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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka 
davčna številka 
račun : 

5022924 
21881677 

50100-845-50204 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 

ZAVAROVANJU (ZPIZ-1?) 

- hitri postopek - EPA 1329 - II 

Poslanec Ivan Kebrič je dne 5. julija 2001 vložil v 
zakonodajni postopek predlog zakona o spremembah 
zakona o pokojninskem in Invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-?) - hitri postopek (EPA 1329 - II), s katerim 
nadomešča besedilo predloga zakona, ki ga je vložil 
29. septembra 2000 In je bil o zadržanju tega predloga 
zakona obveščen z dopisom 5.10.2000. 

V zakonodajnem postopku je še vedno predlog zakona 
o spremembah In dopolnitvah zakona o pokojninskem 
In Invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1C) - skrajšani 
postopek (EPA 1243-11), predlagateljev Francija Rokavca 
In Andreja Fabjana, zato je predlog zakona, ki ga je 
vložil poslanec Ivan Kebrič še vedno zadržan. 

posledico veliko socialno nezadovoljstvo med prizadetimi 
upokojenci, saj le-ti izgubljajo zaupanje v pravno državo, kar 
lahko ogrozi njeno stabilnost. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije obvešča, da bo kot predlagatelj 
sodeloval na sejah delovnih teles Državnega zbora in na sejah 
Državnega zbora. 

S tem tekstom predloga zakona nadomešča tekst predloga 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju - EPA 1329-11, ki ga je vložil dne, 
29. septembra 2000. 

Ivan Kebrič, l.r. 

Priloga: Tabela 

Ivan Kebrič 
Poslanec Državnega zbora 

Ljubljana, 5. julija 2001 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l.RS, št. 48/92) 
ter 174. člena Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
(Ur.l.RS, št. 40/93, 80/94, 3/95-popravek, 28/96, 26/97, 46/00) 
vlaga podpisani poslanec 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem po hitrem postopku. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlaga, da Državni zbor obravnava in sprejme 
zakon po hitrem postopku, saj gre za vsebino, ki bo odpravila 
nedorečenosti pri izvajanju Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki jo je povzročila novela ZPIZ-1 B, 
sprejeta dne, 20. decembra 2000. Slednja ima namreč za 
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1. UVOD 

1.1. Obrazložitev predloga za hitri postopek 

Predlagani hitri postopek za sprejem zakona po 201 .členu 
Poslovnika DZ je nujen, ker gre za takšno vsebinsko spremembo, 
ki bi odpravila nedorečenost sprejete novele ZPIZ-1B oziroma bi 
zagotovila nedvoumno izvajanje Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. Le-ta je namreč spremenila dosedanji 
način usklajevanja pokojnin.Tako spremenjeni sistem usklajevanja 
pokojnin je zakonsko preveč ohlapen in nejasen tudi zato, ker 
način medletnega usklajevanja gibanja plač in pokojnin prepušča 
metodologijo ZPIZ oziroma njegovi presoji, namesto da bi bil le-ta 
natančno opredeljen v zakonu. Takšna sprememba drugega, 
tretjega in četrtega odstavka 150.člena Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju povzroča veliko socialno 
nezadovoljstvo med upokojenci, saj upokojenci izgubljajo zaupanje 
v državo, to pa je za državo škodljivo, saj lahko ogrozi njeno 
stabilnost. 

1.2. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ki ga je Državni zbor sprejel na svoji 
3.izredni seji dne, 20.decembra 2000, spreminja način usklajevanja 
pokojnin, ki je veljal do 30.decembra 2001, in je bil urejen s 
150.členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 106/99 in 72/00). Po navedeni določbi so se 
pokojnine usklajevale na podlagi statističnih podatkov o gibanju 
povprečnih plač na zaposlenega v istih rokih in tolikokrat kot je 
veljalo za usklajevanje plač zaposlenih, za katere veljajo kolektivne 
pogodbe, posebni zakon oziroma dogovor med socialnimi partnerji. 
Pri tem načinu uskladitve so se pokojnine uskladile za skupen 
porast plač od meseca, iz katerega so bile upoštevane plače pri 
zadnji uskladitvi pokojnin. Pri uskladitvi so se tako upoštevala ne 
le redna gibanja plač, torej gibanja, ki sledijo ekonomskim 
razmeram in porastu cen življenjskih potrebščin, temveč tudi, kot 
pravi Vlada, izredni porasti plač, ki so omejeni le na določeno 
krajše časovno obdobje. 

Po vladnem mnenju takšen način usklajevanja povzroča negativne 
finančne učinke tako za pokojninsko blagajno kot tudi za državni 
proračun. Ob sprejemanju novele je Vlada celo izrazila stališče, 
da če ne bi sprejeli predlagane spremembe 150.člena, bi bilo 
ogroženo tudi izplačevanje pokojnin. 

Do sprejetja novele je bil način uskladitve jasno določen, saj se je 
ravnal po dejanski rasti plač. Sprejeta novela pa tega ne določa 
več jasno, saj je podlaga za uskladitev ocenjen porast plač v 
tekočem letu. Izvedbo načina uskladitve lahko po sprejeti noveli 
predpišejo tudi dogovor, zakon ali drugi akt, ki ureja politiko na 
državni ravni. V noveli je sporno preverjanje usklajenosti gibanja 
plač in pokojnin. V noveli je namreč zapisano, katera obdobja 
gibanja plač in pokojnin se primerjajo, ni pa jasno določeno, kako 
se ugotavlja razlika v rasti. Zato naj bi poskrbel ZPIZ soglasno z 
Vlado, ko bi oblikoval metodologijo usklajevanja pokojnin s plačami. 

Zato je sedanji spremenjeni sistem usklajevanja pokojnin, po mojem 

mnenju, zakonsko preohlapen in nejasen tudi zato, ker način 
medletnega preverjanja usklajenosti gibanja plač in pokojnin 
prepušča metodologiji ZPIZ, namesto da bi bil natančno opredeljen 
v samem zakonu. 

1.3. Cilji in načela zakona 

Cilj zakona je odpraviti nedorečene rešitve, ki jih je povzročil 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju - ZPIZ 1B (Ur.l. RS, št. 124/00) ter hkrati 
obdržati načelo celovite odvisnosti pokojnin od plač na osnovi 
medgeneracijskega sporazuma, na katerem temelji naš 
pokojninski sistem. 

V predlagani noveli natančno opredeljujemo način usklajevanja 
pokojnin s plačami, s čimer odpravljamo rešitev, ki je prepuščala 
navedeno usklajevanje metodologiji, ki jo je pripravil ZPIZ, namesto 
da bi bil način natančno opredeljen v samem zakonu. Tako 
določamo, da se pokojnine uskladijo za odstotek porasta 
povprečne mesečne plače, dosežen v obdobju od naslednjega 
meseca po zadnjem mesecu obdobja, upoštevanega pri prejšnji 
uskladitvi pokojnin, do meseca, na katerega se nanašajo statistični 
podatki, objavljeni v mesecu izvedbe uskladitve pokojnin, v 
primerjavi z mesečnim povprečjem plač iz obdobja, upoštevanega 
pri prejšnji uskladitvi pokojnin. 

Prav tako določamo, da se uskladitev pokojnin opravi v februarju. 
Novela ZPIZ-1 B namreč določa, da se uskladitev pokojnin opravi 
v januarju. Nelogično je, da se opravlja usklajevanje v januarju, ko 
so znani podatki o gibanju plač le za enajst mesecev preteklega 
leta. Statistični podatki o gibanju plač se objavljajo z zamikom 
dveh mesecev. Leto se namreč šteje do vključno decembra ter 
ima dvanajst mesecev. V primeru, da zakon ni sprejet, se opravi 
uskladitev tudi v septembru. 

Z navedenimi spremembami bi dosegli uzakonitev stabilnega in 
transparentnega sistema usklajevanja pokojnin, ki bi veljal vsaj 
daljše obdobje. 

1.4. Ocena finančnih posledic 

Navedena novela ne bo imela bistvenih posledic za proračun, v 
kolikor se bodo prispevki tako delodajalcev kot delojemalcev 
plačevali tekoče in dosledno. Proračun namreč pri izplačevanju 
pokojnin sodeluje samo v toliko, kolikor je nižja prispevna stopnja 
delodajalcev. Iz proračuna se namreč pokrije samo razlika, ki je 
nastala zaradi znižanja prispevne stopnje za delodajalce v letu 
1996. Iz tabele, ki jo prilagam v prilogi, je razvidno, da je 
obremenitev proračuna za čiste pokojnine dokaj konstantna ter 
se giblje v razponu od 26,7 do 27,7 % ter se v absolutnih zneskih 
zvišuje samo minimalno nad inflacijo. V kolikor bodo plače 
obvladane, dodatnih finančnih posledic sploh ne bo. 

Na osnovi pokojninske reforme se bodo iz leta v leto zviševali 
zneski prispevkov, saj se bo, z ozirom na zmanjševanje 
brezposelnosti, zviševalo število zavezancev za plačevanje 
prispevkov, kar bo imelo predvidoma pozitivni vpliv. 
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2. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list RS, št. 106/99 in 72/00 in 124/00) se besedilo drugega, tretjega 
in četrtega odstavka 150.člena nadomesti z novim besedilom, ki 
se glasi: 

(2) "Pokojnine se uskladijo za odstotek porasta povprečne 
mesečne plače, dosežen v obdobju od naslednjega meseca 
po zadnjem mesecu obdobja, upoštevanega pri prejšnji 
uskladitvi pokojnin, do meseca, na katerega se nanašajo 
statistični podatki, objavljeni v mesecu izvedbe uskladitve 
pokojnin, v primerjavi z mesečnim povprečjem plač iz obdobja, 
upoštevanega pri prejšnji uskladitvi pokojnin. 

(3) Uskladitev pokojnin se opravi v februarju in drugih rokih, 
določenih za uskladitev plač vseh zaposlenih, z zakonom. 

(4) Če zakon iz tretjega odstavka tega člena ni sprejet, se 
uskladitev pokojnin opravi tudi v septembru". 

Dosedanji peti odstavek se črta. 

2. člen 

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju -ZPIZ-1B (Uradni list RS, št. 72/00) 
se črta drugi člen. 

3. člen 

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

3. OBRAZLOŽITEV 

S predlagano ureditvijo se spreminja dosedanji način usklajevanja 
pokojnin, kakor jo je uvedla sprememba Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju - ZPIZ-1B (Ur.l. RS, št. 124/00). 
Veljavna rešitev je ohranjala usklajevanje pokojnin v odvisnosti 
glede na gibanje plač. Sprememba, ki jo je vnesla navedena 
novela, je bila v tem, da se uskladitev opravi na način, ki je določen 
za tekoče leto za uskladitev plač v dogovoru, zakonu ali drugem 
aktu, ki ureja politiko plač na državni ravni. Navedeni način 
usklajevanja naj bi veljal do 1.januarja 2002, v letu 2001 pa naj bi 
veljal prehodni režim usklajevanja pokojnin, po katerem se je 
uskladitev izvedla v februarju za odstotek rasti povprečja plač, 
izplačanih v obdobju od junija do decembra 2000, v primerjavi s 
povprečno plačo, izplačano za maj 2000. V mesecu septembru 
pa naj bi ZPIZpreveril usklajenosti gibanja plač in gibanja pokojnin 
na zgoraj navedeni način. 

Slabost navedene rešitve je v tem, da je spremenjeni sistem 
usklajevanja pokojnin zakonsko preohlapen in nedorečen ter 
prepušča določanje načina medletnega preverjanja usklajenosti 
gibanja plač in pokojnin metodologiji, ki jo oblikuje ZPIZ v soglasju 
z Vlado. 

V predlagani noveli se določa da se pokojnine uskladijo za 
odstotek porasta povprečne mesečne plače, dosežen v obdobju 
od naslednjega meseca po zadnjem mesecu obdobja, 
upoštevanega pri prejšnji uskladitvi pokojnin do meseca, na 
katerega se nanašajo statistični podatki, objavljeni v mesecu 
izvedbe uskladitve pokojnin, v primerjavi z mesečnim povprečjem 
plač iz obdobja, upoštevanega pri prejšnji uskladitvi pokojnin. 

Prav tako določam, da se, za razliko od prejšnje rešitve, uskladitev 
ne opravi v januarju, ampak v februarju, kar je logično, ker se leto 
računa od 1.januarja do 31 .decembra, kar da dvanajst mesecev. 
Le-tako namreč dosežemo pravo primerjavo iz leta v leto. 

V kolikor zakon iz tretjega odstavka 150.člena ne bo sprejet, se 
med letom opravi medletna uskladitev pokojnin tudi v mesecu 
septembru. 

Z drugim členom črtam prehodno določbo Zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
- ZPIZ-1B (Ur.l.RS, št. 124/00), ker le-ta z vidika ureditve, ki jo 
vnaša novi predlog spremembe Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, ni več potreben. 

V tretjem členu se določa vacatio legis. 
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4. BESEDILO ČLENOV, KI SE 
SPREMINJATA 

150. člen 
(Način usklajevanja pokojnin) 

(1) Pokojnine se usklajujejo na podlagi statističnih podatkov o 
gibanju povprečnih plač na zaposlenega. 

(2) Uskladitev pokojnin se opravi v januarju in drugih rokih, 
določenih za uskladitev plač vseh zaposlenih in sicer na način, 
ki je za tekoče leto določen za uskladitev plač v dogovoru, 
zakonu ali drugem aktu, ki ureja politiko plač na državni ravni. 

(3) V mesecu septembru zavod preveri usklajenost gibanja plač 
in pokojnin v obdobju od januarja do julija tekočega leta. Če se 
ugotovi, da je stopnja rasti povprečnih mesečnih plač v tem 
obdobju glede na povprečje preteklega leta višja od stopnje 
rasti pokojnin v istem obdobju glede na povprečje preteklega 
leta, se pokojnine uskladijo za ugotovljeno razliko v rasti. 
Usklajene pokojnine se izplačujejo od septembra dalje, ta 
uskladitev pa se upošteva pri določitvi višine uskladitve v 
januarju prihodnjega leta. 

(4) Pri preverjanju usklajenosti gibanj se za pokojnine upoštevajo 
podatki o starostnih pokojninah, iz katerih je izločen vpliv 
preračuna pokojnin po 151. členu tega zakona. Podrobnejšo 
metodologijo za ugotavljanje razlike v rasti in način upoštevanja 
izvedene medletne uskladitve predpiše zavod v soglasju z 
Vlado Republike Slovenije." 

(5) Uskladitev pokojnin velja od prvega dne meseca, v katerem 
se opravi uskladitev. 

2. člen 

(1) Ne glede na določbe drugega in tretjega odstavka 150. člena 
zakona se v letu 2001 izjemoma opravi uskladitev pokojnin v 
februarju in sicer za odstotek rasti povprečja plač, izplačanih 
v obdobju od junija 2000 do vključno decembra 2000, v 
primerjavi s povprečno plačo, izplačano za maj 2000. V 
mesecu septembru 2001 zavod preveri usklajenost gibanja 
plač in pokojnin v zadnjih sedmih mesecih v primerjavi z 
obdobjem prejšnjih 12 mesecev. Če se ugotovi, da je stopnja 
rasti plač večja od stopnje rasti pokojnin, se pokojnine 
uskladijo za ugotovljeno razliko v rasti. Usklajene pokojnine 
se izplačujejo od septembra dalje. 

poročevalec, št. 62 6 18. julij 2001 



8 o CM 

■8 
o 

CD 
CD 
CD 

J2 <D 

-s a 

J2 v 
C 

00 
OD 
CD 

JS 

N- 
CD 
CD 

8 
o> 

o> 
cm" 

co CM 

s 

o 
CN 

CO CM 

i, 

CD 
co" 

00 
co" CNI 

1^- CO 

00 

o 
cm" 

co CM 

co" CM 

co CM o> 

CM CO 

co" CM 

O o> 

1 
cr 

co_ 
cm" CM 

00 O CO 
00 co 

co CM 

CO 
co co 

co CO 

N 
co" CM 

o> O) 
cd io 

£ 
co 
SI 

co CM CO 
CM 

• O 
i i: 

C 
C 
'o* 
o Q_ 

JO 
C •*-* C/) 
2 
3 
oo 
c 

M 
iO 
_2 
io 
ro 
CL 
N 
(D 
C 
(D 
č* 
<D 
E 
TO 
C 

(/> 
O 
C 1— ro > 
ro 
c 
ro 
o 
o a> 
ro 
c 
ro_ 
"> 
(D ■+-* 
O 
O) 
co N 
ro 
N 
ro 
> 
co 

"O 
a> 

ro 
c 
Z) >o 
ro 

cS 

■3 N 
2 č 
a.. <D 

N 
ro" D. 

•o £ 
ro 

2? CL.C 
N O. 

•2 m 

15 Š 

ro 

ro 
ro 

></) 
tj 
o 
o t/> 
.c 
c 
ro 
ro 

"O 
o 

18, 
o ro 
O) N ro 
N (J) 

ro 
.ro & 
> 
ro N co — v_ 

a> 
a|2i 

ro ro 
O) 

ro 
»N 
ro 
ro 
TJ 
ro 
c 
ro 

> 
ro 
m 
S 
o. 
ro 
O) 

# I 
m c 

H— Q) w <5 
S ° 
"» O "D 
tj > 
2 ro 

l,s 
e -g 
£ N 

O) jI 
,®,M ro 

S ■?£ § 
5 "g 
ro cl 

Žir 

ro 
TJ 
C 
01 
cn 
ro 

iZ o. 
-N 

iS ^ 
o ro 
g ro 

TJ 
ro o 
rs 
s >n 

s ® 
c ro 
N O 

o o 
S « 
ro ro 
ro 

2-s- co j*: 
c S w 
ro S 
TJ W 
£<3 

JM JO 

? ;č 
N o 

M ° N CL 
ro ro 
O) c  -♦-» vj C/) 

o 
>N ro ro -Ji* 
a5 05 

tj ro 
o N 
— <D 
-5£ —• Q) Q 
C0 
ro > 
5 I N to 
:o"S 

S * 
Jz 
CD « 2: tj 
ro 1 

n _ 

»Z ■ss °- 
■S n 
o -* ■a ro 
jr- ro ro -o 
X ° 
dS 

ro 
c 

£ č 
ro o 
"S -* 0 o 
TJ CL 
C « 
ro £ 
> tO 
1 2 
ro iS 
^co 

SP 

18. julij 2001 7 poročevalec, št. 62 



BELEŽKE 



Predlog zakona o 

KRMI (ZKrmi) 

- hitri postopek - EPA 218 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE nadomešča predlog zakona o krmi - hitri postopek, ki ga je 
poslala z dopisom št. 320-26/2001-1 z dne 31.5.2001. 

EVA: 2000-2311-0024 
Številka: 320-26/2001-1 
Ljubljana, 11.07.2001 

V zvezi z dopisom št. 320-26/2001 z dne 9.7.2001 Vlada Mirko Bandelj, l.r. 
Republike Slovenije sporoča, da z navedenim gradivom GENERALNI SEKRETAR 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2000-2311-0024 
Številka: 320-26/2001-1 
Ljubljana, 09.07.2001 

Vlada Republike Slovenije pošilja na podlagi sklepa Odbora 
Državnega zbora Republike Slovenije za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano št. 321-17/01-1/1 z dne 4.7.2001 

- predlog zakona o krmi - hitri postopek - EU, 

ki ga je sprejela na 55. korespondenčni seji dne 9.7.2001. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

UVOD 

1. OCENA STANJA 

V širšem smislu področje krme ureja zadeve v zvezi s proizvodnjo 
in prometom krme na način, ki na eni strani zagotavlja zdravje 
živali, kondicijsko in proizvodno sposobnost živali, zdravje ljudi 
in varnost okolja ter na drugi strani postavlja enake pogoje v 
mednarodni trgovinski izmenjavi tovrstnega blaga. 

Krma ima velik gospodarski in tudi javno političen pomen tako v 
svetu kot tudi v Sloveniji. Je poleg varstva rastlin, veterinarstva 
in živil splošno, eden od stebrov varne hrane in živil, saj krma 
preko krmljenja živali vpliva na kondicijsko in proizvodno 
sposobnost živali in posredno lahko vpliva tudi na zdravje ljudi. 

Zaradi prevzemanja in uveljavljanja pravnega reda EU, je 
potrebno sprejeti zakon, ki enotno in celovito ureja področje 

krme. Predlog zakona o krmi sodi v sklop zakonov, ki jih je treba 
sprejeti v procesu prevzema pravnega reda EU. 

Pravni red Republike Slovenije je na področju krme urejen z več 
zakonskimi in podzakonskimi akti. Promet in kontrolo kakovosti 
krme danes urejajo: 
- Zakon o standardizaciji (Ur.l. RS št. 59/99); 
- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanju 

skladnosti (Ur.l. RS št. - 59/99); 
- Zakon o akreditaciji (Ur.l. RS št. 59/99). 
- Zakon o veterinarstvu (Ur.l. RS št. 82/94, 21/95, 16/96, 33/01); 
- Zakon o varstvu konkurence (Ur.l. RS št. 18/93); 
- Zakon o ukrepih v živinoreji (Ur.l. SRS št. 17/78 in 29/86); 
- Odredba o preventivnih ukrepih v zvezi s transmisivnimi 

spongiformnimi encefalopatijami (Ur.l. RS št. 111/2000); 
- Odredba o dodatnih preventivnih ukrepih v zvezi s 

transmisivnimi spongiformnimi - encefalopatijami (Ur.l. RS št. 
115/2000); 
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- Pravilnik o metodologiji jemanja vzorcev ter metodah fizikalnih, 
kemičnih in mikrobioloških analiz krme (Ur.l. SFRJ št.15/87); 

- Pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme (Uradni list RS, št. 20/ 
96, 22/99, 101/99, 33/01); 

- Pravilnik o kakovosti krme (Ur.l. SFRJ št.15/89 in 54/90); 

Zakonski in podzakonski akti, ki urejajo to področje v Republiki 
Sloveniji so zastareli in so potrebne celovite spremembe, da bo 
področje krme primerljivo urejeno s pravnim redom v EU ter 
učinkovito regulirano. Glavna pomanjkljivost obstoječega sistema 
je, da ni krovnega zakona za krmo in da je področje upravno, 
zakonodajno in mednarodno razdeljeno med MKGP in VURS. 
Navedena struktura tako ne omogoča enotnega upravnega dela 
za to področje in ustreznih povezav upravnega dela s posebno 
enoto za krmo v DG SANICO v Bruslju. 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Krma je in bo tudi v bodoče vedno bolj pod nadzorom v politiki, 
stroki in javnosti. 
V EU je krma urejena kot posebno področje v okviru DG SANCO 
z namenom zagotoviti sledljivost in nadzor na celotnem področju 
proizvodnje krme in krmljenja živali na enem mestu in v povezavi 
z ostalimi stebri varne hrane in živil zagotoviti zdravje živali in ljudi 
ter varovanja okolja. Na osnovi evropskih predpisov imajo 
posamezne članice EU poseben zakon in podzakonske predpise, 
ki urejajo to področje v celoti na enem mestu. 

Republika Slovenija trenutno nima zakona, ki bi celovito urejal to 
področje. Sprejem zakona je potreben zaradi primerljivosti ureditve 
področja krme v Sloveniji s predpisi EU in predpisi drugih držav. S 
tem bodo odpravljene pomanjkljivosti glede neusklajenosti s 
pravnim redom EU. Na podlagi zakona bo znotraj ministrstva 
osrednji odgovorni organ za krmo v državi, za koordinacijo in 
izmenjavo informacij med organi ter za poročanje in stike s Komisijo 
Evropske Unije. Zakon pomeni uskladitev s pravnim redom EU 
na področju proizvodnje krme, uvoznikov in distributerjev 
določenih dodatkov krme, glede sistema registracije obratov in 
izdaje dovoljenj. 

3. CIUI IN NAČELA 

Zakon o krmi je sistemska ureditev področja krme v Republiki 
Sloveniji, ki je primerljiva na mednarodnem nivoju ter omogoča 
usklajeno in učinkovito izvajanje nalog in obveznosti. 

Zakon določa uradni nadzor in kontrolo na področju krme ter 
področje izvajanja potrditev in registracij obratov, predpisanih za 
krmo. Na podlagi tega zakona bo Slovenija izdala in uveljavila 

podzakonske predpise, ki bodo podrobneje določali zahteve za 
dodatke in krmo, način označevanja krme ter zahteve za 
proizvajalce in uporabnike krme za krmljenje živali ter preskusne 
metode za kontrolo in uradni nadzor na področju krme. Zakon 
ureja tudi delovanje pooblaščenih preskusnih in referenčnih 
laboratorijev ter nadzor nad izvajanjem zakona. V zakonu je 
predvidena tudi ustanovitev Sveta za krmo sestavljenega iz 
različnih strokovnjakov za to področje iz vladnih, znanstveno 
raziskovalnih in nevladnih inštitucij ter interesnih združenj 
kmetijskih gospodarstev in proizvajalcev krme, kot strokovno 
svetovalno telo. 

Namen zakona je: 
- da izvaja pravne akte organov EU na področju prava za krmo 

v Sloveniji; 
- zagotoviti sledljivost in kontrolo na področju proizvodnje krme 

in krmljenja živali v celoti; 
- upoštevanja mednarodno priznanih načel, standardov in ukrepov 

za proizvodnjo in promet s krmo; 
- sodelovanja med državami s ciljem medsebojne izmenjave 

podatkov in vzpostavljanja skupnih baz podatkov, ki se nanašajo 
na krmo; 

- zmanjševanja ovir v mednarodni trgovini s krmo z izvajanjem 
upravičenih ukrepov na podlagi strokovnih in znanstvenih načel; 

- da se zagotovi zdravstvena in kakovostna ustreznost krme, 
dodatkov in premiksov; 

- da krma ohrani in izboljša kondicijo domačih živali; 
- da ščiti pred potvorbami glede kakovosti v prometu s krmo, 

dodatki in premiksi. 

4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 

Finančne obveznosti povezane s financiranjem kadrov v okviru 
MKGP in organov v sestavi MKGP se v proračunu ne bodo 
bistveno povečale v zgoraj navedenih službah. Potrebno bo 
dodatno zaposliti tri strokovno usposobljene delavce v MKGP 
zaradi poenotenja vodenja registrov in izdajanja dovoljenj. Sredstva 
bodo potrebna tudi za delovanje Sveta za krmo in za vzpostavitev 
registrov, evidenc in drugih zbirk 6podatkov ter vzpostavitev in 
povezovanje informacijskega sistema na podlagi predloga zakona 
o krmi. Pri tem gre za kadrovsko okrepitev že organiziranega 
oddelka za krmo na MKGP ter prenos dela nalog VURS iz tega 
področja na MKGP. S tem bo omogočena raba razpoložljivih 
sredstev in enotna ureditev upravnih nalog za področje krme na 
enem mestu, kar pomeni tudi lažje sodelovanje s posebnimi 
pristojnimi službami za področje krme v Evropski uniji. 

Dodatna sredstva pa bodo potrebna tudi za izvajanje monitoringa 
oziroma spremljanja ustreznosti krme, dodatkov in premiksov s 
predpisi v RS na način kot je predpisan v EU. 

Tabela: Predvidena sredstva 

||Leto ||2002 ||2003 fc'004 (2005 

jjsredstva ||50.000.000,00 ||57.000.000,00 ||54.000.000,00 |61.000.000,00 
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V predlogu zakona je predvideno, da stroške vpisa v register in 
pridobitve dovoljenj krijejo vlagatelji zahtevka. Izdaja odločb o 
vpisu v register in izdaja dovoljenj se izda v upravnem postopku 
in se plačuje na podlagi zakona o upravnem postopku. V zakonu 
je tudi predvideno, da vse stroške v zvezi z uvozom krme, 
dodatkov in premiksov krijejo vlagatelji zahtevka. Prav tako tudi 
stroške preiskav krme, dodatkov in premiksov pri uvozu, ki so 
bile opravljene na zahtevo inšpektorja, plača imetnik, pri katerem 
so bili odvzeti vzorci. 
Uveljavitev predloga zakona bo omogočala učinkovitejši in 
poostreni nadzor nad krmo in morda zaradi tega tudi povečavo 
proračunskih prihodkov zaradi večjega števila pobranih kazni za 
kršitve pravnega reda. 

5. KRMA V PRAVNEM REDU EU 

Pri pripravi zakona je predlagatelj upošteval temeljnje predpise 
EU, ki urejajo področje krme. 

1. Council Directive 70/373/EEC of 20 July 1970 on the introduc- 
tion of Community methods of sampling and analysis for the offi- 
cial control of feeding-stuffs 

2. Council Directive 70/524/EEC of 23 November 1970 concern- 
ing additives in feeding -stuffs 

3. First Commission Directive 71/250/EEC of 15 June 1971 es- 
tablishing Community methods of analysis for the official control 
of feeding-stuffs 

4. Second Commission Directive 71/393/EEC of 18 November 
1971 establishing Community methods of analysis for the official 
control of feedingstuffs 

5. Third Commission Directive 72/199/EEC of 27 April 1972 es- 
tablishing Community methods of analysis for the official control 
of feedingstuffs 

6. Fourth Commission Directive 73/46/EEC of 5 December 1972 
establishing Community methods of analysis for the official con- 
trol of feedingstuffs 

7. Council Directive 74/63/EEC of 17 December 1973 on the 
fixing of maximum permitted levels for undesirable substances 
and products in feedingstuffs 

8. Fifth Commission Directive 74/203/EEC of 25 March 1974 es- 
tablishing Community methods of analysis for the official control 
of feedingstuffs 

9.First Commission Directive 76/371/EEC of 1 March 1976 es- 
tablishing Community methods of sampling for the official control 
of feedingstuffs 

10. Seventh Commission Directive 76/372/EEC of 1 March 1976 
establishing Community methods of analysis for the official con- 
trol of feedingstuffs 

11. Eighth Commission Directive 78/633/EEC of 15 June 1978 
establishing Community methods of analysis for the official con- 
trol of feedingstuffs 

12. Council Directive 79/373/EEC of 2 April 1979 on the marketing 
of compound feedingstuffs 

13. Commission Directive 80/511/EEC of 2 May 1980 authoriz- 
ing, in certain cases, the marketing of compound feedingstuffs in 
unsealed packages or containers 

14. Ninth Commission Directive 81/715/EEC of 31 July 1981 es- 
tablishing Community methods of analysis for the official control 
of feedingstuffs 

15. Commission Directive 82/475/EEC of 23 June 1982 laying 
down the categories of ingredients which may be used for the 
purposes of labelling compound feedingstuffs for pet animals 

16. Council Directive 83/228/EEC of 18 April 1983 on the fixing of 
guidelines for the assessment of certain products used in animal 
nutrition 

17. Tenth Commission Directive 84/425/EEC of 25 July 1984 es- 
tablishing Community methods of analysis for the official control 
of feedingstuffs 

18. Commission Directive 86/174/EEC of 9 April 1986 fixing the 
method of calculation for the energy value of compound 
poultryfeed 

19. Council Directive 87/153/EEC of 16 February 1987 fixing guide- 
lines for the assessment of additives in animal nutrition 

20. Commission Directive 91/357/EEC of 13 June 1991 laying 
down the categories of ingredients which may be used for the 
purposes of labelling compound feedingstuffs for animals other 
than pet animals 

21. 91/516/EEC: Commission Decision of 9 September 1991 es- 
tablishing a list of ingredients whose use is prohibited in com- 
pound feedingstuffs 

22. Eleventh Commission Directive 93/70/EEC of 28 July 1993 
establishing Community analysis methods for official control of 
feedingstuffs 

23. Council Directive 93/74/EEC of 13 September 1993 on 
feedingstuffs intended for particular nutritional purposes 

24. Council Directive 93/113/EC of 14 December 1993 concern- 
ing the use and marketing of enzymes, micro- organisms and 
their preparations in animal nutrition 

25. Tvvelfth Commission Directive 93/117/EC of 17 December 
1993 establishing Community analysis methods for official con- 
trol of feedingstuffs , 

26. Commission Directive 94/39/EC of 25 July 1994 establishing 
a list of intended uses of animal feedingstuffs for particular nutri- 
tional purposes 

27. Commission Directive 95/10/EC of 7 April 1995 fixing the 
method of calculating the energy value of dog and cat food in- 
tended for particular nutritional purposes 

28. Council Directive 95/53/EC of 25 October 1995 fixing the 
principles governing the organization of official inspections in the 
field of animal nutrition 

29. Council Directive 95/69/EC of 22 December 1995 laying dovvn 
the conditions and arrangements for approving and registering 
certain establishments and intermediaries operating in the animal 
feed sector and amending Directives 70/524/EEC, 74/63/EEC, 
79/373/EEC and 82/471/EEC 
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30. 98/728/EC: Council Decision of 14 December 1998 concern- 
ing a Community system of fees in the animal feed sector 

31. Commission Directive 98/88/EC of 13 November 1998 estab- 
lishing guidelines forthe microscopic identification and estimation 
of constituents of animal origin for the official control of feedingstuffs 
(Text with EEA relevance) 

32. Commission Regulation (EC) No 1436/98 of 3 July 1998 au- 
thorising certain additives in feedingstuffs (Text with EEA rel- 
evance) 

33. Commission Regulation (EC) No 2316/98 of 26 October 1998 
concerning authorisation of new additives and amending the con- 
ditions for authorisation of a number of additives already author- 
ised in feedingstuffs (Text with EEA relevance) 

34. Commission Regulation (EC) No 2374/98 of 3 November 
1998 concerning the authorisation of new additives in feedingstuffs 
(Text with EEA relevance) 

35. Commission Regulation (EC) No 2785/98 of 22 December 
1998 concerning the modification of the period of authorisations 
of additives referred to in Article 9e(3) of Council Directive 70/ 
524/EEC 

36. Commission Regulation (EC) No 2786/98 of 22 December 
1998 concerning the modification of the period of authorisations 
of additives referred to in Article 9i(1) of Council Directive 70/524/ 
EEC 

37. Commission Regulation (EC) No 2788/98 of 22 December 
1998 amending Council Directive 70/524/EEC concerning addi- 
tives in feedingstuffs as regards the withdrawal of authorisation 
for certain grovvth promoters 

38. Council Regulation (EC) No 2821/98 of 17 December 1998 
amending, as regards withdrawal of the authorisation of certain 
antibiotics, Directive 70/524/EEC concerning additives in 
feedingstuffs 

39. Council Directive 1999/29/EC of 22 April 1999 on the undesir- 
able substances and products in animal nutrition 

40. Commission Directive 1999/76/EC of 23 July 1999 establish- 
ing a Community method of analysis for the determination of 
lasalocid sodium in feedingstuffs (Text with EEA relevance) 

41. Commission Regulation (EC) No 639/1999 of 25 March 1999 
concerning the authorisation of a new additive in feedingstuffs 

42. Commission Regulation (EC) No 866/1999 of 26 April 1999 
concerning the authorisation of new additives and new additive 
uses in feedingstuffs 

43. Commission Regulation (EC) No 1245/1999 of 16 June 1999 
concerning the authorisation of new additives in feedingstuffs 

44. Commission Regulation (EC) No 1411/1999 of 29 June 1999 
concerning the authorisation of new additives and new additive 
uses in feedingstuffs 

45. Commission Regulation (EC) No 1594/1999 of 20 July 1999 
amending the conditions for the authorisation of an additive in 
feedingstuffs 

46. Commission Regulation (EC) No 1636/1999 of 26 July 1999 
concerning the authorisation of new additives uses in feedingstuffs 

47. Commission Regulation (EC) No 2293/1999 of 14 October 
1999 extending the provisional authorisations of certain additives 
in feedingstuffs (Text with EEA relevance) 

48. Commission Regulation (EC) No 2430/1999 of 16 November 
1999 linking the authorisation of certain additives belonging to the 
group of coccidiostats and other medicinal substances in 
feedingstuffs to persons responsible for putting them into circula- 
tion (Text with EEA relevance) 

49. Commission Regulation (EC) No 2439/1999 of 17 November 
1999 on the conditions for the authorisation of additives belonging 
to the group 'binders, anti-caking agents and coagulants' in 
feedingstuffs 

50. Commission Regulation (EC) No 2562/1999 of 3 December 
1999 linking the authorisation of certain additives belonging to the 
group of antibiotics in feedingstuffs to persons responsible for 
putting them into circulation (Text with EEA relevance) 

51. Commission Regulation (EC) No 2690/1999 of 17 December 
1999 concerning the authorisation of new additives in feedingstuffs 

52. Commission Directive 2000/45/EC of 6 July 2000 establishing 
Community methods of analysis for the determination of vitamin 
A, vitamin E and tryptophan in feedingstuffs (Text with EEA rel- 
evance) 

53. Commission Regulation (EC) No 654/2000 of 29 March 2000 
concerning the authorisation of new additives, new additive uses 
and new additive preparations in feedingstuffs (Text with EEA 
relevance) 

54. Commission Regulation (EC) No 1353/2000 of 26 June 2000 
concerning the permanent authorisation of an additive and the 
provisional authorisation of new additives, new additive uses and 
new preparations in feedingstuffs (Text with EEA relevance) 

55. Commission Regulation (EC) No 1887/2000 of 6 September 
2000 on the provisional authorisation of a new additive in 
feedingstuffs (Text with EEA relevance) 

56. Commission Regulation (EC) No 2437/2000 of 3 November 
2000 concerning the permanent authorisation of an additive and 
the provisional authorisation of new additives in feedingstuffs 
(Text with EEA relevance) 

57. Commission Regulation (EC) No 2697/2000 of 27 November 
2000 concerning the provisional authorisations of additives in 
feedingstuffs (Text with EEA relevance.) 

58. 2001/25/EC: Commission Decision of 27 December 2000 pro- 
hibiting the use of certain animal by-products in animal feed (Text 
with EEA relevance) (notified under document number C(2000) 
4143) 

6. PREGLED PRAVNEGA REDA V DRŽAVAH 
ČLANICAH EU 

Države članice EU so uskladile EU zakonodajo v skladu s svojim 
veljavnim pravnim sistemom. Nekatere države članice so celotne 
vsebine direktiv EU prenesle v nacionalni zakon, spet druge so v 
zakone prenesle le poglavitne rešitve, ostalo pa so uredile v obliki 
podzakonskih predpisov. Pri pripravi predloga Zakona o krmi je 
bila podrobneje pregledana zakonodaja Avstrije, Nemčije in 
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Danske. V teh državah je sistem primerljiv z našim. Zakoni določajo 
le osnovne rešitve, podrobnejši pogoji so opredeljeni v 
podzakonskih predpisih, glede drugih določil kot so seznami, 
odločbe in priporočila, ki se nenehno spreminjajo, pa se sklicujejo 
direktno na EU direktive. Razlika med ureditvijo v teh državah in 
Slovenijo je le v tem, da smo v Sloveniji področje del in nalog 
nadzora uredili med dvema inšpekcijama glede na obstoječe 
področje dela in naloge, tako, da je sistem primerljiv z zahtevami 
EU, ne bo pa potrebnih novih zaposlitev in se ne ustanavlja 
poseben Organ v sestavi za delo na področju registracije obratov 
in izdaje dovoljenj, kot imajo urejeno npr. v Avstriji. 

Na podlagi EU zakonodaje sta se izoblikovala dva načina 
organiziranosti. Za prvi način je značilno, da imajo države 
ustanovljene organe za krmo le na državni ravni. To so ponavadi 
organi v sestavi ministrstev za kmetijstvo. (Nizozemska, Francija, 
Danska, Velika Britanija). Pri drugem načinu, kjer gre zlasti za 
države s tederalno ureditvijo, imajo le-te tudi na nivoju zveznih 
držav ali pokrajin ustanovljene organe za krmo, ki jih na državni 
ravni koordinirajo ministrstva za kmetijstvo (Nemčija, Italija, 
Portugalska). Ne glede na način organiziranosti je vsem skupna 
enotna struktura glede hierarhije vodenja in odgovornosti ter 
samostojnosti in neodvisnosti odločanja med upravnim delom in 
inšpekcijskim nadzorom. 

AVSTRIJA: 

Avstrijski zvezni Zakon o krmi iz leta 1999 ureja področje krme v 
celoti. Zakon določa uradni nadzor in kontrolo na področju krme 
ter področje izvajanja potrditev in registracij, predpisanih za krmo. 
Poleg tega zakon ureja delovanje preskusnih in referenčnih 
laboratorijev ter nadzor nad izvajanjem zakona. V skladu z 
avstrijskim zakonom deluje v Avstriji Zvezni urad za krmo z nalogo 
preverjanja glede varnosti uporabe dodatkov in posebnih 
proizvodov in izdajanja dovoljenj za le te. Zvezni urad je podrejen 
ministrstvu za kmetijstvo in gozdarstvo. 
Zakon pooblašča zveznega ministra za kmetijstvo, da predpiše 
vse zahteve za krmo in njihov način označevanja ter embalaže. 
Zakon predpisuje tudi način nadzora v primeru uvoza in izvoza. 

NEMČIJA: 

V Nemčiji ureja področje krme Zakon o krmilih iz leta 1975, 
dopolnjen iz leta 1987 in iz leta 1993. Zakon določa uradni nadzor 
in kontrolo na področju krme ter področje izvajanja potrditev in 
registracij, predpisanih za krmila. Poleg tega zakon ureja delovanje 
preskusnih in referenčnih laboratorijev ter nadzor nad izvajanjem 
zakona. Zakon pooblašča zveznega ministra za kmetijstvo, da 
predpiše vse zahteve za krmila in njihov način označevanja ter 
embalaže. Zakon predpisuje tudi način nadzora v primeru uvoza 
in izvoza. 

DANSKA: 

Na Danskem je Direktorat za rastline v okviru Ministrstva za 
kmetijstvo in ribištvo med drugimi nalogami s področja kmetijstva 
pristojen tudi za upravne, strokovne in inšpekcijske naloge na 
področju krme. 

ITALIJA: 

V Italiji je na državni ravni za koordinacijo in mednarodno 
sodelovanje pristojno Ministrstvo za kmetijstvo. Na regionalni ravni 
pokrajin so organizirani Uradi za krmo, ki izvajajo naloge 
upravnega, strokovnega in inšpekcijskega dela. Ti uradi imajo 
svoje laboratorije za izvajanje kontrole krme. 

BESEDILO ČLENOV: 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon določa pogoje za proizvodnjo, dajanje v promet in 
krmljenje s krmo, posamičnimi krmili, mešanicami, premiksi, krmili 
za posebne prehranske namene, dodatki in posebnimi proizvodi, 
ki se uporabljajo za krmljenje živali, predpisuje pogoje, ki jih morajo 
izpolnjevati obrati za proizvodnjo, skladiščenje in promet s krmo, 
določa vpis v register obratov, ureja postopek za izdajo dovoljenja 
za proizvodnjo in promet krme, dodatkov in premiksov in nadzor 
nad izvajanjem zakona. 

2. člen 
(pomen izrazov) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi pomenijo: 
1. Krma so proizvodi rastlinskega ali živalskega izvora v 

prvotnem naravnem stanju, sveži ali konzervirani, namenjeni 
za krmljenje živali. 

2. Krma so tudi krmila, ki so proizvodi industrijske predelave, 
ter organske in anorganske snovi, ki so direktno ali po 
predelavi namenjeni za krmljenje živali. 

3. Krma je tudi posamično krmilo, ki se nespremenjeno ali 
predelano uporablja za krmljenje živali, za proizvodnjo krmnih 
mešanic ali kot nosilna snov pri proizvodnji predmešanic. 

4. Krmne mešanice so krmila, sestavljena iz posamičnih krmil, 
s krmnimi dodatki ali brez njih, ki so kot popolne ali dopolnilne 
krmne mešanice namenjene za prehrano živali. 

5. Medicirana krma je vsaka mešanica krme in zdravila za 
uporabo v veterinarski medicini, ki je pripravljena za promet 
in namenjena krmljenju živali brez nadaljnje predelave, zaradi 
kurativnih ali preventivnih lastnosti. 

6. Popolne krmne mešanice so krmne mešanice, ki po svoji 
sestavi povsem zadovoljujejo prehranske potrebe živali. 

7. Dopolnilne krmne mešanice so krmne mešanice, ki se 
uporabljajo v prehrani živali za dopolnitev krme. 

8. Krmila za posebne prehranske namene so krmne mešanice 
in dodatki, ki so namenjeni za zadovoljevanje posebnih 
prehransko-fizioloških potreb živali. 

9. Posebni proizvodi so s posebnimi tehnološkimi postopki 
pridobljena krmila, in sicer beljakovine, pridobljene iz 
mikroorganizmov, nebeljakovinske dušične snovi, 
aminokisline in njihove soli ter analogi aminokislin. 

10. Krmni dodatki so snovi, ki se uporabljajo v prehrani živali, ker 
ugodno vplivajo na lastnosti krmil in na zadovoljevanje 
prehranskih potreb živali, izboljšujejo izkoristek krme, 
povečujejo prirejo živali ter omogočajo doseganje posebnih 
prehranskih ciljev ali zmanjšujejo obremenitev okolja z 
živalskimi izločki. Sem spadajo tudi zdravilni dodatki krmi, kot 
so pospeševalci rasti, kokcidiostatiki, encimi in probiotiki, ki 
se uporabljajo v preventivne namene in imajo dovoljenje za 
promet v Republiki Sloveniji. 

11. Učinkovina je aktivna snov določene kemijske sestave 
rudninskega, živalskega ali rastlinskega izvora oziroma 
proizvod kemične ali biološke sinteze, namenjena za 
proizvodnjo zdravilnih dodatkov krmi. 

12. Premiksi so mešanice enega ali več dodatkov z nosilno snovjo 
in so namenjeni za kasnejšo proizvodnjo krmnih mešanic. 
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13. Karenca je časovno obdobje od zadnjega krmljenja z 
zdravilnimi dodatki iz 9.točke tega členado zakola in uporabe 
živali v prehranske namene. 

14. Nosilna snov je pomožna snov . 
15. ali krmilo, ki se uporablja zaradi boljše homogenosti in 

stabilnosti sestave premiksov. 
16. Neželene snovi so snovi v krmi, premiksih in dodatkih, ki 

lahko negativno vplivajo na zdravje živali in ljudi. 
17. Prepovedane snovi so snovi, ki jih, zaradi zaščite zdravja 

živali in ljudi,krma, premiksi in dodatki ne smejo vsebovati. 
18. Krma iz gensko spremenjenih organizmov je krma, pri kateri 

so uporabljene surovine, katerih genski material je 
spremenjen. 

19. Rok uporabe je časovno obdobje, v katerem morajo krma, 
premiksi in dodatki obdržati predpisane lastnosti oziroma 
kakovost. 

20. Promet je promet s krmo, premiksi in dodatki, uvoz, izvoz, 
skladiščenje, transport in prodaja, trženje oziroma vsakršna 
prepustitev tretjemu. Pri tem je uvoz vsak vnos krme, 
dodatkov in premiksov na carinsko območje Republike 
Slovenije, ne glede na to, kakšna raba ali uporaba je bila v 
skladu s carinskimi predpisi dovoljena za ta sredstva. 

21. Krmljenje je uporaba krme z namenom zadovoljevanja 
prehransklh potreb živali. 

22. Obrati so proizvodni ali trgovski obrati, ki so organizirani kot 
pravne osebe ali samostojni podjetniki posamezniki, ki krmo, 
dodatke in premikseali dajejo v promet. 

23. Živali so vse vrste živali, ki jih ljudje redijo oziroma gojijo in 
krmijo zaradi proizvodnje hrane oziroma pridobivanja drugih 
živalskih proizvodov, kot tudi prosto živeče živali, če se krmijo, 
in hišne živali.. 

24. Hišne živali so živali, ki jih ljudje redijo oziroma gojijo za družbo, 
rekreacijo, varstvo ali pomoč človeku. 

3. člen 
(proizvodnja, skladiščenje, promet ali uporaba) 

Prepovedano je proizvajati, skladiščiti, dajati v promet ali uporabljati 
za krmljenje živali krmo, posamična krmila, krmne mešanice, 
premikse, krmila za posebne prehranske namene krme, dodatke 
in posebne proizvode (v nadaljnjem besedilu: krma, dodatki in 
premiksi), ki nimajo potrdila o zdravstveni ustreznosti in ki niso 
kakovostno ustrezni, označeni in pakirani na predpisan način. 

Potrdilo o zdravstveni ustreznosti krme, dodatkov in premiksov 
izda uradni veterinar za inšpekcijski nadzor pri Uradu za 
inšpekcijski nadzor, organiziranem v skladu z zakonom, ki ureja 
veterinarstvo. Natančnejše pogoje za izdajo, vsebino in obliko 
potrdila o zdravstveni ustreznosti predpiše minister, pristojen za 
kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister). 

Krma, dodatki in premiksi so zdravstveno ustrezni, če: 

1. ne vsebujejo več naželenih snovi kot je dovoljeno, 
2. ne vsebujejo prepovedanih snovi, 
3. niso pokvarjeni, 
4. ne vsebujejo nedovoljenih dodatkov, 
5. ne vplivajo škodljivo na zdravje živali in posredno tudi na 

zdravje ljudi. 

Krma, dodatki in premiksi so kakovostno ustrezni, če: 

1. so pridelani ali predelani na predpisan način, 
2. so uporabljeni dovoljeni dodatki v predpisanih količinah, 
3. so označeni ali pakirani na predpisan način, 
4. njihova prehranska vrednost ali uporabnost ni zmanjšana. 

Ne glede na 4. točko prejšnjega odstavka lahko minister z odločbo 
dovoli uporabo krme, dodatkov in premiksov, tudi če je njihova 
prehranska vrednost ali uporabnost zmanjšana, na podlagi 
ugotovitve pooblaščenega laboratorija iz 17.člena tega zakona, 
da to ne vpliva na zdravje živali ter posredno na zdravje ljudi. 

Pri proizvodnji in dajanju v promet krme, dodatkov in premiksov 
se upošteva tudi: 
- namen reje živali, 
- vrsta in kategorija živali, 
- druge zahteve, ki se nanašajo na rejo živali. 

Minister predpiše podrobnejše pogoje za zdravstveno in 
kakovostno ustreznost krme, dodatkov in premiksov iz tretjega 
in četrtega odstavka tega člena, namen reje, vrsto in kategorijo 
živali in druge podrobnejše zahteve, ki se nanašajo na rejo živali 
iz prejšnjega odstavka. 

Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena so krma, dodatki 
in premiksi lahko v prometu, če so namenjeni izvozu in proizvedeni 
na zahtevo kupca, vendar ne smejo škodljivo vplivati na zdravje 
živali ter posredno na zdravje ljudi. 

Za zavarovanje zdravja živali ter posredno zdravja ljudi ali 
varovanja okolja lahko minister predpiše prepoved ali omejitev 
proizvodnje, prometa, skladiščenja ali uporabe krme, dodatkov 
in premiksov za krmljenje živali, ali druge ukrepe, potrebne za 
zavarovanje zdravja živali ter posredno zdravja ljudi ali varovanja 
okolja. 

4. člen 
(označevanje) 

Krma, dodatki in premiksi, ki so v prometu, morajo biti označeni v 
slovenskem jeziku. Označbe morajo biti splošno razumljive, čitljive 
in trajno pritrjene na embalažo proizvoda oziroma kot spremni 
dokument dodane razsutemu tovoru. 

Druge navedbe na embalaži proizvoda ne smejo biti zavajajoče 
glede označene vsebine in morajo biti jasno ločene od označb iz 
prejšnjega odstavka. 

Krma, dodatki in premiksi v embalaži ali v razsutem stanju morajo 
biti označeni z označbo, ki vsebuje najmanj naslednje podatke : 
1. oznako krme, dodatkov in premiksov; 
2. navedbo količin (neto masa, volumen, število enot); 
3. o proizvajalcu ali o tistem, ki daje v promet ali o uvozniku 

(forma oziroma ime in sedež oziroma naslov); 
4. o surovinski sestavi, hranilnih snoveh in dodatkih; 
5. o sestavinah iz gensko spremenjenih organizmov; 
6. o kraju, načinu in času proizvodnje; 
7. o roku uporabe; 
8. o karenci, namenu in navodilu za uporabo, vključno z 

varnostnimi opozorili proizvajalca. 

Minister lahko Izjemoma dovoli uporabo krme, ki ji je potekel rok 
uporabe. Minister na podlagi analize pooblaščenega laboratorija 
določi namen, za katerega se ta krma lahko uporabi. 

Krmo, dodatke in premikse v prometu mora spremljati dobavnica 
v treh izvodih, ki vsebuje: 
- številko dobavnice, 
- datum njene izdaje ter datum odpreme, 
- ime in naslov uporabnika, 
- ime prevoznika in registrska številka prevoznega sredstva, 
- trgovsko ime proizvoda in njegovo serijsko številko, 

količino proizvoda. 
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Dobavnico morajo podpisati proizvajalec, prevoznik oziroma 
posrednik in uporabnik. Dobavnico morajo proizvajalec, posrednik 
in uporabnik hraniti zaradi sledljivosti tri leta od izdaje. 

Minister podrobneje predpiše vsebino in način označevanja iz 
tega člena. 

5. člen 
(embalaža) 

Krma, dodatki in premiksi se lahko dajejo v promet le, če so 
pakirani v predpisani embalaži. Embalaža mora biti taka, da se pri 
odpiranju vidno trajno poškoduje. 

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko krma, dodatek in premiks 
da v promet tudi v razsutem stanju,če so izpolnjeni predpisani 
pogoji, s katerimi se onemogoči njeno onesnaženje, kvarjenje in 
druge negativne vplive na zdravstveno in kakovostno ustreznost 
krme, dodatkov in premiksov. 

Minister predpiše vrsto embalaže za krmo, dodatke in premikse 
iz prvega odstavka tega člena, in pogoje iz prejšnjega odstavka. 

6. člen 
(transport in skladiščenje) 

Kadar se daje krma v promet v razsutem stanju, morajo biti 
prevozna sredstva prirejena tako, da se prepreči njeno 
onesnaženje, kvarjenje in da negativni vplivi okolja ne spremenijo 
njene zdravstvene in kakovostne ustreznosti. 

Dajanje v promet krme v razsutem stanju in dajanje v promet 
krme, dodatkov in premiksov v embaliranem stanju mora biti 
urejeno tako, da se prepreči njihovo onesnaženje, navzkrižna 
kontaminacija in kvarjenje. 1 •• 

Minister predpiše podrobnejše pogoje zaprevozna sredstva in 
za dajanje v promet krme, dodatkov in premiksov iz tega člena. 

II. OBRATI 

7. člen 
(obrati, proizvodna oprema in osebje) 

Obrati lahko opravljajo dejavnost proizvodnje, skladiščenja ali 
prometa s krmo, dodatki in premiksi, če so vpisani v register 
obratov in če zagotavljajo zdravstveno in kakovostno ustreznost 
krme v vseh fazah proizvodnje in prometa s krmo, dodatki in 
premiksi. 

Obrati in proizvodna oprema morajo zlasti: 
- zagotavljati nemoteno proizvodnjo, skladiščenje in kontrolo 

krme, dodatkov in premiksov, 
- biti vzdrževani v predpisanem higienskem stanju, tako da je 

med proizvodnjo in skladiščenjem preprečeno onesnaženje, 
- zagotavljati, da zunanji vplivi ne delujejo negativno na 

zdravstveno in kakovostno ustreznost krme, dodatkov in 
premiksov, 

- biti morajo primerno in redno kontrolirani na predpisan način. 

V obratu, ki proizvaja krmo, dodatke in premikse, mora biti v 
skladu z obsegom poslovanja zaposlena najmanj ena oseba, ki 
ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo biotehniške ali 
veterinarske smeri in delovne izkušnje na področju krme, 
dodatkov in premiksov. V obratu, ki daje v promet krmo, dodatke 
in premikse, mora biti zaposlena najmanj ena oseba, ki ima poleg 

predpisanih pogojev za opravljanje dela opravljen preizkus znanja 
s področja krme. Vsebino in način opravljanja preizkusa predpiše 
minister. 

Proizvajalec in pravna ali fizična oseba, ki skladišči krmo, dodatke 
in premikse morata voditi evidenco: 
- o vseh fazah proizvodnje oziroma skladiščenja, 

o rizičnih točkah proizvodnega procesa oziroma skladiščenja, 
o izvoru proizvodov, 

- o drugih podatkih, ki zagotavljajo neoporečnost proizvoda. 

Proizvajalec in pravna ali fizična oseba, ki skladišči krmo, dodatke 
in premikse, morata hraniti vse listine, ki spremljajo krmo, dodatke 
in premikse, najmanj pet let. 

Minister predpiše podrobnejše pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
obrati in proizvodna oprema iz drugega odstavka tega člena ter 
zaposlena oseba iz tretjega odstavka tega člena način vodenje in 
podrobnejšo vsebino evidenc iz četrtega odstavka tega člena in 
način hranjenja listin iz petega odstavka tega člena. 

Minister predpiše podrobnejše pogoje za proizvodnjo in 
skladiščenje krme za vzrejo lastnih živali na kmetijskem 
gospodarstvu oziroma kmetiji. 

8. člen 
(graditev objektov) 

Projektna dokumentacija za gradnjo ali rekonstrukcijo obratov 
mora biti v skladu s pogoji, ki jih za posamezne vrste obratov 
predpiše minister. 

lil. SVET ZA KRMO 

9. člen 
(ustanovitev in naloge Sveta za krmo) 

Minister ustanovi Svet za krmo (v nadaljnjem besedilu: svet) kot 
svetovalno telo ministra za področje krme. Svet sestavljajo dva 
predstavnika ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, prehrano in 
veterinarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo), ter po en 
predstavnik ministrstva, pristojnega za zdravje, ministrstva 
pristojnega za okolje, ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, 
organa, pristojnega za varstvo potrošnikov, gospodarskega 
interesnega združenja proizvajalcev krme, Kmetijsko gozdarske 
zbornice, Veterinarske zbornice, Biotehniške fakultete, Fakultete 
za kmetijstvo Maribor, Kmetijskega inštituta Republike Slovenije, 
Veterinarske fakultete in Nacionalnega veterinarskega inštituta 
Republike Slovenije. 

Minister imenuje člane sveta z odločbo. 

Naloge sveta so: 
- sodelovanje pri pripravi metodoloških in strokovnih podlag v 

zvezi s krmo, dodatki in premiksi ter prehrano živali; 
dajanje strokovnih mnenj k predlogom predpisov s področja 
krme; 
dajanje strokovnih mnenj o novih dodatkih in posebnih 
proizvodih; 
dajanje strokovnih mnenj o prepovedanih in neželenih snoveh 
v krmi; 

- opravljanje drugih nalog v zvezi s krmo. 

Minister skliče konstitutivno sejo, na kateri imenovani člani izvolijo 
predsednika in njegovega namestnika. Mandat članov traja štiri 
leta in so lahko ponovno imenovani. 
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Svet sprejme poslovnik, ki določa način dela sveta. 

Finančne, prostorske in kadrovske pogoje za delovanje sveta 
zagotovi ministrstvo. 

IV. REGISTER OBRATOV IN IZDAJA DOVOLJENJ 

10. člen 
(Naloge in pristojnosti ministrstva) 

Naloge in pristojnosti ministrstva po tem zakonu so: 
odločanje o vpisu obratov v register obratov; 
vodenje registra obratov; 
izdajanje dovoljenj za proizvodnjo in promet s krmo, dodatki 
in premiksi, 
organiziranje informacijske podpore za analitično obdelavo in 
izmenjavo podatkov o krmi, dodatki in premiksi; 
sodelovanje z organi za krmo drugih držav; 

- sodelovanje z etično komisijo za poskuse na živalih; 
- druge naloge v zvezi z izvajanjem tega zakona. 

11. člen 
(register obratov) 

Obrati, ki proizvajajo, skladiščijo oziroma dajejo v promet krmo, 
dodatke in premikse, morajo biti vpisani v register obratov, ki ga 
vodi ministrstvo. 

V register se lahko vpišejo tudi kmetijska gospodarstva in obrati, 
ki ne izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev, vključno z obrati, 
katerih stranski proizvod je krma. Minister predpiše pogoje, katerih 
kmetijskim gospodarstvom in obratom iz tega odstavka ni potrebno 
izpolnjevati, in omejitve območja dajanja v promet. 

Priglasitev za vpis v register obratov iz prvega odstavka tega 
člena morajo obrati iz prvega odstavka tega člena vložiti na 
obrazcu, ki ga predpiše minister, ter priložiti dokazila, da obrat, 
proizvodna oprema in zaposleni izpolnjujejo pogoje iz 7. člena 
tega zakona. Priglasitvi za vpis v register morajo obrati iz drugega 
odstavka tega člena priložiti dokazila iz prejšnjega odstavka. 

Izpolnjevanje pogojev iz prejšnjega odstavka ugotavlja komisija, 
sestavljena iz treh članov, ki jo imenuje minister. 

Stroški komisijskih ogledov komisije iz prejšnjega odstavka 
bremenijo vlagatelja priglasitve. Minister podrobneje predpiše vrsto 
in višino stroškov. 

Priglasitev mora vsebovati zlasti: 
firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov s 
hišno številko, 
davčno številko, 
pravno organizacijsko obliko, 
vrsto dejavnosti, 

- številko in datum izdaje dovoljenja Iz 12.člena tega zakona 
registrsko številko obrata, 

- ime in priimek odgovorne osebe. 

Minister odloči o vpisu v register obratov na podlagi popolne 
vloge in ugotovitve komisije iz četrtega odstavka tega člena in 
obratu dodeli registrsko številko. 

Register obratov vodi ministrstvo in ga objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Register obratov vsebuje zlasti naslednje 
podatke: 

firmo oziroma ime in priimek ter sedež oziroma naslov s 
hišno številko, 

- davčno številko, 
pravno organizacijsko obliko, 

- vrsto dejavnosti, 
- številko in datum izdanega dovoljenja iz 12.člena tega zakona, 

registrsko številko obrata, 
ime in priimek odgovorne osebe. 

Ministrstvo izbriše obrat iz registra obratov po uradni dolžnosti, 
na predlog pristojnih inšpektorjevali na predlog obrata, če obrat: 
- preneha z dejavnostjo ali 
- ne ravna v skladu z določbami tega zakona ali 
- ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za registracijo. 

Podrobnejše pogoje in postopek za vpis obratov v register obratov 
predpiše minister. 

12. člen 
(dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje in promet s 

krmo, dodatki in premiksi) 

Obrat mora za proizvodnjo, skladiščenje in promet s krmo, dodatki 
in premiksi, pridobiti dovoljenje v skladu s tem zakonom. Krmo, 
dodatke in premikse sme proizvajati, skladiščiti in dajati v promet 
le v skladu z izdanim dovoljenjem. 

Zahtevek za izdajo dovoljenja za proizvodnjo, skladiščenje in 
promet s krmo, dodatki in premiksi, vloži obrat pri 
ministrstvu.Vlagatelj mora imeti stalno prebivališče ali sedež v 
Republiki Sloveniji; če ima stalno prebivališče ali sedež izven 
Republike Slovenije, mora imeti podružnico v Republiki Sloveniji. 

Zahtevek mora vsebovati: 
identifikacijske podatke o vlagatelju (firma oziroma ime in 
priimek in sedež oziroma naslov s hišno številko); 
registrsko številko obrata; 
trgovsko ime krme, dodatka inpremiksa; 
označbo krme, dodatka in premiksa; 
dokumentacijo o preskusih, na podlagi katerih je mogoče 
izdelati oceno glede varnosti in uporabe krme, dodatka in 
premiksa; 
davčno številko; 

- pravnoorganizacijsko obliko; 
- vrsto dejavnosti 
- druge predpisane podatke. 

V primeru, da se po vložitvi zahtevka pojavijo nova znanstvena 
spoznanja v zvezi z zdravstveno ali kakovostno ustreznostjo 
krme, dodatka in premiksa, mora prijavitelj ministrstvu na njegovo 
zahtevo predložiti dodatno dokumentacijo in zahtevek dopolniti. 

Če pride do novih znanstvenih spoznanj v zvezi z zdravstveno 
ali kakovostno ustreznostjo krme, dodatka in premiksa po izdaji 
dovoljenja, ministrstvo pozove obrat, da vloži zahtevek za izdajo 
novega dovoljenja v roku, ki ne sme biti krajši kot trideset dni.. Ce 
obrat v postavljenem roku ne vloži zahtevka za izdajo novega 
dovoljenja, minister z odločbo odvzame obratu dovoljenje za 
proizvodnjo in promet s krmo, dodatki in premiksi. 

Seznam krme, dodatkov in premiksov, za katere imajo obrati 
dovoljenje za proizvodnjo in promet, objavi ministrstvo v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena izda minister na podlagi 
ugotovitve komisije, da obrat izpolnjuje predpisane tehnične in 
organizacijske pogoje iz 7. člena tega zakona, in da so krma, 
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dodatki in premiksi zdravstveno in kakovostno ustrezni v skladu 
s tretjim in četrtim odstavkom 3. člena tega zakona.. 

Komisijo iz prejšnjega odstavka sestavljajo trije člani, ki jih imenuje 
minister. Stroški dela komisije bremenijo vlagatelja zahtevka za 
izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega člena. Minister 
podrobneje predpiše vrsto in višino stroškov. 

Minister izda dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja splošni 
upravni postopek, če ta zakon ne določa drugače. 

Podrobnejšo vsebino zahtevka iz tretjega odstavka tega člena 
predpiše minister. 

Po prejemu zahtevka za izdajo dovoljenja se najprej ugotovi, če je 
zahtevek popoln. Če zahtevek ni popoln, ministrstvo stranki naloži, 
da ta v roku 60 dni vlogo dopolni. Rok za izdajo dovoljenja začne 
teči z dnem popolne vloge. 

Ministrstvo lahko upošteva postopke in preiskave, ki so bile 
opravljene na krmi, dodatkih in premiksih iz uvoza, lahko pa odredi 
preiskave tudi samo. 

Zoper odločbo o dovoljenju iz sedmega odstavka tega člena ni 
pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. 

Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena vsebuje: 
- številko in datum izdaje dovoljenja; 

ime oziroma firmo in naslov oziroma sedež prijavitelja; 
- podatke in trgovsko ime krme, dodatka in premiksov; 
- označbo krme, dodatka in premiksa; 

kakovostno in količinsko sestavo krme, dodatkov in 
premiksov; 
način in obliko pakiranja; 
druge podatke o krmi, dodatku in premiksu, ki so potrebni za 
njegovo razpoznavanje. 

Ministrstvo odvzame dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje in 
dajanje v promet krme, dodatkov in premiksov, če obrat preneha 
z dejavnostjo, če dela v nasprotju z določbami tega zakona ali če 
ne izpolnjuje več pogojev, ki jih določa ta zakon, po uradni dolžnosti 
ali na predlog komisije iz tega člena. 

13. člen 
(uporaba že obstoječih listin in druge dokumentacije) 

Če je že bilo izdano dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje ali 
dajanje v promet krme, dodatka ali premiksa, lahko ministrstvo 
na predlog prijavitelja in s predhodnim pisnim soglasjem imetnika 
že izdanega dovoljenja, pri vodenju postopka izdaje novega 
dovoljenja, upošteva listine in drugo dokumentacijo, ki se nanaša 
na že izdano dovoljenje. 

Po preteku 10 let od izdaje dovoljenja, predhodno pisno soglasje 
imetnika že izdanega dovoljenja po prvem odstavku tega člena, 
ni več potrebno. 

14. člen 
(uporaba podatkov pred izvedbo poskusov na živalih) 

Z namenom preprečitve nepotrebnih poskusov na živalih mora 
vsak obrat pridobiti od ministrstva podatke o tem, ali je za krmo, 
dodatek in premiks, že izdano dovoljenje iz 12.člena tega zakona. 

Obrat, ki vloži zahtevek za izdajo dovoljenja iz 12.člena tega 
zakona za istovrstno krmo, dodatek ali premiks, se mora 
sporazumeti o souporabi podatkov s tistim, ki mu je že bilo izdano 

dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje in promet s krmo, 
dodatkom in premiksom. Če do sporazuma ne pride, ministrstvo 
odloči o načinu souporabe podatkov zaradi preprečevanja 
nepotrebnih poskusov na živalih, pri čemer upošteva pravne 
interese vseh strank. 

O sporih v zvezi z odločitvijo ministrstva po prejšnjem odstavku 
ali v primeru molka ministrstva, odloča pristojno sodišče v 
nepravdnem postopku. 

15. člen 
(prijava poskusov) 

Kadar se zaradi ugotavljanja zdravstvene ustreznosti in kakovosti 
krme, dodatkov in premiksov izvajajo poskusi na živalih s 
krmljenjem s krmo, dodatki in premiksi, je treba poskuse 
predhodno prijaviti ministrstvu, ki zahteva mnenje etične komisije 
za poskuse na živalih. Poskusi se morajo izvesti v skladu z 
zakonom, ki ureja zaščito živali. 

V primerih iz prejšnjega odstavka je treba krmo, dodatke in 
premikse posebej označiti in ločeno skladiščiti in jih ni dovoljeno 
dajati v promet. 

16. člen 
(ponovna preveritev) 

Minister lahko odredi, da se zaradi zagotavljanja zdravstvene 
ustreznosti in kakovosti krme, dodatkov in premiksov, ponovno 
preveri zdravstveno ustreznost krme,dodatkov in premiksov in 
izvedejo poskusi na živalih v skladu s prejšnjim členom. 

17. člen 
(strokovne naloge) 

Strokovne naloge kot strokovno podporo izvajanju nadzora iz 
22.člena tega zakona izvajajo pooblaščeni laboratoriji. 

Pooblaščeni laboratoriji izvajajo strokovne naloge na področju 
kontrole zdravstvene ustreznosti in kakovosti krme, dodatkov in 
premiksov. 

Pooblaščeni laboratoriji so tudi referenčni laboratoriji, ki izvajajo 
metodološke in doktrinarne naloge s področja laboratorijskih 
preiskav krme, dodatkov in premiksov ter kontrolo izmerjenih 
rezultatov. 

Pooblaščeni laboratoriji iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
so lahko javni zavodi na področju kmetijstva ali veterinarstva, ki 
izpolnjujejo predpisane pogoje in jih imenuje minister z odločbo. 
Pooblaščeni laboratoriji so lahko tudi druge pravne ali fizične osebe, 
ki izpolnjujejo predpisane pogoje in jih na podlagi javnega razpisa 
imenuje minister z odločbo. Minister sklene s poblaščenimi 
laboratoriji pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna razmerja. 

Za izvajanje nalog iz drugega in tretjega odstavka tega člena 
predpiše minister metode jemanja vzorcev ter metode fizikalnih, 
kemičnih in mikrobioloških analiz krme, dodatkov in premiksov 
ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni laboratoriji glede 
kadrovske, strokovne in tehnične usposobljenosti za izvajanje 
strokovnih nalog iz drugega in tretjega odstavka tega člena. 

Izpolnjevanje predpisanih pogojev iz petega odstavka tega člena 
ugotavlja komisija, ki jo imenuje minister. Stroške komisijskih 
ogledov komisije nosi pooblaščeni laboratorij iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena. 
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V. MEDNARODNI PROMET VI. INFORMACIJSKI SISTEM 

18. člen 
(uvoz) 

Uvoz krme, dodatkov in premiksov je dovoljen samo iz obratov, 
ki so registrirani pri Evropski uniji ter so pod nadzorom pristojnih 
organov držav članic Evropske unije, razen če z mednarodno 
pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo, ni drugače določeno. 

Izjemoma lahko ministrstvo dovoli uvoz krme, dodatkov in 
premiksov tudi iz drugih obratov, če ugotovi , da so predpisi, 
standardi, izdelava in nadzor, ki ga opravlja država izvoznica, 
vsaj enakovredni predpisom Republike Slovenije in če je 
zagotovljeno vsaj enako varstvo potrošnikov. Stroški postopkov 
ugotavljanja skladnosti predpisov države, iz katere se uvaža, 
bremenijo uvoznika. 

Za uvoženo krmo, dodatke in premikse veljajo v Republiki Sloveniji 
listine skladnosti in znaki skladnosti, izdani v tujini, če so izdelani 
v skladu z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republiko 
Slovenijo. 

Nadzor prometa s krmo, dodatki in premiksi preko državne meje 
opravljajo pristojni organi na meji v skladu z zakonom, ki ureja 
carinski sistem in tem zakonom. 

Prevoz krme lahko poteka le preko mejnih prehodov, kjer je 
organiziran nadzor uradnih veterinarjev za inšpekcijski nadzor. 

Carinski organi ne smejo začeti s postopkom za začetek carinsko 
dovoljene rabe ali uporabe pošiljk krme, dodatkov in premiksov, 
dokler ne dobijo od uradnega veterinarja za inšpekcijski nadzor 
in inšpektorja za kontrolo krme, odločbe iz osmega odstavka 
tega člena. 

Uradni veterinar za inšpekcijski nadzor na meji glede zdravstvene 
ustreznosti krme in inšpektor za kontrolo krme na meji glede 
kakovosti krme, lahko pri uvozu krme, dodatkov in premiksov na 
stroške uvoznika odvzameta vzorce za laboratorijske preiskave 
zdravstvene ustreznosti ali kakovosti krme, dodatkov in 
premiksov. 

Do izida analize vzorcev odpremi uvoznik pošiljko v skladišče, ki 
je pod carinskim nadzorom. Carinski organi odobrijo zahtevano 
carinsko dovoljeno rabo ali uporabo krme, dodatkov in premiksov 
šele po izdaji odločbe pristojnega mejnega inšpektorja, s katero 
za vsak primer posebej ugotovi, da na podlagi predpisanih pogojev 
ni ovir za njihov uvoz. 

19. člen 
(zavrnitev pošiljke) 

Carinski organi lahko zavrnejo pošiljke krme, dodatkov in 
premiksov oziroma jih v potniškem prometu prevzamejo zaradi 
predaje pristojnemu inšpektorju do odprave ugotovljenih 
nepravilnosti in pomanjkljivosti oziroma do izdaje odločbe 
pristojnega inšpektorja, razen če gre za manjše količine, če le-te 
uporabnik uporabi za neindustrijske ali nekomercialne namene 
ali za krmljenje živali med prevozom. 

20. člen 
(informacijski sistem) 

Register obratov je povezan v informacijski sistem ministrstva . 

Ministrstvo zagotavlja povezovanje registra obratov, ki se vodi 
po tem zakonu, z mednarodnimi informacijskimi sistemi na 
področju krme. 

Način povezovanja registra obratov po prejšnjem odstavku 
predpiše minister. 

21. člen 
(pridobivanje podatkov) 

Za namem zagotavljanja zdravstvene ustreznosti in kakovosti 
krme lahko ministrstvo poleg podatkov iz zbirk, ki jih vodi po 
zakonu, ki ureja kmetijstvo in veterinarstvo, pridobiva in uporablja 
tudi podatke, ki jih v okviru predpisanih zbirk na področju zdravil 
in kemikalij vodijo drugi državni organi, javni zavodi in agencije ter 
drugi pooblaščeni organi. 

Upravljavci zbirk podatkov iz prejšnjega odstavka posredujejo 
ministrstvu za potrebe tega zakona podatke brezplačno, 
zaračunajo pa lahko neposredne materialne stroške za potrebne 
dodatne izvode. 

VII. NADZOR 

22. člen 
(izvajanje nadzora) 

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov, izdanih 
na njegovi podlagi, opravljajo za področje kakovosti krme, 
dodatkov in premiksov inšpektorji za kontrolo krme, ki delujejo v 
okviru inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo, za področje 
zdravstvene ustreznosti krme, dodatkov in premiksov in nadzor 
nad registriranimi obrati iz 11. člena tega zakona pa uradni 
veterinarji za inšpekcijski nadzor. Pod nadzorom uradnega 
veterinarja za inšpekcijski nadzor so krma, dodatki in premiksi 
ter objekti, v katerih se proizvajajo ali skladiščijo krma, dodatki in 
premiksi za promet, v primeru suma kužne bolezni oziroma suma, 
da krma zdravstveno ni ustrezna, pa tudi krma, dodatki in premiksi 
ter objekti pri imetnikih živali. 

Pooblastilo za opravljanje inšpekcijskega nadzorstva inšpektor 
za kontrolo krme in uradni veterinar za inšpekcijski nadzor (v 
nadaljnjem besedilu: pristojna inšpektorja) izkazujeta s službeno 
izkaznico, ki jima ju glede na področje dela izdata predstojnik 
inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: 
inšpektorat), oziroma predstojnik VURS-a. 

Pravne in fizične osebe morajo inšpektorju oziroma uradnemu 
veterinarju omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega 
nadzorstva in ju pri tem ne smejo ovirati ter jima morajo posredovati 
zahtevane listine, podatke, pojasnila ali potrebne predmete. 
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Pravne in fizične osebe morajo v določenem roku ravnati v skladu 
z izvršljivo odločbo, s katero pristojni inšpektor oziroma uradni 
veterinar odredita izvršitev ukrepov, ki jih določa ta zakon. 

23. člen 
(pristojnosti inšpektorja) 

Pri inšpekcijskem nadzorstvu imata pristojna inšpektorja poleg 
pravic in dolžnosti, ki jih imata po splošnih predpisih, ki urejajo 
inšpekcijo, še naslednje pristojnosti: 
1. pregledovati krmo, dodatke in premikse v proizvodnji, 

skladiščenju ali med prevozom; 
2. prepovedati proizvodnjo, skladiščenje, promet in uporabo 

krme, dodatkov in premiksov, če obstoja sum na kakovostno 
in zdravstveno neustreznost; 

3. jemati vzorce krme, dodatkov in premiksov ter jih pošiljati v 
preiskave v pooblaščene laboratorije, da se preizkusi, ali 
ustrezajo predpisom o kakovostni in zdravstveni ustreznosti 

4. prepovedati nakladanje in prekladanje krme, dodatkov in 
premiksov, če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev; 

5. prepovedati uporabo vozil za prevoz krme, dodatkov in 
premiksov, če ne izpolnjujejo predpisanih pogojev; 

6. odvzeti in odrediti neškodljivo uničenje krme, dodatkov in 
premiksov, če niso kakovostno ali zdravstveno ustrezni; 

7. odrediti način usposobitve pogojno uporabne krme, dodatkov 
in premiksov ali predelavo v druge namene; 

8. predlagati izbris obrata iz registra obratov, če obrat ne ravna 
po odločbi inšpektorja oziroma uradnega veterinarja za 
inšpekcijski nadzor, s katero mu je naložena odprava 
nepravilnosti in pomanjkljivosti v proizvodnji, skladiščenju, 
prometu ali pri uporabi krme, dodatkov in premiksov; 

9. odrediti odpravo nepravilnosti v proizvodnji, skladiščenju, 
prometu in uporabi krme , dodatkov in premiksov; 

10. pečatiti sredstva za delo, delovne prostore, opremo in 
predmete, ki so pod njegovim nadzorom, če je to potrebno 
zaradi zavarovanja zdravja živali ali ljudi; 

11. odrediti potrebne ukrepe za zagotavljanje kakovosti in 
zdravstvene ustreznosti ter prevoz krme, dodatkov in 
premiksov; 

12. pregledovati dokumentacijo, evidence o rezultatih preiskav 
in druge listine fizičnih in pravnih oseb, ki se nanašajo na 
izvajanje predpisov po tem zakonu; 

13. pregledovati evidence, ki so jih dolžni voditi uvozniki ter druge 
pravne in fizične osebe; 

14. zbirati podatke in obvestila od odgovornih oseb, prič, 
izvedencev in drugih oseb, če je to potrebno; 

15. odrediti odpravo organizacijskih in higienskotehničnih ter 
drugih pomankljivosti, ki povzročajo neustrezno kakovost 
dela v proizvodnji, skladiščenju, prometu ali uporabi krme, 
dodatkov in premiksov; 

16. začasno prepovedati opravljanje dejavnosti v obratu, če je 
zaradi ugotovljenih pomanjkljivosti ali nepravilnosti neposredno 
ogroženo zdravje živali in ljudi; 

17. prepovedati opravljanje dejavnosti v obratu, če opravlja 
dejavnost pred izdajo odločbe ali če nima dovoljenja; 

18. odrediti odpravo nepravilnosti in prepovedati promet krme, 
dodatkov in premiksov, ki niso predpisano označeni; 

19. začasno odvzeti krmo, dodatke in premikse ter druge 
predmete v zvezi s kaznivim dejanjem ali prekrškom. 

24. člen 
(pristojnosti inšpektorja in uradnega veterinarja za 

inšpekcijski nadzor na meji) 

Pri inšpekcijskem nadzorstvu na mejnem prehodu in na meji imata 
inšpektor za kontrolo krme na meji in uradni veterinar za 
inšpekcijski nadzor na meji poleg pravic in dolžnosti po splošnih 
predpisih tudi naslednje pristojnosti; 

1. po predhodnem pregledu pošiljke in spremljajoče 
dokumentacije dovoliti uvoz in tranzit krme, dodatkov in 
premiksov z odločbo, s katero za vsak primer posebej ugotovi, 
da na podlagi predpisanih pogojev ni ovir za njihov uvoz 
oziroma tranzit; 

2. opraviti pregled, če se pošiljke, ki so namenjene za izvoz, na 
mejnem prehodu prekladajo oziroma skladiščijo v registriranih 
skladiščih pod predpisanimi pogoji; 

3. odvzeti vzorce krme, dodatkov in premiksov ter jih pošiljati v 
preiskave v pooblaščene laboratorije; 

4. prepovedati izvoz, uvoz in tranzit pošiljke, če pošiljka ali 
prevozno sredstvo ne ustreza predpisanim pogojem iz tega 
zakona; 

5. začasno prepovedati izvoz, uvoz in tranzit pošiljk, če je treba 
odpraviti pomanjkljivosti na pošiljki ali listini, ki jo spremlja; 

6. odrediti skladiščenje pošiljke v skladišču, ki je pod nadzorom 
carinske službe, če je treba preiskati njeno kakovostno ali 
zdravstveno ustreznost; 

7. odvzeti osebam, ki pridejo čez državno mejo Republike 
Slovenije, osebne pošiljke, ki vsebujejo krmo, dodatke in 
premikse; 

8. prepovedati uporabo krme, dodatkov in premiksov, če ne 
izpolnjuje predpisanih pogojev; 

9. prepovedati uporabo vozil za prevoz pošiljk, če ne izpolnjujejo 
predpisanih pogojev; 

10. pregledovati dokumentacijo in listine pravnih in fizičnih oseb, 
ki se ukvarjajo s špedicijo; 

11. voditi evidenco izvoznih, uvoznih in tranzitnih pošiljk pri 
prehodu čez državno mejo; 

12. začasno odvzeti krmo, dodatke in premikse ter druge 
predmete v zvezi s kaznivim dejanjem ali prekrškom. 

25. člen 
(upravni postopek) 

Zoper odločbo pristojnega inšpektorja je dovoljena pritožba na 
ministrstvo v osmih dneh od dneva vročitve odločbe. 

Pritožba ne zadrži izvršitve odrejenih ukrepov. 

Izjemoma vložena pritožba zoper odločbo, ki jo je izdal pristojni 
inšpektor zadrži izvršitev odrejenih ukrepov, če bi z izvedbo 
odrejenega ukrepa lahko nastala nepopravljiva škoda, o čemer 
odloči minister. 

Če gre za nujne ukrepe v javnem interesu ali da bi se odvrnila 
neposredna nevarnost za zdravje živali ter posredno tudi za 
zdravje ljudi, ima pristojni inšpektor pravico brez prisotnosti 
odgovorne osebe pravne osebe ali samostojnega podjetnika 
posameznika, katerih poslovanje oziroma prostori, objekti in 
naprave so predmet inšpekcijskega nadzorstva, opraviti 
inšpekcijsko nadzorstvo in izdati odločbo v skrajšanem postopku. 

V nujnih primerih sme pristojni inšpektor izdati tudi ustno odločbo 
na zapisnik za zavarovanje ali odvrnitev nevarnosti za zdravje 
živali ter posredno tudi za zdravje ljudi. Pristojni inšpektor mora 
izdati pisno odločbo najkasneje v osmih dneh po Izdaji ustne 
odločbe. 

26. člen 
(dolžnosti pravnih in fizičnih oseb ob nadzoru) 

Pravne in fizične osebe morajo pristojnemu inšpektorju omogočiti 
nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva in ga pri tem ne 
smejo ovirati ter mu morajo posredovati zahtevane listine, podatke, 
pojasnila ali potrebne predmete. 
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Pravne in fizične osebe morajo v določenem roku ravnati v skladu 
z izvrSljivo odločbo, s katero pristojni inšpektor odredi izvršitev 
ukrepov. 

Pravna ali fizična oseba, ki proizvaja ali daje v promet krmo, , 
dodatke in premikse, mora v postopku na zahtevo pristojnega 
inšpektorja predložiti dokumentacijo in podatke o: 

kraju proizvodnje, dajanju v promet in uporabljenem 
prevoznem sredstvu; 
proizvodnji ali poreklu krme, dodatkov in premiksov; 
odgovorni osebi v proizvodnem procesu; 
dokumentih in zapisih, kot so pisni program o načinu in 
pogostnosti izvajanja kontrol v proizvodnji, pisnih navodilih 
glede postopkov proizvodnje, o določitvi, kontroliranju in 
obvladovanju kritičnih točk v proizvodnem procesu, posebno 
pa tudi poslovne zapise, proizvodne recepture in dobavnice. 

Na zahtevo pristojnega inšpektorja mora pravna ali fizična oseba 
priložiti uradne prepise ali kopije listin in mu jih dostaviti v roku 
petnajst dni. Podatke, ki pomenijo poslovno tajnost, mora pristojni 
inšpektor varovati po določilih predpisov o poslovni tajnosti. 

Dokumentacijo in podatke iz tretjega odstavka tega člena morajo 
osebe iz prvega odstavka tega člena hraniti tri leta od njihove 
izdaje. 

27. člen 
(pomoč policije) 

če pristojni inšpektor pri opravljaju svojih nalog in pri izvajanju 
ukrepov naleti na fizični odpor ali na oviranje ali če tak odpor in 
oviranje utemeljeno pričakuje, lahko zahteva pomoč policije. 

20. člen 
(monitoring) 

Minister lahko določi enega ali več pooblaščenih laboratorijev za 
spremljanje zdravstvene ustreznosti in kakovosti krme, dodatkov 
in premiksov (v nadaljnjem besedilu: monitoring). Ministrstvo 
pripravi letni plan monitoringa. 

Letni program monitoringa sprejme minister. 

Potrebna sredstva za monitoring zagotovi ministrstvo. 

VIII. STROŠKI 

29. člen 
(stroški) 

Stroške preiskav krme, dodatkov in premiksov pri uvozu, ki so 
bile opravljene na zahtevo pristojnega inšpektorja zaradi ugotovitve 
zdravstvene ustreznosti oziroma kakovosti krme, dodatkov in 
premiksov, plača imetnik, pri katerem so bili odvzeti vzorci. 

Izvid analize vzorcev krme, dodatkov in premiksov se lahko v 
osmih dneh po prejemu izvida izpodbija z zahtevo, da se ponovno 
analizirajo vzorci v referenčnem laboratoriju, razen če so v vzorcu 
ugotovljeni patogeni mikroorganizmi. 

Če se izvid ponovne analize ne ujema z izvidom prvotne analize, 
je odločilen izvid ponovne analize. Izvid ponovne analize je 
dokončen. 

če je izvid v korist imetnika vzorcev, stroške ponovne analize 
krije pristojna inšpekcija, v nasprotnem primeru pa imetnik. 

Stroške postopka pri pridobivanju dokumentacije za registracijo 
obratov ter stroške ocenjevanja krme, dodatkov in premiksov v 
laboratorijih in stroške izdaje potrdila o opravljenih preiskavah, 
plača prijavitelj oziroma predlagatelj. 

Višino in način plačevanja stroškov po tem zakonu predpiše mi- 
nister. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

30. člen 
(prekrški) 

Z denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 10,000.000 tolarjev se 
za prekršek kaznuje pravna oseba: 

- če proizvaja, skladišči ali daje v promet ali uporablja za 
krmljenje živali krmo, dodatke in premikse, ki niso 
zdravstveno ali kakovostno ustrezni, ki nimajo potrdila o 
zdravstveni usreznosti, niso označeni ali pakirani na predpisan 
način (prvi in drugi odstavek 3.člena) 
če daje v promet krmo, dodatke in premikse, ki niso označeni 
na predpisan način (4.člen), 

- če proizvaja, daje v promet ali krmi živali s krmo, dodatki in 
premiksi, ki niso pakirani v embalaži na predpisan način, ali 
so v prometu v razsutem stanju v nasprotju z drugim 
odstavkom 5. člena (5.člen), 

- če ni vpisan v register obratov (prvi odstavek 11. člena); 
- če ne pridobi dovoljenja za proizvodnjo, skladiščenja in promet 

s krmo, dodatki in premiksi v skladu s tem zakonom ali če jih 
proizvaja, skladišči ali daje v promet v nasprotju z izdanim 
dovoljenjem (prvi odstavek 12. člena). 

- če ne vloži zahtevka za izdajo novega dovljenja (peti odstavek 
12. člena); 

Z denarno kaznijo od 200.000 tolarjev do 5,000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje posameznik, če stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka tega člena v zvezi s samostojnim opravljanjem 
dejavnosti in fizična oseba, če stori prekršek po prvi alinei prvega 
odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za 
prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna 
oseba pravne osebe. 

31. člen 
(mandatne kazni pravnih oseb in samostojnih 

podjetnikov) 

Z denarno kaznijo 300.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se 
za prekršek kaznuje pravna oseba: 

če daje krmo v promet v razsutem stanju ali če opravlja 
transport ali skladiščenje krme, dodatkov ali premiksov v 
embaliranem ali razsutem stanju, v nasprotju s tem zakonim 
(prvi in drugi odstavek 6. člena); 
če nima v obratu zaposlene osebe z ustrezno izobrazbo, 
usposobljenostjo in delovnimi izkušnjami (tretji odstavek 7. 
člena); 
če ne vodi predpisane evidence ali ne hrani vseh listin 
predpisan čas (četrti in peti odstavek 7. člena); 

- če predhodno ne prijavi izvedbe poskusa na živalih (prvi 
odstavek 15. člena); 

Z denarno kaznijo 100.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se 
za prekršek iz prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 
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Z denarno kaznijo 200.000 tolarjev, ki se izterja takoj na kraju, se 
za prekršek iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, 
ki stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

32. člen 
(prekrški v zvezi s pooblastili inšpektorja) 

2 denarno kaznijo od 500.000 tolarjev do 1,500.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba: 

če inšpektorju za kontrolo kakovosti krme ne omogoči 
nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzorstva ali ga pri 
tem ovira ali če mu ne da zahtevanih listin, podatkov, pojasnil 
ali potrebnih predmetov (prvi odstavek 26.člena); 

- če v določenem roku ne ravna v skladu z izvršljivo odločbo, 
s katero je inšpektor odredil izvršitev ukrepov, ki jih določa ta 
zakon (drugi odstavek 26.člena). 

Z denarno kaznijo od 100.000 tolarjev do 1,000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje posameznik, če stori dejanje iz prvega odstavka 
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti in fizična oseba, 
ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena. 

Z denarno kaznijo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje posameznik in odgovorna oseba pravne osebe, 
če stori dejanje iz prvega odstavka tega člena. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

33. člen 
(uporaba predpisov) 

Kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, se do uveljavitve predpisov 
po tem zakonu uporabljajo naslednji dosedanji predpisi: 
- pravilnik o kakovosti krme (Uradni list SFRJ, št. 15/89,54/90, 

Uradni list RS, št. 1/95, 59/99); 
- pravilnik o metodah jemanja vzorcev ter metodah fizikalnih, 

kemičnih in mikrobioloških analiz krme (Uradni list SFRJ, št. 
15/87); 
125. člen zakona o zdravilih in medicinskih pripomočkih (Uradni 
list RS, št. 101/99,70/00) v določbi, ki se nanaša na dovoljenje 
za promet z zdravili; 

- pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati proizvajalci in 
posredniki, ki delujejo na področju živalske prehrane (Uradni 
list RS, št. 22/00 in 33/01); 
pravilnik o zdravstveni ustreznosti krme (Uradni list RS, št. 
20/96, 26/97, 22/99, 101/99 in 30/01). 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati naslednje 
določbe zakona o veterinarstvu (Uradni list RS, št. 33/01): 
- šesta alineja prvega odstavka 2. člena; 
- osemindvajseta točka 3. člena; 

devetindvajseta točka 3. člena, šestinštirideseta točka 3.člena, 
sedeminštirideseta točka 3.čiena, prvi odstavek 8. člena, četrti 
odstavek 8. člena, prva točka 9. člena, četrta točka 9. člena, 
prvi odstavek 24. člena, drugi odstavek 24. člena, tretji in 
četrti odstavek 24. člena, prvi odstavek 26. člena, prvi 
odstavek 27. člena, tretji odstavek 27. člena, peti odstavek 
27. člena, šesti odstavek 27. člena, sedmi odstavek 27. člena, 
osmi odstavek 27. člena, deveti odstavek 27. člena, deseti 
odstavek 27. člena, prvi odstavek 28. člena, prvi odstavek 
29. člena, prvi odstavek 32. člena, tretji odstavek 32. člena, 
četrti odstavek 32. člena, prvi odstavek 33. člena, tretji in 
četrti odstavek 33. člena, prvi odstavek 34. člena v določbah, 
ki se nanašajo na krmo; 

- drugi, tretji in četrti odstavek 34. člena; 
- 35. in 36. člen ; 
- tretji odstavek 49. člena, deveta točka 51. člena petindvajseta 

točka 51. člena, šestintrideseta točka 51. člena, petdeseta 
točka 51. člena, štiriinšestdeseta točka 51. člena, osma alinea 
83. člena, enajsta alinea prvega odstavka 84. člena, druga 
točka 87. člena, četrta točka 87. člena, šesta, sedma, 
štirinajsta in petnajsta točka 87. člena, šestnajsta točka 87. 
člena, osemnajsta in petindvajseta točka 87. člena, 
triintrideseta točka 87. člena, prva In tretja točka 88. člena v 
določbah, ki se nanašajo na krmo; 
osma točka 89. člena; 
sedemindvajseta alinea prvega odstavka 94. člena; 

- sedma alinea prvega odstavka 95. člena. 

Minister imenuje člane sveta iz 9. člena tega zakona v treh mesecih 
po uveljavitvi tega zakona. 

34. člen 
(podzakonski predpisi) 

Minister izda predpise po tem zakonu najkasneje v roku enega 
leta od njegove uveljavitve. 

35. člen 
(uskladitev dejavnosti, vloga in vpis v register 

obratov) 

Pravne in fizične osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona v 
obratih proizvajajo ali dajejo v promet krmo, dodatke in premikse, 
morajo uskladiti svojo dejavnost, glede pogojev za obrate, 
proizvodno opremo in osebje v enem letu od uveljavitve tega 
zakona. 

Pravne in fizične osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona v 
obratih proizvajajo ali dajejo v promet krmo, dodatke in premikse, 
morajo najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona vložiti 
zahtevek za izdajo dovoljenja po določilih 12. člena tega zakona 

Obrati iz prvega odstavka tega člena se vpišejo v register obratov 
v enem letu od uveljavitve tega zakona. 

36. člen 
(odmik) 

Do uveljavitve usklajenih predpisov o kakovosti krme s predpisi 
Evropske unije lahko minister za posamezno krmo izda časovno 
in količinsko omejen odmik od predpisane kakovosti. 

37. člen 
(prehodni določbi) 

Ministrstvo vzpostavi register obratov najpozneje v enem letu od 
uveljavitve tega zakona. Do vzpostavitve registra obratov opravlja 
registracijo obratov Urad za krmo pri VURS. 

Urad za krmo pri glavnem uradu VURS, ustanovljen z Zakonom 
o veterinarstvu (Zvet-1, Uradni list RS, št. 33/01), se ukine v treh 
mesecih po vzpostavitvi registra obratov na ministrstvu in hkrati 
na ministrstvo preidejo zaposleni na Uradu za krmo in sredstva 
ter se prenese vsa dokumentacija, ki se nanaša na registracijo 
obratov, registriranih pri Uradu za krmo. 
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38. člen 
(laboratoriji) 

Do pooblastitve laboratorijev iz 17.člena tega zakona opravljata 
laboratorijske preiskave krme, dodatkov in premiksov, za prehrano 
živali Kmetijski inštitut Slovenije in Veterinarska fakulteta Univerze 
v Ljubljani. 

39. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

OBRAZLOŽITEV PO ČLENIH 

I. SPLOŠNE DOLOČBE (členi od 1 do 6) 

Uvodni členi opredeljujejo vsebino zakona in določajo pomen 
izrazov uporabljenih v tem zakonu. 

1. člen opredeljuje vsebino zakona. U zakonu so določeni pogoji 
za proizvodnjo, dajanje v promet in krmljenje s krmo in krmnimi 
dodatki; pogoji, ki jih morajo izpolnjevatiobrati za proizvodnjo, 
skladiščenje in promet s krmo; postopki za vpis v register obratov 
in izdaje dovoljenj za proizvodnjo in promet krme in krmnih 
dodatkov ter nadzor nad izvajanjem zakona. 

2.člen definira pomen izrazov, uporabljenih v tem zakonu. 
V zakonu je med drugim opredeljen pojem krme ter pojem krmila 
znotraj krme, kot proizvoda industrijske predelave, kar bo 
omogočalo ločitev tradicionalno pridelane krme od industrijske. 

3. člen določa splošne pogoje in prepovedi za proizvodnjo, dajanje 
v promet in uporabo krme, dodatkov in premiksov in predpisuje 
potrdilo o zdravstveni ustreznosti krme, dodatkov in premiksov, 
ki ga izda uradni veterinar za inšpekcijski nadzor pri Uradu za 
inšpekcijski nadzor, organiziranim v skladu z zakonom, ki ureja 
veterinarstvo. V podzakonskem predpisu bodo določeni 
natančnejši pogoji za izdajo, vsebino in obliko potrdila o zdravstveni 
ustreznosti krme. Ne glede na določbo, da je prepovedano krmo, 
dodatke in premikse proizvajati ali dajati v promet brez potrdila o 
zdravstveni ustreznosti ali, če niso kakovostno ustrezni, ter 
predpisano označeni in pakirani, so krma, dodatki in premiksi 
lahko v prometu, če so namenjeni izvozu in proizvedeni na zahtevo 
kupca, vendar pa tudi v tem primeru ne smejo škodljivo vplivati 
na zdravje živali ter posredno na zdravje ljudi. 
S Pravilnikom o kakovosti krme, Pravilnikom o krmnih dodatkih in 
Pravilnikom o zdravstveni ustreznosti krme bodo podrobneje 
predpisani pogoji, kijih morajo izpolnjevati krma, dodatki in premiksi 
(sestava, vsebnost določenih sestavin, način uporabe, namen 
reje) glede ria živalsko vrsto in način reje. 

4.člen določa splošne pogoje označevanja krme, dodatkov in 
premiksov. 
S Pravilnikom o označevanju in trženju krme bo minister 
podrobneje predpisal način, vsebino in obseg označevanja ter 
dovoljena odstopanja od navedb v označbi za krmo, dodatke in 
premikse v embaiirani obliki in v razsutem stanju. 

Minister lahko izjemoma dovoli uporabo krme, ki ji je pretekel rok 
uporabe, za namen kot ga določi pooblaščeni laboratorij na osnovi 
predhodne analize. S tem se, v primeru, da je krma zdravstveno 
ustrezna, lahko predela za določene namene in je tako lahko 
lahko preprečena materialna škoda. 

5.člen predpisuje splošne pogoje za embalažo, v katero se lahko 
pakira krma, dodatki in premiksi. Embalaža mora biti izdelana 
tako, da se pri odpiranju trajno vidno poškoduje. 
V pravilniku bodo podrobneje predpisane vrste embalaže za krmo, 
dodatke in premikse. 

6.člen predpisuje pogoje za prevozna sredstva, transport in 
skladiščenje krme, dodatkov in premiksov tako v embaliranem 
kot v razsutem stanju na način, da se prepreči onesnaževanje, 
navzkrižna kontaminacija in kvarjenje. 

II. OBRATI (členi od 7 do 8) 

V 7. In 8. členu so opredeljeni pogoji, ki jih morajo izpolnjevati 
obrati, proizvodna oprema in osebje za nemoteno proizvodnjo, 
skladiščenje in promet krme, dodatkov in premiksov. 
S Pravilnikom o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati obrati in 
proizvodna oprema, ki delujejo na področju krme, bodo podrobneje 
predpisani pogoji glede obratov za proizvodnjo in skladiščenje, 
opreme, osebja, načina vodenja predpisanih evidenc in hranjenja 
listin ter odgovornosti osebja za proizvodnjo in kontrolo kakovosti. 
Vodenje evidenc in hranjenje listin, je pomembno za zagotovitev 
sledljivosti v verigi proizvodnje in prometa s krmo, dodatki in 
premiksi, na način kot je za to področje predvideno v EU. 

III. SVET ZA KRMO (člen 9) 

V 9. členu so določene naloge in vloga Sveta za krmo. Svet za 
krmo je strokovno-posvetovalno telo ministra, ki daje mnenja k 
pomembnim odločitvam na področji krme vključujoč metodološka 
in strokovna vprašanja v zvezi z krmo, dodatki in premiksi ter 
prehrano živali. Sestavljen je iz predstavnikov vladnih, nevladnih, 
strokovnih institucij in pomembnejših interesnih združenj kmetijskih 
gospodarstev in proizvajalcev krme. 
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IV. IZDAJA DOVOLJENJ IN REGISTER OBRATOV 
(členi od 10 do 17) 

10. člen določa naloge ministrstva, med drugimi izdajo dovoljenj, 
vpis obratov v register ter za vodenje registra obratov. Postopek 
izdaje dovoljenj in registracij na področju krme je primerljiv z 
zahtevami za to področje v EU in urejenostjo tega področja v 
posameznih državah članicah EU. 

11. člen določa postopke in registracijo obratov. Stroški ogledov 
potrebnih za registracijo obratov bremenijo vlagatelja priglasitve. 
V podzakonskem predpisu bosta potrobneje prepisani vrsta in 
višina stroškov. 

V register se lahko vpišejo tudi kmetijska gospodarstva oziroma 
kmetije in obrati, ki ne izpolnjujejo vseh predpisanih pogojev, 
vključno z obrati, katerih stranski proizvod je krma. V 
podzakonskem predpisu bodo predpisani pogoji za kmetijska 
gospodarstva oziroma kmetije in obrate. 

12. člen določa obveznost pridobitve dovoljenja za proizvodnjo, 
skladiščenje in promet s krmo, dodatki in premiksi. Predpisan je 
postopek za izdajo dovoljenja. Dovoljenje izda minister na podlagi 
mnenja komisije, da obrat izpolnjuje predpisane pogoje iz tega 
zakona. Ministrstvo lahko odvzame dovoljenje, če obrat preneha 
z dejavnostjo ali če dela v nasprotju z določbami tega zakona po 
uradni dolžnosti ali na predlog komisije. 

13. In 14. člen omogočata uporabo že obstoječih listin in druge 
dokumentacije ter uporabo podatkov, ki se nanašajo na že izdana 
dovoljenja, za potrebe izdaje novih dovoljenj za proizvodnjo, 
skladiščenje in dajanje v promet krme,dodatkov in premiksov. To 
je pomembno prevsem zaradi zaščite živali, saj se na ta način 
zmanjša število poskusov na živalih. 

15.člen predpisuje obvezno prijavo poskusov na živalih, ki so 
potrebni za ugotavljanje ustreznosti krme, dodatkov in premiksov. 
Poskusi se morajo izvajati v skladu z zakonom, ki ureja zaščito 
živali. 

16. člen omogoča ministru, da odredi ponovno preverjanje 
zdravstvene ustreznosti krme, dodatkov in premiksov ter izvedbo 
poskusov na živalih, če je potrebnozaradi zagotavljanja 
zdravstvene ustreznosti in kakovosti krme, dodatkov in 
premiksov. 

17.člen določa strokovne naloge kot strokovno podporo izvajanju 
nadzora iz 22.člena zakona. Te strokovne naloge izvajajo 
pooblaščeni laboratoriji na področju kontrole zdravstvene 
ustreznosti in kakovosti krme, dodatkov in premiksov. Pooblaščeni 
laboratoriji so tudi referenčni laboratoriji, ki izvajajo metodološke 
in doktrinarne naloge laboratorijskih preiskav krme, dodatkov in 
premiksov ter kontrolo izmerjenih rezultatov. 

Minister predpiše način izvajanja strokovnih nalog, metode jemanja 
vzorcev, metode fizikalnih, kemičnih in mikrobioloških analiz krme, 
dodatkov in premiksov ter pogoje, ki jih morajo izpolnjevati javni 
zavodi ter druge pravne in fizične osebe glede kadrovske, 
strokovne in tehnične usposobljenosti. 

V. MEDNARODNI PROMET (členi od 18 do 19) 

Pri nadzoru prometa preko državne meje s krmo, dodatki in 
premiksi sodelujejo carinski organi, inšpektorji za kontrolo krme 
in uradni veterinarji za inšpekcijski nadzor. Carinski organi ne 
morejo začeti s postopkom odobritve zahtevane carinske 
dovoljene rabe in uporabe dokler ne dobijo od pristojnih inšpekcij 
na meji odločbe, da je uvoz dovoljen. 

Uvoz je dovoljen samo iz obratov, ki so registrirani pri Evropski 
Uniji, razen, če z mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko 
Slovenijo ni drugače določeno. 
Opredeljena je tudi veljavnost listin, s katerimi se za uvoženo 
krmo, dodatke in premikse, zkazuje skladnost s predpisanimi 
pogoji. 

V členu je opredeljena tudi veljavnost listin, s katerimi se izkazuje 
skladnost s predpisanimi pogoji. 

V 19. členu je predvidena možnost, da carinski organi v primeru 
potniškega prometa zavrnejo pošiljke zaradi predaje pristojnemu 
inšpektorju do odprave ugotovljenih nepravilnosti, razen, če gre 
za manjše količine, ki jih uporabnik uporabi za neindustrijske ali 
nekomercialne namene ali za krmljenje med prevozom. 

VI. INFORMACIJSKI SISTEM (členi od 20 do 21) 

V tem poglavju je določena obveznost povezovanja registra 
obratov v informacijski sistem ministrstva. Ministrstvo lahko 
pridobi tudi podatke iz evidenc drugih državnih organov, javnih 
zavodov in agencij. Evidence in baze podatkov so pomembe tudi 
na enotnem trgu EU, saj morajo države članice posredovati te 
podatke centralnim oziroma skupnim oddelkom, ki delujejo znotraj 
evropske komisije. 

VII. NADZOR (členi od 22 do 28) 

Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in predpisov opravljajo 
za področje kakovosti inšpektorji za kontrolo krme, ki delujejo 
znotraj inšpektorata, pristojnega za kmetijstvo, za področje 
zdravstvene ustreznosti krme pa uradni veterinarji za inšpekcijski 
nadzor, ki delujejo v okviru VURSA. 

23. In 24. člen podrobneje določata pristojnosti inšpektorja v 
proizvodnji in prometu ter na meji. Določen je rok za pritožbo 
zoper odločbo, ki jo izda inšpektor. 

25. člen določa nekatere posebnosti upravnega postopka in 
postopek v zvezi s pritožbo zoper odločbo pristojnega inšpektorja. 

26. člen določa dolžnosti pravnih in fizičnih oseb ob nadzoru, 
zlasti omogočanje nemotenega opravljanja inšpekcijskega 
nadzorstva. ' 

27. člen predpisuje pomoč policije, v primeru oviranja 
inšpekcijskega nadzorstva. 

28.člen določa, da se v Republiki Sloveniji za potrebe spremljanja 
zdravstvene ustreznosti in kakovosti krme, dodatkov in 
premiksov na osnovi letnega programa izvaja monitoring, za 
katerega sredstva zagotovi ministrstvo. Monitoring je tudi ena od 
zahtev evropske komisije, z namenom zagotavljanja ustrenosti 
krme kot enega od stebrov zagotovitve vame hrane »od vil do 
vilic«. 

VIII. STROŠKI (člen 29) * 

Določa se nosilca stroškov preiskav vzorcev pri uvozu krme, 
dodatkov in premiksov, stroškov zaradi postopka pri pridobivanju 
dokumentacije za dovoljenje za proizvodnjo, skladiščenje in 
promet s krmo, dodatki in premiksi, stroškov ocenjevanja krme, 
dodatkov in premiksov v laboratorijih in stroškov za izdajo potrdil 
o opravljenih preiskavah. 
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IX. KAZENSKE DOLOČBE (členi od 30 do 32) 

To poglavje določa višino kazni za prekrške pravnih in fizičnih 
oseb ter samostojnih podjetnikov posameznikov, mandatne kazni 
in kazni za prekrške v zvezi s pooblastili inšpektorja. 

X. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (členi od 33 
do 39) 

Navedeni so podzakonski predpisi, ki bodo veljali do uveljavitve 
podzakonskih predpisov po tem zakonu. Ta člen razveljavlja tiste 
določbe zakona o veterinarstvu (Uradni list RS. Št.33/01), ki se 
nanašajo na krmo in ki jih predlog zakona na novo ureja. 

Razveljavitev in določitev v zakonu o krmi je potrebna zato, da je 
področje krme celovito urejeno na enem mestu in tako primerljivo 
z EU zakonodajo in ureditvijo tega področja v posameznih državah 
članicah EU. 
Ureja se tudi prehoden režim za registracijo obratov, ki preide iz 
Urada za krmo pri Glavnem uradu VURS, na ministrstvo. 
Predpisani so roki za izdajo izvršilnih predpisov, uskladitev 
dejavnosti, vložitev zahtevka za registracijo obratov, pridobitev 
dovoljenja za proizvodnjo, skladiščenje in dajanje v promet krme, 
dodatkov in premiksov. Kmetijski inštitut in Veterinarska fakulteta 
pa imata zakonsko pooblastilo za opravljanje laboratorijskih 
preiskav krme, dodatkov in premiksov do imenovanja 
pooblaščenih in referenčnih laboratorijev. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: ZAKON O KRMI 

2) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o priririi7ityi.. 

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

Na predloženo gradivo se nanašata 70. in 71. člen Evropskega 
sporazuma o pridružitvi. 

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

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 
/ 

3) Skladnost predlooa akta s predpisi ES 

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

1. Council Directive 70/373/EEC of 20 July 1970 on the intro- 
duction of Community methods of sampling and analysis for 
the official control of feeding-stuffs 

2. Council Directive 70/524/EEC of 23 November 1970 con- 
cerning additives in feeding-stuffs 

3. First Commission Directive 71/250/EEC of 15 June 1971 
establishing Community methods of analysis for the official 
control of feeding-stuffs 

4. Second Commission Directive 71/393/EEC of 18 Novem- 
ber 1971 establishing Community methods of analysis for the 
official control of feedingstuffs 

5. Third Commission Directive 72/199/EEC of 27 April 1972 
establishing Community methods of analysis for the official 
control of feedingstuffs 

6. Fourth Commission Directive 73/46/EEC of 5 December 
1972 establishing Community methods of analysis for the 
official control of feedingstuffs 

7. Council Directive 74/63/EEC of 17 December 1973 on the 
fixing of maximum permitted levels for undesirable substances 
and products in feedingstuffs 

8. Fifth Commission Directive 74/203/EEC of 25 March 1974 
establishing Community methods of analysis for the official 
control of feedingstuffs 

9.First Commission Directive 76/371/EEC of 1 March 1976 
establishing Community methods of sampling for the official 
control of feedingstuffs 

10. Seventh Commission Directive 76/372/EEC of 1 March 
1976 establishing Community methods of analysis for the 
official control of feedingstuffs 

11. Eighth Commission Directive 78/633/EEC of 15 June 1978 
establishing Community methods of analysis for the official 
control of feedingstuffs 

12. Council Directive 79/373/EEC of 2 April 1979 on the mar- 
keting of compound feedingstuffs 

13. Commission Directive 80/511/EEC of 2 May 1980 author- 
izing, in certain cases, the marketing of compound 
feedingstuffs in unsealed packages or containers 

14. Ninth Commission Directive 81/715/EEC of 31 July 1981 
establishing Community methods of analysis for the official 
control of feedingstuffs 

15. Commission Directive 82/475/EEC of 23 June 1982 lay- 
ing dovvn the categories of ingredients vvhich may be used for 
the purposes of labelling compound feedingstuffs for pet ani- 
mals 

16. Council Directive 83/228/EEC of 18 April 1983 on the 
fixing of guidelines for the assessment of certain products 
used in animal nutrition 

17. Tenth Commission Directive 84/425/EEC of 25 July 1984 
establishing Community methods of analysis for the official 
control of feedingstuffs 

18. Commission Directive 86/174/EEC of 9 April 1986 fixing 
the method of calculation for the energy value of compound 
poultryfeed 

19. Council Directive 87/153/EEC of 16 February 1987 fixing 
guidelines for the assessment of additives in animal nutrition 

20. Commission Directive 91/357/EEC of 13 June 1991 lay- 
ing dovvn the categories of ingredients vvhich may be used for 
the purposes of labelling compound feedingstuffs for animals 
other than pet animals 

21. 91/516/EEC: Commission Decision of 9 September 1991 
establishing a list of ingredients vvhose use is prohibited in 
compound feedingstuffs 

22. Eleventh Commission Directive 93/70/EEC of 28 July 1993 
establishing Community analysis methods for official control 
of feedingstuffs 

23. Council Directive 93/74/EEC of 13 September 1993 on 
feedingstuffs intended for particular nutritional purposes 

24. Council Directive 93/113/EC of 14 December 1993 con- 
cerning the use and marketing of enzymes, micro- organ- 
isms and their preparations in animal nutrition 
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25.Twelfth Commission Directive 93/117/EC of 17 December 
1993 establishing Community analysis methods for official 
control of feedingstuffs 

26. Commission Directive 94/39/EC of 25 July 1994 estab- 
lishing a list of intended uses of animal feedingstuffs for par- 
ticular nutritional purposes 

27. Commission Directive 95/10/EC of 7 April 1995 fixing the 
method of calculating the energy value of dog and cat food 
intended for particular nutritional purposes 

28. Council Directive 95/53/EC of 25 October 1995 fixing the 
principles governing the organization of official inspections in 
the field of animal nutrition 

29. Council Directive 95/69/EC of 22 December 1995 laying 
down the conditions and arrangements for approving and 
registering certain establishments and intermediaries oper- 
ating in the animal feed sector and amending Directives 70/ 
524/EEC, 74/63/EEC, 79/373/EEC and 82/471/EEC 

30. 98/728/EC: Council Decision of 14 December 1998 con- 
cerning a Community system of fees in the animal feed sec- 
tor 

31. Commission Directive 98/88/EC of 13 November 1998 
establishing guidelines for the microscopic identification and 
estimation of constituents of animal origin for the official con- 
trol of feedingstuffs (Text with EEA relevance) 

32. Commission Regulation (EC) No 1436/98 of 3 July 1998 
authorising certain additives in feedingstuffs (Text with EEA 
relevance) 

33. Commission Regulation (EC) No 2316/98 of 26 October 
1998 concerning authorisation of new additives and amend- 
ing the conditions for authorisation of a number of additives 
already authorised in feedingstuffs (Text with EEA relevance) 

34. Commission Regulation (EC) No 2374/98 of 3 November 
1998 concerning the authorisation of new additives in 
feedingstuffs (Text with EEA relevance) 

35. Commission Regulation (EC) No 2785/98 of 22 Decem- 
ber 1998 concerning the modification of the period of authori- 
sations of additives referred to in Article 9e(3) of Council 
Directive 70/524/EEC 

36. Commission Regulation (EC) No 2786/98 of 22 Decem- 
ber 1998 concerning the modification of the period of authori- 
sations of additives referred to in Article 9i(1) of Council Di- 
rective 70/524/EEC 

37. Commission Regulation (EC) No 2788/98 of 22 Decem- 
ber 1998 amending Council Directive 70/524/EEC concern- 
ing additives in feedingstuffs as regards the withdrawal of 
authorisation for certain grovvth promoters 

38. Council Regulation (EC) No 2821/98 of 17 December 
1998 amending, as regards withdrawal of the authorisation of 
certain antibiotics, Directive 70/524/EEC concerning addi- 
tives in feedingstuffs 

39. Council Directive 1999/29/EC of 22 April 1999 on the 
undesirable substances and products in animal nutrition 

40. Commission Directive 1999/76/EC of 23 July 1999 estab- 
lishing a Community method of analysis for the determination 
of lasalocid sodium in feedingstuffs (Text with EEA relevance) 

41. Commission Regulation (EC) No 639/1999 of 25 March 
1999 concerning the authorisation of a new additive in 
feedingstuffs 

42. Commission Regulation (EC) No 866/1999 of 26 April 
1999 concerning the authorisation of new additives and new 
additive uses in feedingstuffs 

43. Commission Regulation (EC) No 1245/1999 of 16 June 
1999 concerning the authorisation of new additives in 
feedingstuffs 

44. Commission Regulation (EC) No 1411/1999 of 29 June 
1999 concerning the authorisation of new additives and new 
additive uses in feedingstuffs 

45. Commission Regulation (EC) No 1594/1999 of 20 July 
1999 amending the conditions for the authorisation of an ad- 
ditive in feedingstuffs 

46. Commission Regulation (EC) No 1636/1999 of 26 July 
1999 concerning the authorisation of new additives uses in 
feedingstuffs . 

47. Commission Regulation (EC) No 2293/1999 of 14 Octo- 
ber 1999 extending the provisional authorisations of certain 
additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance) 

48. Commission Regulation (EC) No 2430/1999 of 16 No- 
vember 1999 linking the authorisation of certain additives 
belonging to the group of coccidiostats and other medicinal 
substances in feedingstuffs to persons responsible for putting 
them into circulation (Text with EEA relevance) 

49. Commission Regulation (EC) No 2439/1999 of 17 No- 
vember 1999 on the conditions for the authorisation of addi- 
tives belonging to the group 'binders, anti-caking agents and 
coagulants' in feedingstuffs 

50. Commission Regulation (EC) No 2562/1999 of 3 Decem- 
ber 1999 linking the authorisation of certain additives belong- 
ing to the group of antibiotics in feedingstuffs to persons re- 
sponsible for putting them into circulation (Text with EEA rel- 
evance) 

51. Commission Regulation (EC) No 2690/1999 of 17 De- 
cember 1999 concerning the authorisation of new additives 
in feedingstuffs 

52. Commission Directive 2000/45/EC of 6 July 2000 estab- 
lishing Community methods of analysis for the determination 
of vitamin A, vitamin E and tryptophan in feedingstuffs (Text 
with EEA relevance) 

53. Commission Regulation (EC) No 654/2000 of 29 March 
2000 concerning the authorisation of new additives, new ad- 
ditive uses and new additive preparatlons in feedingstuffs 
(Text vvith EEA relevance) 

54. Commission Regulation (EC) No 1353/2000 of 26 June 
2000 concerning the permanent authorisation of an additive 
and the provisional authorisation of new additives, new addi- 
tive uses and new preparations in feedingstuffs (Text with 
EEA relevance) 

55. Commission Regulation (EC) No 1887/2000 of 6 Septem- 
ber 2000 on the provisional authorisation of a new additive in 
feedingstuffs (Text with EEA relevance) 
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56. Commission Regulation (EC) No 2437/2000 of 3 Novem- 
ber 2000 conceming the permanent authorisation of an addi- 
tive and the provisional authorisation of new additives in 
feedingstuffs (Text with EEA relevance) 

57. Commission Regulation (EC) No 2697/2000 of 27 No- 
vember 2000 concerning the provisional authorisations of 
additives in feedingstuffs (Text with EEA relevance.) 

58. 2001/25/EC: Commission Decision of 27 December 2000 
prohibiting the use of certain animal by-products in animal 
feed (Text with EEA relevance) (notified under document 
number C(2000) 4143) 

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

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 
/ 

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

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

PREVODA ŠE NI. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX, 
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. QECP 
Univerza. •„) 

Sodelovanja z navedenimi inštitucijami potekajo. 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem oravneoa 
reda ES in uoožtevanie roka za uskladitev 

Predvideni datum sprejema Zakona o krmi je po Državnem 
programu za prevzem pravnega reda ES 30.06.2001. 

Mojca Geč-Zvržina Dr. Vida Čadonič - Špelič 
5) Ali so zaorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? Vodja pravne službe Državna sekretarka 

DA. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 DAVČNI 

SLUŽBI (ZDS-F) 

- hitri postopek - EPA 263 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-1611-0183 
Številka: 422-06/2001-1 
Ljubljana, 12.07.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 36. seji dne 12.7.2001 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O DAVČNI 
SLUŽBI, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku. 

S predlagano spremembo Zakona o davčni službi se 
zagotavlja možnost zagotoviti nemoteno opravljanje plačilnega 
prometa v državi do konca zaključka poslovanja Agencije 
Republike Slovenije za plačilni promet. Zaključek poslovanja 
Agencije Republike Slovenije za plačilni promet je bil v času 
sprejetja Zakona o davčni službi predviden do 1.1.2002, zaradi 
česar je bil v zakonu tudi določen prehod teh delavcev v 
Davčno upravo s tem datumom. Če bi delavci APP, ki so po 
Zakonu o davčni službi predvideni za prehod v Davčno 
upravo RS prešli v Davčno upravo z v zakonu določenem 
datumu, bi to lahko ogrozilo opravljanje plačilnega prometa 
za pravne osebe, saj je v skladu s programom reforme 

plačilnega prometa predvideno delovanje Agencije RS za 
plačilni promet še po 1.1.2002. 

Izredne potrebe države torej zahtevajo, da se z zakonsko 
spremembo zagotovi nemoteno opravljanje plačilnega 
prometa v državi, zaradi česar je nujno potrebno obravnavati 
predlog zakona v skladu z določbami 201. člena Poslovnika 
Državnega zbora po hitrem postopku in tako zagotoviti 
nemoten plačilni promet v državi ne glede na končni datum 
zaključka poslovanja Agencije Republike Slovenije za plačilni 
promet. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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: 

- mag. Anton Rop, minister za finance, 
- Igor Umek, generalni sekretar v Ministrstvu za finance, 
- Stanko Štrajn, državni podsekretar v Ministrstvu za finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

V tretjem odstavku 67. člena Zakona o davčni službi (Ur.l. RS, št. 
18/96, 36/96, 87/97, 48/98, 26/99, 54/99 in 85/2000) je določeno, 
da delavci Agencije, ki so na dan 30. junija1996 opravljali naloge 
kontroliranja, »postanejo delavci Davčne uprave postopoma, 
skladno z reformo plačilnega sistema, vendar najpozneje do 1. 
januarja 2002. Minister, pristojen za finance in Agencija se 
dogovorita o rokih prehoda delavcev Agencije v Davčno upravo«. 

Ta določba zakona temelji na predpostavki, da bo projekt reforme 
slovenskih plačilnih sistemov v celoti izpeljan do konca leta 2001. 
Vendar naj bi bil po predlogu Zakona o plačilnem prometu - druga 

obravnava (Poročevalec št. 73/2000) prenos plačilnega prometa 
iz Agencije v banke končan do 30. junija 2002, Agencija pa naj bi 
zaključila svoje poslovanje do 31. decembra 2002 in 1. januarja 
2003 prenehala obstajati. Zato v Davčno upravo do 1. januarja 
2002 ne bodo mogli preiti vsi delavci Agencije, ki so 30. junija 1996 
opravljali naloge kontroliranja. Nekateri od teh delavcev bodo 
namreč še tudi v letu 2002 morali opravljati pomembne in zahtevne 
naloge na področju plačilnega prometa do dokončnega prenosa 
plačilnega prometa v banke in druge naloge v zvezi z 
zaključevanjem poslovanja Agencije. Na dan 31. maja 2001 je za 
prehod v Davčno upravo ostalo še 61 delavcev Agencije. 
Določeno število teh delavcev se bo lahko zaposlilo v Davčni 
upravi še v letu 2001, preostali delavci pa bi v Davčno upravo 
prehajali v letu 2002, postopoma, v skladu s prenašanjem 
plačilnega prometa iz Agencije v banke oziroma v skladu z 
zaključevanjem poslovanja Agencije. 
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Glede na to bi bilo treba obravnavati predlog zakona po hitrem 
postopku. Iz ocene stanja pa tudi izhaja, da bi bilo treba predlagani 
zakon ne samo sprejeti, ampak tudi uveljaviti pred 31. decembrom 
2001. 

IV. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

II. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Cilj predlagane spremembe je zagotoviti nemoteno, pravilno in 
zanesljivo opravljanje plačilnega prometa v Agenciji vse do 
njegovega prenosa v banke in drugih nalog v zvezi z 
zaključevanjem poslovanja Agencije. Pravilno, hitro in zanesljivo 
opravljanja plačilnega prometa je nedvomno eden od temeljev 
učinkovitega gospodarjenja vseh poslovnih subjektov in zato v 
velikem interesu države. 

III. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

ZAKONA 

V zakonu o davčni službi (Ur. I. RS, št. 18/96, 36/96, 87/97, 48/98, 
26/99, 54/99 in 85/2000) se v tretjem odstavku 67. člena besede 
»najpozneje do 1. januarja 2002« nadomestijo z besedami 
»najpozneje do zaključka poslovanja Agencije Republike Slovenije 
za plačilni promet«. 

2. člen 

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

Izvajanje predlagane spremembe zakona ne bo povzročilo 
finančne obremenitve proračuna Republike Slovenije. 
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V. OBRAZLOŽITEV 

Agencija bo morala opravljati plačilni promet za pravne osebe 
vse dokler ga ne bodo v celoti prevzele banke. Do zaključka 
poslovanja pa bo morala opravljati tudi druge naloge. Zato mora 
obdržati določeno število ustrezno usposobljenih delavcev. Med 
temi delavci so tudi delavci, ki so 30. junija 1996 opravljali naloge 
kontroliranja, in bi morali, v skladu z veljavnim Zakonom o davčni 
službi, do konca leta 2001 preiti v Davčno upravo. Ta rok je bil 
določen ob predpostavki, da bo plačilni promet iz Agencije 

prenesen v banke v celoti do konca leta 2001. Ker naj bi bil po 
predlogu Zakona o plačilnem prometu za drugo obravnavo prenos 
plačilnega prometa iz Agencije v banke končan do 30. junija 2002, 
Agencija pa naj bi zaključila poslovanje do 31. decembra 2002, je 
treba v Zakonu o davčni službi določiti nov rok dokončnega 
prehoda teh delavcev Agencije v Davčno upravo, in sicer 
najpozneje do zaključka poslovanja Agencije. 

VI. BESEDILO ČLENA ZAKONA, KI SE 
SPREMINJA 

67. člen 

Delavci Republiške uprave ter delavci Agencije, ki opravljajo naloge 
davčnega nadzora in naloge v neposredni zvezi z njimi, postanejo 
1. julija 1996 delavci Davčne uprave. 

Delavce iz prejšnjega odstavka določita z dogovorom Agencija in 
minister, pristojen za finance, v skladu z aktom o sistemizaciji 
Davčne uprave, ter po predhodnem mnenju Banke Slovenije tako, 
da se zagotovi opravljanje preostalih nalog Agencije in nalog 
Davčne uprave. 

Delavci Agencije, ki opravljajo naloge kontroliranja in ki skladno z 
dogovorom iz prejšnjega odstavka ne preidejo 1. julija 1996 v 

Davčno upravo, postanejo delavci Davčne uprave postopoma, 
skladno z reformo plačilnega sistema, vendar najpozneje do 1. 
januarja 2002. Minister, pristojen za finance in Agencija se 
dogovorita o rokih prehoda delavcev v Davčno upravo. 

Notranja razmerja med plačami ostanejo do sprejema sistemizacije 
delovnih mest in nomenklature nazivov nespremenjena. 

Višino dodatka iz 60. člena tega zakona določi Vlada Republike 
Slovenije ob sprejetju sistemizacije v Davčni upravi, in sicer tako, 
da se upošteva raven plač in dodatkov delavcev Agencije, ki s 1. 
julijem 1996 postanejo delavci Davčne uprave. 

Plače delavcev Davčne uprave in dodatek iz 60. člena tega zakona 
se delavcem Davčne uprave izplačujejo od dneva pričetka dela 
Davčne uprave. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Zakon o spremembi Zakona o davčni službi, EVA 2001- 
1611-0183 

2) Skladnost oredloaa akta z določbami» Evropskega sporazuma 
p. pridružitvi«; 

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

/ 

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

V sporazumu ni določenih obveznosti glede te spremembe 
zakona. 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

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

/ 

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

/ 

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

Ni preveden. 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (Phare. Taiex. Komisija 
ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza): 

Niso sodelovali. 

3) Skladnost predlooa akta s predpisi ES: 

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

NI direktiv ali drugih sekundarnih virov prava ES, ki bi se 
nanašali na predlog tega zakona. 

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

Da. 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

/ 

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

Ni vključen v program. 

Ljubljana, 29.6.2001 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Stanko Štrajn 
DRŽAVNI PODSEKRETAR 

Podpis ministra oziroma 
predstojnika organa 

mag. Anton ROP 
MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH ZAKONA 0 VARNOSTI 

CESTNEGA PROMETA (ZVCP-?) 

- skrajšani postopek - EPA 260 - III 

Skupina poslancev s prvopodpisanim Makslmiljanom 
Lavrincem je dne 5. julija 2001 predložila v zakonodajni 
postopek predlog zakona o spremembah zakona o 
varnosti cestnega prometa (ZVCP-?) - skrajšani 
postopek - EPA 260 • III. 

Z dopisom dne 20. junija 2000 je skupina poslancev s 
prvopodpisanim Jožetom Avšlčem predložila v 
obravnavo predlog zakona o spremembi In dopolnitvi 
zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-B) - hitri 
postopek (EPA 1201-11) in dne 16. novembra 2000 
skupina poslancev s prvopodpisanim Zmagom 
Jelinčičem Plemenitim predlog zakona o spremembah 
zakona o varnosti cestnega prometa (ZVCP-?) - 
skrajšani postopek (EPA 27-111), ki urejata enako 
oziroma podobno vsebino kot predloženi zakon (EPA 
260-111). 

Ker zakonodajna postopka zgoraj navedenih 
predlogov zakonov še nista končana, je predsednik 
Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174. 
člena poslovnika Državnega zbora (Ur.l.RS, št. 40/93 
80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/2000 In 9/2001) zadržal 
dodelitev predloga zakona, ki ga je predložila skupina 
poslancev s prvopodpisanim Makslmiljanom 
Lavrincem. 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKUPINA POSLANCEV (MAKSIMILJAN LAVRINC) 

Ljubljana, 04.07.2001 

Na podlagi 88. člena Ustave RS (Ur.l. RS 33/91-1 in 42/97), 19. 
člena zakona o poslancih (Ur.l. RS 48/92, 15/94, 19/94 in 44/ 
94 - Odločba US) ter 174., 175. in 204. a člena Poslovnika DZ 
RS (Ur.l. RS 40/93, 80/94, popravek 3/95, 28/96, 26/97, 46/00 
in 13/01) vlagajo podpisani poslanci 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O 
VARNOSTI CESTNEGA PROMETA 

(Ur.l. RS 30/98) 
- skrajšani postopek - 

Obravnavo predloga zakona po skrajšanem postopku 
predlagajo, ker gre za manj zahtevno spremembo zakona, ki 
pa bo odpravila neživljenjsko določbo zakona, na osnovi katere 
naj bi vozniki kategorije A opravljali vozniški izpit trikrat. 

Na podlagi prvega odstavka 176. člena poslovnika DZ RS 
sporočajo, da bo kot predstavnik predlagateljev zakona 
sodeloval na sejah delovnih teles in na sejah DZ g. Maksimiljan 
Lavrinc. 

Poslanci: 

h d is 
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I. Naslov zakona: 

Predlog zakona o spremembah zakona o varnosti cestnega 
prometa 

II. Uvod 

1. Ocena stanja in razlogi za spremembo zakona 

Zakon o varnosti cestnega prometa (Ur.l. RS, št. 30/98, 33/00 - 
odločba US in 39/00 - popravek odločbe US 49/00 - sklep US, 61/ 
00 in 100/00 - odločba US) je imel vsaj v začetku pozitivne učinke 
na varnost cestnega prometa. Zmanjšalo se je število prometnih 
nesreč, smtrnih žrtev v prometu, pa tudi število vsakodnevnih 
kršitev in prekrškov. Zelo verjetno so na tako ravnanje voznikov 
v prometu vplivale predvsem bistveno višje zagrožene kazni. 
Ker pa se kontrola prometa ni bistveno spremenila, se prvi pozitivni 
učinki novega zakona počasi izgubljajo. Izvajanje zakona pa je 
pokazalo tudi na nekatere nelogičnosti. Tako drugi odstavek 124. 
člena zakona določa, da se osebi, ki ima vozniško dovoljenje za 
vožnjo vozil kategorije do 125 ccm in največ 11kw izda vozniško 
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A do 350 ccm oz. kategorije 
A, če opravi vozniški izpit. Isti zakon v 129. členu določa starost, 
ki jo mora izpolniti voznik, da lahko opravlja vozilo posamezne 
katerogije oz. podkategorije. V istem členu je določeno, da mora 
imeti voznik za vozila kategorije A do 350 ccm 18 let in voznik 
kategorije A (za vsa vozila te kategorije, to je tudi nad 350 ccm) 
20 let. Ta določilo praktično pomenijo, da mora voznik kategorije A 
vsaki dve leti in to trikrat opraviti enak vozniški izpit. 

Direktiva Sveta Evrope (91/439/EEC) z dne 29.7.1991 določa v 
6. členu minimalne zahteve glede starosti pri izdajanju vozniškega 
dovoljenja. Za kategorijo A ima dve starostni omejitvi: 16 let za 
podkategorijo A in 18 let za kategorijo A, vendar zahteva za 
vožnjo motornih koles katerih moč je večja od 25 kw oz. pri 
katerih je razmerje moč/teža večja kot 0,16 kw/kg najmanj 2 leti 
izkušenj v vožnji lažjih motornih koles. Vozniško dovoljenje A 
kategorije pa se lahko izda osebi, ki je dopolnila 21 let starosti tudi 
če nima 2-letnih izkušenj. 

2. Cilji in načela zakona 

S spremembo zakona želimo odpraviti nelogičnost in neenakost 
med vozniki, pa tudi uskladiti določila zakona z direktivo Sveta 
Evrope. Na osnovi zakona o varnosti cestnega prometa iz leta 
1982 (Ur.l. SRS, št. 5/82) je takratni republiški sekretar za notranje 
zadeve izdal pravilnik o vozniških dovoljenjih in o potrdilih o znanju 
predpisov o varnosti cestnega prometa, ki se na podlagi četrtega 
odstavka 242. člena veljavnega zakona uporablja, če ni z njim v 
nasprotju. Ta pravilnik v 7. členu določa, da se v vozniško dovoljenje 
voznika motornih vozil kategorije A, ki še ni dopolnil 18 let, vpiše 
omejitev, da velja samo za vožnjo motornih koles do 125 ccm. Po 
dopolnjenem 18 letu se omejitev na zahtevo voznika izbriše. To 
določilo pravilnika pa je v nasprotju z določilom drugega odstavka 
124. člena in se zato ne more uporabljati. To je dodaten razlog, ki 
govori v prid temu, da je sporno določilo zakona potrebno 
spremeniti. 

3. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel 
sprejem zakona 

Predlagane spremembe zakona o varnosti cestnega prometa ne 
bodo imele nobenih finančnih posledic za državni proračun. 
Omogočile pa bodo, da se bo izpit za kategorijo A delal le enkrat 
namesto trikrat. 

III. Besedilo členov 

1. člen 

Drugi odstavek 124. člena zakona o varnosti cestnega prometa 
(Ur.l. RS, št. 30/98 in 61/00) se spremeni tako, da se glasi: 

"(2) Osebi, ki še ni izpolnila 18 let starosti, je pa pridobila vozniško 
dovoljenje kategorije A, se vpiše omejitev, da velja samo za vožnjo 
motornih koles do 125 ccm in z močjo do 11kw. Po dopolnjenem 
18. letu starosti se omejitev na zahtevo voznika izbriše. Oseba, ki 
vozi motorno kolo, katerega moč je večja od 25 kw oziroma pri 
katerem je razmerje moč/teža večje od 0,16 kw/kg mora 
izpolnjevati dodatni pogoj, da ima dve leti izkušenj v vožnji z 
lažjimi motornimi kolesi ali da je stara 21 let." 

2. člen 

V 129. členu se spremeni druga alinea tako, da se glasi: 

" - za vozila kategorije A do 25 kw moči 18 let" 

Doda se nova tretja alinea, ki se glasi: 

" - za vozila kategorije A nad 25 kw moči oziroma pri katerih je 
razmerje moč/teža večje od 0,16 kw/kg zahteva najmanj 2 leti 
izkušenj v vožnji z lažjimi motornimi kolesi v okviru dovoljenja za 
kategorijo A. Če pa je kandidat star 21 let, ko opravlja izpit za 
voznika motornega kolesa in izpit opravi, predhodne izkušnje 
niso potrebne." 

3. člen 

V prehodnih in končnih določbah se doda nov 248. člen: 

"(1) Osebi, ki je dopolnila 18 let in ima v vozniškem dovoljenju 
vpisano omejitev za vožnjo motornih koles do 125 ccm in z močjo 
do 11 kw, se na njeno zahtevo ta omejitev izbriše, pri tem pa ji ni 
treba ponovno opraviti vozniškega izpita oziroma posebnega 
praktičnega dela vozniškega izpita. 

(2) Osebi, ki ima v vozniškem dovoljenju omejitev za vožnjo 
motornih koles do 350 ccm, se po izpolnjeni starosti 20 let na 
njeno zahtevo izda vozniško dovoljenje kategorije A brez omejitev, 
ne da bi pri tem morala ponovno opraviti vozniški izpit oziroma 
posebni praktični del vozniškega izpita." 

4. člen 

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

S spremembo 124. člena zakona o varnosti cestnega prometa 
želimo odpraviti anomalijo, ki je v tem, da mora voznik motornega 
kolesa delati izpit trikrat in to prvič, ko je star 16 let za vozila do 
125 ccm, ko dopolni 18 let ponovno za vozila do 350 ccmin ob 20 
letu starosti še enkrat za vozila močnejša od 350 ccm. Vsi vOzniški 
izpiti so enaki. Prej veljavni zakon iz leta 1982 ni imel takih določil, 
saj je na njegovi podlagi izdan Pravilnik o vozniških dovoljenjih in 
potrdilih o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa (Ur.l. 
SRS, št. 3/83) določal, da se v vozniško dovoljenje osebe, ki še ni 
stara 18 let vpiše omejitev, da vozniško dovoljenje velja samo za 
vožnjo motornega kolesa do 125 ccm. Po dopolnjenem 18 letu pa 
6e je taka omejitev na predlog voznika izbrisala. Enako rešitev 
vsebuje tudi predlog sprememb sedaj veljavnega zakona. 
V prehodnih in končnih določbah smo želeli posebej poudariti, da 
osebi, ki bodisi prvič zahteva izbris omejitve do 125 ccm oziroma 
zahteva izbris omejitve do 350 ccm v nobenem od navedenih 
primerov ni potrebno ponovno opravljati izpita za voznika 
motornega kolesa oziroma posebnega praktičnega dela 
vozniškega izpita. 

Spremembo 129. člena pa pomeni uskladitev določil tega člena z 
določili 6. člena direktive Sveta Evrope št. 91/439/EEC, ki ureja 
ista vprašanja. 

V. Besedilo določb zakona, za katere je predložena sprememba 
(Ur.l. RS, št. 30/98, 33/00 - odločba US in 39/00 ■ popravek 
odločbe US, 49/00 - sklep US, 61/00 in 100/00 - odločba US). 

124. člen 

(2) Osebi, ki ima vozniško dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A 
do 125 ccm in največ 11kw oziroma do 350 ccm, se izda vozniško 
dovoljenje za vožnjo vozil kategorije A do 350 ccm oziroma 
kategorije A, če opravi vozniški izpit. 

129. člen 

Za vožnjo motornih vozil posamezne kategorije mora imeti voznik 
dopolnjeno naslednji starost: 

- za vozila kategorije A do 125 ccm in največ 11kw 16 let; 
- za vozila kategorije A do 350 ccm 18 let; 
- za vozila kategorije A 20 let; 
- za vozila kategorije B 18 let; 
■ za vozila kategorije C in E 18 let; 
- za vozila kategorije D 21 let; 
- za vozila kategorije F 15 let; 
- za vožnjo delovnih strojev 18 let; 
- za vožnjo motokultivatorjev 15 let; 
- za vozila kategorije H 14 let. 

18. julij 2001 35 poročevalec, št. 62 



    

. 

. 

' 

t • 
* 

1 V1 

. 

, 
' 

;■ 't ' . : 4 .>'■ , 

i f ■ ; -J . ■' • 

v'" 

" f i 

' ■ v ■ ' .ift ' 

■"7- "'1 

-y ■ i-« Ci 1 
:■) V 'v' ' 'X f.'i 

>• / '»t 

J 
. 

poročevalec, št. 62 36 18. julij 2001 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZAKLJUČKU LASTNINJENJA 

IN PRIVATIZACIJI PRAVNIH OSEB V 

LASTI SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE 

(ZZLPPO-B) 

■ skrajšani postopek ■ EPA 264 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2111-0068 
Številka: 301-08/2001-2 
Ljubljana, 12.07.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 36. seji dne 12.7.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZAKLJUČKU LASTNINJENJA IN PRIVATIZACIJI 
PRAVNIH OSEB V LASTI SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da Državni zbor Republike 
Slovenije obravnava predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji 
pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe po skrajšanem 
postopku, ker je ustavno sodišče z odločbo številka U-l-208/ 

99-25 z dne 19.01. 2001 odločilo, da sta določbi četrtega in 
devetega odstavka 51. člena zakona o zaključku lastninjenja 
in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe 
v neskladju z ustavo. 

Ustavno sodišče je za odpravo neskladnosti zakonodajalcu 
določilo rok šestih mesecev od objave odločbe v Uradnem 
listu RS, ki poteče 23.08.2001. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
- dr. Boštjan Antončič, državni sekretar v Ministrstvu za 

gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

18. julij 2001 37 poročevalec, št. 62 



UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Zakon o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti 
Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO; Uradni list RS, št. 30/98, 
12/99,50/99) v 6. podpoglavju III. poglavja z naslovom: Posebne 
določbe v primerih predlogov denacionalizacijskih upravičencev 
za izdajo začasnih odredb, ureja pravice upravičencev po 
predpisih o denacionalizaciji, ki so vložili predlog za izdajo začasne 
odredbe v roku, ki ga je v 11. členu določal zakon o lastninskem 
preoblikovanju podjetij (ZLPP; Uradni list RS, št. 55/92, 7/93, 31/ 
93 in 1/96), pa predlog za izdajo začasne odredbe oziroma 
zahtevek za denacionalizacijo ob začetku privatizacije ni bil 
pravnomočno zavržen oziroma zavrnjen. ZZLPPO v 51. členu 
ureja primere prodaje premoženja, ki ga je bilo podjetje, zaradi 
zavarovanja interesov denacionalizacijskih upravičencev, v času 
lastninskega preoblikovanja dolžno izločiti iz sredstev podjetja, 
kasneje pa je bila njihova zahteva pravnomočno zavrnjena. Tako 
ZZLPPO v prvem odstavku navedenega člena določa, da 
postanejo sredstva in delnice, ki so bile v postopku lastninskega 
zavarovanja zavarovane v korist upravičencev do 
denacionalizacije, pa je bila njihova izročitev denacionalizacijskim 
upravičencem pravnomočno zavrnjena, last Slovenske razvojne 
družbe (v nadaljevanju SRD). 

V nadaljnjih odstavkih pa je določen postopek prenosa oz. prodaje 
sredstev oz. delnic, ki so bile začasno prenesene v last SRD, kot 
tudi način določitve vrednosti in cene tega premoženja. 

Ustavno sodišče je z odločbo št. U-l-208/99-25 z dne 19.01.2001 
(Uradni list RS, št. 12/01) odločilo, da sta četrti in deveti odstavek 
51. člena ZZLPPO v neskladju z ustavo in da mora Državni zbor 
to neskladnost odpraviti najkasneje v šestih mesecih od objave 
odločbe v Uradnem listu RS, to je do 23.8.2001. Ustavno sodišče 
je odločilo tudi, da opcijski rok iz devetega odstavka 51. člena 
ZZLPPO do odprave protiustavnosti ne more začeti teči. 

ZZLPPO namreč v devetem odstavku 51. člena določa, da SRD 
podjetju ponudi v odkup zavarovana sredstva podjetja, ki so bila 
izločena iz otvoritvene bilance podjetja po ZLPP in glede katerih 
je bila zahteva upravičencev po predpisih o denacionalizaciji za 
vrnitev v naravi pravnomočno zavrnjena, z opcijo 60 dni. 

ZZLPPO v četrtem odstavku 51. člena glede prodajne cene 
zavarovanih delnic (upoštevajoč določbo drugega odstavka 13. 
člena ZZLPPO pa tudi drugega premoženja) napotuje na uporabo 
določb 18., 19., 20. in 27. člena. V 18. členu ZZLPPO je določeno, 
da se vrednost zavarovanih delnic, ki se ponujajo podjetju v odkup, 
določi po tekočem stanju in vrednosti. 

Ustavno sodišče je odločilo, da je določba četrtega odstavka 51. 
člena, ki glede prodajne cene delnic napotuje na uporabo določb 
18., 19., 20. in 27. člena ZZLPPO, v nasprotju z 2. in s 33. členom 
ustave, ker ne določa, da sta določitev vrednosti izločenega 
premoženja in določitev prodajne cene odvisni od pogojev, pod 
katerimi je podjetje izvedlo lastninsko preoblikovanje. To pomeni, 
da bi moral biti finančni učinek te metode primerljiv z učinkom 
ugodnosti, če bi sredstva ne bila izločena in bi bila vključena v 
lastninsko preoblikovanje podjetja. 

Kljub navedeni ugotovitvi pa Ustavno sodišče določbe četrtega 
odstavka 51. člena ZZLPPO ni razveljavilo, saj meni, da bi to 
povzročilo, da bi SRD prodajno ceno izločenega premoženja 
oblikovala brez omejitev. Mnenja je, da bi bila obstoječa ureditev 
ob njeni ustrezni dopolnitvi v skladu z ustavo, za kar je 
zakonodajalcu določilo rok 6 mesecev po objavi odločbe v 
Uradnem listu RS. 

Nadalje Ustavno sodišče v navedeni odločbi ugotavlja, da bi v 
primerih, ko je vrednost izločenih sredstev nesorazmerno večja 
od vrednosti premoženja preoblikovane osebe, metoda 
privatizacije, določena v devetem odstavku 51. člena ZZLPPO, 
kljub določitvi cene, ki bi upoštevala pogoje, pod katerimi je podjetje 
izvedlo lastninsko preoblikovanje podjetja, lahko pomenila 
likvidnostni šok. Z določbo devetega ostavka 51. člena ZZLPPO 
je tako, po mnenju Ustavnega sodišča, zakonodajalec posegel 
tudi v pravni položaj podjetij, saj jim z veljavno ureditvijo v določenih 
primerih ne omogoča ohranitev izločenih stvari med svojimi 
sredstvi, čeprav ni razloga za njihovo izročitev 
denacionalizacijskim upravičencem. Ustavno sodišče je mnenja, 
da bi glede na dejansko in pravno stanje v primerih, ko je bilo 
podjetje že lastninsko preoblikovano, podjetju izločena sredstva 
velike vrednosti lahko zagotovila le posebna ureditev, po kateri bi 
moral SRD izločena sredstva vložiti v podjetje (npr. na način 
dokapitalizacije osnovnega kapitala), pri čemer pa bi npr. v primeru 
dokapitallzacije, moral zakonodajalec urediti tudi ustrezen način 
odkupa delnic oz. deležev. 

Ustavno sodišče je v navedeni odločbi ugotovilo protiustavnost v 
primerih večje vrednosti izločenih sredstev v primerjavi z 
vrednostjo celotnega premoženja preoblikovanega podjetja In 
hkratno skladnost iste ureditve z ustavo v primerih, ko premoženje 
podjetja omogoča nakup izločenih sredstev. Zato razveljavitev 
devetega ostavka 51. člena ni bila potrebna. Ugotovljena 
neustavnosti je namreč posledica tega, da zakon ne vsebuje 
ureditve, ki bi omogočala pridobitev izločenih sredstev tudi v 
primerih, ko podjetje samo ne razpolaga z zadostnimi denarnimi 
sredstvi za njegov nakup. 

2. Cilji in načela zakona 

Namen predlaganih sprememb in dopolnitev je odprava z odločbo 
Ustavnega sodišča Republike Slovenije številka U-l-208/99-25 z 
dne 19.01.2001, ugotovljenega neskladja določb četrtega in 
devetega odstavka 51.člena zakona o zaključku lastninjenja in 
privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (Uradni 
list RS, št. 30/98) z ustavo RS. 

3. Ocena finančnih posledic 

Sprejem zakona ne bo imel negativnih finančnih posledic za 
proračun RS. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v 
lasti Slovenske razvojne družbe (ZZLPPO; Uradni list RS, št. 30/ 
98, 12/99 in 50/99) se v 18. členu za prvim odstavkom doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi: 

"(2) Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se v primeru 
prodaje delnic iz tretjega odstavka 51. člena tega .zakona ocenjena 
vrednost določi na isti način kot je podjetje določilo vrednost 
osnovnega kapitala za izvedbo lastninskega preoblikovanja, 
upoštevajoč pri tem stanje in vrednost na dan 1.1.1993 in se 
valorizira z indeksom drobnoprodajnih cen do dneva vplačila 
kupnine." 

Drugi odstavek 18. člena postane tretji odstavek. 
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2. člen 

V tretjem odstavku 51. člena se za prvim stavkom dodata drugi in 
tretji stavek, ki se glasita: 

"Delničarji oziroma cfružbeniki podjetja so upravičeni do 50% 
popusta na prodajno ceno delnic, če je podjetje v postopku 
lastninskega preoblikovanja kot eno izmed metod izbralo tudi 
notranji odkup. Popust se nanaša le na delež delnic, ki je bil v 
posameznem podjetju namenjen notranjemu odkupu." 

Deveti odstavek 51. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"(9) Zavarovana sredstva podjetja, ki so bila izločena iz otvoritvene 
bilance podjetja po ZLPP in glede katerih je bila zahteva 
upravičencev po predpisih o denacionalizaciji za vrnitev v naravi 
pravnomočno zavrnjena, Slovenska razvojna družba, ponudi 
podjetju v odkup z opcijo 60 dni po ceni in pogojih določenih v 
drugem odstavku 18. člena in tretjem odstavku 51. člena tega 
zakona." 

Za devetim odstavkom 51. člena se dodajo štirje novi odstavki, ki 
se glasijo: 

"(10) Če podjetje v zgoraj navedenem roku ne sprejme ponudbe 
za odkup oziroma izjavi, da ponujenih sredstev ne bo odkupilo, 
Slovenska razvojna družba, zavarovana sredstva ponudi podjetju, 
kot stvarni vložek za povečanje osnovnega kapitala podjetja, pri 
čemer se za določitev vrednosti zavarovanih sredstev uporabi 
določba drugega odstavka 18. člena tega zakona. 

(11) Podjetje ima pravico, da v roku 90 dni po prejemu ponudbe 

• BJrt.N • »> 

Slovenske razvojne družbe skliče pristojne organe in sprejme 
sklep o povečanju osnovnega kapitala s ponujenim stvarnim 
vložkom s katerim tudi izključi prednostno pravico obstoječih 
delničarjev oziroma družbenikov do vpisa novih delnic oziroma 
prevzema novih vložkov. O sprejetju prej navedenega sklepa je 
podjetje dolžno nemudoma, najkasneje pa v roku 3 dni po sprejemu 
sklepa obvesti Slovensko razvojno družbo. 

(12) Novo izdane delnice oziroma nov vložek prevzame 
Slovenska razvojna družba, ki jih v roku 60 dni ponudi delničarjem 
oziroma družbenikom v odkup v skladu s tretjim odstavkom, pri 
čemer se za določitev vrednosti ponujenih delnic oziroma deležev 
uporabi določba drugega odstavka 18. člena tega zakona 

(13) Za zgoraj navedeno povečanje osnovnega kapitala se ne 
uporabljajo določbe zakona o gospodarskih družbah, ki se 
nanašajo na revizijo stvarnega vložka." 

Šestnajsti odstavek se dopolni tako, da se za besedo "sredstva" 
dodajo besede "deleže in delnice". 

3. člen 

Deseti do trinajsti odstavek 51. člena postanejo štirinajsti do 
sedemnajsti odstavek . 

4. člen 

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

Predlagani členi pomenijo uskladitev z ustavno odločbo številka 
U-l-208/99-25 z dne 19.01.2001, v smeri odprave neskladja 
četrtega in devetega odstavka 51. člena ZZLPPO z ustavo. S 
predlaganim prvim členom se omogoči izjema pri določitvi vrednosti 
delnic, upoštevajoč določbo drugega odstavka 13. člena ZZLPPO 
pa tudi drugega premoženja, in sicer tako, da se za prodajo 
delnic, ki so bile zaradi zahtevkov denacionalizacijskih 
upravičencev izločene iz lastninskega preoblikovanja podjetja, 
kasneje pa je bila izročitev izločenih delnic denacionalizacijskim 
upravičencem pravnomočno zavrnjena, upošteva valorizirana 
vrednost, določena po stanju in vrednosti na dan 1.1.1993, torej 
na dan, ko je bila v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju 
narejena cenitev oziroma otvoritvena bilanca podjetja, ki se je 
lastninilo in ki je v fazi lastninskega preoblikovanja iz svojega 
premoženja zaradi zavarovanja pravic denacionalizacijskih 
upravičencev moralo izločiti določeno število delnic. Na predlagani 
način sta določitev vrednosti izločenega premoženja in določitev 
prodajne cene odvisni od pogojev, pod katerimi je podjetje izvedlo 
lastninsko preoblikovanje s čimer je odpravljena z zgoraj 
navedeno odločbo Ustavnega sodišča ugotovljena neustavnost. 

Iz že navedenih razlogov, to je izenačitev pogojev privatizacije 
premoženja, kije bilo iz lastninskega preoblikovanja izvzeto, to je 
zadržano zaradi varstva pravic denacionalizacijskih upravičence 
s pogoji, ki so veljali v času lastninskega preoblikovanja podjetja, 
je predlagana tudi dopolnitev tretjega odstavka 51. člena. 
Delničarjem oziroma družbenikom omogoča, da v deležu, ki bi 
zapadel v okvir notranjega odkupa, uveljavljajo popust v višini 
50%. Zakon o lastninskem preoblikovanju je namreč omogočal, 
da se lastninsko preoblikovanje izvede tudi z notranjim odkupom 

delnic podjetja. V postopku lastninskega preoblikovanja je podjetje 
moralo na razne sklade prenesti 40% družbenega kapitala, 20% 
družbenega kapitala je podjetje lastninilo na podlagi interne 
razdelitve, 40% pa z notranjim odkupom pri katerem je bil 
upoštevan 50% popust. Na predlagani način bodo sedanji delničarji 
oziroma družbeniki lahko uveljavljali popust v tistem deležu, v 
katerem je bil v posameznem podjetju izveden notranji odkup. 

V nekaterih primerih je vrednost zavarovanih sredstev izločenih 
iz otvoritvene bilance podjetja po določbah ZLPP, nesorazmerno 
večja od vrednosti premoženja preoblikovanega podjetja, zato 
dosedanja določba devetega odstavka 51. člena ZZLPPO ne 
omogoča ohranitev izločenih sredstev med sredstvi podjetja. 

S spremembami in dopolnitvami predlaganimi v drugem členu se 
tudi podjetjem s slabšim premoženjskim stanjem daje možnost, 
da pridobijo sredstva izločena iz otvoritvene bilance po ZLPP, v 
primerih, ko je bila pravica denacionalizacisjkih upravičencev po 
vračilu v naravi pravnomočno zavrnjena. Podjetjem se tako daje 
možnost, da zavarovana sredstva pridobijo nazaj bodisi z 
odkupom po ceni in pogojih kot jih je določal ZLPP, ali pa kot 
stvarni vložek Slovenske razvojne družbe. 

Predlagani drugi člen določa tudi, da Slovenska razvojna družba 
za stvarni vložek prejete delnice oziroma deleže ponudi delničarjem 
oziroma družbenikom v odkup pri katerem bodo le-ti lahko uveljavili 
tudi popust. 

Na predlagani način se odpravlja neskladje določbe četrtega in 
devetega odstavka 51. člena ZZLPPO z ustavo. 

<. • 
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BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

18. člen 
(vrednost delnic) 

(1) Vrednost delnic se določi na podlagi ocene, ki jo opravi 
pooblaščeni cenilec (v nadaljnjem besedilu: ocenjena vrednost). 
Za način privatizacije z interno razdelitvijo in z notranjim odkupom 
ter v primeru prodaje pooblaščenim investicijskim družbam se 
ocenjena vrednost določi po stanju in vrednosti na dan 1.1.1993, 
v vseh ostalih primerih pa po tekočem stanju in vrednostih. 

(2) Pooblaščeni cenilec po tem zakonu je oseba, ki ima za 
opravljanje cenitev licenco agencije. 

51. člen 
(izvajanje zahteve za denacionalizacijo) 

(1) Sredstva in delnice, ki so bile v postopku lastninskega 
preoblikovanja zavarovane v korist upravičencev do 
denacionalizacije v smislu II. Poglavja ZLPP, (zavarovane delnice 
in sredstva), pa je bila njihova izročitev denacionalizacijskim 
upravičencem pravnomočno zavrnjena, postanejo last Slovenske 
razvojne družbe. 

(2) Zavarovane delnice, katerih izročitev je bila 
denacionalizacijskim upravičencem pravnomočno zavrnjena, 
priznana pa jim je bila odškodnina v obveznicah Odškodninskega 
sklada, prenese Slovenska razvojna družba v ustreznem deležu 
na Odškodninski sklad. 

(3) Zavarovane delnice, katerih izročitev je bila 
denacionalizacijskim upravičencem pravnomočno zavrnjena, ker 
denacionalizacija sploh ni možna, ponudi Slovenska razvojna 
družba delničarjem oziroma družbenikom podjetja v razmerju 
njihovih lastniških deležev v odkup za denarna vplačila. 

(4) Prodajna cena delnic iz prejšnjega odstavka ter roki prodaje 
se določijo v skladu z 18., 19., 20., in 27. členom tega zakona. 

(5) Delničarji oziroma družbeniki podjetja, za katere veljajo enaka 
cena in pogoji za odkup delnic, se lahko med seboj sporazumejo 
o drugačnih deležih pri odkupu ponujenih delnic kot bi sledili iz 
tretjega odstavka tega člena. 

(6) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena lahko 
pooblaščene investicijske družbe odkupijo pripadajoči delež delnic 
ali lastniški delež z lastniškimi certifikati. 

(7) Ne glede na določbo tretjega odstavka tega člena, Slovenska 
razvojna družba prenese pripadajoči delež delnic na Odškodninski 
sklad in Kapitalski sklad brezplačno. 

(8) Če gre za delnice ali delež podjetja iz 57. člena ZZad, prenese 
Slovenska razvojna družba, ne glede na določbe tretjega 
odstavka tega člena, ustrezen del na delničarje ali družbenike, ki 
so združeni upravičenci v skladu s pravnomočno odločbo iz 62. 
člena ZZad. 

(9) Zavarovana sredstva podjetja, ki so bila izločena iz otvoritvene 
bilance podjetja po ZLPP in glede katerih je bila zahteva 
upravičencev po predpisih o denacionalizaciji za vrnitev v naravi 
pravnomočno zavrnjena, Slovenska razvojna družba ponudi v 
odkup podjetju z opcijo 60 dni. 

(10) Če je bil upravičencu po predpisih o denacionalizaciji s 
pravnomočno odločbo zavrnjen zahtevek za izročitev zavarovanih 
sredstev podjetja, priznana pa mu je bila odškodnina v obveznicah 
Odškodninskega sklada, prenese Slovenska razvojna družba 
ustrezen del kupnine za ta sredstva oziroma delnice po 49. členu 
tega zakona na Odškodninski sklad. 

(11) Zavarovane delnice in sredstva, ki jih Slovenska razvojna 
družba ne preda na način iz tretjega oziroma devetega odstavka 
tega člena, preda pooblaščenim investicijskim družbam za 
certifikate. 

(12) Kupnino za delnice in deleže podjetij iz tretjega odstavka 
tega člena ter za sredstva iz devetega odstavka tega člena, ki jo 
slovenska razvojna družba pridobi v denarju, razporedi po dobitku 
stroškov prodaje za naslednje namene: 
- 20% za Odškodninski sklad; 
- 20% za Kapitalski sklad; 

20% za prenos pooblaščenim investicijskim družbam za 
certifikate; 
40% za uporabo v skladu s 14. členom tega zakona. 

(13) Slovenska razvojna družba prenese deleže kupnine na 
uporabnike iz prejšnjega odstavka v roku 30 dni, če ni za 
posamezne primere določeno drugače. Prenos deleža kupnine 
pooblaščenim investicijskim družbam se izvede pri prvi prodaji 
premoženja za certifikate. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 

EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta; 

Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAKLJUČKU 
LASTNINJENJA IN PRIVATIZACIJI PRAVNIH OSEB V LASTI 
SLOVENSKE RAZVOJNE DRUŽBE - skrajšani postopek (EVA: 
2001-2111-0068 ) 

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

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

/ 

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče obveznosti 
Izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3) Skladnost predlooa akta s predpisi ES 

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

/ 

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

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

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

/ 

5) Ali so zooral navedeni pravni viri ES prevedeni v 
Slovenščino? 

/ 

6) Ali le predlog aKta preveden in v Kateri jezik? 

/ 

7) Sodelovanle neodvisnih stroKovnlaKov (PHARE. TAIEX. 
Komlslla ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...) 

/ 

*y ■ t 
8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roKa za usKiaditev 

/ 

Dr. Boštjan Antončlč Dr. Tea Petrin 
DRŽAVNI SEKRETAR MINISTRICA 
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Zahteva za 

PARLAMENTARNO PREISKAVO ZA 

0 UGOTOVITEV ODGOVORNOSTI 

ODGOVORNIH OSEB IN NOSILCEV 

JAVNIH POOBLASTIL GLEDE NAKUPA 

IN PRODAJE ELEKTRIČNE ENERGIJE, 

ZARADI ČESAR JE BILA DOMNEVNO 

POVZROČENA GOSPODARSKA ŠKODA V 

SISTEMU SLOVENSKEGA 

0 ELEKTROGOSPODARSTVA 

- EPA 258 - III 
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skupina poslancev (provopodpisani Branko Kelemina) 

Ljubljana, 4. julij 2001 

ZADEVA: ZAHTEVA ZA PARLAMENTARNO PREISKAVO ZA UGOTOVITEV 

ODGOVORNOSTI ODGOVORNIH OSEB IN NOSILCEV JAVNIH POOBLASTIL 

GLEDE NAKUPA IN PRODAJE ELEKTRIČNE ENERGIJE, ZARADI ČESAR JE 

BILA DOMNEVNO POVZROČENA GOSPODARSKA ŠKODA V SISTEMU 

SLOVENSKEGA ELEKTROGOSPODARSTVA 

Na podlagi 93. člena Ustave Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 33/91, 42/97, 

66/2000) in 1. člena Poslovnika o parlamentarni preiskavi (Ur. I. RS, št. 63/93) 

skupina poslancev zahteva ustanovitev parlamentarne komisije, katere namen je 

ugotoviti, v kolikšni meri so bile odgovorne osebe in nosilci javnih pooblastil vpletene 

v domnevno oškodovanje slovenske države pri nakupu in prodaji električne energije 

v sistemu slovenskega elektrogospodarstva. Ugotoviti je potrebno tudi obseg škode, 

ki je nastal zaradi prepoceni prodaje električne energije iz hrvaškega dela NEK. 

Na podlagi 4. odstavka Poslovnika o parlamentarni preiskavi se določi kot 

predstavnik pri obravnavi zahteve na seji Državnega zbora poslanec Branko 

Kelemina. 

OBRAZLOŽITEV: 

Leta 1998 je bila prekinjena dobava električne energije Republiki Hrvaški s strani 

slovenskega elektrogospodarstva oz. NEK Krško, domnevno zaradi neporavnavanja 

obveznosti s strani hrvaškega elektrogospodarstva. Pred enostransko prekinitvijo 
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dobave električne energije s slovenske strani ni bila pripravljena ustrezna strategija 

glede prodaje nastalih viškov električne energije, zaradi česar je nastal velik izpad 

dohodka v slovenskem elektrogospodarstvu. V letu 1999 je tako Eles npr. prodal v 

tujino okrog 1800 GWh energije po povprečni ceni 2,62 SIT za KWh. Nuklearna 

elektrarna proizvede letno okrog 4500 GWh električne energije in polovico te energije 

bi morala po proizvodni ceni 6,1 SIT na KVVh kupovati Hrvaška, če bi bili odnosi 

urejeni. 

Zaradi teh dejstev je bila Slovenija oz. slovensko elektrogospodarstvo prisiljeno 

prodajati električno energijo po bistveno nižji ceni od proizvodne cene in od cene, ki 

bi jo bilo mogoče doseči na tujih tržiščih, zaradi česar je nastal velik izpad dohodka v 

višini 70 do 80 mio nemških mark letno. 

Velik del presežne energije iz NEK Krško se je prodajal češki privatni družbi 

ENTRADE, ki naj bi bila ustanovljena z minimalnim osnovnim kapitalom. 

V tem času je Hrvaška kupovala električno energijo v tujini, domnevno med 3 do 4 

SIT na KVVh, to energijo pa naj bi prevzemala na slovensko - hrvaški meji. Glede na 

to, da je Hrvaška pridobivala cenejšo energijo na prostem trgu kot bi jo odkupovala 

od NEK Krško, ji ni bilo v interesu, da bi vzpostavili prvotno poslovno razmerje z NEK 

Krško. 

Da je bilo mogoče energijo prodati po bistveno višji ceni na podlagi letnih pogodb je 

dokazala vlada dr. Andreja Bajuka, ko je v jeseni leta 2000 s kadrovsko spremembo 

oz. imenovanjem g. Vitoslava Turka za generalnega direktorja Elesa. Eles je pod 

vodstvom g. Vitoslava Turka v letu 2001 prodal 190 MW energije (24 ur dnevno) po 

ceni 8,5 SIT za KVVh in tako po 10 letih poslovanja Elesa to javno podjetje prvič 

ustvarilo dobiček. 

Preiskovalna komisija naj razišče vse okoliščine, na podlagi katerih je nastajal 

domnevni izpad dohodka v slovenskem elektrogospodarstvu in odgovornost 

odgovornih oseb in nosilcev javnih pooblastil ter odgovori na naslednja 

vprašanja: 
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1. Katere odgovorne osebe in nosilci javnih pooblastil so odgovorni za izpad 

dohodka in opustitve potrebnih ukrepov pri nakupu in prodaji električne energije? 

2. Ali je bilo poleti leta 1998 ekonomsko in politično smotrno brez priprave ustrezne 

strategije enostransko prekiniti dobavo električne energije in vse druge poslovne 

odnose med slovenskim in hrvaškim elektrogospodarstvom? 

3. Zakaj je takratni direktor Elesa po prekinitvi dobave električne energije iz NEK 

Hrvaški dve leti dopuščal brezplačni tranzit hrvaške energije preko slovenskega 

ozemlja? 

4. Kdo je odgovoren in kakšna škoda za slovensko stran je bila povzročena pri 

enostranski prekinitvi dobave električne energije hrvaškemu elektrogospodarstvu 

ob dejstvu, da ni bila narejena predhodna študija glede prodaje viškov električne 

energije? 

5. Zakaj so se viški prodajali na podlagi dnevnega določanja cen in ne na podlagi 

letnih pogodb, saj so bili za sklenitev letnih pogodb izpolnjeni vsi pogoji? 

6. Zakaj je bil pretežni del električne energije na podlagi SPOT prodan ravno češki 

privatni družbi ENTRADE ? 
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Popravek k 

PREDLOGU RESOLUCIJE 0 MEJI MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO 

HRVAŠKO V ISTRI IN NA MORJU 

(ReMRH) 

-EPA 217 -III 

Skupina poslancev 
Državnega zbora 

Ljubljana, 4.7. 2001 

POPRAVEK 

K PREDLOGU RESOLUCIJE O MEJI MED REPUBLIKO 
SLOVENIJO IN REPUBLIKO HRVAŠKO V ISTRI IN NA 

MORJU - EPA 217 - III 

K 4. točki 

V 4. točki predloga Resolucije se črta zadnji odstavek. 

Obrazložitev: 

Zadnji odstavek 4. točke je sicer utemeljen v 1. in 2. točki 
Resolucije, vendar pa predlagatelji menijo, da spada vsebina 
tega odstavka bolj v prilogo Resolucije, kot v njen neposredni 
tekst. 

Stanislav BRENČIČ 

Franci ROKAVEC 

Janez PODOBNIK 

Ivan BOŽIČ 

Jurij MALOVRH 

Janez KRAMBERGER T • %. 

OPOMBA UREDNIŠTVA 

Predlog resolucl|e o meji med Republiko Slovenijo In Republiko Hrvaiko v Mrl 
In na moiJu - EPA 217 - III, |e bil objavljen v Poročevalcu it 48, dne 12. junija 2001 
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Predlog 

STRATEGIJE RAZVOJA TRGA DELA 

IN ZAPOSLOVANJA DO LETA 2006 

(NPZapos) 

-EPA 1001 -II 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2001-2611-0012 
Številka: 100-02/98-4 
Ljubljana, 05.07.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 35. seji dne 5.7.2001 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA TRGA DELA IN 
ZAPOSLOVANJA DO LETA 2006, 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 7. seje 
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 21.6.2001, 
drugega odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega 
zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. 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. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 

- Staša Baloh Plahutnik, državna sekretarka v Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

» 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

TRETJA OBRAVNAVA 
5.7.2001 

PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA TRGA DELA 

IN ZAPOSLOVANJA DO LETA 2006 
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1. Uvod 

Predlog strategije zaposlovanja temelji na Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 10/91, 17/92, 12/93, 13/93, 2-3/94, 38/94, 80/97, 
69/98), Pregledu trga dela, kot analitični osnovi, ki ga je pripravil Center Republike Slovenije 
za poklicno izobraževanje v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve 
in Evropsko unijo, državnem programu Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU, 
na predlogu strategije gospodarskega razvoja Republike Slovenije in Skupni oceni 
srednjeročnih prioritetnih nalog na področju zaposlovanja, ki ga je Slovenija julija 2000 
podpisala z Evropsko komisijo. 

Vztrajno visoka brezposelnost v Evropi v devetdesetih letih je pripeljala do uvrstitve 
zagotavljanja visoke ravni zaposlenosti med pomembnejše družbeno-ekonomske cilje 
Evropske unije (v nadaljevanju EU). Z Amsterdamsko pogodbo je »spodbujanje 
zaposlovanja postalo stvar skupne skrbi in koordinacije«. Cilj - visoka raven zaposlenosti - pa 
naj bi bil upoštevan pri oblikovanju in uresničevanju vseh politik in aktivnosti EU. V skladu z 
Amsterdamsko pogodbo so vse članice dolžne pripraviti dolgoročne strategije zaposlovanja, 
letne akcijske načrte za zmanjševanje brezposelnosti in letne preglede dogajanj na trgu dela. 
V letu 1997 so bile prvič oblikovane skupne usmeritve politike zaposlovanja v EU, ki določajo 
štiri osnovne stebre te politike: I. Povečevanje zaposljivosti prebivalstva, II. Pospeševanje 
podjetništva in podjetniške miselnosti, III. Pospeševanje in spodbujanje prilagodljivosti 
posameznikov in podjetij in IV. Izenačevanje možnosti zaposlovanja moških, žensk in 
prizadetih skupin. Na Lisbonskem vrhu konec marca 2000 se je s strateškim ciljem - postati 
najbolj konkurenčna na znanju temelječa ekonomija na svetu - pomen strategije 
zaposlovanja in vlaganj v ljudi samo še dodatno potrdil. 

EU se je odločila za celosten pristop k reševanju brezposelnosti, ki ne temelji le na klasičnih 
aktivnih programih zaposlovanja, temveč politiko zaposlovanja postavlja kot splet ukrepov na 
področju prilagodljivosti poslovanja in zaposlovanja, fiskalnih spodbud, ukrepov za 
pospeševanje podjetništva, spodbujanja razvoja malih in srednje velikih podjetij ukrepov za 
povečanje usposobljenosti aktivnega prebivalstva vključno s povečevanjem formalne 
izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in ukrepov, ki zagotavljajo različnim družbenim 
skupinam enakopravnost dostopa do dela. čeprav temeljite analize uspešnosti novih 
usmeritev politike zaposlovanja v EU še ni, pa je rast zaposlenosti že po letu 1998 postala 
bolj dinamična kot sredi devetdesetih let. 

Partnerstvo za pristop zavezuje Slovenijo k pripravi skupnega pregleda politik zaposlovanja, 
da bi se pripravila na sodelovanje oziroma usklajevanje politik v okviru EU. V državnem 
programu Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU pa se je Slovenija zavezala k 
pripravi dolgoročne strategije razvoja trga dela. 

Obdobje gospodarske rasti, ki se je v Sloveniji začelo že leta 1993 vse do leta 1999, ni 
prineslo bistvenega izboljšanja razmer na trgu dela. Stopnja registrirane brezposelnosti se je 
ohranjala na ravni okoli 14% in se šele v letu 1999 začela sorazmerno hitro zmanjševati. 
Konec leta 2000 je tako znašala 12%. Stopnja brezposelnosti po anketi o delovni sili 
(metodologija Mednarodne organizacije dela), ki daje mednarodno primerljive podatke o 
stopnji brezposelnosti, se je v zadnjih štirih letih gibala med 7 in 8%. V letu 1999 je znašala 
7,6, leta 2000 pa se je spustila na 7%. To je sicer manj, kot znaša povprečna stopnja 
brezposelnosti v EU, vendar pa je kljub temu resen ekonomski in socialni problem, ki mu 
bomo v prihodnje v Sloveniji namenili več pozornosti in k njemu pristopili z bolj aktivnim in 
bolj celostnim pristopom. Brezposelnost je zapravljanje razpoložljivih virov, ki zmanjšuje 
potencialni proizvod in dohodek (bruto domači proizvod), povečuje neenakost in načenja 
kakovost človeškega kapitala. Negativne posledice brezposelnosti lahko zaznamo na ravni 
družbe in na ravni posameznika. 
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Slovenija se že danes, še bolj pa se bo v prihodnjih letih, srečevala z izzivi globalizacije, 
liberalizacije, približevanja »evropskim« pravilom ter nujnostjo prehoda iz tranzicijsko 
industrijske družbe v sodobno tržno gospodarstvo. Tehnološki razvoj, ki je nujen za 
zmanjšanje razvojnega zaostajanja Slovenije za povprečjem EU, ni možen brez vlaganj v 
človeški kapital oziroma razvoja človeških virov. Vlaganja v človeški kapital sicer ne prinašajo 
učinkov že kratkoročno, vendar pa zanemarjanje tega vidika razvoja oziroma premajhna 
vlaganja v človeški kapital dolgoročno povzročajo krize ekonomskega in socialnega razvoja. 
Problem staranja prebivalstva, s čimer se in se bo srečevala Evropa, je prisoten tudi pri nas. 
Vendar to ni samo problem financiranja obstoječih sistemov socialne varnosti, temveč pred 
aktivno prebivalstvo postavlja zahtevo po vseživljenjskem izobraževanju. Na drugi strani pa 
pred izobraževalni sistem postavlja zahtevo po čim večji fleksibilnosti. 

Za dokončanje procesa tranzicije in s tem izpolnitev pogojev za uspešno vključitev Slovenije 
v EU bosta v prihodnjih letih še vedno potrebna intenzivno prestrukturiranje gospodarstva in 
realokacija resursov. S pospeševanjem razvoja človeških virov bomo lažje zmogli zaključiti 
prestrukturiranje gospodarstva in tudi institucionalno prilagajanje pravilom EU. V okviru 
enotnega notranjega trga EU pa bo fleksibilnost trga dela ob enotni monetarni politiki postala 
še pomembnejši dejavnik konkurenčnosti in sposobnosti prilagajanja gospodarstva. 

V slovenskem gospodarstvu je v drugi polovici devetdesetih let bilo še vedno močno pnsotno 
prestrukturiranje, ki ne temelji na uvajanju novih proizvodov, iskanju novih trgov in 
tehnoloških procesov oziroma rasti dodane vrednosti, temveč na zmanjševanju zaposlenosti. 
Analiza poslovanja podjetij v obdobju 1994-1998 glede na lastniško strukturo je pokazala, da 
so ta negativni razvojni vzorec presegala predvsem podjetja, ki so v večinski tuji lasti, in 
novoustanovljena zasebna podjetja, ki niso dobila lastnika pri lastninjenju družbenega 
premoženja. V omenjenih kategorijah podjetij dodana vrednost na zaposlenega narašča ob 
povečevanju števila zaposlenih. Rezultati te analize torej posredno kažejo potencialno 
pozitiven učinek tudi na zaposlenost, ki bi ga lahko v prihodnjih letih prinese spodbujanje 
domačih in tujih naložb oziroma odpravljanje ovir za nastajanje in rast malih in srednjih 
zasebnih podjetij. 

Čeprav je stanje na trgu dela zrcalo dogajanj v gospodarstvu in demografskih gibanj, so 
problemi povezani tudi s vprašanji socialnega razvoja, tehnološko-razvojnega zaostajanja 
slovenske industrije, razvojnega zaostajanja sektorja storitev, zaostajanj v produktivnosti in 
kakovosti izdelkov, z nezadostno profitabilnostjo izdelkov in podjetij, slabšo usposobljenost 
zaposlenih in menedžerjev za poslovanje v globalnem gospodarstvu, veliko vlogo države v 
gospodarstvu in pomanjkanjem ugodnih priložnosti za vlaganje. Izhajajoč iz analize stanja in 
primerjave nekaterih kazalnikov stanja na trgu dela v Sloveniji z EU lahko na kratko rečemo, 
da na stanje na trgu dela v Sloveniji določajo in označujejo predvsem naslednji problemi: 

• velika dolgotrajna brezposelnost, 
• velik obseg brezposelnih med skupinah, kot so npr., mladi brez ustrezne izobrazbe, 

starejši od 50 let, osebe z zmanjšano stopnjo zaposljivosti zaradi zdravstvenih in drugih 
razlogov, invalidi in drugih prizadetih skupin. Delež teh skupin je skoraj polovica 
brezposelnih, 

• nizka stopnja aktivnosti starejših od 50 let, 
• previsok priliv nekvalificiranega aktivnega prebivalstva iz šolskega sistema, kot posledica 

velikega obsega izpada iz sistema poklicnega izobraževanja, 
• velika izobrazbena, poklicna in regionalna neskladja, 
• velik obseg zaposlovanja in dela na črno, 
• pomanjkanje ustreznih institucij, ki bi v zadostnem obsegu omogočale sodobne pristope 

na področju usposabljanja in preusposabljanja aktivnega prebivalstva oziroma 
pridobivanja certifikatov o poklicni - strokovni usposobljenosti, 
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• nezadostna vključenost odraslih v programe izobraževanja in usposabljanja, 
• prevelike ovire za nastanek in razvoj malih in srednjih podjetij, 
• prevlada pasivnih ukrepov politike zaposlovanja (neugodno razmerje med porabo 

sredstev za pasivne in aktivne ukrepe), 
• premajhna vključenost vseh socialnih partnerjev pri razreševanju brezposelnosti, 
• pomanjkanje programov in spodbud za razvoj socialne ekonomije, 
• premajhna fleksibilnost aktivnega prebivalstva. 

Po vzoru novega evropskega modela pričujoča strategija zaposlovanja uvaja celostni pristop 
k zmanjševanju brezposelnosti in spodbujanju zaposlovanja, ki predpostavlja aktivno in 
usklajeno sodelovanje gospodarskega, šolskega, in finančnega področja pri uresničevanju 
ciljev zastavljene politike. Strategija prav tako predpostavlja večnivojsko aktivno socialno 
partnerstvo, ki se bo kazalo pri načrtovanju, izvajanju in financiranju politike zaposlovanja, ki 
jo oblikujejo naslednji štirje stebri: 
• povečevanje zaposljivosti prebivalstva, 
• pospeševanje podjetništva, 
• povečanje prilagodljivosti podjetij in zaposlenih, 
• zagotavljanje enakih možnosti. 
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2. Strategija razvoja trga dela in zaposlovanja v obdobju 2000-2006 

2.1 Širši makroekonomski okvir gospodarskega razvoja in trga dela 

Rast zaposlenosti bo odvisna od ustvarjanja domačih razmer za pospešen gospodarski 
razvoj, uspešnosti vključevanja v EU in dogajanj v mednarodnem okolju, še posebej pa 
gospodarskega razvoja v državah EU, kjer je slovensko gospodarstvo že v zadnjih letih 
prodalo okoli 65 % svojega izvoza. Gospodarski razvoj in s tem povezano tudi zaposlovanje 
in dogajanje na trgu dela pa ne bodo odvisni samo od pripravljenosti Slovenije za vstop, 
ampak tudi od pripravljenosti EU za širitev notranjega trga. 

Razvoj Slovenije bo v prihodnjih letih zaznamovan s približevanjem EU. Osnovni 
makroekonomski cilji ekonomske politike pa bodo ob prilagajanju EU in nadaljnjem 
zniževanju inflacije pospešena gospodarska rast, ki bi aktivni politiki zaposlovanja omogočila 
tudi rast zaposlenosti, zmanjševanje zaostanka v gospodarski razvitosti in povečanje splošne 
blaginje prebivalstva. Uspešno vključevanje, uresničitev predpostavk o pozitivnih 
gospodarskih gibanjih v mednarodnem okolju, uspešen preboj na višjo raven mednarodne 
konkurenčnosti bi namreč Sloveniji predvidoma prineslo pospešitev gospodarske rasti v 
prihodnji letih. 

2.2 Izhodišča strategije razvoja trga dela in zaposlovanja 

Stanje na trgu dela je odvisno od gospodarskih, demografskih in socialnih gibanj. Politika 
zaposlovanja s svojimi ukrepi vpliva na prilagajanje udeležencev na trgu novim dejavnikom in 
izzivom v okolju. Strateške usmeritve trga dela in zaposlovanja izhajajo iz okvirjev strategije 
gospodarskega razvoja Slovenije, upoštevane pa so tudi usmeritve že sprejetih razvojnih 
programov za posamezna področja, stanja na trgu dela in Skupne ocene srednjeročnih 
prioritetnih nalog na področju zaposlovanja, ki ju je Slovenija pripravila v sodelovanju z 
Evropsko komisijo. 

Politika zaposlovanja v Sloveniji bo ob upoštevanju nacionalnih posebnosti že v 
obdobju pred vstopom sledila usmeritvam skupne politike zaposlovanja v EU, ki bodo 
s polnopravnim članstvom postale obvezujoče. Skupna politika zaposlovanja ob 
zagotavljanju stabilnega makroekonomskega okolja temelji na štirih stebrih evropske 
zaposlovalne politike. Ukrepi se bodo letno dopolnjevali s sprotnim sistemom 
spremljanja in vrednotenja njenih učinkov v Nacionalnih akcijskih programih 
zaposlovanja. 

Učinkovitost politike zaposlovanja in uresničevanje strategije trga dela in zaposlovanja bomo 
zagotavljali: 
• z aktiviranjem in povezovanjem vseh komponent ekonomske politike s politiko 

zaposlovanja, 
• z aktivno politiko zaposlovanja, s poudarkom na programih izobraževanja in spodbujanja 

vseživljenjskega učenja, ki bo pripomogla k večji zaposljivosti prebivalstva v razmerah 
demografsko starajoče se družbe, 

• z izboljšanim in izpolnjenim sistemom infrastrukture delovanja mrež institucij, ki izvajajo 
posamezne programe, na nacionalni in regionalni ravni, 

• z zagotavljanjem sprotnega sistema spremljanja ter poglobljenih evalvacij programov, 
• z vsestranskim vključevanjem socialnih partnerjev v načrtovanje in izvajanje politike 

zaposlovanja. 
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2. 3 Strateški cilji razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 

Glavna usmeritev politike zaposlovanja bo spodbujanje aktivnih oblik povečevanja 
zaposlenost in reševanja problema brezposelnosti. V ta namen se bodo v prihodnjih letih z 
ustreznimi zakonskimi podlagami še naprej zaostrovali pogoji za pridobitev in pravice iz 
pasivnih oblik pomoči, s čimer se bodo sredstva in napori namenjali predvsem vzpodbujanju 
brezposelnih oseb k aktivnemu iskanju zaposlitve. 

Strateški cilji razvoja trga dela in zaposlovanja v Sloveniji v obdobju 2000-2006 so naslednji: 

1. dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva oziroma njene usposobljenosti 
2. zmanjševanje strukturnih neskladij, ki bi se kazalo v zmanjšanju deleža dolgotrajno 

brezposelnih na okoli 40 % in deleža brezposelnih brez poklicne izobrazbe na okoli 25 %, 
3. zagotovitev vključenosti v aktivne programe vseh mladih brezposelnih, ki v 6 mesecih po 

nastopu brezposelnosti niso našli nove zaposlitve, oziroma za vse ostale, ki se v roku 12 
niso zaposlili, 

4. zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela, 
5. rast zaposlenosti, ki bo v povprečju v obdobju 2000-2006 presegala 1 % letno ob 

pospešeni gospodarski rasti, kar bo omogočilo zmanjšanje stopnje brezposelnosti na 
okoli 5 % po mednarodni metodologiji oziroma registrirano stopnjo na okoli 8 % do konca 
leta 2006, 

6. nadaljnji razvoj socialnega partnerstva na področju razreševanja problema 
brezposelnosti in povečevanja zaposlovanja. 

Za doseganje prvega cilja bo potrebno povečati število vključenih odraslih v izobraževanje, 
saj je po vključenosti odraslih Slovenija šele na začetku uveljavljanja koncepta 
vseživljenjskega učenja. Pri oblikovanju spodbud za povečanje udeležbe zaposlenih in 
brezposelnih, v programih izobraževanja in pridobivanju certifikatov o poklicni oziroma 
strokovni usposobljenosti, bomo izboljšali sodelovanje z delodajalci, spodbujali večjo 
kakovost pri izvajanju izobraževalnih programov, pripravi predlogov katalogov standardov 
strokovnih znanj in spretnosti, postopkih potrjevanja in preverjanja strokovnih znanj in 
spretnost. Država bo bolj intenzivno spodbujala delodajalce za večja vlaganja in večje 
vključevanje v izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih ter k ustvarjanju novih 
delovnih mest, ki bodo zagotavljala možnosti za uporabo in nadaljnje razvijanje znanja in 
usposobljenosti in s tem vsestranski razvoj človeških virov in njihovo optimalno uporabo. Za 
dvigovanje izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva pa je pomemben tudi nadaljnji razvoj 
certifikatnega sistema in izvedba načrtovanih sprememb v sistemu poklicnega in 
strokovnega izobraževanja. 

Za uresničevanje drugega cilja bo ob ukrepih in programih za uresničevanje prvega cilja 
potrebno razviti še posebne programe za zagotavljanje socialne vključenosti za brezposelne 
s težjimi omejitvami pri zaposlovanju in druge prizadete skupine prebivalstva. 

Za doseganje tretjega cilja je nujno potrebna preusmeritev politike zaposlovanja od pasivne 
k aktivni politiki. Zato je nujno, da se ponovno poveča obseg sredstev za aktivno politiko 
zaposlovanja. 

Predpogoj za doseganje četrtega cilja, tj. zmanjševanje regionalnih razlik oziroma neskladij 
na trgu dela bosta uspešna regionalna politika zagotavljanja skladnejšega regionalnega 
razvoja, in večja mobilnost aktivnega prebivalstva, ki je na eni strani odvisna od povečane 
ponudbe zasebnih najemnih in socialnih stanovanj, na drugi pa od izgradnje prometne 
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infrastrukture in učinkovitejšega izvajanja javnega prevoza, ki lahko omogoča še večje 
dnevne migracije. 

Rast zaposlenosti, kot peti cilj, bo dosegljiva le ob stabilni gospodarski rasti, ki bo temeljila 
na pospeševanju tehnološke prenove industrije, povečanih investicijah v znanje in 
inovativnost, oblikovanju podjetniških mrež, pospeševanju podjetništva, oblikovanju 
spodbudnega okolja za naložbe, tako domače kot tuje neposredne naložbe, spodbujanju 
rasti malih in srednjih podjetij, razvoja storitvenih dejavnosti in podjetniški prenovi podeželja. 

Rast zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti v prihodnjih letih v Sloveniji bo uresničena le, 
če bomo uspeli ustvariti spodbudno okolje za nastajanje novih in rast malih in srednjih 
podjetij, hitrejšo rast podjetniških naložb, hitrejši tehnološki razvoj in večja vlaganja v človeški 
kapital. 

S takšnim pristopom pa problem brezposelnosti in politika zaposlovanja nista v domeni sam 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, temveč sta prisotna pri oblikovanju vseh 
ukrepov ekonomske politike, ki jih sprejema vlada. Hkrati pa reševanje brezposelnosti ni več 
zgolj v domeni vlade, temveč v rokah vseh socialnih partnerjev bodisi na nacionalni bodisi na 
regionalnih ravneh. Nadaljnji razvoj socialnega partnerstva je tako zelo pomemben, da je 
posebej opredeljen kot šesti cilj za uresničevanje strategije. 

2. 4 Prednostni ukrepi za doseganje strateških ciljev do leta 2006 

2.4.1. Pravni okvir za doseganje strateških ciljev do leta 2006 

Pri oblikovanju politike zaposlovanja je potrebno konceptualizirati ustrezen pravni okvir ter 
zagotoviti uveljavitev ustreznih ukrepov za realizacijo načrtovane politike. Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, ki je odgovorno za izvajanje politike zaposlovanja, spremlja in 
usklajuje ustreznost in vplive celotne delovnopravne zakonodaje k realizaciji posameznih 
strateških ciljev politike zaposlovanja. 

Zato bo predčasno in/ali sočasno z nalogami, usmerjenimi na doseganje posameznih ciljev, 
potrebno (pre)oblikovati in prilagajati številne pravne predpise, vključno s kodeksi dobre 
prakse in kodeksi etike ter dobrimi poslovnimi običaji, standardi kvalitete in pd. 

Temeljni sistemski zakon je zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. V 
letu 2002 bo pripravljen nov zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
ki bo v celoti prilagojen usmeritvam EU na področju prostega pretoka oseb. Novi zakon bo 
posodobil postopke pospeševanja zaposlovanja in priprave na zaposlitev, ravno tako pa bo 
prispeval humanizaciji delovnopravnih odnosov v funkciji gospodarske rasti. 

Nov zakon o delovnih razmerjih je še vedno v postopku sprejemanja. Ta zakon bo s 
poenostavitvijo postopkov in stroškov najemanja in odpuščanja pripomogel k večji prožnosti 
v delovnih razmerjih in prinesel dodatne poenostavitve najemanja in odpuščanja za male 
delodajalce. Istočasno bo uvedel bolj fleksibilne oblike zaposlitve kot so zaposlitev za 
skrajšani delovni čas, delo na domu.. 

Področje zaposlovanja je sedaj direktno ali indirektno urejeno z obsežno delovnopravno 
zakonodajo kjer je potrebno upoštevati in obravnavati tako še vedno veljavne zakone 
sprejete pred osamosvojitvijo Republike Slovenije (zakon o temeljnih pravicah iz delovnega 
razmerja, zakon o stavki in omenjeni zakon o delovnih razmerjih, ki je v postopku 
sprejemanja), kot tudi novo sprejete zakone o sodelovanju delavcev pri upravljanju, o 
reprezentativnosti sindikatov, o delovnih in socialnih sodiščih, o inšpekciji dela, o varnosti in 
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zdravju pri delu). Obstoječe predpise bo potrebno dopolniti s tistimi, ki jih so prilagojeni in 
primerljivi z Evropsko zakonodajo (npr.: zakon o kolektivnih pogodbah). 

V letu 2000 je bil sprejet zakon o zaposlovanju in delu tujcev. Vlada na podlagi resolucije o 
migracijski politiki ter gibanj in razmer na trgu dela letno določa najvišje število kvot za 
zaposlovanje tujcev. Stalno zaposlovanje tujcev se nadomešča z občasnimi, časovno 
omejenimi oblikami dela in zaposlovanja. 

Na področju usposabljanja in izobraževanja je v letu 2000 Državni zbor sprejel Zakon o 
nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, ki ureja postopke ocenjevanja in formalno priznavanje 
poklicnih kvalifikacij v certifikatnem sistemu. Zakon je odpravil številne pomanjkljivosti, 
zapolnil pravno praznino in celovito uredil to področje z upoštevanjem sprejetih načel za 
izvajanje politike izobraževanja in zaposlovanja v državah članicah Evropske unije. 

V letu 2001 se bo pripravil predlog zakona o postopku priznavanj kvalifikacij državljanom 
držav članic EU in nekaterih držav članic EFTA za opravljanje reguliranih poklicev v 
Republika Slovenija in dopolnil zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o zaposlovanju 
in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

Odpravljanje zaposlovanja na črno ustvarja ugodnejše pogoje na trgu dela in zaposlovanja. 
Negativne posledice zaposlovanja na črno, kot so izguba državnih prihodkov, povečanje 
odliva za različne oblike socialnih transferov prebivalstvu, povečanje obremenitev 
davkoplačevalcev, se tako za delojemalce in delodajalce, odpravljajo s Programom 
odkrivanja in preprečevanja dela in zaposlovanja na črno, ki ga je sprejela Vlada Republike 
Slovenije v letu 1997 in Zakonom o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno. 

Nov koncept politike zaposlovanja daje pomembno vlogo socialnim partnerjem, saj je 
uresničevanje smernic na področju spodbujanja prilagodljivosti podjetij in posameznikov 
odvisna predvsem od dogovora med socialnimi partnerji. Raven socialnega dialoga na vseh 
nivojih še ne omogoča uspešne modernizacije dela, ki je predpogoj za razvoj podjetij in 
socialno varnost zaposlenih. Usklajeni cilji in interesi vseh socialnih partnerjev glede na 
predvideno gospodarsko rast omogočajo doseganje sporazuma o načinih delovanja vsakega 
posameznega partnerja, tudi pri doseganju strateških ciljev zaposlovanja. Zato bo potrebno 
spodbujati socialne dialog na državni in lokalnih ravneh ter opredeliti nova področja, kjer je 
zaželen partnerski dogovor. Ustvariti nove formalne okvirje, v katerih se bodo socialni 
partnerji dogovarjali. 

Za uspešno vodenje dialogov je potrebna usposobljenost vseh socialnih partnerjev, zato bo 
posebna pozornost usmerjena na dvig nivoja znanja, usposobljenosti in dostopa do 
potrebnih informacij vseh socialnih partnerjev, tudi ob tehnični pomoči tujih partnerjev in 
sredstev EU. 

2. 4. 2 Ključne usmeritve In ukrepi 

Ključne usmeritve in ukrepi uresničevanja strateških ciljev sledijo globalnim usmeritvam 
evropske zaposlovalne politike, zato bomo razvijali naslednje prioritetne ukrepe na 
posameznem področju uresničevanja politike zaposlovanja. 

2.4.2.1 Aktivno reševanje brezposelnosti 

Znižali bomo obseg dolgotrajne brezposelnosti, tako da se bo delež dolgotrajno 
brezposelnih postopoma znižal na okoli 40%. To bomo dosegli z naslednjimi ukrepi: 
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> povečanje obsega sredstev za aktivno politiko zaposlovanja, tako da bodo sredstva v 
primerjavi z bruto domačim proizvodom namenjena temu področju, primerljiva s 
poprečjem EU. Sedanje razmerje med sredstvi namenjenimi za aktivne in pasivne ukrepe 
bo spremenjeno v smeri povečanja deleža za aktivne ukrepe s hkratnim postopnim 
zniževanjem za pasivne ukrepe. To bomo dosegali z restriktivnim pristopom na področju 
obsega in višine pasivnih pravic in s pomočjo promocije pomena in prednosti aktivnih 
programov pri razreševanju problema brezposelnosti, 

> povečevanje stopnje aktivnega iskanja zaposlitve oziroma vključevanje v programe 
aktivne politike zaposlovanja, s pomočjo programov osveščanja, nadzora in 
sankcioniranja. S tem se bosta približati stopnja registrirane in anketne brezposelnosti 
(brezposelnost po anketi o delovni sili), 

> zagotovitev vključevanja mladih najkasneje v šestih mesecih, ostalih brezposelnih pa 
najkasneje v dvanajstih mesecih po nastopu brezposelnosti, 

> razvijanje posebnih programov in specializiranih izvajalcev za delo s posameznimi ciljnimi 
skupinami brezposelnih s specifičnimi problemi (starejši, mladi, marginalne skupine), 

> razvijanje in vzpostavljanje integralnega informacijskega sistema za ugotavljanje potreb 
po programih, zagotavljanje sprotnega merjenja učinkovitosti posameznih ukrepov kot 
celotne politike zaposlovanja (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Center(i) za 
socialno delo, Davčni urad republike Slovenije, izvajalska mreža), 

> razširjanje mreže svetovalcev za delo z brezposelnimi, organizacij za razvoj človeških 
virov in razvili mrežo koncesionarjev - zasebnih agencij, 

> nadaljnji razvoj skladov dela, kot instrument preventivnega preprečevanja brezposelnosti 
in reševanja presežnih delavcev pri prestrukturiranju podjetij, 

> izvajanje programov za zaposlovanje staršev, 
> krepitev socialnega dialoga s ciljem doseganja konsenza in povezovanja vseh socialnih 

partnerjev pri zboljšati zaposljivost tako zaposlenih kot brezposelnih in pri reševanju 
problemov brezposelnosti in razvoju modernih odnosov na trgu dela, 

> razvijanje instrumentov za preprečevanje nelegalnih oblik dela in sistem odkrivanja nad 
delom na črno. 

V ta namen bomo socialni partnerji zagotovili aktiven socialni dialog in aktivno strokovno in 
finančno participacijo socialnih partnerjev pri načrtovanju, izvajanju in spremljanju strategije 
in Akcijskega programa zaposlovanja. Za trdnejšo povezanost bomo socialni partnerji krepili 
večnivojsko socialno partnerstvo, ki se bo odrazilo v vzpostavljanju in upravljanju skupnih 
instrumentov in ustanov tudi na regionalnem nivoju. 

2.4.2.2 Razvoj kulture vseživljenskega učenja 

Za starajočo se družbo kot je Slovenija je razvoj kulture vseživljenskega učenja ključnega 
pomena za ohranjanje zaposljivosti aktivnega prebivalstva in s tem ohranjanja 
konkurenčnosti gospodarstva, hkrati pa se bo s tem zmanjšal tudi pritisk na zgodnje 
upokojevanje. Razvoj vseživljenskega učenja bomo pospeševali z naslednjimi ukrepi: 

> razvoj novih programov, ki bodo omogočili pridobivanje znanja za zviševanje kvalitete 
življenja, informiranosti, kulturne in civilizacijske ravni, za ohranjanje kulturne tradicije in 
narodne identitete, za sobivanje različnih kultur in za varovanje okolja, omogočili možnosti 
za izobraževanje za zviševanje izobrazbene ravni na vseh stopnjah; srednješolska 
izobrazba bo osnovni izobrazbeni standard, 

> zagotovitev, v sodelovanju s socialnimi partnerji, različnih oblik in možnosti izobraževanja 
zaposlenim in brezposelnim, prednostno pa tistim, ki so slabše izobraženi in usposobljeni 
za zviševanje dosežene ravni formalne izobrazbe in kvalifikacije; za ohranjanje, 
posodabljanje, poglabljanje znanja in usposobljenosti; za razvijanje in uporabo 
vrhunskega znanja. 
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> uvajanje različnih motivacijskih dejavnikov za povečevanje izobraženosti in 
usposobljenosti, 

> razvoj neformalnih oblik pridobivanja znanja in potrjevanj znanj phdobljenih po 
neformalnih poteh (certifikati o poklicni oziroma strokovni usposobljenosti), 

> povečanje kakovosti izobraževanja odraslih, 
> spodbujanje motiviranost in vlaganja v izobraževanje pri posameznikih, v podjetjih, 
> spodbujanje lokalne ravni za načrtovanje razvoja in vlaganje v izobraževanje, 
> usklajevanje spodbud in ukrepov za uresničevanje nacionalnega programa izobraževanja 

odraslih. 

2.4.2.3 Dvig izobrazbene ravni in zniževanje strukturnega neskladja na trgu dela 

Cilj na tem področju je dvig izobrazbene ravni prebivalstva tako da bo delež aktivnega 
prebivalstva brez dokončane poklicne šole padel pod 25%. Uresničitev tega cilja bomo 
dosegli z naslednjimi ukrepi: 

> širjenje in izboljšanje ponudb programov poklicnega izobraževanja in usposabljanja in 
njihove kvalitete glede na potrebe trga s ciljem zmanjšanja strukturnega neskladja in 
dviga izobrazbene ravni in usposobljenosti, 

> povečanje števila izobraževalnih mest namenjenih odraslim, 
> razvoj in razširitev programov osebnostnega razvoja z elementi predpoklicnega 

izobraževanja in usposabljanja za ciljno skupino mladih, posebej tistih, ki potrebujejo 
prilagojene poklicne in delovne programe. 

> dograjevanje in prilagajanje dualnega sistema za brezposelne oziroma odrasle. Število 
brezposelnih vključenih v to obliko izobraževanja se bo povečalo, 

> nadaljnji razvoj certifikatnega sistema in načrtovane spremembe sistema poklicnega 
izobraževanja, 

> povečanje ponudbe katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti. 

2.4.2.4 Zniževanje osipa iz poklicnega, srednjega in visokega šolstva 

Zmanjšali bomo število osipnikov iz poklicnega, srednjega in visokega šolstva, ter delež 
mladih, ki po osnovni šoli ne nadaljujejo šolanje, tako da bo delež tistih mladih, ki ne pridobijo 
poklicne izobrazbe padel pod 5%. To bomo zagotovili z naslednjimi ukrepi: 

> posodabljanje programov izobraževanja in zagotovitvijo njihovega prestrukturiranja, da 
bodo programi izobraževanja povezani s potrebami na trgu dela, 

> zagotavljaje ustreznejšega sistema poklicnega svetovanja in učne pomoči mladim s 
težavami pri učenju, 

> krepitev dualnega sistema izobraževanja. 

2.4.2.5 Izboljšanje položaja mladih na trgu dela 

Olajšali bomo prehod med šolo in delom in s tem zagotovili, da trajanje brezposelnosti 
mladih ne bo daljše od največ 6 mesecev. Zaposlovanje mladih bomo pospeševali z 
naslednjimi ukrepi: 

> izvajanje programov za usposabljanje za uspešen nastop na trgu dela, 
> kreiranje delovnih mest, 
> spodbujanje delodajalcev, da bodo razvijali dualni sistem izobraževanja in programe 
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usposabljanje na delovnem mestu, 
> razvoj novih instrumentov na področju kadrovskega štipendiranja, 
> razvoj podjetniške ustvarjalnost mladih, 
> vzpostavitev pogojev sodelovanja med delodajalci in mladimi vključenimi v izobraževalne 

programe in programe usposabljanja na vseh nivojih, 
> razvoj novih ukrepovv 

2.4.2.6 Razvoj podjetniške kulture 

Pospešili bomo razvoj ustvarjalne podjetniške kulture. Zavest o pomenu ustvarjalnega 
podjetništva bomo razvijali z naslednjimi ukrepi: 

> izvajanjem izobraževalnih programov, 
> promocijo potreb in interesov podjetnikov, 
> s seznanjanjem o možnostih razvijanja podjetniških priložnosti, 
> pospeševanjem podjetništva med ženskami, mladimi, in na podeželju. 

Posebno pozornost bomo posvetili prenovi izobraževalnega sistema tako, da bodo znanja in 
sposobnosti kadrov bolj prilagojena potrebam razvoja malih podjetij. 

2.4.2.7 Izboljšanje pogojev za ustvarjanje delovnih mest v podjetjih 

Pospešili bomo razvoj novih mikro podjetij in omogočili bolj fleksibilno organiziranje dela v 
okviru obstoječih podjetij. V ta namen bomo ustrezno proučili zakonodajo, ki trenutno ureja 
pogoje za ustanavljanje in poslovanje podjetij in jo preuredili tako, da bo primerljiva z najbolj 
naprednimi zakonodajami na tem področju. V ta namen bomo izvajali naslednje ukrepe: 

> odprava vseh nepotrebnih adminstrativnih ovir za ustanavljanje novih podjetij in 
poslovanje malih podjetij nasploh, in s tem občutno skrajšanje časa potrebnega za 
ustanavljanje, 

> razvoj ustreznejših finančnih instrumentov za razvoj novih malih podjetij ter ustrezne 
podporne institucije za razvoj dela na domu, dela na daljavo samozaposlovanja, na 
podeželju itd., 

> oblikovanje programov rizičnega sklada, ki bi prevzemal stroške odpuščanja v malih 
podjetjih z do 10 zaposlenimi. 

Razvoj tehnološko in inovativno usmerjenih podjetij, bomo spodbujali z naslednjimi ukrepi: 

> pomoč pri vstopu na tuje trge, 
> razvoj učinkovitejše svetovalne mreže za pomoč malim in srednjim podjetjem, 
> večje spodbude in druge vrste pomoči pri odpiranju delovnih mest na območjih z 

visokimi stopnjami brezposelnosti, 
> sofinanciranje stroškov usposabljanja v malih podjetjih, 
> razvoj garancijskih instrumentov pri bančnih posojilih za nova podjetja, ki bodo odpirala 

nova delovna mesta, 
> spodbujanje skupnih medpodjetniških aktivnosti na področju razvoja skupnih kadrovskih 

servisov in medpodjetniških izobraževalnih centrov, učnih delavnic in učnih podjetij za 
mala podjetja, ki bodo omogočili bolj urejeno in načrtnejšo kadrovsko izobraževalno 
politiko malih podjetij, 
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> razvoj skupnih tehnološko-inovacijskih centrov, ki bodo omogočili lažji dostop malih in 
srednjih podjetij do informacijske tehnologije. 

Proučili bomo regionalne razlike v dinamičnosti razvoja malih podjetij in razvili regionalno 
instrumente za postopno izenačevanje podjetniške dinamičnosti. 

2.4.2.8 Partnerstvo pri zagotavljanju trajnostnega razvoja in kreiranju delovnih 
mest v okviru lokalnih zaposlitvenih iniciativ 

Skladen regionalni razvoj bomo dosegli s krepitvijo partnerstva med državo in lokalnim 
nivojem s posebno pozornostjo pri alokaciji državnih spodbud. 

Za Slovenijo kot deželo z izjemno naravno raznolikostjo, ki mora postati njena jasna 
mednarodna komparativna prednost in prepoznavnost, je ključnega pomena zagotavljanje 
trajnostnega, okolju in ljudem prijaznega razvoja. Okolje varstvene in socialno varstvene 
storitve bodo pri tem odigrale ključno vlogo. Te storitve v povezavi s storitvami na področju 
kulture,športa, turizma, komunikacij in informacij bodo predstavljale temeljno osnovo 
ustvarjanju možnosti za kreiranje novih delovnih mest na lokalnem nivoju tako v profitnem 
kot v neprofitnem sektorju. 

Zaposlitvene potenciale na teh področjih bomo še bolj okrepili z naslednjimi ukrepi: 

> spodbujanje razvojnih partnerstev na funkcionalno zaključenih območjih in zagotavljanje 
strokovno pomoči pri pripravi integralnih razvojnih programov, s poudarkom na aktiviranju 
zaposlitvenih potencialov in razvoju človeških virov, 

> spodbujanje povezovanja zasebnih in javnih sredstev za razvoj in financiranje projektov 
za izboljšanje kvalitete življenja lokalnih skupnosti ter odpiranja novih zaposlitvenih 
možnosti na tem področju, 

> -zagotavljanje promocije podjetniške prenove podeželja prilagojeno posebnostim 
Slovenije z razvojem dopolnilnih dejavnosti in kooperativnih oblik zaposlovanja s čimer 
bo preprečen nadaljnji pričakovan odliv aktivnega prebivalstva s podeželja zaradi 
zmanjšanja obsega primarne kmetijske dejavnosti. Hkrati bo na s tem omogočena 
ohranjenost ponaseljenosti in revitalizacija podeželja in s tem zmanjšan pritisk na 
priseljevanje v mesta in pritisk na večanje brezposelnosti v mestih. 

Vsi nacionalni ukrepi se bodo izvajali preko horizontalnih ukrepov zaposlovanja in v 
povezavi s posebnimi programi regij, ki jih bodo regije predvidele v svojih regionalnih 
programih. Regionalna neskladja bomo zmanjševali tako, da bodo za ukrepe v regijah, 
ki po stopnjah registrirane brezposelnosti za več kot 20% negativno odstopajo od 
državnega povprečja, zagotovljeni ugodnejši pogoji dodeljevanja sredstev. 

2.4.2.9 Zmanjševanje obsega dela in zaposlovanja na črno 

S sprejemom in izvajanjem zakona se zagotavlja preprečevanje dela in zaposlovanja na 
črno. Delo in zaposlovanje na črno je potrebno po eni strani ustrezno sankcionirati in po 
drugi razvijati spodbujevalne ukrepe, ki naj bodo usmerjeni v legalizacijo dela in 
zaposlovanja, ki se sedaj opravlja na črno, zato bomo uvajali naslednje ukrepe: 

> izboljšanje legalnih zaposlitvene možnosti, 
> poenostavitev ter skrajševanje postopkov za pridobitev ustreznih dovoljenj in vpisov v 

legalne oblike dela oziroma opravljanja posameznih dejavnosti. 
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2.4.2.10 Sprotno preverjanje vpliva davčnih obremenitev in spodbud na 
zaposlovanje 

V okviru spodbujanja podjetništva in primernega okolja za razvoj podjetništva bomo preverili 
možnosti zmanjševanja davčne obremenitve povezane s plačami zaposlenih. V ta namen se 
bomo osredotočili na naslednje ukrepe: 

> preverjanje možnost znižanj osnovne najnižje davčne stopnje za dohodnino in višino 
praga za odmero dohodnine, 

> proučevanje ustreznosti in mednarodne primerljivosti davčnih in drugih razbremenitev ter 
subvencij s ciljem pospeševanja skrajševanje delovnega časa, ohranjanja zaposlenosti v 
delovno intenzivnih panogah, 

> spodbujanje part-time zaposlovanja in samozaposlovanja in 
> zagotavljanje olajšav in subvencij s ciljem pozitivne diskriminacije pri zaposlovanju 

invalidov, starejših in iskalcev prve zaposlitve. 

2.4.2.11 Povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti gospodarstva 

Glavni cilj strategije gospodarskega razvoja je povečanje blaginje vseh prebivalcev ob 
povečevanju globalne konkurenčne sposobnosti gospodarstva, ki se kaže v večji 
prilagodljivosti in sposobnosti odzivanja na spreminjajoče se razmere okolja. Večja 
prilagodljivost podjetij je pogojena s stopnjo usposobljenosti kadrov in organizacijo dela, ki 
podpira prilagajanje potrebnim strukturnim spremembam gospodarstva na področju trga 
dela (usposobljenost, fleksibilnost, stroški dela), tehnološkega razvoja (vlaganja v 
raziskovanje in razvoj, razvoj modemih tehnologij, povezovanje podjetij in raziskovalnih 
institucij), trženja (dostop do trgov, konkurenca) in razvoja produktov (uvajanja standardov 
kvalitete, produktivnost). 

Razvoj bo prinesel nadaljnje zniževanje števila zaposlenih v industriji in potrebo po razvoju 
novih zaposlitvenih priložnostih na področju storitvenih dejavnosti. Povečanje fleksibilnosti in 
konkurenčnosti je odvisna tudi od aktivne vloge socialnih partnerjev. Za povečevanje 
konkurenčnosti je pomembno ohranjanje pozitivnih trendov na področju rasti plač, ki morajo 
tudi v bodoče zaostajati za rastjo produktivnosti. 

Večja fleksibilnost posameznika je pogojena z višjo stopnjo njegove usposobljenosti, zato bo 
gospodarska modernizacija, poleg modernizacije organizacije dela, pogojena predvsem s 
povečanimi investicijami v razvoj človeških virov. To sta prednostni področji, ki morata postati 
skupna skrb socialnih partnerjev v prihodnjem obdobju, če želimo povečati družbeni 
proizvod, in zagotoviti višjo blaginjo aktivnega prebivalstva ter hkratno znižanje stopnje 
brezposelnosti. Zato bomo spodbujali naslednje ukrepe: 

> modernizacijo organizacije dela za uvajanje bolj fleksibilnega trga dela. Uspešnost 
razvoja partnerstva bo v Sloveniji odločilno vplivala na možnost uvajanja novih oblik 
organizacije dela, kot so npr.: zaposlovanje s krajšim delovnim časom od polnega, 
začasna prekinitev zaradi razvoja kariere, delitev delovnega mesta, družini prijaznega 
zaposlovanja, uvajanje dela na domu, skrajševanje delovnega časa, spodbujanje 
inovacijskih procesov in uvajanje informacijske tehnologije, povezovanja v mreže podjetij, 
izločanje dejavnosti itd... 

> naložbe v razvoj človeških virov za zagotavljanje nacionalne konkurenčnosti. Ob 
izvajanju koncepta vseživljenjskega učenja in programov usposabljanja in izobraževanja 
odraslih bomo dvignili usposobljenost zaposlenih. Še posebej veliko pomanjkanje 
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ustreznih znanj in sposobnosti je prisotno pri vseh ravneh managementa. Spremenili 
bomo smer negativnega trenda obsega investicij v permanenten strokoven in osebnostni 
razvoj zaposlenih. Tudi modernizacija organizacije dela je v tesni povezavi z 
izobraževanjem in usposabljanjem, ki tako predstavljata vzporeden ukrep za povečanje 
fleksibilnost in konkurenčnost podjetij in njihovih zaposlenih. Za spodbujanje investicij v 
razvoj človeških virov bomo zato uporabili naslednje ukrepe: 

• davčne in druge vzpodbude za naložbe v razvoj človeških virov v podjetjih in 
posameznikov, 

• razvoj kreditnega sistema štipendiranja (prenova sistema štipendiranja), 
• razvoj ustrezne mreže institucij za izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, 
• uveljavitev zakona o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah, 
• povečanje fleksibilnosti bomo dosegli tudi z deregulacijo poklicev, 
• vzpostavitev institucije za nadzor in spremljanje postopkov pridobivanja certifikatov 

o poklicni oz. strokovni usposobljenosti, 
• vzpostavitev mreže komisij za potrjevanja in preverjanja strokovnih znanj in 

spretnosti, 
• spodbujanje internacionalnega povezovanja na področju programov usposabljanja 

in izobraževanja ključnih kadrov, 
• oblikovanje novih instrumentov za spodbujanje izobraževanja z ustavljanjem 

regijskih skladov za razvoj človeških virov, ki bodo ustanovljeni in upravljani kot 
skupne institucije socialnih partnerjev. 

Na področju razvoja človeških virov pričakujemo v prihodnjih letih tudi pomoč s strani 
Evropskega socialnega sklada, saj sicer Slovenija ne bo mogla zagotoviti stabilnega trga 
delovne sile, kot enega ključnih pogojev za vstop v EU. 

2.4.2.12 Zagotovitev enake dostopnosti do trga dela 

Tranzicijski procesi, so povzročili večji obseg segmentacije na trgu dela in s tem slabšanje 
dostopa posameznih ciljnih skupin do dela. Ti se kažejo v naraščajočem deležu 
brezposelnosti žensk, dolgotrajno brezposelnih, invalidov in drugih prizadetih skupin. 
Osnoven cilj je zagotavljanje enakih možnosti in aktiviranja ljudi. . 

Zagotavljanje enakih možnosti med spoloma in usklajevanje poklicnega in družinskega 
življenja bo zagotovljena z naslednjimi ukrepi: 

> povečanje enakih možnosti za zaposlitev ali aktivnosti v vseh poklicih in dejavnostih, 
> zagotovitev posebne podpore ženskam pri ustanavljanju lastnih podjetij, 
> zagotovitev povečanja udeležbe žensk v programih izobraževanja in usposabljanja in 
> zmanjševanje segregacije na trgu dela in piačne neenakosti med ženskami in moškimi. 
> razvijanje ukrepov za preprečevanje, odkrivanje in odpravljanje vseh oblik diskriminacij 

pri iskanju zaposlitve in vstopu v zaposlitev, ohranjanju in napredovanju v zaposlitvi, 
dostopu do pravic in ugodnosti iz delovnega razmerja. 

Pomoč dolgotrajno brezposelnim pri ponovnem vključevanju na trg dela, bo 
zagotovljena z naslednjimi ukrepi: 

> razvoj posebnih zaposlitvenih programov, namenjenih posameznim podskupinam težko 
zaposljivih oseb za njihovo trajno vključitev v delovne procese 

> razvoj specializiranih izobraževalnih institucij, 
> spodbujanje novih storitvenih programov na socialno varstvenem področju, 
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* 
> razvoj socialne ekonomije, kot vmesne ali trajne oblike aktiviranja teh ciljnih skupin in 
> razvoj drugih lokalnih zaposlitvenih iniciativ, ki bodo usmerjene v njihovo postopno 

reintegracijo. 

Ukrepi pospeševanja vključevanja Invalidnih oseb na trg dela, bodo postopoma 
prilagojeni novi Mednarodni klasifikaciji okvar, prizadetosti in oviranosti (v originalu: ICIDH - 
International Classification of Impairments, Disabilities, and Handicaps) oziroma nastajajoči 
Mednarodni klasifikacijo ICIDH2 (v originalu: International Classification of Functioning, 
Disability and Health). Nova klasifikacija narekuje kvalitativno spremenjene pristope pri 
sistemskih opredelitvah na področjih zaposlovanja oziroma izobraževanja, usposabljanja in 
priprave za delo in zaposlitev invalidov. Pri opredelitvah delazmožnosti nova klasifikacija ne 
izhaja iz telesnih in/ali duševnih okvar in prizadetosti, temveč iz preostalih (delovnih) 
zmožnosti (aktivnost, participacija) 

Poleg že obstoječih programov, ki se bodo nadaljevali oziroma (pre)oblikovali glede na 
njihove ugotovljene učinke, se bodo na področju zaposlovanja posebej razvijale dejavnosti in 
ukrepi, ki izhajajo iz veljavnih mednarodnih dokumentov in predpisov, kot so Standardna 
pravila za izenačevanje možnosti invalidov (Organizacija združenih narodov), mednarodni 
dokumenti o (splošnih) pravicah invalidov, predpisi EU, dokumenti Mednarodne 
organizacije dela in itd. 

Za pospeševanje vključevanja invalidnih oseb na trg dela se bodo razvijali naslednji ukrepi: 

> uvajanje sodobne metodologije ugotavljanja sposobnosti / invalidnosti in na tej podlagi 
zagotovitev delovno zaposlitvenega razvoja invalidov. Enotno in sodobno ocenjevanje 
invalidnosti je podlaga za določitev ustreznih socialnih transferjev, 

> razvoj standardov za varno in zdravo delo z namenom preprečevati invalidnost, ki 
nastaja v delovnem razmerju in/ali je posledica specifičnih poklicnih bolezni, 

> zagotovitev pravočasnega in kvalitetnega usposabljanja vseh invalidom, ne glede na 
spol, starost, naravo ali stopnjo invalidnosti, 

> uvajanje kvotnega sistema vključevanja invalidov v vse programe usposabljanja in 
zaposlovanja in ukrepe aktivne politike zaposlovanja ter pri določenih skupinah 
delodajalcev na odprtem trgu, 

> oblikovanje in izvajanje posebnih programov in akcije popularizacije načela integracije 
na vse nivoje izobraževanja in usposabljanja invalidov; 

> razvoj instrumentov, ki bodo spodbijali solidarnostne pristope delodajalcev do tržno manj 
zanimivih kategorij oseb s prizadetostmi, 

> uvajanje novih oblik podpornih, zavarovanih delovnih mest in/ali delovnih organizacij, 
namenjenim predvsem tistim skupinam, ki ne dosegajo 50%ga učinka (vmesne 
delavnice, učna podjetja, integracijska podjetja, pestrejše oblike invalidskih podjetij, 
socialnih podjetij itd.), 

> eksperimentalno izvajanje vmesnih oblik zaposlovanja za mejno populacijo invalidov, ki 
se sedaj vključena v varstveno delovne centre, po delovnih sposobnostih ter po 
sposobnostih za skrb o samemu sebi pa ne potrebuje izrazite varstvene dejavnosti teh 
centrov, 

> razvoj novih oblik usposabljanja za delo (delovno mesto, zaposlitev) pri delodajalcu ali v 
posebnih oblikah učnih delavnic in učnih podjetij, 

> razvoj novih oblik svetovalne, strokovne in/ali finančne pomoči delodajalcem, ki 
zaposlujejo večje število invalidov ter potrebujejo posebne kadre za delo z njimi 
(asistenti, mentorji, rehabilitacijski svetovalci), 

> nadaljevanje spodbujanja delovanja in razvoja invalidskih podjetij. 
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Za integracijo Romske populacije in drugih težko zaposljivih skupin bomo razvijali 
naslednje ukrepe: 

> priprava posebnih projektov za zaposlovanje Romov, 
> uvajanje prilagojenih oblik priprave na zaposlitev, 
> izdaje publikacije ob položaju Romov na trgu dela. 

3. Izvajalska infrastruktura za uresničevanje ciljev 

Uspešno uresničevanje strategije bo zagotovljeno s kvalitetnim izvajanjem ukrepov na 
posameznih področjih in s stalnim sodelovanjem Ministrstva za delo,družino in socialne 
zadeve z Ministrstvom za gospodarstvo, Ministrstvom za šolstvo, znanost in šport. 
Ministrstvom za okolje in prostor, Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
Ministrstvom za finance in institucijami socialnih partnerjev. Za učinkovito koordinacijo in 
usklajevanje ter spremljanje uresničevanja ciljev strategije je vzpostavljena posebna 
Usmerjevalna skupina vlade in socialnih partnerjev. Usmerjevalna skupina spremlja, 
prilagaja, koordinira, usklajuje in prilagajala programe v akcijskih programov zaposlovanja, 
strategija se izvaja preko akcijskih programov zaposlovanja, ki jih sprejema Vlada Republike 
Slovenije za posamezno plansko obdobje. Naloga usmerjevalne skupine bo tudi sprotno 
usklajevanje politik in ciljev s usmeritvami in predpisi Evropske komisije in sodelovanje njenih 
predstavnikov v ustreznih telesih Evropske komisije. 

Uspešno uresničevanje ciljev zahteva postavitev indikatorjev za spremljanje uresničevanja 
ciljev in zagotovitev informacijskega sistema, ki bo omogočal njihovo spremljanje. Zato bo v 
okviru obstoječih institucij (Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanja) potrebno zagotavljati analitično in strokovno 
podporo. Uresničevanje ciljev zahteva tudi spremenjeno vlogo nosilcev in posameznih 
obstoječih izvajalskih institucij na nacionalnem nivoju, kakor tudi ustrezno krepitev iniciativ 
na regionalni/lokalni ravni. 

Najpomembnejša institucija za izvajanje ukrepov na področju zaposlovanja je Zavod 
Republike Slovenija za zaposlovanje. Temeljna dejavnost je posredovanje zaposlitev, 
zaposlitveno in poklicno svetovanje za brezposelne in mlade, izvajanje programov aktivne 
politike zaposlovanja ter izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti. Poleg tega je Zavod 
Republike Slovenija za zaposlovanje odgovoren tudi za izvajanje zakona o zaposlovanju in 
delu tujcev in za izvajanje sistema republiškega štipendiranja. 

S ciljem dviga kakovosti posredovanja zaposlitev, večjo učinkovitostjo in usposobljenostjo za 
izvajanje nalog po vstopu v EU bo Zavod Republike Slovenije zagotovil dvig strokovne 
usposobljenosti kadrov, izboljšal učinkovitost in racionaliziral postopke dela. 

Potrebno je krepiti strokovne in tehnične zmogljivosti Zavoda, da bi izboljšali kakovost in 
posredovanja zaposlitev. Krepitev individualnega pristopa pri obravnavi strank, timska 
obravnava strank ter intenzivno povezovanje z delodajalci so prednostne so prednostne 
naloge, kijih bo Zavod razvijal v naslednjih letih. Te razvojne usmeritve zahtevajo krepitev 
vloge lokalnih uradov za delo, povečanje števila svetovalcev zaposlitve, večje povezovanje z 
delodajalci na lokalnem in regionalnem nivoju, racionalizacijo postopkov dela zaradi 
zmanjšanja administriranja, vzpostavljanje še učinkovitejšega sistema spremljanja 
obveznosti brezposelnih in zunanjih izvajalcev programov zaposlovanja, razvijanje 
samopostrežnega dostopa do informacij o trgu dela za stranke ter dvig kvalitete dela. Za 
izboljšanje učinkov izvajanja programov zaposlovanja bo Zavod upošteval regijske 
posebnosti trga dela ter tudi na regijski ravni sodeloval s socialnimi partnerji ter se povezoval 
z regijskimi razvojnimi institucijami. Za večjo učinkovitost dela Zavoda se bodo naloge, ki ne 
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sodijo v okvir običajnih nalog javnih zavodov za zaposlovanje, prenesle na druge institucije 
(izvajanje republiškega štipendiranja, subvencioniranje študentske prehrane). 

Pri izvajanje nalog na področju zaposlovanja bodo v večji meri kot doslej vključeni 
koncesionaiji - zasebne agencije za posredovanje in pospeševanje zaposlovanja. 

Na področju povečevanja zaposljivosti prebivalstva, bosta ključna nosilca Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve in Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, ključne izvajalske 
institucije pa so Zavod republike za zaposlovanje, Center Republike Slovenije za poklicno 
izobraževanje, Andragoški center Slovenije, Republiški izpitni center, Inšpektorat Republike 
Slovenije za poklicne kvalifikacije in Urad Republike Slovenije za priznavanje kvalifikacij. Za 
uspešno izvajanje nalog povečevanja zaposljivosti bodo vse institucije ustrezno kadrovsko 
usposobljene. Ob javnih institucijah, bo potrebno spodbuditi tudi nadaljnji razvoj sodobne 
mreže specializiranih nevladnih institucij, ki bodo pridobile delno ali celotno koncesijo za 
izvajanje zaposlovalne politike. 

Na področju pospeševanja podjetništva bodo ob sodelovanju Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve ključni nosilci predvsem Ministrstvo za gospodarstvo, med nacionalnimi 
izvajalskimi institucijami pa Pospeševalni center za malo gospodarstvo, ki koordinira delo 
pospeševalne mreže in spodbuja razvoj programov, ki jih pospeševalna mreža izvaja. 
Uspešno uresničevanje ciljev na tem področju bo možno z vključitvijo združenj delodajalcev, 
posebej pa še sistema Obrtnih zbornic s svojimi območnimi enotami ter regionalne mreže 
Gospodarske zbornice Slovenije. 

Pri zagotavljanju ustreznih razvojnih naložbenih sredstev za področje podjetništva bosta 
imela ključno vlogo Sklad za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja in Sklad za razvoj malega gospodarstva. 

Na področju pospeševanja prilagodljivosti podjetij In zaposlenih, bo ključno vlogo odigral 
razvoj aktivnega socialnega partnerstva, ki bo zagotavljalo, na podjetniškem, panožnem kot 
tudi nacionalnem nivoju ter regionalnem/lokalnem nivoju, ustrezno ravnovesje med potrebo 
podjetij po uvajanju sodobne organizacije dela in fleksibilnih odnosov med delodajalci in 
delojemalci ter potrebo zagotovitvi ustrezne stopnje varnosti delojemalcev. Ključni nosilci so 
Ministrstvo za gospodarstvo, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo 
za šolstvo, znanost in šport in Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve. 

Na področju Izenačevanja možnosti za zaposlovanje bo ključni nosilec aktivnosti 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, ključne izvajalske institucije pa Zavod 
republike Slovenije za zaposlovanje, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter 
specializirane institucije za usposabljanje in zaposlovanje invalidov. Pomembno vlogo na tem 
področju mora odigrati Urad za invalide pri vladi. Urad za enake možnosti bo ključen na 
področju ženske politike in z vidika zagotavljanja načel enakih možnosti, in odpiranja novih in 
prijaznejših zaposlitvenih možnosti za ženske. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pristojno in odgovorno za izvajanje nalog, 
ki bodo potrebna za črpanje sredstev iz Evropskega socialnega sklada. Zato bo to 
ministrstvo v letu 2001 vzpostavilo vse strokovne podlage ter potrebno infrastrukturo za 
izvajanje, programiranje, vodenje, spremljanje, nadzor in evalvacijo ter koordinacijo 
programov Evropskega socialnega sklada v Sloveniji. S tem namenom bo Ministrstvu za 
delo, družino in socialne zadeve zagotovilo tudi informacijski sistem za spremljanje izvajanja 
programov. S pomočjo strokovnjakov EU bodo posebej usposobljeni strokovni kadri, ki bodo 
izvajali naloge na področju Evropskega socialnega sklada v Sloveniji. 
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4. Viri za uresničevanje ciljev strategije 

Za izvajanje načrtovanih ukrepov doseganja opredeljenih strateških ciljev bo potrebno 
zagotoviti transparenten in evropsko primerljiv sistem razvojnih spodbud: kombinacijo 
subvencij, ugodnih posojil in kapitalskih vložkov, ki jih bodo v skladu s politiko konkurence in 
pravili državne pomoči dodeljevala država. 

V letih 2001 2002 bo Slovenija upravičena do različnih oblik predpristopnih pomoči v višini 
okoli 59 milijonov Evrov v okviru Phare, ki jih lahko med drugim sistematično uporabi tudi za 
uresničevanje ciljev strategije zaposlovanja. Za namene uresničevanja ciljev politike 
zaposlovanja se bo iz sredstev Phare ekonomska in socialna kohezija v letu 2001 namenjalo 
55% sredstev. Po vključitvi pa bo Slovenija (ali njene regije) za namene razvoja človeških 
virov predvideva letno najmanj 40% vseh sredstev evropskih strukturnih skladov. 

Za učinkovito izvajanje evropske strukturne politike po vstopu v EU, je potrebno že v letih do 
2003 zagotoviti zadostne domače vire za izvedbo razvojnih programov. Strukturo in oblike 
razvojnih instrumentov je potrebno preoblikovati tako, da bodo tako po deležih za 
posamezna področja, kot tudi po načinu in vsebini financiranja čimbolj primerljivi s politiko 
strukturnih skladov. 

V prihodnjih letih bi se sredstva za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja 
postopno povečevala tako da bodo dosegla povprečje EU. Ob vse večjem pomenu razvoja 
človeškega kapitala bo v prihodnjih letih potrebno zagotoviti dodatna javna in zasebna 
sredstva za vlaganje v človeške vire. Pomembno vlogo pri uresničevanju strategije 
zaposlovanja v smislu odpiranja možnosti za razvoj novih delovnih mest bosta s svojimi 
ukrepi prispevali tudi programi socialnega varstva in varstva okolja. 

Pomembno vlogo bodo pri uresničevanju strategije odigrala tudi sredstva socialnih partnerjev 
in lokalnih skupnosti, njihova udeležba ne bi smela biti nižja od 30% vrednosti vseh razvojnih 
sredstev. 

Načrtovan obseg domačih virov, bo možno zagotoviti s pomočjo prestrukturiranja sedanjih 
oblik državnih pomoči. Del sredstev za izvajanje politike trga dela bo izhajal iz preusmerjanja 
sredstev za pasivne ukrepe v za izvajanje aktivnih programov. Kot dodaten možen vir 
(predvsem na ravni lokalnih skupnosti) pa predstavlja tudi uvedbo davka na nepremičnine. 

5. Spremljanje, nadzor in evalvacija 

Uresničevanje strategije bo spremljala Vlada Republika Slovenija. Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve bo pripravljalo poročila o izvajanju strategije na podlagi polletnih 
poročil vključenih posameznih ministrstev in drugih izvajalskih institucij. Poročila bosta 
obravnavala Usmerjevalna skupina vlade in socialnih partnerjev in Ekonomsko socialen svet 
ter jo predložila v sprejem Vladi Republike Slovenije. Vlada Republike Slovenije bo o 
uresničevanju ciljev enkrat letno poročala Državnemu zboru. 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve bo zagotovilo izvajanje nadzora nad 
uresničevanjem strategije ter v sodelovanju z drugimi ministrstvi in institucijami razvilo 
enoten sistem evaivacij posameznih ukrepov. 

V treh mesecih po sprejemu te strategije sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve organigram aktivnosti, ki jih mora izvesti 
posamezno ministrstvo in zajemajo pripravo zakonov ter drugih predpisov, ki so nujno 
potrebni za izvajanje in uresničevanje strategije. Organigram mora vsebovati tudi terminski 
plan priprave in sprejema vseh teh aktov. 
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Kratek povzetek 
PREDLOG STRATEGIJE RAZVOJA TRGA DELA IN ZAPOSLOVANJA DO LETA 2006 

- Tretja obravnava - »28.6.2001« 

Predlog strategije zaposlovanja temelji na Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 10/91, 17/92, 12/93, 13/93, 2-3/94, 38/94, 80/97, 69/98), 
Pregledu trga dela, kot analitični osnovi, ki ga je pripravil Center Republike Slovenije za poklicno 
izobraževanje v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in Evropsko unijo, 
državnem programu Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU, na predlogu strategije 
gospodarskega razvoja Republike Slovenije in Skupni oceni srednjeročnih prioritetnih nalog na 
področju zaposlovanja, ki gaje Slovenija julija 2000 podpisala z Evropsko komisijo. 

Vztrajno visoka brezposelnost v Evropi v devetdesetih letih je pripeljala do uvrstitve zagotavljanja 
visoke ravni zaposlenosti med pomembnejše družbeno-ekonomske cilje Evropske unije (v 
nadaljevanju EU). Z Amsterdamsko pogodbo je »spodbujanje zaposlovanja postalo stvar skupne skrbi 
in koordinacije«. Cilj - visoka raven zaposlenosti - pa naj bi bil upoštevan pri oblikovanju in 
uresničevanju vseh politik in aktivnosti EU. V skladu z Amsterdamsko pogodbo so vse članice dolžne 
pripraviti dolgoročne strategije zaposlovanja, letne akcijske načrte za zmanjševanje brezposelnosti in 
letne preglede dogajanj na trgu dela. V letu 1997 so bile prvič oblikovane skupne usmeritve politike 
zaposlovanja v EU, ki določajo štiri osnovne stebre te politike: I. Povečevanje zaposljivosti 
prebivalstva, II. Pospeševanje podjetništva in podjetniške miselnosti, III. Pospeševanje in spodbujanje 
prilagodljivosti posameznikov in podjetij in IV. Izenačevanje možnosti zaposlovanja moških, žensk in 
prizadetih skupin. Na Lisbonskem vrhu konec marca 2000 se je s strateškim ciljem - postati najbolj 
konkurečna na znanju temelječa ekonomija na svetu - pomen strategije zaposlovanja in vlaganj v ljudi 
samo še dodatno potrdil. 

EU se je odločila za celosten pristop k reševanju brezposelnosti, ki ne temelji le na klasičnih aktivnih 
programih zaposlovanja, temveč politiko zaposlovanja postavlja kot splet ukrepov na področju 
prilagodljivosti poslovanja in zaposlovanja, fiskalnih spodbud, ukrepov za pospeševanje podjetništva, 
spodbujanja razvoja malih in srednje velikih podjetij ukrepov za povečanje usposobljenosti aktivnega 
prebivalstva vključno s povečevanjem formalne izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in ukrepov, 
ki zagotavljajo različnim družbenim skupinam enakopravnost dostopa do dela. Čeprav temeljite 
analize uspešnosti novih usmeritev politike zaposlovanja v EU še ni, pa je rast zaposlenosti že po letu 
1998 postala bolj dinamična kot sredi devetdesetih let. 

Partnerstvo za pristop zavezuje Slovenijo k pripravi skupnega pregleda politik zaposlovanja, da bi se 
pripravila na sodelovanje oziroma usklajevanje politik v okviru EU. V državnem programu Republike 
Slovenije za prevzem pravnega reda EU pa se je Slovenija zavezala k pripravi dolgoročne strategije 
razvoja trga dela. 

Po vzoru novega evropskega modela pričujoča strategija zaposlovanja uvaja celostni pristop k 
zmanjševanju brezposelnosti in spodbujanju zaposlovanja, ki predpostavlja aktivno in usklajeno 
sodelovanje gospodarskega, šolskega, in finančnega področja pri uresničevanju ciljev zastavljene 
politike. Strategija prav tako predpostavlja večnivojsko aktivno socialno partnerstvo, ki se bo kazalo 
pri načrtovanju, izvajanju in financiranju politike zaposlovanja, ki jo oblikujejo naslednji štirje stebri 
evropske zaposlovalne politike. 

Stanje na trgu dela je odvisno od gospodarskih, demografskih in socialnih gibanj. Politika 
zaposlovanja s svojimi ukrepi vpliva na prilagajanje udeležencev na trgu novim dejavnikom in 
izzivom v okolju. Strateške usmeritve trga dela in zaposlovanja izhajajo iz okviijev strategije 
gospodarskega razvoja Slovenije, upoštevane pa so tudi usmeritve že sprejetih razvojnih programov za 
posamezna področja (šolstvo, regionalni razvoj...), stanja na trgu dela in Skupne ocene srednjeročnih 
prioritetnih nalog na področju zaposlovanja, ki ju je Slovenija pripravila v sodelovanju z Evropsko 
komisijo. 
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Politika zaposlovanja v Sloveniji bo ob upoštevanju nacionalnih posebnosti že v obdobju pred 
vstopom sledila usmeritvam skupne politike zaposlovanja v EU, ki bodo s polnopravnim članstvom 
postale obvezujoče. Skupna politika zaposlovanja ob zagotavljanju stabilnega makroekonomskega 
okolja temelji na štirih stebrih evropske zaposlovalne politike. Ukrepi se bodo letno dopolnjevali s 
sprotnim sistemom spremljanja in vrednotenja njenih učinkov v Nacionalnih akcijskih programih 
zaposlovanja. 

Učinkovitost politike zaposlovanja in uresničevanje strategije trga dela in zaposlovanja bomo 
zagotavljali: 
• z aktiviranjem in povezovanjem vseh komponent ekonomske politike s politiko zaposlovanja, 
• z aktivno politiko zaposlovanja, s poudarkom na programih izobraževanja in spodbujanja 

vseživljenjskega učenja, ki bo pripomogla k večji zaposljivosti prebivalstva v razmerah 
demografsko starajoče se družbe, 

• z izboljšanim in izpolnjenim sistemom infrastrukture delovanja mrež institucij, ki izvajajo 
posamezne programe, na nacionalni in regionalni ravni, 

• z zagotavljanjem sprotnega sistema spremljanja ter poglobljenih evalvacij programov, 
• z vsestranskim vključevanjem socialnih partnerjev v načrtovanje in izvajanje politike zaposlovanja. 

Glavna usmeritev politike zaposlovanja bo spodbujanje aktivnih oblik povečevanja zaposlenosti in 
reševanja problema brezposelnosti. V ta namen se bodo v prihodnjih letih z ustreznimi zakonskimi 
podlagami še naprej zaostrovali pogoji za pridobitev in pravice iz pasivnih oblik pomoči, s čimer se 
bodo sredstva in napori namenjali predvsem vzpodbujanju brezposelnih oseb k aktivnemu iskanju 
zaposlitve. 

Strateški cilji razvoja trga dela in zaposlovanja v Sloveniji v obdobju 2000-2006 so naslednji: 

1. dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva oziroma njene usposobljenosti, 
2. zmanjševanje strukturnih neskladij, ki bi se kazalo v zmanjšanju deleža dolgotrajno brezposelnih 

(na okoli 40 %) in deleža brezposelnih brez poklicne izobrazbe (na okoli 25 %), 
3. zagotovitev vključenosti v aktivne programe vseh mladih brezposelnih, ki v 6 mesecih po nastopu 

brezposelnosti niso našli nove zaposlitve, oziroma za vse ostale, ki se v roku 12 niso zaposlili, 
4. zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela, 
5. rast zaposlenosti, ki bo v povprečju v obdobju 2000-2006 presegala 1 % letno ob pospešeni 

gospodarski rasti, kar bo omogočilo zmanjšanje stopnje brezposelnosti na okoli 5 % po 
mednarodni metodologiji oziroma registrirano stopnjo na okoli 8 % do konca leta 2006, 

6. nadaljnji razvoj socialnega partnerstva na področju razreševanja problema brezposelnosti in 
povečevanja zaposlovanja. 

Za doseganje prvega cilja bo potrebno povečati število vključenih odraslih v izobraževanje, saj je po 
vključenosti odraslih Slovenija šele na začetku uveljavljanja koncepta vseživljenjskega učenja. Pri 
oblikovanju spodbud za povečanje udeležbe zaposlenih in brezposelnih, v programih izobraževanja in 
pridobivanju certifikatov o poklicni oziroma strokovni usposobljenosti, bomo izboljšali sodelovanje z 
delodajalci, spodbujali večjo kakovost pri izvajanju izobraževalnih programov, pripravi predlogov 
katalogov standardov strokovnih znanj in spretnosti, postopkih potijevanja in preveijanja strokovnih 
znanj in spretnost. Država bo bolj intenzivno spodbujala delodajalce za večja vlaganja in večje 
vključevanje v izobraževanje in usposabljanje vseh zaposlenih ter k ustvarjanju novih delovnih mest, 
ki bodo zagotavljala možnosti za uporabo in nadaljnje razvijanje znanja in usposobljenosti in s tem 
vsestranski razvoj človeških virov in njihovo optimalno uporabo. Za dvigovanje izobrazbene ravni 
aktivnega prebivalstva pa je pomemben tudi nadaljnji razvoj certifikatnega sistema in izvedba 
načrtovanih sprememb v sistemu poklicnega in strokovnega izobraževanja. 

t 
Za uresničevanje drugega cilja bo ob ukrepih in programih za uresničevanje prvega cilja potrebno 
razviti še posebne programe za zagotavljanje socialne vključenosti za brezposelne s težjimi 
omejitvami pri zaposlovanju in druge prizadete skupine prebivalstva. 
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Za doseganje tretjega cilja je nujno potrebna preusmeritev politike zaposlovanja od pasivne k aktivni 
politiki. Zato je nujno, da se ponovno poveča obseg sredstev za aktivno politiko zaposlovanja 

Predpogoj za doseganje četrtega cilja, tj. zmanjševanje regionalnih razlik oziroma neskladij na trgu 
dela bosta uspešna regionalna politika zagotavljanja skladnejšega regionalnega razvoja, in večja 
mobilnost aktivnega prebivalstva, ki je na eni strani odvisna od povečane ponudbe zasebnih najemnih 
in socialnih stanovanj, na drugi pa od izgradnje prometne infrastrukture in učinkovitejšega izvajanja 
javnega prevoza, ki lahko omogoča še večje dnevne migracije. 

Rast zaposlenosti, kot peti cilj, bo dosegljiva le ob stabilni gospodarski rasti, ki bo temeljila na 
pospeševanju tehnološke prenove industrije, povečanih investicijah v znanje in inovativnost, 
oblikovanju podjetniških mrež, pospeševanju podjetništva, oblikovanju spodbudnega okolja za 
naložbe, tako domače kot tuje neposredne naložbe), spodbujanju rasti malih in srednjih podjetij, 
razvoja storitvenih dejavnosti in podjetniški prenovi podeželja. 
Rast zaposlenosti in zmanjšanje brezposelnosti v prihodnjih letih v Sloveniji bo uresničena le, če 
bomo uspeli ustvariti spodbudno okolje za nastajanje novih in rast malih in srednjih podjetij, hitrejšo 
rast podjetniških investicij, hitrejši tehnološki razvoj in večja vlaganja v človeški kapital. 

S takšnim pristopom pa problem brezposelnosti in politika zaposlovanja nista v domeni samo 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, temveč sta prisotna pri oblikovanju vseh ukrepov 
ekonomske politike, ki jih sprejema vlada. Hkrati pa reševanje brezposelnosti ni več zgolj v domeni 
vlade, temveč v rokah vseh socialnih partneijev bodisi na nacionalni bodisi na regionalnih ravneh. 
Nadaljnji razvoj socialnega partnerstva je tako zelo pomemben, daje posebej opredeljen kot šesti cilj 
za uresničevanje strategije. 

Za učinkovito koordinacijo in usklajevanje ter spremljanje uresničevanja ciljev strategije je 
vzpostavljena posebna Usmeijevalna skupina vlade in socialnih partneijev. Usmeijevalna skupina 
spremlja, prilagaja, koordinira, usklajuje in prilagajala programe v akcijskih programov zaposlovanja, 
strategija se izvaja preko akcijskih programov zaposlovanja, ki jih sprejema Vlada Republike 
Slovenije za posamezno plansko obdobje. Naloga usmeijevalne skupine bo tudi sprotno usklajevanje 
politik in ciljev s usmeritvami in predpisi Evropske komisije in sodelovanje njenih predstavnikov v 
ustreznih telesih Evropske komisije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 7. redni seji dne 21.6.2001 ob drugi obravnavi 
predloga Strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politike zaposlovanja in programov 
za njeno uresničevanje sprejel sklepa, daje 

1. Predlog Strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politike zaposlovanja in 
programov za njeno uresničevanje za tretjo obravnavo pripravi Vlada Republike 
Slovenije. 

2. Tretja obravnava predloga akta se opravi v skladu z drugim dostavkom 194. člena 
poslovnika Državnega zbora. 

K predlaganemu besedilu za drugo obravnavo so bili poleg amandmajev, ki jih je 
predlagala Vlada RS k poglavju 3 in 4, ter amandmaja za spremembo naslova 
predlagane strategije; sprejeta tudi amandmaja matičnega odbora državnega zbora za 
zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide in sicer amandma na amandma 
vlade k 4. poglavju ter amandma k 5. poglavju. 

Prav tako je bil sprejet tudi predlog skupnih amandmajev Poslanskih skupin 
SLS+SKD, LDS, ZLSD, DeSUS, ki jih je podprl tudi matičen odbor. Ti amandmaji so bili 
oblikovani glede na pripombe Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega 
zbora RS. 

Predlagani amandmaji, ki jih je sprejel Državni zbor so bili tehnične narave, razen 
amandmaja k 3. poglavju, ki ga je predlagala Vlada RS in amandmaja k 5. poglavju, ki 
ga je predlagal matičen odbor. Predlagatelj je pri pripravi predloga strategije za tretjo 
obravnavo upošteval vse sprejete amandmaje kot tudi redakcijske pripombe 
predlagatelja strategije. 

V razpravi o predloženi strategiji In amandmajih sta bila predlagana s strani poslancev 
Nove Slovenije še predlog za vključitev ukrepa aktivne politike zaposlovanja - skladi 
dela v besedilo strategije ter predlog poslanca SDS za vključitev ukrepov za 
spodbujanje zaposlovanja brezposelnih staršev. Oba predloga je predlagatelj v 
predlogu strategije za tretjo obravnavo upošteval. 
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Tretje poročilo o 

DRŽAVNIH POMOČEH V SLOVENIJI ZA 

LETA 1098,1900 IN 2000 

- EPA 261 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 436-19/2001-1 
Ljubljana, 05.07.2001 

Vlada Republike Slovenije je na 35. seji dne 5.7.2001 sprejela: 

- TRETJE POROČILO O DRŽAVNIH POMOČEH V 
SLOVENIJI ZA LETA 1998, 1999 IN 2000, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi drugega odstavka 15. 
člena Zakona o nadzoru državnih pomoči. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 268. člena poslovnika 

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

mag. Anton Rop, minister za finance, 
mag. Helena Kamnar, državna sekretarka v Ministrstvu 
za finance, 

- Andreja Kert, državna podsekretarka v Ministrstvu za fi- 
nance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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I. UVOD 

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

Nadzor državnih pomoči izvaja Komisija za nadzor nad državnimi pomočmi (v nadaljevanju: 
Komisija). Njene naloge so podrobneje opredeljene v Poslovniku Komisije za nadzor nad 
državnimi pomočmi. Strokovne, tehnične in administrativne naloge za Komisijo opravlja 
Sektor za nadzor državnih pomoči, ki deluje v okviru Ministrstva za finance. Ena izmed nalog 
sektorja je vzpostavitev baze podatkov o dodeljenih državnih pomočeh. 

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

V pomoč dajalcem pri poročanju o danih državnih pomočeh je bil pripravljen Priročnik za 
zbiranje podatkov o državnih pomočeh v Sloveniji. Posamezni dajalci (ministrstva) so na 
njegovi podlagi uvrstili dodeljene državne pomoči po kategorijah in namenih ter posredovali 
podatke Komisiji. 

Metodološka izhodišča 

Tretje poročilo o državnih pomočeh v Sloveniji (ki zajema leta 1998, 1999 in 2000) je 
pripravljeno v skladu s Pravilnikom o pripravi letnega poročila o državnih pomočeh in 
Priročnikom za zbiranje podatkov o državnih pomočeh v Sloveniji za leto 2000, ki povzemata 
ureditev poročanja in priprave letnega poročila v Evropski Uniji1. V letu 2001 se je, zaradi 
uskladitve šifranta namenov državnih pomoči v skladu z nameni uporabljenimi v Evropski 
Uniji in ostali zakonodaji na področju državnih pomoči v Sloveniji, spremenila Uredba o 
vsebini in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor nad državnimi 
pomočmi. 

Poročilo zajema leta 1998, 1999 in 2000 in je razdeljeno v štiri sklope. V prvem sklopu 
podajamo podatke o državnih pomočeh za leta 1998, 1999 in 2000 v skupnem znesku, po 
posameznih kategorijah in po instrumentih. Podatki o višini državnih pomoči so prikazani 
tako v absolutni vrednosti (v SIT in v EUR) kot v relativnih razmerjih. 

V preostalih treh sklopih so predstavljene državne pomoči po kategorijah in sicer: za 
kmetijstvo in ribištvo, za industrijo in storitve (kategorija vsebuje horizontalne cilje in posebne 
sektorje), ter regionalne pomoči. 

Metodološka izhodišča pri pripravi poročila so podrobneje predstavljena v prilogi na koncu 
poročila. 

1Eight Survey on State Aid in the European Union 
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II. DRŽAVNE POMOČI V SLOVENIJI V LETIH 1998, 1999 IN 2000 

Podatki o državnih pomočeh za leto 2000, ki so zajeti v tem poročilu, so v primerjavi z 
ostalimi podatki zbranimi za leta 1999 in 1998 že bolj pregledni, kar je posledica v letu 2000 
sprejete zakonodaje o državnih pomočeh in uvedenega predhodnega nadzora nad državnimi 
pomočmi. Podatki v letu 2000 pa so nižji (in bolj natančni) zaradi natančnejša 
preračunavanja državnih pomoči pri instrumentu garancije. 

Tabela 1: Državne pomoči v Sloveniji v letih 1998, 1999 in 2000 

I 1998 1999 2000| 

iDržavne pomoči v mio SIT tekoče cene 82.364 88.923 83.494 
Državne pomoči v mio EUR tekoče cene'' 442 459 407 

BDP v mio SIT tekoče cene 3.253.751 3.637.437 4.035.518 
Zaposleni 745.170 758.474 768.172 

Stroški države v mio SIT* 1.423.494 1.613.314 1.782.448 
Delež državnih pomoči v BDP v % 2,53 2,44 2,07 
Državne pomoči na zaposlenega v SIT 110.530 117.240 108.692 
Državne pomoči na zaposlenega v EUR 593 605 530 
Delež državne pomoči v stroških države v % 5,79 5,52 4,68| 

V letu 2000 so v Republiki Sloveniji dodeljene državne pomoči znašale 83.494 milijonov 
tolarjev (ali 2,07% bruto domačega proizvoda kar je za 6,1% manj kot državne pomoči v letu 
1999 oziroma 1,32% več kot v letu 1998. Državne pomoči na zaposlenega so v letu 2000 
znašale 108.692 tolarja na zaposlenega se v opazovanem obdobju zmanjšujejo. Državne 
pomoči na prebivalca so v letu 2000 dosegle 41.954 tolarjev na prebivalca4 (6,1% manj kot v 
letu 1999 in 1% več kot leta 1998). 

V letu 2000 so med instrumenti državnih pomoči tako kot v predhodnih letih prevladovali 
instrumenti iz skupine A15. Ti so v letu 2000 dosegli 66,06% vseh pomoči, v letu 1999 
70,78% vseh pomoči in v letu 1998 78,11% vseh pomoči. V tem obdobju se je povečala 
uporaba instrumentov skupine A2 in C2, prvi so v letu 2000 dosegli 15,12%, drugi pa 9,14%. 
Upadel pa je delež pomoči dodeljenih na osnovi instrumentov skupine D (garancije) zaradi 
bolj natančnega načina preračuna deleža državne pomoči v garanciji. Uporaba instrumentov 
skupineCI je ostajala v vseh treh letih približno na enakem nivoju. 

2 Povprečni tečaj Banke Slovenije evra je bil v letu 1998 186,2659 SIT za 1 EUR, v letu 1999 193,6253 
SIT in v letu 2000 205,0316 SIT (Vir: Banka Slovenije) 
3 Stroški države za leto 1999, ki so bili prikazani v Poročilu za preteklo leto, so spremenjeni (višji) 
zaradi dokončnega preračuna (Vir: Bilten Javnih financ) 
4 V letu 1998 je bilo v Sloveniji 1.982.603, v letu 1999 1.987.755 in v letu 2000 1.990.094 prebivalcev 
jVir: Statistični urad) 

Obrazložitve instrumentov so v Prilogi 1 
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Slika 1: Deleži državnih pomoči po skupinah instrumentov v letih 1998,1999 in 2000 

Al A2 B1 C1 C2 O 
Instrumenti 

Tabela 2: Državne pomoči v Sloveniji v letih 1998, 1999 in 2000 po posameznih kategorijah 
v mio SIT 

|Kategorije 1998 1999 2000 

|Kmetijstvo in ribištvo 17.194 26.922 38.333 

Horizontalni cilji 43.615 43.155 29.505 

Raziskave in razvoj 14.374 14.723 4.098 
Varstvo okolja 543 4.048 2.134 
Prestrukturiranje 12.648 5.782 5.316 
Mala in srednja podjetja 2.632 2.079 2.924 
Zaposlovanje 5.573 13.599 13.258 
Usposabljanje 5.816 1.323 439 
Varčevanje z energijo 0 112 0 
Drugi cilji' 2.028 1.489 1.337 

c 
Pri kategoriji zaposlovanje smo podatek iz leta 1998 razdelili na dva dela usposabljanje in 

zaposlovanje tako, da je podatek primerljiv z letom 1999. 

poročevalec, št. 62 80 18. julij 2001 



iPosebni sektorji 21.106 18.301 14.889 

Jeklarstvo 3.434 2.019 784 
Transport 13.629 10.985 11.481 
Premogovništvo 3.378 4.830 2.356 
Drugi sektorji 665 467 268 

Regionalne pomoči 449 545 768 
jSkupaj 82.364 88.923 83.494 

Med posameznimi kategorijami državnih pomoči so v obdobju 1998-2000 prevladovale 
pomoči za namene horizontalnih ciljev, kljub temu pa se je v letu 2000 njihov pomen glede 
na pomoči za kmetijstvo in ribištvo zmanjšal, saj je bilo dodeljenih za 31,6% manj 
horizontalnih pomoči. Delež pomoči za horizontalne cilje je v strukturi vseh dodeljenih 
pomoči v lanskem letu znašal 35,3% (v letu 1999 48,5%), pomoči kmetijstvu in ribištvu pa so 
predstavljale skoraj polovico (v letu 2000 45,9%, v letu 1999 30,3%) vseh dodeljenih pomoči. 
Podrobnejši podatki o državnih pomočeh so v prilogi 2. 

Slika 2: Deleži državnih pomoči po posameznih kategorijah v letih 1998,1999 in 2000 

□ 2000 
S1999 
■ 1998 

Tabela 3: Državne pomoči sektorjem predelovalne industrije in storitev v Sloveniji v letih 
1998, 1999 in 2000 

Predelovalna industrija in storitve 1998 1999 2000 
Horizontalni cilji v mio SIT 43.615 43.155 29.505 
Posebni sektorji Geklarstvo in drugi sektorji) v mio SIT 4.098 2.486 1.052 
Regionalne pomoči v mio SIT 449 545 768 
Skupaj predelovalna industrija in storitve 48.163 46.186 31.325 
Državne pomoči predelovalni industriji v mio EUR 235 225 153 
Dodana vrednost v mio SIT 782.651 859.603 970.014 

7 Podatkov ni bilo mogoče razvrstiti po predvidenih namenih, a po oceni sodijo med horizontalne cilje 
(namenjeni industriji in storitvam) 
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Zaposleni 237.821 234.057 233.967 
Delež državnih pomoči v dodani vrednosti % 5,57 5,02 3,04 
Državne pomoči na zaposlenega v SIT 202.517 197.329 133.887 
Državne pomoči na zaposlenega v EUR 988 962 653 

V letu 2000 je bilo v Sloveniji sektorjem predelovalne industrije in storitev dodeljenih manj 
pomoči kot v preteklih letih. Delež pomoči tem sektorjem je znašal 37,5% v strukturi vseh 
dodeljenih pomoči, ker je v primerjavi z 58,4 in 51,8-odstotnima deležema v letih 1999 oz. 
1998 bistveno manj. Prevladujejo pomoči za horizontalne cilje (njihov delež znaša v 
prikazanem obdobju več kot 90% pomoči sektorjem predelovalne industrije in storitev), 
regionalne pomoči pa so v letu 2000 kljub rasti dosegle le 1,2% pomoči sektorjem 
predelovalne industrije in storitev. 
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1. Kmetijstvo in ribištvo 

1.1. Kmetijstvo 

Državne pomoči v kmetijstvu so se v letu 2000 v primerjavi z letom 1999 povečale za 40,8% 
in v primerjavi z letom 1998 pa kar za 121,8% Delež pomoči kmetijstvu v strukturi vseh 
dodeljenih pomoči se je tako v prikazanem obdobju krepil, kar gre pripisati izvajanju 
kmetijske reforme. Ta vključuje tudi prilagajanje posameznih ukrepov s področja kmetijstva 
ureditvi v EU, kar je zahtevalo povečanje proračunskih sredstev namenjenih za razvoj 
kmetijstva in podeželja. 

Tabela 4: Državne pomoči v kmetijstvu v letih 1998, 1999 in 2000 

Pomoči kmetijstvu 1998 1999 2000 

Državne pomoči v mio SIT 17.081 26.913 37.894 
Državne pomoči v mio EUR 92 139 185 
Dodana vrednost v mio SIT 124.375 114.975 115.101 
Zaposleni8 49.832 45.439 43.069 
Delež državnih pomoči v dodani vrednosti % 13,73 23,41 32,92 
Državne pomoči na zaposlenega v SIT 342.774 592.284 879.816 
Državne pomoči na zaposlenega v EUR 1.840 3.059 4.291 

Tabela 5: Deleži državnih pomoči v kmetijstvu v letih 1998,1999 in 2000 po instrumentih 
v% 

1998 1999 2000 
A1 99,24 83,93 78,17 
A2 0,00 0,04 0,00 
C1 0,76 1,79 1,59 
C2 0,00 14,19 20,15 
D 0,00 0,05 0,10 

Razlike med leti nastopajo tudi pri uporabi instrumentov. Med uporabljenimi instrumenti za 
dodeljevanje pomoči kmetijstvu prevladujejo instrumenti iz skupine A1, čeprav se je njihov 
delež v obdobju znižal. V letu 1999 se je pričela uporaba instrumentov skupine A2, C2 in D, 
ki se v letu 1998 niso uporabljali. 

8 glede na slovenske razmere primerjava obsega državnih pomoči v kmetijstvu in ribištvu z enotnimi 
statističnimi podatki o zaposlenih v teh dveh dejavnostih, ne daje prave predstave o višini sredstev na 
"zaposlenega". V nasprotju z EU je namreč slovensko kmetijstvo po pridobivanju dohodka mešano, 
saj le 30% kmetijam (od 96.669 družinskih kmetij po popisu kmetijstva iz leta 2000), predstavlja 
kmetijstvo edino, 13% glavno dejavnost in 49% stransko dejavnost. 
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1.2. Ribištvo 

Tabela 6: Državne pomoči v ribištvu v letih 1998,1999 in 2000 

jPomoči ribištvu 1998 1999 2000 
Državne pomoči v mio SIT 112,51 9,13 439,07 
Državne pomoči v mio EUR 0,60 0,05 2,14 
Dodana vrednost v mio SIT 383 509 519 
Zaposleni" 251 247 210 
Delež državnih pomoči v dodani vrednosti % 29,38 1,79 84,59 
Državne pomoči na zaposlenega v SIT 448.257 36.960 2.090.802 
Državne pomoči na zaposlenega v EUR 2.407 191 10.197 

Državne pomoči v ribištvu so v letu 2000 v primerjavi z letom 1999 občutno višje (več kot 40 
krat) kar je posledica dejstva, da so bili v letu 1999 ukinjeni določeni ukrepi pomoči tej 
dejavnosti in da je bilo na osnovi proračuna za leto 1999 velik del izplačil prenesenih na 
januar 2000. 

Uporaba posameznih vrst instrumentov pomoči ribištvu je bila med posameznimi prikazanimi 
leti zelo različna. V letu 1998 so se uporabljali predvsem instrumenti iz skupine A1 in A2, v 
letu 1999 instrumenti iz skupine C2 in v letu 2000 le instrumenti iz skupine A1. 

Tabela 7: Deleži državnih pomoči ribištvu v letih 1998,1999 in 2000 po instrumentih 
   v % 

1998 1999 2000 
A1 52,68 0 100 
A2 47,32 0 0 
C2 0 100 0 

2. Industrija in storitve 

2.1. Horizontalni cilji 

V obdobju 1998-2000 se je pomen pomoči za horizontalne cilje v strukturi vseh pomoči 
zmanjševal, in sicer iz 59% vseh pomoči v letu 1998 na 35,3% v letu 2000. V strukturi 
pomoči za horizontalne cilje so v letu 2000 največji delež dosegle pomoči za zaposlovanje 
(45% vseh horizontalnih pomoči) in za prestrukturiranje (18% vseh pomoči). Pomoči za 
raziskave in razvoj so predstavljale 13,4% horizontalnih pomoči. 

9 glej opombo 8 
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Tabela 8: Državne pomoči po horizontalnih ciljih v letih 1998, 1999 in 2000 

v mio SIT 

1998 1999 20001 

Raziskave in razvoj 14.374 14.723 4.098 
Varstvo okolja 543 4.048 2.134 
Prestrukturiranje 12.648 5.782 5.316 
Mala in srednja podjetja 2.632 2.079 2.924 
Zaposlovanje 5.573 13.599 13.258 
Usposabljanje 5.816 1.323 439 
Varčevanje z energijo 0 112 0 
Drugi cilji11 2.028 1.489 1.337 
horizontalni cilji skupaj 43.615 43.155 29.505 

Deleži državnih pomoči po instrumentih kažejo, da se je delež uporabe instrumentov skupine 
A1 pri horizontalnih ciljih zmanjševal iz 70,89% v letu 1998 na 38,58% v letu 2000. Zmanjšal 
se je tudi delež uporabe instrumentov skupine B1 iz 8,65% na 4,85% v letu 2000. Uporaba 
instrumentov skupine D je med prikazanimi obdobji ostajala na istem nivoju. V tem obdobju 
pa se je uporaba instrumentov iz skupine A2 povečevala iz 7,68% v letu 1998 na 42,78% v 
letu 2000. Prav tako se je povečeval delež uporabe instrumentov skupine C1 in sicer iz 
4,52% v letu 1998 na 5,15%v letu 1999 in na 8,5% 2000. 

glej opombo 6 
11 glej opombo 7 
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Slika 3: Deleži državnih pomoči po horizontalnih ciljih v letih 1998, 1999 in 2000 po 
instrumentih 
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2.2. Posebni sektorji 

2.2.1. Jeklarstvo 

V letu 2000 so se pomoči jeklarstvu dajale na osnovi programa prestrukturiranja jeklarstva v 
Sloveniji. Poleg pomoči za prestrukturiranje so se dajale tudi pomoči za raziskave in razvoj 
(v letu 1998) in pomoči za zapiranje in varstvo okolja (v letu 1999). 

Tabela 9: Državne pomoči v jeklarstvu v letih 1998,1999 in 2000 
  v mio SIT 

Pomoči jeklarstvu 1998 1999 2000 
Pomoči za dezinvestiranje (zapiranje) 0 141 0 
Pomoči za varstvo okolja 0 18 0 
Prestrukturiranje 0 1.860 784 
Pomoči za raziskave in razvoj 21 0 0 
jDruge pomoči 3.413 0 0 
[Skupaj 3.434 2.019 784 

Deleži državnih pomoči po instrumentih kažejo, da so v obdobju 1998-2000, z izjemo leta 
1999, ko so prevladovali instrumenti iz skupin C in D, prevladovali instrumenti skupine A1, 
saj je bil njihov delež 57,43% v letu 1998 in v letu 2000 63,78%. 
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Slika 4: Deleži državnih pomoči v jeklarstvu v letih 1998,1999 in 2000 po instrumentih 
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2.2.3. Transport 

V letu 2000 so bile vse pomoči transportu namenjene železniškem prometu za razliko od leta 
1999, ko so bile pomoči namenjene namenjeno kopenskemu prometu (8.294 milijona 
tolarjev), zračnemu prometu (5,3 milijone tolarjev), poštnemu prometu (1.529 milijona 
tolarjev) in ostalemu prometu (1.155 milijona tolarjev) in leta 1998 ko so pomoči železnicam 
in ostalemu kopenskemu prometu znašale 11.429 milijonov tolarjev, pomoči poštnemu 
prometu pa 2.200 milijonov tolarjev. 

Tabela 10: Državne pomoči v transportu v letih 1998, 1999 in 2000 

Pomoči transportu 1998 1999 20001 

[Državne pomoči v mio SIT 13.629 10.985 11.481 
Državne pomoči v mio EUR 73 57 56 
Dodana vrednost v mio SIT 235.135 256.337 233.097 
Zaposleni 44.893 47.069 47.561 
Delež državnih pomoči v dodani vrednosti % 5,80 4,29 4,93 
Državne pomoči na zaposlenega v SIT 303.594 233.378 241.396 
Državne pomoči na zaposlenega v EUR 1.629 1.205 1.177 

Tabela 11 : Deleži državnih pomoči v transportu v letih 1998, 1999 in 2000 po instrumentih 
v% 

1998 1999 2000 
A1 79,06 99,68 91,29 
A2 20,94 0 0 
C1 0 0 8,71 
D 0 0,27 0 
C2 0 0,05 0 

Pri uporabljenih instrumentih pri transportu so prevladovali instrumenti skupine A1. V letu 
1998 pa so bili v 20% uporabljeni tudi instrumenti skupine A2 
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2.2.4. Premogovništvo 

Slovenija ima v vseh državnih pomočeh dodeljenih v obravnavanem obdobju sorazmerno 
majhen delež pomoči premogovništvu (v letu 1998 4,1%, v letu 1999 5,4% in v letu 2000 
2,82%). Povečanje deleža pomoči premogovništvu v letu 1999 je posledica zaključevanja 
postopkov zapiranja rudnikov rjavega premoga. 

V letih 1999 in 2000 so bile vse državne pomoči premogovništvu namenjene le zapiranju. V 
letu 1998 pa je bilo poleg zapiranja 48% pomoči namenjenih še rednemu poslovanju. 

Tabela 12: Državne pomoči v premogovništvu v letih 1998, 1999 in 2000 

Pomoči premogovništvu 1998 1999 2000|| 

Državne pomoči za zapiranje v mio SIT 1.761 4.830 2.356 
Državne pomoči za redno poslovanje v mio SIT 1.617 0 

° 
(Državne pomoči skupaj v mio SIT 3.378 4.830 2.356 

(Državne pomoči skupaj v mio EUR 18 25 Ti 
Dodana vrednost v mio SIT 31.441 36.503 36.023 
Zaposleni 5.819 5.574 4.591 
Delež DP v dodani vrednosti 10,74 13,23 6,54 
Državne pomoči na zaposlenega v SIT 580.558 866.580 513.110 
Državne pomoči na zaposlenega v EUR 3.117 4.476 2.503 

V obdobju 1998-2000 so bili pri dodeljevanju pomoči premogovništvu uporabljeni le 
instrumenti iz skupine A1, izjema je le leto 1999, ko je bilo manj kot odstotek dodeljenih tudi 
na osnovi instrumentov iz skupine D. 

Tabela 13: Deleži državnih pomoči v premogovništvu v letih 1998, 1999 in 2000 po 
instrumentih 

v% 
1998 1999 2000 

A1 100 99,79 100 
D 0 0,21 0 

2.2.5. Drugi sektorji 

V letih 1998,1999 in 2000 je bilo drugim sektorjem namenjenih manj kot 1% vseh dodeljenih 
državnih pomoči v Sloveniji. 

Tabela 14: Državne pomoči v drugih sektorjih v letih 1998,1999 in 2000 

Pomoči drugim sektorjem 1998 1999 2000 

Državne pomoči v mio SIT 665 467 268 
Državne pomoči v mio EUR 3,57 2,41 1,31 

V letu 2000 je bilo 182 milijonov SIT namenjeno tekstilni in oblačilni industriji ter 86 milijonov 
usnjarski in obutveni industriji na osnovi Programa prilagajanja slovenske usnjarske in 
obutvene industrije pogojem enotnega trga EU 2000 - 2003 in Programa prilagajanja 
slovenske tekstilne in oblačilne industrije pogojem enotnega trga EU 2000 - 2003. V letu 
1998 je bilo 205 milijonov pomoči namenjenih industriji motornih vozil, 178 milijonov tekstilni 
in oblačilni industriji in 281 milijonov ostalim sektorjem. V letu 1999 pa je bila pomoč 
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namenjena le industriji motornih vozil. 

Tabela 15: Deleži državnih pomoči v drugih 
instrumentih 

sektorjih v letih 1998, 1999 in 2000 po 

v% 
1998 1999 2000 

A1 42,30 0 100 
B1 7,98 0 0 
C1 34,48 26,54 0 
D 15,24 73,46 0 

V letu 2000 so bile vse pomoči dane na osnovi instrumentov skupine A1. V letu 1999 je 
prevladovala uporaba instrumentov skupine D, uporabljali pa so še instrumenti skupine C1. 
V letu 1998 pa so prevladovali instrumenti skupine A1 in C1. 

3. Regionalne pomoči 

Regionalne pomoči so v vseh letih dosegale le slab odstotek vseh državnih pomoči v 
Sloveniji. V letih 1999 in 2000 so bile regionalne pomoči namenjene le za investicije, v letu 
1998 pa le za ustvarjanje novih delovnih mest. 

Tabela 16: Državne pomoči po regionalnih ciljih v letih 1998,1999 in 2000 

Regionalne pomoči 1998 1999 2000 
Regionalni cilji v SIT 449 545 768 
Regionalni cilji v EUR 2,41 2,82 3,74 

Slika 5: Deleži državnih pomoči po regionalnih kriterijih v letih 1998, 1999 in 2000 po 
instrumentih 
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V letu 1998 in 1999 so prevladovali instrumenti skupine C1 in sicer v letu 1998 96,41% in 
leta 1999 74,04%, v letu 2000 pa so ti instrumenti dosegli le 25,52%. V letu 1999 in 2000 so 
regionalne pomoči dajale tudi na osnovi instrumentov skupine A1, ki pa se v letu 1998 niso 
uporabljali. V letu 1999 pa se je zmanjšal delež pomoči dodeljenih na osnovi instrumentov 
skupine na 0,23%, v letu 2000 pa se sploh ni uporabljal. 
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III. PRILOGA 1 

1. Kategorije državnih pomoči 

Podatki o državnih pomočeh v Poročilu so razvrščeni, na osnovi Pravilnika o pripravi letnega 
poročila o državnih pomočeh, v naslednje kategorije: 
1.1. kmetijstvo 
1.2. ribištvo 
2. industrija/storitve 
2.1. horizontalni cilji 

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

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

3. regionalne pomoči 
3.1. območja prve alinee 2. odstavka 3. člena Zakona o nadzoru državnih pomoči 
3.2. ostala območja 

Kategorijam trgovina, ladjedelništvo in finančne storitve v letih 1998, 1999 in 2000 ni bilo 
danih državnih pomoči, zato te kategorije niso zajete v Poročilu. Državne pomoči prav tako 
niso bile dodeljene po točki 3.2. regionalne pomoči - ostala območja, ker je Slovenija kot 
celota 3.1. 

2. Instrumenti državnih pomoči 

Znotraj kategorij so državne pomoči opredeljene po instrumentih pomoči v naslednje 
skupine: 
1 A - pomoči, ki so v celoti dodeljene prejemnikom: 
- A1 - pomoči preko proračuna: nepovratna sredstva (dotacije), subvencije obresti, odpisi 

dolgov in zmanjšani zneski iztržkov iz prisilnih poravnav, 
-A2 - pomoči preko davkov in socialno varstvenega sistema: zamiki pri odplačevanju 

davkov in druga merila (oprostitve, izjeme in olajšave). 
2. B1 finančni transferji države v obliki kapitalskih naložb (equity). 
3. C finančni transferji, pri katerih je element pomoči prihranek pri obrestih: 
- C1 - ugodna posojila iz javnih ali privatnih virov in posojila podjetjem v težavah, 
- C2- različni ukrepi (rezervacije, oprostitve ali pospešeno amortiziranje). 
4. D - jamstva. 

3. Vrste podatkov, viri In metode zblranla podatkov o državnih pomočeh 

Podatki so prikazani v tolarjih, pri preračunih v evre je upoštevan povprečni tečaj Banke 
Slovenije za prikazano leto. Zbiranje podatkov o državnih pomočeh v Sloveniji je za leto 
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1999 potekalo na približno enak način kot za leto 1998, razlika je le v šifriranju kategorij in 
namenov. 

Za vsako transakcijo je bil že v letu 1998 izoblikovan računalniški zapis s sledečimi podatki, 
ki je bil tudi osnova za leto 1999 in 2000: 
• matična številka dajalca pomoči, 
• matična številka prejemnika pomoči iz poslovnega registra podjetij in podjetnikov, 
• datum odobritve pomoči, 
• datum izvedbe pomoči, 
• pravni temelj pomoči, 
• dokumentacija 
• pravni akt pomoči, 
• instrument pomoči, 
• namen pomoči, 
• znesek transakcije bruto, 
• znesek pomoči 

Metodologija ocenjevanja elementov pomoči 

SKUPINA A1 
- dotacije - celotna vrednost prejete dotacije (v večini primerov so to po javno finančni 

statistiki subvencije) 
- subvencije obresti, ki jih prejemniki prejmejo neposredno - celotna vrednost prejete 

subvencije (ali neplačanega dela obresti, če je država subvencioniranje za koristnika 
uredila neposredno preko banke) 

- projekti temeljnega raziskovanja in razvoja - celotni znesek sredstev namenjen za te 
projekte 

- drugi projekti in aktivnosti raziskovanja in razvoja - znesek sofinanciranja projektov s 
strani državnih virov, ne glede na to, ali so sredstva nakazana neposredno koristniku 
(podjetju) ali raziskovalni instituciji 

- odpis dolga poslujočih podjetij iz kreditnih razmerij - celotna ocenjena vrednost 
odpisanega dolga12 

- prisilna poravnava in stečaj podjetij - ocenjeni zmanjšani znesek poravnave ali iztržka iz 
stečajne mase v primerjavi z drugimi upniki zaradi zavestno povzročenega slabšega 
položaja države kot upnice v postopku poravnave ali stečaja13 

SKUPINA A2 
- odlog plačila davkov - znesek obresti za zamik, izračunan na sedanjo vrednost po realni 

letni referenčni obrestni meri (2000 = 7.9%). 
- davčne oprostitve in olajšave - med davčne oprostitve in olajšave ne sodijo vse tiste 

olajšave, ki imajo splošni značaj (npr.: olajšave davka na dobiček zaradi investiranja, 
olajšave iz naslova pokrivanja izgub iz preteklih let, ipd), temveč le olajšave, ki so 
specifične za določeno podjetje ali skupino podjetij (npr. olajšave za invalidska podjetja); 
element državne pomoči je celoten ocenjen znesek oprostitev in olajšav 

- oprostitve in olajšave pri plačilu prispevkov za socialno varnost - med oprostitve in 
olajšave pri plačilu prispevkov za socialno varnost velja enaka logika kot pri davčnih 
oprostitvah - med državne pomoči ne sodijo vse tiste olajšave, ki imajo splošni značaj; 
element pomoči je celoten ocenjen znesek oprostitev in olajšav 

12 Pri teh pomočeh je v skrajnem primeru (če se ne razpolaga z ustreznimi podatki) element pomoči 
možno ocenili v vrednosti 20% od bruto zneska opravljene operacije. 
13 glej opombo 10 
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SKUPINA B1 
- kapitalske naložbe - element državnih pomoči je v vseh tistih naložbah, ki nimajo 

ustvarjanje dobička kot primarnega cilja državne naložbe; element pomoči je ocenjena 
vrednost koristi za prejemnika pomoči 

- konverzija terjatev v kapitalske naložbe - element pomoči je v primeru, kadar država ni v 
enakem položaju kot ostali nosilci terjatev, temveč v slabšem; element pomoči je 
ocenjena vrednost koristi prejemnika, ki jo ima zaradi slabšega položaja države15 

- ugodne prodaje državnega premoženja - element državne pomoči je razlika med 
prodajno ceno premoženja in njegovo tržno vrednostjo (licitacija - 3 ponudbe; cenitvena 
vrednost) 

- udeležba na dobičku podjetja - del razdeljenega dobička, ki izhaja iz lastnine države v 
podjetju in se mu država odpove, je v celoti element državne pomoči 

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

referenčno tržno obrestno mero16 (2000 = 7.4%); izračun se izdela za celotno dobo 
kreditiranja (lahko poenostavljeno linearno za vsa leta enako) in vpiše v letu prejema 
kredita (oz. prve tranše)17 

- posojHa podjetjem v težavah - za podjetja v težavah (v prestrukturiranju), ki na trgu 
nimajo možnosti pridobitve kredita, je državna pomoč 20% vrednosti kredita ne glede na 
to, da je bil kredit izplačan po tržnih (ali celo slabših) pogojih 

SKUPINA C2 
- drugi viri pomoči - ocenjene vrednosti pomoči 

Skupina D 
- D1 garancije (zavarovanje komercialnega rizika) - razlika med državno garancijo, ki je 

brezplačna ali po nižji ceni in med tržno garancijo; element pomoči se kalkulira preko 
garantiranega zneska dolga in referenčno stopnjo za riziko - strošek garancije (2000- 
2,53% letno) in stroški provizije - odobritve (2000 - 0,7%- enkratno) 

- D1 garancije (zavarovanje nekomercialnega rizika) razlika med državno garancijo, ki je 
brezplačna ali po nižji ceni in med tržno garancijo; element pomoči se kalkulira preko 
garantiranega zneska dolga in referenčno stopnjo za riziko - strošek garancije (2000- 
2,53% letno) in stroški provizije - odobritve (2000 - 0,7%- enkratno) 

- D1A garancije (plačilo garantiranih obveznosti) - celotno plačilo garantiranih obveznosti 

14 glej opombo 10 
15 glej opombo 10 

Za referenčno obrestno mero je predpisana povprečna obrestna mera za dolgoročne kredite za 
osnovna sredstva v gospodarstvo (s tolarsko revalorizacijsko klavzulo). Podatek je uradno objavila 
Banka Slovenije v publikaciji Bilten Banke Slovenije, januar, 2001. 

17 glej opombo 10 
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IV. PRILOGA 2 

STATISTIČNI PODATKI 

Tabela 1: Državne pomoči v Sloveniji v letih 1998, 1999 in 2000 po posameznih kategorijah 
Tabela 2: Deleži državnih pomoči po kategorijah v letih 1998, 1999 in 2000 
Tabela 3: Državne pomoči v Sloveniji po instrumentih v letu 1998 v SIT 
Tabela 4: Državne pomoči v Sloveniji po instrumentih v letu 1999 v SIT 
Tabela 5: Državne pomoči v Sloveniji po instrumentih v letu 2000 v SIT 
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Tabela 1: Državne pomoči v Sloveniji v letih 1998, 1999 in 2000 po posameznih kategorijah 
v SIT 

Kategorije 1998 1999 20001 
Kmetijstvo in ribištvo 17.193.632.050 26.921.915.042 38.332.727.263 
Horizontalni cilji 43.614.861.942 43.155.015.055 29.505.169.325 

Raziskave in razvoj 14.374.370.207 14.723.295.425 4.097.824.235 
Varstvo okolja 543.226.571 4.047.987.538 2.133.897.183 
Prestrukturiranje 12.648.002.140 5.782.263.092 5.315.521.040 
Mala in srednja podjetja 2.631.770.314 2.078.946.366 2.923.757.979 
Zaposlovanje 5.573.031.414 13.598.836.711 13.258.473.545 
Usposabljanje 5.816.071.386 1.323.286.768 438.787.291 
Varčevanje z energijo 0 111.557.811 
Drugi cilji 2.028.389.910 1.488.841.344 1.336.908.052 

Posebni sektorji 21.105.947.408 18.301.185.633 14.888.661.999 
Jeklarstvo 3.433.587.314 2.019.017.490 783.946.707j 
Transport 13.629.231.190 10.984.862.027 11.480.821.000J 
Premogovništvo 3.378.264.155 4.830.314.610 2.355.688.927I 
Drugi sektorji 664.864.749 466.991.506 268.205.365l 

Regionalne pomoči 449.396.100 545.242.965 767.710.961 
Skupaj 82.363.837.500 88.923.358.695 83.494.269.548 

Tabela 2: Deleži državnih pomoči po kategorijah v letih 1998,1999 in 2000 
  v % 
|Katec|orlje 1998 1999 2000 
|Kmetijstvo in ribištvo 20,88 30,28 45,91 
Horizontalni cilji 52,95 48,53 35,34 

Raziskave in razvoj 32,96 34,12 13,89 
Varstvo okolja 1,25 9,38 7,23 
Prestrukturiranje 29,00 13,40 18,02 
Mala in srednja podjetja 6,03 4,82 9,91 
Zaposlovanje 12,78 31,51 44,94 
Usposabljanje 13,34 3,07 1,49 
Varčevanje z enerqijo 0,00 0,26 0,00 
Drugi cilji 4,65 3,45 4,53 

Posebni sektorji 25,63 20r58 17,83 
Jeklarstvo 16,27 11,03 5,27 
Transport 64,58 60,02 77,11 
Premogovništvo 16,01 26,39 15,82 
Drugi sektorji 3,15 2,55 1,80 

(Regionalne pomoči 0,55 0,61 0,92 
|s"kupaj 100 100 10oI 
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Poročilo 

NADZORNEGA ODBORA SKLADA 

KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS 

ZA LETO 2000 

- EPA 202 - III 

) 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
NADZORNI ODBOR SKLADA KZG RS 

Številka: /01-KSR 
Datum: 9.7.2001 

ZADEVA: Poročilo Nadzornega odbora Sklada KZG RS 
za leto 2000 

Na osnovi določil 7. člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč Edvard Goričan, l.r. 
in gozdov Republike Slovenije (Ur.l., št. 10/93) Nadzorni odbor Predsednik Nadzornega odbora 

Sklada najmanj enkrat letno poroča o delovanju Sklada 
Državnemu zboru Republike Slovenije, zato v prilogi posreduje 
Poročilo Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč in 
gozdov Republike Slovenije za leto 2000, ki ga je Nadzorni 
odbor sprejel na svoji 8. seji, dne 5. julija 2001. 
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SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
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POROČILO NADZORNEGA ODBORA 

Sklada kmetijskih zemljišč in 

gozdov Republike Slovenije 

za leto 2000 
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1. Uvod 3.2 Nadzorni odbor Sklada 

Nadzorni odbor Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: Sklad) je bil imenovan na podlagi 7. 
člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (Ur.l.RS,št.10/93) na seji Državnega zbora Republike 
Slovenije dne 13.julija 1999 za obdobje dveh let. 

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno poslovanje 
Sklada. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno poroča o delovanju 
Sklada Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Poročilo vsebuje pregled poslovanja Sklada, ugotovitve in stališča 
Nadzornega odbora ter pregled nalog v izvajanju. 

2. Ustanovitev in dejavnost Sklada 

2.1 Ustanovitev 

Sklad, s sedežem v Ljubljani na Dunajski cesti 58, je bil ustanovljen 
z Zakonom o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: ZSKZ), objavljenim v Ur.l.RS,št.10/93 
dne 24.februarja 1993 (dopolnjen in spremenjen Ur.l.RS,št.1/96). 
Sklad je pravna oseba in posluje po predpisih, ki veljajo za javne 
zavode. 

2.2 Področje delovanja 

Področje dela Sklada je opredeljeno v 4. členu ZSKZ: skrbi za 
racionalno rabo in okoljevarstveno vrednost kmetijskih zemljišč, 
kmetij in gozdov, izvaja promet s kmetijskimi zemljišči, kmetijami 
in gozdovi ter jih daje v zakup v skladu s predpisi in svojimi akti 
oz. zanje dodeljuje koncesije, vodi evidence o kmetijskih zemljiščih, 
kmetijah in gozdovih v lasti Republike Slovenije v skladu s predpisi, 
upravlja finančna sredstva, ki jih dobi z gospodarjenjem s 
kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, in opravlja druge naloge, 
ki se nanašajo na kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove v lasti 
Republike Slovenije. 

Pomembna naloga Sklada je vloga zavezanca za vračilo kmetijskih 
zemljišč, kmetij in gozdov v denacionalizacijskih postopkih, ki se 
ie s spremenjenimi določili Zakona o denacionalizaciji razširila na 
dodeljevanje nadomestnih zemljišč (27.ČI.ZDEN) in izdajanje 
Priznanic upravičencem, ki jih ti lahko unovčijo za nakup drugih 
kmetijskih zemljišč in gozdov v lasti Republike Slovenije. 

3. Organi Sklada 

3.1 Splošno 

Organe Sklada in njihove pristojnosti določa ZSKZ v 5., 6. in 7. 
Členu ter statut Sklada. Organi Sklada so: Svet Sklada, direktor 
Sklada in Nadzorni odbor Sklada. 

V letu 1999 je bila v skladu z odlokom Državnega zbora RS 
11 marca 1999 za mandatno dobo štirih let imenovana direktorica, 
9a. Marja MAJER-CUK. 

Svet Sklada je bil imenovan z odlokom Državnega zbora RS 
17.decembra 1997 za mandatno dobo 4 let in dopolnjen z 
zamenjavo dveh članov - predstavnikov ustanovitelja. 

Zakonitost dela in finančno poslovanje Sklada nadzoruje Nadzorni 
odbor, ki šteje pet članov. Imenuje in razrešuje jih Državni zbor 
RS. 

V letu 2000 je Nadzorni odbor Sklada deloval v sestavi: 
predsednik - Edvard GORIČAN, člani - dr.Stane KLEMENČIČ, 
Franc MENCIGAR, dr.lgor VOJTIC, Vladimir ŽNIDARIČ. 

4. Nadzor nad delom Sklada 

4.1 Nadzor poslovanja Sklada s strani Nadzornega 
odbora 

Nadzorni odbor je zakonitost dela in finančno poslovanje Sklada 
spremljal v skladu s 7.ČI. ZSKZ z obravnavo poročil in analiz, ki jih 
je pripravilo in Nadzornemu odboru posredovalo vodstvo Sklada, 
s sodelovanjem predsednika NO na sejah Sveta Sklada ter 
obravnavo pisnih pripomb posameznikov na delo Sklada, 
naslovljenih na NO. 

4.2 Nadzor poslovanja Sklada s strani drugih 
institucij 

"Delo Sklada nadzirata ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in 
gozdarstvo, ter ministrstvo, pristojno za finance."' 
Za poslovanje Sklada v letu 2000 do priprave tega poročila po 
izjavi direktorice Sklada ni bil izveden nadzor drugih zunanjih 
institucij razen s strani Računskega sodišča v okviru rednega 
nadzora poslovanja za leto 1999. V času sprejemanja tega poročila 
še revizijsko poročilo Računskega sodišča za leto 1999 ni 
pravnomočno in tudi ni javno objavljeno, tako da NO o ugotovitvah 
ni seznanjen. 
V skladu s sklepom na 20. seji Državnega zbora RS dne 23.marca 
2000, ob obravnavi in sprejetju Poročila Nadzornega odbora za 
leto 1998, je naloga Nadzornega odbora, da spremlja uresničevanje 
pobud, podanih v poročilu za leto 1998. Navedena naloga je bila 
delno realizirana v poročilu NO za leto 1999, uresničevanje nalog 
pa je NO spremljal tudi v letu 2000, kar je razvidno v nadaljevanju 
poročila. 

5. Letno poročilo Sklada za leto 2000 

Vodstvo in strokovne službe Sklada so pripravile Poročilo o delu 
in zaključni račun Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 
2000 in ga posredovale Svetu Sklada, ki ga je sprejel na svoji 31. 
redni seji, dne 27.februarja 2001. Poročilo je bilo posredovano 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ta pa ga bo 
skupaj s poročilom računskega sodišča in mnenjem Ministrstva 
za finance posredoval Vladi RS. 

' 2.odst.9.člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije (Ur.l. RS, št. 10/93) 
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Delo Sklada je organizirano v šestih organizacijskih enotah 
(kabinet direktorice, sektor za kmetijstvo, sektor za gozdarstvo, 
pravni sektor, finančni sektor in oddelek za geodezijo). Delo na 
terenu pokriva 32 lokalnih izpostav, ki so organizacijsko povezane 
v 4 upraviteljstva. V letu 2000 je Sklad naročil projekt 
»Organizacijsko preoblikovanje Sklada«, ki je v zaključni fazi in bi 
po napovedi vodstva zaživel v letu 2001. 

Sklad ima sistemiziranih 74 delovnih mest, na dan 31 .decembra 
2000 pa je bilo zaposlenih 76 delavcev, od tega 65 za nedoločen 
čas, 6 delavcev za določen čas, ena delavka s polovičnim 
delovnim časom in 4 pripravniki za določen čas, kar je v skladu s 
sprejetim letnim planom. 

6. Ugotovitve Nadzornega odbora 

Nadzorni odbor je pregledal inventurni elaborat, primerjal realizacijo 
prihodkov in odhodkov s finančnim načrtom Sklada za leto 20002, 
promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi in zakonitost izvajanja 
javnih naročil s stališča veljavnih aktov Sklada. 

6.1 Delo Sveta Sklada 

Svet Sklada sestavlja 9 članov in v letu 2000 ga je vodil predsednik 
g. Niko RAINER. 
Nadzorni odbor pri spremljanju dela Sveta v letu 2000 ugotavlja, 
da so sprejeti sklepi Sveta v skladu z veljavnimi zakonskimi in 
internimi akti in nepravilnosti ni ugotovil. 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Svet Sklada sprejel Program dela 
in finančni načrt Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 
2000 na 25. seji dne 29.3.2000, na 31 .seji dne 27.februarja 2001 
pa tudi zaključni račun in poročilo o delu Sklada za leto 2000. Svet 
je sklepal tudi o vseh za Sklad pomembnih zadevah, ki so v 
njegovi pristojnosti. 

6.2 Ugotovitve pri poslovanju Sklada 

Nadzorni odbor ugotavlja, da je Sklad v periodi nadzora v letu 
2000 in začetku leta 2001 intenziviral delo na področjih, kjer so 
bile v preteklih letih ugotovljene največje pomanjkljivosti. Sprejet 
je bil nov Poslovnik o delu Sveta Sklada, Navodila za dodeljevanje 
nadomestnih zemljišč v postopkih denacionalizacije, Pravila za 
izdajo in poslovanje s priznanicami, Pravilnik za oddajo javnih 
naročil male vrednosti. Obravnava in sprejem poslovnika 
Nadzornega odbora Sklada in spremembe statuta Sklada so bile 
zadržane, saj je bila v Državnem zboru v proceduri sprememba 
zakona o javnih skladih. Sprejetje teh sprememb bi med drugim 
imelo za posledico statusno spremembo Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov RS in spremembo organov upravljanja. Ker je sprejetje 
navedenih sprememb zakona o javnih skladih odloženo, bi bilo 
pobude in predloge za spremembo internih aktov smiselno 
obravnavati in sprejeti. 

Nadzorni odbor nadalje ugotavlja, da ostaja odprto vprašanje 
ažurnosti katastra in dokončnega prenosa kmetijskih zemljišč in 
gozdov s pravnih oseb na Republiko Slovenijo. Navedeno 

neposredno vpliva na realnost prikazovanja vrednosti državnih 
zemljišč in gozdov v upravljanju Sklada. Sklad je v letu 2000 
intenziviral aktivnosti na tem .področju in ob tem ugotovil, da bo 
potrebno za dokončno realizacijo te naloge preveriti še 5.000 
subjektov zemljiškega katastra, ki so ob uveljavitvi ZSKZ imeli v 
posesti kmetijska zemljišča in gozdove, ali so zemljišča dolžni 
prenesti na Sklad. Za področje Kočevske (k.o. Nemška Loka in 
k.o. Hrib) je tudi izdelan elaborat usklajevanja katastrskega stanja 
s stanjem v naravi. Glede na dejstvo, da se je v letu 2000 več 
delavcev Sklada izobraževalo za dela katastrske klasifikacije, bi 
bilo morda smiselno večji obseg teh nalog opravljati z lastnimi 
strokovnjaki, saj začetni rezultati kažejo vzpodbudne rezultate 
tako na strokovnem področju kot pri stroških. 
Nadzorni odbor ugotavlja, da se glede na ugotovitve revizijskega 
poročila Računskega sodišča za leto 1998 (20.julij 2000), v letu 
2000 še ni v celoti uresničila zahteva, da se obnovijo pogodbe o 
zakupih kmetijskih zemljišč, ki so bile sklenjene na neustreznih 
podlagah (cenik je dovoljeval brezplačni zakup) in s katerimi so 
se dala zaraščena kmetijska zemljišča v zakup začasno brez 
obveznosti plačila zakupnine (na Kočevskem gre za 713,45 ha 
zemljišč). Vzrok za neizvedbo naloge je v nedokončani katastrski 
klasifikaciji, nedokončanih sodnih postopkih zoper nekatere 
zakupnike ter izvajanju melioracij. 

Prav tako Nadzorni odbor ugotavlja, da po zakonu velja 
koncesijsko razmerje za izkoriščanje državnih gozdov že od 
1 .julija 19963 in da kljub ponovni zahtevi Vlade RS4 in postavitvi 
skrajnega roka (1 .marec 2001) za sklenitev koncesijskih pogodb 
s koncesionarji za izkoriščanje državnih gozdov (s spremembo 
sklepa Vlade RS je rok za pogajanja z gozdnimi gospodarstvi 
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano podaljšan do 
30.junij 2001), do obravnave tega poročila ni sklenjena nobena, 
saj besedila koncesijskih pogodb med Skladom in koncesionarji 
še niso usklajena, dokončani pa še tudi niso sodni nepravdni 
postopki za določitev vsebine v primerih, ko je odločitev 
prepuščena tej instituciji. Takšno stanje predstavlja resne težave 
pri poslovanju tako Sklada kot koncesionarjev. 
Nadzorni odbor pričakuje, da bo Sklad za boljše razumevanje in 
jasnost ter primerljivost podatkov, analize rezultatov poslovanja 
za področje gozdarstva izkazoval ločeno za vrednost lesa ter 
vlaganja, vezana na to gospodarjenje. Podatki o gospodarjenju bi 
postali transparentnejši in primerljivi, hkrati pa razumljivi tudi 
nestrokovni javnosti. 
V letu 2001 se je pričelo uresničevati tudi večletno opozarjanje 
glede neizvajanja rednega gospodarjenja z gozdovi v skladu z 
veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti nekaterih veleposestnikov, 
ki so v postopkih denacionalizacije, ali predmet zahtevka za vračilo 
po 145.členu Zakona o izvrševanju kazenskih sankcij.5 

6.3 Promet z zemljišči v letu 2000 

Po zelo skromnem prometu z zemljišči v letu 1999 se je stanje v 
preteklem letu vidno izboljšalo. Realiziranih je bilo 171 pogodb, s 
katerimi je bilo kupljenih 692,8 ha zemljišč (od tega 493,4 ha 
gozdov in v tem 112,2 ha varovalnih) in prodanih 129,8 ha zemljišč 
(od tega 24,87 ha gozdov). Seveda je promet z zemljišči odvisen 
tudi od ponudbe in povpraševanja ter od sprejemljivosti ponudbenih 
cen, ki pa so v Sloveniji zelo različne. Tako se je kar 61% vseh 

2 Finančni načrt je potrdila Vlada RS na 11.seji dne 10.avgusta 2000 s 
sklepom št. 408-08/98-8. 

3 Uredba o izkoriščanju gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur.l. RS, 
št.34/96) 
'Sklep Vlade RS z dne 21.decembra 2000 in sprememba z dne 26.aprila 
2001 
5 Sklep 338. korespondenčne seje Vlade RS št. 4 z dne 15.novembra 1996 
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nakupov izvedlo na področju upraviteljstva SV Slovenije (22% na 
Primorskem, 11% na Ljubljanskem in 5% na Dolenjskem), medtem 
ko je bil delež prodaje zemljišč na območju SV Slovenije 49%, 
Ljubljanskem 42%, Primorskem 5% in Dolenjskem 4%. 
Zastavljeno politiko bi bilo vsekakor smiselno nadaljevati, še lažje 
pa bi jo bilo mogoče izvajati in usmerjati, če država ne bi bila med 
prednostnimi upravičenci šele na 5. mestu8. Zaokroženje in 
oblikovanje novih kompleksov gozdov bi vsekakor pripomoglo k 
znižanju proizvodnih stroškov, oblikovanje večjih kompleksov 
kmetijskih zemljišč pa omogočilo smiselna vlaganja v melioracije, 
trajne nasade in namakalne sisteme. 

6.4 Finančno poslovanje 

V skladu s 7. členom ZSKZ ter 21. členom statuta Sklada je 
Nadzorni odbor spremljal in preverjal tudi finančno poslovanje 
Sklada. Pri tem ugotavlja: 
- Sklad je v letu 2000 posloval pozitivno in ustvaril 113,031 mio 

SIT presežka prihodkov nad odhodki. 
Sklad je v letu 2000 ustvaril za 1.781,35 mio SIT prihodkov 
oz. 32% manj kot v predhodnem letu in 15% manj, kot je 
načrtoval v letnem načrtu. Po posameznih postavkah so se v 
primerjavi z letom 1999 prihodki zmanjšali iz naslova 
gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči za 24,7% (prihodki iz 
rednega gospodarjenja so se zmanjšali za 15,6% v glavnem 
zaradi zmanjšanja zakupnin zaradi suše, izrednih prihodkov 
iz zakupnin preteklih let pa je za 71,4% manj), iz gospodarjenja 
z gozdovi za 18,4% - prihodki iz rednega gospodarjenja 
(odškodnina za koncesije se je povečala za 1%, izrednih 
prihodkov iz preteklih let pa je za 84% manj), iz prodaje 
nepremičnin (pretežno kmetijskih zemljišč in gozdov) je bil 
dosežen indeks realizacije v letu 2000 v primerjavi z 1999 
57,6 , prihodki iz naslova storitev so se znižali za 53,4%, 
medtem ko so se prilivi iz proračunskih sredstev zmanjšali 
za 5,9%. 
Iz naslova financiranja je Sklad ustvaril 199,1 mio SIT 
prihodkov oz. 40,9% več kot preteklo leto. 

• Dolgoročna sredstva Sklada na dan 31 .decembra 2000 so 
se povečala v primerjavi s preteklim letom za 5%, pri čemer 
pa so se dolgoročne finančne naložbe zmanjšale za 6%. 

- Kratkoročna sredstva Sklada na isti dan so se zmanjšala za 
3%, pri čemer so se kratkoročne terjatve zmanjšale za 33%, 
bistveno pa so se povečale kratkoročne finančne naložbe 
(39% oz. za 274,8 mio SIT) in kratkoročne terjatve iz 
financiranja (21% oz. 12,3 mio SIT). 

" Obseg lastnih virov se je v primerjavi s stanjem na dan 
31.decembra 1999 povečal za 5% in znaša 275.910 mio SIT 
(od tega je dolgoročnih obveznosti za 32,2 mio SIT in se 
nanašajo na izdane priznanice). 
Kratkoročne obveznosti so se zmanjšale za 5%, povečale 
so se le kratkoročne obveznosti za prejete predujme in 
varščine, ki pa vrednostno ne predstavljajo pomembne 
postavke (9,8 mio SIT). 

Načrtovani odhodki niso bili doseženi - zaostajajo za 15%, v tem 
Pri gospodarjenju s kmetijskimi zemljišči za 11%, pri gospodarjenju 
2 gozdovi pa so bili preseženi za 7% in sicer zaradi odhodkov, ki 
izvirajo iz preteklih let, ki pa v planu niso bili zajeti (102,8 mio SIT) 
Pri drugih lastnih odhodkih pa realizacija zaostaja za načrtovanim 
obsegom odhodkov za 47%, predvsem zaradi nerealiziranih 
načrtovanih izrednih odhodkov (razlika 257,4 mio SIT). 

- V odhodkih je zajet strošek pobotov za odplačno pridobljena 
zemljišča na področju kmetijstva za leto 2000 v vrednosti 
156,6 mio SIT ter prvič tudi na področju gozdarstva v vrednosti 
40,0 mio SIT. 

- Strošek služb Sklada je v primerjavi s planom presežen za 
5% (pri materialnih stroških za 27%, pri nematerialnih stroških 
za 11%, medtem ko so plače za načrtovanimi zaostale za 
2%. V primerjavi s preteklim letom so se stroški služb Sklada 
povečali za 24,3%. 
Sklad se je iz stečajne mase Komercialne banke Triglav v letu 
2000 dodatno poplačal v obsegu 107,7 mio SIT in tako se je 
odprta glavnica v tej finančni naložbi zmanjšala na 118,3 mio 
SIT. 
V letu 2000 je bilo v nakup nepremičnin vloženih 636,7 mio 
SIT (217,2 mio SIT- kmetijska zemljišča, 225,9 mio SIT- 
gozdovi), prihodkov od prodaje nepremičnin pa je bilo za 
382,4 mio SIT (320,3 mio SIT- kmetijska zemljišča, 57,3 mio 
SIT- stavbna zemljišča, 4,8 mio SIT- gozdovi). 

6.5 Mnenje Nateomega <?<jt?pra 

Sklad beleži v letu 2000 izpad načrtovanih prihodkov na 
področju kmetijstva zaradi zmanjšanja zakupnin zakupnikom, 
prizadetim zaradi suše v letu 2000.7 

Izpad prihodkov s področja gozdarstva je nastal zaradi 
neurejenih koncesijskih razmerij in nerealiziranih izrednih 
prihodkov zaradi nerealiziranega dokončnega obračuna 
prihodkov za leti 1999 in 2000, saj je ob povečanju sečnje v 
državnih gozdovih s koncesijo za 7%, ob znatni porasti 
proizvodnih stroškov in ob večjem obsegu bioloških vlaganj 
za 6%, ostal prihodek iz odškodnin na nivoju leta 1999. 
Prihodki iz gospodarjenja z gozdovi bi se lahko povečali tudi 
z racionalnejšim načrtovanjem varstvenih sečenj, z 
realiziranjem obsega možnih sečenj in racionalizacijo izvajanja 
varstvenih del, kar pa bi bilo možno izvesti le s konstruktivnim 
sodelovanjem vseh strokovnih sredin, ki so vpete v 
gospodarjenje z gozdovi, za kar pa v letu 2000 trenutek očitno 
še ni dozorel. 
Stroški služb Sklada se gibljejo v okviru letnega finančnega 
plana. 
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ RS je podal 
pobudo vodstvu Sklada glede na nesorazmerno dolgo trajanje 
postopkov za izdajo soglasij, in sicer tako, da se del pooblastil 
- izdaja soglasij za nezahtevne posege v zemljišča v 
upravljanju Sklada, prenese na lokalne izpostave. Ta naloga 
je v letu 2001 realizirana v okviru zakonskih možnosti, vendar 
zaradi postopka samega in poteka denacionalizacije, pobudo 
v celoti ne bo mogoče realizirati. 
NO je ugotavljal pravilnost sklenjene individualne pogodbe z 
direktorico Sklada. Pri tem ugotavlja, da je bila pogodba 
sklenjena po postopku, ki ga predpisujejo veljavni predpisi. 
Pomembna naloga Sklada je izvajanje prometa z zemljišči. 
Stanje se je v letu 2000 bistveno izboljšalo. Seveda pa bo 
nalogo brez ustrezne prednostne pravice - vsaj izenačene z 
individualnimi posestniki, zelo težko izvajati. 

- V letu 2000 se je tudi pričelo urejati stanje na področju 
klasifikacije zemljišč. Pričakovati je, da se bo naloga 
nadaljevala z ustrezno intenzivnostjo tudi v bodoče, s tem pa 
se bodo izboljšali tudi podatki o državnem premoženju. Hkrati 
je pričakovati, da se bodo z razmejitvijo namembnosti zemljišč 
povečala vlaganja tako v melioracije kmetijskih zemljišč kot v 
nego gozdov, nastalih z zaraščanjem kmetijskih zemljišč. 

'Zakon O kmetijskih zemljiščih (Ur.l. RS 59/96, 21.člen) 2000 (Ur.l.RS, št. 81/00) 

7 Državni zbor RS je sprejel intervencijski Zakon o zagotovitvi sredstev za 
odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in služenja morja v letu 
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Prenosi zemljišč na Republiko Slovenijo so izvedeni v podjetjih, 
ki so se lastninsko preoblikovala, pri ostalih pa potekajo 
prenosi razmeroma počasi. Predvidene spremembe ZSKZ bi 
morale te postopke bistveno pospešiti. 

- V zvezi s pobudo, podprto na seji DZ RS, naj Sklad posreduje 
pobudo pristojnim organom v zvezi s problemom koriščenja 
lokalnih cest in javnih poti za odvoz posekanega lesa iz 
državnih gozdov ter zagotavljanjem nemotenega 
gospodarjenja z gozdovi v lasti Republike Slovenije. 

Nadzorni odbor nadalje podaja pobudo za prednostno izvajanje 
naslednjih nalog: 

Nujno je vzpodbuditi sanacijo in vzdrževanje melioracijskih 
sistemov na zaokroženih kmetijskih kompleksih 
Aktivno vključevanje v postopke zložbe kmetijskih zemljišč 
in preprečevanje drobljenja kompleksov 
Povečati promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi s ciljem 
zaokrožanja kompleksov državne posesti (trajna naloga). 

7. Nedokončane naloge Sklada: 

Nadzorni odbor, ki je spremljal poslovanje v preteklem mandatu, 
ugotavlja, da nekatere naloge Sklada niso dokončane in se njihova 
realizacija prenaša v naslednji mandat NO. 

Na 20. seji 23.marca 2000 je Državni zbor RS ob obravnavi 
poročila Nadzornega odbora o poslovanju Sklada v letu 1998 
sprejel sklep, s katerim je podprl pobude, predstavljene v poročilu 
Nadzornega odbora, od katerih nekatere v letu 2000 še niso 
realizirane: 

Sprejeti poslovnik o delu Nadzornega odbora (na predlog NO 
ga sprejme Svet Sklada, predlog je pripravljen). 

- Mandat Nadzornega odbora uskladiti z mandatom Sveta 
Sklada in natančneje opredeliti pristojnosti Nadzornega odbora 
(ustrezno spremeniti statut Sklada - naloga Sveta Sklada). 

- V najkrajšem času je potrebno dokončno realizirati zakonsko 
obvezo glede sklenitve koncesijskih pogodb za izkoriščanje 
gozdov v državni lasti. 

Nerealizirane naloge morajo biti prioritetne pri načrtovanju v 
naslednjih dveh letih, saj neizvedba že povzroča negativne vplive 
na poslovanje. 

8. Zaključek 

Nadzorni odbor Sklada pri spremljanju in preverjanju poslovanja 
Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS ni ugotovil nepravilnosti 
in nezakonitosti in predlaga Državnemu zboru RS, da poročilo 
sprejme. 

Ljubljana, 5.julij 2001 

Nadzorni odbor 

Čistopis Poročila Nadzornega odbora Sklada kmetijskih zemljišč 
in gozdov Republike Slovenije je sprejel Nadzorni odbor na 8. seji 
dne 5. julija 2001. 

Edvard GORIČAN, l.r. 
predsednik NO 

■ 
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ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 
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