju, mora to pogodbo prijaviti v 15
dneh od sklenitve pogodbe pri davčnemu uradu, na območju
katerega je premoženje.

XVII. DAVEK NA PROMET NEPREMIČNIN

Davčno napoved za odmero davka na dediščine in darila mora
zavezanec vložiti v 15 dneh po smrti preživljanca pri davčnemu uradu, pri katerem je prijavil pogodbo o dosmrtnem
preživljanju.

192. člen
Zavezanec za davek na promet nepremičnin mora vložiti
napoved v petnajstih dneh po nastanku davčne obveznosti pri
davčnem uradu, na območju katerega je nepremičnina. Napovedi mora priložiti dokazilo o lastništvu nepremičnine in
listine, na podlagi katerih se nepremičnina prenaša.

185. člen
Davek na dediščine in darila odmeri davčni urad, ki je pristojen za sprejem davčne napovedi oziroma pravnomočnega
sklepa o dedovanju.

193. člen
Davčni organ mora zavezancu izdati odločbo o odmeri prometnega davka v 30 dneh po prejemu napovedi.

186. člen

Odločbo o odmeri prometnega davka lahko davčni organ izda
v obliki zaznamka na listini o prenosu nepremičnine, če so
izpolnjeni pogoji, določeni v 17. členu tega zakona.

Davek na dediščine in darila mora biti odmerjen v 30 dneh po
prejemu napovedi o sprejetju darila oziroma sklepa o dedovanju.

Če dogovorjena prodajna cena ne ustreza ceni nepremičnine,
ki bi se dala doseči v prostem prometu v času nastanka
davčne obveznosti, pa davčni organ v roku iz prejšnjega
odstavka takšne cene v roku iz prvega odstavka ne more
ugotoviti, odmeri prometni davek z začasno odločbo od napovedane davčne osnove.

2. Davek od premoženja
187. člen
Davek od premoženja odmeri davčni organ zavezancu z odločbo.

V enem letu po izdaji začasne odločbe lahko davčni organ
začasno odločbo nadomesti z glavno odločbo. Če začasna
odločba v tem roku ni nadomeščena z glavno odločbo,
postane začasna odločba glavna.

188. člen
Zavezanec za davek od premoženja mora vložiti napoved v 15
dneh od nastanka davčne obveznosti pri davčnem uradu, na
območju katerega je nepremično premoženje.

194. člen
V postopku za odmero prometnega davka ima položaj stranke
tudi kupec, kadar pogodbeno prevzema obveznosti plačila
prometnega davka.

Napoved za odmero davka na posest premičnega premoženja
mora zavezanec vložiti v roku, določenem v prejšnjem
odstavku pri davčnemu uradu, kjer je vpisan v davčni register.

195. člen

Zavezanec je dolžan v roku 15 dni napovedati vse spremembe, ki vplivajo na višino davčne obveznosti.

Zavezancu, ki ni napovedal davčne obveznosti oziroma, ki ni
pravočasno napovedal davčne obveznosti, se od odmerjenega davka zaračunajo obresti za čas od roka za vložitev
napovedi do odkritja te obveznosti oziroma do vložitve napovedi.

189. člen
Začasno oprostitev davka na posest stavb zavezanec uveljavlja z vlogo, ki jo vloži pri davčnem uradu, na območju katerega je stavba.

Zamudne obresti plača zavezanec, ki je dal neresnične
podatke o prodajni ceni in mu je bila izdana nova odločba
v obnovljenem postopku.

Olajšavo v obliki znižanja odmerjenega davka na posest
stavb, ki se priznava za družinskega člana, zavezanec uveljavlja s posebno vlogo, ki jo vloži pri davčnem uradu, na
območju katerega je stavba, do 31. januarja v letu, za katero
se davek odmerja. V primeru, da vloga ni bila vložena v predpisanem roku, se zavezancu olajšava za tisto leto ne prizna.

Zamudne obresti se obračunajo od davka, ki odpade na
razliko med ugotovljeno in napovedano vrednostjo nepremičnine. Obresti se prično obračunavati po preteku 30 dni od
dneva vročitve začasne odločbe oziroma odločbe, ki je bila
predmet obnovitvenega postopka.
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196. člen

200. člen

Brez dokaza, da je plačan prometni davek, ni mogoče overiti
podpisov na pogodbi o prenosu nepremičnine. Pred plačilom
prometnega davka ni mogoče vročiti odločbe o odmeri prometnega davka.

Davčni zavezanec predloži davčnemu organu davčni obračun
do 31. marca tekočega leta za preteklo leto, skupinski davčni
obračun pa do 15. aprila tekočega leta za preteklo leto.

Če se pogodba o prenosu nepremičnine razdre po volji
strank, preden je opravljen prenos na novega pridobitelja, ali
jo sodišče z odločbo izreče za neveljavno, ima zavezanec
pravico zahtevati, da se odločba o odmeri prometnega davka
odpravi in da se mu prometni davek, če je bil plačan, vrne.

Davčni zavezanec mora razliko med plačano akontacijo in
obračunanim davkom plačati v roku 30 dni od predložitve
davčnega obračuna. Vračilo preveč plačane akontacije lahko
zahteva ob predložitvi davčnega obračuna. Davčni organ vrne
preveč plačani znesek rja j kasneje v roku 30 dni od predložitve
zahtevka.

Če pogodbe o prenosu nepremičnine ni mogoče izpolniti, ali
se izpolni samo deloma, ima zavezanec pravico zahtevati, da
se mu plačani prometni davek vrne v celoti oziroma ustrezni
del.

201. člen
Zavezanci za davek od dobička uveljavljajo zmanjšanje
osnove in druge olajšave v davčnem obračunu do poteka roka
za vložitev davčnega obračuna.

V primerih iz drugega in tretjega odstavka tega člena zavezancu ob vračilu prometnega davka ne pripadajo obresti.

202. člen
XVIII. DAVEK OD DOBIČKA PRAVNIH OSEB

Če davčni organ ugotovi, da je bil obračun davka napačen ali
nepravilno obračunan, ali če ni bil izvršen obračun davka,
izda zavezancu odločbo o odmeri davka, s katero mu naloži,
da v 8 dneh po vročitvi odločbe plača davek s pripadajočimi
obrestmi, ki tečejo od dneva, ko je nastala obveznost za
obračun in plačilo davka oziroma vrne preveč plačani davek.

197. člen
Zavezanec za davek od dobička pravnih oseb sam obračunava in plačuje davek od dobička pravnih oseb za poslovno
leto, ki je enako koledarskemu letu.
Davčni zavezanec zagotavlja podatke o poslovanju, ki so
podlaga za ugotovitev davčne obveznosti na način in
v obsegu, kot je določen s tem zakonom, z zakonom o davku
od dobička pravnih oseb in z računovodskimi standardi.

203. člen
Davčnemu zavezancu, pri katerem nastanejo združitve,
sestavi davčni obračun davka na dan vpisa združitve v sodni
register.
Davčni obračun iz prejšnjega odstavka se predloži davčnemu
organu v 60 dneh po vpisu združitve v sodni register.

198. člen
Davčni zavezanec predloži davčni obračun davčnemu uradu,
kjer je vpisan v davčni register.

Vračilo oziroma plačilo davka po prejšnjih odstavkih opravi
pravni naslednik davčnega zavezanca hkrati s predložitvijo
davčnega obračuna.

Izkaz uspeha, bilanca stanja, izkaz uporabe dobička in kritje
izgube ter potrdila o plačanem davku od prihodkov, doseženih z udeležbo pri dobičku, so sestavni del davčnega obračuna.

204. člen
Davčni zavezanec, nad katerim se začne postopek prenehanja, likvidacije ali stečajni postopek, sestavi davčni obračun
na dan pred začetkom postopka prenehanja, likvidacije ali
stečaja.

Izkaza uporabe dobička in kritja izgube ni mogoče spreminjati brez soglasja davčnega urada.
199. člen

Davčni obračun iz prejšnjega odstavka predloži davčni zavezanec davčnemu organu v 60 dneh od dneva, ko se je začel
postopek prenehanja, likvidacije ali stečaja.

Davčni zavezanec - rezident Republike Slovenije, ki je lastnik
več kot 90% osnovnega kapitala drugega davčnega zavezanca - rezidenta Republike Slovenije, lahko ugotavlja davek
na podlagi skupinskega davčnega obračuna.

Vračilo oziroma plačilo davka v postopku prenehanja ali likvidacije, se opravi hkrati s predložitvijo davčnega obračuna.

Vsak član skupine predloži davčnemu organu svoj davčni
obračun, le eden od članov skupine pa predloži tudi skupinski
davčni obračun.

205. člen

V skupinskem davčnem obračunu se izguba v davčnem obračunu članov skupine pokrije z dobički drugih članov skupine.

Davčni zavezanec plačuje akontacijo davka v tekočem letu
v mesečnih ali trimesečnih obrokih sorazmerno z višino
davčne osnove po zadnjem obračunu davka.

Plačilo obračunanega davka po skupinskem davčnem obračunu opravi predlagatelj tega obračuna.
Pripravo skupinskega davčnega obračuna, najmanj za tri leta,
odobri davčni organ na zahtevo članov skupine.

Razliko v višini akontacije, ki nastane zaradi spremembe
davčne osnove na podlagi novega davčnega obračuna, mora
zavezanec za že dospele obroke akontacije plačati pri prvem
naslednjem obroku akontacije. Obroki akontacije, ki bodo
dospeli v plačilo do konca leta, pa se sorazmerno povečajo.

Če se posamezni član skupine naknadno opredeli za posamično obdavčenje, mora vsak član skupine plačati razliko, ki
je nastala zaradi spremembe obdavčenja v skupini.

Če je višina akontacije na podlagi novega davčnega obračuna
manjša, se obroki akontacije, ki bodo dospeli v plačilo do
konca leta, sorazmerno zmanjšajo.

Minister, pristojen za finance predpiše obliko in način priprave skupinskega davčnega obračuna.

Davčnemu zavezancu, ki prične s poslovanjem, davčni organ
določi način plačevanja in višino akontacije z odločbo.
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akontacijo davka v naslednjem davčnem obdobju oziroma na
zahtevo davčnega zavezanca vrne davek v 90 dneh po prejemu obračuna davka.

Merila za določitev števila obrokov akontacij, predpiše minister, pristojen za finance.
206. (len

Pred vrnitvijo davka mora davčni organ ugotoviti upravičenost zahtevka za vračilo.

Če davčni zavezanec oceni, da višina akontacije po prvem
odstavku prejšnjega člena ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu, lahko pri davčnem organu zahteva
spremembo višine akontacije v 15 dneh po poteku vsakega
trimesečja. V vlogi za spremembo akontacije mora davčni
zavezanec predložiti podatke, ki dokazujejo spremembo v pričakovanem poslovnem izidu, in sicer obračun za obdobje
tekočega leta pred vložitvijo vloge in oceno poslovnega izida
za tekoče leto. O zahtevi davčnega zavezanca za spremembo
akontacije odloči davčni organ z odločbo.

Davčnemu zavezancu od plačanega zneska davka, ki presega
davčno obveznost v davčnem obdobju, ne pripadajo obresti.
Davčni zavezanec vodi evidence, ki jih predpiše minister,
pristojen za finance.
XX. TROŠARINE

207. člen

214. člen

Če davčni organ pri pregledu zavezančevega poslovanja ugotovi, da višina akontacije ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu, z odločbo določi novo višino akontacije.

Zavezanec za trošarine sam obračunava in plačuje trošarino.

XIX. DAVEK NA DODANO VREDNOST

Davčni zavezanec, ki ima pooblastilo davčnega organa, mora
plačati trošarino, obračunano na podlagi izstavljenega
komercialnega trošarinskega dokumenta, do petindvajsetega
naslednjega meseca glede na mesec izdaje dokumenta.

215. člen

208. člen
Zavezanec za davek na dodano vrednost sam obračunava in
plačuje davek na dodano vrednost.

Če davčni zavezanec ne dobi potrjenega izvoda izstavljenega
obračunskega trošarinskega dokumenta v roku dveh mesecev od izstavitve, mora plačati trošarino do zadnjega dne
v mesecu, v katerem se izteče dvomesečni rok.

209. člen
Če davčni zavezanec ne predloži davčnega obračuna v predpisanem roku oziroma ga ne predloži na način, kot je določen
s tem zakonom, davčni organ izda odločbo o odmeri davka.

216. člen
Davčni zavezanec, ki ima pooblastilo davčnega organa, mora
plačati trošarino do zadnjega dne v mesecu, v katerem je
nastala obveznost obračuna za primanjkljaj, odpis in porabo
izdelkov, za katere se plačuje trošarina, znotraj davčnega
območja.

210. člen
Davčni zavezanec predloži obračun davka na dodano vrednost zadnjega dne naslednjega meseca po poteku davčnega
obdobja.

217. člen
Davčni zavezanec - uvoznik izdelkov, za katere se plačuje
trošarina, mora plačati obračunano trošarino v roku 8 dni od
dneva obračuna.

Davčno obdobje je koledarski mesec oziroma koledarsko
tromesečje.
V mesecu, v katerem je davčni zavezanec prvič registriran za
davek na dodano vrednost, začne davčno obdobje teči
z dnem, ki je določen v potrdilu o registraciji za davek na
dodano vrednost. Pri izbrisu iz registracije za davek na
dodano vrednost se davčno obdobje konča z dnem izbrisa.

218. člen
V roku osmih dni od dneva obračuna nastane obveznost
plačila trošarine za nenamensko porabljene izdelke, za katere
se plačuje trošarina.

211. člen

219. člen
H
Za pogonsko gorivo in gorivo za ogrevanje mora davčni
zavezanec plačati trošarino v roku 8 dni od dneva obračuna.

Davčni zavezanec predloži do 31. marca tekočega leta obračun za preteklo leto na podlagi podatkov iz knjigovodskih
listin, ki so bile podlaga za obračun in plačilo davka na
dodano vrednost s stanjem na dan 31. decembra tistega leta,
za katero sestavlja obračun.

220. člen

212. člen

Zavezanec za obračun in plačilo trošarine je dolžan do zadnjega dne v mesecu za pretekli mesec predložiti pristojnemu
davčnemu organu obračun trošarine, ki je zapadla v plačilo.

Davčni zavezanec plača davek na dodano vrednost najpozneje do dneva predložitve mesečnega oziroma tromesečnega
obračuna.

221. člen

213. člen

Zavezanec za obračun in plačilo trošarine sestavi do 31.
marca tekočega leta letni obračun za preteklo leto na podlagi
podatkov iz knjigovodskih listin, ki so bile podlaga za obračun
in plačilo trošarine, s stanjem na dan 31. decembra tistega
leta, za katero sestavlja obračun.

Če znesek davka, ki ga davčni zavezanec poračuna za posamezno davčno obdobje presega obveznost za plačilo davka
v tem obdobju, pristojni davčni organ to razliko upošteva kot
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400.000 tolarjev, pravna oseba pa z denarno kaznijo najmanj
1.000.000 tolarjev:

Zavezanec za obračun in plačilo trošarine plača razliko po
letnem obračunu v 30 dneh po predložitvi obračuna, vračilo
pa lahko zahteva hkrati s predložitvijo obračuna.

1. če na računih, ki jih izstavi kupcem izdelkov oziroma
naročnikom storitev, ne navede svoje davčne številke ter
davčne številke kupca izdelkov oziroma naročnika storitev, če
tako določa zakon (26. člen);
2. če ne nakaže plačil za dobavljene proizvode in opravljene
storitve ter druge prejemke, ki jih izplačuje davčnim zavezancem, ki so dolžni imeti račune pri banki ali hranilnici na te
račune (28. člen);
3. če poslovnih knjig in evidenc ne vodi ali jih ne vodi v redu in
pravilno ter na način, ki zagotavlja podatke za ugotovitev
davčnih obveznosti oziroma, če jih na zahtevo davčnega
organa ne predloži v roku in na kraju, ki ga ta določi ali
poslovnih knjig in evidenc ne hrani do poteka roka, določenega v tem zakonu (prvi, drugi in tretji odstavek 29. člena);
4. če poslovnih knjig in evidenc, ki se vodijo v tujini oziroma
njihovih verodostojnih prepisov ne predloži davčnemu davčnemu organu v roku, ki ga ta določi oziroma ne predloži
overjenega prevoda poslovnih knjig in evidenc v roku, ki ga je
določil davčni organ (drugi in četrti odstavek 30. člena);
5. če na zahtevo davčnega organa ne zagotovi izpisa in
preizkušanja ustreznosti računalniško obravnavanih podatkov (prvi, drugi in tretji odstavek 31. člena);
6. če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, potrebnih
za odmero in izterjavo davkov ter ne omogoči vpogleda
v svoje poslovne knjige in evidence za ugotovitev davčne
obveznosti davčnih zavezancev (32. člen);
7. če ne dostavi davčnemu organu do 31. januarja tekočega
leta podatkov za odmero dohodnine za zaposlene za preteklo
leto in ne dostavi izpiska teh podatkov zavezancem za dohodnino (36. člen);
8. če njegova davčna napoved ne vsebuje podatkov, ki so
potrebni za odmero davka oziroma ti podatki niso resnični
(107. člen);
9. če njegov davčni obračun ne vsebuje podatkov, ki so
potrebni za obračun davka oziroma ti podatki niso resnični
(112. člen);
10. če kot izplačevalec dohodkov ne vodi evidence o obračunu in plačilih davkov po odbitku in davčnemu organu ne
predloži podatkov o obračunu davka v rokih in na način, kot
ga je predpisal minister za finance in če teh obračunov ne
hrani v davčni evidenci 10 let (prvi in tretji odstavek 117.
člena);
11. če kot izplačevalec dohodkov ne izroči davčnim zavezancem obračuna davka ob vsakokratnem izplačilu dohodkov
oziroma po poteku leta ne izroči davčnim zavezancem do 31.
januarja obračuna davka za vse dohodke, izplačane v preteklem letu (drugi odstavek 117. člena);
12. če kot izplačevalec dohodkov ne obračuna in plača ali ne
obračuna in plača v roku, določenem s tem zakonom ali
nepravilno obračuna in plača davek po odbitku (drugi odstavek 129. člena, drugi odstavek 170. člena, drugi odstavek 173.
člena, 191. člen in prvi, drugi in četrti odstavek 222. člena);
13. če kot izplačevalec osebnih prejemkov davčnemu organu
ne dostavi v roku obračuna osebnih prejemkov oziroma obračuna in plačilnih list za zaposlene pri zasebniku (tretji odstavek 129. člena in tretji odstavek 222. člena);
14. če davčnega obračuna oziroma davčne napovedi ne predloži v rokih, določenih s tem zakonom (151. člen, prvi in drugi
odstavek 154. člena, prvi in drugi odstavek 163. člena, prvi
odstavek 170. člena, 192. člen, prvi odstavek 200. člena, drugi
odstavek 204. člena, prvi odstavek 210. člena, 211. člen, 220.
člen in prvi odstavek 221. člena);

XXI. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE PRISPEVKOV
222. člen
Zavezanci za prispevke po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, zakonu o družinskih prejemkih in
zakonu o zaposlovanju (v nadaljnjem besedilu: prispevki),
plačujejo prispevke v rokih in na način, kot je s tem zakonom
določen za davek od osebnih prejemkov.
Delojemalci plačujejo prispevke sami; kadar je delodajalec
pravna oseba ali zasebnik pa prispevke obračuna in plača za
delojemalca delodajalec, v rokih in na način, ki je določen za
davek od osebnih prejemkov.
Zavezanci za prispevke iz prvega in drugega odstavka tega
člena dostavijo davčnemu organu obračun prispevkov in plačilne liste za zaposlene pri zasebniku najkasneje na dan
izplačila osebnih prejemkov.
Zavezanci, ki plačujejo prispevke od osnov, ki si jih sami
izberejo, obračunajo in plačajo prispevke do 15. dne
v mesecu za pretekli mesec; zavezanci, ki plačujejo prispevke
od osnov, ki si jih sami izberejo, in so tudi delodajalci po
drugem odstavku tega člena, lahko obračunajo in plačajo
prispevke v rokih in na način, kot je s tem zakonom določeno
za davek od osebnih prejemkov.
Zavezanci, ki plačujejo prispevke od katastrskega dohodka
kmetijskih in gozdnih zemljišč za sebe ali za družinske člane,
plačujejo prispevke v rokih in na način, kot je določeno za
plačevanje davka od dohodka iz kmetijstva.
XXII. KAZENSKE DOLOČBE
223. člen
Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek takoj
na kraju prekrška posameznik;
1. če na zahtevo davčnega organa ne da podatkov, s katerimi
razpolaga (34. člen);
2. če na javni poziv ne prijavi svojega nepremičnega in premičnega premoženja pristojnemu davčnemu uradu (35. člen);
3. če ne vloži davčne napovedi v roku, določenem s tem
zakonom (prvi in drugi odstavek 120. člena, prvi in drugi
odstavek 130. člena, 132. člen, 133. člen, prvi odstavek 171.
člena, 174. člen, prvi odstavek 175. člena, prvi odstavek 176.
člena, prvi odstavek 179. člena, prvi odstavek 182. člena, prvi
in drugi odstavek 184. člena, prvi, drugi in tretji odstavek 188.
člena in 192. člen);
224. člen
Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev:
1. če ne vloži davčne napovedi (prvi in drugi odstavek 120.
člena, prvi in drugi odstavek 130. člena, prvi odstavek 171.
člena, 174. člen, prvi odstavek 175. člena, prvi odstavek 176.
člena, prvi odstavek 179. člena, prvi odstavek 182. člena, prvi
in drugi odstavek 184. člena, prvi, drugi in tretji odstavek 188.
člena in 192. člen);
2. če vloži davčno napoved, ki ne vsebuje podatkov, potrebnih
za odmero davka ali če v napovedi izkaže neresnične podatke
(107. člen);

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekrške iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne
osebe.
226. člen
Banka, hranilnica, zavarovalnica, borza, borzna posredniška
družba, klirinška depotna hiša ter Banka Slovenije se kaznuje
za prekršek z denarno kaznijo najmanj 400.000 tolarjev, če
davčnemu organu na njegovo zahtevo ne dajo podatkov, ki so
potrebni za odmero In izterjavo davkov ter ne omogočijo

225. člen
Samostojni podjetnik in druga fizična oseba, ki opravlja
dejavnost se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj
poročevalec, št. 19
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vpogleda v svoje evidence za ugotovitev davčne obveznosti
davčnih zavezancev (32. člen).

230. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba banke,
hranilnice, zavarovalnice, borze, borzne posredniške družbe,
klirinške depotne hiše ter Banke Slovenije.

1. 154. člen, 160. člen, 166. člen, 171. člen, členi 184. do
268.(razen 193. a člena), 274. člen, 276. člen in 277. člen
zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89 in
Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 14/92 in 7/93):
2. tretji odstavek 14. člena, 22. člen, tretji in četrti odstavek 23.
člena, četrti odstavek 26. člena, 28. člen, tretji odstavek 29.
člena, drugi, tretji in četrti odstavek 30. člena, tretji odstavek
31. člena, 32. člen, 35. člen, 39. člen, prvi, drugi, tretji, četrti,
peti in šesti odstavek 45. člena, 56. člen, 74. člen, 8o. člen ter
členi od 83 do 131 (razen 86. a člena in četrtega in petega
odstavka 93. člena) zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 71/
93, popr. 2/94 in 7/95);
3. tretji odstavek 4. člena, 9. člen, 10. člen, 12. člen, 14. člen,
15. člen, 16. člen, 17. člen, 18. člen, 19. člen, 20. člen, 21. člen,
22. člen, 23. in 24. člen zakona o davku na promet nepremičnin (Uradni list RS, št. 47/90):
4. 45. člen, 46. člen, 47. člen, 48. člen, 49. člen, 50. člen, 51.
člen. 52. člen, 53. člen, 54. člen, 55. člen, 57. člen, 58. člen, 59.
člen, 60. in 61. člen zakona o davku od dobička pravnih oseb
(Uradni list RS, št. 72/93, 20/95).

227. člen
Pošta, banka ali hranilnica se kaznuje za prekršek z denarno
kaznijo najmanj 400.000 tolarjev, če vplačane davčne obveznosti ne nakaže na predpisane davčne račune v roku, določenim s tem zakonom (drugi odstavek 103. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekršek iz
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pošte,
banke ali hranilnice.
228. člen
Posameznik se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev, samostojni podjetnik in druga fizična
oseba, ki opravlja dejavnost z denarno kaznijo najmanj
500.000 tolarjev in pravna oseba z denarno kaznijo najmanj
1.000.000 tolarjev, če z namenom, da bi se sam ali kdo drug
popolnoma ali deloma izognil plačilu dohodnine, davkov ali
drugih predpisanih obveznosti fizičnih ali pravnih oseb da
krive podatke o dohodkih, stroških, predmetih ali drugih
okoliščinah, ki vplivajo na ugotovitev takšnih obveznosti ali
na drug način preslepi davčni organ, če davčna zatajitev, ki jo
stori s takšnim ravnanjem ne predstavlja kaznivega dejanja.

231. člen
Davčni organ ne more odpisati oziroma odložiti plačilo ali
dovoliti obročno plačilo davka od prometa proizvodov in
storitev, posebnega prometnega davka od cigaret, posebnega
prometnega davka od alkoholnih pijač in posebnega prometnega davka od posebnih iger na srečo.

Enako se kaznuje posameznik, samostojni podjetnik in druga
fizična oseba, ki opravlja dejavnost ter pravna oseba, ki
z namenom iz prejšnjega odstavka ne prijavi dohodka ali
drugih okoliščin, ki vplivajo na ugotovitev takšnih obveznosti,
kadar je prijava obvezna, če davčna zatajitev, ki jo stori
s takšnim ravnanjem ne predstavlja kaznivega dejanja.

232. člen
Določbe 208. do 221. člena se pričnejo uporabljati z dnem
uveljavitve zakona o davku na dodano vrednost in zakona
o trošarinah.
233. člen

Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se za prekrške iz
prvega in drugega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe.

Določbe 42. do 89. člena se za pravne osebe pričnejo uporabljati 1. januarja 1998.
234. člen

XXIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Določbe 129. člena in 222. člena se pričnejo uporabljati 1.
januarja 1998.

229. člen
Vlada Republike Slovenije spremeni tolarske zneske iz 85., 86.
in 190. člena tega zakona, če se pomembneje spremeni razmerje tolarja proti ECU po tečaju Banke Slovenije.

235. člen
Ta zakon začne veljati 1. julija 1995.

Državni zbor Republike Slovenije je na 28. seji dne 27. januarja 1995 sprejel predlog zakona o davčnem postopku v prvi
obravnavi in ugotovil, da predstavlja, zlasti njegov posebni del
od vključno 199. člena do vključno 408. člena, primerno
podlago za pripravo besedila predloga zakona za drugo
obravnavo. Predlagatelju je naložil, da:
- naj predlog zakona za drugo obravnavo ne vključuje procesnih pravil splošnega upravnega postopka, temveč le vse
postopkovne določbe v davčnih zadevah, ki jih narekuje
posebna narava teh zadev;
- prouči in ustrezno upošteva pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, Odbora za finance in kreditno-monetarno politiko in Komisije Državnega sveta za gospodarstvo;
- naj v 313. členu upošteva temeljno rešitev in ne variante;
- naj prouči in po možnosti opredeli prag za oprostitev
stroškov davčnih zavezancev v primerih ogroženosti preživljanja zavezanca in njegovih družinskih članov;

- naj se v 408. členu, glede na medsebojno povezanost
predloga zakona o davčnem postopku in predloga zakona
o davčni službi, upošteva nujnost sočasne uveljavitve.
1. Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo izhajal iz povezanosti določb davčnega postopka kot
posebnega upravnega postopka in organizacijo davčne
službe v Republiki Sloveniji. Pri tem je oba zakonska predloga
(o davčnem postopku in davčni službi) proučeval kot celoto
in temu ustrezno prilagodil vsebino obeh zakonskih predlogov. V tem smislu so bile določbe v zvezi z davčnim registrom
prenošene iz zakona o davčnem postopku v zakon o davčni
službi.
2. Predlagatelj je upošteval sklep Državnega zbora, da naj
predlog zakona za drugo obravnavo ne vključuje procesnih
pravil splošnega upravnega postopka, temveč le vse postopkovne določbe v davčnih zadevah, ki jih narekuje posebna
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narava teh zadev. Tako so v zakon vključene le določbe, ki
določene postopkovne zadeve urejajo drugače, kot zakon
o splošnem upravnem postopku, in sicer:

presodil, da bi ta organ hitreje in ekonomičneje odpravil
navedene nepravilnosti. V zakonu so določene tudi posledice
odprave prvostopne odločbe in vrnitve v ponoven postopek.

V členih 4 do 7 je drugače kot v zakonu o splošnem upravnem
postopku urejeno vročanje spisov. Predlagana je ureditev, da
vročevalec v primeru, če ne najde osebe, ki ji je treba spis
osebno vročiti lahko vroči spis odraslemu članu njegovega
gospodinjstva ali sodelavcu na delovnem mestu, če te osebe
v to privolijo in podpišejo vročilnico. Če se vročitev ne da
opraviti osebno ali po odretslem članu gospodinjstva oziroma
sodelavcu na delovnem mestu, vročevalec na vratih oziroma
v poštnem nabiralniku stanovanja ali poslovnega prostora
naslovnika oziroma osebe, pri kateri je ta zaposlen, pusti
pismeno sporočilo, v katerem navede, kje se spis nahaja in
rok 15 dni, v katerem mora naslovnik spis dvigniti. Če naslovnik spisa ne dvigne v tem roku, se šteje, da je bila vročitev
opravljena na dan, ko je bilo sporočilo puščeno, na kar je
potrebno naslovnika opozoriti v samem sporočilu. O takšni
vročitvi je treba obvestiti davčni organ.

24. člen vsebuje določbe o odpravi, razveljavitvi ali spremembi odločbe o odmeri davkov po nadzorstveni pravici.
Odločbo o odmeri davkov odpravi Glavni davčni urad po
nadzorstveni pravici v 5 letih od dneva, ko je postala
dokončna, če jo je izdal stvarno nepristojen organ ali, če je
bila v isti stvari že prej izdana pravnomočna odločba. Glavni
davčni urad lahko odpravi razveljavi ali spremeni odločbo
o odmeri davka v 5 letih od dneva, ko je postala dokončna, če
so bila na prvi stopnji nepopolno ali napačno ugotovljena
dejstva, če so bili zmotno presojeni dokazi, če je bil iz ugotovljenih dejstev napravljen napačen sklep glede dejanskega
stanja ali napačno uporabljen predpis, na podlagi katerega je
bila stvar rešena.
3. Predlagatelj je v smislu sklepov Državnega zbora, da je
posebni del zakona primerna podlaga za drugo obravnavo
ponovno proučil besedilo in vnesel nekatere dopolnitve. Te
dopolnitve ne pomenijo vsebinskih novosti, ampak po mnenju
predlagatelja dograjujejo prvotno besedilo v smislu večje
učinkovitosti davčnega organa.

V 8. in 9. členu so podrobneje navedeni stroški davčnega
postopka, ki bremenijo stranko in davčni organ.
10.,11. in 12. člen vsebujejo določbe o uvedbi davčnega
postopka. Davčni postopek je uveden, ko davčni organ
prejme davčno napoved, davčni obračun ali ko opravi kakršnokoli dejanje z namenom uvedbe davčnega postopka.

4. Predlagatelj je upošteval sklep Državnega zbora, da se
v 313. členu upošteva temeljna rešitev in ne varianta (sedanji
129. člen predloga zakona).

13. člen ureja vprašanja postopka, uvedenega zoper stranko,
ki med postopkom umre.
14. člen določa, da je v davčnem postopku pri ustni obravnavi
javnost izključena.

5. Predlagatelj je proučil in ustrezno upošteval pripombe
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve glede preoblikovanja kazenskih določb ter stališča Odbora za finance in
kreditno - monetarno politiko. Prav tako je upošteval pripombo Komisije Državnega sveta za gospodarstvo glede vročanja spisov.

15. člen izrecno določa, da mora davčni zavezanec v davčnem
postopku za svoje trditve predložiti dokaze.

6. Predlagatelj je proučil sklep Državnega zbora in Odbora za
finance in kreditno - monetarno politiko, da se v zakonu
opredeli prag za oprostitev stroškov davčnih zavezancev v primerih ogroženosti preživljanja zavezanca in njegovih družinskih članov in ugotovil, da glede na to, da je oprostitev plačila
stroškov ustrezno urejena v 120. členu zakona o splošnem
upravnem postopku, posebna ureditev v tem zakonu ni potrebna.

16. člen določa vsebino izreka odločbe o odmeri davka.
V 17. členu je določeno, v katerih primerih lahko obrazložitev
vsebuje samo kratko obrazložitev strankine vloge in sklicevanje na pravne predpise in pod katerimi pogoji lahko davčni
organ izda odločbo v obliki uradnega zaznamka na spisu.
V 18. členu je določeno, da mora davčni organ, ki je uvedel
davčni postopek na zahtevo stranke, izdati odločbo v 3 mesecih od dneva, če je pred izdajo odločbe potreben ugotovitveni
postopek

7. Komisija Državnega sveta za gospodarstvo je podala pripombe k členom, ki se nanašajo na postopek izvršbe.
Predlagatelj meni, da so predlagane določbe ustrezne in
primerne, saj omogočajo, da se davek sicer izterja ob tem, da
se ne poseže v predmete in sredstva, ki so nujna za preživljanje oziroma opravljanje dejavnosti. Predlagatelj prav tako
meni, da so določbe glede izterjevalca ustrezne.

V 19. členu so določeni pogoji za izdajo začasne odločbe in
njeno nadomestitev z glavno odločbo.
Členi 20 do 23 vsebujejo posebne določbe o pritožbi. Po teh
določbah pritožba praviloma ne zadrži odločbe o odmeri
davka. Organ druge stopnje, ki bi ugotovil, da so bili v odločbi
organa prve stopnje zmotno presojeni dokazi ali iz dejstev
ugotovljen napačen sklep glede dejanskega stanja ali da je bil
napačno uporabljen materialni predpis, naj bi imel možnost
takšno odločbo odpraviti in vrniti prvostopnemu organu, če bi

Predlagatelj se ni opredeljeval do pripomb, ki imajo značaj
materialnih predpisov in niso predmet tega zakona.
V obrazložitvi so predstavljeni le vsebinski popravki in dopolnitve predloga zakona, ne pa redakcijski popravki.

humanitarno, kulturno, izobraževalno, znanstveno, raziskovalno, športno, ekološko in religiozno dejavnost;
- da imajo v aktu o ustanovitvi navedeno, da se sme presežek
prihodkov nad odhodki uporabiti le za opravljanje in razvoj
registrirane dejavnosti iz prejšnje alineje;
- da člani organizacije, zaposleni v organizaciji in lastniki ne
smejo sprejemati nobenih udeležb od presežka in prejemati
nobenih drugih dotacij iz sredstev organizacije;
- da članom zaposlenim in lastnikom ob izstopu ali razpustitvi, prenehanju, stečaju ali likvidaciji organizacije ne sme biti
vrnjeno več kot njihov plačani kapitalski delež in vrednost
njihovih opredmetenih vlog;
- organizacije ne smejo obračunavati in izplačevati zaposlenim plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja, članom
upravnega ali nadzornega odbora pa prejemkov v višini, ki bi

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
1. Amandma k 41. členu
Za 41. členom se doda nov naslov in nov 41 a. člen, ki se glasi:
»VII. a SPLOŠNO KORISTNI NAMENI
41 a. člen
Za organizacije, ki so ustanovljene za humanitarne, kulturne,
izobraževalne, znanstvene, raziskovalne, športne, ekološke in
religiozne namene se štejejo organizacije, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
- da imajo v aktu o ustanovitvi navedeno, da opravljajo
poročevalec, št. 19
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presegla za več kot 20% plače oziroma-prejemke določene
v zakonu, ki ureja plače v javnih zavodih in kolektivna
pogodba zaposlenih v negospodarstvu za podobne naloge;
- da se sme v primeru, če premoženje organizacije ob prenehanju, stečaju ali likvidaciji presega plačane deleže članov,
zaposlenih in lastnikov in vrednost njihovih opredmetenih
vlog, ta presežek uporabiti le za namene iz tega člena in sicer
s prenosom na druge organizacije iz tega člena.«

od dneva, v katerem bi moral biti davek plačan.
Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ne
zadrži izvršitve odločbe.«
Obrazložitev:
V 129. členu predloga zakona o davčnem postopku je predvideno, da se davek od osebih prejemkov odmeri z odločbo na
podlagi davčne napovedi, kadar pa pravna oseba ali zasebnik
izplačuje osebne prejemke pa le-ta v imenu zavezanca obračuna in odtegne davek (davek po odbitku). Po sedanji ureditvi
se med letom neodtegnjeni davek prevali na zavezanca za
dohodnino.

Obrazložitev
Z navedenim amandmajem se uvaja v zakon termin humanitarnih, kulturnih, izobraževalnih, znanstvenih, raziskovalnih,
ekoloških, religioznih in drugih podobnih splošno koristnih
namenov, na podlagi katerih bo možno ustrezneje spremljati
tovrstne olajšave pri davku od dobička in dohodnini.

Menimo, da je potrebno z zakonom določiti, da je za obračun,
zadržanje in plačilo davka po odbitku od osebnih prejemkov
dejanski dolžnik izplačevalec teh prejemkov kar pomeni, da
lahko davčni organ tudi po poteku leta za odmero dohodnine
pri izplačevalcu osebnih prejemkov preverja obračun in plačilo davka po odbitku in ga tudi izterja od njega.

2. Amandma k 129. členu
Za 129. členom se doda nov 129 a. člen, ki se glasi:
»129. a člen

3. Amandma k 235. členu

»Če davčni organ ugotovi, da izplačevalec osebnega prejemka ni plačal davka od osebnih prejemkov v roku niti po
poteku tega roka, takšnemu izplačevalcu ugotovi z odločbo
višino neplačanega davka z obrestmi, ki se obračunajo od
dneva, ko bi moral biti davek plačan ter mu naloži, da dolgovani znesek plača v 30 dneh od vročitve odločbe.
Odločbo iz prvega odstavka lahko davčni organ izda v 5 letih

V 235. členu se letnica »1995« zamenja z letnico »1996«.
Obrazložitev:
Amandma se predlaga zaradi vsklajenosti z uveljavitvijo
zakona o davčni službi.

BELEŽKE:
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Predlog zakona o

DAVČNI

SLUŽBI

- EPA 898 - 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:

Vlada Republike Slovenije je na 142. seji dne 11. maja 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O DAVČNI SLUŽBI,
ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi
stališč in sklepov 28. seje Državnega zbora Republike
Slovenije z dne 27/1-1995 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Mitja GASPARI, minister za finance,
- Milojka KOLAR, državna sekretarka v Ministrstvu za
finance,
- Boris KOVAČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za finance.

Hkrati Vlada Repulbike Slovenije pošilja v obravnavo in
sprejem amandmaje Vlade Republike Slovenije k predlogu
zakona o davčni službi - druga obravnava.

3. člen

1. SPLOŠNA DOLOČBA

Ta zakon ureja naloge in organizacijo davčne službe.

Davčna uprava lahko odmerja, pobira in izterjuje davke ter
nadzira in evidentira plačevanje davkov za lokalne skupnosti,
zavode in sklade na podlagi zakona, ali če je tako dogovorjeno s pogodbo.

Davčna služba je strokovna dejavnost državne uprave, ki
obsega odmero, obračunavanje, nadzor in izterjevanje davkov ter drugih dajatev (v nadaljnjem besedilu: davki) na podlagi zakona in drugih predpisov.

S pogodbo med Davčno upravo in lokalno skupnostjo, zavodom ali skladom se določijo medsebojna razmerja, način
opravljanja nalog ter nadomestilo za opravljanje nalog.

1-člen

4. člen

Naloge davčne službe opravlja Davčna uprava Republike Slovenije, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance (v nadaljnjem besedilu: Davčna uprava).

Odmerjanje, pobiranje, obračunavanje, nadzor in izterjava
davkov se opravlja skladno s tem zakonom in z zakonom
o davčnem postopku.

2. NALOGE DAVČNE SLUŽBE
3. ORGANIZACIJA DAVČNE UPRAVE

2. člen

5. člen

Naloge davčne službe so:
- odmerjanje, obračunavanje, pobiranje in izterjava davkov,
- opravljanje davčnega nadzora nad davčnimi zavezanci,
- vodenje davčnih postopkov,
- vodenje in vzdrževanje davčnega registra,
- evidentiranje plačevanja davkov,
- organiziranje in vodenje davčnega informacijskega sistema,
- izterjava denarnih kazni,
- izvajanje programov izpopolnjevanja in usposabljanja
delavcev davčne službe, - opravljanje drugih nalog določenih z zakonom oziroma drugimi predpisi.

Davčno upravo sestavljajo Glavni urad, davčni uradi ustanovljeni za posamezno območje in Posebni davčni urad (v nadaljnjem besedilu: davčni organ).
Sedež Davčne uprave je v Ljubljani.
6. člen
Davčne urade in njihov sedež določi Vlada.
Davčni uradi imajo lahko izpostave kot notranje organizacij45
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14. člen

ske enote. Obseg nalog izpostav se določi v aktu, ki ureja
notranjo organizacijo.

Kontrola obsega preverjanje pravilnosti in pravočasnosti vlaganja davčnih napovedi in davčnih obračunov, obračunavanja in plačevanja davkov na podlagi obrazcev in drugih predpisanih podatkov.
Kontrola se praviloma opravlja v prostorih davčnega organa.

7. člen
Notranjo organizacijo Glavnega urada, davčnih uradov in
Posebnega davčnega urada predpiše minister za finance na
predlog direktorja Davčne uprave. Sistemizacijo delovnih
mest spreime direktor Davčne uprave v soglasju z ministrom
za finance in Vlado.

Kontrolo opravlja davčni kontrolor (v nadaljnjem besedilu:
kontrolor), ki je za svoje delo odgovoren direktorju davčnega
urada.

8. člen

15. člen

Glavni urad opravlja naslednje naloge:

Inšpekcijski pregled plačevanja davkov obsega preverjanje
pravilnosti in pravočasnosti plačevanja davkov, poslovanja
davčnega zavezanca, ugotavljanja neprijavljenih prihodkov in
odrejanja ukrepov, določenih z zakonom.
Inšpekcijski pregled se praviloma opravlja v prostorih in na
stvareh davčnega zavezanca.

- organizira delo davčnih uradov ter zagotavlja enotno izvajanje davčnih in drugih predpisov,
- opravlja neposredni nadzor nad delom davčnih uradov,
- vzpostavlja in organizira enotno vodenje davčnega registra,
- določa vsebino davčnega informacijskega sistema in skrbi
za njegov razvoj,
- predlaga vsebino in obliko davčnih obrazcev,
- organizira izvajanje davčnega nadzora in lahko neposredno
opravlja inšpekcijske preglede pri davčnih zavezancih,
- odloča v davčnem postopku na drugi stopnji,
- določa in izvaja programe za strokovni in tehnični napredek
dejavnosti Davčne uprave,
- izvaja programe za izpopolnjevanje in usposabljanje delavcev Davčne uprave,
- opravlja druge naloge, določene z zakonom ali drugimi
predpisi.

16. člen
Inšpekcijski pregled opravlja davčni inšpektor (v nadaljnjem
besedilu: inšpektor), ki je za svoje delo odgovoren direktorju
davčnega urada.
17. člen
Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega pregleda. odloča v davčnem postopku in odreja druge ukrepe
v davčnem postopku, za katere je pooblaščen.

9. člen

18. člen

Davčni urad opravlja naslednje naloge:

Davčni zavezanec, njegov zastopnik ali pooblaščenec lahko
prisostvuje pri inšpekcijskem pregledu, o čemer ga je inšpektor dolžan seznaniti.

- odmerja in pobira davke in vodi o tem predpisane evidence,
- odloča v davčnem postopku na prvi stopnji,
- opravlja kontrolo in inšpekcijske preglede davčnih zavezancev,
- opravlja naloge v zvezi z vzdrževanjem davčnega registra,
- evidentira podatke o obračunanih in plačanih davkih in
denarnih kaznih,
- izvaja postopke prisilne izterjave davkov in denarnih kazni,
- izvršuje vračilo preveč plačanih davkov,
- opravlja druge naloge, določene z zakonom ali drugimi
predpisi.

Če davčni zavezanec, njegov zastopnik ali pooblaščenec
ovira inšpektorja pri pregledu, lahko inšpektor zahteva, da se
le-ta odstrani.
19. člen
Da bi inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega pregleda lahko
ugotovil višino davčne obveznosti, ima pravico pregledati
poslovne prostore in druge prostore, ki se uporabljajo za
opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov, naprave,
blago, stvari, predmete, poslovne knjige, pogodbe, listine in
druge dokumente, ki omogočajo vpogled v poslovanje davčnega zavezanca.

10. člen
Posebni davčni urad opravlja naloge davčnega urada iz prejšnjega člena na celotnem območju Republike Slovenije za
banke, zavarovalnice, igralnice in druge velike gospodarske
družbe ter za povezane družbe, katere določi davčni organ.

Inšpektor ima pravico pregledati listine, ki dokazujejo pravni
status davčnega zavezanca ter druge listine in dokumente,
s katerimi se ugotavlja istovetnost oseb pri inšpekcijskem
pregledu.

11. člen
Davčno upravo vodi direktor Davčne uprave, ki vodi tudi delo
Glavnega urada. Direktor Davčne uprave ima namestnika.

Inšpektor lahko pri inšpekcijskem pregledu ugotavlja tudi
podatke o številu, prejemkih in pogodbah zaposlenih ter jih
primerja s prijavljenimi podatki.

Direktorja Davčne uprave in njegovega namestnika imenuje in
razrešuje Vlada na predlog ministra za finance.

Kadar se inšpekcijski pregled opravlja v prostorih in na stvareh davčnega zavezanca, mora le-ta inšpektorju zagotoviti
pogoje za nemoteno opravljanje pregleda.

12. člen
Davčni urad in posebni davčni urad vodi direktor, ki ga imenuje in razrešuje minister za finance na predlog direktorja
Davčne uprave.

20. člen
Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda ima inšpektor pravico
preveriti listine, ki spremljajo blago na poti oziroma pri transportu.

4. DAVČNI NADZOR

Če se mora pri preverjanju blaga na poti ali pri transportu
posebej urediti prometni režim, mora inšpektor zahtevati
pomoč policije.
21. člen

13. člen
Davčni nadzor opravlja davčni organ s kontrolo in inšpekcijskimi pregledi na podlagi zakona o davčnem postopku in
zakona o upravi, če s tem zakonom ni drugače določeno.
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Inšpektor ima pravico največ za 15 dni zaseči listine, pred46

zavezancev (v nadaljnjem besedilu: davčni register) kot
enotno z drugimi evidencami povezano informatizirano bazo
podatkov.

mete, vzorce in drugo blago, če je to potrebno za zavarovanje
dokazov, za natančno ugotovitev nepravilnosti ali če davčni
zavezanec to uporablja za kršitve, oziroma če je bilo to pridobljeno s kršitvami davčnih predpisov.

Davčni register se vzpostavi na podlagi številke davčnega
zavezanca (v nadaljnjem besedilu: davčna številka) in drugih
podatkov o davčnem zavezancu.

22. člen
Inšpektor lahko prepove opravljati dejavnost in izda skladno
z zakonom, odločbo o zapečatenju poslovnih prostorov
v naslednjih primerih:

30. člen
Davčni register vsebuje naslednje podatke:

- če davčni zavezanec dvakrat v enem letu ni poravnal davčnih obveznosti,
- če je davčni zavezanec dvakrat v enem letu prodal blago
brez izdaje ustrezne listine,
- če davčni zavezanec dvakrat v enem letu za nabavljeno
blago za nadaljnjo prodajo ali reprodukcijo ni imel ustreznih

a) za fizične osebe:
- davčno številko,
- osebne podatke: ime, priimek in rojstne podatke,
- podatke o državljanstvu,
- emšo (enotna matična številka občana) oziroma emšt
(enotna matična številka tujca),
- naslov stalnega ali začasnega prebivališaselje, ulica, hišna
številka in pošta),
- podatke o kapitalskih naložbah,
- številke računov pri bankah in hranilnicah,
- podatke o zaposlitvi;

Pri opravljanju inšpekcijskega pregleda lahko inšpektor
izreče mandatno kazen, če je tako določeno z zakonom.
24. člen
Zaradi ugotavljanja davčnih obveznosti uporabljajo davčni
zavezanci naprave, postopke in tehnologijo, ki jo predpiše
minister za finance.
Uporabo naprav in tehnologije iz prvega odstavka preveri
inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega pregleda.

b) za pravne osebe In fizične osebe, ki opravljajo dejavnost:
- davčno številko,
- firmo, sedež in naslov (naselje, ulica, hišna številka in
pošta),
- podatke o številu in lokaciji poslovnih prostorov, v katerih
opravlja dejavnost,
- naslove poslovnih enot doma in v tujini ter krajev, kjer se
hranijo listine,
- podatke o ustanoviteljih, ki zajemajo vse podatke, ki so
v prejšnji in tej točki predvideni za davčnega zavezanca
- fizično osebo,
- podatke o kapitalskih naložbah doma in v tujini in sicer:
ime, sedež in organizacijsko obliko podjetja v tujini, ter višino
ustanovnega kapitala ali vložka,
- imena, priimke in rojstne podatke odgovornih oseb ter
emšo oziroma emšt,
- identifikacijsko številko, ki jo določb statistični organ,
- šifro dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti (šifra
razreda in podrazreda),
- številke tolarskih in deviznih računov pri bankah in hranilnicah in računov in poslovnih enot v tujini,
- davčne številke in številke tolarskih in deviznih računov pri
bankah in hranilnicah tudi za osebe, s katerimi je povezan,
- število zaposlenih na dan prijave v register, davčne številke
zaposlenih in datum izplačila plač,
- firmo, sedež in naslov osebe, ki vodi poslovne knjige,
- številke telefonov in telefaksov;

25. člen
Za inšpektorja je lahko imenovana oseba, ki ima visoko strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj oziroma
višjo izobrazbo in najmanj 10 let delovnih izkušenj ter poseben strokovni izpit.
Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita iz prejšnjega
odstavka predpiše minister za finance.
5. IZTERJAVA DAVKOV
26. člen
Izterjavo davkov (v nadaljnem besedilu: izterjava) opravlja
davčni izterjevalec.
Davčni izterjevalec je pri opravljanju izterjave samostojen in je
za svoje delo odgovoren direktorju davčnega urada.
Davčni izterjevalec opravlja izterjavo po zakonu, ki ureja
davčni postopek.
27. člen

31. člen

Pri opravljanju izterjave ima davčni izterjevalec pravico vstopiti v poslovne prostore in druge prostore, ki se uporabljajo za
opravljanje dejavnosti ali pridobivanje dohodkov.

4

Davčna številka je identifikacijski znak, ki označuje davčnega
zavezanca in se uporablja za enotno opredelitev in povezavo
podatkov v davčnih evidencah, ki jih vodi davčni organ
o davčnem zavezancu.

28. člen

Davčni organ izda subjektu vpisa v davčni register v 8 dneh po
vpisu v davčni register, potrdilo o vpisu ter mu dodeli davčno
številko, ki jo navede na potrdilu.

Za davčnega izterjevalca je lahko imenovana oseba, ki ima
višjo izobrazbo in najmanj 2 leti delovnih izkušenj oziroma
srednjo izobrazbo in najmanj 3 leta delovnih izkušenj ter
poseben strokovni izpit.

Uporabo davčne številke določa zakon o davčnem postopku.

Vsebino in način opravljanja strokovnega izpita iz prešnjega
odstavka predpiše minister za finance.

32. člen
V davčni register se vpiše:

6. DAVČNI REGISTER IN DAVČNE EVIDENCE

- subjekt vpisa v sodni register,
- samostojni podjetnik - posameznik, subjekt vpisa v vpisnik
podjetnikov,
- druga fizična in pravna oseba, ki opravlja dejavnost in je
vpisana v drug register oziroma drugo predpisano evidenco
na območju Republike Slovenije,
- tuja fizična in pravna oseba, ki nima sedeža ali druge

a) Davčni register
29. člen
Davčni organ vzpostavi in vzdržuje enotni register davčnih
47
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registrirane oblike v Republiki Sloveniji, če opravlja dejavnost
na območju Republike Slovenije,
- drugi zavezanec za dohodnino in posamezne podvrste
dohodnine, ki ni zajet v prejšnjih alinejah,
- zavezanec za druge davke po davčnih in drugih zakonih.

•

Oseba, za katero je s tem zakonom določeno, da predloži
davčnemu organu prijavo za vpis v davčni register, pa tega ni
storila, vpiše davčni organ v davčni register po uradni dolžnosti.

33. člen

40. člen

Fizična oseba s stalnim prebivališčem Republiki Sloveniji se
vpiše v davčni register po uradni dolžnosti. Vpis izvede davčni
urad, ki je na sedežu stalnega prebivališča na podlagi podatkov iz centralnega registra prebivalstva.

Oseba iz 36. člena tega zakona pri prijavi za vpis v davčni
register predloži:
1. podatke iz 1. točke 41. člena tega zakona, če ni subjekt
vpisa v vpisnik podjetnikov;

34. člen
Fizična oseba z začasnim prebivališ Republiki Sloveniji, predloži prijavo za vpis v davčni register davčnemu uradu na
območju katerega ima začasno prebivališče. Prijavo za vpis
v davčni register predloži davčnemu uradu pred prvim prejemom dohodka oziroma prvo pridobitvijo nepremičnega oziroma obdavčljivega premičnega premoženja.
35. člen

2. številke tolarskih in deviznih računov, ki jih uporablja pri
svojem poslovanju pri bankah in hranilnicah;
3. davčne številke in številke računov pri bankah in hranilnicah tudi za osebe, s katerimi je posredno in neposredno
povezan;

1

4. število zaposlenih na dan prijave v register, davčne številke
zaposlenih ter dan izplačila plač;

Fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima niti začasnega
prebivališča pa dosega na njenem območju obdavčljive
dohodke, predloži prijavo za vpis v davčni register pri davčnemu uradu, kjer ima sedež izplačevalec dohodkov; če izplačevalec dohodkov nima sedeža v Republiki Sloveniji, predloži
prijavo za vpis v davčni register pri davčnem uradu, kjer je
dosegel dohodek. Če je izplačevalcev dohodkov več, ali če je
dohodek dosežen na območju več davčnih uradov, fizična
oseba po tem odstavku prijavi vpis v davčni register pri
davčnem uradu na območju katerega ima sedež izplačevalec
prvega obdavčljivega dohodka, ki ga prejema ta oseba oziroma pri davčnem uradu, kjer je bil dosežen prvi dohodek.

5. ime ter sedež osebe, ki vodi poslovne knjige, če jih ne vodi
sam.
41. člen
Subjekt vpisa v davčni register iz 37. člena tega zakona pri
prijavi za vpis v davčni register predloži naslednje podatke:
1. podatke, ki jih davčni zavezanec predloži za vpis v skladu
z zakonom, ki ureja poslovni register;
2. firmo oziroma ime ter sedež (naselje, ulica, hišna številka in
pošta) svojega morebitnega pravnega predhodnika ter njegovo davčno številko;

Fizična oseba, ki v Republiki Sloveniji nima niti začasnega
prebivališče je pa lastnik obdavčljivega premičnega oziroma
nepremičnega premoženja, predloži prijavo za vpis v davčni
register davčnemu uradu, na območju katerega se premično
premoženje pretežno qahaja oziroma na območju katerega
nepremičnina leži.

3. številke tolarskih in deviznih računov pri bankah in hranilnicah v Republiki Sloveniji;
4. podatke o kapitalskih naložbah doma in v tujini, in sicer:
ime, sedež in organizacijsko obliko podjetja v tujini, dejavnost
ter višino ustanovnega kapitala oziroma vložka;

36. člen
Samostojni podjetnik - posameznik, subjekt vpisa v vpisnik
podjetnikov in druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je
vpisana v kakšen drug register oziroma evidenco, prijavi
v zvezi z opravljanjem dejavnosti vpis v davčni register davčnemu uradu, na območju katerega ima sedež.

5. podatke o poslovnih enotah v tujini (ime, sedež in organizacijska oblika, dejavnost) ter številke računov pri bankah za te
poslovne enote, če to omogočajo predpisi tuje države;
6. davčne številke in številke tolarskih in deviznih računov pri
bankah in hranilnicah tudi za osebe, s katerimi je povezan;

Samostojni podjetnik - posameznik, ki je subjekt vpisa v vpisnik podjetnikov, predloži prijavo za vpis v davčni register ob
priglasitvi za vpis v vpisnik podjetnikov.

7. podatke o številu in lokaciji poslovnih prostorov, v katerih
opravlja dejavnost;

Fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v kakšen
drug register oziroma druge predpisane evidence, predloži
prijavo za vpis v davčni register v 8 dneh po opravljenem vpisu
v drug register oziroma evidenco.

8. število zaposlenih na dan prijave v davčni register, davčne
številke zaposlenih ter dan izplačila plač;
9. firmo oziroma ime ter sedež osebe, ki vodi poslovne knjige,
če jih ne vodi sam.

37. člen
Pravna in druga oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register ali
kakšen drug register oziroma evidenco, predloži prijavo za
vpis v davčni register davčnemu uradu, na območju katerega
ima sedež, v 8 dneh po opravljenem vpisu oziroma prijavi
v sodni register, kakšen drug register ali evidenco.

42. člen
Če subjekt vpisa v davčni register, ki je dolžan pri prijavi za
vpis v davčni register predložiti podatke o dnevu izplačila
plač, teh podatkov ne predloži, se šteje za dan izplačila plač
15. dan v mesecu za pretekli mesec.

38. člen

43. člen

Tuja oseba, ki nima sedeža ali druge oblike registracije
v Republiki Sloveniji predloži prijavo za vpis v davčni register
pred pričetkom opravljanja dejavnosti na območju Republike
Slovenije davčnemu uradu, na območju katerega bo opravila
storitev.
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39. člen

Fizična oseba iz tretjega odstavka 36. člena tega zakona pri
prijavi za vpis v davčni register predloži podatke iz 2., 3. in 4.
točke 41. člena tega zakona ter podatke, ki jih predloži pri
vpisu v drug register oziroma drugo predpisano evidenco.
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- podatke, ki jih je dolžan voditi davčni organ za knjiženje
davkov;

44. člen
Za fizično osebo iz 33. in 34. člena tega zakona vsebuje
prijava za vpis v davčni register naslednje podatke:
-

- podatke iz sklepov o prisilni izterjavi davkov;
- podatke iz odločb, sklepov in drugih dejanj davčnega
organa,

ime in priimek ter rojstne podatke (dan, mesec, leto, kraj),
prebivališče (naselje, ulica, hišna številka in pošta),
podatek o državljanstvu,
emšo oziroma morebitno enotno matično številko tujca,
podatek o kapitalskih naložbah,
številke računov pri bankah in hranilnicah.

51. člen
Evidenca o podatkih in postopkih vodenja davčnega nadzora
vsebuje:

45. člen

- podatke pridobljene v postopkih vodenja kontrol in inšpekcijskih pregledov;

Oseba, ki je vpisana v register mora v 15 dneh po nastanku
spremembe obvestiti pristojni davčni urad o vseh spremembah podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register.

- podatke iz odločb, zapisnikov, sklepov in drugih dejanj
davčnega organa, davčne kontrole in inšpekcijskega pregleda.

46. člen

52. člen

Natančnejše predpise o vsebini in obliki prijave za vpis
v davčni register, prijave sprememb ter o načinu dajanja
podatkov predpiše minister za finance.

Evidenca o kršitvah davčnih predpisov in izrečenih kaznih
vsebuje:

47. člen

- podatke o ugotovljenih kršitvah davčnih predpisov;

Davčni organ prevzema iz uradnih registrov - javnih baz
podatkov vse podatke potrebne za opravljanje davčne službe.

- podatke o ukrepih zoper davčne kršitelje, kot so izrečene
mandatne kazni, podani predlogi sodniku za prekrške in
podatki o odstopu podatkov drugim državnim organom pristojnim za ukrepanje zoper kršitelje za kršitve, za katere
davčni organ ni pristojen;

Upravljalec Centralnega registra prebivalstva in upravljalci
drugih uradnih registrov - javnih baz podatkov, morajo
zaradi ugotavljanja davčne obveznosti, odmere davka, izterjave in davčnega nadzora davčnih zavezancev, davčnemu
uradu sproti oziroma najpozneje do zadnjega dne v mesecu
za pretekli mesec posredovati podatke o spremembah v registrih, ki jih vodijo.

- podatke o kaznovanju davčnih kršiteljev, kadar o kaznovanju ne odloča davčni organ, in je podan predlog za kaznovanje oziroma je odstopil podatke drugim državnim organom
pristojnim za ukrepanje zoper kršitelje.

48. člen

53. člen

Davčni urad izbriše subjekt vpisa iz davčnega registra, ko
umre oziroma preneha obstajati in če je plačan njegov davčni
dolg ali pa je ugotovljeno, da je le-ta neizterljiv.

Za postopke zbiranja, obdelave, shranjevanja, posredovanja,
uporabe in arhiviranja podatkov, vsebovanih v davčnih evidencah, se uporabljajo določbe zakona o varstvu osebnih
podatkov, če ni s tem zakonom ali z zakonom o davčnem
postopku, drugače določeno.

O izbrisu iz davčnega registra davčni urad obvesti morebitne
pravne naslednike.

Način ravnanja z zaupnimi podatki, vsebovanimi v davčnih
evidencah ter način in čas varovanja teh podatkov predpiše
minister za finance.

b) Davčne evidence
49. člen

54. člen

Davčni organ vodi in vzdržuje tudi naslednje evidence:
- evidenco o odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju davkov,
- evidenco o podatkih in postopkih vodenja davčnega nadzora
- evidenco o kršitvah davčnih predpisov in izrečenih kaznih.

Podatki vsebovani v evidencah iz 49. člena tega zakona se
hranijo 10 let, po preteku te dobe se arhivirajo.
Dostop do arhiviranih podatkov je dopusten le na podlagi
pisne odločitve direktorja Davčne uprave.

Osnova za vodenje in vzdrževanje evidenc iz prvega odstavka
tega člena je davčni register iz 30. člena tega zakona.

7. POSEBNE DOLOČBE

Obliko in način vodenja evidenc iz prvega odstavka tega člena
predpiše minister za finance na predlog direktorja Davčne
uprave.

Pooblaščena uradna oseba (v nadaljnjem besedilu: pooblaščeni delavec) v davčnem organu je inšpektor in davčni izterjevalec.
56. člen

55. člen

50. člen

Pooblaščeni delavec se izkaže s službeno izkaznico.

Evidenca o odmeri, obračunu, izterjavi in knjiženju davkov
vsebuje:

Službeno izkaznico izda direktor Davčne uprave.

- podatke iz davčnih napovedi in davčnih obračunov v obliki
kakor so opredeljene v zakonu, ki ureja davčni postopek,

Obrazec službene izkaznice in postopek za njeno izdajo predpiše minister za finance.

- podatke iz odločb, zapisnikov, sklepov in drugih dejanj
davčnega organa,

57. člen

- podatke, obračune in ugotovitve davčnega organa v davčnem postopku;

Delavec Davčne uprave ne sme sodelovati pri vodenju gospodarskih družb ali drugih oseb, ki opravljajo pridobitno dejavnost in tudi ne sme opravljati zasebne dejavnosti.
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podatkov, ki jih vsebujeprijava za vpis v davčni register v roku,
določenem s tem zakonom (45. člen);

Delavec Davčne uprave ne sme opravljati knjigovodskih, računovodskih in podobnihstoritev pri davčnih zavezancih ter
storitev davčnega svetovanja.

4. inšpektorju ne dovoli vstopa v poslovne in druge prostore,
ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti ali pridobivanje
dohodkov, pregleda naprav, blaga, strojev, predmetov,
poslovnih knjig, pogodb, listin in drugih dokumentov, ki omogočajovpogled v poslovanje davčnega zavezanca, drugih
listin, ki dokazujejo pravni statusdavčnega zavezanca ter drugih listin in dokumentov, s katerimi se ugotavlja istovetnost
osebpri inšpekcijskem pregledu (prv in drugi odstavek 19.
člena);

58. člen
Inšpektor ne sme opravljati inšpekcijskega pregleda pri osebi:
- ki je z inšpektorjem v krvnem sorodstvu v ravni vrsti do
kateregakoli kolena, v stranski pa do četrtega kolena, ali če je
z njim v zakonu ali svaštvu do drugega kolena, ne glede na to
ali je zakonska zveza prenehala,
- kjer je inšpektor skrbnik, oskrbovanec, posvojenec ali
posvojitelj lastnika, poslovodnega organa ali članov organov
upravljanja pravne osebe,
- kjer je inšpektor delničar ali družbenik.

5. inšpektorju ne zagotovi pogojev za nemoteno opravljanje
pregleda (četrti odstavek19. člena);

59. člen

6. ne uporablja naprav in tehnologije, ki jo predpiše minister
za finance (24. člen).

Delavec Davčne uprave ne sme uporabljati informacij, podatkov ali spoznanj, do katerih ima dostop pri opravljanju službenih nalog, v neslužbene namene.

Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se za prekrške iz
prejšnjega odstavkakaznujetudi odgovorna oseba pravne
osebe.

Delavec Davčne uprave ne sme uporabljati in dajati informacij, podatkov in spoznanj za doseganje kakršnekoli premoženjske ali druge koristi za sebe ali drugo osebo.

9. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Dolžnost varovanja, davčne, poslovne in druge tajnosti traja
tudi po prenehanjudelovnegarazmerja v davčnem organu.

Akt o notranji organizaciji Glavnega urada, davčnih uradov in
posebnega davčnega urada ter sistemizacija morata biti sprejeta v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.

64. člen

60. člen

65. člen

Kršitev določb 57., 58. in 59. člena tega zakona se šteje za
hujšo kršitev delovnih obveznosti, za katero se izreče ukrep
prenehanja delovnega razmerja in ugotavlja odškodninska
odgovornost delavca.

Do uvedbe davčne številke se kot davčna številka za pravne
osebe uporablja matična številka, za fizične osebe pa evidenčna matična številka občana oziroma evidenčna matična
številka tujca.
Davčna številka se v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, prične uporabljati 1. januarja I996.

61. člen
Pooblaščenim delavcem Davčne uprave, pripada dodatek za
ovrednotenje posebne odgovornosti ter zaradi omejitev, ki
izhajajo iz dela.

66. člen
Davčna uprava prične z delom 1. julija 1995.

Višino dodatka določi Vlada.

67. člen
8. KAZENSKE DOLOČBE

Delavci Republiške uprave za javne prihodke (v nadaljnjem
besedilu: Republiška uprava)ter delavci Agencije Republike
Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v
nadaljnjem besedilu: Agencije), ki opravljajo naloge inšpekcijskih pregledov, postanejo 1. julija 1995 delavci Davčne
uprave.
Notranja razmerja med plačami ostanejo do sprejema sistemizacije delovnih mest innomenklature nazivov nespremenjena.

62. člen

Z denarno kaznijo 10.000 tolarjev se kaznuje za prekršek takoj
na kraju prekrška posameznik, če:
1. ne predloži ali ne predloži v roku, določenem s tem zakonom davčnemu organu prijave za vpis v davčni register (34.
člen, prvi in drugi odstavek 35. člena);
2. pri prijavi za vpis v davčni register ne predloži predpisanih
podatkov (43. in 44.člen);

Višino dodatka iz 63. člena tega zakona določi Vlada ob
sprejetju sistemizacije vDavčniupravi, in sicer tako, da se
upošteva raven plač in dodatkov delavcev Agencije, ki si.julijem 1995 postanejo delavci Davčne uprave.

3. ne obvesti pristojnega davčnega urada o spremembah
podatkov, ki jih vsebuje prijava za vpis v davčni register
v roku, določenem s tem zakonom (45. člen).

68. člen

63. člen

Delavci Agencije in delavci Republiške uprave, ki opravljajo
naloge inšpekcijskih pregledov v Davčni upravi, morajo opraviti strokovni izpit iz 25. člena tega zakona v dveh letih od
vzpostavitve Davčne uprave.

Samostojni podjetnik in druga fizična oseba, ki opravlja
dejavnost, se kaznuje zaprekršekz denarno kaznijo najmanj
400.000 tolarjev, pravna oseba pa z donarno kaznijonajmanjl.000.000 tolarjev, če:

69. člen

1. ne predloži ali ne predloži v roku, določenem s tem zakonom davčnemu organuprijave za vpis v davčni register (36.,
37. in 38. člen);

Naloge kontrole po 41. do 44. členu zakona o Agenciji republike Slovenije za plačilnipromet, nadziranje in informiranje
(Uradni list RS, št. 48/94) opravlja Agencija še od dneva, ko se
začne uporabljati ta zakon, do 31. decembra 1996.

2. pri prijavi za vpis v davčni register ne predloži predpisanih
podatkov (40. in 41.člen);

70. člen

3. ne obvesti pristojnega davčnega urada o spremembah
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Davčna uprava opravlja naloge s sredstvi in v prostorih Agen50

cije in Republiške uprave.Vlada lahko določi, da se del prostorov in sredstev iz prejšnjega odstavka nameni za potrebe
drugih organov in organizacij.

Določbe druge alineje prvega odstavka 4. člena ter 40. do 44.
člena zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje, prenehajo veljati 31.decembra
1996 (Uradni list RS, št. 48/94).

71. člen
Z dnem, ko se prične uporabljati ta zakon, prenehajo veljati
zakon o davčni službi (Uradnilist Republike Slovenije št. 14/92
in 17/92) in določbe 45. do 59. člena zakona o Agenciji
Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje (Uradni list RS, št.48/94).

72. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije,uporablja pa se od 1. julija 1995.

OBRAZLOŽITEV
- v 30. členu (ki postane 49.) se besedilo tretje alineje redakcijsko popravi tako, da je razumljivo, da se vodi evidenco
o kršitvah davčnih predpisov in ne katerihkoli;

1. Ob prvi obravnavi predloga zakona o davčni službi, ki je bila
27. januarja 1995,je Državni zbor Republike Slovenije na svoji
28. seji naložil predlagatelju pripravo predloga zakona za
drugo obravnavo.

- v tretjem odstavku tega člena se beseda »vsebina« nadomesti z besedo »oblika in način vodenja«;

Državni zbor je ob obravnavi sprejel stališča in naložil predlagatelju v proučitev ter ustrezno upoštevanje tudi pripomb in
predlogov, ki jih daje Sekretariat za zakonodajo in pravne
zadeve in Odbor za finance in kreditno monetarno politiko.

- v prvi alineji 35. člena (ki postane 60.) se zaradi natačne
opredelitve, besedo »njim« nadomesti z besedo »inšpektorjem«, prav tako se ta beseda vnese v drugo alinejo pred
besedo »skrbnik«.

Predlagatelj je proučil sklepe Državnega zbora, posebej še
priporočila Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, ter
besedilo redakcijsko in nomotehnično preoblikoval in izboljšal. Na osnovi sklepov Državnega zbora, da je besedilo predloga zakona primerna osnova za pripravo predloga zakona za
drugo obravnavo, je predlagatelj pripravil obrazložitev k pripombam in stališčem, ki jih je v večini upošteval.

- v 38. členu (ki postane 61.) se pred besedo »Delavcem«
vstavi besedo »pooblaš«. Besedilo: »ki opravljajo nadzor in
izterjavo«, se črta. Člen je vsklajen s 55. členom.
»«»
2. Stališča in sklepi Državnega zbora, ki jih je predlagatelj
upošteval:
- predlagatelj je upošteval stališče državnega zbora glede
tehnologije spremljanja prihodkov. To je v predlogu zakona
urejeno v novem 24. členu, ki daje tudi pooblastila ministru za
finance, da predpiše naprave in tehnologijo, ki jo morajo
uporabljati davčni zavezanci za evidentiranje svojih prihodkov; uporabo tega predpisa pa preverjajo davčni inšpektorji.
V kazenskih določbah je zato bilo potrebno tudi predvideti
sankcijo za neuporabo oziroma nespoštovanje določb 24.
člena.
- predlagatelj je upošteval stališča državnega zbora glede
pogojev in pristojnosti izterjevalcev. Dodano je novo 5.
poglavje s členi od 26. do 28. člena predloga zakona (vnaprej
se členi ustrezno preštevilčijo);

Besedilo predloga zakona je zaradi redakcijskih sprememb
nekoliko spremenjeno oziroma dopolnjeno v naslednjih
členih:
- v naslovu zakona so opuščene besede »Republike Slovenije-»;
- v 1. členu zakona je za besedo: »obračunavanje« dodana
beseda »nadzor«. Tako je usklajeno besedilo z nalogami določenimi v 2. členu.
- v 8 alineji 2. člena se beseda »izpolnjevanja« nadomesti
z besedom»izpopolnjevanja«;
- v 1. odstavku 3. člena se črtajo besede:« in druge dajatve«;
člen je usklajen z dikcijo v 1. členu.
- v 5. členu je besedilo redakcijsko spremenjeno, točno so
navedeni sestavni deli Davčne uprave,

- Državni zbor je v svojih sklepih in stališčih prejel, da naj
predlagatelj natančneje opredeli namene, za katere je možno
uporabiti evidenčno matično številko občana pri vodenju
davčnega registra. Tako je bilo tudi priporočilo Sekretariata
za zakonodajo in pravne zadeve. Predlagatelj meni. da je
evidenčna matična številka občana še vedno edini podatek
preko katerega lahko fizične osebe razvrščamo kot davčne
zavezance. V 31. členu (prej 27. členu) je predlagatelj predvidel uvedbo nove davčne številke kot identifikacijski znak za
davčne namene, s katerim bo nadomestil sedanjo uporabo
matične številke za pravne osebe in evidenčno matično številko za fizične osebe. Z enotno davčno številko želi predlagatelj vzpostaviti med drugim enak odnos do davčnih zavezancev. S tem se bo spremenila tudi funkcija evidenčne matične
številke, ki bo služila le za povezavo med različnimi registri in
za ažuriranje podatkov ter racionalizacijo dela Davčne
uprave, da bi bilo to natančneje določeno je predlagatelj
zadnji odstavek prej 29. člena preoblikoval kot nov 47. člen, ki
opredeljuje poznejšo rabo evidenčne matične številke občana
in matične številke pravne osebe, kot elementa povezave med
registri za vzdrževanje baz podatkov;

- v drugem odstavku 6. člena sta črtani besedi »pristojnost in
»*
- v 8. členu 7. alinea se spremeni besedo »določa« v besedo
»predlaga«;
- 10. člen je redakcijsko dopolnjen zaradi boljše razumljivosti.
- v 18. členu je drugi odstavek redakcijsko popravljen,
- v 22. členu je predlagatelj vnesel besedo »lahko« med
besedama »inšpektor prepove«,
- v 30. členu (prej 29. členu) se za besedo »vsebuje« doda
besedilo »naslednje podatke o davčnih zavezancih« in s tem
črta besedo »podatke« pod točko a) in b);
- v točki a) so črtane alinee, ki zahtevajo določene podatke za
fizično osebo, ki opravlja dejavnost: ustrezno je dopolnjena
točka b). S tem postane člen jasnejši:

- Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve je predlagal, da
se zakon v vseh fazah postopka usklajuje z zakonom o davčnem postopku. Zaradi enotne terminologije v zakonu o davčnem postopku in zakonu o davčni službi so redakcijsko
popravljeni členi v poglavju o davčnem postopku 13., 14. in 15.

- v četrti alineji b) točke se beseda »odstavek« nadomesti
z besedo »točki« in temu primerno redakcijsko dopolni;
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člen. Ob pripravi zakona o davčnem postopku za drugo branje je poglavje o davčnem registru izpuščeno v celoti urejeno
v zakonu o davčni službi;

dokončne vzpostavitve makro in mikro organizacije nove
Davčne uprave.
**»

Redakcijsko je popravljen 29. člen (prej 25); 1. odstavek 26.
člena je zaradi uskladitve besedila nepotreben, drugi odstavek pa je smiselno zajet v novem 47. členu; 27. člen postane
31 in se mu doda nov odstavek z določbami o obveščanju
dodeljeni davčni številki;
dodajo se novi členi od 33. do 45. in 47. člen.

3. Predlagatelj je na podlagi mnenja Sekretariata Državnega
zbora za zakonodajo in pravne zadeve v zvezi s podvajanjem
določb iz zakona o upravi in tega predloga zakona ponovno
proučil določbe 11., 18., 19. člena zakona.
- Predlagatelj meni, da je določba v 11. členu operacionalizirana in natančno določi ministra, ki je pristojen za imenovanje
direktorja Davčne uprave.
- Predlagatelj meni, da je določba 18. člena širša od določb
zakona o upravi (96. člen). Določba daje pravico inšpektorju,
da med opravljanjem pregleda zahtevati odstranitev davčnega zavezanca, če ga le-ta moti pri opravljanju nalog. Taka
rešitev pomeni, da inšpektor nadaljuje z inšpekcijskim pregledom, kar pa splošne določbe zakona o upravi ne natančno
določajo.

V sklopu določb tega poglavja je dodatno opredeljena vsebina evidenc iz 49. člena (prej 30), ki jih vodi davčni organ.
Besedilo je tako usklajeno z zakonom o varstvu osebnih
podatkov. Z preureditvijo in uskladitvijo tega poglavja je povezana določba novega 54. člena, ki določa način arhiviranja
podatkov.
- zaradi nove ureditve določb o davčnem registru v zakonu
o davčni službi je bilo potrebno opredeliti tudi sankcije, te so
urejene v novem 8. poglavju.

- Predlagatelj je dopolnil besedilo 19. člena, tako, da je bolj
poudarjen davčni nadzor. Besedilo je po vsebini v večjem
delu zajeto v besedilu 91. člena zakona o upravi. Odločitev ali
naj ta člen ostane ali ne v tekstu zakona naj bi bila bazirana na
dejstvu, da gre za najbolj pomemeben del delovnih nalog
davčnega nadzora, ki je istočasno tudi del službe, kateri bo
v prihodnosti dan največji poudarek. Zaradi celovitosti
zakona menimo, da je primerno, da je ta člen del celotnega
besedila.
- Predlagatelj se strinja z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve glede 23. člena ter je pripravil ustrezen
amandma.

- v tretji alineji 58. člena (prej 35.) je predlagatelj upošteval
mnenje Odbora za finance in kreditno monetarno politiko ter
dodal besedo »družbenik«.
- predlagatelj je upošteval mnenje sekretariata in v 65. členu
(prej 40.) izpustilbesede »iz Poslovnega registra Republike
Slovenije« in besedilo redakcijsko izboljšal;
- predlagatelj je upošteval stališče državnega zbora, ki se je
nanašalo na vrednotenje posebnih odgovornosti ter omejitev
zaposlenih v davčni upravi in v tem smislu dopolnil predlog
zakona. Predlagatelj namreč meni, da ureditev plač sodi
v sistemski del zakona, vendar prehodne ureditve ni mogoče
primerjati z določeno institucijo. Zato je v to urejeno v prehodnih določbah zakona, v 67. členu je predvideno, da Vlada
določi višino dodatka iz 61. člena (prej 38.) ob sprejetju
sistemizacije v Davčni upravi;

•»«

- predlagatelj je upošteval mnenje Sekretariata za zakonodajo in v 70. členu (prej 42.) začasno predvidel nadaljevanje
dela v prostorih Agencije za plačilni promet,nadziranje in
informiranje in Republiške uprave za javne prihodke do

4. Mnenja in stališča državnega zbora, ki jih predlagatelj ni
mogel upoštevati:
- Predlagatelj ni mogel upošteval stališžavnega zbora, da naj
pri pripravi predloga zakona za drugo obravnavo prouči možnost zbiranja ali popolnjevanja davčnih evidenc tudi
s pomočjo sodelavcev davčnega organa, ki v tem organu niso
zaposleni. Predlagatelj meni, da je možnost zbiranja in popolnjevanja davčnih evidenc določena v predlogu zakona o davčnem postopku, po katerem je vsaka pravna in fizična oseba
dolžna dati na razpolago podatke, ki vplivajo na davčno
obveznost druge osebe.
Po mnenju predlagatelja ni mogoče določiti posebnih davčnih privilegijev za osebe, ki te podatke dajejo.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

3. K 22. členu

1. K 17. členu

Črta se prva alinea v prvem odstavku in doda nov drugi
odstavek, ki se glasi:
»Podrobnejše predpise o zapečatenju poslovnih in drugih
prostorov izda minister za finance.«

- predlagatelj je upošteval stališče državnega zbora glede
datuma uveljavitve zakona;

Besedilo se spremeni tako, da se glasi:
»Inšpektor samostojno opravlja naloge inšpekcijskega pregleda v skladu s tem zakonom in zakonom, ki ureja davčni
postopek.«

Obraz ložltev
Postopek izterjave v zakonu o davčnem postopku je natančno
urejen, zato bi določba 1. alinee bila težko izvedljiva. Zato se
predlaga črtanje.

Obrazložitev
Člen postane s tem jasnejši.

22. člen predvideva, da inšpektor lahko v primeru kršitev, ki so
navedene v tem členu izda odločbo o zapečatenju poslovnih
prostorov. V zakonu je težko, predvideti vse situacije, ki se
lahko pojavljajo, zato je potrebno v izogib ekstremnih pojavov
alipa subjektivnih odločitev postopek natančno predpisati.
Ker je tak postopek težko zajeti v določbah zakona, se ob
upoštevanju 99. člena zakona o upravi (Ur. list RS,št. 67/94)
pooblašča ministra, da sprejme ustrezni akt, s katerim te
določbenatančno razdelajo.

2. K 21. členu
Na koncu člena se črta pika in doda besedilo, ki se glasi:
»ter ima pravico največ za 3 dni prepovedati opravljati dejavnost«.
Obrazložitev
Poleg tega, da ima pravico zaseči listine in drugo blago ima
inšpektor pravico, da v interesu pravilne ugotovitve davčne
osnove prepove opravljati dejavnost. Rok za tak rigorozen
ukrep pa je kratek.
poročevalec, št. 19

4. K 23. členu
Člen se črta.
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Obrazložitev
Vsebina 23. člena je že določena v zakonu o upravi - 2. alinea
94. člena.Podrobnejše izvajanje te določbe pa bo opredeljeno
v zakonu o davčnem postopku.

Črta se tretji odstavek.
Obrazložitev
Vlada meni, da bi s sprejemom take ureditve nastalo nesorazmerje pri plačah zaposlenih v državni upravi.

5. K 65. členu

8. K 69. členu:

V drugem odstavku se besede: »1. januarja 1996« zamenjajo
z besedami »1.januarja I997«.

Besede: »31. decembra 1996« se zamenjajo z besedami: »31.
decembra 1997«.

Obrazložitev
Zaradi daljšega postopka sprejemanja zakona od načrtovanega se roki pomaknejo.

Obrazložitev
Zaradi novih dejstev se predlaga podaljšanja roka do
31.12.1997.

6. Za 65. členom se doda nov 65. a člen, ki se glasi

9. K 70. členu:
Besedilo se spremeni tako, da se glasi:

»65. a člen

»Davčna uprava nadaljuje z delom v prostorih Agencije za
plačilni promet,nadziranje in informiranje ter Republiške
uprave za javne prihodke do sprejetja aktov iz 6. in 7. člena
tega zakona«.

Davčni zavezanci, ki so vključeni v davčnih evidencah Republiške uprave za javne prihodke, se skladno z 31. členom tega
zakona vpišejo v davčni register po uradni dolžnosti.
Davčni zavezanci, ki so na dan uveljavitve tega zakona vpisani
v register imetnikov računov pri Agenciji Republike Slovenije
za plačilni promet, nadziranje in informiranje (v nadaljnjem
besedilu: Agencija) se vpišejo v davčni register na podlagi
podatkov iz registra imetnikov računov.

Obrazložitev
Z zakonom o Agenciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje so prostori in sredstva SDK in potem Agencije postali
last Republike Slovenije, s katerimi po 5. členu upravlja Vlada
Republike Slovenije, v kolikor ni z drugim zakonom to določeno. V 69. členu je določeno prehodno obdobje do sprejema
vseh organizacijskih aktov.

Agencija je dolžna posredovati podatke iz svojega registra
v roku 90 dni po pričetku dela Davčne uprave.

10. K 71. členu

Davčnim zavezancem iz prvega odstavka tega člena pošlje
davčni organ obvestilo iz 2. odstavka 31. člena tega zakona
najkasneje do 31. 12. 1996.«

Besede: »31. decembra 1996« se zamenjajo z besedami: »do
31. decembra 1997«.

7. K 66. členu
Besede »1. julija 1995« se zamenjajo z besedami »1. julija
1996«

Obrazložitev
Zaradi novih dejstev se predlaga podaljšanje roka do
31.12.1997.

8. K 67. členu

11. K 72. členu

V prvem odstavku se besede: »1 . julija 1995« nadomestijo
z besedami »1. julija 1996«.

Besede: »1. julija 1995« se zamenjajo z besedami: »1. julija
1996«.

BELEŽKE:
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Predlog zakona o

POMILOSTITVI
- EPA 804 - TRETJA OBRAVNAVA

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:

Vlada Republike Slovenije je na 143. seji dne 18. maja 1995
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POMILOSTITVI,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi
sklepa 30. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne
11/4-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

- Meta ZUPANČIČ, ministrica za pravosodje,
- Jože TRATNIK, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje
- Miha VVOHINZ, državni podsekretar v Ministrstvu za
pravosodje.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov-

1. člen

5. čien

Pomilostitev za kazniva dejanja, določena v zakonih Republike Slovenije, daje v skladu s tem zakonom predsednik
republike.

Postopek za pomilostitev po uradni dolžnosti začne minister,
pristojen za pravosodje.
6. člen

Predsednik republike daje pomilostitev tudi za kazniva dejanja, določena s kazenskimi zakoni drugih držav, če je storilec
državljan Republike Slovenije in če je tako določeno v mednarodnih pogodbah.

Prošnjo za pomilostitev lahko vloži obsojenec, obsojenčev
zakonec ali oseba, s katero živi v zunajzakonski skupnosti,
krvni sorodnik obsojenca v ravni črti, brat, sestra, posvojitelj,
posvojenec, rejnik ali skrbnik.

2. člen

7. člen

S pomilostitvijo po tem zakonu se po imenu določeni osebi:
1. odpusti kazenski pregon ali popolnoma ali delno odpusti
izvršitev kazni, izrečena kazen spremeni v milejšo ali
v pogojno obsodbo ali izbriše obsodba;
2. odpravi ali skrajša trajanje pravnih posledic obsodbe, določenih v zakonih Republike Slovenije.

Prošnja za pomilostitev se vloži pri sodišču, ki je izreklo
sodbo na prvi stopnji.
Če je prošnja za pomilostitev vložena pri kakem drugem
organu, jo mora ta brez odlašanja poslati pristojnemu sodišču.
Obsojenec, ki prestaja kazen zapora, pošlje prošnjo za pomilostitev pristojnemu sodišču po upravniku zavoda za prestajanje kazni zapora.
8. člen

3. člen
S pomilostitvijo se lahko kazenska sankcija spremeni le
v okviru, kot ga določa splošni del Kazenskega zakonika
Republike Slovenije.

Prošnje za pomilostitev ni mogoče vložiti pred pravnomočnostjo sodbe.

4. člen

Prošnja za pomilostitev se lahko ponovi po preteku šestih
mesecev od dneva, ko je bilo odločeno o prejšnji pomilostitvi,
oziroma po preteku enega leta, če je bila izrečena kazen
zapora nad pet let in mora obsojenec prestati še nad pet let
zapora.

Postopek za pomilostitev se začne na prošnjo ali po uradni
dolžnosti.
Postopek za pomilostitev z odpustitvijo kazenskega pregona
se začne le po uradni dolžnosti.
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stojni državni tožilec tudi v primeru, ko se postopek za pomilostitev začne po uradni dolžnosti.

9. člen
Predsednik senata oziroma sodnik posameznik zavrže s sklepom prošnjo za pomilostitev:
- če jo je vložila oseba, ki nima te pravice;
- če je vložena pred potekom roka iz drugega odstavka 8.
člena tega zakona;
- če je vložena pred pravnomočnostjo sodbe;
- če pomilostitev po zakonu ni dopustna.

15. člen
Ministrstvo, pristojno za pravosodje, lahko zahteva od državnih organov, organov lokalnih skupnosti, organizacij in skupnosti podatke, potrebne za odločitev o pomilostitvi.
16. člen

Zoper sklep iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba.
Glede pritožbe se smiselno uporabljajo določbe zakona
o kazenskem postopku o pritožbi zoper sklep.

Ministrstvo, pristojno za pravosodje, predloži predsedniku
republike poročilo o navedbah prosilca, zbranih podatkih in
mnenjih s predlogom ministra o pomilostitvi.

10. člen

17. člen

Predsednik senata oziroma sodnik posameznik s sklepom
ustavi pomilostitveni postopek, če prosilec umakne prošnjo
za pomilostitev ali če obsojenec v času, ko teče pomilostitveni
postopek, umre.

Pomilostitveni postopek mora biti hiter.
18. člen
Minister, pristojen za pravosodje, izda najkasneje v 30 dneh
po uveljavitvi tega zakona navodilo o delu sodišč v zvezi
s pomilostitvenim postopkom.

11. člen
Sodišče v postopku za pomilostitev zahteva od pristojnih
državnih organov, organov lokalnih skupnosti, organizacij in
skupnosti podatke o obsojenčevih socialnih in premoženjskih
razmerah, o njegovem življenju pred nastopom prestajanja
kazni, o obnašanju med prestajanjem kazni in o drugih okoliščinah, pomembnih pri odločanju o pomilostitvi.

Do uveljavitve navodila iz prejšnjega odstavka se uporablja
navodilo o delu sodišč v zvezi s pomilostitvenim postopkom
(Uradni list SRS, št. 14/78).
19. člen

Če se prosilec sklicuje na določena dejstva ali okoliščine, ki
utegnejo biti pomembne za odločitev o pomilostitvi, jih
sodišče preveri.

Prošnja za pomilostitev v zadevah, pravnomočno končanih do
1.1.1995, se vloži pri okrajnem oziroma okrožnem sodišču, na
katerega je bil po zakonu prenešen arhiv temeljnega sodišča,
ki je izreklo sodbo na prvi stopnji.

12. člen

V zadevah iz prejšnjega odstavka da sodišče mnenje iz prvega
odstavka 12. člena tega zakona v sestavi, v kateri bi odločalo
pri sojenju na prvi stopnji po uveljavitvi zakona o kazenskem
postopku (Uradni list RS, št. 63/94 in 70/94).

Prošnjo za pomilostitev pošlje sodišče skupaj s svojim obrazloženim mnenjem ministrstvu, pristojnemu za pravosodje.
Mnenje iz prejšnjega odstavka da sodišče v enaki sestavi, kot
je odločalo pri sojenju na prvi stopnji.

20. člen

13. člen

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati določbe
zakona o pomilostitvi (Uradni list SRS, št. 12/77).

Mnenje o upravičenosti pomilostitve da tudi pristojni državni
tožilec.

21. člen

14. člen

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

Mnenje o upravičenosti pomilostitve podata sodišče in pri-

OBRAZLOŽITEV
Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji, dne 11.4.1995,
v drugi obravnavi sprejel predlog zakona o pomilostitvi in
naložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi predlog zakona
za tretjo obravnavo.

V besedilo predloga zakona so vključeni tudi sprejeti amandmaji: 14. člen (13. a člen predloga zakona za drugo obravnavo), k 18. členu (prej 17. člen) in 19. člen (17. a člen
predloga zakona za drugo obravnavo).

V skladu s 195. členom Poslovnika Državnega zbora je besedilo navedenega predloga zakona pripravljeno za tretjo
obravnavo.

Zaradi vključenih amandmajev so členi predloga zakona preštevilčeni.
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Strategija

GOSPODARSKEGA
SLOVENIJE
-

RAST,

-

RAZVOJA

PRIBLIŽEVANJE

KONKURENČNOST

EVROPI

IN

INTEGRIRANJE
- EPA 1107
Vlada Republike Slovenije je na 139. seji dne 20. aprila
1994 sprejela:
- STRATEGIJO GOSPODARSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE - PRIBLIŽEVANJE EVROPI - RAST, KONKURENČNOST IN INTEGRIRANJE,

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

ki jo pošilja v obravnavo.
Hkrati pošilja gradivo Urada
Republike Slovenije
za makroekonomske analize in razvoj »Razvojne odločitve
- ob pripravi strategije gospodarskega razvoja Slovenije
- utemeljitev projekta.

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- dr. Janez POTOČNIK, direktor Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj.

PRIBLIŽEVANJE EVROPI RAST, KONKURENČNOST IN INTEGRIRANJE
STRATEGIJA GOSPODARSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE
Analize in scenariji v dokumentu temeljijo na podatkih, ki
so bili razpoložljivi do junija 1994.

OSNOVNI PODATKI ZA LETO 1993
20,256
1,990,623
98.3
271,760

Pričakovana življenjska doba
ženske
moški
Koeficient reprodukcije
Umrljivost dojenčkov na 1000 živorojenih
Število študentov na 10000 prebivalcev

77.3
69.5
1.36
8.9
202

Prebivalstvo v tisočih (povprečje leta)
V starosti od 15 do 64 let
Aktivno prebivalstvo
Delovno aktivno prebivalstvo
Registrirani brezposelni
Brezposelni od vseh aktivnih

1,085
917
788
129
14.1

Bruto domači proizvod v mio USD

6,366
8,580

Mednarodna menjava v mio USD
Izvoz blaga in storitev
Uvoz blaga in storitev
Saldo tekočega računa plačilne bilance
Devizne rezerve konec leta
Celotno stanje dolga (identificiranega)

7,441
7,285
150
1,570
1,873

Podjetja In organizacije
Število (stanje konec leta)
Zaposlene osebe (povprečje leta)
Povprečna bruto plača na zaposlenega v USD
Povprečna neto plača na zaposlenega v USD

REPUBLIKA SLOVENIJA
Površina v km2
Prebivalstvo
Gostota naseljenosti (na km2)
Prebivalstvo glavnega mesta Ljubljane

Bruto domači proizvod na prebivalca v USD
BDP na prebivalca po kupni moči

Povprečni uradni tečaj USD
Povprečni uradni tečaj DEM
Porast cen na drobno v % (povprečje leta)

64,098
626,806
666
414
113.2
68.4
32.3

Vir: Zavod RS za statistiko, Banka Slovenije
1.VREDNOTE IN CILJI STRATEGIJE GOSPODARSKEGA
RAZVOJA
tegija gospodarskega razvoja Slovenije opredeljuje cilje strategije, pogoje za dosego ciljev, dejavnike razvoja in načela in
sredstva ter ukrepe za dosego postavljenih ciljev. Strategija
gospodarskega razvoja se omejuje na opredelitev vloge
države v slovenskem gospodarskem razvoju in je kot taka
temeljni okvir za odločanje in delovanje drugih subjektov
v gospodarskem pa tudi širšem družbenem razvoju Slovenije.
Pri tem zavestno ne Identificira dejavnosti in panog, ki naj bi

12,672
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ustrezno gospodarsko in socialno infrastrukturo ter razvijati
dejavnike gospodarskega razvoja, pri čemer je poseben
poudarek na izboljševanju kvalitete delovne sile, na hitrejšem
tehnološkem napredku in na razvoju podjetništva. Povečevanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva je naloga vseh
dejavnikov družbenoekonomskega življenja: podjetij, podjetnikov, delavcev in države. Večja konkurenčnost države se bo
kazala v hitrejši rasti produktivnosti dela, ki je glavni vir
gospodarske rasti.

bile predmet selektivne državne podpore. Prav tako ne opredeljuje posebej konkurenčnih prednosti Slovenije, saj so lete implicitno opredeljene z vsebino celotnega dokumenta.
Predvideni gospodarski razvoj bo dosežen z uveljavitvijo tržnega gospodarstva, zasnovanega na privatni lastnini,
s pomembno vlogo javne lastnine. Trg bo prevladujoč mehanizem menjave produktov, storitev in produkcijskih dejavnikov. Njegove nepopolnosti bodo predmet korekcij s strani
države. Cilj slednjih bo ustvarjanje enakih možnosti za ekonomski razvoj ter ohranitev družbeno dogovorjene ravni socialne varnosti, ekološke zaščite in nacionalne identitete.

Osnovno izhodišče je, da gospodarstvo deluje samostojno in
tržno. Gospodarstvo se razvija v osnovi na podlagi lastnih sil,
motivov in dinamike. Vloga države je komplementarna in je
v tem, da ustvari in vzdržuje osnovne možnosti za gospodarski razvoj. V porajajočem se globalnem gospodarstvu se ne
pojavljajo zgolj podjetja, ki si v svetovnem gospodarstvu medsebojno konkurirajo, vse več je tudi konkurence med državami za vire in za trge. Konkurenčnost države sloni na sposobnosti podjetij, da učinkovito organizirajo in uporabljajo
svoje vire in na sposobnosti države oziroma vlade, da izboljša
konkurenčni položaj države z izboljšanjem makroekonomskih
politik, delovanjem trgov in z izboljšanjem razvojnih dejavnikov. Vlade posameznih držav se morajo odzivati na ekonomske ukrepe drugih držav. Oblikovanje strategije gospodarskega razvoja je sestavni del izboljševanja konkurenčnosti
države na svetovni gospodarski sceni.

Privatna lastnina produkcijskih sredstev bo ustvarila pogoje
za neodvisno odločanje samostojnih gospodarskih osebkov
na trgu, kar bo vodilo v učinkovito gospodarjenje. Ob lastninski pravici kot temelju za upravljanje gospodarstva bo participacijazaposlenih v lastništvu in odločanju prispevala k ustvarjanju socialnega ravnotežja.
Slovenija je gospodarsko srednje razvita država na prehodu
v tržno gospodarstvo z demokratičnim političnim sistemom in
z gospodarstvom, ki je bilo v letih od 1981 do 1992 ekonomsko ininstitucionalno v globoki krizi. Cilji strategije so omejeni na gospodarstvo. Izhodišče postavljanja ciljev je, da je
prihodnost zelo negotova in nepredvidljiva. Zato je izhodiščni
cilj, da se slovensko gospodarstvo usposobi za uspešno
soočanje z Izzivi, ki pa danes še niso vsi znani. Gospodarstvo
se mora tako usposobiti, da se bo dobro odrezalo, karkoli se
bo zgodilo. Na gospodarski razvoj močno vplivajo nenadni
šoki in zato je pomembna sposobnost družbe, da jih obvlada.
Za Slovenijo velja, da bo večina le teh prišla od zunaj. Še
danes se soočamo s posledicami nekaterih hitrih sočasnih
sprememb, ki so se zgodile pred nedavnim: razpad Jugoslavije, državna osamosvojitev in razpad političnega ter preoblikovanje in stabiliziranje ekonomskega sistema. Tudi mnoge
druge države so doživele podobne pretrese. Vitalnost slovenskega gospodarstva se bo pokazala, če bo uspelo relativno
hitreje in bolje prevladati njihove posledice. Naslednja takšna
sprememba utegne biti vključitev v Evropsko unijo.

Sestavni del konkurenčnosti nekega gospodarstva je učinkovita, kakovostna In vitka državna uprava. Organizacija
države, njena kadrovska sestava in management javnih zadev
so pomembne sestavine uspešnega delovanja države.
Velikost in širjenje trga je za majhno državo ključno razvojno
vprašanje. Mednarodni trg ni vprašanje izbire, temveč nujnost. Mednarodna ekonomska orientacija Slovenije je zato
osnovno strateško vprašanje. V ta okvir se postavlja nujnost
vključevanja Slovenije v evropske integracije. Vključitev
v evropske integracijske procese bo za Slovenijo pomenila
razširitev trga, vključitev v evropske tokove kapitala in prenosa tehnologij in vključitev v udeležbo v evropskem fondu
idej. Prizadevanje Slovenije za vključitev v EU odpira možnost
razvojnega dohitevanja s prenosom razvojnih dejavnikov. Če
Slovenija ostane zunaj evropskih integracij, je njena razvojna
prihodnost precej bolj negotova, verjetnost, da bo kdaj razvojno dohitela povprečje razvitih evropskih držav, pa precej
zmanjšana. Vendar se je potrebno zavedati, da vključitev
v evropske integracije ni rešitev sama po sebi. Dejstvo namreč
je, da nekateri razvojni dejavniki niso prenosljivi, ker jih lastniki nočejo prenesti na druge lastnike ali v druge države ali po
naravi stvari niso prenosljivi. Tudi nekatera znanja nisoprenosljiva. Zato so še vedno najpomembnejši domača produkcija
razvojnih dejavnikov, domači tehnološki napredek ter
domače nastajanje in razvijanje idej. To pa tudi zato, ker je
mednarodni pretok razvojnih dejavnikov dvosmerna cesta
- tudi tu deluje trgovina, tuje ideje lahko pridobi nekdo, ki
tudi sam lahko ponudi svoje v zamenjavo.
Cilj trajne obstojnosti gospodarskega razvoja z vidika nacionalne identitete, varovanja okolja In socialne varnosti je
omejitev oziroma okvir, ki ga je potrebno upoštevati pri
načinu gospodarskega razvoja. Skrb za sonaraven ali ekološko obstojen gospodarski razvoj postaja vse bolj pomembna
strateška naloga države. Z vidika gospodarskega razvoja socialna varnost ljudi zagotavlja večjo prožnost gospodarstva pri
zaposlovanju in večjo stabilnost v gibanju življenjske ravni.
Tako zmanjša odpor ljudi do sprememb. Glede na majhnost
slovenskega kulturnega in etničnega prostora je potrebno,
posebno v mednarodnih gospodarskih povezavah, skrbeti za
ohranjanje nacionalne kulturne identitete slovenskega
gospodarskega prostora. Kljub globalizaciji gospodarstva se
bodo nacionalne značilnosti ohranjale. Slovenija bo s tem
dala svoj prispevek v svetovno zakladnico nacionalnih raznovrstnosti.

Cilj strategije gospodarskega razvoja je torej kvalitativen, ne
zgolj kvantitativen, prav tako cilj ni zgolj stanje, temveč proces. Morebitne kvantitativne cilje je potrebno postaviti relativno, glede na druge države.
Ključni cilji strategije gospodarskega razvoja Slovenije so
naslednji:
1) Hitrejša gospodarska rast z razvojnim dohitevanjem razvitih evrojisklh držav;
2) Večja konkurenčnost slovenskega gospodarstva;
SrVRTjučevanje v evropske Integracije;
4) Trajna obstojnost a o spojda rsKeg a razvoja z okoljskega,
socialnega in nacionalno kulturnega vidika.
Glede na predvidevanja, da bo svet v prihodnjem desetletju
rasel po stopnji okrog 2 do 3%, Evropa po stopnji 3 do 4%, je
za Slovenijo smiselno postaviti višjo ciljno stopnjo rasti BDP.
To pomeni, da se postavlja za cilj postopno dohitevanje
povprečja razvitih evropskih držav v gospodarski razvitosti.
Ta cilj o razvojnem dohitevanju Evrope je mogoče utemeljevati. Slovenija je glede na Evropo manj razvita in ima zaradi
tega možnost hitrejše rasti od razvitih držav. To izvira iz
možnosti posnemanja in prenosa razvojnih dejavnikov iz razvitejših držav. Glede na to, da Slovenija spada v isti kulturni in
civilizacijski krog kot Evropa, je gospodarska konvergenca
načeloma mogoča. Drugi razlog za pričakovano hitrejšo rast
je v tem, da je Slovenija že več kot desetletje v globoki krizi.
Zelo pogosto se po takih krizah pojavi daljše razdobje hitre
rasti, če je država tega seveda sposobna. Zamisel strategije je,
da bo Slovenija to priložnost izkoristila in je ne bo zapravila
z obnašanjem, ki je nasprotno interesom gospodarskega razvoja.

2. SPLOŠNI POGOJI ZA GOSPODARSKI RAZVOJ
SLOVENIJE

Slovenija bo hitrejšo gospodarsko rast dosegla z večjo konkurenčnostjo gospodarstva. Za ta namen je potrebno urediti
in stabilizirati makroekonomske razmere, graditi in vzdrževati
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2.1. RAZVOJ SVETOVNEGA GOSPODARSTVA IN NJEGOV
VPLIV NA SLOVENSKO GOSPODARSTVO
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•proračunski deficit na| bi padal od 5% BDP proti 1,5%

2.1.1. NUMERIČNE NAPOVEDI O RAZVOJU
MEDNARODNEGA OKOLJA

• Izvoz naj bi ra»el po 5% letno, uvoz po 5,5% letno (v
evropskem delu OECD na] bi Izvoz rasel hitreje od uvoza):
načrtuje se presežek v trgovlnskTprlman)kl|a| v plačilni
bilanci,
• domače povpraševanje naj bi raslo po 2,1% do 2,7%
letno.

Napovedi so izračunane kot povprečja ocen glavnih mednarodnih institucij in pokrivajo koncentrične kroge okrog Slovenije, so srednjeročne do leta 2000 in vključujejo najpomembnejše makroekonomske agregate.
Tabela 2.1.: Napovedi razvoja mednarodnega okolja

Svetovna rast produkcije (BDP)
Rast zaposlenosti
Stopnja nezaposlenosti
Inflacija
Rast plač
Rast trgovine
Rast izvoza
Rast uvoza
Dolgoročne obresti
Kratkoročne obresti
Proračunski primanjkljaj

Svet
2.5 do 3.7% (povpr. 3%)
nerazviti 5%

OECD

EU

Vzhodna Evropa

2.5%

1.9 do 2.9%
med 0.2 in 1.6%

med 1.4 in 0.4%

dolgoročno 4%
med 0.3 in 2%
kratkoročna 15%
med 5 in 28% letno
kratkoročno 2 do 3%
kratkoročno 2 do 3%

6%
počasneje kot 6%

kratkoročno 6.3%
kratkoročno 5.3%

iz 8.5 na 7.6%

6%
6.3 do 7.1%
5.3 do 6.1%

5%
5.5%

med 3.5 in 2.6%

od 5% BDP na 1.5% BDP

negativen kratkoročno
-3% BDP

Rast domačega povpraševanja
VirNapovedi WB, IMF, ECE UN, WIIW, PlanECON, OECD, EBRD

od 2.1 do 2.7%

a) Startna osnova napovedi so zunanji pogoji gospodarjenja,
kiso eksogeni vsem regijam in državam. Razpoložljive srednjeročnenapovedi obetajo poslabšanje nekaterih in izboljšanje drugihzunanjih pogojev gospodarjenja.

č) Za dežele v razvoju je napovedana (MMF) gospodarska
aktivnost nad svetovnim povprečjem v razdobju 1995-1998.
•
•
•
•
•
•
•

• svetovna rast produkcije bo 2-3% letno,
• medvalutna razmerja se bodo gibala v okvirih: DEM/
USD=1.6fl-1.75, Yen/USD=104-108,
• cena nafte bo rastla proti 18USD za s o d č ek, cene nenaftnih surovin po 2%~na~leto,
• obrestne mere bodo v okvirih: kratkoročne 5.3-6.1%,
dolgoročne 6.3-7.1%, v deželah na prehodu pa za 2 do
3 odstotne točke~vtije.

finalnega 3.7%

BDP 6% (BDP na prebivalca 3,9%),
potrošniške cene j 1,2%,
odnos investicije/BDP naj bi znaial 27,2%,
Izvoz 9%,
uvoz 8,5%,
termsot trade -0.1%.
skupni primanjkljaj tekoče bilance 81 milijard USD letno.

Posebno hitra gospodarska rast je predvidena za Azijo (7%),
počasnejša za Afriko (4.75%). Relativna zadolženost dežel
v razvoju kot celote naj bi se nadalje zmanjšala.

b) Svetovno gospodarstvo bo izboljševalo gospodarske
rezultate do leta 1998, zatem nastopi, po ocenah mednarodnih institucij, le rahlo poslabšanje, tako da bodo glavni rezultati (produkcija, trgovina, nezaposlenost, inflacija) v letu 2000
bistveno ugodnejši, kot so v obdobju 1993/94.

d) Evropska unija (EU) omejuje napovedi med pesimističnim
in optimističnim scenarijem, slednjim dodatno izboljšanim
s predvideno aktivno zaposlovalno politiko in sklenjenim
socialnim dogovorom. Pomembnost EU kaže dejstvo, da je
prisotna v slovenskem izvozu skoraj s 60%, izvoz pa predstavlja skoraj 60% slovenskega BDP. Torej 1/3 finalnega povpraševanja Slovenije predstavlja izvoz v EU. S priključitvijo treh
novih članic bo delež EU v slovenski blagovni menjavi s tujino
porasel na preko dve tretjini.

Razvite države so v tem primeru članice OECD, ki ustvarijo po
razpadu Sovjetske zveze vsaj 75% svetovne produkcije in še
večji odstotek trgovine. Med nerazvitimi so včasih dežele
srednje in vzhodne Evrope na prehodu obravnavane posebej.
Povprečne napovedi za svet kot celoto je mogoče najti le za
proizvodnjo in trgovino. Rast proizvodnje v svetu v celoti bo
2.5% - 3.7% letno (povprečje okrog 3%). V razvitih državah
bo stopnja rasti nižja kot v državah v razvoju (5% letno),
a prepad bo rastel zaradi tudi do 10-kratnih razlik v startni
osnovi bruto družbenega produkta (BDP) na prebivalca.

•
•
•
•
•
<•

Svetovna trgovina naj bi rasla v povprečju 6% letno (spet
trgovina držav v razvoju bistveno hitreje kot trgovina razvitih),
kar pomeni, da je predvideni koeficient elastičnosti mednarodne trgovine na aktivnost (proizvodnjo) kar 2.

rast BDP med 1.9% In 2,9%,
rast zaposlenosti med 0,2% In 1,6%,
inflacija med 3,5% in 2,6%,
rast plač medT,4% In 0,4%,
rast izvoza 6%, uvoza počasneje,
rast finalnega povpraševanja po stopnji 3,7%.

Očitno EU v primerjavi s celotnim razvitim svetom (najpomembnejši gospodarski velesili sta ZDA in Japonska, ki proizvedeta več kot 1/3 svetovnega produkta, EU 1/4, vsi skupaj
vsaj 60%) pričakuje počasnejšo rast in s tem v zvezi višjo
stopnjo brezposelnosti, a v bolj stabilnih razmerah (višja stopnja notranjega in zunanjega ravnotežja). Gre za relativno nižjo
stopnjo inflacije ter manjša neravnotežja proračuna in
menjave s tujino pri članicah EU.

c) Napovedi za države članice OECD, katerih gospodarstvo
obvladuje svet in determinira svetovne gospodarske tokove,
so zmernejše od svetovnih povprečij.
• cene naj bi rasle v razvitih po ipovprečno 2,5% letno (v
OECD ipadec letne Inflacije od 3,5 % na 2,8%), v nerazvitih
država!li nasploh po 40% letno,
• stopnja nezaposlenosti naj bi se zniževala od 8,5% na
7,6% (v evropskem delu OfcCD naj bi bila vsaj kakšni
2 odstotni t očki vl*|aE

e) Za Vzhodno Evropo (države na prehodu) je predvideno le
postopno okrevanje in oživitev aktivnosti, tako da napovedani
povprečni rezultati za celotno razdobje do leta 2000 niso
bistveno boljši od rezultatov v razviti Zahodni Evropi. To pa
pomeni, da naj bi se prepad med obema deloma Evrope
59
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povečal. Posebej neugodne so napovedi ohranitve visoke
stopnje nezaposlenosti, večje inflacije kot v razvitem svetu in
deficita v mednarodni menjavi. Napoved:
•
•
•
•

2.2.INTEGRACIJSKA PRIZADEVANJA SLOVENIJE
Temeljna strateška opredelitev Slovenije je približevanje
Evropi, vprašanje pa je, po kateri poti in časovno kako intenzivno.

dolgoročna rast BDP je 4%,
mTTacija naj bi bila med 5-28% letno.
rast zaposlenosti: 0,3%—2% letno,
zunanjetrgovinska bilanca naj bi "bila negativna.

2.2.1.DEJAVNIKI EKONOMSKEGA INTEGRIRANJA SLOVENIJE

Velike razlike v uspešnosti gospodarjenja med državami in
splošna nestabilnost so razlog, da so napovedi že za srednjeročno razdobje redke. Kratkoročna napoved za 1995 kaže:
19% inflacijo, 15% stopnjo nezaposlenosti, 2% - 3% rast plač,
rast izvoza 6.3% in uvoza 5.3% ter negativno plačilno bilanco
na ravni -3% BDP.

Dejavniki ekonomskega integriranja Slovenije so zunanji in
notranji.
Med zunanjimi dejavniki so: predpisani pogoji za vključitve
v integracije; razvojni procesi v Evropi (dinamika sprememb
v EU, uresničevanje asociacijskih sporazumov z EU), spremembe v evropskem ekonomskem prostoru (krčenje in verjetni razpad EFTA v juniju 1995), nadaljnje razvijanje centralnoevropske cone svobodne trgovine; svetovni razvoj: severnoameriška cona svobodne trgovine in njena širitev na pacifiške države (če se bo ta asociacija širila, se bo posledično tudi
EU in bo prej pripravljena absorbirati Slovenijo); odnos
Zahoda do vzhodne Evrope in Rusije; zunanja presoja integracijske primernosti Slovenije (kar je že povezano z notranjimi rezultati Slovenije).

f) Sosede in najvažnejše ekonomske partnerke Slovenije so
Nemčija, Italija, Francija, Hrvatska in Avstrija (Madžarska je
soseda, je pa zamenjana s Francijo kot tretjim najpomembnejšim trgovinskim partnerjem). Predstavljajo blizu 2/3 slovenske
blagovne menjave (izvoz plus uvoz), delež pa je vsaj enako
velik tudi v storitveni menjavi in v kapitalni bilanci. Pri številkah za posamezne države gre za njihove lastne napovedi, ki
so lahko zato preveč optimistične.
Tabela 2.2.: Napovedi razvoja glavnih gospodarskih partnerk
Slovenije, 1994-1998
V%
NEMČIJA ITALIJA FRANCIJAHRVATSKA AVSTRIJA
RAST BDP
ŠT
2.7-3.4
15 2.0-3.0
INFLACIJA
...
2.7
2.0
2.0
BREZPOSELNOST
9.4
10.3
12.4
15.5
OBRESTI
- KRATKOROČNE
4-5.1
5.9
5.7
13.9
- DOLGOROČNE
I
Šl
6^2
11.0
I
RAST IZVOZA
5.5
6.7
5.3
5.4
5.3
RAST UVOZA
3.5
5.3
5.0
4.9
5.2
Vir: Naonvedi državnih institucij na konferenci OECD, Pariz 1994,
Hrvaška: Državni zavod za makroekonomske analize i prognoze

Sama EU in sistem njenega odločanja se bosta bistveno
spremenila (nova ureditev od letal997) z razširitvijo od 12 na
15 članic, s spremembo glasovanja, z odločitvijo o večji vlogi
evropskega parlamenta proti Komisiji ter z opredelitvijo
o samostojnem vodenju ekonomske (posebej monetarne)
politike članic v okviru Unije. Ob dvajsetletnem slabšanju
rezultatov v EU je v zadnjem razdobju od začetka uvajanja
notranjega trga (od leta 1985) prišlo do izboljšav (promet,
transport, odprava mej), ki so imele pozitivne posledice. Vprašanje nadaljnjega širjenja EU je povezano s tehničnimi potrebami širitve trga (proti Vzhodu) in nadaljnjega razvoja notranjega trga, z dokončnim prelomom s socializmom v vzhodni
Evropi in z odgovorom na morebitne širitvene integracijske
pobude ZDA na ameriški celihi oziroma v Pacifiškem bazenu.
Med notranjimi slovenskimi dejavniki integriranja, opredeljenimi v najbolj splošni obliki, so: uspešnost gospodarskega
stabiliziranja, skladno in učinkovito gospodarsko usmerjanje,
zakonodajna ustreznost in primerljivost ter demokratičen in
stabilen politični sistem.

Kot za razvito Evropo v celoti (ki predstavlja vsaj 3/4 mednarodnih ekonomskih partnerjev Slovenije) tudi za največjih pet
partnerjev velja ugotovitev, da je njihova predvidena dinamika
aktivnosti pod svetovnim povprečjem, nezaposlenost nad
povprečjem, obresti na ravni povprečja, dinamika rasti izvoza
pod povprečjem, rast uvoza pa naj bi zaostajala za rastjo
izvoza. Za uresničitev ambicioznejših načrtov ostaja tako Sloveniji ali večanje deležev menjave pri glavnih partnerjih ali
osvajanje novih bolj konjunkturnih trgov.

2.2.2. PRIBLIŽEVANJE SLOVENIJE EVROPSKI UNIJI
Strateško najpomembnejše vprašanje integracijskih prizadevanj je približevanje Slovenije EU.
Pri vključevanju v EU je potrebno izračunati koristi in stroške.
V prehodnem razdobju je potrebno nadaljevati z aktivnostmi
za pospešitev gospodarskega sodelovanja s skupino šestih
držav, ki imajo že asociacijske sporazume z EU, čeprav
bistveno več kot 10% deleža le-teh v slovenski mednarodni
menjavi iz naravnih razlogov (velikost gospodarstev in podobnost njihovih struktur) ni mogoče pričakovati. Če prevlada
interes po vključitvi v EU, do tega v najboljšem primeru ne bo
prišlo pred letom 2000 (torej ne v okviru razdobja, ki ga
obravnava gospodarska strategija). Slovenska odločitev o prizadevanjih za vključitev v EU pa zahteva pospešeno nadaljevanje izdelav tehničnih analiz posledic in pogojev vključevanja za različna kritična področja (promet, energija, denarni
sistem, itd.).

Med mnogimi predvidevanji različnih mednarodnih institucij
in institutov so v nadaljevanju predstavljene nekatere globalne razvojne usmeritve, ki prvenstveno veljajo za razvite
države, so pa pomembne tudi za Slovenijo. Nadaljevalo se bo
spreminjanje strukture BDP: napoveduje se padec deleža
kmetijstva na 5% - 10% in industrije na 20% - 30% BDP ter
ustrezno povečanje deleža storitev na okrog 2/3. Razvoj telekomunikacij in informacijskih tehnik bo zmanjševal prepreke
mednarodni ekonomski menjavi. Investicije bodo v veliki meri
usmerjene v informatiko. S tem v zvezi se bo struktura lastništva prilagodila. Države bodo pripravljene podeljevati koncesije za uporabo zemljišč v namene širjenja komunikacijskih
zvez. Znanje bo tudi v bodoče ostalo eden redkih še subvencioniranih proizvodnih dejavnikov (večji odstotek šolanih in
uveljavitev načela stalnega izobraževanja). Globalne strateške povezave med velikimi in srednjimi podjetji različnih
držav se bodo krepile, predvsem preko izdelave in uresničevanja skupnih razvojnih projektov. Potem, ko bodo makroekonomsko stabilnost dosegle vse države (tako da z nižanjem
stroškov plač in države ter z večanjem prihrankov prednosti
ne bo mogoče doseči), se bo konkurenca med državami
prenašala naprej na področje nižanja stroškov z obvladovanjem novih tehnologij in znanj.
poročevalec, št. 19

Prvi, že doseženi korak integriranja Slovenije z EU je sedanji
kooperacijski sporazum, ki je v bistvu razširjena verzija nekdanjega sporazuma sui generis bivše Jugoslavije z EU, ki ga
nadomešča. Vključuje določila o gospodarsko-tehničnem
sodelovanju, povečanju trgovinske menjave, o regionalnem
sodelovanju (Osimo) in institucionalnem organiziranju sodelovanja. Vsebuje tudi evolutivno klavzulo, torej predvidevanje,
da se razvije naprej v asociacijski sporazum.
Drugi korak, predvideni asociacijski (evropski) sporazum,
uvaja cono svobodne trgovine (kasneje integriranje v EU
zahteva vsaj carinsko unijo), kar bi pomenilo zniževanje carin60

skih stopenj in liberalizacijo pretoka blaga, storitev in proizvodnih dejavnikov, z začetno asimetrično obravnavo v korist
Slovenije. Ta sporazum zahteva dosledno nacionalno obravnavo tujih partnerjev. Kakor so pokazali pripravljalni stiki za
začetek pogajanj o asociacijskem sporazumu EU-Slovenija,
so za sklenitev sporazuma potrebne koncesije obeh pogajalk.
Gre za liberalizacijo prometa storitev, ustanavljanje tujih
podjetij, vlogo luke Koper, kumulacije v protokolu o poreklu
blaga, odpiranje Slovenije za industrijske proizvode, koncesije obeh v trgovini s kmetijskimi proizvodi, za statistično
sodelovanje, carinsko sodelovanje ter zakonodajo (pravni
red).

povprečjem držav treh najnižjih inflacij v EU). Od tod sledi, da
ne more izpolnjevati preostalih dveh kriterijev, saj sta neposredno vezana na relativno inflacijo posamezne države:
obrestne mere države smejo biti največ 2 odstotni točki nad
povprečjem držav treh najnižjih obrestnih mer v EU in tečaj
domače valute mora biti stabilen tečaj (v okviru evropske
denarne enote).
2.2.3. DRUGA PRIZADEVANJA SLOVENIJE ZA EKONOMSKO
POVEZOVANJE S SVETOM
Glede na negotovost hitrosti integriranja v EU in nezadostno
hiter gospodarski razvoj EU (za absorbcijo slovenskih ekonomskih razvojnih ambicij) so pomembna še druga prizadevanja za ekonomsko povezovanje Slovenije s svetom. Sklenitev sporazumov o coni svobodne trgovine z državami
CEFTE je že omenjena kot del strategije poti približevanja EU,
pri čemer so njeni omejeni dometi znani. V Evropi obstaja iz
preostalih štirih članic sestavljena EFTA, vendar včlanitev
vanjo zaradi skromne medsebojne trgovinske menjave za
Slovenijo nima pomembnega neposrednega ekonomskega
pomena (delež preostalih članic EFTE v slovenski trgovini je
manj kot 2%), ima pa pomembne posredne ekonomske in
politično demonstrativne učinke. Kot potencialni partnerji
ostajajo države, s katerimi smo že imeli močno razvejane
gospodarske tokove - Vzhodna Evropa in države nekdanje
Jugoslavije. S slednjimi slovenska strategija ne predpostavlja
ničesar več kot ponovno vzpostavitev normalnih izvozno-uvoznih tokov blaga in storitev, podpis sporazumov o vzpostavitvi con svobodne trgovine, kjer bo to v obojestranskem
interesu, in morebitne manjše kapitalske prilive v bolj oddaljeni prihodnosti.

Ugotoviti je mogoče, da so s strani sedanjih članic EU odločilni kriteriji za presojo primernosti za sprejem v članstvo
v EU, torej že pri sklepanju asociacijskega sporazuma, političnostrateški in ne ekonomski. Splošno je potrebna sposobnost
absorbiranja države kandidatke s strani EU in njena sposobnost izpolniti kriterije delovanja EU. Med posebnimi kriteriji
politične narave za vključitev so demokratična ureditev, spoštovanje človekovih pravic, prilagojena zakonodaja, gospodarska konkurenčnost in zavzemanje države - kandidatke za
članico za razvojne cilje EU.
Asociacijski sporazum z EU (pričakujemo prehodno razdobje
okoli šestih let - sporazum bo Slovenija podpisala kasneje
kot prvih šest držav Vzhodne Evrope na višji stopnji gospodarske razvitosti, zato bi jih želela dohiteti do časa vključitve)
obsega določila o političnem dialogu, asimetrični coni svobodne trgovine za šest let, delni liberalizaciji kmetijstva in
ribištva, nacionalni obravnavi, pretoku delovne sile, liberalizaciji storitev, pretoka kapitala in plačil, zakonodajni prilagoditvi, kulturnem sodelovanju in skupnih institucijah.

Med bilateralnimi povezavami so v okviru iskanja bolj
konjunkturnih trgov, kot je Evropa, lahko cilji neevropski del
OECD (Japonska, države Commonvvealtha), azijski »tigri«,
Latinska Amerika, Bližnji in Daljni vzhod, čeprav v vseh teh
primerih razdalje (transportni stroški, informiranje) v veliki
meri zavirajo intenzivnejšo menjavo.

Tretji korak je polna vključitev Slovenije v EU, kar bi zahtevalo s strani Slovenije med drugim uresničevanje določil
strategije EU (VVhite Paper - Growth, Competitiveness,
Employment: The Challenges and Ways Forvvard into the 21 st
Century), ki zadevajo razvoj informacijske družbe, transportne infrastrukture, zaščite okolja in predvsem ustvarjanje
možnosti za odpiranje novih delovnih mest ter izpolnitev
konvergenčnih kriterijev v zvezi z vstopom v evropsko
denarno unijo kot končnim dejanjem integracije v EU.

Glede mednarodnih organizacij je po včlanitvi v GATT Slovenija dosegla tudi včlanitev v Svetovno trgovinsko organizacijo
(WTO) kot njena ustanovna članica. Ostaja še včlanitev
v Banko za mednarodne poravnave BIS, kjer gre za mednarodno povezavo in priznanje slovenske centralne banke, ki je
vezano z ureditvijo odnosov BIS z NBJ.

Evropska denarna integracija pomeni uveljavitev skupne
valute kot končni cilj do leta 1997 ali leta 1999. Kriza
v obdobju 1992/93 je zaradi neugodnih posledic liberaliziranega pretoka kapitala (»hot money«) in zvišanih obrestnih
mer ob združitvi Nemčije cilje EMU nekoliko odmaknila: nekatere države so izstopile iz monetarnega sistema, v njegovem
okviru pa so bile razširjene meje dovoljenega variiranja tečajev posameznih valut. Uveljavitev enotne valute pomeni v resnici fiksne tečaje in s tem odrekanje monetarni suverenosti
posameznih držav. Tako za sedanje članice kot za potencialno bodočo članico Slovenijo v prihodnje ima to pozitivne
(rast menjave, stabilnost, zniževanje stroškov in tveganj
menjave) in negativne posledice (izguba pomembnega instrumenta, zahteva po fleksibilnosti plač in mobilnosti delovne
sile kot instrumenta izravnave plačilnih bilanc namesto prilagajanja tečaja, izguba monetarne suverenosti).

2.3.TRANSFORMACIJA IN DOGRADITEV EKONOMSKEGA
SISTEMA
Ekonomski sistem določa učinkovitost gospodarstva pri njegovi dani strukturi. S sistemom in strukturo so določene tudi
možnosti ekonomske politike, s katero se da le do določene
mere zmanjšati gospodarsko neučinkovitost, ki bi izhajala iz
gospodarskega sistema. Medtem ko je oblikovanje ekonomskega sistema predmet zakonodajne oblasti, vodi ekonomsko
politiko izvršna oblast.
Slovensko gospodarstvo je na prehodu v devetdeseta leta
postalo »novo« zaradi štirih med seboj tesno povezanih
sklopov sprememb: iz socialističnega tržnega prehaja v kapitalistično, iz gospodarstva premajhne ponudbe postaja
gospodarstvo premajhnega povpraševanja, iz regionalnega
postaja samostojno neodvisno in iz industrijskega storitveno
gospodarstvo.

Dejstvo je, da je prehodno, v osnovnem stabilizacijskem pristopu ob osamosvajanju v začetku devetdesetih let, Slovenija
izbrala povsem različno pot od navedenih zahtev: eksogene
monetarne agregate kot instrument samostojne denarne politike in plavajoči tečaj kot endogeno posledico. Slovensko
stabiliziranje je na pravi poti, ob dozorelosti situacije (nizka
inflacija, zunanja konvertibilnost) pa bo v namene vključitve
Slovenije v evropsko denarno unijo lastne specifične instrumente potrebno prilagoditi.

Ekonomski sistem se mora temu prilagoditi. Njegovo preoblikovanje še ni zaključeno. Mnogo področij gospodarjenja še
ni ustrezno sistemsko urejenih (na primer: izoblikovanje
carinskega sistema, še nezaključena davčna reforma, lastninjenje infrastrukture, socialna zakonodaja, še nepopolna
civilna zakonodaja).

Izmed petih konvergenčnih kriterijev (gre v resnici za konvergiranje s pomočjo takšnih ukrepov ekonomskih politik, kar
naj bi vodilo h konvergenci ekonomskih rezultatov) danes
Slovenija izpolnjuje že dva fiskalna kriterija: deficit javnega
sektorja ni večji od 3% BDP, skupni javni dolg pa ni večji od
60% BDP. Ne izpolnjuje pa še odločilnega kriterija glede
inflacije (inflacija sme biti največ 1.5 odstotne točke nad

Preobrazba samoupravnega socialističnega gospodarstva
v tržno gospodarstvo, zasnovano na privatni lastnini, narekuje
spremembe v ekonomskem sistemu, vezane predvsem na: (1)
uvedbo in razvoj politične demokracije ter spremenjeno vlogo
države v gospodarstvu, (2) lastninsko transformacijo, (3) raz61
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voj finančnih trgov, (4) razvoj trga delovne sile in (5) razvoj
trga blaga in storitev z liberalizacijo ekonomskih odnosov
s tujino.

je čutiti zaradi prepočasnih sistemskih sprememb že danes.
Korak naprej od dosežene stopnje makroekonomske stabilnosti bo dejansko mogoč šele po ustreznih institucionalnih
spremembah ekonomskega sistema.

Osamosvojitev od Jugoslavije narekuje spremembe v ekonomskem sistemu, vezane predvsem na (1) prehod iz regionalnega v samostojno narodno gospodarstvo, (2) neposredno povezovanje Slovenije v mednarodne integracije in (3)
prehod iz uvozno.-substitutivnega v izvozno usmerjeno
gospodarstvo.

Idealno bi bilo doseči splošno minimalno soglasje med vplivnimi političnimi skupinami glede preobrazbe. Pri uveljavljanju
najpomembnejših korakov reform naj bi vlada (država) upoštevala tudi strokovna mnenja.

Nekateri normativni akti in institucije v procesu dograjevanja
ekonomskega sistema so prehodnega značaja, drugI pa
imajo trajno vrednost. Tako, na primer, lastninska transformacija kljub njeni trenutni pomembnosti po nekaj letih ne bo
več strateški cilj preoblikovanja ekonomskega sistema,
ampak bo pozornost usmerjena v zagotavljanje ustreznih
možnosti za nemoteno delovanje tržnega gospodarstva.

Minimalni pogoji za verodostojno, zaupanja vredno politiko
reform so tako:
• jasna mora biti diskontinuiteta s prejšnjim sistemom;
• oblikovanje minimalnega sistemskega okvira mora podpirati konsenz najpomembnejših koalicijskih in opozicijskih
strank;
• razgrnjen mora biti mehanizem možnega prilagajanja:
koliko časa bo poteklo do popolne uveljavitve nove zakonodaje, kakšna pomoč države je na voljo za prilagajanje, katere
bodo izjeme in koliko časa bodo veljale, katere sankcije
tvegajo tisti, ki zakonov ne bi upoštevali.

Hitrost in uspešnost preoblikovanja gospodarskega sistema
bosta kot notranji dejavnik poleg zunanjih dejavnikov odločilno sooblikovala stopnjo gospodarske rasti in razvoja. Scenarija predvidevata uspešno nadaljevanje transformacije ekonomskega sistema. Če pa bi prišlo v prihodnje pri tem do
večjih motenj, bi se v scenarijih napovedana rast in razvoj
upočasnila.

Ne glede na pomanjkljivosti, ki lahko izhajajo iz odločilne
vloge države pri sistemskih spremembah (zlorabe), lahko
samo država s svojo močjo zagotovi učinkovitost in trajnost
ustvarjanja novih institucionalnih temeljev tržnega gospodarstva. Zasebni interes, ki v tržnih gospodarstvih prinaša toliko
sadov, v razmerah pomanjkljivega sistemskega okvira vodi
v kaos in anarhijo. Spoštovanje pravil igre je javna dobrina, ki
jo mora v tržnem gospodarstvu zagotavljati država. Po zaključeni preobrazbi bo vloga države v gospodarstvu zmanjšana.

2.3.1. IZBOLJŠEVANJE UČINKOVITOSTI
DELOVANJA DRŽAVE
Uvedba in nadaljnji razvoj politične demokracije narekujeta
zagotovitev takšnega pravnega in institucionalnega okvira, ki
bo naklonjen razvoju privatnega sektorja in tržnega gospodarstva.

Pri transformaciji in dograditvi ekonomskega sistema je
potrebna jasna opredelitev, kakšno tržno gospodarstvo želi
Slovenija imeti. Kot končni cilj se predlaga sistem prevladujoče privatne lastnine in upravljanja podjetij, ki temelji na
vzdrževanju trajnih odnosov sodelovanja med zaposlenimi,
poslovodstvom in lastniki, z določeno vlogo bank in drugih
finančnih organizacij (podobno kot v celinskem germanskem
sistemu). V razdobju preobrazbe in velikih strukturnih sprememb pa velja odnose urediti bolj prožno, na pogodbeni
osnovi, z upoštevanjem dejstva, da so interesi različnih skupin medsebojno konkurenčni in s poudarjeno vlogo trga
kapitala (podobno kot v anglo-ameriškem sistemu). Šele
kasneje bi veljalo te odnose na osnovi lastne slovenske izkušnje podrobneje institucionalizirati. S prakso nekoordiniranega in nekritičnega prepisovanja zakonodaje držav, ki imajo
različne sisteme upravljanja podjetij in dolgo tradicijo tržnega
gospodarstva, je treba prenehati.

Slovenija mora dokončno postati pravna država (gre za
samostojnost tretje veje oblasti - pravosodne), kar med drugim pomeni, da morajo biti zakonski in podzakonski akti
javno objavljeni, da se zakoni dosledno izvajajo in sankcionirajo, da so pravila igre za državni in privatni sektor enaka in da
je zakonodaja stabilna.
Doseči je potrebno optimalno kooperacijo nosilcev družbene In ekonomske moči v procesu transformacije ekonomskega sistema. -Sedanji zakonski položaj vlade v Sloveniji ne
ustreza zahtevam preobrazbe, saj je le-ta pogosto postavljena zgolj v vlogo izvrševalca odločitev parlamenta in tako ni
jasne delitve med zakonodajno in izvršno oblastjo. S stališča
politike reform je vladi pravzaprav odvzeta tako odgovornost
kot tudi pristojnost v aktivni vlogi za pridobitev družbenega
konsenza med glavnimi nosilci ekonomske in politične oblasti.
Hitrost transformacije sistema je objektivno omejena, vendar
na posameznih področjih niso sprejete niti osnovne strateške
odločitve, kar je logična posledica opisane vloge države.
Teza, da postopnost reform zmanjšuje družbene stroške prehoda, velja le do določene mere. Pogosto se podcenjujejo
stroški, ki nastajajo, ker stara pravila ne držijo več, novih pa še
ni. Podcenjujejo pa se tudi koristi, ki jih prinaša privatno tržno
gospodarstvo na dolgi rok. Gradualistična strategija v Sloveniji je sprejeta pri večini, saj vzbuja med volilci prepričanje, da
se bo moč izogniti stroškom transformacije. V nekaterih primerih gre v resnici le za odlaganje teh stroškov na prihodnost
ali pa pade breme stroškov na politično manj vplivne skupine.

Razvoj sodobne države opredeljujejo problemi in izzivi, kot
so: zmanjšanje neprostovoljne brezposelnosti tako, da to ne
bo škodilo načelom tržno učinkovitega sistema; prepuščanje
dela suverenosti v procesu integriranja s tujino; nastajanje
novih vplivnih skupin (mladina, upokojenci) in državljanske
iniciative (kot oblike izjavljanja volje državljanov). Potrebna je
redefinicija države kot dobavitelja javnih dobrin, kjer vse
pomembnejšo vlogo dobiva privatni sektor. Sodobne usmeritve v razvoju države poudarjajo tudi nujnost zmanjšanja alienacije prebivalstva od odločitev oblasti. V to vodita razvoj
informacijske tehnologije, ki omogoča vedno večji pregled
prebivalstva nad dogajanji, in zaton pretiranega administriranja.

Učinkovitost preobrazbe sistema in s tem tudi zmanjšanje
njenih stroškov je v veliki meri odvisno od doseženega
soglasja za reforme. Za Slovenijo je moč ugotoviti, da strategija velikih šokov (big bang) ne more dobiti zadostne politične
podpore, tudi zato, ker je bila startna osnova (relativno razvito
gospodarstvo, višji standard in manj represiven političen
sistem) mnogo višja kot v drugih državah socializma. Zato
s preobrazbo veliko ljudi lahko kaj izgubi, od standarda do
politične moči, in radikalnost ukrepanj (zaradi negotovosti) ni
politična opcija večine. Ohranjanje statusa quo pa bi vendar
imelo še posebno na daljši rok negativne posledice. Nekaj jih

Znano je, da je narodno gospodarstvo toliko konkurenčno,
kolikor so konkurenčna njegova podjetja. Vpliv pa je tudi
nasprotnosmeren. Država kaže svojo konkurenčnost s prilagojenostjo pravil igre gospodarskim transakcijam, kot jih
narekuje sodobna tehnologija. To v Sloveniji zahteva redefinicijo vloge države in ekonomske politike, ki je v zagotovitvi
institucionalnega okvira, ki ga podjetja potrebujejo, da lahko
sama izkoristijo tržne priložnosti. Osnovna sistemska naloga
na prehodu je tako umik države iz gospodarstva in napotitev
zahtevkov ekonomskih subjektov na trg oziroma v obstoječi
mehanizem ekonomskega sistema.
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Vendar tržno gospodarstvo ne bo nastalo zgolj z liberalizacijami, temveč je potrebno rešiti vrsto organizacijskih problemov (državna uprava) in vzpostaviti zakonsko sankcionirane
mehanizme zavarovanja in zaščite potrošnikov in ekonomskih
subjektov (neodvisnost sodstva, zaščita premoženja, komercialna zakonodaja).

posredne učinke na drugih področjih (makroekonomska stabilnost, razvoj trga kapitala, preprečevanje razprodaje premoženja tujcem itd.) in kratkoročne razloge za upočasnitev procesa lastniške konsolidacije je potrebno upoštevati, vendar
le-ti ne morejo biti zadosten razlog za zaustavitev nujnih
strukturnih sprememb v lastništvu.

Ukrepi države in nosilcev ekonomske politike morajo biti
tržno konformni, saj velja sledeče pravilo: trg je tu, edina
izbira, ki jo ima država je, da s trgom »sodeluje« ali pa da
izgubi boj proti njemu. Če politika izgradnje sistema in vloge
države ni podrejena tržnemu gospodarstvu, se nujno nadaljuje vpliv birokracije, saj mora nekdo upravljati s sistemom
izjem za posamezne sektorje ali za družbene skupine.

Doseženi rezultati makroekonomskega stabiliziranja (ravnotežne cene produkcijskih tvorcev, doseženo notranje in zunanje makroekonomsko ravnotežje) omogočajo začetek privatizacije na mlkro ravni. Uspeh slednje postaja pogoj, da bi se
makroekonomska stabilizacija lahko nadaljevala (kontrola
plač s strani aktivnih lastnikov podjetij, njihova investicijska
usmeritev in akumuliranje itd.). Razprave o višini obrestnih
mer, deviznih tečajev, plač, deviznih rezerv, izvozu in uvozu,
investicijah so omejenega pomena v okoliščinah, ko finančne
discipline ni, podjetja niso v privatnih rokah in lahko preživijo
z najedanjem družbenega kapitala.

Vloga države v gospodarstvu se je v prehodnem razdobju
v primerjavi s predhodnim sistemom v Sloveniji politično
zmanjšala, ekonomsko pa se povečuje (na primer z uvajanjem različnih skladov). Racionalizacija državnih institucij ter
njihova ukinitev po dokončanju nalog, ki jih imajo v času
preobrazbe, in omejevanje najrazličnejših oblik subvencioniranja, sta prednostni nalogi, da ne bi stroški nove slovenske
države ogrozili možnosti za dinamičen razvoj gospodarstva.

b) Sanacija podjetij v prehodnem obdobju postaja po pričakovanju vse bolj obsežna. V nekaterih akutnih primerih se
postopno spreminja od posrednih, linearnih in pasivnih
metod v bolj neposredne, posamične in aktivne. Ob ekonomsko neželjenih posledicah sicer socialno pogosto upravičenega neposrednega poseganja države v gospodarstvo ostaja
upanje, da bo ob pospešenem uveljavljanju lastniške funkcije
novih delničarjev tudi tega vse manj. Spoštovati je potrebno
načelno opredelitev, da je prestrukturiranje podjetij pretežno
naloga novih lastnikov.

2.3.2. RAZVOJ PRIVATNEGA SEKTORJA
Slovenski privatni gospodarski sektor nastaja po dveh poteh,
s privatizacijo obstoječih družbenih podjetij (pred alii po
njihovi sanaciji) ter z nastankom novega zasebnega sektorja,
kjer imajo poseben poudarek hitro rastoča privatna podjetja.

V bodoče je potrebno prestrukturiranje s strani države preusmeriti predvsem na področja gospodarske infrastrukture,
kjer čakajo še velike naloge: opredelitev lastniških pravic na
infrastrukturi in v javnih podjetjih, ločitev lastništva in upravljanja od oblikovanja ekonomske politike, sanacija in racionalizacija poslovanja, vzpostavitev ustrezne regulative in delna
privatizacija dejavnosti. Ob lastninjenju večjega dela kapitala
javnih družb naj bi tudi tu skrb za sanacijo in prestrukturiranje
prešla na odgovorne lastnike. Zato velja pospešiti privatizacijo in med potencialnimi investitorji iskati strateške partnerje
za bodoči razvoj. V ta okvir spadata tudi sarjacija in privatizacija bank.

2.3.2.1. PRIVATIZACIJA IN SANACIJA
a) Slovenski model privatizacije vsebuje v prvi fazi kombinacijo odplačne in neodplačne razpršene privatizacije, kjer so
lastniki notranji in zunanji. Hitra izvedba izbranega modela je
v praksi pomembna zato, (1) ker (so) se v podjetjih v pričakovanju privatizacije odlagale pomembne poslovne in razvojne
odločitve, (2) ker podjetja že nekaj let poslujejo v pogojih, ko
stara pravila igre ne veljajo več, novih mehanizmov nadzora
na osnovi privatnega lastništva pa še ni, (3) ker je država
nehote potisnjena v položaj, da mora zagotavljati preživetje
ekonomsko šibkih podjetij v vmesnem razdobju in (4) ker
dolgoročna stabilizacija slovenskega gospodarstva ni
mogoča brez privatizacije podjetij. Koncentracija lastništva
v nadaljnji fazi, ki bo potekala preko trgovanja s privatizacijskimi delnicami, bo nadalje izboljšala učinkovitost podjetij.
Spremembo v lastniški strukturi bo potrebno usmerjati tako,
da bo ohranjena stabilnost trga kapitala.

2.3.2.2. RAZVOJ NOVEGA ZASEBNEGA SEKTORJA KOT
EDEN STEBROV RASTI
Država mora prispevati k ustrezni ekonomski klimi za razvoj
novega zasebnega sektorja,v določeni meri tudi z aktivnim
pristopom do uveljavitve njegovih konkurenčnih prednosti.
Izkušnje primerljivih novoindustrializiranih držav kažejo, da
so za gospodarski razvoj med drugim pomembne: (1) vzpodbude, ki usmerjajo alokacijo proizvodnih faktorjev, (2) sposobnosti podjetnikov in (3) ustanove, ki povečujejo odzivnost
gospodarstva na te vzpodbude.

Na hitrost poteka privatizacije podjetij v Sloveniji je vplivalo
skoraj dveletno odlašanje sprejema privatizacijske zakonodaje. Po sprejetju zakona je biio do predvidenega roka konec
1994 predanih v oceno Agenciji RS za prestrukturiranje in
privatizacijo več kot 90% predvidenih programov, skoraj polovica je bila odobrena (prva faza), v 15% primerov pa je bila
privatizacija že realizirana (druga faza). Za preostalih približno 100 podjetij, ki programa lastninskega preoblikovanja
iz različnih razlogov niso uspela pripraviti do določenega
roka, bodo pri pripravi tako sanacijskih kot privatizacijskih
programov morale sodelovati državne ustanove.

Aktivna vloga države je pri tem utemeljena iz dveh razlogov:
zaradi dosedanje relativne odrezanosti Slovenije od svetovnih
tehnoloških, managerskih in organizacijskih znanj ter zaradi
zunanjih učinkov (eksternalij) pridobivanja informacij, ki jih
zato zasebniki niso pripravljeni financirati.
Razvoj mednarodno konkurenčnega zasebnega sektorja kot
zdravega jedra slovenske gospodarske rasti bo torej v glavnem odvisen od masovne razpršitve podjetniških znanj na
treh področjih:

Izbrani model denacionalizacije je potrebno izvajati tako, da
bo pravičen do prejšnjih lastnikov in da hkrati ne bo zaviral
procesa privatizacije, ampak ga bo pospeševal. Glede na
možnosti velja uporabiti obe rešitvi, tako vračanje v naravi,
kot tudi uporabo odškodninskih obveznic, vendar z jasno in
racionalno usmeritvijo k prednostni obravnavi načela vračanja v naravi, kar bo posledično onemogočilo finančni zlom
Odškodninskega sklada Republike Slovenije in preprečevalo
možne proračunske napetosti, istočasno pa močno dinamiziralo izvajanje zakona.

• ustanavljanje hitro rastočih podjetij (t.im. gazel), ki bodo
neprestano sposobna uvajati izboljšave z vidika proizvodov,
proizvodnih procesov, tehnologije kot organizacije;
• prestrukturiranje obstoječih privatiziranih podjetij v hitro
rastoča podjetja z navedenimi značilnostmi;
• z institucionalnimi spremembami ohranjati konkurenčnost
na dolgi rok;
• organiziranje informacijske gospodarske infrastrukture za
pretok znanja, potrebnega za pospešitev odzivnosti podjetij
na strani ponudbe.

Koncentracija lastništva, ki bo sledila razdelitveni privatizaciji, je neizbežna in ekonomsko nujna, saj bodo šele s tem
vzpostavljeni pogoji za mikro in makro učinke, zaradi katerih
je bila privatizacija sploh uvedena. Različne negativne
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> Država bo prispevala k uveljavitvi novega zasebnega
sektorja: z iniciranjem programov, ki povećuieioTažpotožfflvostInformacij in znanj za podjetja,
• z vzpodbujanjem razvoja institucij v podporo zasebnim
etjem (neformalne institucije za _ INUUI
koordinacijo
rvwriiijihmvijc
""'ov'jo med
zasebnim sektorjem,
državo in~ institucijami znanja, za~eko^
*
nomsko in razvojno utrditev industrijskih grozdov, za vvzpo-

investicije v vrednostne papirje lahko dodatno povpraševanje
preko nebančnih finančnih posrednikov znatno vpliva na stabilizacijo cen vrednostnih papirjev po privatizaciji. Pri oblikovanju davčnih olajšav za delnice je potrebno slediti načelu
izenačevanja stroškov financiranja podjetij skozi kredite in
skozi lastniške vire in hkrati vzpodbujati reinvestiranje dobičkov.

• z oblikovanjem pravil, regulative in vz podbud za inovativnost ter izboljšave v gospodarstvu politika promocije
izvoza, politika standardov o kakovosti b aga, določila o var-

Padec cen vrednostnih papirjev na sekundarnem trgu kapitala, če bi do njega prišlo, bi povzročil nadaljnji dvig obrestnih
mer. Centralni banki dosegljive kombinacije med višino deviznega tečaja in obrestne mere bi bile še bolj neugodne.

• z razvoiem ustrezne gospodarske infrastrukture.

Privatizacijski skladi, ki bodo po razdelitveni privatizaciji
obvladovali pomemben del slovenskega gospodarstva, so
obremenjeni s številnimi konflikti interesov in še tako dober
nadzor lahko v začetku le deloma zagotovi njihovo poslovanje
v korist malih delničarjev. Zato je pomembno postopno normalizirati te institucije in jih preoblikovati glede na njihovo
dejavnost v razpršene investicijske sklade, sklade rizičnega
kapitala, nepremičninske sklade in holdinška podjetja. Vse te
institucije pa morajo biti tudi ustrezno zakonsko urejene in
nadzorovane z vidika zaščite malih delničarjev. Posebno
dodatno izobraževanje in poostreno licenciranje, pridobivanje izkušenih gospodarstvenikov v vodstva in drugi ukrepi
bodo pomagali odpraviti kadrovsko šibkost skladov (neznanje, pomanjkanje izkušenj), ki bi lahko kontrolirali velik del
slovenskega gospodarstva.

Tudi druge države, ki se podobno kot Slovenija sicer srečujejo s proračunskimi omejitvami, vodijo aktivno politiko,
s katero pomagajo zasebnim podjetjem pri njihovih naporih
uveljaviti konkurenčne prednosti pred tujimi konkurenti.
Preko podjetij namreč tekmujejo države, konkurenčnost tega
desetletja pa poleg makroekonomske uspešnosti dodatno
temelji na novih proizvodnih in organizacijskih znanjih ter na
oblikah partnerstva in razvoju institucij v podporo osvajanja
teh znanj s strani zasebnih podjetij.
2.3.3. RAZVOJ FINANČNEGA TRGA
Kot rezultat odprave družbene lastnine in samoupravljanja se
s privatizacijo ustvarjajo tudi možnostii za razvoj modernega
finančnega sistema in dinamičen razvoj finančnega trga:
denarja in kapitala.

Prehitro razraščanje državnih In paradržavnih skladov bi
lahko postalo problem, če ne bo omejeno na še znosno, torej
nadzorovano mero. Nesolidno zasnovani in nestrokovno
vodeni skladi bi namreč lahko postali bolniki, ki bi jih bilo
potrebno v prihodnje reševati na podoben način, kot se danes
rešujejo nekatera velika podjetja - in banke. Potrebna je
sistemska rešitev problematike, povezane s skladi, ki bo uokvirila sektorske zakone in tako ustanavljanje in delovanje
skladov regulirala in omejila.

Ostaja naloga vzpostaviti še bolj transparenten trg denarja,
preko katerega se bo lahko vodila denarna politika in oblikovale osnovne obrestne mere v gospodarstvu. Stabiliziranje
trga denarja in uvajanje novih, primernejših finančnih instrumentov bo povečalo fluidnost trga in prispevalo k lažjemu
prilagajanju portfelja vseh udeležencev na trgu.
Bančni sistem počasi dozoreva z uveljavljanjem trga in konkurence med bankami, s sanacijo bank, uveljavitvijo mednarodnih standardov dobrega in skrbnega poslovanja (BIS standardi) in nadzora ter z ukrepi centralne banke, ki silijo v oblikovanje močnih in zdravih bank, konkurenčnih tujim bankam.
Prisotnost tujih bank bo prispevala k nižanju cene (obrestne
marže in bančnih stroškov) in dvigu kakovosti finančnih storitev. Pričetek projekta privatizacije bank v sanaciji (začasno
podržavljenih bank), na temelju revidiranih poslovnih poročil
za leto 1994, bo na eni strani omogočil postopni in načrtovani
umik države iz sfere bančništva, na drugi strani pa bo, posledično, prispeval k nadaljnjemu zmanjševanju javnega dolga,
lociranega v bilancah bank ter k njegovemu ustreznejšemu
upravljanju.

Razvoj zavarovalništva mora temeljiti predvsem na reformi
sistema obveznega pokojninskega zavarovanja ter na povečanih potrebah po življenjskem in neobveznem pokojninskem
zavarovanju na kapitalski osnovi, ki nastaja kot posledica
prehoda v drugačen družbenoekonomski sistem.
Zato je, kar se ukrepov tiče, potrebno hitro zaključiti s privatizacijo in pridobiti aktivne lastnike, omogočiti bankam večjo
fleksibilnost na strani kreditiranja, sistemsko in s tekočimi
ukrepi preprečiti prevelik padec cene vrednostnih papirjev na
sekundarnem trgu kapitala in ustrezno urediti različne sklade
ter kontrolirati njihovo delovanje, če gre za paradržavne institucije.
Tudi trg kapitala je, ob upoštevanju ekonomske moči slovenskega gospodarstva, potrebno postopno liberalizirati.

Osnovni izziv na področju razvoja trga vrednostnih papirjev
(dolgoročni vrednostni papirji predstavljajo kapital) je, da se
poplava različnih delnic iz privatizacije in nastanek močnih
privatizacijskih skladov izkoristi za pospešen razvoj trga ob
hkratnem minimiziranju negativnih posledic. Naloga države
na trgu vrednostnih papirjev je predvsem zagotoviti nadzor in
zaščito malih delničarjev pred zlorabami in manipulacijami,
nikakor pa ne zaščita delničarjev pred finančnimi tveganji.

2.3.4. RAZVOJ TRGA DELOVNE SILE
Prehod v razvito tržno gospodarstvo je vzrok velikim spremembam na slovenskem trgu delovne sile. Glavne naloge
v naslednjih letih so nadaljnja vzpodbuda mobilnosti delovne
sile ob istočasnem razvoju institucij, ki bi prispevale k bolj
učinkovitemu delovanju trga delovne sile ter posebna skrb za
tiste, ki jih je gospodarski razvoj pustil prepuščene same sebi.
Na osnovi komparativne analize (izkušenj od drugod) in empirične analize trga delovne sile pri nas vsebuje strateški razvoj
trga delovne sile v Sloveniji naslednje elemente:

Takojšnja dematerializacija vrednostnih papirjev je zaradi razdelitvene privatizacije tehnični predpogoj za razvoj varnega in
nadzorovanega trga vrednostnih papirjev, ki posluje z nizkimi
stroški.
Padec cen delnic po privatizaciji v procesu konsolidacije
lastniške strukture je lahko problem za razvoj zaupanja v trg
vrednostnih papirjev, vendar bo večina razlogov za padec na
daljši rok odpadla. To narekuje zmernost pri segmentiranju
trgov vrednostnih papirjev, ki bodo nastali po privatizaciji, in
pri poseganju države z namenom preprečevanja padca cen
privatizacijskih delnic nasploh. Predvsem pa se je potrebno
izogibati ukrepom, ki neposredno posegajo v pravice delničarjev oziroma izhajajo iz predpostavke, da delničarji ne znajo
skrbeti za svoje interese. Z ustreznimi davčnimi olajšavami za
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a) Povečanje mobilnosti delovne sile vključuje dve glavni
nalogi: vzpodbujanje zaposlitvenosti in odstranitev prevelike
zaščite delavcev. Prva zahteva izboljšanje delovnih sposobnosti preko doizobraževanja in vaje; subvencioniranje zaposlenosti mladih in tistih, ki jih je težko zaposliti; znižanje davkov
na plače; pomoč nezaposlenim z vzpodbujanjem samozaposlitve, organiziranim iskanjem zaposlitve in pomočjo v času
nezaposlenosti. Druga vključuje nadaljnje znižanje stroškov,
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olajšanje formalnih postopkov za odpiranje novih podjetij, po
drugi pa za hitrejše izvajanje stečajnega postopka ob večji
prilagodljivosti glede uporabe predstečajnih možnosti sanacije in prisilne poravnave. Politiko olajšav propadajočim bivšim družbenim podjetjem je potrebno uravnotežiti s politiko
vzpodbud novo nastalim hitro rastočim podjetjem.

povezanih z zagotovitvijo zaposlitve, omejevanje vrednosti
zavarovanja za primer nezaposlenosti, odpravo subvencioniranja predčasnega upokojevanja, več elastičnosti pri pogajanjih o plačah.
b) Razvoj institucij trga delovne sile vključuje uvedbo kolektivnega dogovarjanja o plačah in pogojih dela, kjer je to
potrebno in smiselno, na ravni zahodnih razvitih gospodarstev, opredelitev ustreznega mesta sindikatov ter vzpodbujanje delavske participacije v upravljanju podjetij. Dokler privatizacija ne bo zaključena in ustrezni mehanizmi kolektivnega
dogovarjanja (socialnoekonomski svet) ne bodo zaživeli, bo
potrebna določena kontrola rasti plač preko občasnih ukrepov dohodkovne politike (v obliki kontrole rasti plač).

Posebno vlogo v razvoju slovenskega trga blaga in storitev
ima prisotnost multinacionalnih podjetij. Po eni strani lahko
povečujejo konkurenčnost, po drugi ustvarjajo še bolj monopolno situacijo. Izogniti se jim v celoti ni mogoče, ker so
dominantni subjekti mednarodnih ekonomskih odnosov.
V prihodnje bodo prisotna, trenutno pa so podpovprečna
(glede na druge države v preobrazbi).
Prednostna področja sodelovanja z multinacionalnim!
podjetji so tista, ki terjajo ekonomije obsega, kjer je minimalni
prag učinkovitosti nad obsegom slovenskega trga (in gospodarstva), kjer sta odločilna dejavnika visoka tehnologija in
znanje in kjer imajo multinacionalna podjetja veliko tržno
moč (vključno z vplivom na svetovne standarde). Osnovna
politika do multinacionalk je v bistvu tudi politika do lastnih
podjetij, kar vključuje tudi oblikovanje lastnih (mini)multinacionalnih podjetij. Ob stabilnem in transparentnem legalnem in
ekonomskem sistemu se lahko bolje vrši selekcija med potencialnimi zunanjimi partnerji in zagotavljajo začasne prednosti
tistim domačim podjetjem, ki imajo možnost doseči konkurenčni položaj na svetovnem trgu.

c) Zavzemanje za enakost med ljudmi postaja posebno
pomembno v razmerah spremenjenih vlog, kjer so posamezniki sami odgovorni za iskanje svojih služb, država pa vodi
aktivno politiko zaposlovanja. V takšnih razmerah je mnogim
onemogočeno uživati sadove gospodarske rasti. Da bi jim
pomagala, naj bi vlada subvencionirala najnižje plačana dela,
vzpodbujala javna dela in kontrolirala morebitno diskriminacijo na delovnem mestu.

2.3.5. RAZVOJ TRŽNEGA MEHANIZMA
2.3.5.1. EKONOMSKI VIDIKI RAZVOJA TRGA

2.3.5.2. RAZVOJ PRAVNIH OKVIROV DELOVANJA TRGA IN
EKONOMSKEGA SISTEMA

Delovanje trga vodi k učinkoviti alokaciji samo v okoliščinah
močne tržne konkurence, v primeru monopolnih tržnih položajev, pomembnih posrednih učinkov, ekonomiji obsega,
nepopolnih informacij in nepopolnega trga kapitala pa je
potrebno zagotoviti ustrezno regulacijo in ukrepe za zaščito
konkurence. Že v času preobrazbe gospodarstva lahko uveljavljena tržna konkurenca brez dodatnega vmešavanja
države bistveno prispeva k povečanju učinkovitosti gospodarjenja. Intenzivnost konkurence je odvisna od tržne*strukture
gospodarstva, ki opredeljuje obnašanje gospodarskih enot,
le-to pa gospodarske rezultate.

Pomemben del pravnih norm je že oblikovan na novih temeljih (zakoni o gospodarskih družbah, o varstvu konkurence,
o trgu vrednostnih papirjev) ali pa bo sprejet kmalu (obligacijski, pomorski zakonik, lastninski zakon).
Ob temeljni funkciji zagotavljanja svobodnega delovanja
gospodarskega sistema bo pravo omogočalo strokovno in
družbeno podprto pospeševalno vlogo države, vendar le izjemoma z neposrednim poseganjem v gospodarska razmerja.
Prispevalo bo k upoštevanju negospodarskih interesov (socialni, ekološki, človekove pravice, kulturna dediščina) v gospodarjenju.

Tržna struktura slovenskega gospodarstva pred osamosvojitvijo je bila pomemben vir alokacijske in tehnične neučinkovitosti (glede na stopnjo tržne koncentracije; razmestitev virov
dela in kapitala med majhna, srednja in velika podjetja), nizke
inovativnosti, strukturne neskladnosti med ponudbo in povpraševanjem ter nizke okoljevarstvene produktivnosti.

Strategija razvoja pravnih okvirov ekonomskega sistema Slovenije izhaja iz že doseženih normiranj, da bi opredelila
področja, kjer je potrebno izpopolnjevanje, ker določil še ni,
in druga, kjer je potrebno dopolnjevanje sicer že obstoječih
pravnih norm. Opredelitve po področjih so naslednje:

Izkušnje razvitih držav kažejo, da protimonopolna zakonodaja
in politika sama še zdaleč ne uspeta zagotoviti zadostne
konkurenčnosti na domačem trgu. Zato sta ustreznejša dva
učinkovita mehanizma: liberalizacija cen in zunanje trgovine
ter zagotavljanje možnosti za čim bolj prost vstop in izstop
podjetij (contestable markets).

Obligacijsko pravo stagnira in ne bo podvrženo načelnim
pomembnejšim spremembam.
Statusno pravo kljub sprejetemu zakonu o gospodarskih
družbah potrebuje dopolnitve: nove oblike pri opravljanju
negospodarskih dejavnosti, prilagoditve na kmetijskem in
obrtnem področju (zadruge), dopolnilne določbe obstoječih
zakonov, ureditev nekaterih vidikov organizacije in poslovanja posebnih gospodarskih osebkov (javna podjetja, banke,
zavarovalnice).

Liberalizacija cen in mednarodne menjave najpomembnejša
ukrepa pri povečevanju konkurence na domačih trgih blaga
in storitev s pomočjo vstopa tujih konkurentov. Za razvoj
domačega zasebnega sektorja bi bila smotrna postopna liberalizacija uvoza, olajšati pa bi mu bilo potrebno tudi izvozne
poti, v smislu doseganja večjih koristi na mednarodnem trgu
(SID, promocija izvoza).

Pri industrijski lastnini bo obstoječa zakonodaja dopolnjena
z narekom prakse in mednarodne ureditve.

Problem monopolnega položaja se tako pojavlja predvsem
na trgih tistih vrst blaga, ki niso predmet mednarodne
menjave (nontradeables, ki vključujejo naravne monopole,
javni sektor, storitve). Za podjetja na trgu je največja prisila za
učinkovitejše poslovanje možnost vstopa novih podjetij. Slovenija že ima zakon o varstvu konkurence, ki daje podlago za
ukrepanje v primeru nelojalne konkurence, omejevanje
vstopa na trg ter svobodnega ravnanja na njem. Vendar to
samo po sebi še ne zagotavlja vstopa podjetij niti željene
hitrosti vstopanja.

Pri varstvu potrošnikov bo potreben poseben zakon, ki bo
vseboval splošna načela in tudi nekatere konkretne oblike
varstva.
V tržnem pravu ustavna določila ustrezajo, prav tako zakon
o varstvu konkurence. V okviru približevanja EU bo potrebno
opredeliti politiko subvencij na domicilnom trgu v smislu
določil Rimske pogodbe.
Pravna ureditev državnih ekonomskopolitičnih ukrepov bo
prispevala k večji razvidnosti, jasnosti in omejitvi kompetenc
neposrednega poseganja države (vlade) v gospodarstvo.

Zato se predlaga aktivna politika države v smislu pospeievanja vstopa novih In Izstopa neuspešnih podjetij ter podpora razvoju novih podjetij v tem sektorju. Gre po eni strani za
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Pravne implikacije ima vključevanje Slovenije v Evropo in
v svetovno gospodarstvo. Gre za pravno zaščito slovenskega
gospodarstva in za prilagajanje regulativi in politiki EU.

2.4. MAKROEKONOMSKA STABILNOST
2.4.1. EKONOMSKA POLITIKA IN URAVNAVANJE REALNEGA SEKTORJA

V pravno-metodološkem pogledu bo razvijanje pravnih okvirov ekonomskega sistema usmerjeno v postopno pravno normiranje modernih gospodarskih poslov, uveljavitev v večji
meri stimulativnih kot represivnih norm ter v zmerno oženje
državne regulative v korist avtonomnega urejanja posameznih gospodarskih področij.

2.4.1.1. IZBOLJŠEVANJE GOSPODARSKE SITUACIJE
Slovensko gospodarstvo je že v letu 1989 prešlo iz ponudbeno omejenega v povpraševalno omejeno. Meseci osamosvajanja leta 1991 so obe vrsti omejitev za krajši čas močno
povečali in obenem zmanjšali razlike med njima. Sledilo je
hitro zmanjšanje ponudbenih omejitev in mnogo počasnejše
zmanjševanje omejitev s strani povpraševanja. Sele sredi leta
1993 so se začele zmanjševati tudi te. To je v drugi polovici
leta vzpodbudilo gospodarsko rast. Po več kot leto dni trajajočem povečevanju gospodarske aktivnosti je najnižja točka
»transformacijske depresije« nedvomno presežena. Sredi
leta 1994 je depresija prešla v »transformacijsko pregrevanje«
pri nizki splošni izkoriščenosti kapacitet; medtem ko deli
gospodarstva ostajajo brez naročil, se v drugih pojavljajo
ozka grla.

2.3.5.3. ZMANJŠANJE SIVE EKONOMIJE
Pri analizi delovanja trga v Sloveniji in s tem povezanega
ocenjevanja velikosti ustvarjenega BDP se ne sme pozabiti na
sivo ekonomijo, ki je v recesiji, nastali ob večkratni preobrazbi
slovenskega gospodarstva, svojo vlogo še okrepila.
V slovenskih razmerah je pojem sive ekonomije vezan na
neregistriranost, pridobitnost in izogibanje predpisom ter plačilu davkov, upoštevati pa je potrebno tudi prikrito dejavnost
v enotah uradnega sektorja.

Spremembe gospodarske strukture in temeljev gospodarskega sistema ter istočasna izguba trgov so povzročile velik
padec produkcije (ki pa je bil manjši kot v drugih državah na
prehodu), rast brezposelnosti ter prehodno visoko inflacijo.
Inflacija je bila do sredine leta 1992 znižana z več kot 20% na
1% - 2% mesečno, stopnja brezposelnosti se je sredi leta
1994 zaustavila na 14% (po kriterijih ILO znaša okrog 9%).
Oživljanje gospodarstva od srede leta 1993 naprej je rezultat
povečanega realnega zunanjega povpraševanja ter domače
ekspanzije plač in potrošnje (ocena rasti BDP v letu 1993 je
1,4%, v letu 1994 je predvidena 5% rast). Plačilna bilanca je
bila ves čas pozitivna (v letu 1994 bo presežek v tekoči bilanci
presegel 500 milijonov USD). Hitro so naraščale devizne
rezerve: od 300 milijonov USD ob denarni osamosvojitvi oktobra leta 1991 so narasle na preko 2500 milijonov USD konec
leta 1994, kar pokriva tretjino letnega uvoza blaga in storitev.

Ocenjena velikost sive ekonomije v Sloveniji je med sorazmerno visokimi, če upoštevamo standard za razvite države
8%-13% BDP. Ob objektivni nemožnosti natančega izračuna
njenega obsega nekatere ocene kažejo, da je bilo sive ekonomije v Sloveniji v času pred prehodom v novi ekonomski in
politični sistem od 8%-12% BDP, posamezne subjektivne
ocene pa operirajo tudi s številkami blizu 30% BDP. V času
recesije ob prehodu se je njen delež v BDP povečal nad
tistega, ki je običajen v razvitih gospodarstvih.
Siva ekonomija je v Sloveniji usmerjena predvsem na
področja gradnje in vzdrževanja hiš in vikendov, obdelovanja
zemlje in pridobivanja hrane, področje storitev (klasične,
poslovne, zdravstvene, kulturne, športne), turistično oddajo
bivalnih prostorov ter nezakonite dejavnosti (preprodaje,
finančne transakcije, tihotapljenje).

2.4.1.2. OMEJENE MOŽNOSTI UKREPANJA EKONOMSKE
POLITIKE
V specifičnih razmerah po osamosvojitvi je makroekonomska
politika izbrala edino uresničljivo postopno stabiliziranje
gospodarstva. Njen temelj je bila ohranitev sistema drsečega
tečaja tolarja, ki se prilagaja denarni ponudbi, to pa »samostojno« uravnava centralna banka. Poenostavljeno je ekonomsko politiko po osamosvojitvi mogoče opisati kot splet
blago restriktivne denarne politike z nerestriktivno dohodkovno politiko in relativno nevtralno fiskalno politiko.

Med učinki sive ekonomije v Sloveniji so dopolnitev ponudbe
produktov in storitev ob izčrpavanju virov nacionalnega
gospodarstva, prerazdelitev dohodka v korist izvajalcev sive
ekonomije ter demonstracijski in moralni učinek.
Slovenija nima jasne strategije zmanjševanja sive ekonomije.
Ob ohranjenem relativno liberalnem odnosu do nje bodo
bodoči ukrepi usmerjeni predvsem v vzpodbujanje legalizacije prikrite dejavnosti. Mogoče je pričakovati, da bo nastali
legalni privatni sektor v Sloveniji v skladu z lastnimi interesi
(zaradi konkurence) prispeval k zmanjševanju sive ekonomije
na področjih, ki jih sam pokriva. Novosprejeta zakonodaja
o davčni službi in o davčnem postopku bo prispevala k ustreznejši obravnavi sive ekonomije.

Vse temeljne ekonomske politike (denarna, fiskalna, dohodkovna) v Sloveniji imajo in bodo imele mnoge specifične
omejitve, vezane na velikost in strukturo gospodarstva ter na
spreminjanje temeljev gospodarskega sistema. Pri tem ne gre
zanemariti, da je Slovenija zadržala jugoslovansko »razmejitev« med gospodarskim sistemom in ekonomsko politiko,
tako da je ukrepe ekonomske politike, ki naj bi bili stvar vlade,
skorajda nemogoče razmejiti od sprememb gospodarskega
sistema, ki naj bi bili stvar zakonodajne oblasti. Še najbolj
trdna je razmejitev pri denarni politiki, pri kateri Banka Slovenije dejansko avtonomno sprejema posamične odločitve
v okviru danih sistemskih pristojnosti in odgovarja parlamentu samo za splošno uspešnost denarne politike.

m Ukrep za zmanjšanje sive ekonomije;
• v podjetjih je potrebno s primerno organizacijo in nagrajevanjem omejiti sivo ekonomijo,
• razvijati je potrebno različne mehanizme davčne kontrole, kot ha primer možnosti preverjanja načina pridobitve
materialnih dobrin,
• davčno utajo je potrebno strožje kaznovati,
• potrebno je proučiti, in če Je_Te mogoče tudi vpeljati
v praksoTmožnost obdavčenja sive ekonomije,
• podaljšati je potrebno delovno doboTTd je osnova za
pridobitevTpolnepokojnine,
• država mora vzpodbujati prehod iz sive ekonomije
v uradni sektor,
> država mora razvijati podjetniško kulturo In osveščenost,
• večja podjetja mora država' vzpodbujati K razvijanju
kooperacije mjjodjetniških projektov,
• zmanjšati je potrebno razlike v pogojih poslovanja v formalnem in neformalnem gospodarstvu.
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Denarno politiko omejujejo sanacija bančnega in prestrukturiranje realnega sektorja, majhnost denarnega področja in
monopoliziranost nemenjalnih sektorjev. Sanacija velikega
dela bančnega sistema zahteva posebno ravnanje z bankami
v sanaciji (likvidnostni krediti, popuščanje pri zagotavljanju
obvezne rezerve ali deviznega minimuma, zalaganja za izpolnitev obveznosti do tujine itd.), kar zmanjšuje potencialno
denarno restriktivnost. Še manj restriktivna denarna politika
bi z ekspanzijo kreditov omogočala financiranje zalog in
s tem ohranjanje neustrezne strukture proizvodnje in neinvesticijskega povpraševanja, ki ga zavira predvsem negotovost,
povezana s počasno privatizacijo.
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Majhnost denarnega področja povečuje uporabo tujega
denarja v domačem gospodarstvu in zmanjšuje učinkovitost
ter draži denarne ukrepe Banke Slovenije za uravnavanje
količine denarja v obtoku in ohranjanje realno nespremenjenega tečaja tolarja pri še sprejemljivi obrestni meri. Oboje so
v letu 1993 in posebno v letu 1994 dodatno oteževali prilivi
kapitala iz zadolževanja javnega sektorja v tujini (avtoceste,
železnice), tujih neposrednih investicij in še posebej repatriacije deviznih sredstev prebivalstva. Ti prilivi preprečujejo, da
bi se tečaj prilagajal razlikam med domačo in tujo inflacijo.
Povečana monopoliziranost nemenjalnih sektorjev slabi
učinke restriktivne denarne politike na inflacijo.

2.4.2. DENARNI IN BANČNI SISTEM IN POLITIKA
Značilnosti novonastalega denarnega območja so majhnost
ne le po številu prebivalcev, podjetij, BDP, temveč predvsem
po količini denarja in veliki hitrosti kroženja ter zaradi obstoja
paralelnega denarja delno kot plačilnega sredstva ter še
mnogo bolj kot merila vrednosti in zaklada. Povečanje denarnega območja (preko povečanja povpraševanja po denarju) in
normalizacija bank v sanaciji naj bi postopoma zmanjšala
prevelik obseg transakcij med centralno in poslovnimi bankami in vodila k normalni uporabi in učinkovitosti instrumentov denarne politike.

Fiskalna politika je na odhodkovni strani omejena z velikimi
uzakonjenimi socialnimi transferji, na prihodkovni pa z veliko
vezanostjo na plače (neposredni davki in prispevki za socialno varnost). Zadolževanje javnega sektorja in posebej
države je omejeno z možnostmi njegovega financiranja; večje
zadolževanje doma povzroča preveliko finančno izrivanje in
dviganje obrestne mere, zadolževanje v tujini je omejeno
z majhnostjo denarnega področja in velikimi prilivi na kapitalskem računu.

Slovenija ima formalno in dejansko samostojno centralno
banko, ki je poleg klasičnih ciljev, stabilnosti valute oziroma
ustrezne oskrbljenosti narodnega gospodarstva z denarjem
ter skrbi za splošno likvidnost države do tujine, »pridobila« še
dve nalogi: skrb za ustrezen tečaj tolarja in skrb za likvidnostno saniranje velikega dela bančnega sistema. Dodatni
nalogi povečujeta konfliktnost ciljev in slabita učinkovitost
denarne politike.
Glavni cilj centralne banke naj bi ostal znižanje inflacije na
nekaj odstotkov letno, kar bo omogočilo uporabo tolarja tudi
za mednarodna plačila. Pri tem je gotovo, da tolarju zaradi
majhnosti in odprtosti gospodarstva tudi v predvidljivi prihodnosti ne bo uspelo povsem izriniti tujega denarja (DEM)
s tolarskega denarnega področja; tolar ne bo ostal edini
merilec vrednosti, menjalno sredstvo in zaklad, celo če bo
postal dober denar. Tega ne bo bistveno spremenila niti
uvedba de iure zunanje konvertibilnosti. Šele z znižanjem
inflacije na raven, kakršna je v deželah, ki so največji trgovinski partnerji Slovenije, bodo ustvarjene možnosti za prehod
na trden tečaj, torej vezavo tolarja na košarico valut, morda
v okviru EMU, kar bo ob siceršnjem integriranju Slovenije
v EU izničilo tudi denarno samostojnost.

V preobrazbi gospodarstva s padcem BDP rast plač ni
mogoča brez istočasne inflacije in prerazdeljevanja na račun
prihodnosti oziroma preteklosti. Slednje, to je dekapitalizacija gospodarstva, sodi med temeljne značilnosti preteklih
nekaj let. Prav zaradi dekapitalizacije bodo neuspehi pri zaustavljanju realnih bruto plač, ki so sicer prispevali h kratkoročni ekspanziji produkcije v letu 1993, imeli močne negativne srednjeročne posledice: bistveno zmanjšano konkurenčnost slovenskega gospodarstva.
Vodilo dohodkovne politike naj bi zato bila rast plač, ki bi
rahlo zaostajala za rastjo produktivnosti. Presežki naj bi
povečali nacionalno varčevanje in investiranje. Zmanjšanje
neposrednih obremenitev naj bi zaostajanje plač za rastjo
produktivnosti preneslo tudi na socialne prejemke ter vsaj
zmanjšalo makroekonomsko nevzdržno indeksiranje povprečnih plač v negospodarstvu in pokojnin na gibanje povprečnih plač v gospodarstvu.

Velik del instrumentov denarne politike Banke Slovenije
(najpomembnejši je specifična politika odprtega trga) sodi
med začasne. Naravnani so tako, da je primarni denar
mogoče hitro zmanjšati, ne da bi centralna banka morala na
trg. Poslovne banke morajo od centralne banke kupovati
različne finančne premoženjske oblike; centralni banki je
potemtakem mogoče zmanjšati obseg posegov na trgu s prodajo deviz ali lastnih vrednostnih papirjev. Takšna naravnanost naj bi preprečila denarne udare in omogočila hitre
posege centralne banke v ponudbo denarja. Sanacija bančnega sistema in njegov razvoj naj bi postopoma oslabila
dominantni položaj centralne banke, ta bi postala bolj enakovreden akter na finančnem trgu.

Kljub v letu 1994 sklenjenim socialnim dogovorom o kriterijih
za oblikovanje plač, ostaja dohodkovna politika najSibkej&i
člen stabilizacijske politike. Gre za področje, na katerem je
udeležba države »nenaravna«. Urejanje plač s predpisi
namreč implicira, da je ravnanje podjetij pri odločanju o plačah neracionalno. Posegi države so zato bolj ali manj administrativni, uspešnost dohodkovne politike pa skorajda v celoti
določena z neekonomskim! faktorji, predvsem tudi s siceršnjo
kredibilnostjo gospodarske politike oziroma države v najširšem pomenu besede. Brez kredibilnosti se dohodkovna politika pogosto spremeni v bolj ali manj zapleteno zamrzovanje
plač (tudi v Sloveniji spomladi leta 1993); zamrznitve pa le še
povečajo pritiske za popravke in slejkoprej izsilijo odmrznitve; poskusi zaščititi se pred naslednjo zamrznitvijo silijo v še
večje dvige plač ali njihovo »nadomeščanje« z izplačili, ki niso
kontrolirana.

Struktura bančnega sistema, ki ostaja determinirana s sanacijo, se relativno hitro spreminja; pri tem pa si nekaj bank deli
velik del bančnega trga. Zanj je značilna velika privlačnost
vezanih vlog v primerjavi z vpoglednimi na eni in z lastniškim
kapitalom na drugi strani ter nizek delež finančnega premoženja v celotnem premoženju. Da bi banke pridobile dovolj
depozitov za večanje bilančne vsote, si konkurirajo predvsem
z obrestnimi merami za bančne vloge, stroške za pridobitev
depozitov pa prenašajo z visokimi obrestnimi merami na
kreditojemalce. Bančna marža je višja še, ker so mnoge banke
majhne, ker sta približno dve tretjini aktive nizko donosni
(obvezna rezerva, državni vrednostni papirji, devizni minimum). Le na ta način lahko ostaja v banke vloženi kapital, ki
ga je vse več tudi zaradi zahtev po povečanem ustanovitvenem kapitalu, vsaj povprečno profitonosen.

Privatizacija naj bi z lastniki ustvarila »naravnega nasprotnika« visokih plač, kar naj bi zagotovilo zaviranje njihove
rasti. Vendar sistemskih učinkov še posebno zaradi delitvene
naravnanosti privatizacijskega procesa ne gre preceniti.
Dohodkovni politiki kljub spremembi lastninske strukture
slejkoprej ostaja le socialno sporazumevanje kot edina,
čeprav precej neučinkovita zavora dviganju plač nad rastjo
produktivnosti. Pri tem naj bi država na oblikovanje plač
vplivala le posredno kot udeleženec v tripartitnem (sindikati,
država, predstavniki lastnikov) socialno-ekonomskem svetu.

Specifične deformirane razmere spodbujajo podjetja v družbeni lasti, da »brezskrbno« trošijo družbeni kapital, s čimer
zmanjšujejo lastno vrednost, da bi se lažje privatizirala.
Takšna podjetja so izposojevalci bančnih kreditov iz obupa;
s tem višajo aktivne bančne obrestne mere, stroške obresti pa
plačujejo z dekapitaliziranjem družbene lastnine v njihovi
posesti. Hkrati so prisilni izvozniki; ker ne morejo prodajati na
majhnem trgu doma, prodajajo pod ceno v tujini; tudi te
izgube krijejo s pomočjo zmanjševanja družbenega kapitala.
S takšnim izvozom večajo presežno ponudbo deviz in prispevajo k realni apreciaciji domače valute.

Nastajanje »normalnega« gospodarskega sistema v Sloveniji
še ni končano, čeprav so makroekonomski okviri bolj ali manj
določeni in primerljivi z ustreznimi okviri evropskih tržnih
gospodarstev. Nedokončnost gospodarskega sistema in
majhnost gospodarstva sta tudi glavna razloga, zaradi katerih
je gospodarsko politiko vnaprej mogoče formulirati le kot
nabor pravil ravnanja v različnih okoliščinah, kar je tudi sicer
skladno z naravo gospodarske politike.
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bo potrebno povečati delež proračunskih sredstev za pokrivanje pravic iz socialnega varstva. Začasno je mogoče primanjkljaj socialnega varstva kriti s presežki v proračunu.

Do večjih sprememb v ravnanju podjetij naj bi prišlo šele, ko
se bodo pojavili aktivni privatni lastniki in ko podjetja ne bodo
za vsako ceno najemala kreditov in izvažala. To naj bi prispevalo k odpravi visokih obrestnih mer in nizkih tečajev tujih
valut. Takšen premik v cenah kapitala in deviz bo kritičen za
bančni sistem, v katerem (posebej nove manjše) banke izkoriščajo nenormalne razmere na nepopolnem denarnem in
deviznem trgu. Z arbitriranjem (špekuliranjem) ustvarjajo
zadostne dohodke, da pokrijejo sicer prevelike stroške poslovanja, ki so posledica majhnosti in nezadostne bančne
ekspertize.
V nenormalnih razmerah je pri oblikovanju pasivnih obrestnih mer potrebno zmanjšati gibljivost bančnih deponentov
med različnimi vrstami vezanih depozitov na kratek rok
(devizni, tolarski), vse dokler banke nimajo približno enake
gibljivosti pri izbiri oblik kreditiranja. Razlike v gibljivosti
namreč zmanjšujejo donose bank. Odprava neustreznega
položaja bank bi vsaj delno prispevala k ureditvi konkurence
na finančnem trgu. Konkurenca večjih saniranih domačih in
tujih bank, ki jih ni mogoče niti smiselno zakonsko ali sicer
eliminirati, bi silila domače banke v poslovno povezovanje,
a šele, ko bodo podjetja v družbeni lasti, ki so plačniki visokih
obresti, izginila. Uvoz kapitala v bančni sistem, lastniškega ali
dolžniškega, ni problematičen, če obstaja enakovreden
nasprotnosmeren tok (izvoz) kapitala (ne devizni minimum),
saj je denarno kritičen le njegov neto uvoz.
Oblikovanje plačilnega sistema, ki bi zadržal njegove dosedanje kvalitete, ostaja nerešeno. Pretiravanja z nujnostjo konkurence na tem področju se zde nesmiselna. Gre za infrastrukturno dejavnost, ki ima mnogo prvin javne dobrine in
s poudarjeno možnostjo »market failures«.

Pretežen del prihodkov javnega sektorja (če kot neposredne
davke obravnavamo tudi prispevke za ZPIZ in ZZZ) sodi med
neposredne davke, kar Slovenijo spet postavlja med razvita
gospodarstva. Zamenjava prometnega davka z davkom na
dodano vrednost, s katero se Slovenija prilagaja ureditvi
v drugih evropskih državah, zaradi odprtosti gospodarstva in
temu ustrezne majhne vertikalne povezanosti ne bo bistveno
povečala deleža posrednih davkov, sama uvedba pa bo povzročila mnogo problemov tehnične in vsebinske narave.
Tudi v strukturi davčnih prihodkov ni pričakovati večjih sprememb, čeprav prihaja do postopnega večanja deleža posrednih davkov in zmanjševanja deleža neposrednih. Prometni
davek oziroma bodoči davek na dodano vrednost bo slejkoprej ostal najvažnejša davščina; dohodnina, ki se z dvigom
majhnih davčnih stopenj in zmanjšanjem izjem uvršča med
bolj progresivne davke, pa najpomembnejša med neposrednimi davščinami. Davek na dobiček bo podobno kot v večini
držav (izjema sta Japonska in Avstralija) ostal manj pomemben, njegovo polno uveljavitev pa bodo omogočili šele izvedena privatizacija, uveljavitev revizije, računovodskih standardov in boljše pobiranje davkov. Večja usmeritev v investiranje
v privatiziranih podjetjih bodo zmanjševala velikost tega
davka. Prihodki iz premoženjskih davkov bi se lahko bistveno
povečali le, če bi se pri tem razširila davčna osnova in če bi ga
plačevale tudi pravne osebe (podjetja, civilne pravne osebe).
Carine ostajajo primarni javnofinančni prihodek, njihov
pomen pa ob nasprotnih tendencah večanja obsega zunanje
menjave in zniževanja carinskih stopenj približno na dosedanji ravni.

2.4.3. FISKALNI SISTEM IN POLITIKA
2.4.3.1. URAVNOTEŽEN PRORAČUN, PREVELIK DELEŽ
JAVNEGA FINANCIRANJA
Po deležu javnega financiranja v BDP sodi Slovenija med
razvita gospodarstva; temeljna razloga velikega deleža sta
sistem zagotavljanja socialne varnosti prebivalstva in fiksni
stroški državne uprave, katerih breme je za manjšo državo
ustrezno večje. Ker so tekoči prihodki in odhodki javnega
sektorja približno izravnani in ker nova država doslej še ni
akumulirala velikega javnega dolga (v prejšnji je bil primanjkljaj financiran z emisijo, javni dolg pa je nastal predvsem
s prevzemom obveznosti bančnega sistema in sanacijo delov
industrije), Slovenija izpolnjuje oba fiskalna konvergenčna
kriterija EU (letni proračunski primanjkljaj manjši od 3% BDP,
javni dolg manjši od 60% BDP). Primanjkljaj je že nekaj let
zanemarljiv, doslej znani javni dolg pa dosega le približno
četrtino BDP; tudi po prevzemu delov še nealociranega dolga
Jugoslavije do tujine in morebitnih novih prevzemov obveznosti ni verjetno, da bi se podvojil.

Uvedena je Agencija za plačilni promet, revidiranje in informiranje, ki naj bi se v delu fiskalne funkcije združila z Upravo za
javne prihodke, kar pomeni skupno službo tako za fizične kot
za pravne osebe. Računsko sodišče naj bi zaživelo pri kontroli
javne porabe. Davčni službi je potrebno dati večja pooblastila,
kar bi znižalo izogibanje davkom (evazijo) in povečalo pobirIjivost davkov. Tako naj bi lahko sama izračunavala davčno
osnovo, če je zavezanec noče; imela možnost zaseči premoženje; organizirala posebni (leteči) oddelek za davčno revizijo
itd. Z novima zakonoma o davčni službi in davčnem postopku
je urejeno učinkovitejše delovanje davčne službe.
Državi pripada odstopljeni del davkov, nekateri davki po so
v celoti občinski davčni vir. Povečevanje davčne suverenosti
občin bi v novi razpršeni komunalni ureditvi razlike med njimi
nesprejemljivo povečalo. Davčne izravnave so torej nujne,
njihov obseg se bo verjetno še povečeval.
Tabela 2.3.:Prihodki v javnem financiranju
struktura v %
delež v BDP
1993
1994
2000
1993
1994
PRIHODKI
JAVNEGA
SEKTORJA
100
100
100
47.1
46
Davki
408
ŠT
54
22.1
23.5
Prispevki za soc. varnost, zdravstvo, zaposlovanje,
PIZ, porodniška 45
42.5
39.6
21.2
19.5

Državni proračun, ki skupaj s proračuni občin presega četrtino BDP, je še pod ravnijo primerljivih držav, zato pa sta
računa socialnega varstva (pokojninsko, invalidsko ter
obvezno zdravstveno zavarovanje), ki presegata petino BDP,
večja od ustreznih računov v večini primerljivih držav.
2.4.3.2. JAVNOFINANČNI PRIHODKI
Sistem davkov in prispevkov je dovolj pregleden in primerljiv
s sistemi v drugih tržnih gospodarstvih in se postopoma
spreminja. V letu 1990 uvedeno integralnost proračuna pa vse
bolj načenjajo različni »tolarji«. Nove večje spremembe davčnega sistema je mogoče pričakovati šele v letu 1997, ko naj bi
davek na dodano vrednost zamenjal zdajšnji prometni davek.
To bo zahtevalo tudi spremembe v trošarini.

prihodki
8.2
Vir: Ocene ZMAR
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3.9

3

43
23.2

4.3
5.3

17

3.1

2.7

4

2.4.3.3. JAVNOFINANČNI ODHODKI

Večje sistemske spremembe so potrebne pri prispevkih za
socialno varnost; z njimi bi znižali obseg obveznega zavarovanja in prispevne stopnje, s tem pa bi zmanjšali ceno dela in
povečali konkurenčnost. Kljub napovedim takšnih sprememb
pa večjih sprememb v strukturi javnih prihodkov ni pričakovati. Znižanje prispevnih stopenj pri prispevkih za socialno
varnost brez bistvenih in zato malo verjetnih posegov v sistem
pravic iz pokojninskega zavarovanja ni mogoče, vsekakor pa
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6.5

povpr. si. r.
20001995-2000

Glavni cilji strategije lavnih Izdatkov naj bi bili: prenehanje
rasti javnih izdatkov oziroma zmanjševanje deleža javnih
izdatkov v BDP; uravnoteženo nedeficitarno financiranje
blagajn javnega financiranja; večanje deleža državnega
proračuna na račun socialnega zavarovanja; uveljavitev
večletnega proračuna in njegove integralnosti; učinkovitejše
izvrševanje proračuna.
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(deleža izvoza in uvoza v BDP), ne pa znaten presežek
v bilanci s tujino.

Tabela 2.4.:
Odhodki javnega financiranja
1993
ODHODKI JAVNEGA
SEKTORJA
100
Poraba republike
in občin
55.6
Pokojnin, in invalid.
zavarovanje
27.9
Zdravstvo
16
Poraba sredstev
solidarnosti
0.3
Vir: Ocena ZMAR

struktura v %
1994
2000

delež v BOP
1993
1994

Takšno razvojno usmeritev narekujejo gospodarske značilnosti Slovenije kot majhnega odprtega evropskega gospodarstva, spremembe v možnostih konkurenčnosti na svetovnih
trgih in izkušnje razvojno uspešnih držav. Dejavniki uspešnosti uveljavitve načrtovane strategije mednarodne menjave so
notranji in zunanji.

povpr. st. r.
2000 1995-2000

100

100

46.7

46.8

43

4

556

58.4

26

26.1

25.1

4.8

28.7
15i

26.9
UJ

13
15

13.4
7Ži

11.6
63

2.9
13

0.3

0.1

0.2

Notranji dejavniki mednarodne menjave vključujejo zahtevo
za zmanjšanje tekoče potrošnje slovenskega BDP v korist
povečanja nacionalnega varčevanja, prilagoditev relativnih
cen produkcijskih faktorjev njihovim produktivnostim (znižanje stroškov dela in povečanje »amortizacije okolja«) ter
dograditev in stabilizacijo institucionalnih okvirov poslovanja
s tujino v najširšem smislu. Slednje vključuje ukrepe za sproščanje trgovine, povečevanje konkurenčnosti doma in v tujini,
regionalno razpršitev in ustrezno produktno strukturo
menjave ter ukrepe ustrezne tečajne politike.

Struktura javnofinančnih izdatkov se bo spreminjala hitreje
od strukture prihodkov, prav tako je mogoče računati na hitro
spreminjanje strukture izdatkov državnega proračuna:
bistveno večje kot v preteklosti bo servisiranje javnega dolga,
stroškov državne administracije in nove lokalne samouprave.
Subvencioniranje gospodarstva se bo po končanem prestrukturiranju in privatizaciji zmanjšalo, socialni transferji pa naj bi
se zmanjšali z oživitvijo gospodarstva in ustreznim zmanjšanjem brezposelnosti.

Uresničitev cilja pospešenega vključevanja v mednarodno
menjavo bo odvisna tudi od dveh vrst zunanjih dejavnikov:
gospodarske konjunkture na svetovnih trgih ter zahtev, pravil
in obveznosti, ki izvirajo iz (sedanjega ali bodočega) članstva
Slovenije v mednarodnih ekonomskih organizacijah in ekonomskih integracijah. Prvi bo z nadaljnjim odpiranjem gospodarstva vse pomembnejši. V okviru drugega so pomembne
eksogene omejitve, ki jih je potrebno upoštevati: določila
GATT in v prihodnje Svetovne trgovinske organizacije
(vključno z GATS), glede uporabe zunanjetrgovinskih instrumentov, pogoji MMF za uveljavitev zunanje konvertibilnosti
tolarja ter zahteve, ki bi jih morda postavljale mednarodne
institucije (Svetovna banka, EBRD, EIB) kot kreditodajalci
Slovenije. K hitrosti slovenskega vključevanja v mednarodno
trgovino bo ugodno prispevala tudi sposobnost izpolnjevanja
mednarodno dogovorjenih okoljevarstvenih standardov.

Zmanjšanje izdatkov pokojninskega zavarovanja je mogoče
na kratki rok s spremembo načina izračuna in prerazdelitvijo
v korist socialno ogroženih, na daljši pa z omejitvijo minimalnega obveznega pokojninsko-invalidskega zavarovanja in
prenosa dela izdatkov na dodatna prostovoljna zavarovanja.
Sistem valorizacije pokojnin bi morali spremeniti tako, da ne
bi sam po sebi povečeval obsega sredstev, brez ekonomske
utemeljitve.
Izdatke obveznega zdravstvenega zavarovanja je mogoče
zmanjšati s prenosom dela tega zavarovanja na prostovoljno
zavarovanje in osebna sredstva, s preverjanjem standardov za
storitve in uporabo materiala ter delno izločitvijo nemedicinskih storitev in zmanjšanjem porabe zdravil.

2.4.4.1. MENJAVA BLAGA IN STORITEV V PORASTU
Strategija pospeievanega izvozaza slovensko majhno
odprto gospodarstvo ustreznejša kot uvozna substitucija.
Zahteva jo premajhnost domačega trga v primerjavi z obstoječimi gospodarskimi kapacitetami. Izguba jugoslovanskega
trga še ni nadomeščena, saj je bilo v obdobju 1990-1991 za
155% - 175% BDP pretoka blaga preko slovenskih meja,
v obdobju 1992-1993 pa le 116% - 118%. Številka v letu 1994
ne bo presegla 120%, srednjeročni cilj pa je preseganje 130%
in približevanje 140% (kakor nepremajhne države Zahodne
Evrope). Za primerjavo, povprečje držav EU narašča od 105%
v letu 1992 na predvidenih 118% v letu 1994. Seveda nadaljnje
odpiranje pomeni tudi večjo občutljivost na ciklična gibanja
v svetovnem gospodarstvu. S potencialno vključitvijo v EU (po
letu 2000) se bo notranji trg povečal, odprtost proti ostalemu
svetu pa verjetno zmanjšala; delitev usode z gospodarskimi
gibanji v EU bo močnejša.

Standardizacija javnih storitev in privatizacija njihovega izvajanja naj bi prispevala k njihovi racionalizaciji. Razne
moderne oblike izvajanja vključujejo pogodbeno prodajo,
certifikat, najem.
2.4.3.4. ZADOLŽEVANJE DRŽAVE
Morebitni primanjkljaj javnega sektorja je mogoče, vsaj
teoretično, financirati na več načinov. Dejanske omejitve
financiranja z zadolževanjem doma so: že nastali javni dolg, ki
ga je treba servisirati, majhnost domačega finančnega trga in
s tem potencialno izrivanje ostalih sektorjev, velik obseg
operacij odprtega trga BS, uporaba domačih finančnih sredstev v privatizaciji, obremenitve iz sukcesije. Zadolževanje
v tujini je omejeno z majhnostjo denarnega področja in že
močno izrabljenimi možnostmi sterilizacije prilivov tujih plačilnih sredstev.

Vloga diave v takšni strategiji je lahko ekstremno usmerjanje
ali popolni liberalizem. Nobena rešitev za Slovenijo ni primerna, integracijski koraki Slovenije (vključevanje v GATT in
Svetovno trgovinsko organizacijo, približevanje EU, bilateralni sporazumi o prosti menjavi) pa bodo zahtevali več liberalizacije.

Pri zadolževanju države je potrebno uveljaviti mednarodne
kriterije »zahtev za zadolževanje javnega sektorja« (public
sector boroovving requirements).

Preostalo državno usmerjanje menjave s tujino bo slonelo na
neklasičnih instrumentih (razen carin, katerih stopnje bo
potrebno zniževati, drugi zunanjetrgovinski instrumenti
postopno ne bodo več dovoljeni). Smisel usmerjanja je
v vplivu na razmerje med cenami izvoza in cenami uvoza,
prerazdeljevanju dohodka, doseganje eksogeno določenih
ciljev (kot je odplačilo dolgov) in predvsem v nevtraliziranju
pomanjkljivosti trga, pomanjkanja popolne konkurenčnosti in
uveljavitvi prihodnjih primerjalnih prednosti. Ne sme pa
zmanjšati zaupanja in stabilnih pogojev odločanja na podjetniški ravni.

Najpomembnejša cilja pri upravljanju z javnim dolgom bosta
zagotavljanje nemotenega izvajanja ekonomske politike
(ukrepi za uravnavanje likvidnosti proračuna in njegovo servisiranje preko zadolževanja doma in v tujini) ter vzpostavitev
čim cenejšega portfelja javnega dolga (izboljšanje njegove
strukture z vidika ročnosti, stroškov plačevanja in valutne
strukture).
2.4.4. SISTEM IN POLITIKA EKONOMSKIH ODNOSOV
S TUJINO
Slovenska strategija bo temeljila na izvozno pospeševanem
razvoju, pri čemer je cilj večanje menjalnega koeficienta

Slovenska povprečna carinska stopnja je bila v letu 1991 11%
- 12% (z drugimi dajatvami skupaj 20.5%), pobrani znesek
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carin je za polovico manjši. V letu 1993 je bila stopnja še
okrog 8%, znižanja predpisanih carinskih stopenj sredi leta
1994 jo še nadalje znižujejo. Z vključitvijo v GATT morajo biti
v treh letih odpravljene vse necarinske omejitve, pristop
v Urugvajsko rundo in včlanjenje v Svetovno trgovinsko organizacijo pa bo zahteval liberalizacijo še pri trgovini s storitvami in pri tujih vlaganjih ter strožji režim na področju intelektualne lastnine.

bila v nekdanji Jugoslaviji tehnološko najbolj razvita, v novih
integracijah Zahodne Evrope pa bo med najmanj razvitimi. To
bi lahko znižalo povprečno stopnjo tehnološke zahtevnosti
njenih izvoznih produktov. Po drugi strani bo imela na vsebino trgovinskih tokov Slovenije vpliv splošna težnja k rasti
tehnološke vsebine produktov in deleža tehnološko zahtevnih
storitev v svetovni produkciji. Posebej bi jo lahko Slovenija
uveljavila v trgovanju, če se umirijo razmere na Balkanu in
zaživi aktivnost v Vzhodni Evropi, Slovenija pa pridobi nazaj
enkrat že osvojena tržišča.

Carine pomenijo manjši delež proračunskih prihodkov; njihov
delež se bo v prihodnje z nadaljnjim zniževanjem stopenj (če
ne bo hitrejšega povečevanja obsega menjave) še naprej
zmanjševal. Zato bo ostalo iz tega, sicer na prvi pogled najprimernejšega vira, tudi manj sredstev za državno vzpodbujanje
izvoza. Ob nadaljnjem znižanju carinskih stopenj bo potrebno
ukiniti carinske oprostitve, kar bo zagotovilo večjo preglednost sistema uvoznih dajatev.

V naslednjem srednjeročnem razdobju bo Slovenija morala
nadomestiti oziroma prenoviti, izboljšati (tehnološko-inovativno, kakovostno) vsaj polovico do dveh tretjin izvoznih programov, kar pa pomeni tudi vsaj tretjino proizvodnih programov nasploh, saj to zahteva svetovni razvoj. Ob industriji sicer
gre posebej za odpiranje pri storitvah (telekomunikacije,
energetika, promet), za vrhunsko predelavo ob upoštevanju
ekoloških in bioloških standardov v kmetijstvu, vse tudi v podporo turizmu.

V okviru blagovne menjave bo cilj doseči večjo razpršenost
glede namenske in geografske strukture, kar naj bi zmanjšalo
enostransko odvisnost. Tako bi se povečal delež izvoza in
uvoza opreme (na račun uvoza potrošnih dobrin) v korist
hitrejšega gospodarskega razvoja. Geografska razpršitev bo
pomenila zmanjšanje odvisnosti od ene geografske regije ali
države in torej povečevanje števila strateških partnerjev oziroma regij, ne pa povečevanje števila partnerjev nasploh.
Slednje je namreč drago. Število ključnih partnerjev (katerih
delež v celotni zunanji trgovini posamezne države je preko
0.25%) se v razvitih državah trendno znižuje. Pri svetovnih
gospodarskih velikanih je znašal v letu 1988 med 36 in 47,
Slovenijo je imela v prvi polovici leta 1994 okrog 40 takšnih
partnerskih držav. Kontinentalna usmeritev pa je precej enostranska (evropska), saj je izvenevropske blagovne menjave
Slovenije le 11%.

Vzpodbujevalec rasti menjave je povečevanje konkurenčnosti na državni In podjetniški ravni. Na makro ravni gre za
globalizacijo svetovnih trgov, ki pomeni oblikovanje novih
tehnik tržnega tekmovanja, novih metod in vsebin zunanjih
ekonomskih odnosov ter spremembe v njihovi institucionalni
ureditvi, oblikovanje informacijskih centrov in razvoj transportne infrastrukture. Podjetniška globallzacija pomeni
strateške povezave podjetij raznih držav na razvojnih programih in tehnoloških posodobitvah.
Podjetniška globalizacija in regionalno integriranje vodita
v nove oblike konkurenčnosti: namesto cene so predmet
razlikovanja standardi (tehnološki, zaščita okolja) in v zvezi
z njimi zniževanje stroškov produkcije. Slovenija tem trendom
sledi z vključevanjem v mednarodne razvojne projekte in
z realizacijo ustreznih domačih projektov (razvoja informacijske, okoljevarstvene in transportne infrastrukture), zniževanjem produkcijskih stroškov (standardi), vlaganji v tehnologijo, podpiranjem izvozno prodornih dejavnosti.

Med institucionalnimi okviri oziroma ukrepi za pospeševanje
konkurenčnosti slovenskih izvoznikov bo imela posebno
vlogo Slovenska izvozna družba kot specializirana institucija
za refinanciranje in zavarovanje izvoznih poslov. S svojo
poslovno aktivnostjo bo predvsem na področju zavarovanja
izvoznih poslov pred političnimi in komercialnimi tveganji
vzpostavila med izvozniki, poslovnimi bankami, zavarovalnicami in tudi monetarno oblastjo povezan sistem zavarovanja
in financiranja slovenskega izvoza pod konkurenčnimi pogoji.

K nadaljnjemu povečanju zunanjetrgovinske komponente
domače produkcije in k ohranjanju njene konkurenčnosti bo
prispeval razvoj telekomunikacijske in informacijske infrastrukture, saj je, na primer, Slovenija vključena v enega ključnih evropskih koridorjev Trst - Ljubljana - Budimpešta
- Kijev.

Če bo želela izpolniti svoje ambiciozne načrte glede rasti BDP
(do 6% letno) in z njo povezane še hitrejše rasti izvoza kot
odločilnega vzpodbudnika domače aktivnosti, bo morala Slovenija očitno povečevati svoje deleže pri glavnih partnerjih
ali iskati nove usmeritve izvoza. V obeh pogledih (BOP,
menjava) naj bi bila rast v Sloveniji hitrejša od rasti glavnih
partnerjev. Če ne bo mogoče povečevati deleža na teh trgih
(niše), kar bi po drugi strani pomenilo tudi še bolj enostransko
usmerjenost izvoza Slovenije, ostaja nujnost preusmeritve
dela izvoznih naporov na druge bolj konjunkturne trge in
države (na primer preostale članice EFTE, neevropski OECD,
naftni Bližnji vzhod, Višegrajska skupina, države nekdanje
Jugoslavije po sklenjenem miru itd.).

Aktivne zunanjetrgovinske politike v smislu izbora konkretnih dejavnosti, ki bodo deležne podpore (na primer, na podlagi bodočih primerjalnih prednosti), Slovenija ne bo imela,
ker ne ustreza strateškemu pristopu ustvarjanja enakih možnosti, odvračajo pa tudi pretekle slabe izkušnje v pogledu
neposrednega poseganja v gospodarstvo. Zaščitene dejavnosti so običajno postajale vse večji ekonomski problem.
Pri liberalizaciji ekonomskih odnosov s tujino bo skladno
z običaji liberalizacija kapitalnih tokov sledila liberalizaciji
trgovinskih tokov. Zniževanje pregrad na raven standardov
razvitih tržnih gospodarstev bo postopno in vnaprej jasno
razvidno. Pri tem bo Slovenija ščitila svoje strateške interese.

Razmerje med blagovnim in neblagovnim delom tekočih
transakcij s tujino se bo iz 80% : 20% v letu 1993 nekoliko
spremenilo v korist storitev. Razlogov je več:
• zaključek vojne na Balkanu bo povečal dele izvoza (manj
uvoza) turističnih, transportnih, komunikacijskih, inženirskih
in nekaterih drugih storitev,
• razvoj svetovne produkcije daje vse večji poudarek deležu
storitev v BDP, ki naj bi bil v razvitih državah okrog 2/3; zato se
bo povečala tudi trgovina z njimi,
• sodobni tokovi v svetu in integracijski načrti Slovenije
kažejo, da bodo (na primer ob vključitvi v EU) storitve postale
še pomembnejše (komunikacije znotraj EU, na Vzhod, transportna in prometna povezava).

Slovenske prednosti v mednarodni menjavi bodo opredelile
tržne razmere in gospodarski (tehnološki, ekološki) razvoj
doma in v svetu.
2.4.4.2. PLAČILNA BILANCA IN TEČAJ
Tekoča plačilna bilanca Slovenije bo iz objektivnih razlogov
polnega izkoriščanja za domači trg predimenzioniranih kapacitet gospodarstva v naslednjih letih ostala rahlo pozitivna,
presežek pa bo vse manjši. Trajnejši večji presežek bi ustvaril
dodatne probleme v pogledu njegove monetizacije in zatem
njene sterilizacije.

V proizvodni strukturi blagovne menjave so si v letu 1993
v izvozu Slovenije surovine in potrošne dobrine enakovredne
s po 45%, opreme je 10%; v uvozu je surovin skoraj 60%,
potrošnih dobrin blizu 25%, opreme okoli 15%. Slovenija je
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V okviru tekoče bilance bo stalni presežek v storitveni bilanci
pokrival manjši primanjkljaj v blagovni bilanci, bilanca trans70

tudi k trdnosti tečaja tolarja, ki bo omogočila proglasitev
njegove zunanje konvertibilnosti in potencialno vključitev
v evropski denarni sistem.
2.5. MAKROEKONOMSKI OKVIRI

ferjev bo postopno izravnana, bilanca dohodkov proizvodnih
dejavnikov pa bo ostajala negativna.
V kapitalski in finančni bilanci bo prišlo v začetku do neto
priliva tujega kapitala v obliki tujih neposrednih investicij in
kreditov. Slednji so ekonomsko smiselni le za projekte
z donosom večjim od cene najetega kredita. Zato bodo najprej rasle devizne rezerve, zatem se bodo povečala odplačila
zunanjih dolgov Slovenije, v poznejši fazi pa bi Slovenija
lahko postala klasični neto izvoznik kapitala.

2.5.1. SCENARIJI GOSPODARSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE
Gospodarski razvoj Slovenije je odvisen od zunanjih dejavnikov, ki so povezani z dogajanjem v svetovnem, predvsem
evropskem prostoru, in notranjih dejavnikov, ki so povezani
z uspešnostjo domačih ekonomskih in političnih reform in
sprejetih ukrepov.

V okviru kapitalskega in finančnega računa so predvidena
naslednja gibanja:

Slovenija se kot majhna evropska država lahko razvija le
z odprtim in v svetovni gospodarski prostor integriranim
gospodarstvom. To pa pomeni, da bodo dolgoročne usmeritve v razvoju svetovne ekonomije in položaj posameznih
regij v njih odločilno vplivali na možnost uresničevanja slovenske strategije gospodarskega razvoja. Hkrati tudi
pomeni, da Slovenija na dogajanja v svetovnem gospodarstvu
ne more vplivati, lahko se le prilagaja tržnim razmeram in
tokovom v svetovnem in predvsem v evropskem gospodarskem prostoru. Ob danih možnostih razvoja svetovnega
gospodarstva pa je uspešnost slovenskega gospodarstva
odvisna od uspešnosti domačega prestrukturiranja in od
uspešnosti pri vodenju tekoče in razvojne ekonomske politike. Domače prestrukturiranje bo odvisno predvsem od dveh
procesov: revitalizacije obstoječih velikih podjetij in hitrosti
nastajanja in kvalitete novih podjetij.

a) Glede urejanja odnosov s tujimi upniki zunanji razvoj
situacije (možnost izterjave solidarnostne odgovornosti za
vse dolgove nekdanje Jugoslavije, pridobitev slovenskih dolgov s strani Srbije s swapi na sekundarnem trgu) sili Slovenijo
v uveljavitev pospešene alternative. Le-ta pomeni dosego
sporazuma s tujimi upniki za odplačilo čimbolj ustreznega
deleža nealociranih dolgov nekdanje Jugoslavije in čim prejšnjo popolno ločitev od finančnega položaja nekdanje Jugoslavije, kar bo nadalje bistveno izboljšalo slovensko državno
tveganje (»country risk«).
b) Glede priliva tujega kapitala velikih skokov ni pričakovati.
Vsako institucionalno integriranje Slovenije v Evropo bo zahtevalo nadaljnje odpiranje tudi za kapitalske tokove, tako da
bi lahko bilo priliva kapitala še več. V takšnih razmerah bo
potrebno upoštevati omejitve iz plačilnobilančnih, monetarnih in političnih razlogov. Njihovo najustreznejšo odpravo bi
pomenilo enakovredno vlaganje slovenskega kapitala
v tujino, tako da bodo neto kapitalski tokovi v odnosih s tujino
približno izenačeni. Konkretne oblike: neposredna vlaganja
v tujino, portfolio investicije, nakup tujih vrednostnih papirjev
itd.

Na temelju predpostavk o gibanju mednarodnega ekonomskega okolja in ocene možnosti domačega prilagajanja sta
oblikovana dva scenarija gospodarskega razvoja Slovenije.
Scenarija nista ekstremna in verjetnost, da se bo dejanski
družbeni razvoj do leta 2000 odvijal v polju med obema
variantama, je precej velika. Sledita ideji dveh temeljnih scenarijev EU.

S piačilnobilančnega vidika determinirata obseg priliva
tujega kapitala predvidena gospodarska rast ter obseg
domače akumulacije, ki ji je (ob predpostavljenih investicijskih učinkih) potrebno dodati tujo (v obliki neto uvoza kapitala), da bi bila rast lahko dosežena.

Scenarij PLUS (+) predpostavlja ugodno mednarodno ekonomsko okolje, ki bo dopuščalo in stimuliralo hitro vključevanje Slovenije v evropske integracije in tudi sicer vzpodbudno
vplivalo na domačo gospodarsko aktivnost, uspešno prilagajanje ekonomskega sistema in podjetniško prestrukturiranje
slovenskega gospodarstva. Po tej razvojni varianti bi Slovenija do leta 2000 izpolnila konvergenčne kriterije Evropske
unije.

Z vidika monetizacije je potrebno upoštevati majhnost denarnega območja, kjer vsak večji priliv deviz (kot oblika neto
uvoza tujega kapitala) povečuje volumen finančnih sredstev
v državi. Upoštevati je potrebno, da slovenska denarna masa
znaša le dobro milijardo USD, primarni denar (denarna
ponudba centralne banke), ki bi ga monetizacija uvoženega
kapitala (odkup deviz) neposredno prizadela, pa manj kot
polovico M1.

Glede gospodarske rasti je SCENARIJ (+) optimističen.
Realni BDP naj bi naraščal po 5,5% povprečno letno, kar je
hitreje od najbolj optimističnih napovedi v drugih evropskih
državah. Približevanja razviti Evropi ne gre razumeti zgolj
v smislu hitrejših stopenj gospodarske rasti od razvitih evropskih držav. Gre predvsem za strukturno prilagajanje evropskim standardom na vseh področjih gospodarjenja in življenja. Eksplicitno zastavljeni cilj te razvojne variante do leta
2000 je uspešna preobrazba v razvito tržno gospodarstvo, ki
bo sposobno svetovne konkurence znotraj enotnega evropskega gospodarskega prostora. Ta cilj naj bi podpirala tudi
ekonomska politika z doseganjem razvojno naravnanih delitvenih razmerij v primarni in končni delitvi BDP. Glede na
sedanje stanje bi bila predvsem potrebna dosledna politika
zadrževanja rasti realnih plač na zaposlenega v okvirih produktivnosti in zmanjševanja davčnih bremen gospodarstva.
V strukturi davčnih prihodkov naj bi se povečal delež posrednih davkov ter davkov na dobiček in premoženje ter zmanjšal
delež prispevkov za socialno varnost. To pa ne bi zahtevalo
zmanjšanja ravni in obsega pravic iz socialnega zavarovanja,
ampak le njihovo delno financiranje iz zasebnih sredstev.
Takšna politika bi se ugodno odrazila v primarni delitvi
v korist dohodkov, ki ostanejo v podjetjih in so namenjeni za
tehnološko prenovo in razvoj. Na makroekonomski ravni bi to
pozitivno vplivalo na oživljanje investicij in izvozno konkurenčnost gospodarstva. Povečali bi se izvoz, podprt z rastjo
kapacitet, produktivnosti in konkurenčnosti. V plačilni bilanci
bi se verjetno ohranjal zmeren presežek. Z zadrževanjem cene
dela v okvirih produktivnosti bi le-to postalo atraktivnejši
produkcijski faktor, povečala pa bi se tudi zaposlenost. Ta
razvojni scenarij je dodatno podprt z novimi državnimi investi-

Z družbenega vidika lahko pomenijo potencialne zadržke
težnje po nacionalni samobitnosti in ekonomski samostojnosti, skrb za ohranitev ekološko čistega okolja, skrb za ohranitev kulturne identitete ter socialne varnosti.
Navedene kriterije je potrebno na primeren način vključiti
v strategijo ekonomskih odnosov Slovenije s tujino in najti
ustrezne rešitve zanje, tako da bo tok tujih neposrednih rešitev zaradi tehnoloških, managerskih in drugih koristi lahko
nemoteno tekel.
Sedanja dinamika neto priliva neposrednih tujih investicij na
ravni 1% BDP letno je iz navedenih razlogov zadostna in
sprejemljiva, saj tuje investicije poleg dodatnega kapitala
prinašajo za Slovenijo še bolj pomembno novo tehnologijo,
znanje, podjetništvo in upravljanje, torej proizvodne dejavnike, ki jih primanjkuje še bolj kot kapitala.
Osnovni instrument doseganja plačilnobilančnih ciljev bo
politika tržno oblikovanega tečaja tolarja. Tržno (nevtralno
in objektivno) oblikovanje tečaja bo ostalo dominantno. Nanj
bo mogoče vplivati le posredno, v omejenem obsegu in kratkoročno. Sicer bo prvenstveno rezultat ravnotežja med
ponudbo in povpraševanjem po devizah, ki bo izhajalo iz
plačilnobilančnih ravnotežij. Doseganje notranjega ravnotežja v obliki zniževanja domače inflacije pa bo prispevalo
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• ciljna gospodarska raat v opoopju 1995—2000 5.5% povprečno letno;
• hitrejša
od rasti ■■■■
bruto domačega
proizvoda;
■ ' rast
■ i ■ ■ izvoza■■■■
■■mm Jrm m ■—m—mmm
9
• rast produktivnosti
dela v obdobju 1995-2000 3.5% pov9
produk
prečno letno;
• rahlo zaostajanje' irasti realnih neto plač na zaposlenega
ast[o produktivnosti
produ
za rastjo
dela:
m zmanjšanje
prihodkov In odhodkov javnega sekmanjšanje deleža pri
torja na 43% v letu 2000;
m uravnoteženost prihodkov In odhodkov javnega sektoija
v daljše m o5dob|u; ne pa nujno'tuđi na letni ravni;
• usklajenost prihodkov irTodhodkov plačilne Bilance na
dolgiTok s postopnim zmanjševanjem obstoječega plačilnobilnnčnega presežka;
Pri scenariju (-) je^bila ciljna rast prilagojena možnosti
omejenega povečevanja Izvoznega povpraševanja, ki bi
a mednarodnega ekonomBlla posledica" manj u_
skega okolja In s tem povezan slabših možnosti uresnlčevanja domače tekočei Inn razvojne ekonomske politike.Ciljne
tendence predpostavk so sicer ohranjene, a upoštevajo
omejitve, ki so posledica domaće ekonomske politike.
Seveda je uresničevanje obeh scenarijev na ponudbeni
strani odvisno od intenzivnosti razvoja podjetniške kulture
v Sloveniji. To pomeni, da se bo postopno velik del nacionalne energije usmeril v iskanje podjetniških priložnosti, kar
bo vodilo do nastajanja razmeroma velikega števila hitro
rastočih podjetij, ki bodo polnila tržne niše doma in v svetu.
Taka podjetja so razmeroma neodvisna od svetovne konjunkture, zaposlujejo visoko kvalitetno delovno silo in se pretežno
financirajo iz zadržanih dobičkov. Modelski izračuni kažejo,
da bi v primeru, če bi razvila zelo visoko raven podjetništva
(pogoj za to je osredotočenje ekonomske politike na ustvarjanje kvalitetnega okolja za razvoj hitro rastočih podjetij), Slovenija lahko rasla hitreje, kot je predvideno v scenariju (+).

cijskimi programi, ki naj bi bili usmerjeni v izobraževanje,
tehnološki razvoj, raziskovalno in razvojno dejavnost ter
v gospodarsko infrastrukturo in sanacijo okolja. Generator
rasti investicij bi bilo naraščajoče domače varčevanje, predvsem akumulacija podjetniškega sektorja.
Scenarij MINUS (-) predpostavlja neugodno mednarodno
ekonomsko okolje z vsemi negativnimi vplivi na položaj
majhne slovenske ekonomije. Nadaljevanje politične in
gospodarske nestabilnosti v neposredni soseščini, upočasnjen tempo reform v Vzhodni Evropi, recesija v razvitem svetu
in posledično naraščajoči protekcionizem bi od Slovenije
vsekakor zahtevali bolj dosledno omejitveno stabilizacijsko
ekonomsko politiko in drugačne načine strukturnega prilagajanja. Dinamika domačih reform, makroekonomske stabilizacije in oživljanja gospodarske rasti bi se bistveno upočasnila.
Vendar pa tudi ta varianta predpostavlja aktivno razvojno
politiko prilagajanja danim razmeram, ki bo zasledovala iste
splošne družbene in ekonomske cilje.
Tudi Scenarij (-) računa s pozitivno gospodarsko rastjo,
vendar nestabilno in na bistveno nižji ravni (realni BDP naj bi
se povečal za 2,8% povprečno letno). Vladna ekonomska
politika bo usmerjena predvsem v nevtralizacijo neugodnih
zunanjih ekonomskih gibanj ter v iskanje ravnotežja med
različnimi ekonomskimi interesi posameznih skupin prebivalstva. Problemi bodo obvladovanje rasti plač, monopolnih cen,
brezposelnosti in inflacije. V takšnem nestabilnem gospodarskem okolju bodo potekale strukturne reforme po začrtani
smeri, vendar relativno počasi in z visokimi narodnogospodarskimi stroški. Slovenija bi se dodatno zadolževala v tujini,
vendar pa kljub temu ni računati z večjimi problemi v plačilni
bilanci. Z ustrezno ekonomsko politiko prilagajanja neugodnemu zunanjemu ekonomskemu okolju bo lahko, kljub težavam, postajala odprto gospodarstvo s perspektivo vključevanja v evropske integracije, pri čemer pa do leta 2000 še ne bi
izpolnila vseh konvergenčnih kriterijev Evropske unije.
Ključne bilančne predpostavke, ki »o bile uporabljene pri
oblikovanju scenarija (+) go~gTedeče:

Slika 2.1.:Gibanje bruto domačega proizvoda v Sloveniji
v obdobju 1987-1993 in predvidene spremembe do leta 2000
(pO obeh scenarijih)

GIBANJE BRUTO DOMAČEGA PROIZVODA
(stalne cene 1990)
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BDP (sceenarfl
stopnja rasti BDP ("-")

izbrani razvojni varianti torej izhajata predvsem iz različnih
predpostavk glede mednarodnega ekonomskega okolja in
or.iejujeta polje najbolj verjetnega gospodarskega razvoja.

mišljanj dodatno odvrača še neuresničena preobrazba slovenskega gospodarstva, kar bo nekaj let delovalo kot omejitev
za gospodarski razvoj.

Nepomembnost vodenja domače ekonomske politike je
seveda le navidezna. Vzrokov, in s tem različnih razvojnih
scenarijev, ki bi lahko vplivali na spremembo gospodarskih
rezultatov, je toliko, da jih skoraj ni mogoče jasno kvantificirati. Naštejmo le nekaj primerov vzrokov, ki bi lahko bistveno
vplivali na poslabšanje predvidenih razvojnih dosežkov:
zamujanje v procesu transformacije in dograditve ekonomskega sistema, predvsem počasnost (upočasnitev ali nepospešitev) procesa privatizacije, odlaganje nadaljnje stabilizacije gospodarstva (zmanjševanja obstoječe višine inflacije),
odstopanje od dosledne politike zniževanja narodnogospodarskih stroškov - plač, obresti in stroškov države oziroma
celotnega javnega sektorja, zaostajanje v procesu razvoja
podjetništva, neustrezna tehnološka politika ter politika izobraževanja in podobno. Potrebna bi bila tudi samostojna
analiza in prikaz posledic vključevanja Slovenije v evropske
integracije, predvsem Evropsko unijo.

2.5.2. HITREJŠI IZHOD IZ KRIZE Z BOLJŠIM
IZKORIŠČANJEM KAPACITET
Po kupni moči na prebivalca bi se s 5,5% ciljno povprečno
letno stopnjo gospodarske rasti v Scenariju (+) Slovenija do
leta 2000 približala Irski in Španiji na okoli 5 let razlike,
medtem ko bi Portugalska zaostajala za Slovenijo za 2 leti,
Grčija pa za 7 let. BDP na prebivalca bi se tako povečal s 6370
USD v letu 1993 na 9050 USD v letu 2000, oziroma, merjeno po
kupni moči, z 8580 USD na prebivalca v letu 1993 na 12320
USD v letu 2000. Takšna ciljna stopnja gospodarske rasti, ki bi
zmanjšala razvojni zaostanek za Evropo, ne bi bila nekaj
izjemnega v zgodovini gospodarskega razvoja, saj so jo uresničile naprimer države po veliki gospodarski krizi leta 1929
(Nemčija, Avstrija, Združene države Amerike), po II. svetovni
vojni (Nemčija, Avstrija, Japonska) in v novejšem času na
prehodu v 90. leta (Argentina, Poljska).
V ozadju takšne možnosti je obstoj prostih kapacitet, ki jih je
mogoče hitro zaposliti brez večjih dodatnih investicijskih vlaganj. Pogoj za to, ki pa je tudi izpolnjen, je zadostno povpraševanje.

Predpostavka enotne aktivne razvojne politike, ki bo zasledovala iste splošne družbene in ekonomske cilje, je zato
smiselna in operativna. Seveda so možne tudi bolj ekstremne
pozitivne in negativne variante, ki pa niso kvantificirane, ker
bi se s tem izgubila preglednost in omogočilo enostransko
tolmačenje globalnih bilančnih izhodišč. Tudi opravljene analize drugje v svetu kažejo, da ekstremnih dogajanj v devetdesetih letih ne gre pričakovati. Od pretirano optimističnih raz-

Slika 2.2.: Primerjava Izkoriščenosti kapacitet v predelovalni
industriji slovenskega gospodarstva z nekaterimi drugimi
evropskimi državami

IZKORIŠČENOST KAPACITET V PREDELOVALNI INDUSTRIJI
(delež dejanske proizvodnje od možne)
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nju in odrekanje tekoči potrošnji v korist investicij. BDP na
prebivalca bi se po tem scenariju s 6370 USD v letu 1993
povečal na 7760 USD v letu 2000, merjeno po kupni moči pa
s 8580 USD v letu 1993 na 10570 USD v letu 2000.

V okoliščinah uresničevanja Scenarija (-) bi se gospodarski
razvoj v Sloveniji upočasnil. S politiko prilagajanja obstoječim
zunanjim šokom in ob ohranjenem notranjem socialnem in
političnem konsenzu bi lahko uspeli obdržati minimalno
gospodarsko rast (2,8 % povprečno letno) vendar pa bi bila ta
nestabilna in ne bi zagotavljala tako hitrega približevanja
evropski ravni razvitosti. Čeprav je ciljna stopnja rasti po
scenariju (-) bistveno nižja od scenarija (+), pa je še vedno za
0,8 odstotne točke višja od gospodarske rasti Evropske unije,
predvidene v njenem najmanj ugodnem razvojnem scenariju.
Zato bodo tudi zanjo potrebni resni napori pri prestrukturira-

Razlike med obema scenarijema je mogoče opazovati kot
relativne razlike v danem času kakor tudi v časovni dimenziji.
V primeru uresničevanja scenarija(-) bi bila leta 2000, glede
na ugodnejši scenarij (+), gospodarska moč države nižja za
okoli 15%, v časovni distanci pa bi Slovenija izgubila od 3 do
5 let svojega razvoja.
2.5.3. PRODUKTIVNOST IN ZAPOSLENOST
V preteklih letih se je produktivnost dela, kljub odpuščanju
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presežnih delavcev in drugim oblikam zmanjševanja zaposlenosti, zmanjševala vse do leta 1992, ko je dosegla najnižjo
točko. Tako bo šele v letu 1994 ponovno dosežena njena
raven iz leta 1987. Da bi Slovenija do leta 2000 glede produktivnosti znižala sedanji zaostanek za Irsko in Španijo vsaj za
četrtino, bi morala v naslednjih letih produktivnost naraščati
po stopnji najmanj 3,5% povprečno letno.
Predvideva se, da bo v razmerah privatne lastnine razvoj dajal
prednost produktivnosti dela pred zaposlenostjo, ne glede
na to, katera razvojna varianta se bo uresničevala. Če bi
produktivnost dela naraščala po ciljni stopnji 3,5% povprečno
letno, bi to v ugodnejši varianti do leta 2000 hkrati omogočilo
doseganje zastavljenih ciljev glede zaposlovanja (okoli
2 % povprečno letno naraščanje zaposlenosti) in prepolovitev
sedanje stopnje brezposelnosti.

Aktivni prebivalci - letno povprečje

2000
2000
SCENARIJ + Letne stopnje rasti (v%)
- bruto domači proizvod
- produktivnost
- delovno aktivni
Delovno aktivni
Registrirani brezposelni
- v % od vseh aktivnih
Stopnja brezposelnosti po ILO
Indeks produktivnosti (1992=100)
SCENARIJ - Letne stopnje rasti (v%)
- bruto domači proizvod
- produktivnost
- delovno aktivni
Delovno aktivni
Registrirani brezposelni
- v % od vseh aktivnih
Stopnja brezposelnosti po ILO
Indeks produktivnosti (1992=100)

V scenariju (-) je cilj preprečiti povečevanje nezaposlenosti.
Če bi jo v naslednjih letih uspeli dhraniti na sedanji ravni, proti
koncu desetletja pa nekoliko zmanjšati, bi to pomenilo, da bi
se produktivnost do leta 2000 lahko povečala le za 20%
v primerjavi z letom 1992, Slovenija pa bi po tem indikatorju
zaostala tudi za Grčijo in Portugalsko. Po scenariju (-) bi
morala v naslednjih letih država z ustrezno politiko davkov in
plač ter z drugim aktivnim poseganjem na trg delovne sile še
naprej zavirati nadaljnje upadanje zaposlenosti in tako vzdrževati ravnotežje med rastjo produktivnosti in socialnimi problemi, ki jih povzroča večje število brezposelnih.
Tabela 2.5.: Delovno aktivni in registrirani brezposelni
Vir: Ocene ZMAR

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

916684

917274

924625

933319

941510

948927

955285

960786

1
4.5
-3.5
787596
129087
14.1
9.2
104.5

4
4
0
787596
129678
14.1
8.9
108.7

5
3.5
1.5
799677
124948
13.5
8.8
112.4

5.5
3.5
2
815942
117378
12.6
8.2
116.3

6
3.5
2.5
836616
104893
11.1
7.3
120.4

6
3.5
2.5
857815
91111
9.6
6.3
124.5

5.5
3.5
2
875262
80023
8.4
5.5
128.9

5
3.5
1.5
888688
72098
7.5
4.9
133.3

5.5
3.5
2
845667
98409
10.4
6.8

1
4.5
-3.5
787596
129087
14.1
9.2
104.5

4
4
0
787596
129678
14.1
8.9
108.7

3
2
1
795472
129153
14
8.9
110.9

2.5
1.5
1
803427
129892
13.9
9
112.5

2.5
1.5
1
811461
130048
13.8
9
114.2

3
1.5
1.5
823633
125293
13.2
8.7
115.9

3
1.5
1.5
835988
119298
12.5
8.4
117.7

3
2
1
844412
116374
12.1
7.9
120

2.8
1.7
1.2
819066
125010
13.2
8.7

vprašanje pa )e, ali se mu je objektivno gledano mogoče
izogniti. Kot eno od izhodišč projekcije mednarodne menjave
smo zato upoštevali politiko zmanjševanja presežka blaga in
storitev v menjavi s tujino.

Da bo hitro znižanje števila brezposelnih (tudi v primeru
uresničevanja Scenarija (+) težko doseči, opozarjajo tudi
sedanji strukturni problemi brezposelnosti. Preko 45% registriranih brezposelnih nima nikakršne strokovne kvalifikacije
in jih bo pri težnji po višji produktivnosti vedno težje zaposliti.
Med tistimi s strokovno izobrazbo je neugodna relativno
visoka poklicna koncentracija. Neusklajenosti med povpraševanjem in ponudbo delavcev določenih poklicev ne bo
mogoče odpraviti v kratkem roku.

Tabela 2.6.:
Dinamika menjave s tujino
SCENARIJ SCENARIJ +
deleži
deleži povp.st.
povp.st
v BDP
v BDP
rasti
rasti

2.5.4. S POVEČANO MEDNARODNO KONKURENČNOSTJO
DO NOVIH TRGOV
Scenarij (+) predpostavlja konjunkturo na zunanjih trgih in
hitro rast povpraševanja v državah, ki so najpomembnejše
trgovinske partnerice Slovenije. Z zniževanjem proizvodnih
stroškov na enoto proizvoda, z večjo regionalno razpršenostjo izvoza in z usmeritvijo v tržne niše bi dodatno pripomogli k povečevanju našega deleža v svetovni trgovini. Ob ugodnih domačih razmerah (rast konkurenčnosti izvoza in
ustrezno prestrukturiranje proizvodnje) bi vse to omogočilo
rast izvoza do leta 2000 po več kot 6 odstotni povprečni letni
stopnji. Izvoz storitev bo naraščal hitreje od izvoza blaga.

1995-2000 1993 1994 2000 1995-2000 1993 1994 2000
1. IZVOZ BLAGA
IN STORITEV
Izvoz blaga
- tujina
- države nekd. Jugoslavije
Izvoz storitev
2. UVOZ BLAGA
IN STORITEV
Uvoz blaga
- tujina
- države nekd. Jugoslavije
Uvoz storitev
Uvoz blaga (tujina)
po strukturi
- oprema

Zaradi'
adi vključevanja v evropske integracije in nadaljnje liberacije uvoza bo blagovni uvoz, zlasti uvoz opreme, naraščal
lizacije
hitreje od izvoza. To izhodišče je povezano tudi s predpostavko hitrega oživljanja investicij in možnega povečanja tujih
naložb v slovensko gospodarstvo. V blagovni menjavi je
s takšno projekcijo eksplicitno predpostavljen stalni zunanjetrgovinski primanjkljaj, ki pa bi bil nižji od presežka menjave
storitev.

- široka potrošnja
3. SALDO BLAGA
IN STORITEV 1-2
4. Odhodki
5. Prihodki
6. SALDO DOHODKOV 4-5

Računa se, da bo del predvidenega povečanja obsega izvoza
realiziran tudi na račun delnega ponovnega postopnega
osvajanja nekdanjega jugoslovanskega trga, ko se razmere
stabilizirajo.
Presežek blaga in storitev v menjavi s tujino ni potreben,
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1995
-2000
944075
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7.2 59 59.8 65.8
6.2 48 48 49.9
6.5 40.4 41.5 44
3.9 7.6 6.5. 5.9
10.9 11 11.8 15.9

4.3 59 59.8 65.3
3.5 48 48 50
3.8 40.4 41.5 44.1
1.3 7.6 6.5 5.9
7.4 11 11.8 15.3

7.6 58.4 57.7 64.9
7.9 49.2 49 55.9
8.3 44 44.7 52.2
2.9 5.2 4.3 3.7
9
6.1 9.2 8.7

5 58.4 57.7 657
5 49.2 49 55.6
5.3 44 44.7 51.7
1.2 5.2 4.3 3.9
4.6 9.2 8.7 9.6

83 44 44.7 52.2
101 6.4 7.3 9.4
9.3 26.6 27.7 34.2
3.4 11 9.7 8.6

5.3 44 44.7 51.7
2.8 6.4 7.3 7.3
5.7 26.6 27.7 32.7
6.1 11 9.7 11.7

-9.9
5.5
10.4

0.6
1.3
0.9
0.4

2.1
1.2 1.2
1 1.3
0.2 -0.1

5.5
10.4

0.6
1.3
0.9
0.4

2.1 0.1
1.2 1<
1 1-5
0.2 -0.1

čiste plače in
57.4 58.8 59.5 59.5 59.6 59.7 59.9 60
2.2
dr,prejemki
Prispevki
26 25.4 25.1 25.1 25 25 24.9 24.9
1.5
delojemalcev
Prispevki
16.6 15.8 15.4 15.4 15.4 15.3 15.2 15.1
1.1
delodajalcev
Vir: Ocene ZMAR
Tudi po Scenariju(-) bi rast bruto plače na zaposlenega
približno sledila rasti produktivnosti dela, zaostajanje rasti
bruto mase plač za rastjo BDP bo večje kot po Scenariju (+).
Prav tako se bodo zmanjševali prispevki za socialno varnost
zaposlenih, vezani na plače, vendar počasneje. Do leta 2000
se bodo v strukturi stroška dela zmanjšali le za dobro
odstotno točko.

SCENARIJSCENARIJ*
deleži
deleži povp.st.
povp. st
v BDP
v BDP
rasti
rasti
1995-2000 (993 1994 2000 1995-2000 1993 1994 2000
0.8
1.6

7. Transterni odlivi
8. Transterni prilivi
9. SALDO TRANSFERJEV
7-8
10. SALDO TEKOČIH
TRANSAKCIJ 3-6-9
Vir:Ocene ZMAR

1.1
2.5

1
2.1

0.8
1.7

0.8
1.6

2.4 -1.4

2.4 -1.4 -1.1 -0.9
-3

1.6

3

1.8

1.1
2.5

-10.8

1
2.1

0.9
2

1.1 -1.1

1.6

3

1.3

Opomba:Zaradi drugačne definicije uvoza v računu tujine se tu prikazani podatki o uvozu nekoliko razlikujejo od podatkov v končni porabi
BDP.

Tabela 2.6.: Globalni okviri javnega sektorja
delež v BDP
struktura v %
1993 1994 2000 1993
SCENARU +
PRIHODKI JAVNEGA SEKTORJA
100 100 100 47.1
Davki
46.8 51 54 22.1
Prispia soc.vamost, zdrav.,
45 42.5 39.6 21.2
za poslov., PIZ, porodniška
8.2 6.5 6.4 3.9
Nedavčni prihodki
100 100 100 46.7
OOHODKI JAVNEGA SEKTORJA
55.8 55.8 58.4 26
Poraba republike in občin
Pokojnin.in invalid.zavarovanje
27.9 28.7 26.9 13
16 15.2 14.7 7.5
Zdravstvo
0.1
0.3 0.3
Poraba sredstev solidarnosti
Presežek (primanjkljaj)
0.4
SCENARU
-PRIHODKI JAVNEGA SEKTORJA
100 100 100 47.1
46.8 51 53 22.1
Davki
Prisp. za soc. varnost zdrav.,
zaposlov., PIZ, porodniška
45 42.5 40.6 21.2
Nedavčni prihodki
8.2 6.5 6.3 3.9
ODHODKI JAVNEGA SEKTORJA
100 100 100 46.7
55.8 55.8 56.9 26
Poraba republike in občin
Pokojnin, in invalid, zavarovanje
27.9 28.7 28.4 13
16 15.2 14.7 7.5
Zdravstvo
0.1
Poraba sredstev solidarnosti
0.3 0.3
Presežek (primanjkljaj)
0.4
Vir: Ocene ZMAR

2.5.5. ZNIŽEVANJE STROŠKOV PODJETIJ
Ekonomska politika, ki je vgrajena v Scenarij (+), naj bi bila
usmerjena v nadaljnje stabiliziranje in vzdrževanje makroekonomskega ravnotežja v razmerah hitre gospodarske
rasti. Uresničevanje obeh ciljev, ki sta v osnovi konfliktna, bo
mogoče le z dosledno politiko zniževanja narodnogospodarskih stroškov - plač, obresti in stroškov države oziroma
celotnega javnega sektorja. V okviru takšne politike ima cena
delovne sile odločilen pomen. Predpostavlja se, da bo dohodkovna politika uspela omejiti rast realnih bruto plač na zaposlenega v okvire produktivnosti dela. Prispevki za zagotavljanje socialne varnosti zaposlenih, ki so vezani na plače, bi
naraščali počasneje od rasti plač. To bo mogoče, ker naj bi
del financiranja socialne varnosti prevzeli posamezniki,
podjetja in posebni skladi.
V stroškovni strukturi faktorja delo bi v razmerah uresničevanja Scenarija (+) prišlo do zmanjšanja deleža prispevkov
delodajalcev in delojemalcev ter do sorazmernega povečanja
deleža plač.
Tabela 2.7.:
Dinamika plač in struktura stroška dela v obdobju 1994-2000
povp. st.
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 rasti
1995-2000
11.2 1.5 2.6 2.6 2.7 2.8
3 2.9
SCENARIJ +
Bruto plače na
zaposlenega
realne stopnje
rasti
3.2
14.4
3 3.5 2.9 3.2 3.3 3.4 3.1
Neto plače na
zaposlenega
- realne stopnje
rasti
STRUKTURA
100 100 100 100 100 100 100 100
4.6
STROŠKA DELA
Bruto bruto plače
Čiste plače in dr, 57.4 58.8 59.5 59.8 60.2 60.6 60.8 61
5.2
prejemki
26 25.4 25.1 25 24.8 24.6 24.5 24.4
3.8
Prispevki
delojemalcev
16.6 15.8 15.4 15.2 15 14.8 14.7 14.6
3.1
Prispevki
delodajalcev
11.2 1.5
1 0.5 0.7 0.7 0.8 1.4
0.8
SCENARIJ Bruto plače na
zaposlenega
rasti
Neto plače na
zaposlenega
- realne stopnje
rasti
STRUKTURA
STROŠKA DELA
Bruto bruto plače

14.4

3

1.9

0.5

0.8

0.8

0.9

1.6

100 100 100 100 100 100 100 100

povpr. st. r.
1994 2000 1995-2000
46 43
23.5 23.2

4.3
5.3

19.5 17
3 2.7
46.8 43 4
26.1 25.1
13.4 11.6
7.1 6.3
0.2

3.1
4

-0.9

4.8
2.9
3.3

0

46 43.4
23.5 23

1.8
2.5

19.5

1.1
1.5
1.5
1.9
1.4
0.9

17.6
2.7
46.8 43.4
26.1 24.7
13.4 12.3
7.1 6.4
0.2
-0.9

0

Po Scenariju (+) bi se delež prihodkov javnega sektorja
v BDP postopno zniževal in leta 2000 dosegel ciljnih 43%
BDP. Skupna prispevna stopnja (delojemalcev in delodajalcev), ki bo v letu 1994 znašala 45,36% od mase bruto plač, bi
se do leta 2000 znižala na okoli 42%, s čimer bi se približala
evropskemu povprečju obremenitve čistih plač. Manjšim prihodkom javnega sektorja naj bi se prilagodila tudi poraba
javnega sektorja, ki bi morala naraščati počasneje od prihodkov javnega sektorja. To velja predvsem za rast pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kjer naj po letu 1995 ne bi
bilo več poračunov pokojnin za nazaj. Sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bi se povečevala z rastjo upravičencev in usklajevala s polovično rastjo bruto plač na zaposlenega. Delež zdravstvenega zavarovanja bi do leta 2000
dosegel 6,4% BDP. Delež proračunske porabe republike in
občin v BDP naj bi se znižal, v strukturi vseh odhodkov
javnega sektorja pa povečal s sedanjih 55,6% na 58,4% v letu
2000. V okviru te porabe bo predvsem potrebno racionalizirati
državno upravo. Deficit pri financiranju javnega sektorja naj
ne bi presegel 1% BDP. Dolgoročno gledano bi bilo smiselno
financiranje javnega sektorja uravnotežiti, kar pa ne pomeni,
da morajo biti prihodki in odhodki javnega sektorja vsako leto
uravnoteženi.

1.1

Tudi v primarni delitvi bruto domačega proizvoda bi se
postopoma začela vzpostavljati bolj normalna delitvena razmerja. Povečal bi se delež sredstev, ki ostanejo podjetjem in
so namenjena za njihov razvoj, na račun nižjega deleža sredstev zaposlenih in prihodkov države.

1.9
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Tabela 2.9.:
Stroškovna struktura bruto domačega proizvoda
struktura v %
1993 1994 2000
SCENARU +
BRUTO DOMAČI PROIZVOD
100
100
100
Sredstva podjetij
26.1
27.1
29.7
16.7
17.5
14.7
- poslovni presežek
10.4
8.6
15
Sredstva zaposlenih
61.1
59.2
56.1
- neto plačie in prejemki
35.1
34.2
34.8
- prispevki delavcev
15.9
15
13.7
- prispevki delodajalcev
9.4
10.1
8.2
Sredstva države
13.7
12.8
14.2
- posredni davki
15.1
15.8
15.6
- subvencije
1.4
2.3
2.1
SCENARU BRUTO DOMAČI PROIZVOD
100
100
100
Sredstva podjetij
27.1
26.1
30.3
- poraba fiksnega kapitala
16.7
17.5
162
- poslovni presežek
10.4
14.1
8.6
Sredstva zaposlenih
59.2
61.1
55.9
- neto plače in prejemki
35.1
34.8
33.6
- prispevki delavcev
15.9
15
13.9

Opomba: Zaradi drugačne definicije uvoza v končni porabi BDP se
prikazani podatki o uvozu nekoliko razlikujejo od podatkov v računu
tujine.

povp.st.rasti
1995-2000
5.5
7.1
3.3
12.1
4.6
5.2
3.8
3.1
6.1
5.3
-0.8

Zaradi nizke sedanje ravni naj bi investicije hitro rasle. Vodila
naj bi domača zasebna podjetja (visok multiplikator), tuje
Investicije bodo dopolnilne.
Tabela 2.11.:
Ustvarjene investicije in tehnična struktura investicij
v obdobju 1994-2000
struktura v %
delež v BDP
povpr. st. rasti
1993 1994 2000 1993 1994 2000 1995-2000
SCENARU +
INVESTICUE SKUPAJ
100 100 100 17.7 19.4 25.4
0.3
19.1 22.9 19.7 3.4 4.5
5
7.5

2.8
48
2.3
8.2
1.9
2.2
1.5

- netržne storitve
- podjetniške investicije
- stanovanja
- oprema
- uvožena
- domača
- ostalo
SCENARU INVESTICUE SKUPAJ
- gospodarska infrastruktura
- netržne storitve
- podjetniške investicije
- stanovanja

- prispevki delodajalcev
10.1
9.4
1.1
Sredstva države
12.8
13.7
13.8
2.9
- posredni davki
15.1
15.8
15.5
2.5
- subvencije
2.3 ' 2.1
1.7
-0.3
Vir: Ocene ZMAR
2.5.6. SPREMEMBE V STRUKTURI DOMAČEGA
POVPRAŠEVANJA V KORIST INVESTICIJ
V strukturi domačega povpraševanja bodo že v letu 1994
razvojno gledano ugodnejša razmerja. Umirili se bosta
zasebna in javna poraba, nadpovprečno hitro pa bodo rasle
investicije. Dinamika nadaljnjega izboljšanja do leta 2000 je
odvisna od tega, kateri razvojni scenarij se bo uresničeval.
V obeh primerih se računa na ustrezno povečanje deleža
Investicij, ki je pogoj za kakršnokoli dolgoročno gospodarsko
rast in zmanjšanje presežka v blagovni in storitveni menjavi
s tujino, kar naj bi omogočilo povečanje deleža domače
končne porabe in investicij.

-oprema
- uvožena
- domača
- ostalo
Vir: Ocene ZMAR

2.8 100 100 100
4.3
65.3
3.8 40.4 41.6 44.1
4.2 5.2 5.3 5.8

3.9 7.6 6.5 5.9
14.3 5.7 6.4 10.4
7.7 55.5 552 62.5
8.3 43.9 44.7 522
6.5 6.3 6.2 6.6

1.3 7.6 6.5 5.9
9.8 5.7 6.4 9.6
5.1 55.5 55.2 62.8
5.3 43.9 44.7 51.7
5.5 6.3 6.2 7.3

2.9
-0.5

5.2
3.5

4.3
4.7

3.7
3.3

1.2
-7.3

5.2
3.5

4.3
4.7

32 96.5 95.3 97.5
2.8 54 53.6 53.4
1.4 21.2 21 19.3

10.3

5.2 17.7 19.4 22.3
1 0.5 1.6
2.4 0.9 0.9
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17.7 19.4 25.4
1 0.5 1.5
2.4 0.9 0.9

1.4 1.4 1.5
9.7 10.3 16.1
3.3 3.3 2.8
8.2 9.4 12.4
8.5
11.6
34 3.9
5
5.1 5.1 6.6
1
1 1.4

7.3
13.6
2.7
' 10.5
9.9
10.1
9.8
12.4

100
19.1
7.9
54.5
18.5
46.4
48.1
19.2
28.9
5.5

100
22.9
7.2
53.1
16.8
48.4
46.6
20.1
26.5
5

100 17.7 19.4 22.3
17.6 3.4 4.5 3.9
7.2 1.4 1.4 1.6
61.1 9.7 10.3 13.6
14.1 3.3 3.3 3.1
50.6 8.2 9.4 11.3
44.6 8.5
9 9.9
20.4 3.4 3.9 4.5
24.2 5.1 5.1 5.4
4.8
1
1 1.1

5.2
0.7
5.1
7.7
2.2
6
4.5
5.5
3.7
4.5

V obeh razvojnih variantah se računa s povečano učinkovitostjo investiranja. Mejni kapitalni količnik v obdobju 1995
- 2000 znaša v ugodnejši varianti 4,4, kar bi Slovenijo približno uvrstilo na raven sedanje učinkovitosti investicij v Španiji (6,0), Portugalski (5,9) in Irski (3,7). V manj ugodni varianti
znaša mejni kapitalni koeficient 7,7 kar je sicer slabše, vendar
tudi bistveno bolje od učinkovitosti investiranja v preteklosti.
Prehod v privatnolastniško gospodarstvo bo v realnem sektorju pomenil predvsem dvoje: privatizacijo nekdanjih velikih
družbenih podjetij in nastajanje novih zasebnih podjetij. Tako
privatizacija kot vstopanje novih podjetij naj bi bistveno povečala učinkovitost gospodarstva. Za narodnogospodarsko rast
pomeni to predvsem povečanje učinkovitosti investicij. Večji
del povečanja agregatne učinkovitosti investicij izvira iz novih
podjetij, ki že od svojega nastanka, pač zaradi visokih obrestnih mer in zaradi privatnega interesa, uporabljajo kapital
varčneje kot obstoječa velika podjetja. Njihovih poslovnih
odločitev ne obremenjujejo obstoječe, pogosto zastarele proizvodne kapacitete, proizvodni programi in zaposleni, zato

3.9
2.5

5.8 96.5 95.3 96.7
4.7 54 53.6 512
2.5 21.3 21 17.7

6.1
63.3
10.9
48.9
45.5
19.8
25.7
5.6

Tudi v Scenariju (-) bo za minimalno predvideno gospodarsko rast potrebno hitro naraščanje podjetniških investicij,
medtem ko bodo infrastrukturne investicije morale biti
bistveno nižje. Roki za že sprejete obveznosti do izgradnje
avtocest in ostale infrastrukture bi se v tem primeru verjetno
morali podaljšati v obdobje po letu 2000. Delež investicij
v BDP bo počasi naraščal in se bo po letu 1998 ustalil na
dobrih 22%.

SCENARIJ +
SCENARIJ povp. st.
deleži povp. st.
deleži
rasti
v BDP
rasti
v BDP
1995-2000 1993 1994 20001995-2000 1993 1994 2000
5.5 100 100 100
7.2 59 59.8 65.8
6.5 40.4 41.6 44
5.8 5.2 5.3 5.4

7.2
53.1
16.8
48.4
46.6
20.1
26.5
5

Za dolgoročno stabilno rast proizvodnje po Scenariju (+) in
za uresničitev že sprejetih osnovnih inlrastrukturnih programov potrebujemo povprečno letno rast investicij okoli 10%,
kar bo povečalo delež investicij v BDP od 18.3% v letu 1993 na
25,4% v letu 2000.

Tabela 2.10.:
Struktura končne porabe bruto domačega proizvoda

1. BRUTO DOMAČI
PROIZVOD
2. IZVOZ
- blago
- storitve (brez turizma)
- prodaja v države
nekdJugoslavije
- poraba tujih turistov
3. UVOZ
- blago
- storitve
- nakupi v državah
nekd. Jugoslavije
4. SALDO (izvoz-uvoz)
5. DOMAČA KONČNA PORABA
5=6 + 7 + 8 + 9+10
6. Domača zasebna poraba
7. Javna poraba
8. Investicije v
osnovna sredstva
9. Prirast zalog
10. Statistična napaka
Vir: Ocene ZMAR

7.9
54.5
18.5
46.4
48.1
19.2
28.9
5.5

76

,

100
100
100
2.8
1.BRUT0 DOMAČI PROIZVOD
2.BRUT0 NACIONALNI PROIZVOD
2.9
99.6
99.8 100.1
3.BRUT0 NACIONALNI
RAZPOLOŽLJIVI DOHODEK
2.9
101 100.8 101.1
2.4
80.6
4.Nacionalna domača poraba
78
76
204
22.9
25.2
5.BRUT0 VARČEVANJE
4.5
-10.8
1.6
3
1.3
6 Saldo tekočih transakcij s tujino
6
19.9
23.9
7.BRUT0 INVESTICIJE
18.8
19.4
17.7
22.3
v tem: v osnovna sredstva
5.2
Vir: Ocena ZMAR
Bruto nacionalni razpoložljivi dohodek bo po obeh scenarijih
naraščal hitreje od BDP in leta 2000 rahlo (za 0,1 odstotno
točko) presegel BDP. Po Scenariju (+) bo nacionalna končna
potrošnja zaostajala za rastjo BDP in bruto domače varčevanje se bo lahko oblikovalo na višji ravni kot doslej. Visoko rast
domačih investicij in predvideni minimalni neto odliv kapitala
v tujino bi v tej varianti lahko financirali pretežno z domačimi
viri. V Scenariju (-) bo zaostanek rasti nacionalne končne
potrošnje za rastjo BDP manjši in domače varčevanje
ustrezno nižje. Problem financiranja infrastrukturnih programov bi se zaostril.

mnogo lažje najdejo visoko donosne proizvodne niše z visokim potencialom rasti. Povečanje dinamične učinkovitosti
slovenskega gospodarstva bo zato odvisno tudi od tega,
kolikšen delež investicij bo šel v nova, hitro rastoča
podjetja. Čim večji bo ta delež, tem hitreje se bo povečevala
učinkovitost investiranja. Ker povečanje rasti povzroči povečanje stopnje domačega varčevanja, med drugim tudi zato,
ker hitro rastoča podjetja, ki učinkovito investirajo, večino
dobička reinvestirajo, bi se v tem času delež investicij lahko
povečal, kar bi ustvarilo celo možnosti višje gospodarske
rasti (ponderirana stopnja rasti med počasi rastočim sektorjem starih velikih podjetij in hitro naraščajočim deležem hitro
rastočih podjetij), kot je predvidena.
Slovenija bo v svojem bodočem razvoju kmalu prišla do
točke, ko bodo proste kapacitete izkoriščene in ko samo
naraščajoče povpraševanje (domače ali tuje) ne bo več zadosten pogoj za gospodarsko rast. Na to bodo neposredno
vplivale nove poslovne investicije, nanje pa bistveno povečanje ravni nacionalnega varčevanja.

Tabela 2.12.:
Oblikovanje in poraba bruto nacionalnega varčevanja
povpr. st. r.
struktura v %
1995-2000
1993 1994
SCENARU +
1.BRUTO DOMAČI PROIZVOD
5.5
100
100
2.BRUT0 NACIONALNI PROIZVOD
5.6
99.6
3.BRUT0 NACIONALNI
ZPOLOŽLJIVI DOHODEK
5.5
101 100.8
4.Nacionalna domača poraba
4.2
806
78
5.BRUT0 VARČEVANJE
20.4
22.9
9.5
6.Saldo tekočih transakcij s tujino
-3
1.6
3
10.9
7.BRUT0 INVESTICIJE
18.8
19.9
19.4
v tem: v osnovna sredstva
17.7
10.3
SCENARU Slika 2.3.:

2.5.7. KONSISTENTNOST PROJEKCIJ POTRJUJEJO TUDI
MODELSKI IZRAČUNI
Konsistentnost bilančnih projekcij smo preverili z modelom
splošnega ravnotežja (CGE) slovenskega gospodarstva.
Model temelji na matriki družbenih računov slovenskega
gospodarstva za leto 1992. Proizvodni del matrike je razčlenjen na 27 dejavnosti (NACE Rev.1). Izbran je bil neoklasični
način zapiranja modela (eksogeno določena količina proizvodnih faktorjev delo in kapital, eksogeno določena nominalna vrednost državne potrošnje, proračunski presežek oziroma primanjkljaj, določen kot rezidual pri nominalno določenih odhodkih, saldo plačilne bilance s tujino določen eksogeno, varčevanje določa razpoložljiva sredstva za investicije,
izbrani numeraire je tečaj). Ključna spremenljivka, v kateri se
kažejo agregatni učinki vseh v modelu ugotovljenih sprememb, so investicije.

2000
100
100.1
101
72.3
28.7
1.8
26.9
25.4

Primerjava rezultatov izračunov, narejenih s CGE modelom slovenskega
gospodarstva in bilančnimi projekcijami scenarija (+)
CGE MODEL SLOVENIJE
TESTIRANJE USKLAJENOSTI SIIANČNIH IZRAČUNOV
STRATEGIJA GOSPODARSKEGA RAZVOJA - SCENARIJ (
OKTOBER 1994 - ZMAR
STOPNJE RASTI 2000/1992

80 4

78.1

uvoz

IZVOZ
SIMULACIJA

^.Ztvoi RS
Z4 makroekonomske
J/ analize In razvil

Vir: Modelski izračuni in bilančne ocene ZMAR
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Modelsko testiranje bilančnih projekcij seveda ne zagotavlja,
da se bo predvideni scenarij razvoja uresničil, potrjuje pa, da
so bilančni izračuni konsistentni in da bi bila, ob uresničitvi
sprejetih predpostavk, predstavljena varianta razvoja mogoča.

Znižana rodnost prebivalstva in majhna verjetnost skorajšnjega izboljšanja stanja nakazujeta zmanjšanje ali celo
pomanjkanje razpoložljive delovne sile v začetnih desetletjih 21. stoletja. Obnavljanje delovne sile, ki je bilo leta 1991 še
ugodno, se bo do leta 2026 zelo poslabšalo. Vstopi v aktivnost
bodo zagotavljali morda le dve tretjini izstopov in izgub zaradi
smrti. Zmanjšanje ponudbe delovne sile in staranje prebivalstva bo imelo resne posledice na vseh pomembnejših področjih gospodarstva in družbenega življenja. Pojavile se bodo
specifične potrebe zdravstva in socialnega varstva ter povečani izdatki za pokojninsko zavarovanje. Izobraževanje odraslega prebivalstva bo še bolj nujno potrebno, da se zadovoljijo potrebe po delovni sili z drugačnimi znanji.
Zaradi ocenjenih neugodnih demografskih gibanj je potrebna
aktivna demografska politika, katere minimalni cilj mora biti
dvig rodnosti na raven, ki bo zagotavljala dolgoročno nemoteno reprodukcijo prebivalstva. Sestavni del demografske
politike je zdrav način življenja, ki bi omogočil podaljševanje
pričakovane življenjske dobe.

3. RAZVIJANJE FAKTORJEV GOSPODARSKEGA RAZVOJA
Dejavniki gospodarskega razvoja so številni: naravni viri in
geografske danosti, kulturne in družbene značilnosti, mednarodno okolje in različni ekonomski dejavniki. Osrednja pozornost med ekonomskimi dejavniki je namenjena človeškemu
faktorju in fizičnemu kapitalu. Človeški faktor se povečuje
s povečevanjem prebivalstva in delovne sile ter z izobraževanjem, strokovnim izpopolnjevanjem in z delom. Fizični kapital
pa se povečuje z investiranjem. Ta dva faktorja se v gospodarskem razvoju dopolnjujeta in deloma tudi zamenjujeta. Razvojna vsebina teh dveh faktorjev je tehnološki napredek in
podjetništvo. Zato je mogoče v razširjenem smislu govoriti
o štirih temeljnih razvojnih faktorjih: človeški faktor, fizični
kapital, tehnološki napredek in podjetništvo. Strateška
naloga države je, da pozitivno deluje na razvo| vseh teh
štirih dejavnikov gospodarskega razvoja.

Sestavni del aktivne prebivalstvene politike je družinska politika. Družina ima poleg vloge v prebivalstveni politiki tudi
odločilno vlogo pri vzgoji mladih in pri izobraževanju. Je
osnovna celica družbenega življenja. V tem smislu ima tudi
socialno funkcijo.

3.1. ČLOVEŠKI FAKTOR
3.1.1. Neugodna demografska gibanja zahtevajo aktivno
prebivalstveno politiko

Glede na to, da ima Slovenija omejen fond delovne sile, se ne
bo mogla izogniti procesom mednarodne migracije in bo tudi
v prihodnje zanimivo križišče migracijskih tokov. Lahko pričakujemo željo po priseljevanju iz južnih in vzhodnih manj
razvitih držav Evrope. Po drugi strani pa se bodo odseljevali,
kot doslej, tudi slovenski državljani. Sedaj prevladuje odliv
visoko usposobljenega kadra. Pričakujemo lahko potrebo po
prilivu posebej specializirane delovne sile. Odpira se vprašanje priseljevanja manj kvalificirane delovne sile. Slovenija bo
potrebovala migracijsko politiko.

Analiza sedanjega in dolgoročnega obnavljanja prebivalstva
v Sloveniji je pokazala, da se bodo demografske razmere
v prihodnjih desetletjih bistveno spremenile. Osnovne značilnosti rodnosti in smrtnosti prebivalstva Slovenije so posledica nastanka sodobnega tipa reprodukcije prebivalstva
v času demografskega prehoda in razvoja po tem prehodu.
V začetku devetdesetih let je rodnost slovenskega prebivalstva daleč pod ravnijo, ki še zagotavlja enostavno reprodukcijo prebivalstva. Vzroki so povezani z načrtovanjem družine
kot načinom življenja in z nizkimi reproduktivnimi normami.
V Sloveniji se je uveljavila norma enega do dveh otrok na
družino.
Življenjsko pričakovanje ob rojstvu iz tablic smrtnosti v letih
1990-91, ki je osnovni sintetični kazalnik smrtnosti novorojenega dečka v Sloveniji, je 69,5 let, novorojene deklice pa 77,4
let. Ti podatki so za 3 do 6 let nižji od najbolj razvitih držav
Evrope. Zaostanek je večji pri moških. Zaostajanje slovenske
smrtnosti za razvitimi državami opozarja na premajhno skrb
za zdrav način življenja.

Nosilci prebivalstvene politike In politike delovne sile sj
morajo zastaviti naslednje pomembnejše cilje:
9 uveljavljanje zdravja kot družbene norme" In strateške
dobrine,
• dolgoročno nemoteno obnavljanje prebivalstva,
• dvig rođnosti na raven enostavne reprodukcije ali v njeno
bližino,
• zavestno uveljavljanje družbene norme dva do tri otroke
na družino,
zman|ievan]e zaostajanja smrtnosti prebivalstva Slove;
nije za razvitimi državami,
• migracijsko politiko ušfcladiti z migracijsko politko EU,
m dolgoročno usklajevanje priliva in odliva Iz aktivnega
prebivalstva.

Saldo zunanjih migracij je bil do osamosvojitve Slovenije
pozitiven, po letu 1991 pa je, brez beguncev, negativen. To je
skupaj z negativnim naravnim prirastom v letu 1993 pripeljalo
do zmanjšanja slovenskega prebivalstva. Kaže, da je zmanjševanje števila prebivalstva dolgoročnejša tendenca.

3.1.2. ZDRAVJE, ŠPORT IN KULTURA SO BISTVENI ELE
MENTI KVALITETE ČLOVEŠKEGA FAKTORJA
Človeški kapital oblikujejo zelo različne dejavnosti: vzgoja
otrok v družini, kultura, ki razvija ustvarjalnost, telesna kultura, ki razvija fizične sposobnosti in tekmovalnost, zdravstvo
in izobraževanje. Mnoge stvari, ki so sicer klasificirane ko'
poraba, pomembno vplivajo na kvaliteto človeškega dejav
nika
Zdravje je ena od glavnih sestavin kvalitete človeških virov. Je
temeljna človeška pravica in globalni socialni cilj. Z njim s«
zagotavlja tudi enake možnosti vsem ljudem pri njihover"
tvornem vključevanju v gospodarstvo in socialno okolje

Projekcije prebivalstva Slovenije so neugodne: leta 1993 je
bilo v Sloveniji 1991 tisoč prebivalcev; projekcije kažejo, da
Slovenija v naslednjem desetletju ne bo dosegla 2 milijonov
prebivalcev.
Tabela 3.1.: Razvoj prebivalstva v Sloveniji v obdobju
1993-2000
STALNO PREBIVALSTVO (V 000)
ŽIVOROJENI
UMRLI
STAROSTNA SESTAVA
PREBIVALSTVA (V%); 0-14 LET
15-64 LET
65 LET IN VEČ
AKTIVNI PREBIVALCI (V 000)
V % OD ŠTEVILA PREBIVALCEV
ŠTEVILO DELOVNO AKTIVNIH
NA UPOKOJENCA

1993 2000
1990.6 1997.6
20.3
21.3
19.4
22.1
19.3
69.1
11.6
916.7
46.1

16.6
69.6
13.8
944.1
48.1

1.74

1.85

Poročilo o razvoju Svetovne banke iz leta 1993 pojasnjuj8
vlogo zdravja kot človeškega kapitala in potrebo po investira
nju vanj s štirih gledišč: (1) zdravje omogoča boljšo uporab"
naravnih virov; (2) razširja vključenost otrok v šole in odrasli''
v aktivno življenje; (3) sprošča sredstva, ki bi jih sicer mora'11
nameniti zdravljenju; (4) zmanjšuje izgube, ki nastajajo zarad
odsotnosti zaposlenih z dela zaradi bolezni.
Država kot celota je dolžna organizirati zdravstveni sistem,1(1
skrbi za zdravje ljudi. Odgovornost za zdravje prebivalstva c
zgolj stvar zdravstva. Porazdeljena je na posameznike, ki s
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dolžni aktivno skrbeti za svoje zdravje, in na vse sektorje
družbe, ki imajo pomemben vpliv na zdravje. Zdravje je predpogoj za vsakdanje normalno življenje in je pozitiven koncept,
ki izpostavlja pomen posameznikovih osebnih in družbenih
zmogljivosti in tudi telesnih sposobnosti. Ohranjanje in izboljševanje zdravja je celokupnost procesov organizirane skupnosti in posameznikov za povečevanje pozitivnega zdravja
(blaginje in splošne psihofizične sposobnosti) in zmanjševanje oziroma preprečevanje negativnega zdravja (bolnost,
bolezen, poškodbe, deformiranost, nezmožnost in prizadetost).

je potrebno sodelovanje posameznikov (problem: motivacija
za izobraževanje), podjetij (problem: kako zavarovati donos
od izdatkov za izobraževanje) in države. Iz razpoložljivih
podatkov in raziskav izhaja, da je v strukturi javnih izdatkov za
izobraževanje delež izdatkov za izobraževanje odraslih sicer
majhen, vendar se v zadnjih letih povečuje: upoštevaje metodologijo Unesca je v letu 1993 znašal 2,3%. Delež javnih
Izdatkov za Izobraževanje odraslih v BDP je bil leta 1992
0,1%. Ta delež se bo v prihodnje moral precej povečati.
Pri izobraževanju odraslih je potrebno ločiti dve vrsti. Ena
vrsta je izobraževanje odraslih, predvsem nezaposlenih, kjer
gre za temeljno izobraževanje, odpravljanje funkcionalne
nepismenosti in poklicno izobraževanje. Druga vrsta je strokovno izobraževanje ljudi, ki imajo ustrezno stopnjo izobrazbe in so že zaposleni: tudi ti se morajo nenehno izpopolnjevati, da jim znanje ne zastara in da ga še naprej širijo. V ta
okvir spada potreba po izobraževanju managerjev. Obe vrsti
Izobraževanja je potrebno podpirati tudi z javnimi sredstvi.
Podpirati je tudi potrebno pripravo večje in raznovrstne
ponudbe neformalnih oblik izobraževanja odraslih.

Tudi šport je bistven element kvalitete človeškega dejavnika,
saj ohranja in razvija človeške fizične in umske sposobnosti,
razvija tekmovalnost in prispeva k razvoju znanosti o človeku.
Kultura vpliva na kvaliteto človeškega dejavnika. Prispeva
k razvijanju ustvarjalnosti, razgledanosti, občutenosti, individualnosti, pretanjenosti, občutka za lepe stvari. Vse to je
pomembno pri proizvodnji proizvodov in storitev, za zadovoljevanje zahtev sodobnih, dobro izobraženih in kulturnih ljudi.
3.1.3. ČLOVEŠKI KAPITAL IN IZOBRAŽEVANJE: ZNANJE ZA
RAZVOJ

3.1.3.3. IZOBRAŽEVANJE Z DELOM
Koncept izobraževanja dobiva zelo širok in vse večji pomen.
Učijo se posamezniki, učijo se podjetja in učijo se tudi države.
Strategija razvijanja sposobnosti in možnosti za učenje je
sestavni del razvoja posameznika, podjetja, države. Učenje ni
samo formalni proces izobraževanja, ljudje se učijo tudi
s samim delom (learning by doing) in z uporabo delovnih
pripomočkov (learning by using). Gospodarska struktura Slovenije naj bi bila dovolj raznovrstna, da se ljudje lahko
z delom usposabljajo za raznovrstne usposobljenosti in da pri
tem lahko uporabljajo tudi zahtevne delovne pripomočke,
naprave in postopke. Z vidika učenja je ustrezno, da je gospodarstvo čim bolj odprto navzven, da se ljudje, podjetja, država
v stiku s svetom učijo najsodobnejših znanj.

Med dejavniki, ki vplivajo na oblikovanje človeškega kapitala
in njegov razvoj, je najpomebnejše izobraževanje.
3.1.3.1. IZOBRAŽEVANJE MLADIH ZA DOSEGO RAZLIČNIH
STOPENJ FORMALNE IZOBRAZBE
Zalogo kapitala izobrazbe izmerimo z izobraženostjo prebivalstva. To najbolj celovito izmerimo s povprečnim številom
let šolanja oziroma izobraženostjo odraslega prebivalstva,
delovne sile In zaposlenih.V začetku devetdesetih let (1991)
je slovensko prebivalstvo imelo v povprečju 10,1 let šolanja,
če upoštevamo starostno skupino od 25 do 64 let. Izobraženost zaposlenih se približuje 11 letom šolanja (leta 1993:10,5
let). S tem Slovenija časovno zaostaja za povprečjem razvitih
držav za približno 10 let, ne zaostaja pa za državami OECD
v Južni Evropi (Italija, Portugalska, Španija).

Ključne strateške usmeritve na področju Izobraževanja:
• Odkrivanje In odpravljanje funkcionalne nepismenosti
odraslih;
• Nadaljnje razvijanje Izobraževanja brezposelnih {npr, razvijanje ponudbe izobraževalnih
IzoDr " '
programov) in sofinančTraTe-tega izravnih sredstev;
RazvT anje ustreznih izobraževalnih programov poklicn e gaTzob raz ev a nja in izpopolnjevanja odraslih m zagotavljan|e đelnegajavnega sofinanciranja;
• Financiranje visokega izobraževanja: v rednem študiju je
potrebno povečati deTez privatnega financiranja v izrednem
študiju pa zagotovitidelno sofinanciranje iz javrilFsredstev;
• Sofinanciranje zasebnega "Šolstva Iz javnih sredstev in
zagojovFtev [avnega vpliva, da se prepreči štlfiTfšfci razvojT"
(FPovečatl materialne in druge vzpodbude za naložbe v izobraževanje;
• Povečati notranjo učinkovitost naložb v Izobraževanje
tudi11s spremenjenim1 sistemom financiranla In zunanjo učinkovltost
z boljšim ekonomskim
vrednotenjem znanja;
'
Btzbollfl
^^^
• Podpirati Interdisciplinarno raziskovalno delo na področju
Izobraževanja.

Obseg izobraževanja izrazimo s stopnjami zajetostl mladine
In odraslih v izobraževanje. Leta 1993 je Slovenija po vključenosti generacije od 7 do 24 let na vseh ravneh izobraževanja
dosegla povprečno raven razvitih držav iz leta 1980. Zaostanek je največji na področju vpisanosti v visoko izobraževanje,
kljub naglemu razmahu tega izobraževanja v zadnjih letih.
Ocenjuje se, da se bo ob nadaljevanju sedanjih usmeritev
vključevanja mladine v izobraževanje, podaljšanju obveznega
izobraževanja na devet let, povečanju vključenosti odraslih
v izobraževanje in ob vpeljavi nekaterih sistemskih sprememb, ki bodo prispevale k povečanju notranje učinkovitosti
naložb v izobraževanje (spremembe v sistemu financiranja,
večja diverzifikacija programov in institucij), povprečno število let šolanja za odrasle prebivalce Slovenije v obdobju 1991
- 2001 povečalo za najmanj eno teto.
Majhna država, kot je Slovenija, ima lahko kakovostno
osnovno In srednje izobraževanje, pa tudi univerzitetno,
medtem ko je podiplomsko Izobraževanje potrebno kombinirati z izobraževanjem v tujini.

V manjših državah je zaradi omejenosti virov še posebej
nujno, da je prebivalstvo čim bolj izobraženo ter da je znanje
čim bolj izkoriščeno. Narodnogospodarska škoda zaradi
brezposelnosti, bega možganov in drugih oblik zniževanja
stopnje izkoriščenosti skupnega kapitala izobrazbe je v majhnih državah večja kot v velikih. Pri selektivni migracijski politiki bo Slovenija morala posebej presoditi vprašanje migracij
visoko izobraženih ljudi, še posebej pa tistih s specialnimi
znanji in usposobljenostmi.

3.1.3.2. IZOBRAŽEVANJE ODRASLIH IN NEFORMALNE
OBLIKE IZOBRAŽEVANJA
Zaostanek Slovenije za razvitimi državami se pri Izobraževanju odraslih povečuje, pri Izobraževanju mladih pa ne.
Ekspanzija izobraževanja odraslih bo značilna za prihodnje
razdobje. Za dosedanja dogajanja na tem področju je bila
značilna skoraj popolna odsotnost države in skoraj izključno
komercialno financiranje teh dejavnosti. V institucijah, ki se
ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, znašajo tržni viri preko
90%, v tem okviru pa se povečuje delež udeležencev. To
pomeni, da se tudi podjetja umikajo iz financiranja tega izobraževanja. Tako stanje ni dobro. Pri izobraževanju odraslih

3.1.3.4. JAVNA SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE IN UČINKOVITOST IZOBRAŽEVANJA
Ob prehodu na SNA koncept obračunavanja bruto domačega
proizvoda in na UNESCO metodologijo obračunavanja javnih
izdatkov za izobraževanje se je pokazalo, da daje Slovenija
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sorazmerno velika sredstva za izobraževanje. V zadnjih letih
se je delež javnih izdatkov za izobraževanje v bruto domačem
proizvodu približal 6% (npr. leta 1992: 5,7%). S tem je Slovenija dosegla relativno raven izdatkov, ki je primerljiva z razvitimi zahodnimi državami. Pozornost je zato potrebno preusmeriti od relativne višine javnih izdatkov za izobraževanje na
njihovo strukturo in učinkovitost.

leta 1993) ter hitro povečevanje storitvenega sektorja, medtem ko se delež industrijskega sektorja počasi zmanjšuje.
Smer strukturnih sprememb je pravilna. Struktura zaposlitve
pa je še vedno manj ugodna kot v najmanj razvitih državah
EU. Narašča problem zaposlitve aktivnega prebivalstva
v neformalnem gospodarstvu. Regulacija skrite (sive) ekonomije je sestavni del zaposlitvene politike. Hitro se širijo sicer
še marginalne prožne oblike dela in zaposlitve.

V strukturi skupnih tekočih javnih izdatkov za Izobraževanjese je v zadnjih 20 letih postopoma povečeval delež višjega in visokega izobraževanja na račun osnovnega, delež
srednjega izobraževanja pa je v povprečju ostal nespremenjen. Tako usmeritev lahko pričakujemo tudi v prihodnje, saj
Slovenija relativno najbolj zaostaja prav na področju univerzitetnega izobraževanja. Ne gre samo za vprašanje obsega in
kvalitete obstoječih programov, temveč tudi za razširitev in
večjo raznovrstnost ponudbe univerzitetnega izobraževanja.
Prednostna naloga pri tem je, da se izboljšuje kvaliteta univerzitetnih profesorjev in da se poveča razmerje med številom
profesorjev in številom študentov, kar je predpogoj za kvalitetnejše univerzitetno izobraževanje, ki bo povezovalo izobraževalno in
raziskovalno delo.

Sprejeti bi bilo potrebno ukrepe, s katerimi bi omogočili večjo
fleksibilnost v politiki zaposlovanja. Ti ukrepi so splošne
narave in delujejo na zaposlovanje posredno: zmanjšanje
obdavčenja plač, skrajšanje odpovednih rokov pri odpuščanju zaposlenih in zmanjšanje odpravnin in denarnih pomoči
za brezposelne, skrajšanje prejemanja nadomestil plač za
brezposelne, strožja kontrola upravičenosti do statusa brezposelne osebe.
Prav tako bi bilo potrebno dopolniti ukrepe aktivne politike
zaposlovanja oziroma jih okrepiti zaradi liberalizacije pasivne
politike zaposlovanja. Na strani ponudbe delovne sile je zlasti
potrebno okrepiti programe usposabljanja in izobraževanja
ter strukturnim spremembam na področju zaposlovanja prilagoditi celoten izobraževalni sistem. Prav tako je potrebno
nadaljevati z vzpodbujanjem podjetništva in samozaposlovanja. Na strani povpraševanja po delovni sili je potrebno
nadaljevati s subvencioniranjem zaposlovanja oziroma odpiranja delovnih mest za posamezne ciljne skupine, kot so
dolgotrajno brezposelni, mladi in invalidi. Odpraviti je treba
subvencioniranje odvečnih delovnih mest. Začasne subvencije za podjetja, ki so v krizi in začasno preidejo na krajši
delovni čas, morajo spremljati časovno omejeni programi
sanacije in prestrukturiranja. Na strani usklajevanja med
ponudbo in povpraševanjem naj bi službe za zaposlovanje
izpopolnjevale pomoč pri iskanju zaposlitve.

Ločimo med notranjo in zunanjo učinkovitostjo naložb v izobraževanje. Pod prvo se razume učinkovitost delovanja izobraževalnih institucij, pod drugo pa, z vidika narodnega
gospodarstva, vpliv izobraževanja na gospodarsko rast in na
zaposlenost. Obe vrsti učinkovitosti naložb v izobraževanje
sta v Sloveniji sorazmerno nizki, zato je njuno povečevanje
temeljna strateška naloga.
Poglavitne naloge na področju Izobraževanja:
• Povečevanje obsega visokošolskega izobraževanja in
izobraževanja odraslih,
• povečevanje kvalitete na vseh stopnjah izobraževanja, še
posebei univerzitetnega izobraževanje,
• širjenje ponudbe izobraževalnih storitev In raznovrstnosti
izobraževalnih programov, predvsem v visokošolskem Izobraževanj m Izobraževanju odraslih,
• povečevan e notranje in zunanje učinkovitosti naložb
v izobraževan e.

K mobilnosti delovne sile lahko v veliki meri prispeva tudi
vzpodbujanje prožnih oblik zaposlovanja, kot so delo s krajšim delovnim časom, delo po pogodbi, delo na domu, delo za
določen čas in podobne. Pomembno je tudi omejevanje
neformalnega dela z vzpodbujanjem samozaposlovanja in
s kontrolo in kaznovanjem neprijavljenih poslovnih aktivnosti.
Liberalizacija zaposlovanja, širjenje prožnih oblik zaposlitve
ter mobilnost delovne sile bodo nedvomno zahtevale tudi
protiutež v izpopolnjevanju sistema socialne varnosti, kakor
tudi v bolj pravični porazdelitvi tveganj. V nasprotnem primeru bo naraščajoča negotovost posameznikov oziroma skupin mobilnost vse bolj blokirala.

3.1.4. POLITIKA VISOKE ZAPOSLENOSTI
Slovenija mora v prihodnje voditi politiko visoke zaposlenosti zaradi omejene ponudbe delovne sile. Dolgoročna stopnja
brezposelnosti bo nižja od povprečja v Evropski uniji.
Aktivna politika zaposlovanja je strateška usmeritev Slovenije.

Fleksibilnost in mobilnost trga delovne sile bi se izboljšala
z večjo uporabo možnosti fleksibilnega delovnega časa.
Potrebno je proučiti možnost zaposlitve za skrajšan delovni
teden, možnost delitve dela, možnost fleksibilnega delovnega
časa. Ta proces je v teku v Zahodni Evropi. Delovno zakonodajo je potrebno prirediti tako, da bo omogočala inovativne
oblike zaposlitve. Splošno skrajšanje delovnega tedna še ni
potrebno.

Ciklično komponento brezposelnosti je mogoče odpravljati
z ekonomsko politiko stabilnega gospodarstva in naj ne bi
pomenila večjega problema. Frikcijsko brezposelnost je
mogoče zniževati z ukrepi boljšega in bolj fleksibilnega delovanja trga delovne sile. Glavni problem je strukturna brezposelnost. Struktura delovne sile ne ustreza novim potrebam
gospodarstva tako z vidika strokovne usposobljenosti,
z vidika sektorske zaposlenosti kot z vidika regionalne razmeščenosti. Aktivna politika zaposlovanja bo pospeševala
strokovno izobraževanje in prekvalifikacijo ter večjo sektorsko in regionalno mobilnost delovne sile.

Glede na projekcije stagnacije ali celo upadanja števila prebivalstva je še potrebno povečevati stopnjo aktivnosti prebivalstva, saj se bo sicer vprašanje pomanjkanja delovne sile in
njene neustrezne sestave še bolj zaostrilo. Stopnja aktivnosti
prebivalstva v starostni skupini od 25 do 49 let presega povprečje držav EU, medtem ko stopnja aktivnosti slovenskega
prebivalstva v starosti od 50 do 65 let znatno zaostaja za
povprečjem držav EU. Zato se mora upokojevanje upočasniti
in biti bolj prožno. Hkrati je potrebno tudi starejšo populacijo
vključiti v izobraževanje, da se bo lahko odzivala na povpraševanje na trgu delovne sile.

Mobilizacija človeškega dejavnika v času prehoda je močno
padla, saj se je stopnja aktivnosti prebivalstva, starega 15 let
in več, zmanjšala od 68% na 58%, kar je le malo nad povprečjem EU, ki pa v stopnji aktivnosti tudi zaostaja za ZDA in
Japonsko. Drugi neugoden kazalec je hiter porast brezposelnosti, ki je bila v letu 1994 9,0 odstotna po ILO opredelitvi in
okrog 14 odstotna po slovenski uradni metodologiji. Stopnja
brezposelnosti (po ILO opredelitvi) je sicer pod povprečjem
EU, vendar kaže vse bolj značaj strukturne brezposelnosti,
v kateri prevladujejo ljudje z nižjimi stopnjami izobrazbe in
mladi. Relativno prednost daje Sloveniji daljši delovni čas, kot
ga imajo v državah EU, vendar pa je slabše izkoriščen.

3.2. KAPITAL, INVESTICIJE IN PRIHRANKI
Največja Investicijska aktivnost družbenega sektorja v Sloveniji je bila od leta 1975 do leta 1981 in v obdobju od leta
1985 -1987, nato pa je pričela intenzivno upadati in v letu
1992 dosegla najnižjo raven v zadnjih dvaindvajsetih letih. Ne

Analiza alokacije delovne sile na tri velike sektorje gospodarstva pokaže hitro zmanjševanje deleža kmetijskega (10,7%
poročevalec, št. 19

80

obrestne mere. Neto davki so sestavljeni iz davkov na eni
strani in davčnih olajšav na drugi strani. Davek na dobiček, ki
je na ravni 30% davčne osnove, primerjalno gledano ni visok.
Močno enostransko zniževanje davka na dobiček v primerjavi
z drugimi državami, se ne zdi smotrno. Davčne olajšave v Sloveniji so takšne narave, kot jih poznajo tudi na Zahodu in so
zmerne. Obstoječa investicijska davčna olajšava v Sloveniji
je precej skromna. Za razdobje naslednjih pet let bi lahko bila
večja, vendar predvsem za naložbe v opremo in naprave.
Investicij v zgradbe ni potrebno posebej vzpodbujati.

pričakuje se, da bo sploh kdaj investicijska aktivnost nižja. Do
leta 2000 se bodo investicije povečevale, tako absolutno kot
tudi relativno glede na BDP.
Delež investicij v osnovna sredstva v BDP se bo moral dvigniti
od okrog 18% v letu 1993 na dobrih 25% do leta 2000. S tem
se bo Slovenija povrnila na raven investiranja, ki ga je poznala
v preteklosti, in na raven investiranja, ki je v povprečju značilna za države na primerljivi ravni gospodarske razvitosti.
Tabela 3.2.: Investicije po področjih (delež v BDP)

INVESTICIJE SKUPAJ
I. GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA
II. NETRŽNO GOSPODARSTVO
III. STANOVANJA
IV. GOSPODARSKA PODJETJA
Vir: Ocena ZMAR

Donosnost investicij je tudi odvisna od stroškov dela. Glede
na majhen trg dela z omejeno ponudbo in z močnimi sindikati
bo v Sloveniji prisotna težnja po visokih plačah. Zato je
zmernost pri plačah, ki se odraža v dolgoročni rasti plač
največ sorazmerno z rastjo produktivnosti dela, pogoj za
donosnost investicij. Glede na to, da so v Sloveniji plače
sorazmerno visoko obremenjene z davki in prispevki za socialno varnost, je potrebno znižati davčno obremenitev plač in
znižati bruto stroške dela. Za delodajalce v gospodarstvu so
znašali povprečni stroški dela na zaposlenega po ceni za junij
leta 1994 113.085 tolarjev oziroma 1.423 DEM, ob neto plači
zaposlenega v višini 58.453 tolarjev (735 DEM). Razmerje med
bruto in neto plačo je bilo torej 1,935. Samo 51,7% stroškov
dela gre za neto plače. Ta razpon med bruto in neto plačo je
v Sloveniji tudi v primerjavi z drugimi evropskimi državami
visok in ga je potrebno znižati z znižanjem davčne obremenitve plač. Vendar je potrebno pri tem opozoriti, da Slovenija ne
more in ne sme voditi politike poceni delovne sile in tako
umetno vzpodbujati uporabo delovno intenzivne tehnike.
Delovna sila v Sloveniji ne bo poceni in bo zato verjetneje, da
bodo investicije bolj kapitalno intenzivne. Gospodarstvo in
država bosta morala najti pravo razmerje med potrebo po
nižjih stroških dela na eni strani in med potrebo po visoko
kakovostni delovni sili, ki je pogoj za uveljavljanje kvalitativnih dejavnikov gospodarskega razvoja.

1992-19931995-2000
24.1
17.8
3.2
5.4
1.6
1.5
3.4
3
9.6
14.2

Glede na sedanja spoznanja lahko pričakujemo, da bodo
povečevale svoj delež investicij v BDP glede na leti 1992-93
investicije v gospodarsko infrastrukturo (predvsem zaradi
povečanja izgradnje avtocest), nekoliko se bo zmanjšal delež
netržnih storitev, najbolj pa se bodo povečale investicije
podjetij v osnovna sredstva poslovnega sektorja.
3.2.1. POSLOVNI FIKSNI KAPITAL IN INVESTICIJE
Poslovni fiksni kapital osnovna sredstva gospodarstva) je
v Sloveniji močno zastarel z visoko stopnjo odpisanosti, je
neustrezne strukture in ima nizko tržno vrednost. To je po
eni strani posledica razpada jugoslovanskega trga, ki je razvrednotil velik del obstoječih osnovnih sredstev, po drugi
strani pa je posledica nizke investicijske dejavnosti v Sloveniji
v zadnjem desetletju, saj je znašal delež investicij v bruto
domačem proizvodu okrog 15 do 18%. Zato potrebuje Slovenija v naslednjem desetletju močno povečano investicijsko
dejavnost. Namen povečane investicijske dejavnosti je tehnološko modernizirati kapitalne dobrine in prestrukturirati
proizvodne zmogljivosti.

3.2.1.2. IZBOLJŠEVANJE INVESTICIJSKE KLIME
Splošno empirično spoznanje je, da na obseg investiranja
najmočneje vplivajo gibanja v obsegu BDP. Zato je najboljša
investicijska politika tista, ki ustvarja dobre in stabilne pogoje
za vzdrževanje visoke gospodarske rasti in razmere pozitivnih
pričakovanj o donosnosti investicij.
Stopnja prilagajanja podjetij na nove razmere s svojo investicijsko dejavnostjo je najbolj občutljivo področje investicijske politike, ker se nanaša na način obnašanja podjetij, na
oblikovanje njihovih pričakovanj ter na splošno fleksibilnost
gospodarstva. Te dejavnike določa kakovost ekonomske politike in ekonomskega sistema. Govorimo o ustvarjanju
splošne klime za investiranje. Splošna negotovost v gospodarstvu lahko poveča tveganje do take mere, da zavira investicijsko dejavnost. Nestabilno gospodarstvo z inflacijo, z neurejeno zakonodajo, ki ne ščiti upnikov in ki ne sankcionira
poslovnih pogodb ipd., ustvarja negotovost, ki se kaže v visokih obrestnih merah, visokem deželnem riziku države (country risk) in v obotavljanju podjetij v investicijski dejavnosti.
Sestavni del investicijske politike je zmanjševanje negotovosti
v gospodarstvu. V tem okviru je za ugodno investicijsko klimo
potrebno povsem stabilizirati cene in vzpostaviti in ustaliti
potrebno zakonodajo, ki zagotavlja pravno varnost naložb.
Instrumenti garancij in zavarovanj so v Sloveniji še nerazviti.
Posebno pri investicijah v tujino so zavarovanja pred političnimi riziki potrebna. Država mora s svojo dejavnostjo olajševati vstop (ustanavljanje novih podjetij) in izstop v gospodarsko aktivnost. Aktivna vloga države pri dezinvestiranju oziroma izstopu in sanaciji gospodarstva povečuje fleksibilnost
gospodarstva. Država je dolžna urediti potrebno zakonodajo
in prevzeti svoj del socialnih stroškov, ki zaradi nje nastanejo.

3.2.1.1. POVEČATI DONOSNOST INVESTICIJ
Investicijska politika vpliva na stroške kapitala preko višine
obrestnih mer, stopnje amortizacije in nabavne cene investicijskih dobrin. Vse, kar vpliva na hitrejšo rast cen investicijskih dobrin glede na rast cen proizvodov, vpliva negativno na
investicijsko aktivnost (npr. močna zaščita domačih proizvajalcev investicijske opreme). V ta okvir spada razprava o carinskih olajšavah, ki bi utegnile zniževati nabavno ceno uvožene
opreme. Ne predlaga se uporaba selektivnih carinskih olajšav,
temveč enotna in sorazmerno nizka carinska stopnja za uvoz
investicijskih dobrin. Zakon o dobičku pravnih oseb iz leta
1993 predpisuje najvišje dovoljene amortizacijske stopnje in
podjetjem omogoča sorazmerno hitro amortiziranje osnovnih
sredstev, kar je ustrezno.
Nižje obrestne mere so vzpodbudne za investiranje. Avgusta
leta 1994 so bile realne aktivne bančne obrestne mere na
ravni okrog 16-17%. Tako visoke obrestne mere zahtevajo
visoko donosnost realnih investicij in s tem zavirajo investicijsko aktivnost. Zato običajno ekonomska politika, katere
del naj bi bila tudi investicijska politika, teži v svojem delovanju k nizkim obrestnim meram. Fiskalna in denarna politika
zaradi svojega vpliva na obrestne mere vplivata tudi na investicijsko dejavnost. Glede na to, da je glavna in prvenstvena
skrb monetarne politike stabilnost cen, in je višina obrestnih
mer do določene mere posledica takšne politike, je potrebno
večjo pozornost usmeriti na fiskalno politiko, da ne bo s svojim delovanjem (npr. vodenje politike odkritega in prikritega
javnega primanjkljaja) dvigala obrestnih mer in s tem izrivala
zasebne poslovne investicije. Ko se bo Slovenija kot majhno
odprlo gospodarstvo odprla za prost mednarodni pretok kapitala, ne bo mogla pomembneje vplivati na višino tržne

Na investicijsko klimo vplivajo tudi normativo urejanje prostora in okolja, lokacijskih dovoljenj, graditve objektov in
upravnih postopkov. Zlasti to velja za nesodobno normativno
ureditev in na njej napajano birokracijo. Pridobivanje raznih
soglasij In dovoljenj se lahko časovno zavleče in je lahko
drago, kar zavira investicijsko aktivnost. Te težave zapažajo
tudi tujci pri registraciji podjetij in izvedbi tujih vlaganj.
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3.2.1.3. POVEČEVANJE KONKURENČNOSTI SLOVENSKEGA GOSPODARSKEGA PROSTORA, DA BO PRITEGOVAL DOMAČE IN TUJE INVESTITORJE

izhaja iz precejšnjih zunanjih učinkov, kakršni izhajajo iz
urejenih stanovanjskih razmer.
Ob povečanju neprofitnih najemnin bi morali povečati tudi
nadomestila za najemnine in jih izkoristiti tudi za boljšo evidenco in pobiranje davkov na profitno oddajo stanovanj.
Potrebno bo tudi zagotoviti, da se izboljšajo standardi gradnje stanovanj, ki bodo zagotovili večjo racionalnost uporabe
energije in vode. Država bi morala voditi stanovanjsko politiko
(npr. z davčnimi olajšavami, zemljiško politiko) tudi v odnosu
do profitno najemnega in lastniško zasedenega stanovanjskega segmenta, z namenom boljšega delovanja trga, spodbujanja stanovanjske ponudbe in zniževanja cen. Previsoke
cene stanovanjskega prostora zavirajo pritegovanje investitorjev v slovensko gospodarstvo.

Za uspešnost investicij v osnovna sredstva gospodarstva
morajo vzporedno teči tudi javne investicije v gospodarsko,
okoljevarstveno in socialno infrastrukturo. Te investicije so
po eni strani konkurenčne poslovnim investicijam, vsaj glede
uporabe razpoložljivih sredstev, po drugi pa so komplementarne. Dobra infrastruktura, ki je običajno v pristojnosti
države, priteguje poslovne investicije. Dobra energetska preskrba in dobre prometne, komunikacijske in informacijske
povezave so predpogoj podjetniškega investiranja. Zaradi
tega se bo v Sloveniji povečal relativni delež investicij
v gospodarsko infrastrukturo, s poudarkom na izgradnji avtocest, posodobitvi železnic in izboljšanju telekomunikacijskih
povezav. V tem okviru je pomemben dobro delujoč bančni
sistem. Sanacija bančnega sistema - in njegov konkurenčni
razvoj - je potrebna tudi za investicijsko aktivnost. Banke
morajo biti sposobne spremljati financiranje tako majhnih kot
tudi velikih investicijskih projektov.

3.2.3. PRIHRANKI IN VARČEVANJE
Pospešeno investicijsko aktivnost, ki jo pričakujemo v prihodnjem desetletju, bo treba financirati predvsem z domačimi prihranki. To zahteva, da se potrošnja, javna in zasebna,
povečuje počasneje od BDP. Zmernost pri javnih izdatkih in
pri plačah sta predpogoja za to.

Slovenija mora postati atraktivna in konkurenčna lokacija za
umestitev gospodarskih dejavnosti z nizkim deželnim rizikom.

Poslovno varčevanje podjetij za potrebe investiranja je
potrebno vzpodbujati. Sedanja davčna olajšava je sorazmerno skromna. Pri kolektivnem dogovarjanju o plačah med
socialnimi partnerji v gospodarstvu in v javnem sektorju je
potrebno izrecno upoštevati povezavo med plačami in investicijami. To je še posebno pomembno v razdobju naslednjih
nekaj let, ko se mora slovensko gospodarstvo trajno dvigniti
na stezo sorazmerno visoke gospodarske rasti.

3.2.2. STANOVANJSKI FOND IN STANOVANJSKE INVESTICIJE
Stanovanjski kapital ni bil razvrednoten v preteklosti na enak
način kot poslovni fiksni kapital. Zmanjševanje velikosti povprečnega gospodinjstva je prisotno tudi v Sloveniji, kar
pomeni, da hitrejša rast števila gospodinjstev v veliki meri
kompenzira posledice padajoče rasti prebivalstva, tako da
pritisk na stanovanjsko izgradnjo ne bo bistveno pojenjal.
Celoten stanovanjski fond je presegel število 670 tisoč stanovanj. Sedanja intenzivnost investiranja zagotavlja letno manj
kot 1-odstotno obnovo tega fonda, kar predpostavlja povprečno življenjsko dobo več kot 100 let. V razvitih državah je
pričakovana življenjska doba stanovanj okrog 60 let. Stanovanjske investicije predstavljajo približno petino vrednosti
vseh slovenskih investicij.

Zasebno varčevanje prebivalstva je prav tako potrebno
vzpodbujati. Potrebno bi bilo proučiti raznovrstne oblike
vzpodbujanja zasebnega varčevanja.
Država mora biti skromna pri ambicijah po državnem oziroma javnem varčevanju. Prisilno državno varčevanje, preko
davkov, in javno varčevanje s pomočjo po donosu atraktivnih
državnih vrednostnih papirjev (obveznice) izriva podjetniško
in zasebno varčevanje.

Uveljavljanje stanovanjskega trga in povečana stanovanjska mobilnost v okviru obstoječega fonda prispevata k boljšemu zadovoljevanju stanovanjskih potreb in boljši mobilnosti delovne sile. Privatizacija je odpravila nekatere, ustvarila
pa nove probleme, ki se odražajo v neskladjih glede na razmere v razvitih tržnih gospodarstvih. Izpostavljen je problem
previsokega deleža lastniško zasedenih stanovanj, in sicer
zaradi otežene stanovanjske mobilnosti in revnih lastnikov, ki
ne zmorejo lastniških obveznosti in vzdrževanja v večlastniških objektih. Socialni stanovanjski fond še naprej propada
zaradi prenizkih najemnin in premajhnih javnih naložb.

Razne oblike obveznega in prostovoljnega varčevanja za
potrebe socialne varnosti, predvsem za stara leta, bodo povečale varčevanje.
Vlogo pri večanju varčevanja bodo imele varčevalne institucije. Razvit trg kapitala je osnovni predpogoj za večje varčevanje in za učinkovito porazdelitev prihrankov na investicijske
projekte. Zakon mora opredeliti tudi davek na kapitalni dobiček pravnih oseb. Doseganje kapitalnega dobička se mora
vezati na načelo realizacije, po katerem je mogoče obdavčiti
le finančni tok. Potrebno bi bilo ugotoviti možnost za »saldiranje« dobičkov in kapitalnih izgub ter omogočiti diferencirano
obdavčenje dolgoročnih in kratkoročnih kapitalnih dobičkov.

Stanovanjske investicije bi morale naraščati, vendar počasneje od rasti skupnih investicij in počasneje od bruto domačega proizvoda. Prirastek investicij bi se moral predvsem
nanašati na zasebno financirano in organizirano gradnjo
kompleksov individualnih hiš. Z gospodarskim razvojem bodo
rasle potrebe po kakovostnejšem stanovanjskem fondu.
Sproščeni obstoječi stanovanjski fond bi morale prevzeti
neprofitne stanovanjske asociacije.

Glede priliva tujega kapitala velikih skokov ni pričakovati.
V obravnavanem razdobju bi bilo računati z možnostjo uvoza
kapitala za financiranje povečane investicijske aktivnosti.
Zaradi dejstva, da je Slovenija majhno monetarno področje,
bo v razmerah fleksibilnega deviznega tečaja potrebno zagotoviti usklajevanje večjih enkratnih prilivov z možnostjo
ustreznega reagiranja denarne politike.

Predlaga se dolgoročno nepovratno vlaganje države (na
republiški ravni in lokalnih skupnostih) v stanovanjski sektor
v višini okrog 0,5% BDP, ki bi podobno kot v drugih tržnih
gospodarstvih bilo namenjeno tistim slojem in mladim družinam, ki pri sedanjih in prihodnjih tržnih razmerah ne bi mogli
z najemom ali nakupom skromnega stanovanja, še družbeno
sprejemljivega standarda, rešiti svojega stanovanjskega problema. Sredstva bodo namenjena zagotavljanju izgradnje in
investicijskega vzdrževanja ustreznega števila socialnih in
neprofitnih najemnih stanovanj v javni lasti ter za kreditiranje
stanovanjske gradnje (novogradnjam, predvsem pa adaptacijam obstoječih stanovanj, s katerimi bi izboljšali izkoriščenost
stanovanjskih površin) pod ugodnimi kreditnimi pogoji socialno šibkejšim investitorjem. Upravičenost tega angažiranja
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Institucionalno integriranje Slovenije v Evropo bo privedlo do
nadaljnjega odpiranja tudi za kapitalne tokove, kar bo verjetno privedlo do večjega priliva tujega kapitala in do integriranja slovenskih kapitalnih in finančnih trgov v svetovne.
Kratkoročno in dolgoročno je potrebno vzpodbujati tudi vlaganje slovenskega kapitala v tujino.
3.2.4. NEPOSREDNE TUJE INVESTICIJE
Področje neposrednih tujih investicij je obravnavano posebej,
ker želi Slovenija poudariti pomen tujih neposrednih investicij
in jih pritegovati, seveda ob ustrezni zaščiti strateških naci82

onalnih interesov in ohranitvi identitete slovenskega gospodarstva.

strategije, ki se nanaša na tuie akvizicije se posebej strateško pomembnih podjetij.
• Diverziflkacija na večje število držav tujih Investitorjev.

Po podatkih Banke Slovenije je bilo v Sloveniji na dan 31.
decembra 1993 1044 podjetij z več kot 10-odstotnim tujim
deležem v lastniškem kapitalu, v katera so tuji investitorji
vložili 762 mio USD. Leta 1993 so neposredne tuje investicije
v Sloveniji znašale 123 mio USD, kar je okrog 1% BDP.
Večina tujih investicij je bila vložena v zelo majhne projekte.
Preko 90% kumulativne vrednosti tujih investicij v Slovenijo
prihaja iz Hrvaške, Avstrije, Nemčije, Francije in Italije. Mesto
Hrvaške je predvsem posledica podedovanega hrvaškega
solastništva v JEK.

3.3. TEHNOLOŠKI RAZVOJ
3.3.1. SLOVENIJA MORA TUDI SAMA PROIZVAJATI TEHNOLOŠKI RAZVOJ
Tehnološki napredek je glavni vir povečevanja produktivnosti
dela, kar je v Sloveniji še toliko bolj nujno zaradi stagnacije
rasti prebivalstva in potrebe po zvišanju ravni individualne in
družbene kvalitete življenja. Izboljšanje tehnologije bo
potrebno tudi zaradi okoljevarstvenih razlogov. Slovenskemu
gospodarstvu so potrebne inovacije kot take in tudi številne
manjše in dodatne inovacije na področju obstoječih nizko in
srednje tehnološko intenzivnih proizvodenj, ki povečujejo
produktivnost in dodano vrednost. Potreben je dvig tehnološke intenzivnosti v storitvenih dejavnostih.

Majhnost slovenskega notranjega trga pomeni osnovno
omejitev za večje prilive neposrednih tujih investicij.
Bistveno povečanje tujega investiranja v Slovenijo v prihodnje
bi bilo lahko povezano z uveljavitvijo Slovenije kot izhodišča
za pokrivanje področja nekdanjega jugoslovanskega trga in
drugih sosednjih držav. Tuje akvizicije bodo do dokončanja
prve faze »formalne« privatizacije izjema. Verjetno je, da bo
do nekoliko večjega interesa za tuje akvizicije slovenskih
podjetij, tako s strani tujih investitorjev kot s strani slovenskih
podjetij, prišlo po dokončanju te faze, pri čemer se bo interes
tujih investitorjev odražal izrazito selektivno in bo osredotočen na bolj donosne dejavnosti ter podjetja z obetajočimi
možnostmi.
Nujnost odprtega, izvozno usmerjenega razvojnega koncepta, strateška opredelitev za integriranje v Evropo (še posebej v EU) in dejstvo, da razvijanje slovenskih nacionalnih
konkurenčnih prednosti lahko temelji le na dejavnikih, s katerimi v največji meri razpolagajo prav multinacionalna
podjetja, objektivno zahtevajo, da je Slovenija odprta za tuje
investicije.

Medtem ko so slovenska podjetja v glavnem že osvojila proizvodno sposobnost doseganja projektiranih tehničnih norm in
standardov, pa tudi dobršen del sposobnosti širjenja osvojene proizvodnje z novimi naložbami, zaostajajo na področju
inovacijske sposobnosti, to je pri inoviranju proizvodov in
proizvodnih ter trženjskih postopkov.
3.3.1.1. RAZISKAVE IN RAZVOJ V ZASEBNEM, MEŠANEM
IN DRŽAVNEM PODJETNIŠKEM SEKTORJU
Slovenija je že v osemdesetih letih vlagala v raziskave in
razvoj (RR) preko 1.3% družbenega proizvoda. Gospodarsko
nazadovanje ob koncu osemdesetih in v začetku devetdesetih
let ter razpad nekaterih večjih podjetniških sistemov sta povzročila bistveno zmanjšanje podjetniških RR. Upadanje
obsega javnih RR vlaganj pa se je po štiriletnem obdobju
v letu 1994 zaustavilo. Ocena je, da se celotna RR vlaganja
sedaj gibljejo okrog 1.4 % BDP. Število registriranih raziskovalcev na univerzah in inštitutih je v obdobju 1991-1993
padlo za 20% in se giblje okrog 5000.

Tuje investicije v Slovenijo s svojimi kvalitativnimi vidiki lahko
pozitivno prispevajo k rasti, prestrukturiranju in razvoju slovenskega gospodarstva nasploh. Slovenija od neposrednih
tujih investicij ne pričakuje samo priliva tuje akumulacije,
temveč predvsem druge razvojne dejavnike. Tuje investicije
za Slovenijo pomenijo predvsem razvojno dejavnost oziroma transfer razvojnih sestavin vseh vrst: tehnologije,
dostopa do tujih trgov, boljšega poslovodstva, integracije
v mednarodno gospodarstvo, znanja v najširšem smislu itd.

V začetku devetdesetih let se je bistveno poslabšalo stanje
v slovenski industriji, kjer RR vlaganja zaostajajo za primerljivimi državami OECD. Le 6% podjetij v industriji in rudarstvu
ima RR oddelke in sistematično vlaga sredstva za inoviranje
proizvodnje, relativni deleži RR vlaganj pa zaostajajo za 2 do
2,5-krat v primerjavi z razvito Evropo.

Neposredne tuje investicije so dvosmerna cesta. Če naj slovensko gospodarstvo poveča delež svoje proizvodnje, ki gre
v izvoz, se morajo podjetja pospešeno lotevati internacionalizacije svojih dejavnosti z neposrednimi investicijami v tujini.
Neposredna prisotnost v tujini je namreč vse bolj pogoj in
sredstvo za povečevanje izvoza. Na dolgi rok so tuje investicije v Slovenijo v večjem obsegu, to je v obsegu, ki bo
Slovenijo intenzivneje vključeval v tokove globalizacije,
možne in smiselne le, če se bodo slovenska podjetja istočasno lotevala internacionalizacije svojih dejavnosti z investicijami v tujini.

Potreba po RR dejavnosti je po industrijskih panogah zelo
različna, zato jih glede intenzivnosti teh dejavnosti lahko
razvrstimo v tri skupine: visoka tehnologija, srednja tehnologija, nizka tehnologija. Iz primerjalnih podatkov OECD je
razvidno, da je zaostajanje slovenske industrije po RR intenzivnosti pogosto najmočnejše (za več kot trikrat) pri srednje
in nizko RR intenzivnih panogah. Seveda pa je to zaostajanje
močno (dva do trikrat) tudi pri visoko RR intenzivnih panogah. Kljub temu pa tudi med srednje in nizko RR intenzivnimi
panogami nekatere izkazujejo le manjše zaostanke (gumarska, barvne kovine, proizvodnja kovinskih in usnjenih izdelkov). V obdobju 1987-1992 sta le farmacevtska in gumarska
industrija uspeli zadržati relativno visoke deleže RR intenzivnosti. Koncentracija industrijskih RR je ugotovljena le še pri
elektroindustriji ter deloma strojegradnji in predelavi kovin.

Politika do tujih Investicij bo temeljila na naslednjih načelih:
•^Stabilnost in jasnost/preglednost slovenskega odnosa,
regulative in ukrepov ekonomskeTpolitike.
• Specifičnost (osredotočenost) glede ciljev in želenih tujih
investitorjev.
• Osredotočiti se na promoviranje specifičnih slovenskih
prednosti.
• Izenačenost tretmaja tujih Investitorjev z domačimi podjetji.
• Državna intervencija na področju tujih investici| naj temeIjrha načelu aktivnega/pozitivnega vzpodbujanja želenega
obnainjaT ne pa pasivnega/negativnega destimulirala
»"obliki različnih prepovedi" in omejevanj;
omejevanj:
• se omejuje na ustvarjanje ustreznih ppogojev za zaščito
slovenskih interesov In naj selzogiba neposrednemu vmešavanju vHelovanje enot tujihinvesticij.
_• Politika do tuph investicij'naj
, aj bo na daljši
. rok predvsem
politika do novih tujih investicijVki ustvarjajo nove zmogljivosti. To >e posebej velja za njen aktivni del. Obenem naj
Slovenija specifično opredeli obrambni, »pasivni« del svoje

Slovenija bi lahko do leta 2000 dosegla obseg vlaganj v RR
v višini do 2,0 odstotka BDP, pri čemer bodo potrebna sorazmerno večja vlaganja v zasebnem in deloma državnem podjetniškem sektorju. Potrebno bo tudi spremeniti strukturo RR
z večjim deležem ciljno usmerjenih raziskav (predkonkurenčnih, aplikativnih in razvojnih). Razmerje med RR kadri
v gospodarstvu in v akademskih institucijah (univerza, inštituti) naj bi se spremenilo bolj v prid gospodarstva. Konkretno
razmerje bo v večji meri posledica tržnih razmer kot državnega usmerjanja.
Spodbujati bi bilo potrebno povečanje konkurenčnosti pri
RR dejavnosti. Zaradi tega bi morali spodbujati konkurenčnost med raziskovalnimi organizacijami z uvajanjem tudi privatnega sektorja in z večjo tržno usmerjenostjo raziskav.
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Nujno je vzdrževati dosežen delež temeljnih znanstvenih raziskav.

neto nakupe tuje tehnologije. Taki podatki so seveda zgolj
indikativni in so omejenega ekonomskega pomena, saj je tudi
izvoz proizvodov nizke tehnološke intenzivnosti ekonomsko
lahko upravičen, če je donosen.

3.3.1.2. ZAŠČITA INDUSTRIJSKE IN INTELEKTUALNE
LASTNINE

Usmeritev v internacionalizacijo dejavnosti raziskav In razvoja, zlasti s partnerji iz Evropske unije, je pomembna in bo
prispevala k dvigu kvalitete RR, razvijanju »centrov odličnosti«, možnostim vpliva na pripravo novih evropskih RR programov, mrežnemu povezovanju slovenskih RR institucij.
Uradno članstvo Slovenije v Eureki in možnosti vključevanja
RR organizacij v dolgoročne RR programe EU sicer še ne
zagotavlja, da bo hitro prišlo do tehnološkega sodelovanja in
strateškega povezovanja slovenskih podjetij s partnerji iz razvite Evrope, je pa dober začetek.

Po ustanovitvi lastnega patentnega urada se je število prijavljenih patentov v letu 1993 glede na 1992 podvojilo, pri čemer
je 275 domačih in 420 tujih. Z domačimi prijavami se Slovenija
že bliža evropskemu povprečju (300-800 na milijon prebivalcev). Narašča tudi število prijavljenih blagovnih znamk: v letu
1993 je bilo prijavljenih 467 domačih in 702 tuji blagovni
znamki.
Osnovni predpogoj, da sploh pride do tehnološkega razvoja,
je, da postane tehnologija ekonomska dobrina, ki ima svoj
produkcijski proces, stroške, je predmet menjave in ima svojo
ceno. Zaščita intelektualne lastnine je osnovni predpogoj
lastne produkcije tehnologije. Slovenija je na tem področju še
v začetku.

Prisotnost omejenega števila multinacionalnih podjetij v slovenskem prostoru bi prispevala tudi k izboljšanju celotnega
Inovacijskega okolja. Čeprav imajo ta podjetja praviloma RR
dejavnost organizirano centralno v matičnih državah, razmeroma hitro prenašajo sodobno tehnologijo v svoje podružnice
in posredno tudi v industrijsko okolje, v katerem delajo.

3.3.1.3. ZA DOSEGO DOMAČEGA TEHNOLOŠKEGA
NAPREDKA SO POTREBNE INVESTICIJE, IZOBRAŽEVANJE
IN DOMAČA PROIZVODNJA INVESTICIJSKIH DOBRIN

3.3.3. POSPEŠEVANJE PRENOSA, ŠIRJENJA IN ASIMILACIJE TEHNOLOŠKEGA NAPREDKA

Slaba tehnološka osnova slovenskega gospodarstva se
kaže tudi v starostni strukturi delovnih priprav v industriji.
V letu 1992 je bilo le 17% opreme mlajše od 5 let ter kar 62%
opreme izdelane pred več kot 10 leti. Tehnična opremljenost
se le počasi spreminja v smeri fleksibilne avtomatizacije in
večje uporabe numeričnih in računalniško krmiljenih strojev.
Okrepljena investicijska aktivnost je nujen predpogoj tehnološke prenove slovenskega gospodarstva.

Najsi bo proizvodnja tehnološkega napredka oziroma inovacij
lastna ali uvožena, vedno se pojavlja kot poseben problem
prenos tehnološkega napredka v gospodarstvo, širjenje inovacij in asimilacij teh novosti v domače gospodarstvo. Za dvig
inovacijske sposobnosti in za uspešen prenos tehnologij bo
potrebno izboljšati obstoječo infrastrukturo, ki jo v mrežnih
povezavah tvorijo raziskovalne in tehnološke ustanove, izobraževalne ustanove, finančne ustanove, svetovalci in proizvajalci.

Izobraževanje pozitivno vpliva na tehnološki napredek.
S tem v zvezi je potrebno posebej podpirati dobro tehnično
in naravoslovno izobraževanje, ki je ključnega pomena za
tehnološki napredek.
Domači sektor proizvodnje kapitalskih (investicijskih) dobrin
je pomemben za ustvarjanje domače tehnologije. Domača
industrija kapitalskih dobrin je predpogoj za nastajanje
domače tehnologije in je zato strateškega pomena. S tem
v zvezi bo pri javnih naročilih smiselna politika določenih
cenovnih prednosti za domače proizvajalce.

Ena od osnovnih usmeritev slovenske tehnološke politike je
hitrejša in širša difuzija informacijske in ostalih sodobnih
tehnologij.
Naloga tehnološke politike ni načrtovanje industrij in tehnologij prihodnosti, ampak iskanje in vzpostavljanje možnosti za
konkurenčni uspeh in zagotavljanje dinamike, ki bo podjetjem omogočila, da se hitro odzovejo na spremembe v tehnologiji in na trgih. To je pomembno predvsem zato, ker se bo
morala večina slovenskih podjetij odzvati na spremembe na
mednarodnih in ne na domačih trgih.

3.3.2. UVOZ IN IZVOZ TEHNOLOGIJE

Prestrukturiranje industrije in storitvenih dejavnosti je možno
le z bistveno razširitvijo obstoječih kapacitet RR v gospodarstvu ter tesnejšo povezavo med akademskimi RR in gospodarstvom. Potrebno je premostiti velik razkorak med akademsko
sfero RR in industrijo, povečati učinkovitost izrabe javnih
sredstev za dvig tehnološke sposobnosti gospodarstva ter
povečati raven vlaganja RR v industriji s posredno davčno
vzpodbudo ter z neposrednim subvencioniranjem projektov
in RR oddelkov, katerih obstoj je ogrozila kriza, pri čemer pa
je potrebna zmernost in skrajna previdnost, ker se taki ukrepi
radi izrodijo v svoje nasprotje.

Dejstvo je, da bo Slovenija v pretežni meri tehnologijo uvažala. Za uspešen uvoz tehnologije je potrebna določena raven
domačega znanja in tehnologije. Možnost uvoza tehnologije
nikakor ne pomeni, da Slovenija lahko zanemari lasten tehnološki napredek. Uvoz tehnologije je v osnovi prost. Posebej se
ne vzpodbuja. Potrebno je predvideti omejevanje uvoza problematičnih vrst tehnologije (ekološko problematične, zastarele tehnologije, ki potem zavira uvajanje sodobne tehnologije).
Tehnološka plačilna bilanca odraža mednarodno menjavo
»neopredmetene« tehnologije, v kateri je Slovenija precej
manj udeležena, kot bi lahko bila glede na svoj gospodarski
potencial. Bilanca tekočih plačil za tehnologijo zajema
finančni vidik menjave patentov, licenc, proizvodnih postopkov, tehnične dokumentacije in ostalih oblik industrijske lastnine. Slovenija, kot tudi večina industrijsko razvitih držav, ima
negativni saldo na tem področju. V slovenski izvozni ponudbi
prevladujejo proizvodi srednje (30%) ter nizke (50%) tehnološke intenzivnosti. 20% je tehnološko zahtevnih proizvodov.
Slovenija sodi poleg Avstrije, Finske, Španije in Portugalske
v skupino držav, kjer je vrednostni obseg uvoza neopredmetene tehnologije 3- do 7-krat večji od vrednosti njenega
izvoza. Slovenija je v obdobju 1988-1993 v povprečju plačevala 4-krat več, kot je prejemala iz naslova prodaje patentov
in licenc. Absolutne primerjave Slovenije z nekaterimi najmanj razvitimi deželami OECD (Grčija, Španija, Portugalska)
v tem pogledu kažejo, da bo z vidika velikih potreb po tehnološki modernizaciji i« nekaj časa potrebna usmeritev na
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Ukrepe, s katerimi bo morala vlada v prihodnjih letih dopolniti politiko spodbujanj« tehnološkega razvoja, je mogoč«
.kupine:
razdeliti vTskupTne:
» Ukrepi, ki se nanašajo na naložbe v RR in Inovacijske
procese. Tu" gre predvsem za spremembo strukture RR
vlaganj v javnem sektorju In za Indirektno vzpodbujanje
ostalih faz Inovacijskega procesa ^priprava na industrijsko
proizvodnjo,
prolzvodn
o, proizvodnja
prćlzvođma prototlpov/Taza
prototipov, faza tržne penetracije).
• Ukrepi, ki so usmerjeni v pridobivanje in difuzijo znanja in
tehnološko know-how;
pr
> Tui gre predvsem
za ustanavljanje
vijanje In preoblikovanje sedanjih institucij za transfer In širjenje
ilrjenje uporabe tehnolo
tehnološkoga
know-how. tehnoložKi centri, tehnološki parki ter RR enote
v gospodarstvu, svetovalne organizacije.
• Tnstrumenl, ki urejajo področje tržne konkurence, davčna
politika za Vzpodbujanje naložb v RR, protlmonopolna zako^
nodaja, patentna in licenčnaTakohodaja, področje standar
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3.) Predstavljanje po- Programi izvoznega usmerjanja,
razvijanje industrijske kooperacije,
slovnih možnosti
javna borza poslovnih priložnosti za
mednarodno hitro rastoča podjetja
Podjetniški forumi, klubi rizičnega
4.) Poslovni stiki
kapitala
Pomoč pri vpeljavi novih proizvod5.) Strokovna pomoč
nih in poslovnih postopkov, računovodska pomoč, pravna pomoč
6.) Pomoč pri pripravi Programi usposabljanja za pripravo
poslovnih načrtov
poslovnih načrtov
Podjetja za rizični kapital in skladi
7.) Rizični kapital
za mala podjetja
8.) Prostor, oprema in Tehnološki parki, poslovni inkubatorji
poslovne storitve
9.) Pomoč pri osamo- Programi notranjega podjetništva
svajanju oddelkov in
proizvodov obstoječih
podjetij
10.) Ekonomska politika Proučevanje uspešnosti različnih
za podporo podjetni- politik, analize in statistična osnova
štvu
Podpora za komercializacijo rezul11.) Drugi programi
tatov raziskav in razvoja

dlzaclje In meroslovja, politika lavnih naročil. Kljub majhnemu domačemu trgu se kažejo potrebe "po oblikovanju
politike lavnih naročil. Javne nabave so sicer uvozno substltutlvni ukrep, ki"pa lahko predstavlja v kombinaciji z vzpočF
bujanjem Izvoza učinkovito sredstvo pospeševanja tehnološkega razvoja.
3.4. RAZVOJ DOMAČEGA PODJETNIŠTVA
Inovacije so opredeljene ekonomsko in ne zgolj tehnološko.
Podjetnik oziroma podjetništvo sta temeljna za proces tehnološkega razvoja, saj uvajata Inovacije v gospodarsko prakso.
Z vidika gospodarskega razvoja je to najpomembnejše.
Posebno še, če upoštevamo, da gre za majhno državo, ki še ni
razvita, in je zato razpoložljivost neizkoriščene domače in tuje
tehnologije velika, tako da je glavni problem, kako razpoložljive in potencialne inovacije uvesti v gospodarstvu.
Podjetništvo je mogoče opredeliti tudi kot proces, v katerem
podjetniki in podjetniške skupine odkrivajo poslovne priložnosti in nato zberejo potrebna sredstva ter poslovne priložnosti uresničijo. Največkrat podjetniki v ta namen ustanovijo
podjetje pod svojim nadzorom in zato raven podjetništva neke
države merimo s številom podjetij na prebivalca oziroma
s stopnjo rasti števila podjetij. Države z razvitejšim podjetništvom hitreje kot druge uresničujejo poslovne priložnosti in
ustvarjajo dodano vrednost in so zato sposobne več in učinkoviteje investirati. Zato dosegajo hitrejšo rast.

Slovenija bo pospeševala razvoj podjetništva na dva načina
(1) z ustvarjanjem ugodnega okolja za razvoj hitro rastočih
podjetij, kar pomeni predvsem razvoj visokokakovostne izobraževalne, komunikacijske in bivalne infrastrukture ter
ugodne podjetniške klime ali kulture, in (2) z razvojem podpornih programov za razvoj podjetništva, vse od zagotavljanja
informacij o poslovnih priložnostih do usposabljanja za
podjetništvo v izobraževalnem sistemu in zunaj njega.

Za pomoč razvoju domačega podjetništva je potreben
zagonski (seed) in rizični (venture) kapital. Glede na majhnost slovenskega gospodarskega prostora je tak kapital lahko
na razpolago samo v omejenem obsegu, posebni rizični kapital zahteva večji obseg, ki omogoča razpršitev tveganj. Zato
se morajo finančni trgi odpreti tujemu kapitalu. V nasprotnem primeru bodo podjetniki odšli v tujino, kar je ena od
možnih oblik odliva možganov (brain drain).

4. PROSTOR, OKOLJE, SOCIALNA VARNOST
Regionalne razlike v stopnji razvitosti in v razvojnih možnostih posameznih območij so kljub majhnosti države še vedno
precejšnje. Glede na majhnost prostora je potrebno biti
posebno skrben pri razmestitvi gospodarskih aktivnosti v prostoru. Ohranjanje osnovnih značilnosti poselitve in kulturne
krajine ter ustvarjanje približno enakih pogojev za življenje in
delo na vseh območjih ostaja eden od osnovnih strateških
ciljev Slovenije. Gospodarski razvoj namreč mora biti trajno
obstojen tako z vidika okolja kot s socialnega vidika.

Za gospodarsko rast so pomembna predvsem hitro rastoča
podjetja, tako imenovane »gazele«, to so podjetja, ki iz majhnih podjetij v kratkem času prerastejo v velika. Za nekdanje
socialistične države je bila značilna neuravnotežena velikostna struktura podjetij, to je pomanjkanje majhnih in srednjih podjetij z 10 do 100 zaposlenimi.
Podatki kažejo, da je v Sloveniji nastalo do sedaj še zelo malo
podjetij, ki ustrezajo definiciji »gazel« in da strukturni primanjkljaj velikosti še zdaleč ni odpravljen. Po številu podjetij
na prebivalca se Slovenija sicer približuje tistim zahodnim
državam, kjer je ta številka najnižja. Delež zaposlenih v podjetjih z 10 do 100 zaposlenimi je leta 1993 znašal v Sloveniji
nekaj nad 10%, kar je daleč pod normalnim, ki znaša v razvitih
državah od 40% do 70%.

4.1. REGIONALNI IN PROSTORSKI RAZVOJ
4.1.1. REGIONALNI RAZVOJ
Zaradi velikih in v zadnjih letih še naraščajočih razlik v stopnji
razvitosti in razvojnih možnostih med posameznimi regijami
potrebuje Slovenija posebno regionalno politiko in regionalne razvojne vzpodbude za problemska območja, ki pa
morajo biti v načelih, ciljih in instrumentih povezane in koordinirane z drugimi sektorskimi politikami, katerih ukrepi prav
tako vplivajo na razvoj v prostoru (zlasti kmetijska in prometna politika).

Iz tega sledi, da je Slovenija še v zgodnji fazi podjetniškega
razvoja in da bo potreben velik napor, če bo hotela podjetništvo dvigniti na raven, ki jo zahteva doseganje hitre gospodarske rasti.

Ker je Slovenija do sedaj poznala le parcialno regionalno
politiko, mora v sklopu sprememb na novo oblikovati tudi
regionalno politiko. Nova regionalna politika bo celovita,
v načelih in instrumentih usklajena s standardi v državah,
članicah EU, tržno naravnana, zasnovana na načelih endogenega, samovzdržujočega razvoja ter na povezovanju v razne
podjetniške in informacijske mreže. Njena osnovna strategija
bo »pomoč za samopomoč« tako, da bo aktivirala lastne moči
v regiji in bo bolj vezana na ideje, spodbude in ukrepe prebivalcev regije.

Zelo težko je oblikovati dobro politiko za generiranje »gazel«,
verjetno je še najboljši mehanizem dobro delujoč trg. Generiranje »gazel« in polnjenje strukturne pomanjkljivosti zahteva
veliko število sposobnih podjetnikov. To pomeni, da mora
država velik del ustvarjalnega potenciala družbe usmeriti
v podjetniške aktivnosti. Razvoj podjetniške kulture mora
postati eden od osrednjih ciljev dolgoročne razvojne politike.
Možni programi podpore podjetništvu v Sloveniji
PROBLEMSKO
PODROČJE
1.) Motivacija

Celovita regionalna politika bo zajela vse vrste območij
8~posebnimi razvojnimi problemi:
»strukturno zaostala In ekonomsko-razvojno šibka
območja, s pretežno agrarno usmeritvijo, Bemografskimrproblemi in z nizkim dohodkom na prebivalca:
• ekonomsko In socialno nestabilna območja s staro industrijsko strukturo, z visoko stopnjo brezposelnosti, z nizkim
dohodkom na prebivalca;

PROGRAM

Usposabljanje za razvoj motivacije
za dosežke
2.) Znanje in spretnosti Podjetniško izobraževanje in usposabljanje
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• obmejna območja, ki z osamosvojitvijo Slovenije predstavljajo strateško pomemben prostor ne le z obrambno varnostnega vidika, ampak tudi zvidika prekomejnega povezovanja
s sosednjimi državami.

drugih republik nekdanje skupne države, ki so se najprej
začasno, nato pa vse pogosteje stalno naseljevali zlasti
v mestih s prevladujočo bazično in/ali delovno intenzivno
proizvodnjo.

Tradicionalni instrumentarij regionalne politike, ki je slonel
predvsem na zagotavljanju dodatnega kapitala za investicije
na problemskih področjih, se je pokazal kot nezadosten in
premalo učinkovit. Zato bo nova regionalna politika inovacijsko in podjetniško usmerjena in bo pomembneje spodbujala
vlaganja v izobraževanje in usposabljanje za delo, vlaganja
v raziskave in razvoj, ponudbo poslovnih storitev, pomoč pri
vključevanju v medregionalno in mednarodno sodelovanje
ter na vlaganja v infrastrukturo (zlasti v transport in komunikacije), z namenom, da bi povečala sposobnost razvojno
problematičnih območij za osvajanje novih proizvodenj,
postopkov, programov in organizacije. Neposredne naložbe
v gospodarstvo na teh območjih bo država podpirala predvsem s subvencioniranjem bančnih kreditov (zlasti za naložbe
v majhna in srednje velika podjetja) in/ali z garancijami pri
pridobivanju domačih in tujih bančnih posojil.

Za Slovenijo je značilna nizka stopnja urbanizacije. Kljub
temu so v zadnjih desetletjih nastale obsežne spremembe.
Pod vplivom industrializacije je prišlo do pospešene urbanizacije, ko se je delež mestnega prebivalstva postopoma dvigoval
s 36,6% v letu 1961 na 51,5% v letu 1991.
V zadnjem desetletju se je slovensko prebivalstvo pričelo
intenzivneje razseljevati iz mest v obmestja, kar pomeni, da
je tudi Slovenijo zajel val suburbanizacije, ki je najmočnejši
v ljubljanski in mariborski mestni aglomeraciji, pa tudi v Kranju in Tržiču, obalnih mestih, Celju, Novi Gorici in Novem
mestu. Proces suburbanizacije, ki pomeni beg prebivalstva iz
mest v obmestna naselja v radiju ugodne prometne dostopnosti do delovnih mest in oskrbnih dejavnosti, spremlja razpršena gradnja individualnih stanovanjskih hiš, omogočena
z zelo liberalnimi možnostmi za spremembo namembnosti
zemljišč in z nedorečeno urbanistično politiko. V zaledju
zgostitvenih območij imajo podeželska območja intenzivno
ekonomsko in socialno dinamiko in tudi relativno napredno
tržno usmerjeno kmetijstvo. Nasprotno so periferna in hribovita območja strukturno šibka in prometno težko dostopna,
brez pravih gospodarskih razvojnih možnosti in se še nadalje
soočajo z upadanjem prebivalstva. Tak način poselitve poraja
raznovrstne in težke probleme pri racionalnem opremljanju in
rabi prostora, tako glede prometne in komunalne infrastrukture kot tudi glede družbenih služb in varstva okolja.

Medtem ko je tradicionalna regionalna politika poudarjala
pomen industrijskih dejavnosti, bo nova regionalna politika
poudarjala tudi pomen storitvenih dejavnosti. V nekaterih
okoljih bo potrebno spodbuditi hitrejši razvoj storitev, glede
na lokalne možnosti in potrebe. Lokalne poslovne storitve
(kot npr. svetovalne storitve, raziskovalno in razvojno delo,
finančne in marketinške storitve) omogočajo tiste nujne ekonomske, organizacijske in socialne spremembe, ki so
potrebne v inovativni družbi, na drugi strani pa so to tudi poti,
ki omogočajo pretok blaga, ljudi, kapitala in informacij
v regiji, med regijami in z zunanjim svetom.

V razmerah tržnega gospodarstva morajo biti mesta kot sret?TS£a gospodarsko močna in komunikacijsko dobro opremljena tako, da laKko polegf svojih »mestnih« nalog (skladen
prostorski razvoj, kamor sodijo poleg smotrne rabe prostora
tudi komunalne dejavnosti vseh vrst, kulturne, izobraževalne,
znanstvene, oskrbne funkcije), opravljalo"še socialno-ekonomske naloge za svoje širše zaledje (regijo).

Slovenija po višini deleža regionalnih spodbud v BDP zaostaja za primerljivimi državami, kar je do določene mere
razumljivo zaradi majhnosti državnega teritorija. V letu 1992
so znašale neposredne regionalne razvojne spod
odbude 0,2% in
v letu 1993 samo še 07f%"BDP" (Grčija 0,49%. Irska O^S;
1988-69) Izdatki za regi
regionalne spocT
Portugalska 0,4% v letih 1988-89).
bude na prebivalca v problemskih regijah so v letu 1993
znašali okoli 25 USD, medtem ko so v primerljivih evropskih
državah z~natno višji.

4.1.3. LOKALNA IN REGIJSKA UPRAVA
Dosedanje funkcionalno-planske regije (območja medobčinskega sodelovanja) bi z manjšimi modifikacijami lahko
služile kot temeljne regionalne enote, kot vmesna stopnja
med vzvodi osrednje državne in lokalne oblasti in bi premostile prepad med komaj zasnovano lokalno samoupravo in
osrednjo državno oblastjo. Povezovanje in medobčinsko
sodelovanje bo morala spodbujati tudi osrednja država s svojimi ukrepi (npr. lažji dostop do sredstev za infrastrukturo in
razni razvojni krediti za projekte, kjer sodeluje več občin).

Regionalna politika bo usmerjena v zagotavljanje večje koordinacije med posameznimi resorji pri oblikovanju in dodeljevanju različnih oblik intervencij. Proučiti bi morali, ali je
morebiti potrebno oblikovati institucijo za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranjanje poseljenosti slovenskega
podeželja. Za spremljanje racionalne rabe sredstev za razvojne spodbude in njihove učinkovitosti bi bil potreben boljši
informacijski sistem o vseh razvojnih spodbudah, olajšavah in
podporah, ki jih daje država za razne namene in koristnike.
V tem okviru bi bilo potem mogoče posebej zasledovati tudi
vidike regionalne razvojne politike.

Izoblikovanje pokrajinske identitete, ki temelji na mreži policentrično zasnovanih funkcionalnih regij, je pomembno za
skladen poselitveni in regionalni razvoj, saj so na ta način
mestom - razvojnim žariščem - in njihovemu zalednju
(podeželskim, hribovitim in kraškim območjem) zagotovljene
razvojne možnosti bolj uravnoteženega razvoja, kot ga je
doslej zagotavljala politika pospešenega razvoja manj razvitih
oziroma demografsko ogroženih območij.

Za spremljanje racionalne porabe vseh sredstev za razvojne
spodbude in njihove učinkovitosti bo uveljavljen celovit informacijski sistem o vseh razvojnih spodbudah, olajšavah in
podporah, ki jih daje država za razne namene in koristnike.
V tem okviru bi bilo potem mogoče posebej zasledovati tudi
regionalne vidike razvoja. Sedaj je namreč podeljevanje podpor in olajšav precej nepregledno in je zato težko voditi
sistematično in usklajeno razvojno politiko.

4.1.4. PROMETNO PROSTORSKI RAZVOJ
Prostorski vzorec poselitve Slovenije, za katerega je značilna
množica manjših in večjih naselij ter le delno realiziran policentrični sistem poselitve, temelji v bistvu na prometnem
(predvsem cestnem) križu, ki mu je potrebno dati standard
avtoceste s sečiščem v Ljubljani, ki bo tako razmeroma
dobro povezana z drugimi pomembnejšimi slovenskimi regionalnimi središči in z urbanimi centri v sosednjih državah.
Prometna povezanost med regionalnimi središči v Sloveniji je
slabša zaradi konfiguracije slovenskega ozemlja, ponekod pa
tudi zaradi pomanjkanja ustrezne prometne infrastrukture, ki
bi spodbujala t.i. »horizontalne« prometne tokove in dobro
prometno povezanost znotraj Slovenije. Za skladnejši regionalni in prostorski razvoj Slovenije ter za dopolnjevanje
policentrične strukture poselitve je potrebno predvsem ena-

4.1.2. POSELITEV SLOVENIJE
Poselitev Slovenije je bila že od nekdaj razpršena: šest tisoč
naselij in le dve mesti z več kot sto tisoč prebivalci. Zaradi
velikih družbenoekonomskih sprememb v zadnjih štirih
desetletjih pa se je neenakomernost povečala. Prvotni koncentraciji prebivalstva v centru (Ljubljani) je sledil koncept
policentrizma, ki je pripomogel k razvoju več regionalnih
središč. Šestdeseta, sedemdeseta in prvo polovico osemdesetih let označujeta koncentracija prebivalstva in delovnih mest
v mestih ter intenzivna deagrarizacija in praznjenje podeželja.
Ta proces je dodatno krepil močan dotok priseljencev iz
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kovredno vklapljanje vseh slovenskih regij in mest
v domače in mednarodne prometne tokove. S tem se bo
okrepila interakcija med posameznimi regionalnimi in občinskimi središči, kar bi vplivalo na večjo razvojno diferenciacijo
in kakovostnejšo prostorsko delitev dela med njimi. Na tak
način bi v Sloveniji ustvarili potrebne prostorsko-fizične
pogoje za vzpostavljanje najširšega nabora možnosti izbire
glede dela, stanovanja in storitvenih dejavnosti za celotno
gospodarstvo. Za slovensko prebivalstvo je to še posebej
pomembno, ker je zanj značilna precejšnja statičnost bivanjskih navad. Večja homogenizacija teritorija omogoča tudi
večjo mobilnost v prostoru, s tem večjo fleksibilnost gospodarstva in enakomernejši regionalni razvoj.

Prostorski obseg in stopnje degradacije okolja v Sloveniji so
odsev degradacijske prehodnosti Slovenije, samočistilne sposobnosti njenih pokrajinskih ekosistemov, gospodarskoemisijske strukture in prostorske razporeditve virov emisije. Slovenijo razen skromnih naravnih virov označuje ugodna
pokrajinska in biološka raznolikost, izrazita gozdnatost, reliefna razgibanost, kar vse povečuje samočistilne sposobnosti,
vendar tudi časovna (sezonska) spremenljivost samočistilnih
sposobnosti pokrajinskih ekosistemov. Kljub globalni stabilnosti geografsko pestre Slovenije in večji nosilnosti okolja za
različne emisije so posamezni pokrajinski ekosistemi Slovenije (zlasti del kraškega in dolinsko-kotlinskega sveta) in
posamezne pokrajinske prvine zelo občutljivi. V ozkih dolinah
in kotlinah ter najbolj urbaniziranih področjih onesnaževanje
že povzroča škode ekonomskim zmogljivostim. Na drugi
strani pa prodiranje gospodarskih interesov in posledic
le-teh na ekonomsko neobljudene predele utegne povzročiti
hude ekološke škode, če prej ne bo poskrbljeno za nujno
okoljevarstveno infrastrukturo ali pa ne bodo predhodno
pogoji za ekonomsko poseganje v ta prostor natančno določeni.

Načrtovana prometna infrastruktura države skupaj s prometnim sistemom mora upoštevati dva med seboj tesno povezana
cilja: doseči dobro prometno povezanost znotraj Slovenije
ter dobro prometno povezanost Slovenije z zunanjim okoljem. Integriranost Slovenije v evropsko prometno omrežje in
v evropsko prometno politiko bo treba zagotoviti na tak način,
da bodo čim manj ogroženi vitalni razvojni interesi Slovenije
- predvsem zaradi nadaljnjega poglabljanja gravitacijskega
vpliva nekaterih pomembnih urbanih centrov v sosednjih
državah (Zagreb, Reka, Trst, Videm, Celovec, Gradec). To je
še posebej potrebno upoštevati ob pričakovani vključitvi Slovenije v Evropsko unijo.

Med degradacijskimi procesi, ki so zgoščeni na posameznih
območjih, Izstopa onesnaževanje zraka (zlasti S02), propadanje gozdnih ekosistemov, onesnaževanje vodnih virov (zlasti
rek in kraških izvirov) in neurejeno odlaganje komunalnih ter
nevarnih odpadkov.

4.1.5. ZEMLJIŠKA POLITIKA

Prioritetne so naslednje okoljevarstvene usmeritve:
• zmanjšanje (predvsem SO^rn CO? NOJ emisij v ozračje,
s poudarkom na ekoloških sanacijah termoelektrarn (zlasti
i smotrni uporabi energije iz fosilnih goriv, (promet, industrija,a, gospodinjstva) ter povečan delež
oeiez zemeljskega
slina in obnovljivih energetskih virov. PrecTočnbčitvijoo prilodnosti jedrske elektrarne bo ""poleg okoljevarstvenih
potrebno upoštevati tudi ekonomske, energetske, politične
vidike;
• smotrna raba vodnih virov in vgradnja čistilnih naprav,
predvsem v velikih urbanih središčih, s postopki prečiščevanja;
• integralno zasnovano reševanje problematike komunalnih
in nevarnih odpadkov/vključno z radioaktivnimi) ter sanacija
številnih divjih odlagal šč odpadkov;
'
♦ prilagoditev gospodarske sestave, poselitve in Infrastrukturnega'omrežja različni ranljivosti okolja;
« poselitveni vzorec in celovito uresničevanje policentričnega in šRTadnega regionalnega razvoja morajo upoštevali
okoljevarstvene vidiKe;
m povečan delež zavarovanih področij in ohranjanje pokrajinske pestrosti tudi izven zavarovanih področij s sonaravno
razvojno usmeritvijo?""

Sestavni del prostorskih vidikov razvoja Slovenije so dogajanja v zvezi z rabo in lastnino zemljišč. Zemljiška politika se še
vedno skoraj v celoti naslanja na netržne intervencije
države, to je na planske akte in upravne postopke. Trg se je
na tem področju začel najkasneje uveljavljati, pa tudi po
uveljavitvi trga zemljišč bo tu ostalo še največ neposrednih
instrumentov državne in lokalne intervencije, s katerimi bo
država skušala zagotoviti narodnogospodarske in družbene
cilje. Za uveljavitev pozitivne funkcije trga zemljišč bo morala
država ustvariti osnovne pogoje, to je pravni red, informiranost in konkurenco. Pogoj za dobro delovanje trga je vzdrževanje celovitega sistema prostorske informatike, tako glede
možne rabe prostora kot tudi glede cen, registrov nepremičnin in vrednotenja premoženja za tržne transakcije in za
davčne namene.
Pravni pogoj za delovanje trga zemljišč je ureditev lastninjenja, to je privatizacija stavbnih zemljišč oziroma določitev
konkretnih subjektov javnega sektorja, ki so lastniki posameznih javnih dobrin. Prav tako je pomembno učinkovito delovanje zemljiške knjige, saj neurejeni zemljiški odnosi zavirajo
investicije in s tem razvoj, onemogočajo normalne bančne
storitve (hipotekarne kredite) in normalno davčno strukturo
(npr. davek na premoženje na lokalni ravni). Ker je zemljišče
specifična dobrina z raznimi eksternimi učinki, je v vseh
državah uveljavljanje lastninskih pravic na zemljišču ometeno s predpisi glede možne uporabe. Varstvo kmetijskih
zemljišč pred nenadzorovanim spreminjanjem namembnosti,
onesnaževanjem in neprimerno rabo je pomemben sestavni
del zemljiške politike. Z vključevanjem v evropske integracije
bo potrebno promet z zemljišči liberalizirati in prilagoditi
zakonodajo evropskim standardom. Država mora tudi zagotoviti spoštovanje prostorskega in pravnega reda z ureditvijo
inšpekcijskih služb, pospešenim reševanjem zadev na
•odiščih ter uveljavljanjem računskega sodišča za nadzor
Poslovanja lokalne uprave in lokalnih razpisov za uporabo in
prodajo zemljišč.
4.2. OKOLJEVARSTVENE
SKEGA RAZVOJA

RAZSEŽNOSTI

Brez skrbi za kakovost okolja bo gospodarski razvoj vse
težji. Gospodarska rast je ponekod že ogrožena, na primer
v gozdarstvu, kmetijstvu, ribolovu, vodnem gospodarstvu in
v delu težke, kemijske ter prehrambene industrije. Na osnovi
razpoložljivih podatkov in primerjave stopnje degradacije
z evropskimi državami se ocenjuje, da gospodarske izgube in
drugi stroški onesnaževanja okolja v Sloveniji povzročijo
škodo v višini 4-6% BDP letno.
Mednarodna odprtost je tradicionalna lastnost slovenskega
gospodarstva. Radikalne spremembe v strukturi povpraSeva1
n|a po slovenskem blagu od konca osemdesetih let naprej
vplivajo tudi na onesnaževanje okolja. Ugotavljamo, da je1
imelo hiranje južnoslovensTah rgov ugodne učinke na zače
tek okoljevarstvenega prestrukturiranja slovenskega gospodarstva. Ti ugodni okoijevarstveni premiki po osamosvojitvi
Slovenije so že izčrpani. Onesnaževanje iz neenergetskega
dela industrije, ki zaposluje več kot polovico vseh v gospodarstvu, se sicer znižuje tudi zaradi upočasnjene rasti in zaradi
začetka prestruktur ranja. Glavni viri onesnaževanja, ki povečujejo ogrožanje okolja, so promet, energetika in prebivalstvo. Osebna poraba in izvoz skupaj sta končna naslova za
vsaj tri četrtine porabljenih energetskih surovin, električne
energije in prometnih storitev v slovenskem gospodarskem

GOSPODAR-

4.2.1. DEGRADACIJSKI PROCESI
Slovenija je majhen soclo-ekonomski sistem. Njen možen
Praktični vpliv za ekološko usodo planeta je majhen. Zunanja,
")orda negativna globalna svetovna dogajanja pa lahko izničijo vse njene napore za varstvo okolja. Lahko pa si seveda
Sama degradira okolje celo ob pozitivnih svetovnih okoljevarstvenih trendih.
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prostoru. Med izvozniki so najekocidnejši predelovalni sektorji. Visoka odpisanošTopreme v slovenskem gospodarstvu,
posebej pa pri pretežnih izvoznikih obeta, da se bo v doalednem času zače nov kapitalsko obnovitveni naložbeni ciklus,
Ri bo moral znižati tudi onesnaževalno intenzivnost izvoznTkov.

instrumentov varstva okolja v svetu, bi moral imeti sistem
spodbud dve ravni:
Prva raven izhaja iz globalnostl onesnaževalnih procesov.
Na eni strani so vsi ponudniki onesnaženega okolja, ne le kot
proizvajalci, to je neposredni onesnaževalci, ampak tudi kot
potrošniki, ki onesnaževalno proizvodnjo (z nakupi blaga)
financirajo. Na drugi strani so vsi tudi povpraševalci po čistem
okolju. Ker je odgovornost za onesnaževanje splošna, prav
tako, kot so splošne tudi koristi od čistega okolja, je takšna
tudi zavezanost k pokrivanju stroškov oziroma plačevanju
koristi sanacije okolja. Obdavčenje katere od reprezentativnih
oblik splošnega onesnaževanja okolja bi obe splošnosti lahko
ustrezno izrazilo: takšen bi lahko bil ekološki davek s čim
širšo davčno osnovo in v začetku razmeroma nizko stopnjo,
na primer davek na porabo energije.

4.2.2. SREDSTVA ZA VARSTVO OKOUA: STROŠEK ALI
NALOŽBA?
Naložbe za varstvo okolja bodo v Sloveniji še v tem desetletju
dosegle okoli odstotek BDP na leto. To bo na eni strani
prispevalo k čistejšemu okolju, po drugi pa bo spodbudilo
rast industrije investicijskih dobrin in storitvenih dejavnosti,
povezanih s čistim okoljem. S povečevanjem strukturnega
deleža porabe za varstvo okolja se bo povečal njen multiplikacijski učinek na gospodarsko rast.

Z drugo ravnijo skrbi za varstvo okolja bi se moralo težiti
k tako nizki ravni onesnaževanja, ki je zgolj tehnološko
neizogibna in ni odvisna od pomena, ki ga ekonomski osebki
posvečajo varovanju okolja. Proizvajalci blaga bi morali biti
spodbujeni k ustreznim tehnološkim rešitvam in izbiram: proizvajalci blaga in storitev morajo biti zainteresirani, da med
vsemi možnimi načini proizvodnje izberejo tistega, ki je ekološko najmanj sporen. Velik pomen pri tem bodo imeli tehnološki standardi, regulacija uvoza tehnologije in repromateriala
s stališča okoljske primernosti, presoje vplivov na okolje,
integralno zasnovani ukrepi davčne zakonodaje in zakonodaje s področja varstva okolja, ki bi standardizirala pogoje za
uveljavljanje davčnih ugodnosti. Gospodarski osebki naj
okolje varujejo tudi po ekonomskih načelih, kar bosta omogočila in spodbujala tako fiskalni sistem, kot tudi politika
varstva okolja.

Vlaganje sredstev v varovanje okolja ima tudi vlogo gospodarske dejavnosti. Z aktivnim in splošnim varovanjem okolja
se gospodarskim osebkom odpira nova tržna niša. Varstvo
okolja daje državni administraciji večje pristojnosti na
področju varstva okolja, prebivalstvu pa višjo kakovost okolja.
To bi utegnili biti zadostni motivi, da tri temeljne skupine, ki
onesnažujejo okolje, zaznajo »stroške« varstva okolja kot
naložbe za povečanje svojih neto koristi. Sredstva za varstvo
okolja, ki so namenjena obnavljanju in izboljševanju kakovosti okolja, je mogoče smatrati za naložbe.
Izračun deleža sredstev, ki so se v zadnjih letih pri delitvi
proračuna potrošila za okoljevarstvene namene (v vladnih
resorjih za okolje, promet in zveze, kulturo, gospodarske
dejavnosti in kmetijstvoj je lahko le skromno nadomestilo za
ocen o okoljevarstve n e porabeTLeta 1992~jje bil delež sredstev
za okolje in naravovarstvene potrebe v BDP 0,48% (od tega za
naložbe 0,22% BDP); leta 1993 0 46%'(za naložbe 0.20%) in
v letu 1994 0.42% (za naložbe 0.19%) BDP7V naslednjih letih
5o pnglo do znatnejšega povečanja sredstev, namenjeniE~za
okoljevarstvene namene. Iz izkušenj razvitih držav ocenjujemo, da bo v Sloveniji potrebno' zazačetek resnejšega varovanja okolja vložiti najmanj 1,5% BDP letno; približno~ave
tretjini tega zneska naj bi bila javna sredstva.
4.2.3. ISKANJE SONARAVNIH RAZVOJNIH NAČEL

V prihodnjih letih bodo znatni okoljevarstveni učinki doseženi že z razmeroma nizkimi stroški in sicer: s spodbudami za
boljše gospodarjenje z okoljem, z varčevanjem pri uporabi
energije, s sortiranjem odpadkov, z ekološkim porazdeljevanjem pri oskrbi z energijo in z upravljanjem povpraševalne
plati trga električne energije, z boljšim informiranjem in celovitejšim ekološkim izobraževanjem ipd. Pri tem bodo uporabljeni ali šele uveljavljeni spodbujevalni ukrepi v obliki davčne
diferenciacije in davčnih olajšav in strožjih kriterijev pri izboru
izvajalcev javnih del ter z vzpostavitvijo in postopnim zaostrovanjem okoljevarstvenih standardov, z možnostjo povečanja
sredstev, vloženih v varstvo okolja, z uveljavitvijo mehanizma
celovite odgovornosti za posledice onesnaževanja in z olastninjenjem sedaj prosto dostopnih naravnih virov.

Okoljsko ustreznejše učinke bodo dale tiste gospodarske
dejavnosti, ki bodo imele naslednje značilnosti:
1) So prostorsko razpršene in raznolike. Če se za okolje
ustrezno gospodarjenje razprostre po prostoru kolikor toliko
enakomerno, bo to povsod vpeljalo nova sodila gospodarjenja in obenem zagotovilo tudi finančna sredstva za varovanje
okolja na vseh ravneh, predvsem na lokalni.

Mnogi ukrepi, ki bodo nujni za pospeševanje gospodarskega razvoja, bodo ugodno vplivali tudi na stanje naravnega okolja: dolgoročno višanje relativnih cen električne
energije in energetskih surovin kot spodbuda za manjšanje
porabe energije na enoto proizvodnje; delovanje v smeri
prehoda tovornega prometa na železnice in osebnega na
javna prevozna sredstva, posebno v mestih; razvoj terciarnega sektorja in tehnološki razvoj; »zeleni turizem«; sonaravna pridelava hrane in združevanja raznolikih dejavnosti
v okviru kmečkega gospodarstva. Mednarodni vidik bo upoštevan tudi pri varstvu okolja in sicer tako, da se bo Slovenija
vključevala v mednarodne projekte za reševanje globalnih
problemov in da bo po drugi strani za uvoz tehnologije in za
tuja vlaganja uveljavila enako stroge okoljevarstvene zahteve kot za domače proizvajalce.

2) Izhajajo iz domačih okoljskih in razvojnih interesov oziroma možnosti. Uvoz (npr. tehnologije ali razvojnih modelov)
lahko pomeni tudi uvoz onesnaževanja in celo izvoz onesnaževanja. Izvozna naravnanost slovenskega gospodarstva
mora biti ovrednotena tudi s stališča varstva okolja.
3) Temeljijo na tradicionalnih vrednotah, ohranjanju kulturne
in naravne dediščine.
4) Predpostavljajo takšno ekonomsko uporabo okolja, ki se
okolju prilagaja, namesto da bi zahtevale spremembo
»namembnosti« naravnega okolja. Prednost imajo gospodarske dejavnosti, ki so sposobne naravne danosti tržiti kot
substanco gospodarjenja nasproti tistih, ki jim šele sprememba naravnega okolja omogoči tržno delovanje.

Pri snovanju razvojne strategije se poudarja komplementar;
nost razvojnih In okoljskih perspektiv Slovenije, ki jo podpira;
• podrejanje kratkoročne perspektive razmerij med varstvom
okolja in gospodarsko rastjo dolgoročnim vidikom;
• podrejanje stroškovnega" vidika varstva okolja naložbe;
nemu vidiku;
m poudarjanje pomena lokalne upravne avtonomije p[[
upravljanju z onesnaževanjem;
• zaznavanje najpomembne"jšega onesnaževalca okolja v po;
trošniku;
• poudarjanje pomena družbene participacije pri presoj!
okoljske primernostrgospbdarske dejavnosti ter alterriatlvnln

4.2.4. SPODBUJANJE SONARAVNEGA GOSPODARSKEGA
RAZVOJA
Spodbujanje sonaravnega razvoja naj bo utemeljeno z uporabo ekonomsko delujočih instrumentov - varstva okolja.
Ekonomski in ekološki vidik gospodarske dejavnosti je
potrebno povezovati. Izhajajoč iz izkušenj uporabe različnih
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poti varstva okolja;
• zaznavanje pomena kolektivne odgovornosti za številne
podedovane velike onesnaževalce, večinoma tiste iz infranstrukturnih dejavnosU;
• uporaba ekonomskega instrumentarija za doseganje ciljev
gospodarskega razvoja in čistejžega okolja.

V slovenskem sistemu blaginje pripada osrednje mesto
javnemu sektorju, to je dobro razviti mreži formalno organiziranih in profesionaliziranih zavodov. To so vzgojno-varstveni
zavodi, dijaški domovi, zavodi za usposabljanje telesno in
duševno prizadetih otrok, vzgojni zavodi za otroke in mladostnike brez varstva staršev, splošni in posebni zavodi za ostarele osebe, zavodi in podjetja za poklicno rehabilitacijo in
zaposlovanje invalidov, varstveno-delovni centri in centri za
socialno delo. Smiselno bi bilo ohraniti javne zavode v slovenskem sistemu blaginje. Dopolniti bi jih morali z neprofitnim in
volonterskim sektorjem ter s profitno orientiranim zasebnim
sektorjem, povezano s pluralnimi oblikami izvajanja in financiranja dejavnosti.

4.3. SOCIALNA VARNOST
4.3.1. SOCIALNA POLITIKA - NAČELA IN TRIJE STEBRI
Z vidika strategije gospodarskega razvoja je socialna politika
pomembna zato, da se zagotovi večja fleksibilnost gospodarstva pri zaposlovanju in večja stabilnost življenjske ravni.
S tem se zmanjšuje odpor proti hitrim spremembam v gospodarstvu in družbi, ki so posledica hitre gospodarske rasti.

4.3.2. ENAKOMERNEJŠA RAZDELITEV DOHODKA IN
ODPRAVLJANJE ABSOLUTNE REVŠČINE
Prehod v tržno gospodarstvo povečuje razlike v razdelitvi
dohodka med ljudmi. Po eni strani je to nujna in pozitivna
posledica tržnega gospodarstva. Po drugi strani pa prevelike
socialne razlike lahko povzročajo večja socialna trenja in
najedajo družbeno kohezijo, kar utegne delovati negativno na
razvojne sposobnosti družbe. Zato bo Slovenija vodila politiko enakomernejše delitve dohodka med ljudi kot način
zmanjševanja socialnih razlik. To politiko bo izvajala s prerazdeljevanjem dohodka in sicer s pomočjo progresivnega
obdavčenja in s socialnimi transferji.

Raven socialnega varstva je bila v Sloveniji v preteklosti
sorazmerno visoka. Za državo je glavni ekonomski problem
socialne politike v tem, da so za njeno izvajanje potrebna
obsežna sredstva. Sistem socialnega varstva je težko spreminjati, zato je potrebna postopnost.
Osnovna načela In Izhodišča socialne politike v Sloveniji so:
• posameznik si mora socialno varnost zase in za svojo
družino načeloma zagotoviti sam; naloga države je, da za to
ustvari" ustrezne pogoie;
• država v okviru proračuna oblikuje državni socialni program, ki vsebuje denarne prejemke, storitve in ustrezno instiucionalno mrežo;
• proti znanim in predvidljivim tveganjem se organizira
oBvezno socialno zavarovanje; država zagotavlja socialno
varnost tistim posameznikom, ki si je sami ne morejo zagotoviti.

Nihče v Sloveniji naj ne bi stradal in vsak naj bi imel zadovoljene vsaj osnovne človeške potrebe. Zaradi tega je
potrebno opredeliti mejo absolutne revščine in s sistemom
socialne pomoči zagotoviti, da nihče ne bo živel v razmerah
absolutne revščine. Slovenska država s socialnimi transferji
zagotavlja eksistenčni minimum posameznikom. Pri reševanju problemov velike revščine bi morali bolj poudarjati in
spodbujati sistem solidarnosti, ki je eno od načel socialne
politike. Sedanji sistem je drag in zahteva ogromno administrativnega dela.

Zagotavljanje socialne varnosti sloni v celinskih zahodnoevropskih državah na tako imenovanih treh stebrih. Prvi steber
Je obvezno zavarovanje za vse prebivalce, ki ga zagotavlja in
upravlja država. V Sloveniji skoraj celotna socialna varnost
sloni na obveznem in od države urejenem socialnem zavarovanju. Relativen pomen tega stebra se bo v prihodnje zmanjšal. Drugi steber so podjetniška zavarovanja in sheme socialne varnosti, ki so sicer tudi lahko obvezna, vendar so
podjetniško in zasebno vodena in upravljana. V preteklosti so
imela slovenska podjetja močno socialno funkcijo, ki se bo
v prihodnje zelo zmanjšala. Podjetjem samim bo prepuščeno,
v kolikšni meri bodo v svojem lastnem interesu skrbela za
reševanje socialnih vprašanj svojih zaposlenih. Država bi
lahko davčno vzpodbujala tovrstne izdatke. Tretji steber socialne varnosti so individualna skrb in različne oblike prostovoljnih zasebnih zavarovanj. Ta steber se bo v Sloveniji
v prihodnje močno okrepil. Del zasebnega varčevanja bo
namenjen večji skrbi posameznika za individualno socialno
varnost - sam bo bolj odgovoren zanjo.

4.3.3. SOCIALNA VARNOST ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI,
BOLEZNI IN INVALIDNOSTI
Socialna varnost za primer brezposelnosti: Spreminjanje
gospodarskih razmer zahteva, da aktivno prebivalstvo pogosto vstopa in izstopa iz zaposlitve in da zaposlitve spreminja.
V času, ko posameznik ni zaposlen, ga prevzame socialnovarstvena mreža, ki ga začasno vzdržuje in celo usposablja
za ponoven vstop med delovno aktivne. Sistem socialne
varnosti za primer brezposelnosti je potrebno urediti tako, da
bo spodbujal nezaposlene k čim aktivnejši vlogi pri iskanju
nove zaposlitve oziroma pridobitne dejavnosti.
Socialna varnost za primer bolezni: Slovenija je uspela ohraniti zdravstveni sistem in zdravstveno stanje na bolj ali manj
enaki ravni kot pred letom 1990, ki ni bila nizka. Vendar je
istočasno tudi močno povečala delež javnih izdatkov za
zdravstvo (od 4,7% do 5,6% BDP v letih 1987-90 na 7,4%
v letih 1992-93). Pri dograjevanju in medsebojni usklajenosti
socialnega oziroma zdravstvenega zavarovanja in zdravstvenega sistema se (vsaj za sedaj) premalo upošteva makroekonomske možnosti. Zato bo treba tudi v Sloveniji postaviti in
vzdrževati tak sistem, ki ne bo presegel okoli 6% deleža
javnih izdatkov za zdravstvo v BDP. Za dosego takega, to je
nižjega deleža in za ohranitev ali celo povečanje zdravstvenega standarda je potrebno znižati stroške delovanja zdravstvenega sistema z izboljšanim gospodarjenjem v javnih
zdravstvenih zavodih. To pomeni racionalizacijo, standardizacijo porabe materiala in storitev ter uvajanje večje konkurence s pomočjo vsaj delnega zagotavljanja zdravstvenih storitev v privatnem sektorju.

Pri oceni različnih sistemov socialne varnosti je potrebno
upoštevati dva vidika: 1.) vpliv na socialno varnost, kar je
primarni namen, 2.) vpliv na celotno gospodarstvo, kar je
sicer stranski učinek zagotavljanja socialne varnosti. Sistem
socialne varnosti utegne zavirati gospodarsko rast zaradi:
1.) visokih davkov in prispevkov na plače, kar povzroča visoke
stroške dela in znižuje konkurenčnost gospodarstva in potiska delo v neformalni sektor, da se izogne visokim davkom;
2.) zaradi proračunskega primanjkljaja, ki lahko povzroča
inflacijo; 3.) zaradi iztiskanja tistih javnih izdatkov, ki spodbudno vplivajo na gospodarsko rast, kot so izdatki za izobraževanje, investicije v gospodarsko infrastrukturo ipd., ker se
povečuje relativni delež izdatkov za socialno varnost v proračunu.
Glavna podlaga socialne varnosti je še vedno splošni ekonomski položaj posameznika in raven gospodarske razvitosti držav« oziroma družbe. Socialna varnost je povezana
predvsem z zaposlovanjem in z zaslužki, ki jih dobijo zaposleni, vendar so ekonomski položaj, ekonomski sistem in
ekonomska politika tudi na drugih področjih lahko podlaga in
podpora socialni varnosti.

Socialna varnost za primer invalidnosti: Slovenija bo vzdrževala sistem socialne varnosti za primer invalidnosti. Vzpodbujala bo vključevanje invalidov v delo.
4.3.4. POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Prebivalstvo v Sloveniji je bolj ali manj stacionarnega tipa.
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poročevalec, št. 19

Bolj kot število se spreminja starostna struktura prebivalstva.
Povečujeta se delež in število oseb, ki so stare 65 ali več let.
Leta 1981 je bilo 11,0 odstotkov vsega prebivalstva starega 65
in več let, leta 1993 11,6%, leta 2005 pa bo ta delež znašal že
14,7%. Do leta 2000 bo starostna struktura prebivalstva
podobna strukturi v večini evropskih držav. Čim bolj je starejše prebivalstvo delovno aktivno, tem manj pritiska na upokojevanje, zato je potrebno izobraževanje odraslih, da se
podaljšuje delovna aktivnost vedno starejšega prebivalstva.

SPIZ - POKOJNINSKO VARSTVO
JAVNO ZDRAVSTVO
SKUPAJ SOCIALNA VARNOST
SKUPAJ JAVNI IZDATKI
Vir:Zaključni računi in ocena ZMAR

12.3
6
22.3
44

Večja udeležba državnih proračunskih sredstev za financiranje izdatkov za socialno varnost je potrebna iz ekonomskih in
iz socialnih razlogov. Ekonomski razlog je predvsem v tem, da
se s prenosom financiranja socialne varnosti iz prispevkov na
druge davčne vire zmanjša neposredna obremenitev dela in
se s tem zmanjšajo stroški dela. Socialni razlog pa je v tem, da
se ne nalaga breme financiranja socialne varnosti samo na
zaposlene, temveč na vse prebivalce, pač glede na to, kakšna
je posameznikova skupna davčna moč. Zmanjšanje prispevkov in prispevnih stopenj zahteva povečanje financiranja
posameznikov iz njihovih lastnih virov, predvsem pa prevzem večjega dela financiranja javnih izdatkov za socialo
s strani državnega proračuna. Fiskalizacija socialne varnosti
se v razvitih evropskih državah uveljavlja kot ideja in kot
praksa in se bo do določene mere tudi v Sloveniji.

Slovenski pokojninski sistem fte vedno ohranja visoko razmerje med povprečno plačo in povprečno pokojnino. Nikjer
v Evropi ni to razmerje 70%, kot to velja za Slovenijo; v zahodnoevropskih državah so pokojnine med 50 in 60% povprečne
plače. Pokojninski sistem je ohranil veliko število beneficij.
Ohranja razlikovanje med moško in žensko populacijo pri
določanju pokojninske dobe kot osnove za pridobitev polne
pokojnine. To je v nasprotju z ureditvami, kakršne veljajo
v Evropi. Delovna doba, ki je osnova za ugotovitev pokojninske osnove, je zelo kratka. Zaradi tega je v Sloveniji delež
pokojninskih izdatkov v BDP med višjimi v Evropi. Zato bo
potrebno sistem pokojninskega zavarovanje spremeniti.
Ker cilj spremembe ni poslabševanje socialnega položaja
upokojencey, je sočasno, ob uveljavitvi popravkov in odpravi
nelogičnosti v sedanjem sistemu, potrebno uvesti tudi
dodatna prostovoljna zavarovanja, ki ne bodo temeljila na
financiranju po sistemu medgeneracijske pogodbe, temveč
na podlagi skladov.
Sistem finančne varnosti za čas starosti ima tri funkcije in
sicer funkcijo prerazdelitve, varčevanja in zavarovanja. Kar se
finančne varnosti za čas starosti in spodbujanja gospodarske
rasti tiče, bi bilo dobro, če bi država razvijala tri sisteme ali
tri »stebre« varnosti: javno upravljan sistem obveznega zavarovanja za zagotavljanje minimalne socialne varnosti starih,
privatno upravljan sistem obveznega varčevanja in prostovoljno varčevanje. Namen prvega sistema je predvsem prerazdelitev, namen drugega in tretjega stebra je varčevanje in
namen vseh treh skupaj je zagotavljanje zavarovanja pred
tveganji za čas starosti. Z ločitvijo prerazdelitvene funkcije
od funkcije varčevanja v sistemu finančne varnosti za čas
starosti bi bil lahko javni steber ali javni sistem sorazmerno
manjši. S tem bi se izognili problemom zaviranja rasti, ki
izhajajo iz prevladujočega javnega stebra pokojninskega
zavarovanja. Razširitev funkcije zavarovanja čez vse tri stebre
finančne varnosti zagotavlja večjo zanesljivost dohodka starejšim ljudem kot naslanjanje na zgolj enega od njih.

V letu 2000 bi lahko bil v Sloveniji predvideni delež sredstev
v BDP, ki bi se zbrala iz naslova socialne varnosti s prispevki,
na višini, ki velja za druge evropske države. Vendar to samo
ob predpostavki, da bodo uresničene spremembe sistema
socialne varnosti in da se bo tudi v fiskalnem smislu večji del
financiranja prenesel na državni proračun. Zaradi predpostavke o zmerni rasti BDP v obdobju do leta 2000 je takšno
politiko možno izvesti, ne da bi bila označena kot izrazito
restriktivna in kot tista, ki socialno ni sprejemljiva zaradi
zmanjšanja deleža javnih sredstev pri financiranju socialne
varnosti.
5. RAZVOJ INFRASTRUKTURE ZA IZBOLJŠANJE KONKURENČNE SPOSOBNOSTI SLOVENSKIH PODJETIJ
Infrastruktura je ožilje vsakega gospodarskega prostora.
Povezovati mora vse dele gospodarstva in zagotavljati
dober pretok proizvodnih faktorjev, blaga in storitev. Tendenca globalizacije, združevanja posameznih nacionalnih
gospodarstev v infrastrukturnom smislu, ki jo omogočajo in
zahtevajo novi tehnološki izsledki, tudi Sloveniji nalaga, da
postane njen sestavni del.
Za Slovenijo je poučno, da so ključni razvojni projekti EU
vezani prav na pospešen razvoj gospodarske infrastrukture.
Razvojne prioritete na tem področju se nanašajo na skladen
razvoj prometnih, energetskih, telekomunikacijskih in informacijskih omrežij. Prav slednje naj bi bile po njihovem mnenju razlog za novo industrijsko revolucijo, ki smo ji priča.
Zaostajanje Evrope za Ameriko in vodilnimi azijskimi državami je prav na tem področju najbolj očitno. Zato ni čudno, da
je razvoj telekomunikacijskih in informacijskih omrežij
ključna razvojna prioriteta držav EU. S tem naj bi preprečilj
tehnološko zaostajanje Evrope za ostalimi gospodarskimi
velesilami in hkrati, s paleto novih poklicov, ki jih razvoj
infrastrukturnih omrežij ustvarja, zagotovili zmanjševanje
nezaposlenosti.

Pri tem je potrebno posebej pripraviti socialne razmere, da bi
bile spremembe v sistemu in ravni obveznega pokojninskega
zavarovanja sploh lahko sprejete in uresničene.
4.3.5. JAVNO FINANCIRANJE IN SOCIALNA VARNOST
Slovenija z deležem celote vseh javnoflnančnih izdatkov za
socialo v BDP (od 22 do 25%) ne odstopa bistveno od
primerljivih evropskih držav. Bolj kot razlika v skupnem
deležu je pomembna razlika med deleži za posamezne
namene: Slovenija ima najvišji delež izdatkov za zdravstvo,
delež izdatkov za starejše osebe je med najvišjimi.
Tabela 4.1.: Delež in struktura javnih izdatkov v BDP
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Javne izdatke za socialno varnost je potrebno financirati.
Vprašanje javnofinančnih prihodkov je povezano s sistemom
socialne varnosti in s fiskalnim sistemom v državi. Primerjava
strukture obveznih dajatev (davčna bremena) v Sloveniji
z istovrstno strukturo v izbranih evropskih državah kaže, da
ima Slovenija relativno najvišje prispevke za socialno varnost med opazovanimi državami (ZR Nemčija, Avstrija, Belgija, Danska, Francija, Italija, Nizozemska, Švica). Prav
v nobeni državi pa prihodki za socialno varnost ne pokrivajo
v celoti vseh javnih izdatkov za socialo.

Prehod prebivalstva iz aktivnega obdobja v obdobje upokojitve bo v nekaj prihodnjih letih upočasnjen, ker so se s hitrim
in nekoliko pospešenim upokojevanjem v letih od 1989 do
1993 demografske zaloge za upokojevanje že izčrpale. Po letu
2000 se bo znova začelo poslabševati razmerje med aktivnimi
zavarovanci in upokojenci. Vsaj v obdobju do leta 2000 bi
morala kupna moč izplačanih pokojnin v načelu ostati enaka;
masa pokojnin se bo tudi že brez tega povečevala, saj bo
vedno večji delež tistih upokojencev, katerih pokojninske
osnove bodo večje glede na sedanje povprečne pokojnine.

NAMEN IN/ALI PLAČNIK
PRORAČUNI

12.7

Ali bo Slovenija postala sestavni del Evrope v infrastruktur-1
nom smislu (prometne, energetske, telekomunikacijske i"
informacijske povezave), je eno od osrednjih strateških razvojnih vprašanj Slovenije, zato je koordinirano delo na tem
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so nekoliko večje v naftnem gospodarstvu, kjer bi konkurenco
lahko povečali z izboljšanjem razmer za ustanavljanje in delovanje podjetij za uvoz in prodajo naftnih derivatov. Zaradi
ekonomsko-tehnoloških razlogov so možnosti za uvajanje
konkurence v daljinskem ogrevanju, vodnem gospodarstvu in
komunalni dejavnosti prav tako majhne, zato tudi v prihodnje
lahko pričakujemo monopolne strukture na lokalnih ravneh
(distribucija) in na državni ravni (prenos). Obstaja bolj konkurenca med oskrbovalci z različno energijo. Zato bi tu namesto
konkurence v panogi veljalo vzpodbuditi konkurenco za vstop
v panogo (konkurenca pri podeljevanju koncesij in licenc).
Nekoliko večje konkurenčne možnosti so pri opravljanju
dejavnosti železniških prevozov, če bi prevoze blaga in
spremljajoče storitve ločili od železniške infrastrukture.
Ključna opredelitev na vseh področjih naj bo vzpodbujanje
vseh možnih oblik učinkovite konkurence.

področju in pretehtano usmerjanje razpoložljivih realnih in
finančnih virov izjemnega pomena. Le z usklajenim in premišljenim razvojem tako pojmovane infrastrukture bodo tudi
domači podjetniki postopno pridobili možnosti, da bodo
s svojo dejavnostjo lahko enakovredno konkurirali podjetjem
evropskega ekonomskega prostora.
5.1. INSTITUCIONALNE DILEME RAZVOJA GOSPODARSKE
INFRASTRUKTURE
Med gospodarsko Infrastrukturo spadajo tiste dejavnosti, ki
jih Zakon o gospodarskih javnih službah imenuje gospodarske javne službe.
Naravnomonopolen značaj posameznih faz teh dejavnosti
(prenos in distribucija), njihove tehnološko-ekonomske značilnosti ter zahteva po univerzalnem zagotavljanju storitev za
vse uporabnike upravičujejo potrebo po aktivni vlogi države
pri njihovem vodenju in organiziranju. Država se mora aktivno
vključiti v razreševanje medsebojno prepletenega sklopa
vprašanj glede (1) organizacijske in lastninske strukture teh
panog, (2) možnosti uvajanja konkurence v te panoge, (3)
cenovne politike ter (4) oblik in vsebine državne regulacije.
Reševanje omenjenih vprašanj bo zahtevalo postavitev institucionalnega okvira njihovega delovanja.

3. Cenovna politika: Osnovne usmeritve oblikovanja cen so
naslednje: (1) kjer so možnosti konkurence omejene, je
potrebna cenovna regulacija - nadzor nad višino in strukturo
cen; (2) prva naloga cenovne regulacije so revizije poslovanja
in cen kot podlag za pripravo in uporabo tarifnih sistemov za
posamezne dejavnosti (višina in struktura cen) ter predlogi za
racionalizacijo in reorganizacijo javnih podjetij; (3) upoštevati
je teba stroškovno načelo in uporabo učinkovitih cen, po
katerem bi cene pokrivale vse stroške (morda z izjemo pri
železnici), ki jih povzročajo posamezne skupine uporabnikov,
vključno z ekološkimi in drugimi družbenimi stroški, ter s tem
opuščanje navzkrižnega subvencioniranja; (4) vnaprej je
treba določiti cenovna razmerja v posameznih fazah za elektrogospodarstvo; (5) proučiti je treba možnosti uvajanja t.i.
»umetne konkurence- (yardstick competition) kot nadomestila za cenovno regulacijo lokalnih monopolov. »Umetna
konkurenca« temelji na konkurenci med lokalnimi monopoli
za zniževanje stroškov, zato je mogoča le ob enaki strukturi in
višini stroškov lokalnih monopolnih podjetij. Pritisk na ekipe
podjetnikov z namenom zniževanja stroškov izvajajo upravni
odbori lokalnih monopolov, v katerih so poleg lastnikov enakopravno udeleženi tudi uporabniki storitev.

1. Organizacijska In lastninska struktura: Za ekonomsko
učinkovitost (pritisk na cene in stroške) je v teh dejavnostih
konkurenca pomembnejša od lastninske strukture, saj slednja ne vpliva na spremembo monopolnega položaja. Preoblikovanje infrastrukturnih dejavnosti brez izjem zaznamujeta
razpoznavni težnji po ohranitvi monopolov (ne glede na tehnološko smiselno in naravi dejavnosti primerno organizacijsko zaokroženje teh dejavnosti, ki je primerljivo s procesi
v drugih državah) in po izogibanju zakonsko predvideni možnosti za koncesije in vlaganja zasebnega kapitala. Zakonske
rešitve določajo podržavljenje infrastrukture, za preostali del
družbenega kapitala pa se ugotavljajo prispevki države oziroma zaposlenih v preteklosti. Za tista profitna javnostoritvena podjetja, ki bodo v skladu z zakonom postala javna
podjetja, obstaja pa zanje interes zasebnega kapitala (Mobitel, Telekom, lokalna distribucijska podjetja, komunalna
podjetja), je ustrezna v drugi fazi odprodaja državne lastnine
po tržni vrednosti premoženja. Po drugi strani velja ohraniti
javna podjetja zlasti v fazi prenosa in vmesne distribucije,
vendar je tudi v njih potrebno spodbujati zakonsko predvidene možnosti naložb zasebnega kapitala, dodeljevanja koncesij in vzpodbujati konkurenco privatnih ekip podjetnikov pri
upravljanju javnih podjetij. Kjer se lokalna javna podjetja
privatizirajo, je ustrezna rešitev tudi privatizacija lokalne infrastrukture. Privatizacijo infrastrukturnih dejavnosti morajo
spremljati ukrepi za vzpodbujanje konkurence, oziroma, če ta
ni možna, izvajanje državne regulative za preprečitev negativnih posledic monopolnega obnašanja privatnih monopolov.

4. Državna regulacija: Manjša možnost tržnega delovanja teh
dejavnosti zahteva oblikovanje ustrezne državne regulacije.
V zvezi s tem bo potrebno proučiti področne zakone in v njih
urediti način oblikovanja teh cen. V primeru, da ta regulacija
ne bo zagotavljala stabilnosti cen, bo uvedena kontrola cen.
5.2. PROMET
Področje prometa in prometne infrastrukture zajema ceste in
cestni promet, železnice in železniški promet ter pomorski in
zračni promet skupaj z obema prevoznikoma.
5.2.1. STANJE PROMETNE INFRASTRUKTURE - PROBLEM
KAKOVOSTI
Gostota železniške in cestne mreže v Sloveniji je v primerjavi
z omrežji primerljivih evropskih držav zadostna, oziroma celo
nadpovprečna. Izjema je avtocestno omrežje, ki je glede na
sedanje stanje pod pričakovano vrednostjo. Gostota avtocestnega omrežja, kolikor ga bo predvidoma zgrajenega do leta
1999, pa bo po nekaterih kazalcih že nad standardom večine
evropskih držav.

2. Možnosti uvajanja konkurenca: Po analogiji z razvitimi
državami v posameznih dejavnostih načeloma obstajajo možnosti za večjo konkurenco. Te so morda še največje na
področju telekomunikacij. Naprimer zlasti storitve z dodano
vrednostjo (storitve, ki so vezane na združevanje telekomunikacij in računalnikov pri posredovanju finančnih, ekonomskih
in marketinških informacij ter elektronske izmenjave poslovnih podatkov) in telefonija na dolge razdalje ter dobava telekomunikacijske opreme. Možnosti za vpeljavo konkurence pri
pridobivanju električne energije so zaenkrat neznatne. V proizvodnji električne energije je premajhna ponudba predvsem
zaradi prenizke proizvodnje vršne energije, zato obstaja specifičnost obratovanja posameznih objektov, ki imajo svojo
vlogo v sistemu, kar otežuje konkurenco obstoječim elektrarnam. V distribuciji električne energije obstaja omejena
Ponudba. Konkurenčne možnosti so le v izgradnji novih
zmogljivosti, dopuščanju dostopa tretjih strank pod nediskriniinatornimi pogoji in deloma v uvozu električne energije ter
v dodeljevanju koncesij v proizvodnji in distribuciji. Obstoječe
dolgoročne pogodbe za dobavo plina, ki povezujejo interese
uvoznika in države kot garanta bankam, prav tako omejujejo
tiožnost konkurence pri uvozu zemeljskega plina. Možnosti

Železniško omrežje je kakovostno neustrezno. Od skupne
dolžine 1201 km je elektrificiranih 499 km. Na 517 km prog so
največje dopustne osne obremenitve 22.5 ton, na 431 km 20.0
ton ter na 253 km samo 18.0 ton. Za oprtni sistem tipa A je
usposobljenih le 705 km prog. Dvotirnih prog je 330 km,
enotirnih pa kar 871 km. Tudi splošno stanje prog je slabo.
Tudi stanje cestnega omrežja je nezadovoljivo. Stanje vozišč
je nezadovoljivo na 60% dolžine magistralnih cest in na 65%
dolžine regionalnih cest. Na 440 km cest je vozišče še makadamsko. Glede na kapaciteto cest so kritične razmere na 12%
dolžine magistralnih cest.
Pristanišče Koper lahko definiramo kot mednarodno, transportno in trgovsko, uvozno-izvozno in tranzitno, sodobno,
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tev vseh potrebnih pogojev za čim prejšnji začetek gradnje
navedene neposredne železniške povezave z Madžarsko.

morsko, blagovno, hitro prilagodljivo in ekonomično pristanišče. Posebej izstopajo zmogljivosti na področju integralnega transporta, kontejnerski ter Ro-Ro terminal, terminal za
razsute tovore in terminal za glinico. Slabše so prometne
povezave pristanišča z zaledjem.

Nujno je redno in kakovostno vzdrževanje prometne infrastrukture. Ta zahteva izvira iz prometne varnosti in iz gospodarnosti. Stroški vzdrževanja oziroma obnavljanja cest se
namreč pri pospešenem propadanju bistveno večajo, prav
tako pa neredno in nekakovostno vzdrževanje izrazito veča
stroške uporabnikov.

Letališče Ljubljana je namenjeno za prevoz blaga in ljudi
v mednarodnem prometu. Dimenzionirano je za prevoz okoli
enega milijona potnikov letno. Kapaciteta letališča glede na
sedanji obseg prometa ni izkoriščena. Letališče Maribor je
prav tako namenjeno mednarodnemu prometu. Letališče Portorož je namenjeno turizmu in je odprto za mednarodni in
notranji promet, športne, turistične in poslovne polete.

Slovenija je za evropske države zanimiva kot tranzitna država
tako v cestnem kot tudi v železniškem in kombiniranem traiv
športu. Zagotoviti je potrebno, da tranzitni transport pokriva
vsaj vse stroške, ki jih povzroča. Tranzitni, predvsem tovorni
transport, ie potrebno odločneje preusmerjati s cest na
železnice, kratkoročno je to mogoče pospeševati z ukrepi
prometne politike, dolgoročno pa tudi z ustrezno investicijsko
politiko. Za slednjo velja, da mora biti dobro pretehtana in
uravnotežena z narodnogospodarskimi investicijskimi možnostmi v okviru celotne prometne infrastrukture. Železnica
ima ekološke, prostorske, varnostne in energetske prednosti,
ki se jih razvite države vse bolj zavedajo"

5.2.2. STRATEGIJA RAZVOJA PROMETA JE OPREDELJENA
Prometna infrastruktura je eden od ključnih elementov
gospodarskega ožilja, ki zagotavlja večjo mobilnost ljudi in
dobrin, vpliva na kvaliteto življenja in gospodarsko učinkovitost.
Osnovne strateške opredelitve in vprašanja razvoja prometa
bi lahko razdelili na splošne, ki se bolj ali manj nanašajo na
celoto prometa, in konkretne, ki opredeljujejo osnovne strateške usmeritve posameznih sektorjev prometa.

Javni potniški transport ima v primerjavi s prevozom z osebnimi avtomobili ugodne posredne učinke: je ekološko sprejemljivejSTin energetsko varčnejši, zato moradržava voditi
politiko, ki bo usmeriala k večji uveljavitvi javnega Jransporta. Razvoj železniškega javnega transporta bo imel pre<T
nost pred ostalimi oblikamijavnega potniškega transporta.
Ker je večja uporaba javnega potniškega transporta
v nasprotju s ciljem povečanja mobilnosti ljudi, je potrebno
javni potniški transport uveljavTjatTpostopno, hkrati z izboljševanjem potovalnega standarda v njem (skrajšanje potovalnih
časov večja frekvenca prevozov, udobnejši prevoz).

Infrastruktura, katere razvoj je v interesu Slovenije je:
• avtocesta v smeri JZ-SV (Koper/italijanska meja — Šentilj-Lendava),
m nova železniška proga za povezavo Slovenije z Madzarsko,
• železniška proga Koper/Sežana/Nova Gorica - Ljubljaha-Jesenice/Dobova/Sentilj,
0 železniška proga v smeri Pragersko-Murska Sobota
• avtocesta vsmeriSZ-JV (predor Karavanke - Obrežje,
preko Ljubljane m Novega mesta):

Omeniti velja nujnost razvoja prometne Infrastrukture za
potrebe telesno prizadetih oseb, kjer močno zaostajamo za
jotrebami. Prav tako bi kazalo razvijati tudi infrastrukturo, ki
e potrebna za kolesarski promet.

Prednostne cestne in železniške povezave so tako že določehe.
V fazi sprejemanja je program gradnje avtocest v Republiki
Slove n i j i, ki opre deljuje prednostni program na področju
izgradnje avtocest Slovenska železniška infrastruktura se
bo razvijala na Treh nivojih: modernizacija obstoječih prog
[usposobitev za hitrosti do 160 km/h, ureditev obstoječe magistralne smeri za minimalno nosilnost 22.5 tone osne obremenitve gradnja drugega tira na obstoječih enotirnih progah^
ureditev svetlobnega profila tipa GA, GB), gradnja nove proge

5.2.3. POTREBNA JE CELOVITA PROMETNA POLITIKA
Prometna politika je kratkoročno usmerjena v čim boljšo
izrabo obstoječih kapacitet, na srednji in dolgi rok pa mora,
tudi z ustrezno investicijsko politiko, omogočati spreminjanje
lastnosti prometnega sistema, ki vplivajo na obseg povpraševanja po transportu.
Potrebna je celovita prometna politika, ki bo opredelila
ključne cilje in prednostne naloge v razvoju celotnega prometa. Usklajena mora "biti z ostalimi ritr
področnimi
—.
■- -politikami,
- - - - -predvsem z energetsko politiko ter politiko regionalnega raz'
voja in varovanja okolja. Investicijska prometna politika
mora biti, ob upoštevanju narodnogospodarskih investicij
avnoskTTTmožnosti, usklajena na ravni vseh prometnih čTeiavi
sti Biti mora kompatibilna s prometno politiko v EU Tn
držaavami
v drugih, predvsem sosednjimi drž

zamaknjena.
Pri načrtovanju in razvoju slovenske železniške infrastrukture
je potrebno upoštevati možnosti povezovanja primestnega
fn mestnega železniškega prometa. Izhajati |e potrebno iz
izkušeni nekaterih evropsRiFregij, ki so primerljive š~Slovenijo (npr. Karlsruhe), kjer je to vprašanje učinkovito rešeno.

Cilji prometne politike morajo biti usklajeni z globalnimi cilji
ekonomske politike. Skozi dobro, ustrezno mobilnost ljudi in
blaga, z racionalno rabo energije, varovanjem okolja in izboljševanjem varnosti udeležencev v prometu mora prometna
politika omogočati dvig kvalitete življenja in življenjskega
standarda, podpirati trajno uravnotežen in neinflacijski razvoj, visoko stopnjo zaposlenosti in socialno varnost ter enakomeren regionalni razvoj.

S posodobitvijo in izgradnjo predlagane mreže magistralnih
slovenskih prog, kar predvideva Nacionalni program razvoja
slovenske železniške infrastrukture, bo lahko železnica na
transportnem tržišču ponudila bolj kakovostne prevozne storitve v primerjavi z današnjimi in hkrati konkurenčne cestnemu prometu. ~Ob "Fiirmonizaciji in "liberalizaciji transportnega trga bodo imele pomembno vlogo pri delitvi transportnega substrata'me? često in železnico, ekološke prostorske
m energetske prednosti železnice ter uvajanje kombiniranega transporta.

Eden od najpomembnejših ciljev prometne politike je, da
vsak ponudnik (in preko njega uporabnik) transportnih storitev nosi vse stroške, ki jih povzroča družbi s svojo dejavnostjo. Z omenjeno opredelitvijo je povezana internalizacija
eksternih stroškov. Sistemska ureditev sektorja prometa naj
temelji predvsem na načelu komercializacije in na razširjanju konkurence, povsod kjer je to mogoče.

Pri nadaljnjem razvoju luke Koper je potrebno upoštevati
i
iktr
skega turizma in povečevanja luških zmoigljivosti, ki bi bile
posledica povečevanja tranzitnega promeita ter konkurenco
sosednjih |pristanišč. Za boljšo povezavo pristanišča Koper
s tržnim za ledjem se načrtuje modernizacija železnice, nepo-

Iz relativnega pomena posameznih vrst transporta in zgoraj
navedenih globalnih ciljev sledi, da je pri sprejemanju prometne politike potrebno zavzeti stališče predvsem do:
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• prometa z osebnimi avtomobili in razvoja motorizacije
(Država mora podpirati razvoj javnega potniškega transporta
in omejevati promet z osebnimi avtomobili tam, kjer jih javni
potniški transport lahko ustrezno nadomesti.)
• cestnega tovornega prometa (Zanj je znano, da je eden
največjih onesnaževalcev okolja, da je zanj značilna neracionalna raba energije in da slabo vpliva na varnost v prometu.
Enostavna rešitev ne obstaja, primerna pa je delna in
postopna selitev prevoza tovora s cest na železnico. Z izboljšanjem voznih razmer na cestnem omrežju je potrebno omogočiti bolj tekoče odvijanje prometa, torej enakomernejše
vozne hitrosti, brez zastojev, ter večjo prometno varnost. V ta
namen je potrebno na eni strani doseči postopno uveljavitev
načela pokrivanja celotnih stroškov, na drugi pa modernizirati
železnice in izboljšati ponudbo v železniškem prometu.
Z različnimi ukrepi, na primer z brezplačno nabavo opreme za
potencialne uporabnike železniških storitev, ki bi se zavezali,
da bodo uporabljali železniške usluge, je potrebno spodbujati
razvoj v željeni smeri.)
• tranzitnega prometa (Geografski položaj Sloveniji onemogoča, da bi se lahko v celoti izognila tranzitnemu tovornemu
prometu. Del tranzitnega tovornega prometa se bo usmerjal
na železnico, ostali del pa se bo zadrževal v okviru cestnih
transportnih koridorjev. Za dosego tega cilja se bo postopno,
v skladu z ukrepi Evropske unije, uvajalo pokrivanje vseh
neposrednih in vsaj dela eksternih stroškov, ki jih povzročajo
na naših cestah tovornjaki (tudi tranzitni). Ob tem se bo
upoštevalo interese Slovenije tako na področju cestnega kot
tudi pomorskega prometa.)
Slovenski transportni informacijski sistem je potrebno prilagoditi za zbiranje podatkov o transportnih tokovih in ga uskladiti s statistiko Evropske unije. Tranzit preko pristanišča
Koper je pogojen z rešitvijo strateškega vprašanja razvoja
pristanišča in s kvalitetno kopensko infrastrukturo. Na
področju železniškega tranzita se bo morala Slovenija vključevati v transnacionalne povezave, kar je tudi v skladu
z usmeritvijo evropskih držav v železniškem transportu.

infrastrukture na področju telekomunikacij (od 40 do 60
telefonskih priključkov na 100 prebivalcev). Slovenija torej po
gostoti priključkov zaostaja za evropskimi državami, stopnja
avtomatizacije telekomunikacijskega omrežja pa je, tako kot
v razvitih državah, skoraj popolna.
Temelj telekomunikacijskega prometa v Sloveniji je javno
telekomunikacijsko omrežje. Poleg javnega telekomunikacijskega omrežja obstajajo v Sloveniji še zasebna telekomunikacijska omrežja, ki jih imajo in upravljajo velika javna/
državna podjetja, nekateri državni organi in posebne službe
(elektrogospodarstvo, železnica, RTV Slovenija, Ministrstvo
za obrambo, Ministrstvo za notranje zadeve, gasilci, reševalci,
taksisti ipd.).
Podatki o poštni dejavnosti kažejo, da je Slovenija s 523
poštnimi enotami (eno na 39 kvadratnih kilometrov in 3820
prebivalcev), s 1200 sprejemnimi mesti in 4300 poštnimi nabiralniki na področju gostote poštnega omrežja relativno dobro
razvita država, kar pa ne velja za tehnološko opremljenost
pošt.
5.3.2. POSTOPNO UVAJANJE KONKURENCE
Slovenija se je odločila za ločitev enotnega podjetja PTT
Slovenije, p.o., (to je nastalo z združitvijo regionalnih podjetij
v oktobru leta 1993) na Pošto Slovenije in Telekom. Takšna
rešitev je ustrezna. Temelji na ugotovitvi, da je telekomunikacijsko dejavnost, vključno z infrastrukturo, v perspektivi
mogoče privatizirati. Tehnološki razvoj je omogočil vpeljavo
konkurence prav v vse dele telekomunikacijske dejavnosti
vključno z navadnimi telefonskimi storitvami in infrastrukturo.
Privatna lastnina, ki omogoča konkurenco in doseganje konkurenčnih rezultatov, je zato upravičena. To je tudi v skladu
z uveljavljeno politiko EU (politika omejene konkurence in
delne deregulacije na področju telekomunikacij), ki pa
dopušča manj razvitim članicam daljše prehodno obdobje.
Unija je sprejela politiko vzpodbujanja konkurence na
področju dobave telekomunikacijske opreme PTT podjetjem
in za storitve z dodano vrednostjo. Sprejela je tudi načelo
nekonkurenčnosti in državne lastnine za infrastrukturo (klasična govorna telefonija) in za opravljanje navedenih telefonskih storitev, ki ostajajo v izključni pristojnosti državnih PTT
podjetij.

Pri vodenju zgoraj opredeljene prometne politike naj vlada
uporablja standardne inštrumente, s katerimi je mogoče
neposredno in posredno vplivati na doseganje zastavljenih
ciljev prometne politike (regulativne inštrumente, cenovno
politiko, davčno politiko in investicijsko politiko).
5.2.4. S PROMETNO POLITIKO 00 BOLJŠEGA OKOUA

Ključne usmeritve Slovenije na področju uvajanja konkurence so sledeče:
Navadne telefonske storitve, ki še vedno predstavljajo več kot
85% celotnega telekomunikacijskega prometa, opravlja javno
podjetje Telekom. Ker so telekomunikacije kot celota profitna
dejavnost, bi bilo možno podjetje (delež države) v naslednji
fazi tudi privatizirati.
• Nuđenje storitev dodane vrednosti je že prosto, kar je
smiselno. Konkurenčnost in privatno lastnino zahteva ta
dostop zainteresiranih izvajalcev do infrastrukturneg?
omrežja pod nediskriminatornimi pogoji.
• Nadaljevati je potrebno z omogočanjem konkurence tudi na
področju nabave terminalske opreme ter telekomunikacijske
opreme.

Tudi prometna politika mora prispevati k izboljšanju okolja.
Okolje bomo Izboljšali z:
• vodenjem take cenovne politike, da bodo realne cene
transporta odražale realne cene pogonskih goriv in drugih
stroškov uporabnikov in s tem vplivate na optimalni obseg
prometaf
• odločnejšim preusmerjanjeem prometa, predvsem tranzitnega dala. s cest na železnico;
• vodenjem politike, "RT bo usmerjala k večji uveljavitvi
javnega transporta;
lem okoljevarstvenih presoj pri Izgradnji prometne infrastrukture;
• zaostrovanjem okoljevarstvenih standardov na
prometa (t e fin o l o g i | a motorjev, kakovost goriv, strokovna
nastavitev motorjevj;
m omejevanjem potovalne hitrosti na raven, kjer je poraba
goriv najbolj učinkovita In zniževanjem deleža mrtvega teka
motorjev v potovalnem času.

Pogoj za uvajanje konkurence na področju telekomunikacijskih storitev je dolgoročno upoštevanje stroškovnega koncepta pri določanju cen za posamezne storitve in prekinitev
navzkrižnega subvencioniranja znotraj telekomunikacij ter
med pošto in telekomunikacijami. Primerjava z evropskimi
državami kaže, da je cena našega telefonskega priključka
(priključnina) med najvišjimi v Evropi, višina prispevka za
tekoče vzdrževanje in obratovanje glavnega telefonskega
priključka (naročnina) pa nekje na ravni evropskih držav.
Cena telefonskih pogovorov (pogovornina) v notranjem prometu zaostaja za primeljivo evropsko ravnijo, v mednarodnem
prometu pa je nekoliko višja od slednje. V novem tarifnem
sistemu je potrebno vzpostaviti normalno razmerje med
posameznimi elementi, ki določajo skupno ceno telefonskega prometa (priključnina, naročnina, pogovornina), ki bo
skladno s tarifnimi razmerji v razvitih državah, predvsem
v Evropski uniji.

5.3. POŠTA IN TELEKOMUNIKACIJE
5.3.1. ZMERNO ZAOSTAJANJE
Konec leta 1994 smo v Sloveniji (z upoštevanjem dvojčnih
priključkov, vendar brez upoštevanja internih priključkov
v telefonskih omrežjih) v okviru javnega telefonskega omrežja
dosegli gostoto okoli 28 telefonskih priključkov na 100 prebivalcev (v letu 1991 23.3 telefonskih priključkov na 100 prebivalcev, 55.8 na 100 stanovanj in 12.3 na 100 zaposlenih).
Razvite evropske države imajo v povprečju dosti višje vrednosti kazalcev, ki se običajno uporabljajo za oceno kakovosti
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željenih razvojnih investicijskih sredstev pretežno iz privatnega sektorja. Politika države na področju telekomunikacij
bo tako zagotovila optimalen razvoj do trenutka, ko se bo
Slovenija potencialno vključila v Evropsko unijo in bo
področje telekomunikacij prisiljena liberalizirati in prepustiti
njihov razvoj tržnim zakonitostim.

Pri določanju cen je potrebno upoštevati naslednja izhodlžča:
m cene je potrebno določati na temlju mejnih stroškov
posameznih storitev;
• uskladiti je potrebno censka razmerja med različnimi
telefonskimi kllci/zvezamF(krajevni, medkrajevni, mednarodni]^ poenotiti in znižati priključnino po vse državi;
• ukiniti. je potrebno navzkrižno subvencioniranje
ije med
poštoTn telekomunikacijami. Pošto bo potrebno prehodno
subvencionirati bodisi izdržavnega proračuna, bodisi z davkom, ki ga bodo uporabniki plačevali za~profitne telekomunikacijske storitve oziroma za navadn~e telefonske storitve.

Država mora zaradi zagotovitve optimalnega razvoja kontrolirati in imeti možnost podeljevanja koncesij operaterjem
na sledečih področjih:
i gospodarjenje z razpoložljivim frekvenčnim prostorom,
• osnovna telefonska omrežja,
9 trase in zemeljski" kataster vseh telekomunikacijskih
omrezi|, tudi kabelskih televizijskih distributivnih sistemov
ter
• analogna obstoječa In prihajajoča GSM omrežja, struktura njenih celic in virtualna, posebna omrežja (policija^
vojska, reševalci^

Obe podjetji, tako pošta kot telekomunikacije, zaenkrat ostajata v večini storitev monopolni dejavnosti,- zato je regulacija
cen in kvalitete dejavnosti ter vstopa še potrebna.
Omenjena vprašanja je potrebno reševati hitro in učinkovito.
Rešitev zgoraj naštetih problemov, ki bi omogočila pospešeno uvajanje konkurence v dejavnost telekomunikacij, je
predpogoj za potrebni razvoj informacijskega omrežja.

Nujna je tudi državna regulativa na področju urejanja tehnične in druge problematike (izdaja ustreznih licenc, državni
načrt oštevilčenja, postavitev standardov za kakovost, zaščita
tajnosti sporočil, koncesije na področju poštnega prometa
itd.)

5.3.3. STRATEŠKA VPRAŠANJA IN CILJI RAZVOJA POŠTE
IN TELEKOMUNIKACIJ

Država bi morala z usklajenim nadzorom vseh ustanov, ki
upravljajo različna prenosna omrežja in koordinacijo ključnih razvojnih dokumentov, zagotoviti optimizacijo na nivoju
države.

Glavni cilj razvoja telekomunikacij v Sloveniji je omogočiti
hitro in učinkovito posodobitev obstoječih in razvoj novih
telekomunikacijskih storitev. Tako bo ustvarjeno okolje, ki
bo slovenskim podjetjem, pa tudi državi (pospešena informatizacija uprave), zagotovilo enega od potrebnih pogojev za
konkuriranje gospodarstvom razvitih tržnih gospodarstev.

5.4. ENERGETIKA
5.4.1. STANJE NA PODROČJU RABE IN OSKRBE Z ENERGIJO

V ta namen je potrebno v obdobju do leta 2000 zastaviti kot
cil) podvojitev gostote telefonskih linij (basic access) na sto
prebivalcev in predvsem na sto zaposlenih, kar ustreza
gostoti glavnih telefonskih prriključkov okoli 40 na 100 prebivalcev.

V obdobju od leta 1960 do danes je prišlo tako na strani rabe
(povpraševanja) kot tudi na strani oskrbe (ponudbe) z energijo do precejšnjih strukturnih sprememb.

Glavni cilji razvoja telekomunikacij v Sloveniji so:
i hitra in učinčkovita posodobitev obstoječihl in irazvoj novih
telekomunikacijskih storitevT
• zagotovitev kvalitetne telekomunikacijske povezave
FFvropoTn s svetom za telekomunikacijske potrebe Slovenije ter za tranzitiranje prometa sosednjih držav;
• zagotovitev pogojev za uvedbo novih storitev (mobilne
komunikacije, prenos podatkov, storitve z dodano vrednostjo. povezovanje v sisteme za izmenjavo podatkov);
• "dokončanje vzpostavitve sistema tehnične regulative in
njegovo harmoniziranje z Evropsko Pnijo;
• zagotovitev možnosti za razvoj telefonije na ruralnih
bbmočjih~ln ruralnih telekomunikacij nasploh;
• nadalnji dvig kvalitete telekomunikacijskih storitev in
nadaljevanje d gitaliziracije telekomunikacijskega omrežja
na vseh prometnih ravneh ter
• zagbtovite"v~koordinirane, učinkovite in ekonomične gradnje in eksploataciiejavnega In funkcionalnih telekomunikacijskih sistemov (RTV, železnica, elektrogospodarstvo, itd.).

Na področju končne rabe energije v Sloveniji se je v skupni
strukturi delež industrije zmanjšal z 48.8% na 33.8%, povečala
pa sta se deleža prometa (z 21.5% na 27.6%) in predvsem
ostale potrošnje (z 29.7% na 38.5%). V tem obdobju so se
močno spremenili tudi deleži posameznih energetskih virov
v energetski oskrbi industrije in sektorja ostale potrošnje (za
sektor prometa je značilna skoraj izključno raba le enega
energenta - tekočih goriv). Za industrijo je bilo značilno
veliko zmanjšanje deleža trdnih in tekočih goriv ter veliko
povečanje deleža plinastih goriv (leta 1980 delež 15.8%, leta
1993 delež 35.0%). Delež električne energije beleži umirjeno,
a vztrajno rast. V ostali potrošnji so se močno povečali deleži
plinastih goriv, daljinske toplote in tekočih goriv, zmanjšal pa
delež trdnih goriv. Delež električne energije je stagniral.
Skupni rezultat teh gibanj je, da se je delež trdnih goriv
v celotni končni rabi energije močno zmanjšal, delež plinastih
goriv in daljinske toplote pa povečal. Pri ostalih energentih
(električna energija, tekoča goriva) ni prišlo do večjih sprememb deležev v celotni končni rabi energije.

Poštno omrežje ustreza potrebam in se bo zato v prihodnje
razvijalo manj intenzivno od telekomunikacij. Poštni promet
bo moral ob ustrezni reorganizaciji kot javno podjetje povečati lastno reproduktivno sposobnost - predvsem z uvedbo
novih storitev, ki bodo izboljšale kakovost ponudbe in imele
tudi večje ekonomske učinke.

V obdobju 1980-1993 je prišlo tudi do pomembnih sprememb v proizvodnji primarnih energetskih virov (predvsem
premogov). Proizvodnja tako lignita kot rjavega premoga se je
zmanjšala, poleg tega pa se sedaj skoraj celotne količine
proizvedenega premoga pokuri v termoenergetskih objektih.
Energetska odvisnost je velika (prek 60% vse primarne energije je uvožene) in naj bi se do leta 2010 celo povečala na
okoli 70%. Domači energetski viri so premogi, hidropotencial,
biomasa (les) in geotermalna energija. V končni porabi krijemo večji del potreb po električni energiji in del potreb po
toplotni energiji.

Tako za področje razvoja poštne dejavnosti kot tudi za
področje razvoja telekomunikacij je potrebno pripraviti sektorski strategiji razvoja.
5.3.4. POLITIKA RAZVOJA POŠTE IN TELEKOMUNIKACIJ

5.4.2. STRATEŠKE RAZVOJNE OPREDELITVE STROKOVNO
NISO SPORNE

Slovenija bo vodila politiko postopne liberalizacije. Predpogoj za to je cenovna politika, ki bo pri določanju cen morala
upoštevati že našteta izhodišča.

Strateške razvolne opredelitve na področju rabe In oskrbe
Slovenije z energijo so;
• povečanje energetske učinkovitosti na vseh področjih
rabe energejjej

Na področju telekomunikacij je liberalizacija ob dejstvu, da je
dejavnost hitro rastoča in nadpovprečno dobičkonosna,
potrebno, verjetno pa tudi zadostno izhodišče, za zagotovitev
poročevalec, št. 19
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elektroenergetskih investicijah pa se v prihodnjih letih giblje
med 30% in 50%.

• povečanje Izkoriščenosti domaćega hidropotenclala In
njegova smotrna uporaba;
• poudarek na objektih nadomeščanja, graditev na novih
lokacijah tam, kjer je zagotovljena družbeno sprejemljivost
objekta (veriga na Savi);
• stabilizacija proizvodnje premogov In stroškovna konsolidacija rudnikov rjavega premoga:
• občutno reševanje problemov okolja z okoljevarstveno
sanacijo TE^oštanj, nadaljnjim zmanjševanjem rabe domačih premogov izven elektroenergetike ter nadaljnjim večanjem rabe plinastih goriv v sektorju »ostala potrošnja«;
• zagotavljanje večje zanesljivosti oskrbe: predvidena skladišča za zemeljski plin, naft ne de rivate in zakupi potrebni h
rezervnih moči za elektroenergetski sistem;
• pragmatično in strokovno podprto reševanje problema tlke NEK (zamenjava uparjalnlka, reševanje problema
začasnega odlagališča, sklad za dekomisijo In za trajno
skladišče nizko in srednje radioaktivnih odpadkov);
• povečanje deleža obnovljivih virov kot ene od strateških
rezerv v primarni energetski bilanci Slovenije.

Investicije za oskrbo s tekočimi in plinastimi gorivi izhajajo iz
že doseženega. Potrebno oblikovanje rezerv zahteva gradnjo
podzemnega skladišča za zemeljski plin, odprto pa je še
vprašanje o obveznih rezervah nafte in/ali naftnih derivatov.
Predviden je tudi nadaljnji razvoj magistralnega in distribucijskega omrežja za zemeljski plin.
Potrebno bo rešiti vprašanje financiranja investicij in
potrebne dinamike vlaganj. Šele tako bodo dane osnove za
realno oceno možnosti izvedbe predlaganega investicijskega
programa V luči razpoložljivih investicijskih virov na ravni
narodnega gospodarstva.
5.4.4. VLAGANJA V UČINKOVITO RABO ENERGIJE SE VEČKRATNO POVRNEJO
Tuje izkušnje kažejo, da se vlaganja države v učinkovito rabo
energije večkratno povrnejo s prihrankom energije. Med
ukrepi za učinkovitejšo rabo energije, ki jih mora izvajati
država, so raziskovalni in razvojni programi, prilagoditev standardov in predpisov, izobraževalno-informativni programi,
finančne spodbude projektom in vzpostavljanje struktur za
izvedbo programov.

Obstajata dva scenarija končne rabe energije. Po prvem bi
zemeljski plin dobil posebno mesto, po drugem pa bi trdna
goriva ohranili v velikih kuriščih. Pri električni energiji so
možne usmeritve v domače vire (vprašljiva ekološka in družbena sprejemljivost) ter na uvoženi premog in/ali zemeljski
plin.

Učinkovitost uporabe energije je v Sloveniji potrebno izboljševati v celotnem energetskem ciklu in pri vseh namenih
rabe energije.

Slovenija je podpisala Energetsko listino In Sporazum
o energetski listini in se tako vključila v krog držav, ki so
določile medsebojna pravila trgovanja z energijo, tujega
investiranja na področju energetike in tranzita energije. Kar
se tiče priprave ustrezne zakonodaje pri uvajanju konkurence
na področju energetike se je dogovorila za prehodno obdobje.

V gospodarstvu, predvsem v predelovalni industriji, so energetski pregledi temelj za pripravo kakovostnejših programov
in zmanjšanje energetskih izgub (industrijska kurišča). Z uporabo že preizkušenih tehnologij bi, po ocenah stroke, lahko
dosegli znatne prihranke in povečali energetsko učinkovitost.

Slovenija mora na področju tehničnih povezav pri električni
energiji še naprej vztrajati na povezavi v Združenju evropskih
elektroenergetskih sistemov (UPCTE) in izpolnjevati pogoje
o potrebni konični rezervi in regulacijski moči.

Na področju prometa v Evropi predvidevajo 10 do 20% zmanjšanje rabe energije do leta 2000. Podobno zmanjšanje lahko
dosežemo tudi v Sloveniji s preusmerjanjem prometnih tokov
ter s spodbujanjem nakupa in uporabe energetsko varčnejših
vozil.

5.4.3. ZNANE INVESTICIJE, NEZNANO FINANCIRANJE

Z dodatnimi investicijami, povezanimi z gradnjo in vzdrževanjem stanovanjskih objektov (dvojna/trojna zasteklitev, boljša
izolacija zidov in streh, uporaba grelcev, ki temeljijo na zadnjih tehnoloških dosežkih) gospodinjstva lahko prihranijo
tudi do 50% porabljene energije. Z ekonomskimi ukrepi je
potrebno usmerjati gospodinjstva v investicije, ki dolgoročno
zagotavljajo prihranek energije.

Znan je osnovni seznam elektroenergetskih objektov, ki naj
bi se gradili v naslednjih desetih letih.
Ta seznami vključuje
> obnovo In doinšta
foliranje HE na Dravi,
• okoljevarstveno sanacijo
cl] 4. In 5. bloka TE Šoštanj,
obnova in dolnštallranje HE na spodnji Soči (Plave In
boblar
Ja HE na spodnji Savi, obnova In dolnštallranje HE
na zgornji Savi.
• postopna graditev objektov za kogeneracijo (Maribor,
Ljutomer in dr),
• postopna graditev malih HE,
• povečanje moči NE Krško ob zamenjavi uparjalnlka,
gradnja plinske turbine v PE Brestanica,
gradnja nadomestnega objekta v TE Trbovlje,
• zakup
jp irezervne moči v tujini do nadomestitve, rezervne In
regulacijske moči z domačimi
Eut proizvodnimi zmogljivostmi.
• gradnja In obnova prenosnega distribucijskega omrežja
In centrov vodenja.
• gradnja RTP 400/1
1/110 RV Krško.

5.4.5. ENERGETIKA IN OKOLJE
Delež emisij žveplovega dioksida energetike pomeni 80%
vseh tovrstnih emisij v letu 1994. Emisije energetike so v tem
letu znašale 137 tisoč ton S02. Do leta 2010 naj bi se emisije
zmanjšale na 20 tisoč ton.
Največ pozornosti je potrebno posvetiti prav zmanjševanju
emisij SO;. Za to so potrebni sledeči ujtrepTT"
• zgradnja čistilnih naprav na blokih 4 in 5"TE Šoštanj;
m zmanjšanje deleža žvepla v tekočih gormh(uvedba
evropsk h standardov);
• večanje rabe plinastih goriv In nadaljnje zmanjševanje
deleža tekočih In trdnih goriv v industriji in ostali potrošnji.

Osnovna značilnost investicijskega programa je, da predvideva obnovo In dolnštallranje obstoječih objektov na obstoječih lokacijah, ekološko sanacijo objektov, za katere je
sanacija smiselna, ter gradnjo novih objektov tam, kjer je
tnoč doseči družbeno soglasje (veriga na spodnji Savi).
Nekatere investicije se že izvajajo. Odložitev investicije v JEK
(zamenjava uparjalnika) zmanjšuje moč NEK, kar povzroča
neposredno škodo. Pravočasna odločitev o gradnji nadome. stitvenega objekta za TE Trbovlje je pomembna zaradi tega,
ker je usoda nadaljnje proizvodnje rjavega premoga tesno
i vezana na to odločitev. Predvidena vrednost investicij v prenosno in distribucijsko omrežje je zelo velika, delež v vseh

Slovenija bo ratificirala Protokol o omejitvi imisij čez meje, ki
nalaga povsem jasne cilje glede zmanjševanja emisij S02.
Glede na predvidene ukrepe bo Slovenija te obveznosti iz
protokola lahko izpolnila.
Pri emisiji dušikovih oksidov je energetika v letu 1993 udeležena z 20%. Do leta 2020 naj bi se te emisije vsaj prepolovile.
Posvetiti se bo potrebno zmanjšanju emisij N02 v prometu. Pri
emisiji trdnih delcev z manjšim deležem sodelujejo tudi termoelektrarne. Tu je potrebno rešiti vprašanje odlaganja pepela.
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V zvezii z okoljevarstveno problematiko JE Krško je predvieševanje odlagališča radioaktivnih odpadkov in^ ob
ženo reševanje
koncu "obratovanja, potrebne dekomisije objekta, tako da
se:
• začasno odlagališče uporablja do konca življenjske dobe
NEK (stiskanje NSRAO nizko Tn sredn)e radioaktivnih
odpadkov, tehnološko posodabljanje In minimalna Širitev
skladišča) in
• ustanovi sklad za dekomisijo in za odlagališče nizko In
srednje radioaktivnih odpadkov (financiranje iz cene električne energije).

nost je v letih 1991-1992 dosegla okoli 50% ravni vlaganj na
leto iz obdobja 1976-1980.
Vlaganja v gospodarsko infrastrukturo ne nihajo tako izrazito kot celotna vlaganja. Najvišja so bila v obdobju
1976-1980. V obdobju 1981-1985 je bil delež infrastrukturnih vlaganj v vseh vlaganjih 24% in s tem najvišji po letu 1980.
V zadnjih dveh letih, 1991-1992 so povprečna letna vlaganja
dosegala vrednost le slabo polovico povprečnih letnih vlaganj
iz obdobja 1981-1985. Med investicijami v gospodarsko
infrastrukturo so bile največje naložbe v dejavnosti prometa
in zvez z okoli 13% deležem v vseh investicijah. Kar se tiče
prometa so bila najvišja vlaganja v cestni promet, v povprečju
okoli 6% vseh vlaganj. V železniškem prometu so bila vlaganja
intenzivna v obdobju 1981-1985, ko so dosegla 4% vseh
vlaganj. V zadnjih dveh letih so padla na 1% vseh vlaganj.
Vlaganja v PTT promet, predvsem v telekomunikacije, so
najbolj intenzivna prav v zadnjih dveh letih in v strukturi vseh
investicij znašajo že skoraj 4%, do leta 1990 pa so znašala le
okoli 1% skupnih investicij. Obseg drugih vlaganj v prometu
je bil precej manjši. V energetiki so bila najvišja vlaganje
v obdobju 1981-85 (5.5% vlaganj v gospodarsko infrastrukturo), v naslednjih obdobjih pa nekoliko manjša (1966-90
- 4% in 1991-92 - 3.9%).

V prvem primeru gre za primerno pragmatično rešitev, pa tudi
vključitev stroškov dekomisije in skladiščenja NSRAO v ceno
električne energije ni sporna.
5.4.6. ENERGIJA JE ŠE VEDNO PREPOCENI
Cenovna politika je pomemben inštrument uravnavanja rabe
energije, ki bi ga bilo potrebno v večji meri zavestno uporabljati za doseganje narodnogospodarskih in makroekonomskih ciljev. Stroški varstva okolja postajajo pomemben
sestavni del stroškov, zato bodo morali biti vključeni v ceno
energije.

Vlaganja v netržne storitve in javno upravo (negospodarske
dejavnosti) so bila največja v obdobju od leta 1976 do 1980,
v obdobju 1981-85 pa so znašala 8% vseh investicij. Med
investicijami v netržne storitve in javno upravo so bile v obravnavanem obdobju največje investicije v izobraževanje in kulturo. V obdobju 1981-1985 je bil njihov delež v strukturi vseh
investicij 5%. Po tem obdobju so padale tako absolutno kot
relativno. Investicije v zdravstvu in socialnem varstvu so
v obdobju 1981-1985 dosegale strukturni delež v skupnih
investicijah 3%, nato se je ta delež znižal. Najintenzivnejše
obdobje investicij v javni upravi je obdobje zadnjih dveh let,
1991-1992, s kar 4% deležem v skupnih investicijah, v predhodnem obdobju pa je bil njihov delež le dober odstotek vseh
investicij.

Osnovno izhodišče je doseganje relativne ravni cen (brez
davkov), ki bo primerljiva z drugimi razvitimi evropskimi
državami. Pri oblikovanju razmerij med cenami posameznih
vrst energije bi bilo potrebno upoštevati ekološko sprejemljivost posameznih energetskih virov.
Sedanja raven cen električne energije se giblje nekaj nad
polovico povprečne cene v EU. Strateški cilj pri cenah električne energije je, da se približajo evropski ravni. Postopek
doseganja te ravni mora upoštevati specifike domače proizvodnje električne energije in drugačno strukturo stroškov, ki
jih pokriva cena električne energije v gospodarsko razviti
Evropi. Izhodišče postopne realne rasti, ki jo predlaga energetska strategija (7% realna rast cen v obdobju 4-5 let), je
sprejemljivo.

Po projekciji bodo vlaganja v gospodarsko infrastrukturo
v obdobju 1995-2000 v realnem izrazu za okrog četrtino večja
kot v razdobju 1986-1990. Pri posameznih vlaganjih bodo
vlaganja v cestno infrastrukturo močno presegla vsa vlaganja
od leta 1970 naprej. Vlaganja v ostale dejavnosti bodo manj
intenzivna. Železnice je potrebno v enem delu obnoviti, v drugem delu dograditi. Na področju zvez bodo potrebne znatne
investicije v telekomunikacije, ki bodo pretežno privatno investirane. Kar se tiče energetike ni potrebna znatna razširitev
zmogljivosti, potrebna pa je ekološka sanacija nekaterih elektroenergetskih objektov. Investicijski program predvideva
obnovo in doinštaliranje obstoječih objektov na obstoječih
lokacijah ter gradnjo novih objektov tam, kjer je moč doseči
družbeno soglasje.

Tudi prodajne cene tekočih goriv so v Sloveniji (z izjemo
mazuta) precej nižje od evropskega povprečja, kar pa je
skoraj izključno posledica nižjih prometnih davkov. Cene
pogonskih goriv, ki ne vključujejo prometnih davkov, so primerljive s cenami v državah Evropske unije, prodajne cene pa
se bodo morale zaradi posledic na razvojni vzorec gospodarstva, predvsem prometa, postopno realno povečevati, tako da
se bo njihova raven približala maloprodajnim cenam držav
Evropske unije.
Domača cena zemeljskega plina nekoliko zaostaja za povprečno evropsko ceno, vendar pa zadošča za pokrivanje stroškov oskrbe. Oporna točka za ceno zemeljskega plina bi
morale biti uvozne cene.

Pri netržnih storitvah in javni upravi bodo investicije v izobraževanje, kulturo in znanost rasle skladno z rastjo BDP, investicije v zdravstvo in socialno varstvo bodo rahlo zaostajale za
rastjo BDP, investicije v javno upravo pa bodo bistveno nižje
kot v letih 1991-1993 ( posledica začetka izgradnje lastne
države), a kljub temu višje kot v povprečju zadnjih treh desetletij (manj kot 0.2% BDP).

Cene domačega energetskega rjavega premoga so, glede na
toplotno vrednost, višje od uvoznih. Zapiranje nekaterih
nerentabilnih domačih rudnikov bo pripomoglo k večji
cenovni konkurenčnosti domačih premogov in k boljšim ekonomskim rezultatom sistema elektrogospodarstva. Oporna
točka cenovne politike bo ciljno subvencioniranje, to je pogojevanje subvencioniranja s postopnim ukinjanjem proizvodenj. Taka cenovna politika bo dolgoročno naravnana, z jasnimi cilji glede restrukturiranja domače proizvodnje rjavih
premogov.

Tabela: 5.1.:Ocena predvidenih sprememb deležev investicij
v dejavnosti gospodarske infrastrukture v BDP Investicije
Delež investicij v BDP v % 1991 -93 Delež
Delež
Delež Struktura Struktura
Investicije
investicij investicij investicij v investicij v
v BDP
v BDP%
\
v
v 1991-93 1995 -2000
% 1991-93
%
1995-2000
100.0
24.1
100.0
SKUPAJ
19.1
Gospodarska
22.3
3.4
5.4
18.0
infrastruktura
11.9
7.0
1. Promet
1.3
2.9
8.7
5.3
1.0
2.0
- ceste

5.5. INVESTICIJE V INFRASTRUKTURO
Investicije v infrastrukturo obsegajo poleg vlaganj v gospodarsko infrastrukturo, ki predstavljajo okoli dve tretjini vseh
investicij v infrastrukturo, še vlaganja v netržne storitve,
vključno z javno upravo.
V letu 1992 so vse investicijske postavke dosegle najnižjo
točko, razen investicije državnih organov. Investicijska aktivporočevalec, št. 19
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- železnice
- ostalo
2. Zveze
- telekomunikacije
- pošta
3. Energetika
4. Komunalna dejavnost
Netržne storitve
1. Znanost, kultura,
izobraževanje
2. Zdravstvo in socialno
varstvo
3. Upravni organi
Vir:Ocena ZMAR

1.1
0.6
3.9

0.9
0.4
1.8

0.6
0.3
1.0
0.9
0.1
1.1
0.4
1.5

4.6
2.5
9.3

2.4
0.8
3.9
3.6
0.3
4.5
2.0
6.2

0.6

0.7

3.2

2.7

0.5
0.7

0.4
0.4

2.4
3.7

1.6
1.9

0.2
0.1
0.7

poma in sočasno s povečevanjem učinkovitosti naše predelovalne industrije, kajti izračuni kažejo, da bi bilo potrebno pri
danem razmerju cen za tovrstno prestrukturiranje že do leta
2000 preusmeriti iz sektorja industrije v sektor storitev okoli
100.000 zaposlenih.
Tabela 6.1.: Proizvodna struktura bruto domačega proizvoda
Struktura v %Struktura v %Struktura v %
1993
100.0
Dodana vrednost
4.9
Kmetijstvo
38.4
Industrija
56.7
Storitve
41.1
- tržne
- državne in neprofitne 15.7
Vir: Ocena ZMAR

Potrebno je jasno ločevati med investicijami v infrastrukturo
in javnimi sredstvi, porabljenimi za investicije v ta sektor.
S privatizacijo in uvajanjem konkurence tudi na področju
javnih storitev se bo namreč povečeval delež privatnih
investicij v javni sektor (tipičen primer so telekomunikacije, ki
zaradi visokih profitnih stopenj privlačijo tudi privatni kapital).
Del javnih sredstev, namenjenih za investicije v infrastrukturo
(v globalu in po posameznih dejavnostih), bo potrebno za
tekoče leto in tudi za prihodnje štiriletno obdobje usklajevati
ob pripravi proračuna in proračunskega memoranduma.

1994
100.0
4.8
38.7
56.5
41.2
15.3

2000
100.0
4.1
38.0
57.9
45.1
12.8

Povprečna
stopnja rasti
1994 - 2000
5.6
3.0
5.3
6.0
7.2
2.5

Kmetijstvo se bo, ob danih naravnih možnostih pridelave,
v naslednjih letih iz živinorejske proizvodnje deloma preusmerilo v pridelavo poljedelskih izdelkov, delež dodane vrednosti kmetijstva v skupni dodani vrednosti pa se bo rahlo
zmanjšal.
Delež Industrije v širšem smislu (rudarstvo, predelovalna
industrija, oskrba z elektriko, plinom in vodo ter gradbeništvo) se bo še naprej zmanjševal, vendar ne več s tako dinamiko kot ob koncu prejšnjega desetletja. Delež predelovalne
industrije se bo, po uspešnem prestrukturiranju, ob povprečni
letni rasti nekoliko pod rastjo BDP, ustalil na nekaj več kot
četrtini BDP. Rasti predelovalne industrije bo sledila tudi rast
oskrbe z energijo, plinom in vodo. Ker je gradbeništvo dejavnost, ki jo je gospodarska kriza najhuje prizadela, je v prihodnjih letih pričakovati hitrejšo dinamiko rasti te dejavnosti od
rasti BDP.

Načeloma je potrebno javnofinančna sredstva za financiranje
investicij v javnem sektorju zbirati in prikazovati v integralnem proračunu. To omogoča večjo preglednost nad porabljenimi sredstvi in možnost letnih korekcij sprejetih dolgoročnih
indikativnih odločitev. Izjeme so možne le (in že obstajajo), če
se Slovenija na tak način zavestno odloči za dolgoročno
razvojno prioriteto, ki ji morajo biti ostali narodnogospodarski cilji podrejeni.
Investicijske programe za gospodarsko infrastrukturo, ki se
financirajo iz javnofinančnih sredstev, bo potrebno ocenjevati v skupinah, ki se nanašajo na posamezne vrste infrastrukture ali celo za infrastrukturo kot celoto. Ocenjevanje
individualnih programov lahko pripelje do napačne slike, saj
so programi pogosto med seboj odvisni. To je za Slovenijo
pomembno, ker ji primanjkuje denarja za naložbe, infrastrukturnih problemov pa je kar precej.

Na račun upadanja deleža industrije in delno kmetijstva se bo
povečal delež storitvenih dejavnosti. Njihova rast bo predvidoma 0,5 odstotne točke nad rastjo BDP. Medtem ko se
državni del storitev v okviru netržnih storitev ne bo bistveno
povečeval, pa bodo tržne storitve zelo hitro naraščale. Pričakuje se lahko predvsem hitrejši razvoj finančnih storitev (kjer
je zaostajanje za razvitimi tržnimi gospodarstvi največje),
turizma, prometa in trgovine, pa tudi tržnega dela storitev
zdravstva in šolstva.

Financiranje infrastrukturnih dejavnosti naj temelji na domačem varčevanju (proračun, domači bančni krediti, koncesije
domačim izvajalcem), tuje financiranje naj ima predvsem
dopolnilni in/aii premostitveni značaj.

6.2. KMETIJSTVO

Infrastruktura, ki zadošča tržnim načelom poslovanja, naj se
le izjemoma in v manjših deležih financira iz javnofinančnih
sredstev.
6. KMETIJSTVO, INDUSTRIJA IN STORITVE

Kmetijstvo ustvarja v Sloveniji okrog 5% BDP. Tesno je povezano z nekaterimi strateško pomembnimi vprašanji razvoja, ki
jih mora urejati in podpirati država (okolje, poseljenost, razvoj
regij, socialna struktura, kultura ipd.). To je temeljni razlog,
zaradi katerega mora država omenjeni dejavnosti posvetiti
več pozornosti, kot bi to izhajalo iz njene neposredne gospodarske pomembnosti.

6.1. POVEČEVANJE DELEŽA STORITEV IN ZMANJŠEVANJE
DELEŽA INDUSTRIJE V BDP
Težnja po postopnem približevanju Slovenije proizvodni
strukturi majhnih razvitih evropskih držav se bo do leta 2000
nadaljevala. Povečeval se bo delež storitvenih dejavnosti na
račun zmanjševanja deleža industrije in delno kmetijstva.
Delež industrije naj bi se ustalil na dobri tretjini dodane
vrednosti. Ob rahlem zmanjšanju deleža kmetijstva storitvene
dejavnosti do leta 2000 še ne bodo dosegle 60% BDP.

6.2.1. TEŽAVNE, A PESTRE NARAVNE DANOSTI
Naravne danosti za kmetijsko pridelavo so v Sloveniji pestre,
v glavnem pa jih lahko označimo kot težavne. Značilna je
velika gozdnatost (gozd pokriva več kot 50% površine),
neugoden relief (več kot 70% kmetijske zemlje je na območjih
s težjimi pridelovalnimi razmerami) ter velik delež absolutnega travinja (po deležu travinja v strukturi kmetijske zemlje
je Slovenija na tretjem mestu v Evropi). Neugodne naravne
razmere sicer ne onemogočajo kmetijske pridelave, zmanjšujejo pa konkurenčno sposobnost kmetijstva (dražja pridelava,
ožji izbor proizvodnih usmeritev).

Iz primerjave strukture BDP in zaposlenosti pri najbolj
pomembnih skupinah dejavnosti z majhnimi evropskimi državami izhaja, da je najbolj očiten problem slovenske gospodarske strukture razkorak med deležem industrije v zaposlenih in
deležem industrije v BDP. V vseh primerjanih državah se ta
dva deleža bistveno ne razlikujeta, v Sloveniji pa je razlika
v korist zaposlenih velika. Obstoječa prezaposlenost v industriji je v izrazitem neskladju tako s primerjanimi državami kot
tudi s slovensko ravnijo BDP na prebivalca. Delež zaposlenih
v skupnem številu zaposlenih v industriji se bo torej moral še
naprej zmanjševati, vendar pa je to smiselno opraviti posto-

Največji agrarnopolitični problem slovenskega kmetijstva je
majhna In razdrobljena posest. Posledice neugodne velikostne strukture se kažejo v neprofesionalnosti kmetij (velik
delež mešanih kmetij, nizka izobrazbena raven) ter s tem
povezani razmeroma nizki produktivnosti.
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Naravne razmere in velikostna struktura kmetij so, skupaj
z dosedanjo kmetijsko politiko, vplivale tudi na strukturo
kmetijske pridelave. Slovensko kmetijstvo je pretežno usmerjeno v živinorejo, ki zavzema preko 50 % bruto vrednosti
kmetijske pridelave. V preteklih letih je bil prepočasen zlasti
razvoj poljedelstva, kar se odraža tudi v neusklajeni prehranski bilanci (relativno nizka stopnja samooskrbe s krušnimi žiti,
sladkorjem in oljem).

se kažejo v nizki »svetovni« ceni kmetijskih pridelkov. Konkurenčna sposobnost kmetijstva z nizko stopnjo intervencionizma se pod tem vplivom slabša. Gre za neenakovreden
konkurenčni položaj, ki se v primeru, da država s svojimi
intervencijami ne ukrepa, odrazi v opuščanju pridelave.
Tovrstna izenačitev konkurenčnega položaja predstavlja znaten del cene »polne obdelanosti«. Poleg dodatnih stroškov
kot posledice težkih pridelovalnih in družbenoekonomskih
razmerje potrebno upoštevati še prostorske (izgled krajine) in
ekološke zahteve, ki pomenijo omejitev tehnologiji pridelovanja (nižja intenzivnost), kar se prav tako odraža v višjih stroških, ki sestavljajo »ceno« koncepta »polne obdelanosti«.

Analiza razvojnih možnosti kaže, da imamo še velike rezerve
tako pri intenzivnosti pridelovanja kakor tudi pri širitvi izbora
pridelave. Pri tem bo nadaljnji razvoj kmetijstva odvisen predvsem od stopnje liberalizacije trga oziroma državnega intervencionizma v kmetijski politiki. Stihijski razvoj ima lahko
zelo neugodne posledice, kot so:
• opuščanje pridelave na območjih s težjimi pridelovalnimi
razmerami (ob preveliki liberalizaciji trga),
• prevelika intenzivnost pridelave in enostranska proizvodna
usmeritev (ekološki problemi, neuravnotežena prehranska bilanca),
• preobsežen intervencionizem.

6.2.3. CILJI IN UKREPI KMETIJSKE POLITIKE
Ker so nekateri procesi v prostoru nepovratni, je potrebno čim
prej vzpostaviti razmere, ki bodo delovale v smeri dolgoročnih
ciljev.
Tekoča kmetijska politika naj bl v naslednjih letih zasledovala predvsem naslednje cilje oziroma naloge:
• zaustaviti proces zaraščanja kmetijskih zemljišč In odseljevanja z območif s težjimi pridelovalnimi razmeramir~*(v_1
»J>| za razvo) podeželja, zlasti demograf
tesni povezavi z ukrep
sko ogroženih območij);
• vzpostaviti sistemsko podlago za Izvajanje celostnega
a In obnove vasi;
ure
• vzpostaviti
zpi
razmere za prfčelek procesa koncentracije
zemljišč;
9 doseči zmerno rast kmetijske pridelave, ki bo> prir
primarno
temeljila na Izboljšanju kakovosti pridelave (oblikovanje
poi
lastnih blagovnih znamk), ne pa na povečevanju
količine
pridelka (predvsem pri tistiE kroetijslRTTproizvodih, kjer že
obstajDGmidsmmnm)
• ob'upoštevanju
dosežene stopnje gospodarskega razvola,
voja, izkoristi
izkoristi relativne
relativne prednosti
prednosti globalne
globalne ekološke
ekološke si
stabil:
nosti pri pridelovanju in~ pospeševanju' pridelave ekološko
neoprečne hrane in trženju te na razvitejših evropskih trgflT
• izboljšati ekonomski položa
.
T kmetijI;
pripraviti In uskladTtl normativne akte v kmetijstvu, žlvljstvu in veterinarstvu (upoštevati normativno ureditev razvitih evropskih držav);
• vzpostaviti
po
informacijo
_ funkcij In baze, podatkov
potrebe odločanja na področju kmetijstvaT

6.2.2. KONCEPT USMERJENEGA RAZVOJA KMETIJSTVA
Ciljni scenarij temelji na konceptu usmerjenega razvoja
kmetijstva, ki istočasno zagotavlja uresničevanje širših
narodnogospodarskih interesov (poseljenost, obdelanost in
kulturni izgled krajine, ekološka sprejemljivost) in zadovoljuje
produkcijske interese kmetijstva.
Koncept usmerjenega razvoja kmetijstva temelji na sledečih strateških usmeritvah:
• stabilni pridelavi kakovostne In cenejše hrane ter zagotavljanj prehranske varnoštrsrovenije;
• ohranjanju poseljenosti in Iculurne krajine, ohranjanju
zemljee (ohranitev proizvodnega potenciala za čas
kmetijske zemi
motene osITrbe), varstvu kmetijskih zemljišč in voda pred
onesnaženjem in nesmotrno rafco;
• trajnenTpovegevanju konkurenčne sposobnosti kmetljstva;
• za«gotavljanj u enakega paritetnega dohodka za enako
liktivne pri
produktivne
pridelovalce.
Kot ključno razvojno vprašanje kmetijstva se postavlja uresničevanje drugega cilja, ki bi ga, nekoliko poenostavljeno,
lahko opredelili tudi kot koncept »polne obdelanosti« kmetijske zemlje. Le z ustrezno kmetijsko pridelavo je mogoče
ohraniti kulturni izgled krajine. Kmetijska pridelava zagotavlja
določeno stopnjo poseljenosti, vendar samo kmetijstvo dolgoročno ne more zagotoviti ustrezne poseljenosti. Za ohranjanje poseljenosti in kulturnega izgleda krajine je obstoj
kmetijstva nujen, ne pa tudi zadosten pogoj. Zato je
potrebno postaviti razvoj kmetijstva ne samo v kontekst nacionalne gospodarske politike, pač pa tudi v kontekst nacionalne demografske, poselitvene, okoljevarstvene, socialne
in morda tudi kulturne politike.

Uveljaviti je potrebno cilje oziroma naloge na področju tržno-cenovne in proračunske politike, saj je le-ta, poleg normativne ureditve, edini instrument države za usmerjanje razvoja
kmetijstva.
Z ustrezno davčno politiko in spremembami v dedni zakonodaji je potrebno podpirati koncentracijo posesti in na ta način
zagotoviti bolj ekonomično uporabo razpoložljive obdelovalne zemlje.
Po vstopu v GATT, oziroma v WTO raven zaščite na področju
kmetijstva pri večini občutljivih kmetijskih proizvodov ostaja
največ na dosedanji ravni oziroma se bo morala v naslednjih
šestih letih celo postopoma zniževati.

Če nacionalni cilji, kot so poseljenost, kulturni izgled in ekološko prijazna krajina pomenijo del kakovosti življenja, potem ni
bojazni, da ne bi bili tudi gospodarsko izkoriščeni. Glede tega
se postavlja vprašanje zaporedja, ki bi ga bilo potrebno
podrobneje proučiti. Ali je lahko gospodarska panoga, kot je
turizem, iniciator (in financer) željenih procesov v prostoru (s
tem pa tudi v kmetijstvu) ali pa mora država s svojimi ukrepi
(tudi ali predvsem v kmetijstvu) zagotoviti primerno okolje za
razvoj drugih gospodarskih panog. Nedvomno gre za oboje,
vendar izkušnje razvitih držav kažejo, da so ukrepi države na
tem področju nujni, če se le-ta želi izogniti sicer neizbežnim
konfliktom v prostoru.

Ceno uveljavitve koncepta »polne obdelanosti« bo potrebno
tudi plačati. Višina intervencij v kmetijstvu (predvsem proračunskih) je v tesni povezanosti z razvitostjo gospodarstviV prvih letih zato ni pričakovati, da bi lahko za intervencija
v kmetijstvo namenili toliko sredstev (relativno) kot v razvi"
Evropi. Na dolgi rok ni moč zanemariti dejstva, da se b°
slovensko kmetijstvo lahko razvijalo le v podobnih razmerah'
kot to velja za ostali evropski prostor. Če bodo intervencij®
v kmetijstvu v evropskem prostoru (v skladu s sicer že prevladujočimi, a v praksi praviloma neizvajanimi opredelitvami
tudi dejansko odpravljene, bo temu zgledu morala slediti tuo
Slovenija.

Cena koncepta »polne obdelanosti« kmetijske zemlje je
visoka. Na to ceno vpliva več dejavnikov (»svetovni« intervencionizem, težavne pridelovalne razmere pri nas, neugodna
družbenoekonomska struktura kmetijskih pridelovalcev, prostorske in predvsem ekološke omejitve v pridelavi).

V Sloveniji trenutno ni izdelanih sistemov in mehanizm0^
(metodologije) niti ustreznih informacijskih podlag za kons^
stentno vodenje tržno-cenovne in interventne politike v k"1®'
tijstvu. Vključitev v Evropsko unijo bi pomenila soočeni8
z odprtim traom unije in bi nujno vodila v razširitev in vzpos'

Posledica »svetovnega« intervencionizma, predvsem pa intervencionizma v zahodni Evropi, ki ima velike presežke hrane,
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vitev konkurenčnega tržišča. Potrebno je nadaljevati z ocenjevanjem in analiziranjem perspektiv razvoja EU na področju
kmetijstva in jih upoštevati pri načrtovanju lastnega razvoja.
V naslednjem triletnem obdobju je potrebno predvsem sprejeti in postopno uveljaviti tržne rede za vse kmetijske pridelke ter dodelati mehanizme in metodologijo zunanjetrgovinske zaščite, pri tem pa upoštevati standarde kmetijske
politike v razvitem svetu, posebej v EU. Slovenija je premajhna, da bi lahko vplivala na cene kmetijskih pridelkov na
svetovnem trgu.

kar za 50%, v Nemčiji in Franciji za 17%, v ZDA za 8%. Izjema
je Japonska, ki je v predelovalni industriji ustvarila za 20% več
delovnih mest. V podjetjih predelovalne industrije je danes
v ZDA zaposlen en delavec od šestih, v Veliki Britaniji eden od
petih, v Nemčiji in na Japonskem pa eden od treh. V Sloveniji
sta zaposlena v predelovalni industriji dva delavca od petih.
V številnih najbogatejših državah sveta se je zmanjšalo število zaposlenih v tehnološko manj zahtevnih sektorjih, na
primer v tekstilni, usnjarski, obutveni industriji. Nasprotno se
je število delavnih mest povečalo v tehnološko zahtevnejših
industrijah, kot so letalska, računalniška, kemična. Podobno
je bil za te države značilen prehod iz sektorjev z nižjimi
plačami v sektorje z višjimi plačami, iz delovno intenzivnih
v kapitalno intenzivne in na znanju temelječe sektorje industrije.

V trenutnem gospodarskem položaju je potrebno ohraniti
kmetijsko pridelavo (preprečiti nadaljnje opuščanje - zaraščanje kmetijske zemlje - ohranjati poseljenost) ob hkratni
vzpostavitvi razmer za pričetek strukturnih sprememb (koncentracija). V kolikšni meri te cilje zasledovati s cenovno
(zaščitno) politiko in koliko z interventno (proračunsko), je
odvisno tudi od ciljne ravni cen hrane. Relativno nizka raven
cene hrane terja večje proračunske izdatke in obratno. Načeloma kaže stremeti k reševanju problematike z obema razpoložljivima instrumentoma ekonomske politike. Subvencioniranje primarne pridelave mora biti diferencirano, pri
čemer bo potrebno pridelavo v težkih predelovalnih pogojih
(ekološki, demografski cilji) podpirati v bistveno večji meri.

Produktivnost dela (merjena z realnim BDP na zaposlenega)
je v zadnjem desetletju v razvitih državah naraščala po nekaj
več kot 3-odstotni stopnji. Raven produktivnosti dela v predelovalni industriji je v Sloveniji relativno nizka (v primerjavi
z Avstrijo je štirikrat nižja), delež zaposlenih v tej dejavnosti (v
skupnem številu zaposlenih) pa močno presega primerljivi
delež ustvarjenega BDP.

Agregatni kazalec posledic tržno-cenovne in proračunske
politike je raven dohodkov kmetov. Jasno opredeljen cilj na
področju dohodkov celovito opredeljuje celotno kmetijsko
politiko v smeri doseganja primerljive konkurenčne ravni njihovih dohodkov. Slovenija še nima izkustvenih podatkov
o ravni dohodkov kmetov in o odvisnosti pridelave od ravni
dohodkov. Zato bi bilo primerno višino dohodkov kmetov
oblikovati na taki agregatni ravni, da bo dosežena enaka
stopnja efektivne zaščite kmetijstva, kot je uveljavljena
v razvitih evropskih državah. Takšno izhodišče predpostavlja
relativno enak paritetni dohodek (v primerjavi s splošno ravnijo plač) za enako produktivne pridelovalce.

Tehnološki razvoj je v predelovalni industriji izrazitejši kot
v ostalih sektorjih gospodarstva. Svetovna konkurenca je
skozi hiter tehnološki razvoj vplivala na večjo kakovost in
nižjo ceno industrijskih izdelkov. Danes so sodobne industrije
avtomatizirane in robotizirane. Rezultat visokega deleža sredstev, vloženih v raziskave in razvoj v razvitih tržnih državah, so
številne nove tehnologije, spremembe v industriji so revolucionarne. Izdelki visoko avtomatizirane proizvodnje so bolj
kakovostni, računalniško vodeni stroji pa potrebujejo natančnost in zahtevajo večjo izobraženost zaposlenih.
6.3.2. INDUSTRIJSKA POLITIKA

Interventno politiko je treba pretežno omejiti na primarno
kmetijsko pridelavo. Predelovalna industrija se mora predvsem razvijati pod pogoji, ki veljajo za ostale tržne dejavnosti,
v okviru kmetijske interventne politike pa je treba paziti, da
zaradi intervencij v kmetijstvo ne bi spravili predelovalne
industrije v neenakopraven konkurenčni položaj.

Industrija je pretežno tržno naravnana dejavnost. Delovanje
industrije zato država ureja s sprejemanjem osnovnih pravil in
zagotavljanjem osnovnih možnosti za delovanje gospodarstva kot celote. V svetu se pogosto industrijska politika oblikuje kot skupek predlogov usklajenega delovanja države na
področjih, ki se ukvarjajo ne le z razvojem industrije v zgornjem pomenu besede ali z njenim najpomemnejšim sestavnim
delom (predelovalno industrijo), ampak so pomembni za razvoj gospodarstva kot celote. Njene najpomembnejše sestavine so tako politika razvoja človeškega dejavnika (izobraževanja, mobilnosti), tehnološka politika, politika pospeševanja
razvoja domačega podjetništva, politika ekonomskih odnosov
s tujino in v okviru tega odnos do tujega kapitala, davčna
politika itd., ki so hkrati tudi sestavine strategije gospodarskega razvoja.

Posebno pozornost je treba posvetiti odnosu med cenami
kmetijskih pridelkov in cenami hrane »na polici«. Samo
s cenami kmetijskih pridelkov ni mogoče regulirati cen hrane
na polici. Z uvajanjem mednarodne konkurence je potrebno
zagotoviti, da slednje ne bodo previsoke.
6.3. INDUSTRIJA
Industrijo v širšem pomenu besede sestavljajo rudarstvo,
predelovalna industrija, oskrba z elektriko, plinom in vodo ter
gradbeništvo.

To seveda še ne pomeni, da industrijske politike tako v smislu upoštevanja večje vloge mikroekonomskih predpostavk
(izhajajoč iz strateške vloge podjetij in podjetniških mrež
v sodobnih gospodarstvih in vedno bolj univerzalne uporabe
podjetniške ideologije in managerskih tehnik pri usmerjanju
narodnega gospodarstva) kakor tudi v smislu podrobnejše
operacionalizacije strateških izhodišč za področje industrije
- Slovenija ne potrebuje.

6.3.1. RAZVOJNi trendi IN VLOGA PREDELOVALNE INDUSTRIJE
Predelovalna industrija je v Sloveniji še vedno največja
gospodarska dejavnost. Leta 1993 je bilo v predelovalni
industriji s 36% vseh zaposlenih ustvarjeno 28% BDP. Predstavlja skoraj 80% celotnega izvoza blaga in storitev. Skoraj
ves blagovni izvoz je izvoz predelovalne industrije. Aktivnost
slovenske predelovalne industrije se je v preteklem desetletju
ciklično najprej postopoma povečevala, po letu 1989 pa se je
znašla v hudi recesiji. Posledice izsiljenih neekonomskih investicijskih odločitev in naloženih socialnih bremen, ki so se
v podjetjih odražale v trajni nezaposlenosti zaposlenih, so se
v začetku gospodarske krize v svoji najtežji obliki pokazale
prav v industriji.

čeprav industrijska politika ne sme temeljiti na vnaprejšnjem določanju propulzivnih panog, se domača industrija ne
bo mogla vključevati v procese globalizacije in v mednarodno
konkurenco brez podpore, potrebne za krepitev doma in
v tujini pridobljenih prednosti. Zaradi obstoječih razmer bo
poudarek industrijske politike na prestrukturiranju podjetij,
zlasti na urejanju in razumevanju upravljanja in vodenja, upniško-dolžniških razmerjih in konsolidaciji tekočega poslovanja. To bo marsikje pomenilo nadaljne aktivnosti v smeri
zmanjševanja obsega dejavnosti, pri čemer bo nujno tudi
nuditi pomoč pri hitrem zapiranju neperspektivnih podjetij.
Ob razporeditvi raznovrstnih subvencij in oblikovanju razvojnih in rizičnih skladov bo potrebno industrijsko politiko osredotočiti predvsem na oblikovanje akceleratorjev, povečanje

Za najrazvitejše države sveta, ki jih pogosto imenujemo industrializirana gospodarstva, je značilen razvojni trend zmanjševanja zaposlenih in deleža predelovalne industrije v BDP
(deindustrializacija). V predelovalni industriji je bilo po letu
1970 zmanjšanje zaposlenosti najizrazitejše v Veliki Britaniji,
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pretoka informacij, pospeševanje rabe strateškega upravljaženja) oziroma na ohranitev njihovega podoptimalnega izvanja in izobraževanje managementa v podjetjih.
janja prek državnega sektorja. Na drugi strani pa lahko kljub
spremembi lastniške sestave ostanejo monopoli nedotaknjeni
6.4. STORITVE
in zavarovani pred konkurenco, kar prav tako vpliva na
Storitvene dejavnosti so tržne in netržne. Te delitve ne kaže
manjšo ekonomsko učinkovitost.
apriori enačiti z obliko lastništva pri ponudnikih oziroma
6.4.1. PREMAJHEN DELEŽ TRŽNIH STORITEV
izvajalcih. Kljub temu pa lahko v Sloveniji obstoječa, nespremenjena lastniška struktura vpliva na omejevanje možnosti za
V tabeli 6.2. so zbrani mednarodno primerljivi podatki
razmah dela storitvenih dejavnosti, vključenih v ostale tržne
o deležu storitev v BDP, v tabeli 6.3. pa podatki o deležih
storitve (izobraževanje, zdravstvene storitve, javna higiena,
zaposlenih v storitvenih dejavnostih.
rekreacija in kulturne storitve, poslovna in delodajalska zdruv%
Tabela 6.2.: Ocena deležev storitev v BDP
SKUPAJ
Trgovina,
hoteli,
Promet,
zveze
in
Finančno
Ostale
tržne
Država
restavracije
skladiščenje
posredništvo,
storitve
nepremičnine,
Državne in
najemnine,
neprofitne
poslovne storitve
storitve
1981
1981
1991
1981
1991
1991
1991
1981
1981
1981
1991
1991
52,7
13.4
57.6
13.4
4.7
4.0
12.8
16.8
6.2
5.9
16.6
16.5
Avstrija
56.4
53.0
10.5
12.0
18.4
13.8
11.2
11.9
5.8
5.5
10.2
10.1
Nemčija
58.4
20.4
60.5
19.2
5.3
5.0
16.7
13.8
7.2
7.7
12.0
11.6
Danska
56.2
63.0
0.7
12.9
12.1
19.8
0.9
5.7
5.2
25.1
18.4
18.4
Italija
59.4
58.3
20.6
22.3
4.6
4.9
18.4
15.2
6.1
5.8
9.7
10.1
švedska
64.1
12.2
70.1
12.0
9.7
8.3
20.7
25.1
6.3
16.6
6.1
17.2
ZDA
36.3
8.4
52.4
14.4
2.2
9.9
5.1
6.7
12.6
7.3
9.1
13.0
Slovenija
32.5
4.0
8.7
1.0
9.2
9.6
Madžarska
29.8
2.7
7.5
0.3
7.1
12.2
ČSSR
Vir: OECD in Zavod Republike Slovenije za statistiko
Opomba.Podatki niso povsem primerljivi zaradi dveh razlogov: za Slovenijo so uporabljeni zadnji razpoložljivi podatki (leto 1993), za nekatere druge
države pa se podatki nanašajo na 1989 in 1990 leto, poleg tega pa razvrstitev po dejavnostih ni povsem enaka za vse države.
Večje zaostajanje je v Sloveniji mogoče opaziti le pri deležih
finančnega posredništva, nepremičnin, najema, poslovnih
storitev ter ostalih tržnih storitev.
Tabela 6.3.: Ocena deležev zaposlenih v storitvenih dejavnostih
Finančno
Trgovina, hoteli, Promet, zveze,
Država
posredništvo,
restavracije
skladiščenje
nepremičnine,
najemnine,
poslovne storitve
1991
1981
1991
1981
1991
1981
2.8
5.7
3.1
15.8
5.6
16.3
Nemčija
10.0
8.1
7.0
13.5
7.3
12.8
Danska
6.4
15.2
9.9
19.4
5.9
21.6
Italija
8.4
6.6
5.6
6.6
14.1
13.7
švedska
11.4
14.6
21.7
4.2
4.5
23.1
ZDA
5.8
3.9
6.4
6.6
14.0
13.0
Slovenija
1.0
9.2
9.6
Madžarska
7.1
0.3
12.2
ČSSR
Vir: OECD in Zavod Republike Slovenije za statistiko

v%
Ostale tržne
storitve

1991
16.7
6.6
2.8
6.9
15.3
6.9
8.7
7.5

1981
13.1
6.6
2.1
6.8
14.0
2.8

Državne in
neprofitne
storitve

SKUPAJ

1991
15.1
30.5
15.5
31.7
14.4
15.7
4.0
2.7

1991
56.8
67.2
61.5
67.7
71.6
48.8
32.5
29.8

1981
14.8
29.8
14.8
31.1
15.3
11.9

1981
~52^2
65.0
52.1
63.8
66.9
38.2

Opomba.Podatki niso povsem primerljivi zaradi dveh razlogov: za Slovenijo so uporabljeni zadnji razpoložljivi podatki (leto 1993), za nekatere drugo
države pa se podatki nanašajo na 1989 in 1990 leto, poleg lega pa razvrstitev po dejavnostih ni povsem enaka za vse države.
monopolov za vsako ceno in ki bo sprožila premik v smeri
povečanja deleža tržnih storitev.

Tudi podatki o zaposlenosti kažejo največje zaostajanje Slovenije v tistem delu tržnih storitev, ki se nanašajo na finančno
posredovanje, nepremičnine, najem in poslovne storitve ter
na druge tržne storitve. Večje od zaostajanja deleža storitev
v BDP je zaostajanje pri deležu zaposlenih v storitvenih dejavnostih. To opozarja na manjše zaostajanje produktivnosti dela
v storitvenih dejavnostih kot v ostalih dejavnostih, predvsem
v industriji. Razlogi so lahko v hitrejši rasti cen dobrin, ki niso
predmet menjave, od rasti cen v ostalih dejavnostih, v različni
stopnji tehnološke intenzivnosti ipd. Po deležu storitvenih
dejavnosti v BDP Slovenija sodi med razvite države. Po tej
plati obstaja ustrezna gospodarska podlaga za razmah teh
dejavnosti. Tisto, kar manjka, je velikost gospodarskega
prostora oziroma optimalnega gospodarskega področja ter
pravna ureditev, ki bo onemogočala ohranjanje obstoječih
poročevalec, št. 19

6.4.2. MOŽNOSTI ZA POVEČANJE DELEŽA
TRŽNIH STORITEV
Eden od ciljev preoblikovanja gospodarske strukture Slova*
nije bo oblikovanje finančnega sistema. Ta bo moral ustra*
zati standardom decentraliziranega razvitega tržnega gospo*
darstva. Bančništvo, zavarovalništvo, investicijski skladi,
borza, pokojninski in zdravstveni sklad bodo temelj finančnega trga (trga denarja in kapitala).
.
Spremembe v finančnem sistemu potekajo v Sloveniji
vplivom naslednjih procesov:
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zaradi majhnega gospodarskega področja in majhnih možnosti razpršitve tveganj potreben obsežnejši obseg pozavarovanj pri tujih zavarovalnicah. Alternativa je seveda vstop tujih
zavarovalnic v domač prostor, ki pa jo omejujejo visoki (višji
od evropskih) pragovi garancijskega sklada, ter posebni
pogoji dovoljenj pri tujih vlaganjih za področje zavarovalništva.

• finančne sanacije bank;
• prilagajanja bank in zavarovalnic spremenjenim predpisom glede kapitalske ustreznosti in strukture naložb,
• oblikovanja vrste investicijskih skladov kot vzvodov lastninskega preoblikovanja in krepitve zunanjega vpliva na
podjetja ter
• relativne zaprtosti do tujih investicij v te dejavnosti.

6.4.3. OD DRŽAVNIH DO OSTALIH TRŽNIH STORITEV

V bodočem sistemu bo konkurenčni boj potekal med domačimi bankami in v veliko manjši meri med domačimi in tujimi
bankami.

Meje hitrejšega povečevanja tržnega dela storitvenih dejavnosti, ki zajemajo gospodarske in negospodarske javne
službe (družbene dejavnosti, socialne in komunalne storitve),
so v razumevanju vloge socialne države, ki se odraža
v pravni urejenosti teh dejavnosti. Državna lastnina javnih
zavodov izrazito vzpodbuja obstoječe ponudnike storitev
k omejevanju zasebne ponudbe. Izvajalci (državnih) storitev
delujejo tudi kot izvajalci tržnih storitev in omejujejo prenos
nekaterih funkcij države blaginje na nedržavne inštitucije, na
družino, prostovoljne organizacije in na posameznika (pluralizacija izvajanja in financiranja). Omejena je tržna regulacija in
zmanjšan njen vpliv na učinkovitejšo in večjo mobilizacijo
zasebnih sredstev, na večjo svobodo in odgovornost pri posameznikovi izbiri in na večjo neodvisnost od države in njenih
ustanov. Zmanjšane so možnosti za spremembe v načinih
obnašanja posameznikov kot porabnikov in vseh vrst ponudnikov storitev, za razvoj podjetništva v teh dejavnostih in za
večjo samostojnost na organizacijskem in finančnem
področju. Namesto plurallzacije imamo opravka s tendenco
etatizacije, ki ohranja socialni mir med sedanjimi izvajalci
storitev. Financiranje programov preveč ostaja na javnofinančnih virih. Celo tam, kjer prihaja do prenosa na porabnike
(zdravstvo), je opazno, da cilj ni večja izbira in vpliv te posameznikove izbire na dejavnost, temveč dodatna obremenitev
za ohranitev nespremenjene organizacijske in zaposlitvene
strukture. Izvajanje storitev je kar v celoti zaupano javnim
zavodom, ki so v lasti države, pri tem pa uporabniki nimajo
vpliva na dejavnost.

Domače banke, tudi tiste, ki se lahko postavljajo z mednarodnim poslovanjem, ne obvladajo poslovanja na spreminjajočih
se tujih denarnih in finančnih trgih. Globalizacija financ
poteka brez njihovega sodelovanja. Za tozadeven samostojen
konkurenčni nastop na tujih trgih niso usposobljene, doma
pa rabijo zaščito pred tujimi bankami. Kljub izraziti zahtevi po
večanju konkurence med domačimi bankami je domači konkurenčni prostor premajhen, da bi na njem zrasli »zmagovalci«. ki bi lahko nastopali v konkurenčnem boju na tujih
trgih. Sanacija bank, lastninsko preoblikovanje obstoječih
podjetij in nastajanje povsem novih podjetij razkriva pomanjkanje usposobljenosti domačih bank za delovanje v tržnih
razmerah. Ta se kaže v neustreznem upravljanju z riziki,
nepoznavanju tehnik ocenjevanja kreditnih zahtevkov,
pomanjkljivi zaščiti upnikov z oblikovanjem učinkovite bonitetne informacijske mreže. Domače banke nimajo nikakršnih
pomembnih konkurenčnih prednosti pred bankami iz razvitih
držav. Internacionalizacija bančnega in siceršnjega finančnega sistema bo le delno odigrala svojo razvojno vlogo.
Posredno pa bo prišlo do nekaterih strukturnih sprememb, ki
bodo posledica umikanja bank iz podjetniškega sektorja,
nastajanja drugih, novih, finančnih in nebančnih finančnih
posrednikov. Tako imenovana sekuritizacija (razumemo jo
lahko kot by-pass bančnemu sistemu) prenaša poudarek od
kreditnega financiranja podjetij na trge denarja in kapitala in
na finančno posredovanje, ki temelji na trgu. V odnosih
s podjetji se bodo banke usmerjale v zagotavljanje tako imenovanega »venture« kapitala, v odnosih s prebivalstvom pa
bodo morale razviti ponudbo storitev, ki bo zadoščala čedalje
večji finančni zahtevnosti potrošnikov, staranju prebivalstva
in spremembam v njegovih navadah. Opazne pa so že tudi
spremembe v sektorju podjetij, ki krepijo funkcijo zakladništva (hišnih bank ali internih bank) ter krepitev izvenbilančnega poslovanja, povezanega predvsem s procesi sekuritizacije. Vse skupaj poudarja vlogo zakladništva in novih finančnih tehnologij za upravljanje s sredstvi in obveznostmi.

Čeprav je mogoče na podlagi slovenskih javnomnenjskih raziskav%oditi o tem, da je varnost (razumljena kot državna skrb
za storitve) večja vrednota od svobode (v smislu svobode
izbire in večje nagnjenosti k tržnemu izvajanju storitev), ima
usmeritev k večji etatizaciji in centralizaciji oskrbe s temi
storitvami svoje javnofinančne meje. Zato bo treba ponovno
opredeliti in predvsem zožiti obseg mreže javnih služb in
v tem okviru tudi javnih zavodov v Sloveniji. Razširiti in
povečati se bodo morale druge oblike ponudb storitev,
s prenosom (prodajo, oddajo) zmogljivosti zasebnim izvajalcem. Z razširitvijo privatizacije tudi na dejavnosti, ki opravljajo
javne službe, se bo država razbremenila dela ustanoviteljskih
obveznosti, ohranila pa bo pomebno nadzorno in finančno
vlogo.

V zavarovalništvu sodi Slovenija s svojimi 3,3-odstotnim
deležem bruto zavarovalnih premij v BDP pri splošnem zavarovanju med manj razvite južnoevropske (sredozemske)
države. V absolutnem znesku premij na prebivalca sta za njo
le Portugalska in Turčija, po znesku premij in tržnem deležu
pa Luksemburg in Islandija. Pri življenjskem zavarovanju ima
samo Turčija izkazano nižjo premijo na prebivalca, po znesku
premij pa je Slovenija na zadnjem mestu. V relativno kratkem
času je mogoče razvojno največ doseči pri večanju ponudbe
raznih oblik življenjskega zavarovanja, ki ga kaže dopolniti
z varčevalno sestavino in povezati z bankami. Siceršnji premiki v sistemih socialnega, pokojninskega in zdravstvenega
zavarovanja v smeri individualnih zavarovanj (od prvega
k drugemu in tretjemu stebru) odpirajo tržne možnosti za
skupen nastop bank in zavarovalnic, zgrajen na ustreznem
reguliranem jamstvu države. Neposredna posledica zakonskih sprememb se bo takoj pokazala v upravljanju s sredstvi in
obveznostmi, kjer bo osnovno vodilo skrb za dolgoročno
vrednost naložbenega portfelja. Nadzorni organi bodo morali
razrešiti že zdavnaj zaznan in nerešen problem oblikovanja
cen, bruto premij zavarovalniških produktov in stabilnega ter
trdnega razmerja med sestavinami premije. Nadzor nad
cenami bo imel podobno vlogo kot reguliranje dela bančnega
sistema za zmanjšanje tveganj pri naložbah in zbiranju sredstev.

6.4.4. TURIZEM KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST
Razmere in položaj turističnega gospodarstva v Sloveniji so
posledica preteklega splošnega zanemarjanja storitvenih
dejavnosti in pretekle koncentracije gradnje nastanitvenih
zmogljivosti na ozemlju sosednje Hrvaške. Ob tem je trenutno
najbolj pereč problem slovenskega turizma nizka izkoriščenost obstoječih zmogljivosti zaradi dogodkov, povezanih
z razpadom nekdanje skupne države. Prav tako hud problem
je nizka turistična potrošnja (tuji turisti so leta 1990 poprečno
dnevno potrošili v Sloveniji 44 dolarjev. Švica pa je leto prej
beležila 130 dolarjev), ki je rezultat slabe kakovosti turistične
ponudbe. Po kriterijih nastanitvenih zmogljivosti in turističnega dohodka sodi Slovenija med slabo razvite turistične
države, čeprav nekateri podatki kažejo dokaj visok delež prilivov od turizma v primerjavi z vsemi prilivi v tekočem delu
plačilne bilance. Domače hotelske in izvenhotelske zmogljivosti v letu 1992 zaostajajo za avstrijskimi skoraj 19-krat. za
švicarskimi pa 8-krat. Občutno zaostaja tudi v izkoriščenosti
zmogljivosti, kjer je njena povprečna letna zasedenost leta
1993 28-odstotna v primerjavi z avstrijsko, ki je bila skoraj
34-odstotna in švicarsko, ki je bila 35-odstotna. Število
nočitev v letu 1992 komaj presega polovico tistih iz rekordnega leta 1986, skoraj 27-krat je manjše od avstrijskega in

Ni pričakovati prodora domačega zavarovalništva v tujino.
Nasprotno, pri premoženjskem in škodnem zavarovanju bo
101

poročevalec, št. 19

skoraj 17-krat od švicarskega števila nočitev iz leta 1991. Te
primerjave kažejo na precejšnje rezerve za povečanje turističnega prometa ob obstoječih zmogljivostih. Devizni priliv
od turizma je leta 1990 (pred začetkom razpada nekdanje
skupne države) znašal 857 mio dolarjev (420 dolarjev na
prebivalca), v Avstriji 11362 mio (1491 dolarjev na prebivalca)
in v Švici 6652 mio dolarjev (1022 dolarjev na prebivalca).

POMEMBNEJŠI MAKROEKONOMSKI KAZALCI RAZVOJA
REPUBLIKE SLOVENIJE

Temeljni strateški cilji prihodnjega razvoja turizma so zato:
• povečanje izkoriščenosti obstoječih zmogljivosti, predvsem na račun tujih turistov iz zahodnoevropskih držav, na
raven doseženo preJ osamosvojitvijo;
• izboijšaTiie kakovosti turistične ponudbe In povečanje
tunstTčne potrošnje;
• razvijanje dogovorjene vrste In oblike turizma (npr, ekološki, socialni);
• razvijanje domačega socialnega turizma za dohodkovno
šibkejše sloje.

PROIZVODNA STRUKTURA BRUTO
DOMAČEGA PROIZVODA
Bruto domači proizvod
100.0 100.0 100.0
5.5
Kmetijstvo
4.5
4.4
3.8
3.0
Industrija
35.4 35.7 35.3
5.3
Storitve
52.4 52.2 53.9
6.0
BDP na prebivalca v USD
6366 6580 9050
5.5
BDP na prebivalca
po kupni moči v USD
8580 8960 12320
5.5
DELEŽI MENJAVE
S TUJINO V BRUTO
DOMAČEM PROIZVODU
Izvoz blaga in storitev
59.0 59.8 65.8
7.2
Uvoz blaga in storitev
58.4 57.7 64.9
7.6
KATEGORIJE KONČNE
PORABE V BRUTO
DOMAČEM PROIZVODU
4.7
Domača zasebna poraba
54.0 53.6 51.2
Javna poraba
21.3
21 17.7
2.5
Investicije v
osnova sredstva
17.7 19.4 25.4
10.3
STRUKTURA STROŠKA DELA
Sredstva zaposlenih
4.6
100.0 100.0 100.0
Čiste plače in
5.2
drugi prejemki
57.4 58.8 61.0
Prispevki delojemalcev
3.8
26.0 25.4 24.4
Prispevki delodajalcev
16.6 15.8 14.6
3.1
DELEŽI JAVNEGA SEKTORJA
V BRUTO DOMAČEM
PROIZVODU
4.3
Prihodki javnega sektorja
47.1 46.0 43.0
4.0
Odhodki javnega sektorja
46.7 46.8 43.0
ZAPOSLENOST
Delovno aktivno prebivalstvo
2.0
(povprečje leta, v tisočih)
787.6 787.6 888.7
Stopnia brezposelnosti
po ILO
9.2
8.9
4.9
3.5
Produktivnost dela
4.5
4.0
3.5
Vir: Leto 1993 Zavod RS za statistiko, Banka Slovenije, ocene Zavoda
RS za makroekonomske analize in razvoj, obdobje 1994-2000 Ocene
Zavoda RS za makroekonomske analize in razvoj

SCENARIJ
1993

Te cilje oo mogoče uresničevati:
• s sprostitvijo in vzpodbujanjem podjetništva in zasebne
iniciative iiTž ustreznimi mehanizmi financiranja In prirTobT^
vanja začetnih sredstev;
• z oblikovanjem jasne strategije In konkretnih letnih In
dolgoročnih ciljev;
em ekoloških standarajanjem in instrogim
• u uvajanjem
strogimspoštovanje
si
dov za ohranjanje ekološke neoporečnosti turističnih destinacij;
spodbujanjem turističnega povpraševanja materialno
• z vzpodbujanjem
i
šibke ših družbenih skupin;
• z ž5ol|šanjem prometnih In telekomunikacijskih poV6Z8V*
> "u~učlnkovito ločitvijo predstave o Sloveniji kot turistični
destlnaciji od predstav, povezanih z vojno aH drugačno
nestabilnostjo;
• s trzenjemkulturnlh In športnih storitev; ob ustreznem
okolju bi lahko
aktivnost
igraT
.
- umetnikov
—
■ (npr, gTasEenTkov,
*"
lac«
cev, slikarjev itd.rnTšporfnikov (npr, smučarjev, veslačev,
alpInistovTitdT
ob doseganju
učinkov
alpinistov, itd.) od
qosegan|u ugodnih
ugoonin ekonomskih
ei
prispevala k promociji Slovenije v tujini.
Odločilni turistični preboj je po vsej verjetnosti povezan
s stabilizacijo celotnega nekdanjega jugoslovanskega prostora.

2000

povpreč.
stop. rasti
1995-2000

temelječ na ažuriranih ugotovitvah obstoječega stanja v slovenskem gospodarstvu, ki jih pripravlja Zavod RS za makroekonomske analize in razvoj. Z njimi vlada določi temeljne
parametre, ki jih upošteva pri pripravi proračunskega memoranduma in predloga zakona o proračunu.

RAZVOJNE ODLOČITVE - OB PRIPRAVI STRATEGIJE
GOSPODARSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE
UTEMELJITEV PROJEKTA
Da bi lažje razumeli mesto in vlogo Strategije gospodarskega
razvoja Slovenije, je potrebno povsem na kratko opisati nekatere osnovne značilnosti veljavnega sistema načrtovanja
v Sloveniji. Ker sta sistem ureditve kratkoročnega in dolgoročnega načrtovanja povezana, ju je smiselno obravnavati in
predstaviti kot celoto.

Vsebina Pomladanskega poročila se je prilagodila jasno izraženi potrebi po vzpostavitvi večletnega načrtovanja proračun'
skih sredstev. Tako poleg kratkoročne, konjunkturne analiz*
vsebuje tudi projekcijo srednjeročnih gibanj In opredelit*'
temeljnih sestavin ekonomskih politik. Vsebuje podati
o realizaciji predhodnega leta, projekcijo tekočega leta i"
projekcijo gibanj za naslednje štiriletno obdobje. To seved*1
ne pomeni, da določene problematike, če bo za to obstaja *
potreba, ne bo osvetlila tudi za daljše časovno obdobje (naz*l
in naprej). Pomladansko poročilo je dokument strokovfl*1
narave. Služi pripravi proračunskega memoranduma, pa tu«
kot dodatno izhodišče za pripravo predloga proračuna
naslednje leto.

SISTEM KRATKOROČNEGA NAČRTOVANJA
Za potrebe kratkoročnega planiranja je potrebno vsako leto
pripraviti sledeče ključne dokumente po vrstnem redu, v katerem so opisani: Izhodišča za pripravo državnega proračuna,
Pomladansko poročilo, Proračunski memorandum, Jesensko
poročilo in Predlog zakona o proračunu Republike Slovenije.
Ključni ustanovi, ki sodelujeta pri pripravi teh dokumentov,
sta Zavod Republike Slovenije za makroekonomske analize in
razvoj ter Ministrstvo za finance.

Proračunski memorandum je dokument Vlade. Povzel^
temelje razvojne, makroekonomske in socialne politike, hkr»'

Izhodišča za pripravo državnega proračuna so dokument,
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pa je v nekaterih elementih tudi projekcija večletnega državnega proračuna in obrazložitev predloga zakona o državnem
proračunu za naslednje leto.
Večletne proračunske projekcije so prikazane le v proračunskem memorandumu, v katerem je, tako kot v Pomladanskem
poročilu, vedno predstavljena slika šestih let. Če označimo
leto, v katerem pripravljamo memorandum s t, je v proračunskem memorandumu slika za obdobje t-1 do t+4. Po potrebi
so v dokumentaciji za preteklo obdobje zagotovljene tudi
daljše podatkovne serije.
Projekcije za naslednja tri leta, po letu, za katero se sprejema
letni proračun, so razdelane po glavnih virih prihodkov ter po
osnovnih ekonomskih namenih porabe (plače, materialni
stroški, posamezne vrste socialnih transferov, subvencije,
investicije itd.). Dana je osnovna projekcija računa financiranja. Prikazana so tudi predvidena razpoložljiva sredstva posameznih ministrstev po glavnih namenih porabe.
Jesensko poročilo vsebuje podrobnejšo novelirano kratkoročno analizo za tekoče leto (zadnji posnetek stanja) in ažurirano napoved gibanj v prihodnjem letu. Vladi omogoča seznanitev z najnovejšimi gibanji v slovenskem gospodarstvu, kar ji
zagotavlja dodatne informacije, ki jih, poleg vloženih amandmajev Državnega zbora, uporablja pri pripravi popravljenega
predloga proračuna za prihodnje leto.
Predlog zakona o proračunu za naslednje leto vsebuje besedilni del, v katerem so le tista podrobnejša določila o zagotavljanju in razpolaganju s proračunskimi sredstvi v prihodnjem
letu, ki niso določena že s sistemsko zakonodajo, bilanco
prihodkov in odhodkov proračuna, nadalje račun financiranja
in posebni del po uporabnikih, kjer so prikazani dejanska
realizacija predhodnega leta, ocena tekočega leta in predlog
sredstev za naslednje leto - podrobno po postavkah. Vse bolj
jasno je izražena tudi potreba po dolgoročnejšem proračunskem dokumentu, okvirno usklajujočim in opredeljujočim
nekatere elemente proračuna, ki zahtevajo načrtovanje za več
let vnaprej.
Problemov v zvezi z delovanjem sistema kratkoročnega
načrtovanja je precej. Omenimo le tisto v zvezi s sprejemanjem proračunskega memoranduma (način in čas, ko ga je
Slika St. 1:

potrebno predložiti Državnemu zboru) in časom, povezanim
s sprejemanjem proračuna. Začasno financirajne (še posebej,
če traja več mesecev) mora postati način, ki je za urejevanje
funkcioniranja države uveden le izjemoma in ne praviloma. Če
bi se izjema oblikovala kot pravilo, bi bil institucionaliziran
sistem motenega delovanja države, ki bi bil daleč od željenega tudi v danih pogojih. Ker je sistem proračunskega usklajevanja ključni mehanizem usklajevanja na ravni države, je za
normalno delovanje države, pa tudi sistema planiranja kot
enega od njenih funkcijskih enot, pravočasno sprejemanje
proračuna bistvenega pomena.
PREDLOG UREDITVE RAZVOJNEGA NAČRTOVANJA
Drugi del veljavne ureditve načrtovanja v Republiki Sloveniji
se nanaša na razvojno načrtovanje. V sistemu priprave proračuna Republike Slovenije sta tudi dva dokumenta, ki imata ne
le letni (kratkoročni), ampak tudi večletni značaj (srednjeročni). To sta Pomladansko poročilo in Proračunski memorandum. Oba dokumenta, pripravljena na že opisan način,
bosta postopoma omogočila vzpostavitev operacionalizacije
sprejetih razvojnih odločitev in hkrati prilagoditev želja
dejanskim možnostim. Tako bo vzpostavljena sistematična
kontrola uresničevanja sprejetih razvojnih odločitev in uveden ustrezen mehanizem prilagajanja. Del Pomladanskega
poročila, ki se nanaša na srednjeročno obdobje razvoja, bo
tako v veliki meri moral temeljiti na izhodiščih strategije
gospodarskega razvoja.
Ker mora projekcija srednjeročnih gibanj temeljiti na neki
strategiji razvoja, je seveda veliko bolje, če je ta jasna, dogovorjena in sprejeta. Če bi želeli, da predlagana shema vsakoletnega postopka sprejemanja proračuna, ki vključuje tudi
elemente razvojne politike, vsebinsko resnično zaživi, je bila
odločitev o izdelavi Strategije gospodarskega razvoja Slovenije nujna.
Reševanje problematike priprave strategije zahteva predhodno poenotenje pojmov, povezanih z opredelitvijo celovitega pristopa k sistemu ureditve dokumentov, ki se ukvarjajo
z razvojno problematiko. Shema, ki sledi, nadgrajuje sistem
ključnih letnih dokumentov s predlogom reševanja razvojno
usmerjenih vprašanj:

Shematski prikaz povezav v predlaganem sistemu razvojnega načrtovanja
strategijo družbenega razvoja Slovenije
~^W.
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strategija gospodarskega razvoja Slovenije

pomladansko poročilo
- kratkoročna konjukturna analiza
- projskcila srednjeročnih gibani
- opredelitev temeljnih sestavin ekonomikti politik
-leta t-1, t, t+l.1+2,1+3,t+4
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proračunski memorandum
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v celoti osredotočil na reševanje makroekonomske problematike. Za slednjo je bilo v lastni državi seveda potrebno prevzeti
odgovornost v celoti. Z ukinitvijo podpredsedniške funkcije je
bila ukinjena tudi neka, recimo temu tako, vmesna raven
koordinacije na nivoju, ki je višje od posameznega ministrstva, tako da je bila koordinativna vloga, ki je širša od posameznega področja, v celoti naložena izključno predsedniku
Vlade. Tako na nek način ni organa ali organizacije, ki bi bil
sposoben absorbirati širši način razmišljanja, kaj šele na
vladnem nivoju opravljati koordinacijo denimo družboslovne
problematike v celoti3. Zahteve za izdelavo nekega krovnega
strateškega dokumenta so bile vse pogostejše in Vlada je
zadolžila ZMAR, da opravlja koordinacijo njegove priprave.
Ob opisanih pogojih je bila z vidika možne vsebinske koordinacije strokovno korektna odločitev lahko le izdelava Strategije gospodarskega razvoja Slovenije (SGRS). Da so se pripravljalci slednje zavedali omejenega problema, dokazujeta
dve dejstvi. Slika št.1, v kateri je jasno prikazana ločitev med
strategijo družbenega in gospodarskega razvoja, je bila
v rahlo modificirani obliki pripravljena že pred začetkom
priprave SGRS, in drugo, izbrani koncept priprave SGRS
vsebuje tudi mejna področja srečevanja ekonomije s socialnimi, regionalno-prostorskimi in ekološkimi vprašanji,
seveda spet le v tolikšni meri, kolikor je problematika povezana z ekonomskimi posledicami. Hkratno obvladovanje In
usklajevanje političnih, socialnih (začenši od sistema vrednot) In ekonomskih vprašanj, ki bi bilo morda Ideal razvojnega modela neke države, je presegalo (presegal) operativne možnosti izvedbe projekta in možnost priprave enotnega usklajenega razvojnega dokumenta.
Po sprejeti odločitvi o pripravi Strategije gospodarskega razvoja Slovenije se je bilo v naslednjem koraku potrebno opredeliti do vsebine in načina priprave razvojnega dokumenta
na področju gospodarstva. Sprejeta je bila odločitev, da se
uporabi pristop, ki zajema celotno narodno gospodarstvo in
ki obsega ključna makroekonomska področja, njihovo povezavo z mejnimi neekonomskimi vprašanji ter razčlenitev
gospodarstva na tista področja, kjer je razvojna vloga
države najpomembnejša. Izbrani pristop so pri pripravi svojega razvojnega dokumenta uporabili Norvežani (Long-Term
Programme 1994-1997; May 1993), ki so ena od metodološko
vodilnih držav na področju razvojnega načrtovanja, podoben
pristop pa je uporabljen tudi pri pripravi ključnega razvojnega
dokumenta Evropske Unije (White Paper Growth, Competitiveness, Employment - The Chalenges and Ways Forvvard
into the 21" Century; December 1993). Gre torej za dokument,
ki je pripravljen po vzoru najnovejših razvojnih dokumentov
v svetu. Uporabljeni pristop se močno razlikuje od dosedanjih obstoječih planskih dokumentov, predvsem v smislu
večje indikativnosti in drugačne vsebine, ki jo zajema. Razlike
so tudi posledica dejstva, da je dokument pripravljen za
državo, ki se nahaja v procesu prehoda. Na nek način ga
omejuje obstoječe znanje v slovenskem prostoru (metodologija načrtovanja na prehodu, strokovno nerazčiščena posamezna specifična vprašanja, strokovno slabo pokrita posamezna področja ipd.) in izbrani način priprave dokumenta,
o čemer več v nadaljevanju. Je vsebinsko raznovrstnejši in
nekoliko manj operativno naravnan dokument kot industrijska politika (industrial policy) v širšem smislu besede4. Uporabljeni pristop je nekoliko nekonvencionalen v smislu večjega poudarjanja vloge podjetništva v razvoju gospodarstva
kot je to običajno v razvojnih dokumentih države, po katerih
se zgleduje.

Shema potrebuje nekatera pojasnila in opisna dopolnila.
Omejili se bomo le na tisti njen del, ki se ukvarja z reševanjem
razvojno usmerjenih vprašanj.
Smiselno je, da je Strategija gospodarskega razvoja Slovenije pripravljena v pisni obliki, kot dokument, ki ga sprejme
Vlada. Zapisana usmeritev omogoča sprotno preverjanje
konsistentnosti sprejetih ukrepov in viijo raven usklajenosti
vladnih ukrepov. To omogoča oblikovanje jasnega sistemskega okvira za poslovanje podjetij, ki ga vlada s svojimi
vsakodnevnimi ukrepi in sprejetimi zakoni postopno uresničuje in trajno podpira (ustvarjanje stabilnih makroekonomskih razmer poslovanja). Ta dokument je nujen tudi zaradi
neposredno izraženih zahtev tujih institucij. Mednarodno
okolje od vsake države (vlade) zahteva jasno predstavo o njenem razvoju in možnost preverjanja njenega uresničevanja.
Strategija družbenega razvoja Slovenije bi v izdelavo morala
vključevati ftirfti krog javnosti, predvsem znanstveno-raziskovalnih delavcev s področja družboslovja. Izhajati bi
morala iz opredelitve temeljnih vrednot in prioritetnih ciljev
ter težiti k uresničitvi zamisli ravnotežja tematsko najširše
opredeljenih razvojnih vprašanj. Strategija družbenega razvoja Slovenije je tematika, ki bi jo morali doreči v daljšem
časovnem obdobju, v veliki meri pa bi bila odvisna od že
sprejetih civilizacijskih norm prostora, ki se mu želimo postopoma priključiti ali ga soustvarjati. Izdelava kakršnegakoli
razvojnega dokumenta je seveda proces, ki bi moral vključevati kar največje število intelektualcev z različnih strokovnih
področij. Nosilec tega procesa, ki bi ga bilo morda smiselno
organizirati v obliki dolgoročne projektne naloge, bi morala
biti Vlada (težko se je opredeliti za neko krovno ministrstvo)
ali celo Državni zbor. Strategija gospodarskega razvoja Slovenije bi skozi postopno razreševanje problematike vizije razvoja črpala globalne usmeritve in jih izrazila1 tako, da bi jih
bilo mogoče učinkovito in uspešno uresničiti.
Pomladansko poročilo (in na njem temelječi proračunski
memorandum) opravljata kontrolno in izvedbeno funkcijo
uresničevanja dogovorjene strategije razvoja in izpostavljata
področja, kjer se le-ta ne uresničuje. Tako omogočata
ustrezno prilagajanje tekoče politike in hkrati opozarjata na
morebitne potrebne korekcije razvojne politike. Oba omenjena dokumenta sta ključni vezni člen med tekočo in razvojno politiko.
Seveda bi bilo, izhajajoč iz medsebojnih relaci|, smiselno
oblikovati najprej strategijo družbenega razvoja Slovenije, ki
bi ji na področju gospodarstva sledila strategija gospodarskega razvoja, tej pa proračunski memorandum in končno
proračun. Razlog, da to ni bilo tako, je seveda povsem praktične narave. Izgradnja nove države (pomembna elementa sta
tako metodologija načrtovanja kot tudi njena konkretizacija)
je dolgotrajnejši proces. Nemoteno delovanje države žal ne
dovoljuje obdobja prilagajanja in brez sprejetega proračuna
si delovanja države seveda ne moremo zamišljati. Tako je
postopek nastajanja dokumentov, povezanih z razvojnim
načrtovanjem, iz objektivnih razlogov na nek način postavljen na glavo. Razreševal se bo s postopnim prilagajanjem
sicer vsebinsko podrejenih dokumentov.
ZAKAJ STRATEGIJA GOSPODARSKEGA RAZVOJA
To seveda še ne daje v celoti odgovora, zakaj je bila sprejeta
odločitev za izdelavo krovnega dokumenta na ravni gospodarstva, če bi bilo vendarle mogoče izdelati nek tip dokumenta, ki bi ga lahko po zgornji sistemizaciji imenovali strategija družbenega razvoja. Da bi bila odločitev lažje razumljiva,
je potrebno poseči nekaj let nazaj. Koncept vseobsežnega
planiranja, ki je zajemal hkratno pripravo planskih dokumentov na ekonomski, socialni in prostorski ravni, je bil v novi
državi ukinjen. Z njim je bila ukinjena tudi ustanova, ki je bila
sposobna omenjene koordinacije - takratni Zavod RS za
družbeno planiranje. Prostorska problematika je bila
z Zavoda prenošena na Ministrsvo za okolje in prostor (tu je
bil oblikovan samostojen Zavod RS za prostorsko planiranje),
preostanek institucije pa je bil oblikovan v2 Zavod 3RS za
makroekonomske analize in razvoj (ZMAR). ZMAR se je
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' Pod pokroviteljstvom Ministrstva za znanost in tehnologijo je bil*
v času od 10. do 12. oktobra 1994 na Bledu organizirana strateška
konferenca - O strategiji družbenega razvoja in razvoja družboslovni^
raziskav, ki jo je vodil prof. dr. Veljko Rus. Tematika, ki je bila predme'
konference, je brez dvoma dober primer načina razmišljanja, ki bi
lahko zaključilo v oblikovanju strategije družbenega razvoja Slovenije
Omenjena konferenca je zato lahko dober zametek za nadaljevanj6
dela v smeri iskanja sozvočja med sociološkimi, politološkimi in ekO'
2nomskimi vidiki razvoja naše države.
3 Število zaposlenih se je v tem času z okoli 100 zmanjšalo na okoli 4°,
2. decembra 1994 je stopil v veljavo zakon, ki ZMAR spreminja v ura"
RS za makroekonomske analize In razvoj.
♦Tista, ki se ne osredotoča le na predelovalno industrijo, ampa*
zajema tudi posamezne elemente delovanja gospodarstva kot celote104

• uporabo vzorca podobnih dokumentov, napisanih za druge
države, svetovno gospodarstvo in posamezne regije,
• intenzivno uporabo najpomembnejše obstoječe domače in
predvsem tuje literature In statističnih virov, ki zadevajo
ekonomski razvoj v svetu in pri nas v prihodnosti.

KAKO JE NASTAJALA STRATEGIJA GOSPODARSKEGA
RAZVOJA
Sklep, naj se pripravi Strategija gospodarskega razvoja Slovenije, je Vlada sprejela junija leta 1993. Določila je, naj bo
nosilec projekta Zavod R Slovenije za makroekonomske
analize In razvoj. Oblikovala je koordinacijsko skupino, ki so
jo sestavljali prof. dr.: Marjan Senjur (Ekonomska fakulteta),
prof.dr. Franjo Štiblar (Pravna fakulteta in Ekonomski Inštitut pri pravni fakulteti) in doc. dr. Janez Potočnik (Zavod RS
za makroekonomske analize in razvoj), in jo zadolžila za
vodenje ter izvedbo projekta.

K pripravi dokumenta so bili povabljeni (po mnenju koordinacijske skupine najbolj pristojni) domači strokovnjaki za
posamezna vsebinska področja dokumenta. Bolj kot zahteva, da bi bili vključeni prav vsi strokovnjaki, je bila pri izbiri
vodilo zahteva, da bo posamezno področje pokrito z najboljšim pristojnim domačim strokovnjakom. Preko 90% povabljenih se je odzvalo povabilu in sodelovalo z avtorskimi prispevki
za posamezna področja, na obeh delovnih konferencah in pri
pripravi dispozicije, vmesnega ter skupnega končnega poročila. Za sestavo slednjega seveda prevzema odgovornost
koordinacijska skupina.

Za način priprave strategije gospodarskega razvoja je bil
uporabljen presek stanja obstoječega znanja pretežno ekonomske stroke. Ključna razloga za tak način priprave strategije sta bila dva, in sicer:

Tako je sodelovalo preko 50 domačih strokovnjakov iz 25
ustanov kot neposrednih piscev; ob njih pa še 25 strokovnjakov ZMAR ter nekateri drugi. Med avtorji je 43 domačih
doktorjev znanosti (28 univerzitetnih učiteljev); 20% je žensk.

• izražena je bila potreba po relativno hitri pripravi strateškega dokumenta in
• relativno kratek čas priprave, brez pretirane publicitete, je
omogočal, da se vprašanja, ki se pogosto izrabljajo v politične
namene, niso spolitizirala že v postopku priprave dokumenta.

Ustanove, iz katerih prihajajo slovenski sodelavci, vključujejo
obe ekonomski fakulteti, pa tudi druge fakultete obeh univerz,
institute univerz in druge institute, zavode, strokovne službe
ministrstev in Državnega zbora, Banke Slovenije ter mednarodnih ustanov (CEEPN, Univerze Glasgovv, Misije Slovenije
v tujini, FAO, Svetovne banke).

To pomeni, da za potrebe strategije gospodarskega razvoja
niso bile pripravljene posebne raziskave trajnejše narave, kar
na nekaterih področjih seveda objektivno omejuje domet strategije.
S strani koordinacijske skupine predlagana Izhodišča in
dispozicijo projekta strategije gospodarskega razvoja Slovenije je Vlada sprejela v decembru 1993.
Za pripravo prispevkov so bili k pripravi strategije povabljeni
posamezni sodelavci projekta, koordinacijo skupine sodelavcev, ki je sodelovala pri pripravi posameznega poglavja, so
opravljali koordinator)! posameznih poglavij strategije, koordinacijo celotnega dokumenta pa že omenjena koordinacijska skupina. Vse bilančne in modelske izračune so, usklajeno
s besedilnim delom strategije, opravljali strokovnjaki Zavoda
RS za makroekonomske analize in razvoj. Koordinacija dela
je tako potekala na treh ravneh z jasno razdeljenimi nalogami,
kar se je izkazalo kot primerno in operativno.

Vsaj desetina sodelujočih Slovencev je doktorirala ali vsaj
magistrirala iz ekonomskih ved na uglednih univerzah v tujini
(ZDA), vsaj desetina je bila ali je zaposlena na ekspertnih
mestih v mednarodnih ekonomskih organizacijah (UN, WB,
OECD, FAO, Univerza Glasgovv) in vsaj 20% jih je opravljalo
nalogo gostujočega profesorja na tujih univerzah.
Praktično je bila vključena večina pomembnejših slovenskih
ekonomskih strokovnjakov in hkrati odločilne institucije, ki
delujejo na področjih, ki jih obravnava SGRS. Sodelovali so
mikro in makro ekonomisti, ekonomisti in strokovnjaki z drugih področij, ki so v dokumentu obdelana, ljubljanski strokovnjaki z mariborskimi in tudi s tistimi slovenskimi strokovnjaki,
ki so trenutno v tujini.

Za potrebe strategije sta v času njene priprave potekali tudi
dve delovni konferenci, ki so se ju udeležili praktično vsi
sodelujoči domači strokovnjaki in sodelavci iz tujine. Prva
konferenca je bila v začetku leta 1994 (februar) v Preddvoru
pri Kranju. Namen te je bil predvsem razprava o ključnih
razvojnih problemih, dogovor o konceptu priprave strategije
in dogovor o nadaljnji organizaciji in poteku dela na projektu.
Druga delovna konferenca je bila oktobra 1994 v Ribnem pri
Bledu. Na njej so udeleženci razpravljali o predlogu končnega
besedila strategije. Rezultat te konference so bile konkretne
(tudi pisne) pripombe in nasveti za zaključno fazo dela na
projektu.

K povečanju kakovosti dokumenta so prispevali nasveti iz
tujine, ki so jih posredovali svetovalci - sodelavci relevantnih
institucij (tistih, ki se ukvarjajo z razvojnimi problemi v svetu
ali so pomembne za ekonomsko sodelovanje Slovenije) držav,
ki so pripravile podobne dokumente pa tudi posamezni tuji
instituti oziroma njihovi ugledni raziskovalci.
Mednarodne institucije, ki so sodelovale v pripravi, so:
Svetovna banka: aktivno je sodeloval Roberto Rocha, zadolžen kot rezidenčni predstavnik za Slovenijo; seznanjena
z napredkom pri delu na dokumentu sta: Marcello Selovvski,
glavni ekonomist za Evropo v Svetovni banki ter Michael
Bruno, podpredsednik, zadolžen za raziskovanje. V posameznih fazah pa so z nasveti sodelovali tudi naši ljudje v Svetovni
banki, med njimi Milan Vodopivec, Boris Pleskovič, Milan
Cvikl.

Eden od temeljnih ciljev strokovne koordinacije v pripravi
strategije je bil zagotoviti najvišjo možno stopnjo verodostojnosti (kredibilnosti), kakovosti in pravilnosti dokumenta
s strokovnega, znanstvenega vidika. Absolutnih kriterijev za
dosego najvišje možne kakovosti pripravljene strategije ni, saj
9re za družboslovno področje in hkrati za objektivno načrtovanje prihodnosti. Oboje daje projektu značaj mehkosti (soft
Science).

Evropska unija: redno je sodeloval gospod Francis VVoeriing
iz DG2 v Bruslju, seznanjeni z delom pa so George Metakides
(ESPRIT) in pomočnik direktorja za Vzhodno Evropo v EU R
VVissels. Bela knjiga (White Paper) EU je služila s svojimi
usmeritvami kot eno izhodišč za pripravo slovenske ekonomske strategije.

KAKOVOST IN VERODOSTOJNOST DOKUMENTA
Ob pomanjkanju neposrednih kriterijev za kakovost ostajajo
tako posredni. Gre za vključitev najkompetentnejših subjektov in najpomembnejših materialov, ki naj bi zagotovili kakovost, verodostojnost in realističnost SGRS. Prizadevanja v,priPravi dokumenta so zato šla v smeri:

EBRD iz Londona:je seznanjena z delom (predstavnik za
Slovenijo Oliver Descamps); strokovno sta svetovala: gospa
Francesca Pissarides in pomočnik glavnega ekonomista
EBRD gospod de Lago.

• izbora najboljših možnih sodelavcev (zajemanje čim širnega kroga pristojnih domačih in tujih strokovnjakov),
• vključitev vseh pomembnih domačih in tujih ustanov v pripravo dokumenta.

Med državami in ustreznimi dokumenti sta bili v pripravo
vključeni predvsem Norveška in Nizozemska, in sicer zaradi
105
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kakovosti strateških dokumentov, ki sta jih pripravili, ter
zaradi nekaterih podobnosti s položajem Slovenije. Norveško
(ki ima med poznanimi najbolj celovit strateški ekonomski
dokument - služil je kot ena metodoloških osnov za pripravo
slovenskega) je zastopal Nils Axel Braaten, ki je sodeloval pri
pripravi norveškega dokumenta, sicer pa vodi oddelek za
ekonomsko politiko in raziskovanja v norveškem finančnem
ministrstvu. Nizozemsko je predstavljal svetovno znani Centralni planski institut (Tinbergenov) iz Haaga, njega pa direktor za mednarodne študije Bjorn van Hammel. Koristile so
strateške, vizijske napovedi in metodološki pristopi te ustanove.
V zadnji fazi priprave prve verzije dokumenta sta bila proučena tudi edina dva obstoječa strateška dokumenta Iz
drugih držav na prehodu, oba nastala v letu 1994, ki predstavljata Poljsko in Madžarsko. Ekonomski poudarki v teh dokumentih so podobni kot v slovenskem (kar je spet svojevrstna
prevera ustreznosti). Omenjena dokumenta se od slovenskega razlikujeta v tem, da gre za dokumenta političnih strank
(ne le rezultat dela strokovnjakov), (torej za neke vrste politična programa) in da sta manj strokovno utemeljena, hkrati
pa pokrivata poleg ekonomskih mnogo bolj intenzivno tudi
druga družbena razvojna vprašanja.

tematiko obravnavajo podrobneje, bolj razdelano in z večjim
upoštevanjem specifičnih strok, ki jih dejavnost področja
posameznega področja/sektorja vključuje. Strategija gospodarskega razvoja torej ne želi postati vseobsežen dokument
Že doseganje skupne (nujno kompromisne) izhodiščne podlage med ekonomisti samimi ter skupaj z vključenimi strokovnjaki ekonomiji mejnih področij je bil izjemno ambiciozen cilj,
ki je zahteval skrajno potrpežljivo delo in usklajevanje v času
priprave.
O ZASNOVI PRIPRAVE SGRS IN O NJENI VSEBINI
Strategija gospodarskega razvoja je dokument dolgoročne
narave. Praviloma vsebuje numerične kvantifikacije do leta
2000; tam, kjer to zahteva narava problematike, pa tudi za
daljše obdobje.
Temel|na usmeritev dokumenta je opredeliti vlogo države
na vseh področjih ekonomskega razvoja Slovenije v prihodnosti. Gre za obravnavo države kot enega od partnerjev v slovenskem tržnem gospodarstvu, hkrati pa kot usmerjevalca in
sooblikovalca sistema institucij tržnega gospodarstva. To ni
vidik posameznih ministrstev, gospodarske zbornice, podjetniških združenj ali posameznih podjetij. Namen tega gradiva
ni, da integrira vse te vidike, da bi torej bilo za vsakega nekaj.
Opredeljuje načela, izhodišča in pravila delovanja vlade;
samega delovanja vlade pa ne. To presega vlogo takega
koncepta. Delujejo podjetja in država in prav je, da tako
podjetja kot država vedo, po katerih načelih se bo ravnala
država, kar se gospodarskega razvoja tiče. To daje državi
stabilnost v delovanju, podjetjem pa omogoča, da na podlagi
poznavanja obnašanja države lahko pripravijo svoje dolgoročne ali strateške načrte In razvojne odločitve. Za Vlado je
torej predlog konsistentne poti razvoja, ki bi ji pomagal
omejiti število ponavljajočih se razprav in olajšal vsakokratno odločanje, za domače gospodarstvenike pa vodilo,
okvir za sprejemanje konkretnih odločitev. Za tujce (na primer v pogajanjih pri včlanjevanju v razne organizacije) je
informacija o tem, kako Slovenija razmišlja o sebi in svojem
razvoju.

Med tujimi instituti oziroma raziskovalci so sodelovali naslednji:
• iz avstrijskega Instituta za mednarodne ekonomske primerjave (WIIW) dr. Leon Podkaminer,
• z Erasmus Univerze iz Holandije prof. Eduard Bomhoff,
• iz bruseljskega Instituta za Evropsko javno politiko svetovalec Štefan Schepers.V teku priprave so se naši strokovnjaki
pogovorili še z nekaterimi drugimi, na primer s profesorjem
Seev Hirschem (Tel Aviv University) iz Izraela in profesorjem
William Lazonicksom (University of Massachusetts Lowell) iz
ZDA.
Bibliografija in viri zajemajo poleg temeljne literature, ki je
bila uporabljena pri preko 1000 straneh avtorskih prispevkov
za strategijo, še dokumente enake narave nekaterih zgoraj
naštetih držav. Upoštevane so bile strategija gospodarskega
razvoja EU in statistične napovedi razvoja svetovnega gospodarstva, njegovih posameznih regij in držav, vseh pomembnih
mednarodnih institucij (preko 10 študij UN, EBRD, WB, IMF,
OECD, Institutov).

Izhodišče pri postavljanju ciljev je, da je prihodnost negotova
In nepredvidljiva. Zato je izhodiščni cilj, naj se slovensko
gospodarstvo usposobi, da se bo v tem negotovem svetu
sposobno uspešno soočiti z izzivi, ki pa danes še niso vfl
znani. Ti izzivi so pogosto pravi šoki: kot je bil, na primer,
razpad Jugoslavije in kot utegne biti vključitev ali nevključitev
v EU. Take izzive bo Slovenija lažje premagovala, če bo njeno
gospodarstvo zelo prožno in visoko produktivno.

MESTO STRATEGIJE V SLOVENSKEM PROSTORU
V tej fazi priprave dokumenta (omejuje jo mandat, ki ga je
dobila od vlade koordinacijska skupina) le-ta nI političen in
ne vključuje stališč vlade (upošteva sprejete parcialne strategije), sindikatov in gospodarske zbornice oziroma podjetniških združenj (kot socialnih partnerjev). Predstavniki
Vlade, posameznih ministrstev pa tudi gospodarske zbornice so bili doslej vključeni v pripravo strategije kot predstavniki stroke.

Glede na tako izhodišče je dokument razdeljen na pet delov:
1) splošne možnosti za gospodarski razvoj,
2) faktorji gospodarskega razvoja,
3) prostor, okolje in socialna varnost,
4) gospodarska infrastruktura ter
5) kmetijstvo, industrija in storitve.
Pri splošnih možnostih za gospodarski razvoj je posebej
poudarjeno, da mora biti Slovenija odprta v svet in zato j*1
pomemben del tega poglavja tema Slovenija in svet. Drug
poudarek iz tega poglavja je, da je potrebno dograditi ekonomski sistem; pri tem se predpostavlja, da bo Slovenj
uspešno opravila proces prehoda in se zato gradivo bolj
usmerja na razvojna vprašanja. Tretja tema splošnih možnos'1
je dolgoročna ekonomska politika, katere cilj je, da zagotovj
splošne makroekonomske značilnosti gospodarstev, ki jih in
opredeljuje v svojih konvergenčnih kriterijih (stabilne cene
zdrave finance) za vključitev v Evropsko monetarno unijo.

Politična, družbena, socialna sprejemljivost SGRS bo verificirana v drugi fazi obravnave dokumenta, v morebitni razpravi v Parlamentu ter med glavnimi socialnimi partnerji in to
potem, ko bo predlog strategije sprejela Vlada, ki jo je naročila v izdelavo stroki.
SGRS ne polemizira z drugimi že nastalimi dokumenti, ki
imajo ambicijo delno ali v celoti pokrivati isto področje (na
primer iz 1994: Industrijska politika, ki jo je pripravilo Ministrstvo za gospodarske dejavnosti; izhodišča programa gospodarske samostojnosti Slovenije, ki jih je pripravila skupina
razumnikov).

Poglavje o faktorjih gospodarskega razvoja obravnava pos*'
mezne dejavnike in pri tem opredeljuje načela, po katerih
država pomaga vzpodbujati razvoj teh dejavnikov, izhodišč'
za razpravo o človeškem faktorju so demografska gibanj'
v Sloveniji, iz katerih izhaja potreba po aktivni politiki zap**"
slovanja in po boljšem izobraževanju, posebno odrasW
prebivalstva. Investicije se bodo močno povečale; vend3
predvsem zaradi stabilnih in vzpodbudnih gospodarskih vr
mer in manj zaradi aktivnega podpiranja podjetniškega in

Parcialne strategije in nacionalne programe za posamezna
področja upošteva v delih, ki Imajo ekonomske posledice,
s kritičnim prevrednotenjem in s primarnim ciljem, vključiti
jih v trdno celoto strategl|e gospodarskega razvoja. Izhaja
torej iz stališča, da mora vsako posamezno področje imeti
lastno strategijo razvoja področja, ki ga koordinira, v okviru
osnovnih razvojnih usmeritev celotnega slovenskega
gospodarstva. Delne področne/sektorske strategije lastno
poročevalec, št. 19
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• Strategija gospodarskega razvoja Slovenije: vmesno
delovno poročilo; (J. Potočnik, M. Senjur, F. Štiblar), april
1994, 30 str., v slovenskem in v angleškem jeziku

stiranja. Javno vlaganje v gospodarsko infrastrukturo se bo
povečalo. Tehnološki napredek in podjetništvo sta kvalitativna dejavnika in ju je zato težko na silo spodbujati. Velja pa,
da je potrebno nenehno proučevati, kaj bi se dalo narediti, da
bi pospešili tehnološki napredek in domače podjetništvo.

Oba izdelka sta nastala v času do oktobra 1994, do druge
delovne konference, ki je bila v Ribnem pri Bledu, in sta
služila za pomoč pri pripravi končnega gradiva.

Poglavje o prostoru, okolju in socialni varnosti opozarja, da
je v Sloveniji potrebno skrbno gospodariti s prostorom in da
mora biti gospodarski razvoj trajno obstojen tako z vidika
okolja kot z vidika socialne varnosti.

Posamezni tematski prispevki, prispevki koordinatorjev
poglavij in sodelavcev projekta, so bili sledeči:

Poglavje o razvoju gospodarske infrastrukture upošteva dejstvo, da ima država močan vpliv na razvoj gospodarske infrastrukture, ker so tukaj močno prisotna javna podjetja in javna
sredstva. V tem poglavju se posebej obravnava vprašanje
prometa, telekomunikacij, energetike in investicij v infrastrukturo.
Gradivo o strategiji gospodarskega razvoja Slovenije se zaključuje s poglavjem, ki opozarja na pomen posameznih velikih
gospodarskih sektorjev za gospodarski razvoj: kmetijstvo,
industrija in storitve. Namen tega je, da se opozori na razvojne težnje v spreminjanju strukture gospodarstva in da se
nastavi okvir za morebitna bolj podrobna proučevanja posameznih gospodarskih dejavnosti.

1. Bogomir Kovač: Izhodiščne vrednote in izzivi gospodarskega razvoja Slovenije, september 1994; 22 strani;
2. Franjo Štiblar: Razvoj mednarodnega okolja, avgust 1994,
8 strani;
3. Franjo Štiblar: Vpliv razvoja mednarodnega ekonomskega
okolja na slovensko gospodarstvo, avgust 1994; 9 strani;
4. Vladimir Lavrač: Priprave na oblikovanje evropske ekonomske in monetarne unije ter Slovenija, julij 1994; 7 strani;
5. Andrej Kumar: Evropska unija in Slovenija, julij 1994; 14
strani;
6. Bojan Zabel: Pravni okviri gospodarskega razvoja Slovenije, september 1994; 17 strani;
7. Marko Simoneti: Privatizacija podjetij in razvoj finančnega
sistema v Sloveniji, avgust 1994; 44 strani;
8. Rasto Ovin: Vloga države na prehodu, julij 1994; 21 strani;
9. Aleš Vahčič: Podjetništvo kot faktor gospodarskega razvoja, junij 1994; 17 strani;
10. Jože Mencinger: Makroekonomska stabilnost in politika,
julij 1994; 18 strani;
11. Ivan Ribnikar: Denar, denarna politika in bančni sistem,
julij 1994; 17 strani;
12. Franc Žlbert: Fiskalna politika in sistem, julij 1994; 16
strani;
13. Andrej Kumar: Razvoj in usmerjanje zunanje trgovine,
september 1994; 22 strani;
14. Marjan Svetličič: Multinacionalna podjetja in razvojna
strategija Slovenije, julij 1994; 11 strani;
15. Davor Savln: Plačilna bilanca v razvojni strategiji Slovenije, julij 1994; 14 strani;
16. Janez Kopač: Politika upravljanja javnih izdatkov in javnega dolga, julij 94; 8 strani;
17. Janez Malačič: Demografske razmere in človeški faktor,
julij 1994; 18 strani;
18. Milena Bevc: Izobraževanje, julij 1994; 28 strani;
19. Ivan Svetilk: Zaposlovanje in gosodarski razvoj, september 1994; 17 strani;
20. Milan Vodopivec: Trg dela, september 1994; 30 strani;
21. Marjan Senjur: Investicijska politika, julij 1994; 16 strani;
22. Ivo Lavrač: Zemljiška politika v tržnem gospodarstvu,
junij 1994; 6 strani;
23. Ivo Lavrač: Stanovanjski fond (kapital) in stanovanjske
investicije, julij 1994; 14 strani;
24. Ana Murn: Javni kapital in javne investicije, september
1994; 54 strani;
25. Matija Roječ: Neposredna tuja vlaganja, julij 1994; 17
strani;
26. Vlado Dimovski: Prihranki, varčevanje in trg kapitala, julij
1994; 16 strani;
27. Peter Stanovnik: Tehnološki razvoj, julij 1994; 24 strani;
28. Marko Kos: Tehnološki razvoj, julij 1994; 24 strani;
29. Marko Jaklič: Tehnološka politika in razvoj podjetništva,
julij 1994; 18 strani;
30. Tea Petrin: Razvoj zasebnega sektorja v Sloveniji, september 1994, 17 strani;
31. Miroslav Glas: Predlog razreševanja težav s sivo ekonomijo v slovenskem gospodarstvu, september 1994; 15 strani;
32. Stanka Kukar: Regionalni razvoj v Sloveniji, junij 1994; 21
strani;
33. Andrej Gullč: Prometno-prostorski razvoj, julij 1994; 15
strani;
34. Marjan Ravbar: Poselitveni vidiki regionalnega razvoja
Slovenije,julij 1994; 18 strani;
35. Bojan Radej: Okoljevarstveno ovrednotenje izvozno podprtega modela razvoja, september 1994; 14 strani;
36. Lojze Gosar: Širši vidiki gospodarskega razvoja, maj
1994; 6 strani;

Za zasnovo strategije gospodarskega razvoja je pomembno,
kaj je v njej; enako pomembno pa je tisto česar v njej nI.
Veliko pomembnih stvari se dogaja v gospodarstvu in so
pomembne za gospodarski razvoj. Namen strategije je, da
naredi selekcijo tem in pogledov. Kriterija za vključitev neke
teme v gradivo strategije sta predvsem dva: prvič, naj država
na neka gospodarska dogajanja aktivno vpliva ali ne (na to
vprašanje so lahko zelo različni odgovori), in drugič, če se
odloči, da nai država vpliva, potem je potrebno vsaj v načelu
vedeti, kako. Če ne moremo opredeliti, kako naj država vpliva,
potem je bolje zastopati stališče o minimalni vlogi države pri
poseganju na tako področje.
če je le mogoče, se je potrebno Izogniti, da bi država delala
napake pri poseganju v gospodarstvo (to so t.i. governments
failures za razliko od market failures). Napake države se bolj
nevarne od tržnih napak. Tržne napake so podvržene procesu, vsaj deloma, samouravnavanja, napake države pa ne.
če država začne delati napake v gospodarstvu, ni dobrega
mehanizma, da bi se te napake odpravljale. To pa zato, ker
država svoje delovanje institucionalizira. Državne ustanove
sčasoma zaživijo svoje lastno življenje, ne glede na razlog,
zaradi katerega so nastale.
Kljub tem svarilom o nevarnosti premočne vloge države je
potrebno poudariti empirično spoznanje v svetu, da je vloga
države za gospodarski razvoj pomembna. Sestavni del konkurenčosti nekega gospodarstva je tudi kakovostna ekonomska in razvojna politika države. Kot v podjetniški ekonomiki
govorijo o managementu popolne kvalitete (total quality
management) in o vitkem managementu (lean management), je tudi za vlado mogoče reči, da bi potrebovali vlado
popolne kakovosti (total quality government) in vitko vlado
(lean government). Gradivo za strategijo gospodarskega razvoja naj bi prispevalo k temu cilju in tako tudi k večji konkurenčni sposobnosti slovenskega gospodarstva.
REZULTAT PROJEKTA STRATEGIJE GOSPODARSKEGA
RAZVOJA
Strategija gospodarskega razvoja Slovenije je po oceni
EBRD, ki sistematično spremlja vsa dogajanja v deželah na
prehodu, prvi strokovni razvojni ekonomski dokument
v omenjenih državah. Slovenija se z njim tako tudi na
področju razvojne problematike na nek način uveljavlja kot
vodilna med državami v prehodu.
Rezultati projekta so številni. Naštejmo najprej pisne izdelke,
ki so nastali v času trajanja projekta:
• Strategija gospodarskega razvoja Slovenije: dispozicija in
utemeljitev; (J. Potočnik, M. Senjur, F. Štiblar), oktober 1993,
28 str., v slovenskem in v angleškem jeziku
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Pripravljena je že tudi prva različica povzetka končnega gradiva na okoli 20 straneh, ki bo v končni obliki na voljo
januarja. Predvidevamo tudi prevod te skrajšane verzije
sumarne strategije.

37. Andrej Kirn: Tehnologija-ekonomija-narava: nasprotja
in kompromisi, julij 1994; 11 strani;
38. Dušan Hrček: Prispevek k strategiji, julij 1994; 6 strani;
39. Dušan Plut: Osnovne pokrajinsko-ekološke prvine okoIjevarstvene strategije Slovenije, julij 1994; 7 strani;
40. Janez šušteršič: Dileme ekološke strategije, julij 1994;
9 strani;
41. Monika Jenko: Kako bo gospodarska preobrazba srednje
in vzhodne Evrope vplivala na okolje, avgust 1994; 7 strani;
42. Dušan Kidrič: Socialnovarstvena mreža, avgust 1994; 37
strani;
43. Zlnka Kolarič: Socialna varnost, september 1994, 16
strani;
44. Pavle Slcheri: Scenariji gospodarskega razvoja Slovenije:
izhodiščno stanje, julij 1994; 23 strani;
45. Igor Strmšnik, Jana Jevševar In sodelavci ZMAR: Scenariji gospodarskega razvoja Slovenije; september 1994; 73
strani;
46. Pavle Slcheri: Približevanje Evropi, julij 1994; 18 strani;
47. Miroslav Rednak, Marko Kranjec: Kmetijstvo, julij 1994;
30 strani;
48. Marjan Simončič: Transportna infrastruktura, julij 1994;
39 strani;
49. Rado Falesklni: Telekomunikacije, julij 1994; 22 strani;
50. Olga Marinko: Energija, september 1994; 18 strani;
51. Tine Stanovnik: Energetika, julij 1994; 28 strani;
52. Neven Borak: Razvoj storitvenih dejavnosti, julij 1994; 16
strani;
53. Nevenka Hrovatin: Tržna struktura in regulacije javnostoritvenih panog, julij 1994; 17 strani;
54. Tanja Mihalič: Turizem, julij 1994; 20 strani;
55. Emilija Tušar: Promet in zveze, julij 1994; 19 strani;
56. Lojze Sočan: Konkurenčnost, julij 1994; 6 strani.

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije je torej pripravljena v treh različnih oblikah (na treh ravneh agregiranosti) za
več različnih skupin uporabnikov:
• Na elementarni ravni je dana podrobna analiza posameznih
vprašanj v obliki avtorskih prispevkov. Vsebuje mnogo več od
sumarnega teksta in bo seveda zanimiva za vse, ki jih bolj
podrobno zanimajo posamezna specifična vprašanja,
• Sumarni razvojni dokument na nekaj več kot 100 straneh je
ključni razvojni dokument Slovenije na področju gospodarstva, namenjen obravnavi v vladni proceduri.
• Povzetek sumarnega dokumenta na okoli 20 straneh je
namenjen tistim bralcem, ki se želijo seznaniti le z ključnimi
sestavinami strategije oziroma ključnimi razvojnimi opredelitvami.
Vsi tuji sodelavci, ki so sodelovali na obeh delovnih konferencah, so pripravili pisne pripombe in komentarje h gradivom,
ki so bila obravnavana na obeh konferencah.
Poleg pisnih prispevkov sta bistveni pridobitvi projekta zajeti
še v pridobljenih metodoloških izkušnjah pri reševanju razvojnih vprašanj in v pridobljenih izkušnjah pri uporabljenem
načinu organizacije projekta, ki je zagotovil uspešno sodelovanje (pretežno ekonomske) stroke. Oboje je izjemno
koristno. Področje razvojnega načrtovanja je pri preoblikovanju gospodarstva v tržno obliko doživelo precejšnje spremembe. Pridobljene izkušnje bodo zato nadvse koristne pri
oblikovanju bodočih metodoloških rešitev na področju razvojnega načrtovanja. Način organizacije projekta, predvsem
obeh delovnih konferenc, bi bil lahko dober vzorec za bodoče
učinkovito angažiranje in sodelovanje stroke. Delovno
vzdušje in pripravljenost udeležencev za tvorno sodelovanje
bi bilo zato smiselno na podoben način izkoristiti tudi v prihodnje.

Skupaj je bilo pripravljenih torej 56 avtorskih prispevkov,
skupaj skoraj 1100 strani.
Avtorski prispevki bodo objavljeni v šestih knjigah (samo
v slovenskem jeziku), ki bodo izšle v prvih mesecih leta 1995.
Knjige bodo urejene po ključnih poglavjih strategije.

Pomemben sestavni del projekta je tudi prispevek:

Pripravljena sta bili že tudi brošuri povzetkov avtorskih prispevkov (vsak prispevek je povzet približno na eni strani)
v slovenskem jeziku ( 67 strani) in angleškem jeziku (100
strani). Obe brošuri je mogoče dobiti na Zavodu RS za makroekonomske analize in razvoj.

Razvojne odločitve - Ob pripravi strategije gospodarskega
razvoja Slovenije. (J. Potočnik, M. Senjur, F. Štiblar), december 1994, 17 strani.
Prispevek je pomembna informacija za vse, ki bi želeli o strategiji, njeni pripravi, problemih, s katerimi so se srečevali
avtorji in še o marsičem izvedeti več. Je povsem samostojno
gradivo, katerega namen je predvsem, da že vnaprej odgovori
na številna vprašanja, ki jih koordinatorji projekta in Zavod
RS za makroekonomske analize in razvoj vidijo kot logična in
možna po zaključku letošnjega dela in oddaji pripravljenih
ključnih razvojnih dokumentov.

Za obravnavo na drugi delovni konferenci je bilo pripravljeno
sumarno gradivo, ki je, izhajajoč iz osnovnih izhodišč vsebine
in strukture projekta, opredeljene s strani koordinacijske skupine, nastalo na temelju pisnih prispevkov koordinatorjev in
sodelavcev projekta ter priporočil tujih strokovnjakov:
• Približevanje Evropi - rast, konkurenčnost in integriranje
(Strategija gospodarskega razvoja Slovenije): predlog končnega teksta; (J. Potočnik, M. Senjur, F. Štiblar), oktober 1994,
116 strani.
• Approaching Evrope - Growth, Competitiveness and Integration (The Strategy for the Economic Development of Slovenja): First Draft; (J. Potočnik, M. Senjur, F. Štiblar), October
1994, 96 strani.

,
Eno od vprašanj, ki se mu, ko zaključujemo projekt, n
mogoče izogniti, je seveda, kako naprej. Ali smo (že) doseg"
željeni cilj ali pa bi bilo delo na projektu smiselno nadalje
vati? Odgovor na obe vprašanji bi bil lahko pritrdilen.

Omenjeno gradivo je zadnja različica besedila pred končnim
gradivom, ki nosi enak naslov:
Približevanje Evropi — rast, konkurenčnost in Integriranje
(Strategija gospodarskega razvoja Slovenije);
(J. Potočnik, M. Senjur, F. Štiblar), december 1994, 117
strani.

Z izbranim pristopom, ki ga je v veliki meri narekovala potreb08
po relativno hitri izdelavi projekta, so bili cilji, ki si jih I
v začetku priprave projekta zastavila Vlada in v njenem imenu
nosilec projekta Zavod za makroekonomske analize in razvoj,
doseženi. Dokument so pripravili približno v začrtane^
časovnem obdobju.

V januarju bo pripravljen tudi popravljeni angleški prevod
končnega gradiva, razmišlja pa se tudi o morebitnem prevodu
v katerega od drugih svetovnih jezikov, predvsem v nemškega. Obe gradivi bosta skupaj z že omenjenimi avtorskimi
prispevki v prvih mesecih prihodnjega leta objavljeni v knjigah, tako da bo skupaj objavljenih osem enotno urejenih
knjig na temo strategije gospodarskega razvoja Slovenije.

Za nekatera področja je bilo soglasje na ravni stroke 81
doseči kot za druga, pri nekaterih vprašanjih pa celo minim '
nega strokovnega soglasja ni.
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KAKO NAPREJ?

V času priprave dokumenta se je seveda pokazalo, da 1
področja, ki bi jih moral obsegati projekt, kot je strateg '
gospodarskega razvoja neke države, niso bila ustrezno 8"°"
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kovno pokrita. Preprosto ne obstaja zadostna količina znanja,
ki bi bilo na vseh, za državo pomembnih področjih, razpoložljivo. Presek obstoječega znanja zato ni mogel dati potrebnih
rezultatov, kljub velikim naporom, ki so bili tako s strani
posameznih sodelavcev kot tudi s strani koordinatorjev
poglavij in koordinacijske skupine vloženi. Da bi bilo na taka
vprašanja lažje odgovoriti, bi bile seveda potrebne dodatne
raziskave, celo več, znanje na teh področjih bi bilo potrebno
dolgoročno podpirati in zavestno Siriti.

• opredelitev dolgoročnih elementov povpraševanja po prometu, telekomunikacijah, energiji,
• vprašanja, ki so povezana z dejavnostjo prometa (stroški in
koristi od tranzitnega prometa, analiza odvisnosti povpraševanja po transportnih storitvah od inštrumentov prometne
politike, stroški slabega vzdrževanja prometne infrastrukture),
• potrebna raven samooskrbe s hrano - subvencioniranje
kvalitete ali kvantitete ipd.

Nekatera vprašanja, kjer bi bile, po mnenju koordinacijske
skupine, take raziskave smiselne in potrebne:
• ciljna vloga države v gospodarstvu in pot prehoda vanjo,
• kako povečati učinkovitost državne uprave,
• analiza vloge privatizacijskih skladov in trga vrednostnih
papirjev,
• ocena učinkovitosti javnih izdatkov,
• podrobnejše raziskave trga delovne sile,
• vpliv uvedbe VAT in druge analize, povezane z ugotavljanjem posledic sprememb davčnega sistema (obdavčitev
dohodkov od kapitala, dela, zemlje, nepremičnin),
• kako moderno pospeševati izvoz,
• analiza vloge multinacionalk, oblikovanje relativnih cen
infrastrukture v primerjavi z EU,

Nekatere od zgornjih nalog zapolnjujejo že omenjeno strokovno praznino, druge pa (ločiti jih je težko) pomenijo nadaljevanj strategije v smeri njene operacionalizacije. Najnujnejše naloge na področju operacionalizacije strategije bi bile
brez dvoma analiza posledic vključitve Slovenije v Evropsko
Unijo, analiza in predlog nadaljnjega poteka prehoda (tranzicije) s konkretno opredelitvijo nalog in določitvijo izvedbenih rokov in transformacija socialnega sistema v danih
demografskih in ekonomskih razmerah.
Vsebinskih razlogov za nadaljevanje projekta je tako dovolj,
dobre izkušnje z dosedanjim potekom dela pa ga opravičujejo.

BELEŽKE:

\
'.r
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POSLANSKE

POBUDE
4. če oseba kljub pozivu pristojnega organa odkloni izpolnitev z ustavo in zakonom predpisane dolžnosti državljana
Republike Slovenije.

ODGOVOR
Ministrstva za * notranje zadeve na pobudo
ZMAGA JELINČIČA o spremembi zakonodaje
s področja državljanstva

Šteje se, da ima oseba državljanstvo tuje države, če ima potno
listino državljana tuje države ali če izvršuje vojaško dolžnost
po predpisih te države ali če je zaposlena v državnem zboru
ali v oboroženih silah tuje države.

Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije, Zmago
JELINČIČ, je na 29. seji Državnega zbora Republike Slovenije,
dne 28. 2.1995. podal poslansko pobudo Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije, da pripravi zakon oz. spremembo ustreznega zakona, po katerem naj bi vsakemu neslovencu, ki je storil kaznivo dejanje, nepreklicno odvzeli slovensko državljanstvo in ga za vedno izgnali iz Slovenije. Ministrstvu za notranje zadeve Republike Slovenije je predlagal, da
vzame kot vzor nemški in švicarski zakon o državljanstvu.

V skladu z določbami Zakona o državljanstvu Republike Slovenije je torej mogoče ob izpolnjenih pogojih:
- državljanstvo odvzeti osebi, ki je pogosti storilec kaznivih
dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in tudi osebi, ki je
pogosti storilec prekrškov zoper javni red, če ima ta oseba
tudi tuje državljanstvo in živi v tujini;
- za državljane Republike Slovenije, ki živijo v Sloveniji in so
državljanstvo pridobili z naturalizacijo, pa je mogoče naturalizacijsko odločbo razveljaviti v roku treh let od njene vročitve,
če se ugotovi, da je bila naturalizacija dosežena z lažnimi
izjavami ali namernim prikrivanjem bistvenih okoliščin, ki bi
vplivale na drugačno odločitev; razveljavitev odločbe pa ne
sme povzročiti apatridnosti.
Glede na navedeno menimo, da je slovenski zakon o državljanstvu v določbah, ki urejajo odvzem državljanstva ter razveljavitev naturalizacijskih odločb, primerljiv z useditvijo tega
področja v švicarski in nemški zakonodaji.

Ministrstvo za notranje zadeve je pobudo poslanca g. JELINČIČA preučilo in sprejelo naslednje stališče:
Zvezni zakon o pridobitvi in izgubi švicarskega državljanstva
določa, da lahko Zvezno pravosodno in policijsko ministrstvo
s soglasjem oblasti matičnega kantona odvzame švicarsko
državljanstvo in kantonsko ter občinsko domovinsko pravico
dvojnemu državljanu, če njegovo vedenje močno škoduje
interesom in ugledu Švice.
Nemški zakon o državljanstvu ne vsebuje določila o odvzemu
nemškega državljanstva. Ustava Nemčije (Grundgesetz) v 16.
členu določa, da nemškemu državljanu ni mogoče odvzeti
nemškega državljanstva.

Ker so bile določbe Zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 1/91, 30/91) z Zakonom o spremembah in
dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije (Ur. I.
RS, št. 13/94), ki urejajo odvzem državljanstva, leta 1994
dopolnjene prav za primere, ko gre za pogoste storilce kaznivih dejanj in prekrškov, ministrstvo meni, da ni potrebno
sprejeti posebnega predpisa, ki bi urejal odvzem državljanstva neslovencem, ki so storilci kaznivih dejanj.

Kolikor pa se naknadno ugotovi, da je bilo nemško državljanstvo
pridobljeno s pomočjo goljufije, se prekličejo dokumenti,
s
katerimi ta oseba izkazuje nemško državljanstvo (državljanka izkaznica in potni list). Navedena dokumenta se, kolikor je
jo mogoče, odvzeta. V tem primeru se šteje, da oseba nikoli ni
bila nemški državljan in da so dokumenti, s katerimi izkazuje
lemško državljanstvo, nični.

ŠVICA
Zvezno pravosodno in policijsko ministrstvo lahko s soglasjem oblasti matičnega Kantona odvzame švicarsko državljanstvo in Kantonsko ter občinsko domovinsko pravico dvojnemu državljanu, če njegovo vedenje močno škoduje interesom in ugledu Švice.

Glede pobude za spremembo zakonodaje na področju državJanstva po vzoru nemškega in švicarskega zakona o državljanstvu pa pojasnjujemo, da Zakon o državljanstvu Republike
Slovenije vsebuje določbi o razveljavitvi naturalizacijske
odločbe in o odvzemu državljanstva. Določba 16. člena
Zakona o državljanstvu Republike Slovenije določa, da Ministrstvo
za notranje zadeve razveljavi odločbo o sprejemu
v
državljanstvo
Republike Slovenije, če se v roku treh let po
Vr
očitvi odločbe ugotovi, da je bila naturalizacija dosežena
* lažnimi izjavami ali z namernim prikrivanjem bistvenih dej?'ev ali okoliščin, ki bi vplivale na odločitev. Odločbe o spreleniu v državljanstvo Republike Slovenije ni mogoče razveljavi, če bi oseba, ki je z naturalizacijo pridobila državljanstvo
^Publike Slovenije, ostala brez državljanstva. Odvzem držav'lanstva Republike Slovenije ureja 26. člen navedenega
*®kona, ki določa, da se državljanu Republike Slovenije, ki
plansko živi v tujini in ki ima tudi tuje državljanstvo, odvzame
r^avljanstvo Republike Slovenije, če s svojim delom škoduje
Mednarodnim ali drugim interesom Republike Slovenije.

AVSTRIJA
Državljanu, ki je v službi tuje države se, v kolikor se ne uporabi
paragraf 32, odvzame državljanstvo, če s svojim obnašanjem
znatno škoduje interesom in ugledu Republike. Odvzem
državljanstva (paragraf 33 in 34) se glede na funkcijo uvede na
zahtevo Zveznega Ministrstva za notranje zadeve. Zvezni
minister za notranje zadeve ima v postopku, ki se uvede na
njegovo zahtevo strankarski položaj.
Če se tisti, ki naj bi se mu odvzelo državljanstvo nahaja v tujini
in je bila poskušena dostava, vendar je bila brezuspešna se
uporabi paragraf 11 AVG 1950, BGBL št. 172 tudi, če je
njegovo bivališče znano.

delo, s katerim se škoduje mednarodnim in drugim intere°ni Republike Slovenije, se šteje:

8
1

Državljanu se nadalje odvzame državljanstvo, če:

če oseba pripada organizaciji, katere aktivnost meri na
rušenje ustavnega reda Republike Slovenije;

1. ga je pridobil pred več kot dvema letoma s podelitvijo ali je
podelitev zaobsegala tudi njega.

če oseba kot pripadnik tuje obveščevalne službe škoduje
Interesom Republike Slovenije ali če tem interesom škoduje s svojim delom v državnem organu ali organizaciji
tuje države;

2. pri tem pa niso bili uporabljeni 4. odst. paragrafa 10 in tudi
ne 2. odst. paragrafa 16 ali 4. odst. paragrafa 4.
3. če na dan podelitve ali (ko ga je podelitev zaobsegla) ni bil
begunec v smislu Konvencije z dne 28. julija 1951 BGBL št.
55/1955 ali protokola BGBL št. 78/1974 o pravnem položaju
beguncev.

■ če je oseba pogosti storilec kaznivih dejanj, ki se preganjajo po uradni dolžnosti, in prekrškov zoper javni red;
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4. če je kljub pridobitvi državljanstva do sedaj iz razlogov, ki
jih mora zastopati, obdržal tuje državljanstvo.

registracije ali naturalizacije. Odvzem se ne more izvršiti, če je
državljanstvo bilo pridobljeno z rojstvom ali poreklom.

Zadevnega državljana je potrebno najmanj 6 mesecev pred
nameravanim odvzemu državljanstva seznaniti z določbami 1.
odstavka.

ESTONIJA

Odvzem je odrediti brez nepotrebnega odlaganja po poteku
časa, ki je določen v 1 tč. 1. odst. Po poteku 6 let po podelitvi
(zaobsega podelitve) odvzem ni več dopusten
Odvzem pod določenimi pogoji, če je oseba kljub naturalizaciji zavestno obdržala tuje državljanstvo.
BOLGARIJA
Pravo predvideva odvzem bolgarskega državljanstva le v primeru, da če je oseba storila grob zločin zoper Republiko in je
s tem poškodovala varnost ali interese države.
V skladu z bolgarskim kazenskim pravom je grob zločin
zločin, ki se kaznuje z zaporom nad 5 let ali s smrtno kaznijo,
odvzem bolgarskega državljanstva naj se odredi samo
v okviru osebe, ki živi v tujini. Sodna odločitev, ki ima tak
učinek, naj ne vpliva avtomatično na spremembo državljanstva zakonca in otrok.
Skupaj s poosebljenjem odločitve, pravo razširja možnost
naložiti poleg kazni v že omenjeni hipotezi z dogovorom, da
se osebi, ki se ji odvzame bolgarsko državljanstvo, odvzame
njeno premoženje, ali del tega v korist države.
Zato, da se doseže konfiskacija premoženja, se lahko uporabijo in sodni nalogi ter drugi ukrepi. Z ozirom na tretjo osebo
naj bo država odgovorna glede razsežnosti, vednosti konfisciranega premoženja za obveznosti osebe, ki se ji odvzame
državljanstvo, če so te obveznosti nastale, preden je bil odrejen odvzem državljanstva.
Istočasno, zaradi določbe v členu 25. pav. 3. Ustave Republike
Bolgarije naj se ne odvzame bolgarskega državljanstva osebi,
ki je državljanstvo pridobila po rodu.
CIPER
Državljanstvo Republike se lahko odvzame samo po ukazu
sveta ministrov in ne po ukazu ministra osebno in samo
v primeru državljanov Republike, ki so to postali na podlagi

Vloga za sprejem v državljanstvo se ne sprejme, če je estonsko državljanstvo bilo razveljavljeno (ZD čl. 23 ne velja za
državljane po rodu).
Nobeni osebi, ki je državljanstvo pridobila po rodu, se državljanstvo ne sme odvzeti (Ustava čl. 8).
ODGOVOR
Ministrstva za šolstvo in šport na pobudo
JANEZA PODOBNIKA, dr. med., o prevozih šoloobveznih otrok v šolo
Občine so v skladu z 41. členom Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS, štev. 12/91)
dolžne pokrivati materialne stroške za izvedbo zagotovljenega programa osnovne šole, kamor sodijo tudi stroški prevozov otrok v šolo. V primeru, da občina s svojimi prihodki ne
more zagotoviti potrebnih sredstev za kritje materialnih stroškov, se ji zagotovijo sredstva za finančno izravnavo iz proračuna republike in sicer na osnovi kriterijev oziroma meril, ki
jih za področje osnovnega šolstva vsako leto pripravi Ministrstvo za šolstvo in šport.
V merilih so upoštevana tudi sredstva, ki so potrebna za
financiranje prevozov učencev in sicer v višini dejanskih stroškov, ki jih imajo občine in nam jih tudi sporočajo. Do te višine
so občine v finančni izravnavi tudi upravičene.
Tako razlogi, kot je razpršena mreža osnovnih šol in specifični geografski pogoji posameznega območja, nimajo več
neposrednega vpliva na obremenjenost občinskih proračunov s stroški prevozov otrok. Istočasno pa kaže povedati, da
so občine v dogovoru z osnovnimi šolami edine sposobne
organizirati prevoze najbolj racionalno in istočasno zagotoviti
večjo varnost otrok.
Opozoriti velja tudi, da novi Zakon o financiranju občin
(Uradni list RS, štev. 80/94) prav tako govori o financiranju
nujnih nalog v občinah in finančni izravnavi iz republiškega
proračuna in kjer je vključena tudi dejavnost osnovnega izobraževanja.
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