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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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

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

matična številka 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

OBRTNEGA ZAKONA (ObrZ-C) 

- prva obravnava - EPA 1034 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2111-0008 
Številka: 308-01/2002-3 
Ljubljana, 23.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 44. redni seji dne 23.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH OBRTNEGA ZAKONA, 

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

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

dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
- mag. Mateja Mešl, državna sekretarka v Ministrstvu za 

gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

, PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH 
IN DOPOLNITVAH OBRTNEGA 

ZAKONA 

I. UVOD 

1. Ocena stgnjg in razlogi za sprejem zakona o 
spremembah in dopolnitvah obrtnega zakona 

V skoraj vseh državah vzhodne in osrednje Evrope, ki so v 
devetdesetih letih začele s spreminjanjem svojih gospodarstev v 
zasebno lastninska, tržna gospodarstva, oziroma v tako 
imenovanih tranzicijskih državah, je imela obrt pomembno in 
posebno vlogo. To je izrazito veljalo tudi za Slovenijo, kjer ima obrt 
večstoletno tradicijo. V predtranzicijskih časih (v prejšnji državi), 
je bila obrt edini del gospodarstva, v katerem je bila dovoljena 
zasebna lastnina, zato se je posebej urejala z zakonom, po 
katerem je obrt pomenila poseben status - fizične osebe, hkrati 
pa se je vezala tudi na lastnino produkcijskih sredstev, ki je v 
vsakem primeru morala biti le zasebna in vezala je lastnika 

obrtnega obrata - obrtnika, na osebno vodenje in delo v njegovem 
obratu. Kljub posebni, restriktivni zakonski ureditvi obrti, se je 
slovenska obrt zlasti v osemdesetih letih razvila v pomemben 
gospodarski sektor, ki je zaposloval delavce, uspel mobilizirati 
zasebni kapital, ponudil številne proizvode in storitve, za katere 
državno lastninski in družbeno lastninski sektor ni imel interesa, 
prav tako pa je pomembno, da je ohranjala nekatere narodne 
tradicije v proizvodnji - domačo in umetnostno obrt. Obrt je tudi z 
vidika takratne strukture gospodarstva dobivala vedno 
pomembnejšo vlogo, saj je prav ta del pomenil zapolnjevanje 
pomanjkanja malih podjetij. Poseben gospodarsko in politično 
podrejen položaj obrti, je pripeljal v začetku do samo organiziranja 
obrti na prostovoljni in interesni povezavi, kasneje pa je prišlo do 
povezanosti v zbornici, kar ji je omogočilo, da je v zadnjem obdobju 
prejšnje države postala gospodarsko in politično močan ceh. 

Z nastankom države Slovenije, smo zastavili novo gospodarsko 
politiko, ki temeljni na zasebno lastninskem in tržnem 
gospodarstvu, kar je narekovalo potrebo po sprejemanju nove 
gospodarske zakonodaje. S sprejemom zakona o gospodarskih 
družbah (ZGD) leta 1993, je bilo potrebno tudi področje obrti 
zakonsko na novo opredeliti. Tako smo v letu 1994 sprejeli sedaj 
veljavni obrtni zakon (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00-ZPDZC, 61/ 
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00 in 42/02), ki sledi zgledu germanske obrtne zakonodaje, ki je 
veljala pri nas vse do konca druge svetovne vojne, prav tako pa 
ohranja del značilnosti obrti iz prejšnje države. 

Sedanji obrtni zakon obrt določa kot način opravljanja pridobitne 
dejavnosti in postavlja kriterije, ki so značilni za obrtni način 
opravljanja dejavnosti (pozitivna definicija), pri čemer ni pomembno 
v kakšni pravnoorganizacijski obliki se ta opravlja, prav tako ni 
pomembna velikost gospodarskega subjekta - podjetja. Obrt je z 
zakonom razdeljena v tri podskupine in sicer: obrtne dejavnosti, 
obrti podobne dejavnosti in dejavnosti domače in umetnostne 
obrti. Z zakonom je določeno, da je pri opredelitvi ali neko podjetje 
(samostojni podjetnik ali gospodarska družba) opravlja dejavnost 
na obrtni način, potrebno upoštevati kriterije določene v 5. členu 
in, da je dejavnost navedena v listi A, kadar gre za obrtne 
dejavnosti, oziroma v listi B, kadar gre za obrti podobne dejavnosti 
(Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih dejavnosti 
- Uradni list RS, št. 108/00 in 16/01). Podjetje, ki opravlja dejavnost 
na obrtni način, pri čemer ni pomemben obseg opravljanja te 
dejavnosti, je dolžno pridobiti obrtno dovoljenje, ki je dokazilo o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje obrtne ali obrti podobne 
dejavnosti. Za pridobitev obrtnega dovoljenja morajo biti izpolnjeni 
kvalifikacijski pogoji in minimalni pogoji za opravljanje dejavnosti 
(tehnični in drugi pogoji, sanitarno-zdravstveni pogoji in pogoji 
glede zunanjih površin). Minimalni pogoji za opravljanje dejavnosti 
so enaki tako za obrtne kot obrti podobne dejavnosti. Kvalifikacijski 
pogoj za opravljanje obrtne dejavnosti je mojstrski naziv, ki ga 
mora izpolnjevati oseba - nosilec obrtne dejavnosti, ki je lahko 
lastnik podjetja (samostojni podjetnik, družbenik družbe), ali druga 
zaposlena oseba v podjetju, za opravljanje obrti podobnih 
dejavnosti pa končana ustrezna poklicna šola oziroma opravljen 
preizkus strokovne usposobljenosti ali najmanj srednja strokovna 
izobrazba, ki ga mora tako kot pri obrtni dejavnosti izpolnjevati 
oseba - nosilec obrtne dejavnosti. Zakon določa tudi izjemo glede 
izpolnjevanja kvalifikacijskih pogojev, tako, da tega pogoja ni 
potrebno izpolnjevati osebi ki je lastnik patenta ali nosilec vzorca 
oziroma modela, če se le ti nanašajo na vrsto dejavnosti, ki jo 
opravlja. 

Za opravljanje dejavnosti domače ali umetnostne obrti zakon ne 
predpisuje izpolnjevanja kvalifikacijskih in minimalnih pogojev, 
določa pa, da je oseba dolžna pridobiti mnenje posebne strokovne 
komisije pri Obrtni zbornici Slovenije o tem, da je posamezni 
izdelek šteti za izdelek domače ali umetnostne obrti. Pridobljeno 
pozitivno mnenje je pogoj za izdajo obrtnega dovoljenja za 
opravljanje dejavnosti domače ali umetnostne obrti. Posebna 
ureditev domače in umetnostne obrti se je izkazala kot zelo 
primerna in učinkovita, saj je to edini način, da, zaradi kulturnega 
izročila pomembno dejavnost ohranimo tudi v prihodnje. 

Postopek izdaje in odvzema obrtnega dovoljenja, ki je dokazilo o 
izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti določene z obrtnim 
zakonom, je obrtni zakon prenesel na Obrtno zbornico Slovenije, 
ki vodi te postopke skladno z določili obrtnega zakona in pravilnika 
o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem registru (Uradni 
list RS, št. 10/95 in 56/01). 

Obrtni zakon določa temelje poklicnega - dualnega izobraževanja 
primarno za potrebe obrti z ponovno uvedbo učencev - vajencev, 
ki se ureja z učno pogodbo, z uvedbo pomočniškega izpita kot 
obliko zaključnega izpita poklicnega izobraževanja. Prav tako 
zakon določa pogoje, ki jih morajo izpolnjevati podjetja - 
obratovalnice, ki sklenejo učno pogodbo z vajencem, kar 
zagotavlja pogoje za kvalietno praktično izobraževanja vajencev 
za poklic, kar je nujno in logično, saj se del izobraževalnega 
procesa iz šole prenaša v podjetje - obratovalnico. 

Z uveljavitvijo Obrtnega zakona leta 1994, so bili po več kot 
tridesetletnem premoru ponovno vzpostavljeni mojstrski izpiti, s 
katerimi se pridobi mojstrski naziv, ki je pogoj za opravljanje obrtnih 
dejavnosti. Ponovna uvedba mojstrskih izpitov ni samo namen 
izpolnjevanja kvalifikacijskih pogojev za opravljanje obrtnih 
dejavnosti, temveč pomeni tudi nadgradnjo poklicnega 
izobraževanja, saj oseba z opravljenim mojstrskim izpitom pridobi 
srednjo strokovno izobrazbo. Oseba, ki želi pristopiti k 
mojstrskemu izpitu, mora imeti dokončano izobraževanje za 
posamezni poklic za katerega želi opravljati mojstrski izpit oziroma 
opravljen pomočniški - zaključni izpit za poklic za katerega želi 
opravljati mojstrski izpit in najmanj tri leta delovne prakse. Zakon 
določa obveznost opravljanja mojstrskega izpita tudi osebam, ki 
želijo opravljati obrtno dejavnost in imajo zaključeno izobrazbo v 
ustrezni stroki V., VI. In VII. stopnje (srednja strokovna izobrazba, 
višja ali visoka strokovna izobrazba in univerzitetna izobrazba); 
in da imajo najmanj eno leto delovne prakse. 

Z obrtnim zakonom je določena tudi organiziranost obrti, saj zakon 
določa obvezno združevanje vseh fizičnih in pravnih oseb, ki 
opravljajo obrtne dejavnosti, obrti podobne dejavnosti, dejavnosti 
domače in umetnostne obrti in obrtnih zadrug ter oblik njihovega 
izobraževanja, v Obrtno zbornico Slovenije in po sedežu obrata 
subjekta v območno obrtno zbornico. S tem zakon postavlja tako 
državno kot lokalno - območno obrtno zbornično organiziranost 
vseh subjektov, ki opravljajo dejavnosti določene z obrtnim 
zakonom. Določbe zakona o organiziranosti obrti so precej 
splošne, vendar je jasno, da je Obrtna zbornica Slovenije oseba 
javnega prava in samostojna strokovno poslovna organizacija, ki 
deluje na območju Republike Slovenije in na katero je z obrtnim in 
drugimi zakoni preneseno opravljanje določenih javnih pooblastil, 
prav tako pa zbornica opravlja tudi temeljno zbornično nalogo, to 
je zastopanje interesov članstva nasproti oblasti. Podrobnejšo 
notranjo organiziranost in članska razmerja zakon prenaša na 
določbe statuta zbornice, kar podrejeno velja tudi za območne 
obrtne zbornice, vendar pa je avtonomnost zbornice omejena z 
nadzorom države (ministrstva pristojnega za obrt) na področju 
izvajanja javnih pooblastil. 

Prehodne in končne določbe obrtnega zakona so služile prehodu 
na novo ureditev obrti in polno uveljavitev sprejetega zakona, kar 
lahko z zagotovostjo ugotovimo, da je bilo uspešno in izvedeno v 
dokaj kratkem času, pri čemer je pomembno vlogo odigrala 
Obrtna zbornica Slovenije. 

Sprejem Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno 
(Uradni list RS, št. 36/00), je posegel tudi na področje obrtnega 
zakona, saj je v poglavju kazenskih določb derogiral 43. člen 
obrtnega zakona, kar pomeni, da je sankcioniranje opravljanja 
obrtne dejavnosti brez obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni reg- 
ister preneseno v Zakon o preprečevanju dela in zaposlovanja 
na črno. 

V letu 2000 so bile sprejete dopolnitve obrtnega zakona (Uradni 
list RS, št. 61/00), ki v novem Vlll.a poglavju določajo pogoje za 
opravljanje obrtne dejavnosti oseb iz držav članic Evropske unije, 
s čemer je bil obrtni zakon usklajen s smernicami EU. Določbe 
prej navedenega poglavja se bodo pričele uporabljati z dnem 
polnopravnega članstva Republike Slovenije v EU. 

V letu 2002 so bile sprejete spremembe in dopolnitve obrtnega 
zakona (Uradni list RS, št. 42/02), s katerimi se je dodatno uredilo 
področje pobiranja in izterjave zborničnega prispevka in določila 
obveznost letne objave zborničnega prispevka v Uradnem listu 
RS. 
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Obrtni zakon je bil na podlagi vložene pobude presojan tudi s 
strani Ustavnega sodišča RS, ki je v tej zadevi izdalo odločbo št: 
U-l-90/99-30, dne 6.3.2003 (Uradni list RS, št. 31/03), s katero je 
ugotovilo, da bi moral obrtni zakon glede članarine kot javne 
dajatve določat, v kolikšen delu se dejavnosti Obrtne zbornice 
financirajo s članarino, prav tako bi že z zakonom moral biti 
predviden nadzor države nad določanjem članarine in določen ali 
vsaj določljiv postopek za odmero in izterjavo članarine. Prav 
tako je ugotovilo, da obrtni zakon nima določb, ki bi zagotovile, da 
bi bila stališča, oblikovana v organih Obrtne zbornice, 
reprezentativen odraz interesov obrti. Ustavno sodišče Republike 
Slovenije je ugotovilo, da je zaradi navedenih pomanjkljivosti obrtni 
zakon v neskladju z Ustavo Republike Slovenije in naložilo, da je 
potrebno odpraviti neskladnosti do 31.12.2003. 

Poleg omenjene odločbe Ustavnega sodišča RS, je izvajanje 
zakona pokazalo potrebo po ustreznih dopolnitvah in 
spremembah. Interpretacija definicije o načinu opravljanja 
dejavnosti na obrtni ali obrti podoben način je, da je vsako podjetje, 
ki opravlja obrtno dejavnost na način določen z obrtnim zakonom, 
dolžno pridobiti obrtno dovoljenje, kar pomeni da mora izpolnjevati 
vse pogoje določene s tem zakonom in to tudi v primeru, če 
opravlja dejavnost v neznatnem obsegu ali samo občasno. Kot 
neustrezna rešitev se je pokazala določitev obrtnih in obrti 
podobnih dejavnosti v Uredbi o listi A obrtnih dejavnosti in listi B 
obrti podobnih dejavnosti, ki pomeni le podvajanje vrste dejavnosti 
določenih s standardno klasifikacijo dejavnosti. Kvalifikacijske 
omejitve za opravljanje obrtnih dejavnosti - mojstrski izpit - so se 
pokazale kot ustrezne, vendar so vstopni pogoji preveč zaprti 
(najmanj ustrezna poklicna izobrazba) in ne omogočajo 
fleksibilnosti poklicne kariere posameznika, prav tako je 
nerazumljiva obveznost opravljanja mojstrskega izpita v primeru, 
ko ima oseba končano najmanj višjo strokovno izobrazbo ustrezne 
smeri. Kvalifikacijske omejitve za opravljanje obrti podobnih 
dejavnosti - končana ustrezna poklicna šola ali opravljen preizkus 
strokovne usposobljenosti pa so se pokazale kot zaviralne pri 
vstopu novih subjektov v to dejavnost. Z obrtnim zakonom so 
poleg kvalifikacijskih pogojev določeni še drugi pogoji, ki jih mora 
izpolnjevati subjekt, da pridobi pravico do opravljanja teh. Ti drugi 
pogoji se nanašajo na minimalne tehnične, sanitarne in okoljske 
pogoje, ki pa obrtni sektor postavljajo v podrejen položaj glede na 
druge gospodarske subjekte, posebej še po sprejetju zadnje 
novele ZGD, poleg tega pa mora obrtni sektor izpolnjevati tudi 
druge pogoje, ki so predpisani z zakoni. 

Poglavje izobraževanja za potrebe obrti v obrtnem zakonu, je 
potrebno predvsem terminološko uskladiti z Zakonom o poklicnem 
in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00), 
ker je ta bil sprejet kasneje kot obrtni zakon. 

Če pogledamo stanje obrti v Sloveniji (VIR: Obrt 2002 v 
številkah, OZS) 
Zbirni podatki o obrti v Sloveniji (31.12.2001) 

Število obrtnih obratov: 49.116 
(31.12.2000 stanje 49.708) 

Delež samostojnih podjetnikov 
posameznikov 87,2% ali 42.845 

- Delež gospodarskih družb 12,8% ali 6.271 

Letna stopnja rasti števila obrtnih obratov: 
- stopnja rasti s.p. -2,4% 

stopnja rasti gospodarskih družb +7,4% 

Povprečna gostota obrtnih obratov: 
na 10.000 prebivalcev 246,3 o.o. 

Obrtni obrati po dejavnosti: 
- GRADBENA 25,3% 
- STORITVENA 21,1% 
- PROMETNA 15,8% 
- KOVINSKA 11,7% 
- GOSTINSKA 6,5% 
- TEKSTILNA IN USNJARSKA 4,3% 
- LESNA 3,9% 
- ELEKTRO 3,3% 
- NEKOVINSKA 2,8% 
- PAPIRNA 1,6% 
- ŽIVILSKA 1,5% 
- KMETIJSKA 1,2% 
- DOMAČA IN UMETNOSTNA OBRT 1,1% 

Število delavcev v obrtnih obratih: 142.175 
zaposleni delavci - ocean 99.330 

- lastniki 42.845 

Letna stopnja rasti števila delavcev: 3,2% 
Povprečno 2 zaposlena delavca na 
obrtni obrat (brez lastnikov) 
Povprečno 2,9 delavca na obrtni obrat 
(skupaj z lastnikom) 

Delež obrtnih obratov, 
ki zaposlujejo delavce: 

nobenega delavca 
od 1 do 5 delavcev 

- od 6 do 50 delavcev 
od 51 do 250 delavcev 
več kot 250 delavcev 

39,9% 
(brez lastnikov): 

28.684 ali 58,4% 0.0. 
16.567 ali 33,7% o.o. 

3.653 ali 7,4% o.o. 
206 ali 0,4% o.o. 

6 ali 0,01% 

2. Cilil. načela In poglavitne rešitve 

S predlogom zakona o spremembah in dopolnitvah obrtnega 
zakona predlagatelj ne posega v posebno zakonsko ureditev 
obrti, saj ocenjuje, da je ta del gospodarstva še naprej potrebno z 
zakonom posebej urejati, predvsem zato, ker v Republiki Sloveniji 
obstajajo najmanj trije razlogi, ki opravičujejo ločeno obravnavanje 
obrti tudi v bodoče in sicer: raven gospodarskega razvoja obrti, 
tradicija obrti na slovenskem in ohranjanje oziroma krepitev 
sodobne konkurence. 

Delež obrti v slovenskem gospodarstvu 
"aktivnih" gospodarskih družb in samostojnih 
podjetnikov 50,1% 

- delovno aktivnega prebivalstva 18,2% 
bruto domačega proizvoda 19% 

Pomemben cilj predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
obrtnega zakona je, da se poveča konkurenčnost obrtnega dela 
gospodarstva, kar je pred skorajšnjim polnopravnim članstvom 
Republike Slovenije v EU nujno, prav tako pa je potrebno 
upoštevati še določila novele obrtnega zakona iz leta 2000, ko so 
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bile sprejete posebne določbe za opravljanje obrtnih dejavnosti v 
Sloveniji s strani fizičnih in pravnih oseb iz držav članic EU, ki se 
bodo pričele uporabljati z dnem polnopravnega članstva Slovenije 
v EU. 

S predlogom zakona se uresničujejo tudi pomembni cilji in načela 
antibirokratskega programa, saj se odpravlja vrsta raznih dodatnih 
ovir in pogojev za vstop v ta del gospodarstva, prav tako pa se 
poenostavljajo nekateri upravni postopki. 

S predlogom zakona se še vedno ohranjajo temeljna načela, ki 
so značilna za opravljanja obrtnih dejavnosti, kot so poseben 
način opravljanja dejavnosti, potrebna poklicna znanja, ki morajo 
preko nosilca obrtne dejavnosti biti stalno prisotna v obrtnem 
podjetju in majhnost obrtnega podjetja (samostojnega podjetnika 
ali družbenika družbe), v dejavnostih, ki so tradicionalno istovetne 
z obrtnimi dejavnostmi, kot temeljna značilnost za opravljanje 
obrti podobnih dejavnosti, ki prav malo podjetništvo istoveti z 
značilnostmi obrtnega načina opravljanja dejavnosti. Predlagatelj 
zakona ocenjuje, da so prav te značilnosti tiste, ki utemeljujejo 
tudi vnaprej ohranitev in posebno obravnavo obrti podobnih 
dejavnosti. 

Glavnina predlaganih sprememb in dopolnitev zakona se nanaša 
na dopolnjeno definicijo opravljanja obrtnih in obrti podobnih 
dejavnosti, z novo poklicno opredelitvijo obrtnih dejavnosti, na 
zmanjšanje oziroma ukinitev kvalifikacijskih in drugih pogojev za 
opravljanje obrtnih in obrti podobnih dejavnosti, na terminološko 
uskladitev z zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju 
in na uskladitev zakona z odločbo Ustavnega sodišča RS. 

S predlogom zakona se ločeno določa definicija opravljanja obrtnih 
dejavnosti in obrti podobnih dejavnosti. Tako se sedanja definicija 
obrtnih dejavnosti dopolnjuje s pogojem trajnosti opravljanja te 
dejavnosti in z izločitvenim kriterijem, po katerem ni šteti za 
opravljanje obrtnih dejavnosti, v kolikor se le te opravljajo v 
manjšem obsegu kot dopolnitev ostalim dejavnostim 
gospodarskega subjekta. Predlagana dopolnitev definicije pomeni, 
da podjetje, ki v manjšem obsegu ali le občasno opravlja dejavnost 
na obrtni način ne sodi pod ingerenco obrtnega zakona, s čemer 
se odpravlja sedanja nelogična ureditev, po kateri je bilo tudi v teh 
primerih potrebno pridobiti obrtno dovoljenje, kar je bilo sporno 
predvsem pri večjih podjetjih (SCT, Gradiš, Primorje, Petrol). Poleg 
tega zakon določa, da se v listi A določijo ustrezni poklici, ki 
napotujejo na dejavnost, s čemer se odpravlja sedanja ureditev 
navajanja dejavnosti, ki je v bistvu pomenila v določenem obsegu 
podvajanje standardne klasifikacije dejavnosti. 

S predlogom zakona se na novo določa definicija opravljanja obrti 
podobne dejavnosti, ki temelji na velikosti obrtnega podjetja in 
sicer, da ta spada med male družbe in to tako samostojni podjetnik 
kakor družba. Poleg tega pogoja, je dodan še pogoj, da se dejavnost 
opravlja kot glavna dejavnost, ter še izločitveni kriterij tistih 
dejavnosti, ki z vidika razvoja niso tradicionalno povezane z obrtjo, 
čeprav so v preteklosti bile utejeno z obrtno zakonodajo (trgovska 
obrt...). Uvedba velikostnega kriterija je smiselna, saj se prav ta 
značilnost pojavlja primarno v tem segmentu podjetništva, ki ima 
več značilnosti, ki so podobne obrtnemu kot neobrtnemu - 
industrijskemu podjetju. Za obrti podobne dejavnosti oziroma 
podjetja, ki te opravljajo je značilno, da nastopa podjetnik tudi kot 
lastnik ali pretežni lastnik podjetja, kot poslovodja in kot delavec. 
Njegova lastnina v proizvodnem ali storitvenem podjetju je običajno 
povezana z družinsko lastnino podjetnika, lastnik pa zategadelj 
tudi v skladu z našo zakonodajo prevzema neposredno ali 
posredno polno odgovornost iz poslovnih razmerij. Prav tako je 
za podjetja, ki opravljajo obrti podobne dejavnosti značilno, da je 
v delo podjetja vključena družina tudi delovno, zato je največ teh 

podjetij, podjetij družinskega tipa, kar je prav tako značilnost obrtnih 
podjetij. Poleg tega je kot izločitveni pogoj določeno, da se ne šteje 
za opravljanje obrti podobne dejavnosti, če se ta opravlja v 
majhnem obsegu, kot dopolnilna dejavnost ostalim dejavnostim 
gospodarskega subjekta. Z določitvijo te definicije odpade potreba 
po navajanju teh dejavnosti v listi B, s tem da morajo biti te skladne 
s Standardno klasifikacijo dejavnosti, se pa lista B nadomešča s 
seznamom dejavnosti, ki ga pripravi ministrstvo, pristojno za obrt 
v soglasju z Obrtno zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico 
Slovenije, sprejme pa Vlada Republike Slovenije. Med obrti podobne 
dejavnosti se pod pogojem da se opravlja v statusni obliki 
samostojnega podjetnika še naprej uvršča prevozništvo in 
gostinstvo. 

Med subjekte, ki lahko opravljajo dejavnosti po obrtnem zakonu, 
se na novo vključujejo zadruge, saj so izkušnje pokazale, da je to 
nujno, saj vrsta zadrug združuje tudi obrtna podjetja, ki prenašajo 
opravljanje določenih dejavnosti, ki so v interesu teh prav na 
zadruge. 

Kvalifikacijski pogoj za opravljanje obrtnih dejavnosti še naprej 
ostaja pridobljen mojstrski naziv, na novo pa se uvaja kot ustrezen 
pogoj tudi najmanj ustrezna višja strokovna izobrazba in pogoji, 
ki veljajo v EU in so določeni z direktivo 1999/44/ES in jo povzema 
zakonodaja na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij za 
opravljanje reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih 
dejavnosti v Republiki Sloveniji. Predlagana dopolnitev pomeni, 
da osebam, ki izpolnjujejo novi pogoj ni potrebno pristopiti k 
opravljanju mojstrskega izpita, kar je bilo s sedanjo ureditvijo 
obvezno. Prav tako se s predlogom zakona razširjajo vstopni 
pogoji za pristop k opravljanju mojstrskega izpita na najmanj 
srednjo poklicno izobrazbo, kar bo omogočalo posameznikom 
veliko svobodo pri kreiranju njihove poklicne usmeritve, saj je 
sedanja ureditev bila strogo vezana le na ustrezno izobrazbo. 
Dosedanji kvalifikacijski pogoji za opravljanje obrti podobnih 
dejavnosti, to je najmanj ustrezna poklicna izobrazba ali opravljen 
preizkus strokovne usposobljenosti pri Obrtni zbornici Slovenije, 
se s predlogom zakona odpravlja, s čemer se bistveno sprošča 
vstopni pogoj za opravljanje teh dejavnosti. 

Dosedanji dodatni pogoji za opravljanje obrtnih in obrti podobnih 
dejavnosti, ki se nanašajo na minimalne tehnične in druge pogoje, 
minimalne sanitarno-zdravstvene pogoje in minimalne pogoje 
glede zunanjih površin in so podrobneje določeni s Pravilnikom o 
minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih poslovnih prostorov, 
funkcionalnega zemljišča, drugih zunanjih površin, opreme, naprav 
in delavcev v obrtni obratovalnici (Uradni list RS, št. 17/96) in 
Pravilnikom o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za opravljanje 
obrtnih in obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 14/96), se 
odpravljajo. Predlagatelj ocenjuje, da je predpisovanje dodatnih 
pogojev za opravljanje obrtnih in obrti podobnih dejavnosti 
nepotrebno, saj je od uveljavitve obrtnega zakona leta 1994 do 
sedaj bila sprejeta vrsta zakonov, ki predpisujejo razne pogoje za 
opravljanje gospodarskih dejavnosti torej tudi za obrtne in obrti 
podobne dejavnosti. 

Skladno z odločbo Ustavnega sodišča RS, se s predlogom zakona 
določajo osnove za določanje članarine, določajo se dejavnosti, 
ki se financirajo s članarino tako za Obrtno zbornico Slovenije kot 
območne obrtne zbornice in določa se okvirna sestava organov 
zbornice in način sprejemanja odločitev, s čemer se zagotavlja, 
da sprejete odločitve na teh organih predstavljajo reprezentativen 
odraz interesov obrti. 

S predlogom zakona so opravljene terminološke uskladitve z 
zakonom o poklicnem in strokovnem izobraževanju in nekatere 
druge manjše dopolnitve in spremembe. 
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3. Ocena finančnih posledic 

Z uveljavitvijo zakona ne bi nastale nikakršne dodatne obveznosti 
za proračun, saj zakon ureja zgolj razmerja med Obrtno zbornico 
Slovenije in njenimi člani in v zvezi s tem ne predvideva nikakršne 
dejavnosti ali obveznosti državnih organov. 

Posredne finančne učinke bo imela Obrtna zbornica Slovenije, ki 
ne bo več vodila postopkov izdaje obrtnega dovoljenja za 
opravljanje obrti podobnih dejavnosti in postopkov preizkusov 
strokovne usposobljenosti za opravljanje obrti podobnih dejavnosti 
in to na zmanjšanju prihodkov iz naslova nadomestil za izvajanje 
javnih pooblastil. 

4. Prikaz ureditve v druaih pravnih sistemih in 
prilagojenost pravu EU 

4.1 Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Obrt igra pomembno vlogo v velikem številu držav članic Evropske 
unije, čeprav je primerjava med posameznimi državami pogosto 
težko izvedljiva. Razlog je na eni strani v različnih zakonskih 
definicijah obrtnih dejavnosti, na drugi strani pa nekatere države 
članice EU opredelitve obrtnih dejavnosti sploh nimajo. Ugotovimo 
lahko, da opredeljevanje obrti v državah, ki imajo to področje 
zakonsko urejeno, ni dosledno. Razlike v kriterijih in opredelitvah 
obrtnih gospodarskih celic se posledično kažejo tudi v 
nerazpoložljivosti ali neprimerljivosti statističnih podatkov o obrtni 
dejavnosti. 

a/ Primerjava ureditve obrti po državah EU 

V nadaljevanju za države članice EU ter Norveško in Islandijo so 
predstavljeni štirje ključni dejavniki obrti, ki po državah zelo različno 
opredeljujejo obrtne dejavnosti in jih tako ločujejo od ostalega 
gospodarstva. Ti dejavniki so pravni status podjetja, vrsta poklica 
oziroma potrebno znanje za opravljanje obrtnih dejavnosti, 
gospodarska dejavnost ter velikost podjetja oziroma število 
zaposlenih. V spodnji tabeli so opredeljeni tudi pogoji, ki omogočajo 
pridobitev obrtniškega statusa. 

Poudariti je potrebno, da večina držav EU običajno ne uporablja le 
enega temveč več od zgoraj naštetih opredelitvenih dejavnikov 
obrti. V praksi, na primer, opredelitev obrtnih dejavnosti na podlagi 
poklica precej sovpada z opredelitvijo obrti glede na gospodarsko 
dejavnost. 

Iz spodnje tabele je razvidno, da se pomembnost navedenih 
dejavnikov pri opredeljevanju obrtnih dejavnosti precej razlikuje 
med posameznimi državami. Glede na to, kateri izmed dejavnikov 
je ključen, oziroma prevladuje pri razmejevanju obrti od ostalega 
gospodarstva, lahko države Evropske unije v grobem razdelimo 
v tri skupine. Tako lahko oblikujemo skupine držav, ki definirajo 
obrtne dejavnosti po kriteriju velikosti, dejavnosti (poklicu) ali 
umetnosti. V državah, ki uporabljajo kriterij velikosti, je pri 
opredeljevanju obrtne dejavnosti ključna velikost podjetja, merjena 
s številom zaposlenih delavcev. Kriterij dejavnosti pri razlikovanju 
obrti od drugih dejavnosti ne upošteva velikosti podjetij temveč 
sektor oziroma vrsto dejavnosti oziroma poklica, ki odkazuje na 
dejavnost v kateri gospodarske celice delujejo. V skladu s 
kriterijem umetnosti se med obrt štejejo le tiste gospodarske 
dejavnosti, ki so povezane z umetnostjo. 

Kriterij dejavnosti oziroma poklica, po katerem se obrt razmejuje 
od ostalega gospodarstva v Nemčiji, Avstriji in Luksemburgu, se 
v zakonskih opredelitvah teh državah sicer deloma razlikuje, 
skupna elementa njihove ureditve pa sta (1) dokazilo o 
usposobljenosti (mojstrski izpit) kot prednostni pogoj za pridobitev 
obrtnega dovoljenja in (2) obvezno članstvo pri obrtni zbornici, ki 
deluje kot poklicni in stanovski zastopnik interesov. V zakonih 
naštetih držav EU so navedene natančne liste dejavnosti, ki sodijo 
v obrt ne glede na velikost podjetja. 

Definicija obrti v Italiji, Franciji in na Nizozemskem primarno temelji 
na kriteriju velikosti podjetij, ki je izražen s številom zaposlenih. V 
Italiji se kriterij velikosti podjetja, ki razmejuje obrt od ostalega 
gospodarstva, določa glede na obrtno dejavnost, ki jo opravlja 
posamezen izvajalec obrtne dejavnosti. V Franciji in na 
Nizozemskem pa je za vse obrtne dejavnosti določen enoten 
velikostni kriterij. 

Po kriteriju umetnosti, ki se uporablja v Španiji, Veliki Britaniji in na 
Irskem, v okvir obrtnih dejavnosti sodijo le tiste dejavnosti, ki so 
povezane z umetnostjo. Opredelitev umetnostnih dejavnosti med 
državami ni povsem enotna, ključna razlika pa je dejstvo, da v 
Veliki Britaniji in na Irskem obrt ni pravno oziroma zakonsko 
opredeljena. 

V ostalih državah (Belgija, Grčija, Portugalska, Finska, Švedska 
in Danska idr.) se obrt ne opredeljuje na podlagi zgoraj naštetih 
kriterijev iz različnih razlogov, ki so razvidni iz tabele št. 1 in 
natančnejših opredelitev obrtne ureditve po državah, 
predstavljenih v nadaljevanju. Obrtno ureditev po državah so 
predstavljene z vidika opredelitve obrti, pravno-organizacijskih 
oblik v obrti ter načina povezovanja obrti v obrtne organizacije. 
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NEMČIJA 

Obrtne dejavnosti v Nemčiji ureja Obrtni zakon 
(Handvverksordnung), ki pravzaprav ne definira obrti, temveč 
opredeljuje poslovanje na obrtni način. Najpomembnejši opredelilni 
element obrti je lista obrtnih poklicev, ki odkazujejo na dejavnosti. 
Dejavnosti, ki se opravljajo na obrtni način in za katere je potrebna 
pridobitev mojstrskega naziva, so preko poklicev posredno 
opredeljene v listi A. Namen mojstrskega izpita je varovanje 
obrtnikov pred nelojalno konkurenco. Poleg opravljanja 
mojstrskega izpita obstajajo tudi druge možnosti za pridobitev 
dovoljenja za opravljanje obrtniške dejavnosti. To dovoljenje se 
lahko pridobi tudi na osnovi ustrezne akademske izobrazbe. 
Izredno dovoljenje pa lahko pridobijo državljani drugih članic EU, 
če so obrtniško dejavnost izvajali že v drugi državi članici EU. 

Dejavnosti z liste A so razdeljene na gradbene in preureditvene 
dejavnosti, elektro in kovinarske dejavnosti, lesne dejavnosti, 
tekstilne in usnjarske dejavnosti, prehrambene dejavnosti, 
dejavnosti s področja zdravstva, nege in kemičnega čiščenja ter 
papirne, steklarske, keramične in ostale dejavnosti. Lista B pa 
določa dejavnosti, ki se opravljajo na obrti podoben način in ne 
zahtevajo posebnih usposobljenosti torej brez mojstrskega naziva. 
Dejavnosti z liste B se razvrščajo v vsebinsko podobne skupine 
dejavnosti. 

Obrtna dejavnost se v Nemčiji lahko opravlja v različnih pravno- 
organizacijskih oblikah. Obrtnik lahko opravlja svojo dejavnost 
kot fizična oseba - obrtnik posameznik, obrtni obrati pa so lahko 
v obliki osebnih in kapitalskih družb. 

Opravljanje samostojne obrtne dejavnosti (z liste A) kot stalne 
obrti je dovoljeno obrtnim celicam, ki so vpisane v obrtni register, 
ki ga vodi pristojna Obrtna zbornica. Ob vpisu v obrtni register 
zbornica preveri, če so izpolnjeni vsi zakonski pogoji za opravljanje 
obrti (npr. mojstrski naziv). Za opravljanje obrti podobne dejavnosti 
(z liste B) je ravno tako potreben vpis v register obrti podobnih 
dejavnosti, ki se tudi vodi pri Obrtni zbornici. 

Zakon določa obvezno članstvo v Obrtni zbornici, področno 
združevanje obrtnikov pa ni obligatorno. Obrtne zbornice poleg 
vodenja obrtnih registrov skrbijo tudi za poklicno izobraževanje, 
spodbujajo in zagovarjajo interese obrtništva, določajo strokovne 
izvedence in podobno. 

AVSTRIJA 

Pojem obrti je v Avstriji opredeljen v Zakonu o gospodarskih 
dejavnostih (die Gevverbeordnung) kot dejavnost, ki se opravlja 
na obrtni način. Ker gre za zakon, ki opredeljuje gospodarske 
dejavnosti na sploh, se le del določil zakona nanaša na obrtne 
dejavnosti. Podobno kot v Nemčiji tudi avstrijski zakon opredeljuje 
listo obrtnih dejavnosti, za katere se zahteva dokazilo o 
usposobljenosti v obliki mojstrskega izpita, in jih lahko razvrstimo 
v naslednje skupine: gradbene dejavnosti, kovinarske dejavnosti, 
lesarske dejavnosti, tekstilna in usnjarska dejavnost, 
prehrambena dejavnost, zdravstvena, negovalna, kemična in 
čistilna dejavnost ter steklarska, papirna, keramična in ostale 
dejavnosti. Tudi obrti podobne dejavnosti so v avstrijskem zakonu 
urejene podobno kot to velja za nemško opredelitev tovrstnih 
dejavnosti. Zakon navaja številne dejavnosti, katerih opravljanje 
se ne šteje za obrtno dejavnost. 

Predpogoj za opravljanje obrtnih dejavnosti so z usposabljanjem 
pridobljene določene spretnosti, ki se ugotavljajo preko 
mojstrskega izpita, potrebne pa so tudi določene izkušnje. 

Posamezniki z visoko izobrazbo (pridobljeno na univerzitetnih in 
ostalih študijskih ustanovah) lahko po eno do tri letni praksi 
pridobijo dokazilo o sposobnosti za neko obrt brez opravljanja 
klasičnega mojstrskega izpita. Pravica do opravljanja obrti je 
osebna pravica, ki ni prenosljiva. Obrt opravlja obrtnik. V skladu z 
zakonom se za obrtnika ne šteje le imetnik obrti, temveč tudi 
upravičenec do nadaljevanja obrti in zakupnik obrti. Obrtnik mora 
osebno izpolnjevati pogoje za opravljanje obrti, določene v zakonu 
(npr. usposobljenost). 

Subjekti, ki lahko opravljajo obrtno dejavnost so tako fizične kot 
pravne osebe. V Avstriji lahko obrt opravljajo tako domače kot 
tuje osebe. Tuje osebe lahko opravljajo obrtno dejavnost, če je 
izpolnjen pogoj vzajemnosti ali če dokažejo, da je takšno opravljanje 
obrti v javnem gospodarskem interesu. Pravne osebe, ki nimajo 
niti svojega sedeža niti svoje podružnice v Avstriji, obrti ne smejo 
opravljati, razen če državna pogodba ne določa drugače. 
Avstrijska obrtna ureditev je harmonizirana z direktivami EU, saj 
za državljane EU uporablja posebne pogoje. Tako državljanom 
EU ni potrebno izpolnjevati pogoja vzajemnosti za opravljanje 
obrtne dejavnosti v Avstriji. Poleg tega pozna avstrijsko, podobno 
kot nemško, pravo za državljana druge članice EU možnost 
izredne pridobitve dovoljenja za opravljanje obrtniške dejavnosti, 
če je le-ta že izvajal v drugi državi članici EU. 

Obrtno dejavnost je potrebno priglasiti pri pristojnem upravnem 
organu. V Avstriji upravni organi vodijo obrtne registre. 
Decentralizirane obrtne registre vodijo okrožni upravni organi, 
Zvezno ministrstvo za gospodarske zadeve pa vodi centralni 
obrtni register, v katerem so zajeti podatki iz decentraliziranih 
registrov. 

S pridobitvijo obrtnega dovoljenja je zavezujoče tudi članstvo v 
lokalno pristojnih gospodarskih zbornicah. Gospodarska zbornica 
Avstrije, pa tudi lokalno pristojne (deželne) zbornice imajo poleg 
sekcije Obrt in rokodelstvo še pet drugih sekcij (npr. Industrija, 
Trgovina idr.). Sekcija Obrt in rokodelstvo se naprej deli na 
strokovna združenja, ki so obvezna in se imenujejo cehi. Tako je 
vsak obrtnik član določenega ceha. 

V Luksemburgu je obrt, podobno kot v Nemčiji in Avstriji, 
opredeljena na osnovi seznama obrtnih in obrti podobnih 
dejavnosti, ki vsebuje tudi opise različnih poklicev, katerih izvajanje 
je pogojeno s specifičnim obrtnim znanjem in jih zaradi tega lahko 
opravljamo kot samostojno obrtno dejavnost. Ta seznam razlikuje 
med glavnimi poklici (katerih izvajanje je pogojeno z mojstrskim 
nazivom ali enakovredno diplomo) in obrti podobnimi poklici. Na 
področju obrtnih dejavnosti sta mojstrski izpit ali enakovredna 
diploma pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja. Vzporedni 
parametri opredeljevanja obrti, ki pa niso zakonsko določeni, so 
velikost podjetja, število zaposlenih in način dela. Obrtno dovoljenje 
izda Ministrstvo za gospodarstvo. Obrtne dejavnosti lahko 
opravljajo samostojni podjetniki ali osebne in kapitalske družbe. 

Članstvo samostojnih obrtnikov in lastnikov podjetij, ki izvajajo 
obrti podobne dejavnosti, luksemburški obrtni zbornici je 
obvezujoče. Naloga te obrtne zbornice je skrb za interese 
obrtništva. Za svoje člane je zbornica predvsem dejavna na 
področju prava, davkov, socialnih zadev, podpore na področju 
okolja, energije, računalniške tehnike ipd. 

Tujci iz držav EU lahko v Luksemburgu pridobijo dovoljenje za 
opravljanje obrtne dejavnosti na podlagi za področje obrti veljavnih 
smernic EU. 

LUKSEMBURG 
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ITALIJA 

Obrt v italijanski zakonodaji ni opredeljena glede na način 
opravljanja dejavnosti, kar je npr. značilno za nemško zakonodajo. 
Obrt torej ni dejavnost, ki bi jo lahko na določen, torej obrtni način 
opravljal kdorkoli, ampak je njena opredelitev tesno povezana s 
pojmom obrtnika ali obrtnega podjetja, ki ga zakon opredeljuje z 
vrsto elementov. Če kateri od elementov ni izpolnjen, dejavnost 
ne sodi v okvir obrti. Med opredelilne elemente obrti tako sodi npr. 
pretežno osebno delo obrtnika in obrt kot pretežna dejavnost. 
Obrtnik je tako tisti, ki kot lastnik obrtnega podjetja v njem osebno, 
poklicno, v svojem imenu in v pretežni meri z osebnim, tudi ročnim, 
delom opravlja proizvodno dejavnost in pri tem prevzema polno 
odgovornost za vsa bremena in tveganja, ki izhajajo iz opravljanja 
dejavnosti. Pretežni vložek dela mora torej v obrtnem podjetju 
prevladovati nad vlogo kapitala. Veljavni zakon tako dopušča 
serijsko proizvodnjo, pri čemer pa delovni proces ne sme biti 
povsem avtomatiziran. 

Za razliko od nemške zakonodaje, italijanska obrtna ureditev 
dovoljenja za opravljanje obrtne dejavnosti ne pogojuje s pridobitvijo 
mojstrskega naziva, obrtnik oz. obrtno podjetje pa mora izpolnjevati 
ustrezne tehnične in izobrazbene pogoje, če so le-ti določeni za 
posamezno dejavnost. Prav tako pa italijanska zakonodaja ne 
predvideva liste obrtnih in obrt podobnih dejavnosti. Iz obrtnih 
dejavnosti izključuje kmetijstvo, trgovino in gostinstvo, prav tako 
pa ne vključuje intelektualnih poklicev in drugih storitev, ki ne 
vsebujejo ročnega dela. 

Z elementom pretežnega osebnega dela izvajalcev obrtne 
dejavnosti je povezana omejitev števila zaposlenih. Omejitve 
števila zaposlenih so različne (npr.8 za področje transporta, 10 - 
14 za področje gradbeništva, 32 - 40 za podjetja s področja 
umetniških del, tradicionalnih obrti in krojaštva po meri), odvisne 
pa so od dejavnosti, števila vajencev in naravo dela (npr.serijska 
proizvodnja). 

Iz značaja dela, določil o osebnem delu in prevzemanju tveganj 
izhajajo določila o pravno organizacijskih oblikah izvajalcev obrtnih 
dejavnosti. Obrt je dejavnost, ki jo izvaja podjetnik obrtnik ali obrtno 
podjetje ne glede na to ali gre za podjetje obrtnika kot fizične 
osebe ali za pravno obliko družbe. Poslovanje v obliki 
gospodarskih družb pa je glede na zakonsko opredelitev obrti 
omejena in ne dovoljuje izvajanja obrti v okviru delniških družb, 
oblika družbe z omejeno odgovornostjo pa je dovoljena izjemoma. 
Obrtnikovo osebno vključenost v delovni proces in prevladujočo 
vlogo dela nad kapitalom jasno opredeljuje tudi določilo, da ima 
lahko obrtnik v lasti le eno obrtno podjetje. Obrtnik namreč opravlja 
dejavnost, za katero je usposobljen, v enem podjetju, saj osebna 
vključenost v delovni proces in določilo o obrti kot pretežni 
dejavnosti onemogočata opravljanje dejavnosti v več obratnih 
podjetjih. 

Zakon omogoča občinam, da za izvajanje določenih obrtnih 
poklicev določijo pogoje izvajanja. Med slednjimi je tudi določilo o 
minimalni medsebojni oddaljenosti lokalov, ki opravljajo istovrstno 
obrtno dejavnost. Preverjanje potrebe po dejavnosti v nekem 
okolju je na področju obrtništva enkraten pojav v Evropi. 

V Italiji lahko obrtno podjetje ustanovijo tudi obrtniki iz drugih držav 
članic EU, pogoj za pridobitev dovoljenja oz. vpis v obrtni register 
pa je dokazilo, da v svoji državi izpolnjuje vse pogoje za samostojno 
opravljanje neke obrtne dejavnosti. 

Vpis v obrtni register je za obrtnike in obrtna podjetja obvezen, 
register pa se vodi pri pokrajinskih zbornicah za trgovino, 
industrijo, obrt in kmetijstvo. V obrtni register se morajo vpisati 

tudi konzorciji obrtnih podjetij, ki jih lahko ta ustanovijo z namenom 
doseganja določenih skupnih ciljev (npr. pospeševanje prodaje 
izdelkov,nakup surovin za člane ipd.). Postopek vpisa v register 
vodijo posebne komisije za obrt, ki delujejo v okviru zbornic in 
presojajo izpolnjevanje pogojev za opravljanje obrtne dejavnosti. 
V okviru Ministrstva za industrijo, trgovino in obrt pa deluje Državni 
svet za obrt, ki je dejaven na področju razvojne problematike 
obrti, politike EU na tem področju, spremljanja statističnih podatkov 
o obrtni dejavnosti ipd. Glede na to, da v Italiji torej ni posebne 
obrtne zbornice, se obrtna podjetja z namenom uresničevanja 
svojih specifičnih strokovnih in cehovskih interesov združujejo v 
različna prostovoljna obrtna združenja. 

FRANCIJA 

Obrt je v francoskem pravu urejena s številnimi predpisi (npr. 
Obrtni zakonik, Odredba o obrtnih zbornicah, Odredba o poklicni 
primernosti in obrtnem registru itd.), za razmejevanje obrtnih in 
industrijskih dejavnosti pa sta ključna dva kriterija, in sicer velikost 
obrtnega podjetja in vrsta dejavnosti. Glede na prvi kriterij lahko 
obrtno dejavnost opravlja fizična oseba ali podjetje, ki zaposluje 
do 10 ljudi. Število zaposlenih se lahko poveča na največ 15, če 
nosilec obrti pridobi diplomo obrtniškega mojstra. Podjetje sodi v 
okvir obrti, če samostojen obrtnik izvaja dejavnost na obrtni način 
in tudi sam sodeluje pri delu. 

Glede na drugi kriterij so obrtne dejavnosti opredeljene s posebnim 
seznamom obrtnih dejavnosti, opravljajo pa se v štirih obrtnih 
sektorjih: (1) proizvodnja, (2) predelava, (3) popravila in (4) 
storitve. Dejavnosti so razdeljene v devet različnih skupin, ki 
vključujejo proizvodnjo in predelavo hrane, proizvodnjo in 
predelavo kovin, tekstilno proizvodnjo, proizvodnjo usnja in 
obutve, proizvodnjo lesa in pohištva, gradbeništvo, popravila, 
prevozništvo in ostale dejavnosti. Med obrtne obrti pa se podobno 
kot v italijanski ureditvi ne uvršča trgovina, kmetijstvo in svobodni 
poklici. t 

Poleg navedenih kriterijev pa je za pridobitev statusa obrtnega 
podjetja ključna tudi strokovna usposobljenost nosilca obrtne 
dejavnosti. Le-ta si naziv obrtnika pridobi z ustrezno strokovno 
izobrazbo, ki je predpisana za opravljanje določene obrtne 
dejavnosti in z ustreznimi delovnimi izkušnjami. Ker je opravljanje 
obrtne dejavnosti vezano na nosilca obrtne dejavnosti, ne zadošča, 
da izobrazbene pogoje izpolnjuje pri njem zaposleni delavec. V 
okviru izobraževalnega procesa ima pomembno vlogo vajeništvo, 
izobraževanju in izpopolnjevanju zaposlenih v obrti pa posvečajo 
veliko ne le obrtniki, pač pa tudi obrtne zbornice in država, ki v ta 
namen namenja precej sredstev. 

Obrtna podjetja v Franciji so lahko organizirana kot podjetje 
posameznika, kar je tudi najbolj običajno, poslujejo pa lahko tudi v 
obliki gospodarske družbe. V slednjem primeru je najbolj običajna 
organiziranost v obliki družbe z omejeno odgovornostjo. 

Vsak nosilec obrtne dejavnosti, ki je opredeljena na listi dejavnosti 
in ki zaposluje do 10 ljudi, se mora vpisati v register obrtnikov, ki 
jih vodijo obrtne zbornice. Obrtniki svoje interese na lokalnem 
nivoju uresničujejo v okrožnih obrtnih zbornicah, te pa se 
povezujejo v regijske zbornice in v Nacionalni odbor obrtnih 
zbornic. Slednji zastopa skupne interese okrožnih obrtnih zbornic 
na državni, mednarodni in evropski ravni. Obrtniki pa se glede na 
dejavnost prostovoljno združujejo tudi v različne lokalne 
organizacije, ki delujejo z namenom razvoja in pospeševanja obrti. 
Za ukrepe pri vzpodbujanju obrti na državni ravni pa je odgovorna 
uprava za trgovska, obrtna in storitvena podjetja, ki deluje v okviru 
Ministrstva za ekonomijo, finance in industrijo. 
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NIZOZEMSKA 

Obrt je na Nizozemskem urejena na podoben način kot v Italiji in 
Franciji. V praksi se kot obrt štejejo vsa podjetja z največ 10 
zaposlenimi v dejavnostih, ki so uvrščene na seznam obrtnih 
dejavnosti. Zakonodaja na Nizozemskem gospodarske 
dejavnosti, s tem pa tudi obrtne dejavnosti, deli na štiri ravni, 
katerih izvedba je odvisna od postavljenih pogojev za vsako 
posamezno raven. Za gospodarske dejavnosti, ki pripadajo ravni 
A (npr. kemične pralnice, kovači), ni postavljenih pogojev za 
opravljanje dejavnosti oziroma za njihovo opravljanje ni potrebna 
pridobitev obratnega dovoljenja. Splošna podjetniška sposobnost 
je pogoj za opravljanje gospodarske dejavnosti z ravni B (npr. 
frizerska, optična, juvelirska dejavnosti). Splošna podjetniška 
sposobnost se pokaže z zaključnimi izpiti oziroma z zaključeno 
srednjo šolo. Gospodarske dejavnosti z ravni C pa se smejo 
opravljati le z dokazilom o splošnih podjetniških sposobnostih ter 
o ustreznem podjetniško-tehničnem znanju. Slednje se pridobi z 
ustreznimi poklicnimi izkušnjami ali z diplomo, ki je primerljiva z 
nemškim mojstrskim izpitom (npr. zidarji, tesarji, inštalacijska dela). 
Poleg prej omenjenih znanj pa je za opravljanje dejavnosti z ravni 
C+ potrebno dokazati tudi specifična strokovna oziroma poklicna 
znanja (npr. elektroinštalaterji). V podjetjih, ki zaposlujejo več kot 
enega zaposlenega, ni nujno, da so vsa znanja, ki se zahtevajo 
za opravljanje določene dejavnosti (glede na raven) združena v 
eni osebi. 

Nizozemsko pravo ne ločuje med lastnimi državljani, državljani 
EU in državljani ostalih držav. Predpisi veljajo za vse enako. 

Podjetja, ki na osnovi dovoljenja samostojno opravljajo neko 
gospodarsko, torej tudi obrtno dejavnost, se morajo vpisati v 
register, ki ga vodijo Industrijske in Trgovinske zbornice. 

Interesi malih in srednjih podjetij, med katere sodijo tudi obrtna 
podjetja, so zastopani na nacionalni in evropski ravni v posebnem 
združenju, ki pospešuje izobraževanje, spodbuja rast malih in 
srednjih podjetij ter si prizadeva za politiko, ki bi zagotavljala ugodno 
klimo za obravnavani sektor. Združenje tako opravlja naloge, ki 
jih npr. v Nemčiji in Luksemburgu opravljajo Obrtne zbornice. 
Poleg združenja malih in srednjih podjetij obstajajo še posebna 
združenja obrti. 

ŠPANIJA 

Španski koncept pojmuje obrt kot dejavnosti uporabne umetnosti 
in umetniške študije, ki jo obrtnik opravlja neodvisno. Obrt je v 
Španiji zakonsko urejena, podjetja, ki sodijo v obrtniški sektor pa 
so omejena ne le z vidika dejavnosti (umetnost) temveč tudi z 
velikostnim kriterijem, ki je fleksibilen glede na dejavnost in znaša 
od največ 10 oziroma 15 zaposlenih v obrtni celici. 

Od leta 1995 si Španija prizadeva razpršiti stroge omejitve prejšnje 
definicije obrti z uporabo kriterijev, ki bi v obrtniški sektor zajeli 
večje število podjetij. Novi kriteriji naj bi bili: (1) tesne lastniško- 
upravljavske povezave v podjetju, (2) upravljavska in proizvodna 
znanja vodje podjetja ter njegova neposredna vključenost v 
organiziranje proizvodnje ter (3) zaupanje v človeške vire, ki jih je 
mogoče uporabiti v povezavi s sodobnimi proizvodnimi načini in 
managerskimi tehnikami. Poleg tega imajo uveden koncept obtnih 
dejavnosti, ki navaja 147 takšnih dejavnosti. Prav tako se v Španiji 
težijo k ureditvi pogojev za pridobitev obratovalnega dovoljenja 
za vse bistvene poklicne veje. V kolikor določila o pridobivanju 
poklica za posamezne obrtne poklice že obstajajo, veljajo le-ta 
tudi za tujce. Ti morajo dokazati ustrezno poklicno izobrazbo, 
zahtevano v španskih predpisih. Slednji priznavajo tudi tuje 
poklicno izobraževanje in so s tem v skladu Smernicami EU. 

Obrtna podjetja v Španiji so vpisana v obrtni register, ki ga vodijo 
uradi industrijskega ministrstva na ravni provinc. Vpis v register 
je prostovoljen, nudi pa določene prednosti (davčne ugodnosti). 
Večina podjetij v okviru obrti je član v regionalnih in sektorskih 
gospodarskih združenjih. Odgovornost za obrtne dejavnosti je 
bila v Španiji dodeljena regionalnim oblastem v osemdesetih letih, 
posledica decentralizacije pa so razlike v razumevanju pojma 
obrti med regijami. 

VELIKA BRITANIJA 

V Veliki Britaniji opredeljujejo obrt podobno kot v Španiji, čeprav 
obrtna dejavnost ni zakonsko urejena. Za obrtnika se šteje le 
oseba, ki kot neodvisen delavec proizvaja tradicionalne ali 
umetniško ročno izdelane izdelke v okviru obrtniškega poklica z 
liste poklicev. Pod pojmom obrt se torej združujejo vse dejavnosti, 
v okviru katerih se na obrtni način ali priložnostno izdela izdelek 
ali njegov del, ki se obdela, popravi, okrasi ali na kakšen drug 
način pripravi za prodajo. 

Zato so obrtno podjetja v Veliki Britaniji mala podjetja in zadruge, ki 
proizvajajo in prodajajo manjše količine blaga. Jedro obrtnega 
sektorja predstavljajo tradicionalni obrtni poklici s področja umetne 
obrti (grafična dejavnost, usnje, steklo, keramika, nakit ipd.) 
Britanci nimajo državnih predpisov o dostopnosti ali opravljanju 
poklica. 

Predpisi o registraciji posamezne dejavnosti pri upravnih organih 
se od dejavnosti do dejavnost med sabo razlikujejo. V Veliki Britaniji 
nimajo krovnih organizacij za področje obrtništva z obveznim 
članstvom. Za vsako obrtno področje pa obstajajo regionalna 
obrtna združenja in zveze, v katerih je članstvo prostovoljno. 
Omenjena združenja in zveze izvajajo poklicna izobraževanja 
ter postavljajo svoje standarde kvalitete. Opravljanje izpitov 
usposobljenosti sicer ni pogoj za izvajanje neke gospodarske 
dejavnosti, je pa pogoj za članstvo v omenjenih združenjih in 
zvezah. Obstajajo pa težnje po poenotenju strokovnih zaključnih 
spričeval in organiziranosti poklicnega izobraževanja, zaradi 
česar je bil ustanovljen Izobraževalni svet (National Council for 
Vocational Oualifications). Interese obrtniškega sektorja na 
nacionalni ravni ščiti Obrtniški svet (Crafts Council). 

IRSKA 

Obrtni sektor na Irskem ni zakonsko opredeljen, splošna 
obrtniška zakonodaja ne obstaja. Irsko razumevanje obrti je precej 
podobno kot v Veliki Britaniji, zato se med obrtna podjetja štejejo 
mala in srednje velika podjetja, v katerih prevladuje neavtomatiziran 
in neserijski način proizvodnje.Tako obstaja lista 39 obrtnih 
poklicev. 

Za pridobitev obratovalnega dovoljenja za samostojna obrtna 
celice ni posebnih predpisov. Dovoljenje morajo pridobiti le pravne 
osebe (družbe), ki delujejo na področju obrti. Za podjetja, ki niso 
ustanovljena v obliki osebne ali kapitalske družbe, se registracija 
ne zahteva. Obrtniki iz drugih držav EU lahko opravljajo 
gospodarske dejavnosti pod enakimi pogoji kot irski državljani. 

Interese podjetij zastopajo različna poklicna združenja. Čeprav 
obrtniki niso podvrženi zakonskim omejitvam, igrajo ta poklicna 
združenja pomembno vlogo pri uravnavanju dostopa do 
posameznih poklicnih področij ter tako članstvo pogojujejo z 
izobraževalnimi zahtevami in drugimi pogoji. Na državni ravni je 
najpomembnejše telo Obrtniški svet, ki spodbuja razvoj trga za 
irske obrtniške izdelke, spodbuja kvaliteto, pripravlja ukrepe na 
področju izobraževanja ipd. 

poročevalec, št. 90 12 6. november2003 



BELGIJA 

Obrt v Belgiji ni zakonsko definirana. Obrtnik je oseba, ki kot 
glavni ali stranski poklic izvaja neko delo, povezano s specifičnim 
znanjem in izkušnjami. Obstaja lista obrtnih poklicev, ki so razdeljeni 
v 11 obrtnih kategorij. Pogoje za pridobitev posameznega poklica 
določa zakonodaja o izvajanju gospodarske dejavnosti v malih in 
srednjih trgovinskih in obrtnih podjetjih. Za dejavnosti, kot so npr. 
frizer, mesar, gradbena dejavnost, je dostop do poklica pogojen s 
potrdilom o usposobljenosti. To se dodeli, če posameznik dokaže 
podjetniška, ekonomska in strokovna znanja. Hkrati se za 
določene dejavnosti zahteva tudi opravljanje praktične učne dobe 
pri mojstru ali v okviru poklicne oziroma tehnične šole. 

Izvajalci gospodarskih, s tem pa tudi obrtnih dejavnosti, iz držav 
članic EU, potrebujejo v Belgiji dovoljene Obrtne ali Gospodarske 
zbornice tiste belgijske province, v kateri želijo opravljati dejavnost. 
Priznavanje usposobljenosti drugih državljanov za opravljanje 
dejavnosti temelji na predložitvi potrdila, ki ga izda pristojen organ 
matične države. 

Centralni obrtni register vodi Ministrstvo za gospodarska 
vprašanja, obrtne registre pa vodijo tudi pristojne službe pri 
Trgovinskem sodišču. V obrtni register se mora vpisati vsak 
obrtnik, ki se ne ukvarja s trgovino, obrtniki trgovci pa se morajo 
vpisati v trgovinski register. 

Za obrt so pomembne mnoge državne in pol državne ustanove, 
na nacionalni ravni pa so dejavni tudi obrtne in trgovinske zbornice, 
ki pa za razliko od Nemčije nimajo statusa telesa javnega prava, 
s tem pa nimajo večjih pristojnosti in nalog na obrtnem področju. 

GRČIJA 

V Grčiji ni enotnega obrtnega prava in s tem formalne definicije 
obrti. Kljub temu pa obstaja konsenz o razumevanju pojma obrti, 
ki predstavlja samostojne nosilce dejavnosti, ki osebno in z 
vključevanjem družinskih članov opravljajo vse delovne korake 
in pri tem uporabljajo le enostavne tradicionalne tehnike. Gre za 
podjetnike posameznike ali družinska podjetja, ki zaposlujejo do 
10 delavcev. Obrt zajema dejavnosti s področja umetne obrti ter 
vse male storitvene in trgovinske družbe. 

Za samostojno izvajanje gospodarske dejavnosti se v Grčiji 
zahteva vrsta uradnih dovoljenj in prijav. Pogoj za pridobitev 
poklicnega dovoljenja pa ureja več pravnih predpisov. Za 
samostojno izvajanje poklica v obrti se za določene poklice (optik, 
avtomehanik, električare ipd.) zahteva uradno dovoljenje oziroma 
licenca, ki je vezana na dokazilo o usposobljenosti v obliki 
ustreznega izobraževanja in opravljenega izpita. 

Državljani držav članic EU lahko opravljajo gospodarske, torej 
tudi obrtne dejavnosti pod enakimi pogoji kot grški državljani. 

Vsako podjetje ne glede na velikost in neodvisno od sektorja se 
mora prijaviti pri lokalni zbornici, ki je podobno kot v Italiji pristojna 
za več sektorjev (trgovina, industrija, obrt itd.). Večina obrtnih 
podjetij je zastopanih tudi v sektorskih organizacijah malih in 
srednjih podjetij. Večina obravnavanih združenj deluje v okviru 
krovne Zveze obrtnikov in gospodarstvenikov Grčije, ki zastopa 
interese manjših gospodarskih celic na nacionalni ravni. 

PORTUGALSKA 

Poklice in dejavnosti, ki jih v državah članicah EU pripisujejo obrt, 
na Portugalskem uvrščajo med mala in srednja podjetja in industrije. 

Uradna definicija obrtnika ni natančno opredeljena, v splošnem 
pa obrtnike označujejo kot osebe, ki v družinskih podjetjih ali kot 
podjetniki posamezniki predelujejo surovine, proizvajajo blago ali 
ponujajo servisne storitve. Pomembno je, da je obrtnik neposredno 
vključen v delo podjetja in da zagotavlja visoko kvaliteto 
mojstrskega, pretežno ročnega dela. Med obrtna podjetja se 
štejejo podjetja z največ 9 zaposlenimi, ki opravljajo dejavnost z 
liste obrtnih dejavnosti oziroma poklice z liste obrtnih poklicev. Za 
pridobitev obrtnišk&ga poklica se ne zahteva izpolnjevanje 
posebnih kvalifikacijskih pogojev. Vsi, ki opravljajo neko 
gospodarsko dejavnost, morajo biti vpisani v državni register. 

Državljani EU lahko pod enakimi pogoji kot domači državljani 
opravljajo dejavnost ali ustanovijo podružnico na Portugalskem. 

Združevanje obrtnikov na Portugalskem ni posebej izrazito. Država 
nima obrtnih zbornic, mala in srednja podjetja, katerih dejavnosti 
imajo obrtni značaj, so vključena v industrijske in trgovinske 
zbornice, za katere ni predvidenega članstva. 

FINSKA 

Na Finskem se gospodarske dejavnosti delijo na proste in na 
tiste, ki so zakonsko uravnavane. Enako velja tudi za obrt, saj je 
ne obravnavajo kot posebno gospodarsko vejo. Za samostojno 
opravljanje dejavnosti obrtnega značaja praviloma ni potrebno 
imeti dodatnih kvalifikacij, izjema pa so vse obrtne dejavnosti, ki 
jim zakon zaradi njihove narave posebej določa pogoje za 
izvajanje (elektro, plinske in avtomehanične dejavnosti). 

Kljub temu, da zakon za večino dejavnosti ne predpisuje obveznih 
potrdil o usposobljenosti, pa na Finskem podobno kot v Veliki 
Britaniji dokazilo o kvalifikaciji izdajajo različna poklicna združenja. 

Opravljanje obrtne dejavnosti je pogojeno s stalnim bivališčem na 
Finskem. To velja tudi za tujce, razen za državljane EU, ki so od 
leta 1995 po statusu izenačeni z matičnimi državljani. 

Organizacij obrtnikov v obliki obrtnih zbornic na Finskem ni, interesi 
obrtnih celic pa se uresničujejo preko združenja delodajalcev. 

ŠVEDSKA 

Obrtni sektor na Švedskem ni zakonsko urejen, hkrati pa ni niti 
neke splošno sprejete definicije obrti. Obstaja pa lista približno 
100 poklicev, za katere je mogoče pridobiti mojstrski naziv, ki 
predstavlja potrdilo o specifičnih znanjih in usposobljenosti. Za 
opravljanje samostojne obrtne dejavnosti je potrebna ustrezna 
obrtna izobrazba. Le izvajanje določenih dejavnosti (npr. elektro, 
sanitarna dejavnosti) je pogojeno z opravljanjem mojstrskega 
izpita. 

Švedska (vsaj pri zbiranju statističnih podatkov o obrti) uporablja 
velikostno opredelitev obrti, ki jo povzema po Smernici EU 
(COM(96) 261). V skladu s tem v obrtni sektor sodijo vsa mikro 
podjetja, torej podjetja, ki zaposlujejo manj kot 10 zaposlenih, 
vključno s podjetniki-posamezniki, ne glede na gospodarsko 
dejavnost, v kateri podjetja delujejo. 

Na Švedskem nimajo posebnih obrtnih organizacij, vsa podjetja, 
torej tudi mikro podjetja, ki sodijo v obrtni sektor, pa se morajo 
registrirati pri Ministrstvu za industrijo in trgovino. 

Švedska zakonodaja enakovredno obravnava na Švedskem 
bivajoče danske, finske, islandske in norveške državljane ter 
državljane EU. 
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DANSKA 

Na Danskem obrt ni opredeljena s posebnim obrtnim zakonom, 
temveč jo ureja, tako kot ostale gospodarske dejavnosti, Zakon 
o gospodarskih dejavnostih. Zakon ne razlikuje med 
gospodarskima vejama obrt in industrija, v obrtno dejavnost 
oziroma med mala podjetja pa sodijo tista podjetja, ki z manj kot 
50 zaposlenimi opravljajo obrti podobno dejavnost. Obrtna podjetja 
se na podlagi liste obrtnih poklicev in dejavnosti delijo v štiri skupine, 
to so gradbena dejavnost, proizvodna dejavnost, trgovina na 
drobno in storitvena dejavnost. 

Zakon ne zahteva posebnega dokazila o strokovni 
usposobljenosti za samostojno opravljanje poklica v okviru obrti. 
Izjeme obstajajo za določene poklice, npr. elektroinštalaterji, 
zobotehniki. V teh primerih je za opravljanje obrtne dejavnosti 
potrebo pridobitev ustreznega dovoljenja, izdanega na osnovi 
šolanja in opravljenega strokovnega izpita v okviru posameznega 
poklica. 

Za samostojno opravljanje poklica v drugih obrtnih skupinah ni 
potrebno pridobiti niti dovoljenja niti se ni potrebno registrirati. 
Dansko pravo torej ne pogojuje izvajanje dejavnosti z registracijo, 
izjeme pa veljajo za podjetja z omejeno odgovornostjo. 

Danska zakonodaja državljane EU obravnava enako kot danske 
državljane. Poleg izpolnjevanja pogojev, ki jih Danska postavlja 
za svoje državljane, morajo državljani EU predložiti potrdilo o 

Na podlagi podatkov iz zgornje tabele lahko ugotovimo, da so v 
državah, ki obrt opredeljujejo po poklicnem kriteriju (Avstrija, 
Nemčija, Luksemburg), prisotni stabilni trendi tako na področju 
števila obrtnih obratov kot z vidika števila zaposlenih v obrti. 

Leta 1995 je delež obrtnih podjetij v celotnem številu podjetij v 
avstrijskem gospodarstvu znašal dobrih 19 odstotkov, obrtni 
sektor pa je zaposloval 12,5 odstotkov vseh zaposlenih. 
Povprečna velikost obrtnega obrata, merjena s številom 
zaposlenih, se v Avstriji v obdobju devetdesetih let skorajda ni 
spremenila in je znašala 6,9 zaposlenega na obrat v letu 1991, 

opravljanju obrtne dejavnosti v matični državi in znanju danščine. 
S pogojevanjem opravljanja dejavnosti z znanjem jezika danska 
zakonodaja odstopa od Smernic EU. 

Na Danskem podobno kot na Švedskem ni oblikovanih obrtnih 
organizacij javnega prava. Temeljna organizacija za mala in srednja 
podjetja na Danskem je centralno združenje malih in srednjih 
podjetij, ki kot krovna organizacija zastopa ekonomsko 
komercialne in politične interese malih in srednjih podjetij. 

b/ Empirična primerjava med državami EU 

Kot je že omenjeno, so podatki o številu obrtnih obratov in 
zaposlenih v njih slabo primerljivi med državami Evropske unije, 
saj izvirajo iz različnih opredelitev obrti. Zato so v nadaljevanju 
predstavljeni podatki po skupinah držav, v katerih je obrt 
opredeljena v skladu z vsebinsko podobnimi kriteriji, torej kriterij 
velikosti, dejavnosti ter umetnosti. 

V nadaljevanju so poleg podatkov iz tabele 1 uporabljeni za oceno 
značilnosti in pomena obrtnega sektorja v gospodarstvu po 
nekaterih evropskih državah še drugi viri (Euro Info Centre Net- 
work, Handvverk und KMU in der EU, nemški Statistični urad ipd). 
Znova pa je potrebno poudariti, da so podatki na ravni držav med 
sabo »pogojno« primerljivi le za tiste države, ki obrtno dejavnost 
opredeljujejo na podlagi enakih kriterijev. 

leta 1998 pa 6,8 zaposlenega na obrat. Ekonomske celice v 
obrtnem sektorju v Avstriji ustvarjajo približno 2,8 odstotkov 
celotnega izvoza države, pri čemer je ta delež v devetdesetih 
letih naraščal. Izvozna usmerjenost obrtnega sektorja je torej 
naraščala hitreje kot izvoz v avstrijskem gospodarstvu kot celoti. 

Obrtni sektor v Nemčiji ustvarja skoraj 10 odstotkov bruto 
domačega proizvoda ter ustvarja 2 odstotka celotnega nemškega 
izvoza. Povprečna velikost obrtnega obrata se je v Nemčiji 

' povečala s 7,6 v letu 1991 na 10,2 delavca na obrtni obrat v letu 
1998. 

Tabela 2: Število obrtnih obratov in zaposlenih v njih glede na nacionalne definicije za 
 nekatere države EU (v tisoč)   

l Kriterijdejavnosti- mmmsmrn 
Avstrija Število obrtnih obratov 42 42 43 

Število zaposlenih 288 292 292 
Nemčija Število obrtnih obratov 598 598 607 

Število zaposlenih 4516 6409 6171 
Luxemburg Število obrtnih obratov 4 4 . 

Število zaposlenih 41 44 _ 
v ... ' " ■ , -/v ■ p« yr;' 

Francija Število obrtnih obratov 854 821 819 
Število zaposlenih 2245 2063 2757 

Italija Število obrtnih obratov 1140 1326 1338 
Število zaposlenih 3112 3108* . 

Nizozemska Število obrtnih obratov 101 101 145 
Število zaposlenih 354 308 433 

'-••-'■in 
j»»r/!»J- y rsrr i!'"- 

J Španija Število obrtnih obratov 14 15 15 
Število zaposlenih 48 46 46 

* podatek za leto 1994 
Vir: The European Observatory for SMEs - Sixth Report 
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V Franciji je trend števila obrtnih obratov padajoč, na drugi strani 
pa se število zaposlenih v obrti povečuje. Zato se je povprečno 
število delavcev v obratu povečalo z 2,6 v letu 1991 na 3,4 v letu 
1998. Obrtni sektor v Franciji ustvarja približno 5 odstotkov bruto 
domačega proizvoda ter prispeva več kot 4 odstoten delež k 
celotnemu izvozu francoskega gospodarstva. 

V Italiji obrtni sektor ustvari kar 12 odstotkov bruto domačega 
proizvoda. Število obrtnih obratov se povečuje, podatki o številu 
zaposlenih v njih pa so pomanjkljivi in zato ne morem soditi o 
velikosti obrtne celice v Italiji. Podjetja v obrti so zelo izvozno 
usmerjena, saj ustvarjajo kar 18,3 odstotka celotnega italijanskega 
izvoza. 

Na Nizozemskem število obratov in zaposlenost v njih naraščata 
od leta 1995 naprej. Obrt po ocenah ustvarja 3,5 odstotka bruto 
domačega proizvoda. 

V Španiji, ki pri opredelitvi obrti sledi kriteriju umetnosti, je po 
naraščanju zaposlenosti v obrti v začetku devetdesetih v sredini 
desetletja prišlo do izgube delovnih mest. Zaposlenost in število 
obratov v obrtnem sektorju sta se proti koncu devetdesetih ustalila. 
Obrtni sektor v španskem gospodarstvu nima posebnega 
pomena, saj prispeva k bruto domačemu proizvodu manj kot 0,5 
odstotka. 

Za države, ki pri opredeljevanju obrti sledijo drugačnim kriterijem, 
so podatki o obrtnem sektorju zelo omejeni oziroma nedosegljivi, 
zato omenjene države empirično niso obravnavane. 

4.2. Prilagojenost obrtnega zakona pravu Evropske 
unije 

S spremembami in dopolnitvami obrtnega zakona v letu 2000 
(Uradni list RS, št. 61/00), s katerimi se je v zakon dodalo novo 
poglavje: »Pogoji za opravljanje obrtni dejavnosti oseb iz držav 
članic Evropske unije«, je bil obrtni zakon v celoti usklajen s 
pravom EU. 

Cilj in načela navedenih sprememb in dopolnitev obrtnega zakona 
so bile, da se za državljane in pravne osebe držav članic EU 
odpravijo diskriminatomi ukrepi oziroma tisti ukrepi, ki nasprotujejo 
ali niso v skladu s primarno in sekundarno zakonodajo prava EU 
in jih poudarja tudi Bela knjiga v II. poglavju: Skupni trg in 
predpristopni položaj. 

II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Obrtnem zakonu (Uradni list RS, št. 50/94, 36/00- ZPDZC, 61/ 
00 in 42/02), se v 1. členu besedilo: »določa obrt kot način 
opravljanja dejavnosti« nadomesti z besedilom: »določa kaj je 
obrtna dejavnost«. 

V 1., 4., 6., 15., 16., 19., 20. in 31. členu ter v naslovu III. poglavja 
se beseda: »umetna« v različnih sklonih in oblikah nadomesti z 
besedo: »umetnostna » v ustreznih sklonih in oblikah. 

2. člen 

Besedilo 2. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»(1) Obrtna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki se opravlja v 
skladu s 5. členom tega zakona in za opravljanje katere je potrebna 
ustrezna poklicna usposobljenost. 

(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi obrtne dejavnosti in 
mojstrske nazive.« 

3. člen 

V prvem odstavku 3. člena se črta besedilo: » na način, ki je obrti 
podoben in je določena v listi B«. 

Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

»(2) Vlada Republike Slovenije z uredbo iz drugega odstavka 
prejšnjega člena določi obrti podobne dejavnosti. Predlog seznama 
obrti podobnih dejavnosti pripravi ministrstvo, pristojno za obrt, v 
soglasju z Obrtno zbornico Slovenije in Gospodarsko zbornico 
Slovenije.« 

4. člen 

V prvem odstavku 5. člena se črtajo besede: «in obrti podobna« 
in doda nova tretja alineja, ki se glasi: 
»- da se opravlja trajno«. 

Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se 
glasita: 

»(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, ne šteje za obrtno 
dejavnost tista dejavnost, ki se opravlja v majhnem obsegu, kot 
dopolnitev ostalim dejavnostim gospodarskega subjekta. 

(3) Obrti podobna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki je 
tradicionalno povezana z obrtjo in jo kot glavno dejavnost trajno 
opravljajo samostojni podjetniki posamezniki in gospodarske 
družbe, ki spadajo med majhne družbe, razen dejavnosti trgovine, 
finančnega posredništva, poslovanja z nepremičninami, svetovalne 
dejavnosti (pravno, davčno, podjetniško in tehniško svetovanje 
ter projektiranje), zdravstva in socialnega varstva ter dejavnosti 
prometa in zvez.« 

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. 

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek, njegovo besedilo 
pa se spremeni, tako da se glasi: 

»(5) Storitvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka določi Vlada 
Republike Slovenije z uredbo iz drugega odstavka 2. člena tega 
zakona.« 

Dosedanji četrti odstavek postane šesti odstavek, v njegovem 
besedilu pa se beseda »prvi« nadomesti z besedo »tretji«. 

Dosedanji peti odstavek postane sedmi odstavek, v njegovem 
besedilu pa se beseda »prvi« nadomesti z besedo »tretji«. 

5. člen 

V prvem odstavku 6. člena se črtata vejica in besedilo: »obrti 
podobne dejavnosti«. 

Doda se novi tretji odstavek, ki se glasi: 

»(3) Pravico do opravljanja obrti podobne dejavnosti se pridobi z 
vpisom v obrtni register. Registrsko sodišče pošlje Obrtni zbornici 
Slovenije po vpisu v sodni register izvod registrskega lista za 
gospodarsko družbo, ki spada med majhne družbe, oziroma 
samostojnega podjetnika posameznika, in opravlja obrti podobno 
dejavnost. Davčni organ pošlje Obrtni zbornici Slovenije po vpisu 
v vpisnik izvod priglasitvenega lista samostojnega podjetnika 
posameznika, ki opravlja obrti podobno dejavnost. Obrtna zbornica 
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Slovenije po uradni dolžnosti vpiše družbo ali samostojnega 
podjetnika posameznika, ki opravlja obrti podobno dejavnost, v 
obrtni register. Zoper sklep o vpisu je dovoljena pritožba. O pritožbi 
odloča ministrstvo, pristojno za obrt.« 

6. člen 

V prvem odstavku 7. člena se besedilo: »samostojni podjetnik 
posameznik ali gospodarska družba« nadomesti z besedilom: 
»samostojni podjetnik posameznik, gospodarska družba ali obrtna 
zadruga«. 

7. člen 

8. člen se črta. 

8. člen 

Besedilo 9. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»(1) Pogoj za pridobitev obrtnega dovoljenja je mojstrski naziv ali 
najmanj višja strokovna izobrazba ustrezne smeri z najmanj 
triletnimi izkušnjami. 

Obrtno dovoljenje lahko pridobi tudi oseba, ki je: 
- šest zaporednih let opravljala obrtno dejavnost kot samo 
zaposlena oseba ali kot poslovodni delavec, 
- tri zaporedna leta opravljala obrtno dejavnost kot samo zaposlena 
oseba ali kot poslovodni delavec, če se je predhodno vsaj tri leta 
usposabljala za to dejavnost, kar potrjuje z nacionalno priznano 
listino ali na drug način, ki ga pristojni strokovni organ šteje kot 
izpolnitev zahtev, 
- tri zaporedna leta opravljala obrtno dejavnost kot samo zaposlena 
oseba ali poslovodni delavec, če je to dejavnost predhodno 
opravljala najmanj 5 let kot zaposlena oseba, 
- pet zaporednih let opravljala obrtno dejavnost kot samo 
zaposlena oseba, če se je predhodno vsaj tri leta usposabljala za 
to dejavnost, kar potrjuje z nacionalno priznano listino ali na drug 
način, ki ga pristojni strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev.« 

9. člen 

V prvem odstavku 10. člena se črta besedilo: »prve alinee prvega 
odstavka oziroma prve alinee drugega odstavka« 

V drugem odstavku se na koncu odstavka doda nova peta alinea, 
ki se glasi: 

»- obrtna zadruga, če zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje 
pogoj iz prvega odstavka tega člena.« 

10. člen 

12. člen se črta. 

11. člen 

V prvem odstavku 13. člena se črta besedilo: », prav tako ima na 
podlagi tega pravico opravljanja obrti podobne dejavnosti«. 

12. člen 

Naslov drugega podpoglavja II.poglavja se spremeni tako, da se 
glasi: «2. Opravljanje obrtne dejavnosti«. 

13. člen 

V četrtem odstavku 14. člena se zadnji stavek spremeni tako, da 
se glasi: 

» O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za obrt. V primerih, ko 
gre za opravljanje dejavnosti s področja trgovine in gostinstva, 
odloča ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, ko gre za 
opravljanje dejavnosti s področja prevozniške dejavnosti pa 
ministrstvo, pristojno za promet.« 

14. člen 

V tretjem odstavku 17. člena se doda nova prva alineja, ki se 
glasi: 
»- da dejavnost ni obrtna dejavnost oziroma obrti podobna 
dejavnost iz 5. člena tega zakona.« 

Dosedanja prva, druga in tretja alinea postanejo druga, tretja in 
četrta alinea. 

15. člen 

V prvem odstavku 18. člena se črtata besedi: »tretjega odstavka«. 

16. člen 

V 21 „22., 23. in 44. členu se beseda »učenec« v različnih sklonih 
in oblikah, nadomesti z besedo "vajenec" v ustreznih sklonih in 
oblikah. 

17. člen 

V tretjem odstavku 21. člena se črta besedilo » oziroma tisti, ki 
ima pravico do izobraževanja«. 

V petem odstavku se besedilo: »VI. in VII. stopnji« nadomesti z 
besedilom: » višji strokovni šoli, visoki strokovni šoli ali univerzi«. 

18. člen 

Naslov drugega podpoglavja VI. poglavja se spremeni, tako da se 
glasi: 

»2. Zaključni izpit« 

19. člen 

Besedilo 25. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»(1) Izobraževanje po programih za pridobitev srednje poklicne 
izobrazbe v dualni organizaciji se konča z zaključnim izpitom. 

(2) Zaključni izpit obsega strokovno-teoretični del, ki se opravlja 
v ustrezni šoli in praktični del, ki ga organizira Obrtna zbornica 
Slovenije.« 

20. člen 

Besedilo 28. člena se spremeni, tako ki se glasi: 

»Pravico do opravljanja mojstrskega izpita pridobi, kdor: 
- je pridobil srednjo poklicno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj 
na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit; 
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- je pridobil srednjo strokovno izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj 
na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit; 
- ima najmanj višjo strokovno izobrazbo in vsaj eno leto izkušenj 
na področju, na katerem želi opravljati mojstrski izpit.« 

21. člen 

V prvem odstavku 30. člena se za besedo: "sklenjenih" doda 
beseda: "učnih", črtata se besedi: "o izobraževanju", beseda: 
"pomočniških" pa se nadomesti z besedo: "zaključnih". 

22. člen 

V 31. členu se besedilo: »na obrtni način, obrti podoben način« 
nadomesti z besedilom: » kot obrtno dejavnost, obrti podobno 
dejavnost «. 

23. člen 

Na koncu 32. člena se pika nadomesti z vejico in doda besedilo: 
»združujejo pa se lahko tudi fizične osebe.«. 

24. člen 

V prvem odstavku 34. člena se za besedami: »izvaja javna 
pooblastila« doda besedilo: »po tem in drugih zakonih,«. 

V napovednem stavku drugega odstavka se za besedama: »javna 
pooblastila« dodajo besede: »po tem zakonu«. 

V drugem odstavku se za četrto alineo doda nova peta alinea, ki 
se glasi: 

»- izvaja nacionalne poklicne klasifikacije za obrti podobne 
dejavnosti.« 

25. člen 

Besedilo 35. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Obrtno zbornico Slovenije upravljajo njeni člani preko svojih 
izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih zbornice. 

Organi Obrtne zbornice Slovenije so: skupščina, upravni odbor, 
nadzorni odbor, organizacijsko-kadrovska komisija, predsednik 
in podpredsednik ter generalni sekretar.« 

26. člen 

Za 35. členom, se doda nov 35a. člen, ki se glasi: 

»35.a člen 

(1) Skupščina Obrtne zbornice Slovenije zbornice je njen najvišji 
organ. Število mest v skupščini je določeno s statutom Obrtne 
zbornice Slovenije. V skupščini se zagotavlja zastopanost članov 
preko območnih obrtnih zbornic, strokovnih sekcij Obrtne 
zbornice Slovenije, Odbora obrtnih zadrug organiziranih v Obrtni 
zbornici Slovenije in Združenja delodajalcev obrtnih dejavnosti 
Slovenije. 

(2) Območne obrtne zbornice imajo v skupščini vsaka po enega 
predstavnika. 

(3) Strokovne sekcije Obrtne zbornice Slovenije, ki jih sestavljajo 
predstavniki sekcij dejavnosti iz vsake območne obrtne zbornice, 
imajo v skupščini vsaka po enega predstavnika. 

(4) Odbor obrtnih zadrug in Združenje delodajalcev obrtnih 
dejavnosti Slovenije imata v skupščini vsak po enega 
predstavnika. 

(5) Subjekti iz drugega, tretjega in četrtega odstavka tega člena 
določijo svojega predstavnika v skupščini v skladu s svojimi statuti 
in poslovniki ter v skladu s statutom Obrtne zbornice Slovenije.« 

27. člen 

Besedilo 37. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»(1) Območna obrtna zbornica je oseba javnega prava in je 
samostojna strokovno-poslovna organizacija, ki deluje na 
določenem območju. 

(2) Območne obrtne zbornice spremljajo in obravnavajo 
problematiko obrti, skrbijo za njen skladen razvoj, zastopajo 
interese svojih članov pred organi lokalnih in regionalnih skupnosti, 
vodijo obrtni register na območju svojega delovanja ter opravljajo 
naloge, pomembne za celovito delovanje obrtno zborničnega 
sistema, ki jim jih poveri Obrtna zbornica Slovenije.« 

28. člen 

Na začetku 38. člena se dodata nova prvi in drugi odstavek, ki se 
glasita: 

»(1) Območno obrtno zbornico upravljajo njeni člani preko svojih 
izvoljenih oziroma imenovanih predstavnikov v organih območne 
obrtne zbornice. 

(2) Organi območne obrtne zbornice so: skupščina, upravni odbor, 
nadzorni odbor in predsednik.« 

V dosedanjem prvem odstavku, ki postane tretji odstavek, se 
pred besedo: »določijo«, doda beseda: »podrobneje«. 

Dosedanji drugi odstavek postane četrti odstavek. 

29. člen 

V prvem odstavku 39. člena se prva in druga alineja nadomestita 
z novimi alinejami, ki se glasijo: 

»- obveznega članskega prispevka (v nadaljnjem besedilu: 
članarina), 

- posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo na interesni 
podlagi, 

- nadomestil za zaračunavanje storitev pri izvajanju javnih 
pooblastil, 

- plačil za opravljene storitve, 

- drugih virov.« 
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Za prvim odstavkom se dodata nova drugi in tretji odstavek, ki se 
glasita: 

»(2) Osnova za določitev članarine, ki jo plačujejo člani zbornice, 
je: 

- pri fizičnih osebah, ki so iz naslova opravljanja dejavnosti 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovane, zavarovalna 
osnova, ki se uporablja za obračun prispevka za zdravstveno, 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar ta ne sme biti nižja 
od najnižje pokojninske osnove, povečane za povprečno stopnjo 
davkov in prispevkov, in ne višja od dvakratne najnižje pokojninske 
osnove, povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, 

- pri fizičnih osebah, ki iz naslova opravljanja dejavnosti niso 
zdravstveno, pokojninsko in invalidsko zavarovane, najnižja 
pokojninska osnova, povečana za povprečno stopnjo davkov in 
prispevkov, 

- pri fizičnih osebah, ki osebno opravljajo dejavnost domače in 
umetnostne obrti in presegajo milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, najnižja pokojninska 
osnova, povečana za povprečno stopnjo davkov in prispevkov, 

- pri pravnih osebah (gospodarske družbe, obrtne zadruge in 
njihova združenja) nominalni znesek določen za posamezno leto, 
ki ne sme biti višja od dvakratnika najnižje pokojninske osnove, 
povečane za povprečno stopnjo davkov in prispevkov. 

(3) Fizične osebe, ki osebno opravljajo dejavnost domače ali 
umetnostne obrti in ne presegajo milijon in pol tolarjev skupnih 
prihodkov iz poslovanja v preteklem letu, ne plačujejo članarine.« 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane četrti odstavek, se 
črta beseda: »Osnovo« in vejica za njo. 

Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postaneta peti, šesti in 
sedmi odstavek. 

Na koncu dosedanjega šestega odstavka, ki postane osmi 
odstavek, se doda nov stavek, ki se glasi: 

» V postopkih izvajanja javnih pooblastil Obrtna zbornica Slovenije 
ne zaračunava upravnih taks.« 

Dosedanji sedmi odstavek se črta. 

Doda se novi deveti odstavek, ki se glasi: 

»(9) Davčni organi, ki v skladu zakonom, ki ureja davčni postopek, 
odmerjajo, pobirajo in izterjujejo članarino, so dolžni seznanjati 
Obrtno zbornico Slovenije o odmerjeni, pobrani in izterjani 
članarini.« 

30. člen 

Besedilo 40. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»(1) Obrtna zbornica Slovenije s članarino financira: 

-naloge spremljanja in obravnavanja problemov pomembnih za 
skladen razvoj obrti, 

- naloge s področja poklicnega izobraževanja in izobraževanja 
svojih članov: 

- naloge zastopanja interesov obrtnega dela gospodarstva v 
postopkih sprejemanja in izvajanja zakonov, strategij in drugih 
aktov s področja gospodarskega sistema in gospodarske politike, 

- naloge, ki se v skladu s tem zakonom in statutom Obrtne zbornice 
Slovenije opravljajo po programih za potrebe članstva oziroma 
obrti, 

- posamične oblike svetovanj in strokovne pomoči članom na 
njihovo zahtevo kot splošni napotki, ki ne zahtevajo izdelave 
posebej prilagojenih gradiv za posameznega člana, po načelih 
svetovalnih organizacij, 

(2) S članarino se zagotavljajo tudi materialno kadrovski pogoji 
za delovanje zbornice, projekte in druge dogovorjene naloge 
zbornice. 

(3) Sredstva za opravljanje drugih dejavnosti zbornica pridobiva 
na trgu.« 

31. člen 

Besedilo 41. člena se spremeni, tako da se glasi: 

»(1) Območna obrtna zbornica zagotavlja (pridobiva) sredstva 
za opravljanje svojih nalog iz: 

- članarine, 

- posebnih namenskih sredstev, ki jih člani zagotavljajo na interesni 
podlagi, 

- plačil za opravljene storitve, 

- in drugih virov. 

(2) Glede osnov, načina določitve in plačevanja članarine 
območne obrtne zbornice in nalog, ki jih območne obrtna zbornica 
financira iz članarine, se smiselno upbrabljajo določbe 39. in 40. 
člena tega zakona. 

(3) Višino članarine in drugih sredstev iz prvega odstavka tega 
člena, določi skupščina območne obrtne zbornice v skladu s 
svojim statutom in s statutom Obrtne zbornice Slovenije.« 

32. člen 

V 42. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Nadzor nad zakonitostjo in namembnostjo porabe sredstev 
iz članarine, ki jih pridobivajo Obrtna zbornica Slovenije in območne 
zbornice, opravlja Računsko sodišče Republike Slovenije.« 

33. člen 

V tretjem odstavku 42.e člena se za besedo » Sloveniji« postavi 
pika in črta besedilo », če je ta pridobljena z diplomo ali drugo 
formalno kvalifikacijo. Te pravice nima oseba, če je njena poklicna 
kvalifikacija priznan z naknadnim Izpitom, preizkusno dobo ali na 
drug podoben način. ». 
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34. člen 38. člen 

Naslov IX. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »IX. SANKCIJE 
ZA PREKRŠKE« 

35. člen 

V prvem odstavku 44. člena se v napovednem stavku besedilo: 
»Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev« nadomesti z 
besedilom: »Z globo od 500.000 do 1.000.000 tolarjev« 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»(2) Z globo od 100.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe.« 

V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se v 
napovednem stavku besedilo: »Z denarno kaznijo najmanj 300.000 
tolarjev« nadomesti z besedilom: »Z globo od 100.000 do 300.000 
tolarjev«. 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

36. člen 

Uredbo iz 2. člena tega zakona sprejme Vlada Republike Slovenije 
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

37. člen 

Ne glede na določbo tretjega odstavka spremenjenega 5. člena 
zakona se za srednje in velike gospodarske družbe, ki imajo ob 
uveljavitvi tega zakona veljavno obrtno dovoljenje za opravljanje 
obrti podobne dejavnosti iz liste B obrti podobnih dejavnosti, še tri 
leta po uveljavitvi tega zakona šteje, da opravljajo obrti podobno 
dejavnost. 

V treh letih po uveljavitvi tega zakona je Obrtna zbornica Slovenije 
dolžna vpisati v obrtni register podjetnike posameznike in majhne 
družbe iz tretjega odstavka spremenjenega 5. člena zakona, ki 
ob uveljavitvi tega zakona nimajo obrtnega dovoljenja za 
opravljanje obrti podobne dejavnosti iz liste B obrti podobnih 
dejavnosti. 

Do izteka roka iz prejšnjih dveh odstavkov se lahko gospodarski 
subjekti s pisno izjavo opredelijo, da ostajajo v zbornici, katere 
člani so ob uveljavitvi tega zakona. 

Obrtna zbornica Slovenije in območne obrtne zbornice, morajo 
svoje statute in poslovanje uskladiti z določbami tega zakona v 
dvanajstih mesecih po njegovi uveljavitvi. 

39. člen 

Globe določene v spremenjenem 44. členu zakona se do dne 
začetka uporabe Zakona o prekrških (Uradni list RS, št 7/03) 
izrekajo kot denarne kazni. 

40. člen 

Določbe spremenjenega 9. člena zakona se začnejo uporabljati 
šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

41. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati: 
Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/00 in 16/01); 
Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem 
registru (Uradni list RS, št. 10/95 in 56/01); 
Pravilnik o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih 
poslovnih prostorov, funkcionalnega zemljišča, drugih 
zunanjih površin, opreme, naprav in delavcev v obrtni 
obratovalnici (Uradni list RS, št.17/96); 
Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za opravljanje 
obrtnih in obrti podobnih dejavnosti (Uradni list RS, št. 14/96); 
Pravilnik o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 4/00 in 88/01). 

42. člen 

Do izdaje novih predpisov, vendar najdlje šest mesecev po 
uveljavitvi tega zakona, se, v kolikor niso v nasprotju s tem 
zakonom, uporabljajo naslednji predpisi: 

Uredba o listi A obrtnih dejavnosti in listi B obrti podobnih 
dejavnosti (Uradni list RS, št. 108/00 in 16/01); 
Pravilnik o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in o obrtnem 
registru (Uradni list RS, št. 10/95 in 56/01); 
Pravilnik o mojstrskih izpitih (Uradni list RS, št. 4/00 in 88/01). 

43. člen 

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

K 1.. 2.. 3. 4. in 5. članu 

S predlaganimi členi se delno spreminja dosedanja ureditev obrtnih 
in obrti podobnih dejavnosti, predvsem v smislu večje preglednosti 
in postavljenih jasnejših definicij. S predlogom se še vedno ohranja 
delitev obrti na obrtne in obrti podobne dejavnosti, ker je to 
smiselno in nujno zaradi različnih kvalifikacijskih pogojev, čeprav 
gre v bistvu za dejavnosti, ki so po svojem načinu medsebojno 
podobne. Tako se navedena uredba glede liste A nadomešča z 
novo uredbo, ki bo določala le obrtne dejavnosti in s temi 
dejavnostmi povezane obrtne poklice (mojstrske nazive), saj so 
obrtne dejavnosti vezane na poklicna znanja, ki morajo biti stalno 
prisotna v obrtnem podjetju. S takšno ureditvijo so obrtne dejavnosti 
bistveno bolje določene, prav tako pa je takšna ureditev primerljiva 
z ureditvami drugih držav, ki imajo za opravljanje teh dejavnosti 
tudi kvalifikacijske omejitve (npr. Avstrija, Nemčija, Luxemburg). 

Dosedanja definicija obrtnih dejavnosti (prej 4. člen) se dopolnjuje 
s pogojem, da mora biti opravljanje takšne dejavnosti trajno in 
izločitvenim pogojem, da ni šteti za opravljanje te dejavnosti, kadar 
se ta opravlja v majhnem obsegu, kar pomeni, da je dejavnost 
primarno namenjena dopolnjevanju opravljanja ostalih dejavnosti 
gospodarskega subjekta. Dopolnitev sedanje definicije predlagatelj 
ocenjuje kot nujno in ustrezno, saj se s tem odpravlja sedanja 
ureditev, kije tudi v primeru zgolj občasnega opravljanja dejavnosti 
na obrtni način ali tudi v primerih, ko se je ta opravljala v majhnem 
ali neznatnem obsegu določala, da je tak gospodarski subjekt 
dolžan pridobiti obrtno dovoljenje in seveda s tem izpolnjevati vse 
pogoje, ki jih določa obrtni zakon. Predlagatelj ocenjuje, da je s 
predlagano rešitvijo razrešen tako problem pri srednjih in velikih 
podjetjih, ki v bistvu opravljajo večinoma dejavnost na neobrten 
način in morda le občasno ali v manjšem obsegu na obrtni način, 
prav tako pa se s predlagano rešitvijo razrešuje tudi razne drobne 
dejavnosti, ki se zaradi tradicionalnosti opravljajo le občasno. 

Obrti podobne dejavnosti se opredeljujejo na novo, in sicer tako, 
daje za te dejavnosti šteti pridobitne dejavnosti, ki se izvajajo kot 
glavna dejavnost, ki so tradicionalno povezane z obrtjo in jo trajno 
opravljajo samostojni podjetniki in gospodarske družbe, ki spadajo 
med male družbe, razen tistih, ki opravljajo dejavnosti trgovine, 
finančnega posredništva, poslovanja z nepremičninami in 
svetovalno dejavnostjo, dejavnostjo zdravstva in socialnega 
varstva ter prometa in zvez. 

Predlagatelj ocenjuje, da s postavljeno definicijo med te dejavnosti 
uvršča le dejavnosti, ki so tradicionalno povezane z obrtjo, delitev 
je nujna, kot je že uvodoma navedeno zaradi različnih 
kvalifikacijskih pogojev, saj gre v primeru obrti podobnih dejavnosti 
praviloma za posamezne dele celovitih dejavnosti, ki so 
razvrščene med obrtne dejavnosti, ali pa gre za dejavnosti, ki so 
po svoji naravi enostavnejše. S takšno opredelitvijo se ohranjajo 
značilnosti obrti, kjer podjetnik oziroma družbenik praviloma 
nastopa kot lastnik ali pretežni lastnik podjetja, kot poslovodja ali 
kot delavec. S predlagano definicijo se sledi tudi načelo, da je 
organizacija podjetja praviloma na enostavni ravni in nima 
značilnosti notranje organizacije podjetij industrijskega tipa ali 
srednjih in velikih podjetij, zato je kot dodaten kriterij predlagatelj 
vključil tudi velikostni kriterij - male družbe, kar pomeni ožjo razlago 
definicije obrti podobnih dejavnosti glede na sedanjo ureditev, ki 
takšne omejitve nima. Podobno ureditev delitve obrti na obrtne in 
obrti podobne dejavnosti imata Nemčija in Luxemburg, prav tako 
pa nam primerjalna ureditev malega gospodarstva v nekaterih 
drugih državah Evropske unije kaže, da praviloma za 

enostavnejše dejavnosti ne zahtevajo posebnih kvalifikacijskih 
pogojev, medtem, ko pa se za zahtevnejše dejavnosti (npr. 
popravila motornih vozil, elektro, plinske in podobne instalacije, 
prehrambeni proizvodi,...) zahtevajo, ne glede na to, da v teh 
državah obrt ni urejena s posebnim zakonom (npr. Nizozemska). 

Zaradi jasnosti se predlaga določitev obrti podobnih dejavnosti z 
uredbo Vlade RS, pripravi pa jo ministrstvo, pristojno za obrt, v 
soglasju v soglasju z Obrtno zbornico Slovenije in Gospodarsko 
zbornico Slovenije. 

S predlagano ureditvijo za obrti podobne dejavnosti ni več pogoj 
pridobitev obrtnega dovoljenja, saj se ne ugotavlja izpolnjevanja 
nobenih pogojev. Pravica do opravljanja obrti podobne dejavnosti 
je vezana na sklep o vpisu v obrtni register, ki ga opravi Obrtna 
zbornica Slovenije po uradni dolžnosti. Zoper sklep o vpisu je 
dovoljena pritožba v roku 8 dni na ministrstvo, pristojno za 
gospodarstvo. Pravica do opravljanja obrti podobne dejavnosti 
pa ne pomeni pogoja za opravljanje dejavnosti po sedmem 
odstavku Zakona o gospodarskih družbah, kot da gre za poseben 
pogoj za opravljanje dejavnosti, razen vpisa v register ni 
predpisanih nobenih drugih pogojev. 

K 6. in 9. členu 

Obrtne zadruge so glede na to, da opravljajo obrtne dejavnosti in 
združujejo obrtne obrate, že po sedanji ureditvi obvezni člani 
Obrtne zbornice Slovenije. Obrtni zakon veže opravljanje obrtne 
dejavnosti zgolj na tiste subjekte, ki jih opredeljuje zakon o 
gospodarskih družbah, zato doslej obrtne zadruge, ne glede na 
to, kakšne dejavnosti so opravljale, obrtnih dovoljenj niso mogle 
pridobiti. Glede na navedeno predlagatelj ocenjuje, da je smiselno 
obrtne zadruge uvrstiti v obrtni zakon kot subjekte, ki pridobijo 
obrtno dovoljenje. 

K 7. členu 

Besedilo 8. člena se črta, ker ni več potrebno. 

K 8. členu 

Predlagatelj ocenjuje, da je predlagana sprememba sedanje 
ureditve kvalifikacijskih in drugih pogojev za opravljanje obrtnih in 
obrti podobnih dejavnosti nujna v smislu razbremenitve obrtnega 
dela gospodarstva, zato s spremembo ohranja le kvalifikacijski 
pogoj za opravljanje obrtnih dejavnosti - mojstrski nazivali najmanj 
ustrezna višja strokovna izobrazba ali pogoji, ki veljajo v EU in so 
določeni v skladu z Direktivo 1999/44ES z dne 7. 6. 1999. Vsi 
ostali dosedanji pogoji se v celoti odpravljajo. Z vključitvijo pogojev, 
ki veljajo v EU in siceršnjimi spremembami v delovni zakonodaji, 
je postal dosedanji 8. člen zakona nepotreben. 

K 9-1Q. tonu 

Črtajo se določbe, ki so bile namenjene obrti podobni dejavnosti, 
besedilo 10. člena osnovnega zakona bo tako veljalo le za obrtno 
dejavnost. Glede na navedeno tudi ni potrebno več izpolnjevati 
pogojev za opravljanje obrti podobne dejavnosti. Besedilo 12. člena 
se črta, ker predpisuje pogoje in postopek za pridobitev obrtnega 
dovoljenja za obrti podobno dejavnost. 
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K 11- 14. členu 

Zaradi spremenjene ureditve sistema obrti in s tem povezanih 
obrtnih dovoljenj je potrebno spremeniti 11. in 12. člen predloga 
zakona, ter Obrtni zbornici Slovenije omogočiti, da po uradni 
dolžnosti izbriše gospodarske subjekte iz obrtnega registra, ki 
ne izpolnjujejo kriterijev iz 5. člena zakona, če same ne uredijo 
odjave. 

K 15. členu 

Glede na to, da ima 9. člen samo en odstavek, je bilo potrebno 
besedilo temu primemo popraviti. 

K 16. do 22. členu 

S predlaganimi spremembami se poglavja VI. in VII. obrtnega 
zakona predvsem terminološko usklajuje z določbami zakona o 
poklicnem in strokovnem izobraževanju (Uradni list RS, št. 12/96 
in 44/00) in podzakonskimi akti, izdanimi na njegovi podlagi. Poleg 
tega se s spremembo 20. člena določajo blažji vstopni pogoji za 
pristop k opravljanju mojstrskega izpita, predvsem z namenom, 
da se bodočim kandidatom omogoči večjo svobodo pri kreiranju 
njihove poklicne kariere in s tem omogoči lažji vstop v opravljanje 
obrtnih dejavnosti. 

K 23. členu 

Dosedanja dikcija prostovoljnega članstva ni omogočala, da bi bili 
lahko prostovoljni člani tudi posamezniki - občani, s predlagano 
ureditvijo pa bo lahko prostovoljni član tudi na primer tisti bivši 
obrtnik, ki se je upokojil in nima več statusa gospodarskega 
subjekta, če bo seveda to želel. 

K 24. do 31. členu 

Spremembe obrtnega zakona v delu, ki določa organiziranost 
Obrtne zbornice Slovenije in območnih obrtnih zbornic, njihove 
organe, reprezentativnost članov v teh organih, financiranju, s 
posebnim poudarkom na članarini in nadzor nad porabo sredstev, 
so potrebne zaradi odločbe Ustavnega sodišča RS. To je z odločbo 
št. U-l-90/99-30 z dne 6. 3. 2003, določilo, da mora državni zbor 
najpozneje do 31. 12.2003 odpraviti neskladnosti obrtnega zakona 
v opredelitvi obsega dejavnosti obrtne zbornice, ki se financira s 
članarino, določiti postopek za odmero in izterjavo članarine, 
določiti osnovo in kriterije za določitev višine članarine ter zagotoviti 
nadzor države nad njenim določanjem, prav tako pa zagotoviti 
možnost, da vsi zainteresirani člani vplivajo na sprejeta stališča 
zbornice. 

Predlagatelj je s spremembami navedel organe zbornice in 
predvsem način oblikovanja skupščine, pri čemer je treba posebej 
poudariti, da se zastopanost vseh članov izraža v skupščini, kot 
najvišjem organu upravljanja, ki je sestavljen iz predstavnikov - 
članov območnih obrtnih zbornic, vseh strokovnih sekcij in grupacij 

zadrug. Pri tem velja poudariti, da so predstavniki - člani le iz vrst 
obrtnikov. Prav tako je opredelil organe območne obrtne zbornice 
in določil naloge območnih obrtnih zbornic, ki doslej v zakonu 
niso bile opredeljene. 

V 29. členu je bolj pregledno opredelil vire financiranja Obrtne 
zbornice Slovenije in določil osnovo in kriterije za določitev 
članarine, v 30. členu pa je natančno določil, katere dejavnosti 
zbornice se financirajo iz članarine. Določeno je, da se v postopkih 
izvajanja javnih pooblastil Obrtna zbornica Slovenije ne 
zaračunava upravnih taks, saj bi stranke tako v postopkih 
plačevale tako upravne takse kot nadomestilo za izvajanje javne 
službe. Prav tako je določena obveznost davčnih organov, da 
Obrtno zbornico Slovenije seznanjajo o odmerjeni, pobrani in 
izterjani članarini. 

Smiselno enako je urejeno financiranje tudi pri območnih obrtnih 
zbornicah. 

Predlagatelj je tudi določil nadzor države nad določanjem članarine 
s tem, da je opredelil, da nadzor nad porabo sredstev iz članarine 
izvaja Računsko sodišče Republike Slovenije. 

K 33. členu 

Gre za uskladitev z Direktivo sveta 92/51EGS z dne 18. 6. 1992, 
o drugem splošnem sistemu priznavanja strokovne izobrazbe in 
usposabljanja. 

K 34. in 35. členu 

Določbi navedenih členov sta posledica uskladitve z Zakonom o 
prekrških (Uradni list RS, št. 7/03). 

K 36. do 43. členu 

Navedene določbe so potrebne zaradi nove definicije obrti 
podobne dejavnosti, in drugačne opredelitve glede velikosti družb, 
ki opravljajo obrti podobne dejavnosti. Prav tako je treba določiti 
rok, po poteku katerega bo za obrtno dovoljenje potrebno imeti 
mojstrski naziv, višjo strokovno izobrazbo ustrezne smeri in 3 
leta izkušenj oziroma dokazovanje predhodnega opravljanja obrtne 
dejavnosti iz 8. člena sprememb obrtnega zakona (v dosedanjih 
prehodnih določbah je ta rok vezan na vzpostavitev sistema 
poklicnega izobraževanja, ki je bil vzpostavljen in praktične 
možnosti pristopa k opravljanju mojstrskega izpita, ki je tudi že 
omogočen). V tretjem odstavku 37. člena predloga zakona je 
urejen prehodni rok treh mesecev, v katerem se bodo iz obrtnega 
registra izbrisale srednje in velike družbe, ki opravljajo obrti 
podobne dejavnosti, vanj pa vpisali samostojni podjetniki 
posamezniki in majhne družbe, ki ustrezajo novi definiciji obrti 
podobnih dejavnosti. Na podlagi posebne izjave, pa se bodo 
gospodarski subjekti lahko opredelili, da ostajajo v zbornici, katere 
člani so. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO 

1. člen 

Zakon določa obrt kot način opravljanja dejavnosti, pogoje za 
opravljanje obrtne dejavnosti, obrti podobne dejavnosti, dejavnost 
domače in umetne obrti, organiziranje obrtnega zborničnega 
sistema in osnove izobraževanja kadrov za potrebe opravljanja 
dejavnosti po tem zakonu. 

2. člen 

(1) Obrtna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki se opravlja v 
skladu s 5. členom tega zakona in je določena v listi A. 

(2) Listo A obrtnih dejavnosti določi Vlada Republike Slovenije z 
uredbo. 

3. člen 

(1) Obrti podobna dejavnost je pridobitna dejavnost, ki se opravlja 
v skladu s 5. členom tega zakona na način, ki je obrti podoben in 
je določena v listi B. 

(2) Listo B obrti podobnih dejavnosti določi Vlada Republike 
Slovenije z uredbo. 

4. člen 

(1) Dejavnost domače in umetne obrti po tem zakonu je dejavnost, 
za katero je značilen enostaven način dela s pretežnim ročnim 
delom in umetniško in oblikovalsko ustvarjanje, 

(2) Za dejavnosti domače in umetne obrti veljajo posebni pogoji iz 
tega zakona. 

5. člen 

(1) Obrtna dejavnost in obrti podobna je tista, za katero veljajo 
naslednje značilnosti: 

-da gre za proizvodno ali storitveno dejavnost na podlagi 
individualnih naročil, da se opravlja proizvodnja le v majhnih serijah 
ter da serijska proizvodnja ne obsega pretežnega dela dejavnosti, 

- da se uporabljajo stroji, orodja in tehnične naprave, ki so primerne 
za opravljanje dejavnosti po predhodni alinei in da nimajo značilnosti 
tekočih trakov ali avtomatiziranega delovnega procesa. 

(2) Pri določenih storitvenih dejavnostih se lahko osebam, katerim 
se opravi storitev zaradi zaokrožitve oziroma dopolnitve celovitosti 
dejavnosti, opravi prodaja na drobno določenega blaga, ki ga 
obrtnik uporablja pri opravljanju teh storitev. Opravljanje prodaje 
teh Izdelkov mora biti vpisano v obrtno dovoljenje. 

(3) Storitvene dejavnosti iz prejšnjega odstavka določi Vlada 
Republike Slovenije z uredbama iz 2. in 3. člena tega zakona. 

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena se gostinska dejavnost 
opravlja kot obrti podobna dejavnost le, če jo opravlja gostinec 
kot samostojni podjetnik posameznik v gostinskem obratu penzion, 
restavracija, gostilna, slaščičarna, kavarna in okrepčevalnica. 

(5) Ne glede na prvi odstavek tega člena se opravljanje 
prevozniške dejavnosti v cestnem prometu šteje kot obrti podobna 
dejavnost le, če jo opravlja prevoznik kot fizična oseba na podlagi 
pridobljene licence kot samostojni podjetnik posameznik. 

6. člen 

(1) Pravica do opravljanja obrtne dejavnosti, obrti podobne 
dejavnosti ter dejavnosti domače in umetne obrti se pridobi na 
podlagi obrtnega dovoljenja in vpisa v obrtni register. 

(2) Obrtno dovoljenje je dokazilo o izpolnjevanju pogojev za 
opravljanje dejavnosti. 

7. člen 

(1) Obrtno dovoljenje lahko pridobi samostojni podjetnik 
posameznik ali gospodarska družba, če izpolnjuje pogoje, ki jih 
določa ta zakon. 

(2) Obrtnega dovoljenja ni dovoljeno prenesti na drugo pravno ali 
fizično osebo. 

8. člen 

(1) Tuja fizična in pravna oseba lahko opravljata dejavnost po tem 
zakonu le ob upoštevanju vzajemnosti in na podlagi soglasja 
ministrstva, pristojnega za obrt. 

(2) Ministrstvo, pristojno za obrt izda soglasje za opravljanje 
dejavnosti tuji fizični in pravni osebi, če fizična in zastopnik pravne 
osebe predloži dovoljenje za bivanje v Republiki Sloveniji in potrdilo 
o opravljenem preizkusu znanja slovenskega jezika. 

9. člen 

(1) Pogoji za pridobitev obrtnega dovoljenja za opravljanje obrtne 
dejavnosti so: 

- mojstrski naziv, 

- dokazilo o izpolnjevanju predpisanih minimalnih pogojih za 
opravljanje dejavnosti. 

(2) Pogoji za pridobitev obrtnega dovoljenja za opravljanje obrti 
podobne dejavnosti so: 

- dokončana ustrezna poklicna šola oziroma opravljen preizkus 
strokovne usposobljenosti za opravljanje dejavnosti ali strokovna 
izobrazba V., VI. ali VII. stopnje, ki daje ustrezna strokovna oziroma 
praktična znanja za obrt, 

- dokazilo o izpolnjevanju predpisanih minimalnih pogojih za 
opravljanje dejavnosti. 

(3) Minimalni pogoji za opravljanje dejavnosti iz prvega in drugega 
odstavka tega člena so: 

- minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se nanašajo na poslovni 
prostor, funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine, opremo 
in naprave, 

- minimalni sanitarno-zdravstveni pogoji, ki se nanašajo na 
poslovni prostor, funkcionalno zemljišče in druge zunanje površine, 
opremo, naprave in osebe, ki neposredno delajo v obratovalnici, 
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- minimalni pogoji glede zunanjih površin (funkcionalno zemljišče 
in druge zunanje površine). 

10. člen 

(1) Oseba, ki izpolnjuje pogoj iz prve alinee prvega odstavka 
oziroma prve alinee drugega odstavka 9. člena, je nosilec obrtne 
dejavnosti. 

(2) Obrtno dovoljenje lahko pridobi tudi: 

- samostojni podjetnik posameznik, če zaposluje vsaj eno osebo, 
ki izpolnjuje pogoj iz prvega odstavka tega člena, 

- družba z omejeno odgovornostjo in družba z neomejeno 
odgovornostjo, če zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje pogoj iz 
prvega odstavka tega člena ali, če ta pogoj izpolnjuje vsaj eden 
od družbenikov, 

- komanditna družba, če zaposluje vsaj eno osebo, ki izpolnjuje 
pogoj iz prvega odstavka ali, če ta pogoj izpolnjuje vsaj eden od 
komplementarjev, 

- delniška družba, če vsaj eden izmed članov poslovodstva ali pri 
njej zaposlena oseba ta pogoj izpolnjuje. 

12. člen 

(1) Postopek in način opravljanja preizkusa strokovne 
usposobljenosti iz drugega odstavka 9. člena predpiše Obrtna 
zbornica Slovenije s posebnim pravilnikom, h kateremu morata 
dati soglasje ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport in Svet za 
poklicno izobraževanje. 

(2) Preizkus strokovne usposobljenosti obsega teoretičen in 
praktičen del. 

(3) Preizkus strokovne usposobljenosti se opravi pred posebno 
strokovno komisijo, ki jo za posamezno dejavnost ali posamezne 
skupine dejavnosti imenuje Obrtna zbornica Slovenije. 

13. člen 

(1) Izumitelj ima na podlagi podeljenih patentov pravico do 
opravljanja obrtne dejavnosti tudi brez pridobitve mojstrskega 
naziva, prav tako ima na podlagi tega pravico do opravljanja obrti 
podobne dejavnosti, če se patenti nanašajo na vrsto dejavnosti, 
ki jo namerava opravljati. 

(2) Enako pravico ima tudi nosilec vzorca ali modela. 

2. Opravljanje dejavnosti 

14. člen 

(1) Obrtno dovoljenje izda Obrtna zbornica Slovenije, če prosilec 
izpolnjuje predpisane pogoje, najpozneje v 15 dneh, ko je izročil 
obrtni zbornici pravilno sestavljeno vlogo za izdajo obrtnega 
dovoljenja. 

(2) V obrtno dovoljenje se vpiše obrtna dejavnost, nosilec obrtne 
dejavnosti ter podatki, ki so .določeni s tem zakonom in s 
pravilnikom o postopku izdaje obrtnega dovoljenja in obrtnem 
registru, ki ga izda minister, pristojen za obrt v soglasju z Obrtno 
zbornico Slovenije. 

(3) Na podlagi izdanega obrtnega dovoljenja Obrtna zbornica 
Slovenije po uradni dolžnosti vpiše subjekt v obrtni register. 

(4) Zoper odločbo o izdaji obrtnega dovoljenja je dovoljena 
pritožba. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za obrt. V primerih, 
ko gre za opravljanje dejavnosti s področja trgovine, gostinstva 
in prevozniške dejavnosti, odloča o pritožbi ministrstvo, pristojno 
za trgovino, ministrstvo, pristojno za turizem in gostinstvo, oziroma 
ministrstvo, pristojno za promet in zveze. 

III. DOMAČA IN UMETNA OBRT 

15. člen 

(1) Mnenja o tem ali je določen izdelek šteti za predmet domače 
in umetne obrti, daje Obrtna zbornica Slovenije na podlagi mnenja 
strokovne komisije, sestavljene iz etnografov, likovnih umetnikov 
in zgodovinarjev, ki pregleda in oceni posamični predmet. 

(2) Strokovno komisijo iz prejšnjega odstavka imenuje Obrtna 
zbornica Slovenije. Komisija deluje pri Obrtni zbornici Slovenije. 

16. člen 

Dejavnost domače in umetne obrti lahko opravlja fizična oseba 
samo na podlagi obrtnega dovoljenja, izdanega na podlagi mnenja 
iz 15. člena tega zakona. 

17. člen 

(1) Obrtno dovoljenje preneha veljati: 

- z odjavo iz obrtnega registra ali 

- z odvzemom. 

(2) Fizična ali pravna oseba se je dolžna v roku osem dni po 
prenehanju opravljanja dejavnosti odjaviti iz obrtnega registra in 
vrniti obrtno dovoljenje. O odjavi iz obrtnega registra izda Obrtna 
zbornica Slovenije ugotovitveno odločbo. 

(3) Obrtna zbornica Slovenije odvzame obrtno dovoljenje in opravi 
izbris iz obrtnega registra, če ugotovi: 

- da fizična ali pravna oseba ne izpolnjuje pogojev iz 9. člena tega 
zakona, 

- da opravlja dejavnost v nasprotju z obrtnim dovoljenjem, 

- da fizična oseba ni vpisana v vpisnik samostojnih podjetnikov 
posameznikov oziroma je iz njega izbrisana ali da je pravna oseba 
izbrisana iz sodnega registra. 

(4) Obrtna zbornica Slovenije lahko odvzame obrtno dovoljenje 
in opravi izbris iz obrtnega registra tudi v naslednjih primerih: 

- če pristojno častno razsodišče ali Obrtna zbornica Slovenije 
ugotovita hujšo kršitev dobrih poslovnih običajev, 

- če ugotovi nestrokovnost pri opravljanju dejavnosti. 

(5) Zoper odločbo iz tretjega in četrtega odstavka tega člena je 
dovoljena pritožba. O pritožbi odloča ministrstvo, pristojno za 
obrt. V primerih, ko gre za opravljanje dejavnosti s področja trgovine, 
gostinstva in prevozniške dejavnosti, odloča o pritožbi ministrstvo, 
pristojno za trgovino, ministrstvo, pristojno za turizem in 
gostinstvo, oziroma ministrstvo, pristojno za promet in zveze. 
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18. člen 

(1) Pristojni inšpekcijski organ prepove fizični ali pravni osebi 
opravljanje dejavnosti, če ugotovi, da niso izpolnjeni pogoji iz 
tretjega odstavka 9. člena tega zakona. 

(2) Prepoved opravljanja dejavnosti je lahko začasna ali trajna. V 
primeru trajne prepovedi opravljanja dejavnosti Obrtna zbornica 
Slovenije fizični ali pravni osebi odvzame obrtno dovoljenje in jo 
izbriše iz obrtnega registra. 

19. člen 

(1) Obrtna zbornica Slovenije vodi obrtni register v katerega vpiše 
fizične in pravne osebe, ki opravljajo obrtno dejavnost, obrti 
podobno dejavnost ter dejavnost domače in umetne obrti in osebo 
oziroma osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje dejavnosti. 

(2) Obrtni register je javna knjiga. 

(3) Vodenje obrtnega registra je podrobneje določeno s 
pravilnikom iz drugega odstavka 14. člena tega zakona. 

VI. IZOBRAŽEVANJE 

1. Poklicno izobraževanje 

20. člen 

Obrtna zbornica Slovenije je zadolžena za izvajanje poklicnega 
izobraževanja v skladu s tem in drugimi zakoni, ki urejajo področje 
poklicnega izobraževanja za potrebe obrtne dejavnosti, obrti 
podobne dejavnosti ter dejavnosti domače in umetne obrti. 

21. člen 

(1) Izobraževanje učencev po tem zakonu pomeni izvajanje 
praktičnega dela poklicnega izobraževanja pod vodstvom 
ustrezno usposobljene osebe. 

(2) Izobraževanje učencev za obrtne poklice sme opravljati le, 
kdor je za to strokovno usposobljen oziroma kdor zaposluje takšno 
osebo. 

(3) Strokovno je usposobljen, kdor je pridobil mojstrski naziv na 
področju, na katerem želi učiti učence oziroma tisti, ki ima pravico 
do izobraževanja. 

(4) Kdor ni strokovno usposobljen, sme prevzemati učence le, 
če ima zaposleno osebo, ki je za poklicno izobraževanje 
strokovno usposobljena. 

(5) Kdor je končal ustrezno izobraževanje na VI. in VII. stopnji in 
opravlja obrtno dejavnost, je strokovno usposobljen za 
prevzemanje in poklicno izobraževanje učencev, če opravi pro- 
gram za pedagoško-andragoško izobrazbo, ki ga predpiše min- 
ister, pristojen za šolstvo in šport. 

22. člen 

(1) Organiziranje izobraževanja učencev se uredi z učno pogodbo 
(pogodbo o izobraževanju), ki jo sklenejo učenec oziroma njegov 
zakoniti zastopnik ali skrbnik ter fizična ali pravna oseba, ki ima 
obrtno dovoljenje. 

(2) Vsebino učne pogodbe v skladu z zakonom določi Obrtna 
zbornica Slovenije v soglasju z ministrstvom, pristojnim za delo, 
družino in socialne zadeve in ministrstvom, pristojnim za šolstvo 
in šport. 

23. člen 

(1) Učence sme izučevati tisti, ki poleg predhodnih pogojev 
izpolnjuje še pogoj, da ima ustrezno obratovalnico za praktično 
delo učenca ali če zagotovi takšno obratovalnico. 

(2) Obratovalnica ni potrebna za izučavanje poklicev, ki niso v 
pretežni meri vezani na delo v obratovalnici. 

(3) Obrtna zbornica Slovenije je zadolžena za izdajo mnenja, ali 
posamezna obratovalnica ustreza za izučevanje posameznih 
poklicev, v skladu z merili, ki jih določita Obrtna zbornica Slovenije 
in ministrstvo, pristojno za šolstvo in šport. 

(4) Obrtna zbornica Slovenije vodi register obratovalnic, ki 
izpolnjujejo pogoje za poklicno izobraževanje. 

2. Pomočniški izpit 

25. člen 

(1) Naziv pomočnika se pridobi s pomočniškim izpitom po 
zaključku poklicnega izobraževanja. 

i 
(2) Pomočniški izpit je oblika zaključnega izpita, ki se opravlja v 
skladu z zakonom pred komisijo pri Obrtni zbornici Slovenije, ki jo 
sestavljajo obrtniki, ki imajo mojstrski izpit, učitelji praktičnega 
pouka iz poklicnih šol in uveljavljeni strokovnjaki s področja 
poklicnega izobraževanja iz sindikatov. 

(3) Obrtna zbornica Slovenije izda pravilnik o opravljanju 
pomočniškega izpita v soglasju s Svetom za poklicno 
izobraževanje. 

28. člen 

(1) Pravico do opravljanja mojstrskega izpita pridobi, kdor 
izpolnjuje enega izmed naslednjih pogojev: 

- opravljen pomočniški izpit za obrtni poklic, za katerega želi 
opraviti mojstrski izpit, 

- dokončana ustrezna mojstrska šola, 

- dokončano izobraževanje V., VI. ali VII. stopnje v ustrezni stroki, 

- dokončano izobraževanje za posamezne poklice in ustrezna 
delovna praksa pri opravljanju poklica, za katerega želi opraviti 
mojstrski izpit. 

(2) Osebe, ki želijo opravljati mojstrski izpit, morajo za pristop k 
mojstrskemu izpitu imeti najmanj tri leta delovne prakse, oziroma 
eno leto prakse, če imajo VI. ali VII. stopnjo izobrazbe v ustrezni 
stroki. 

30. člen 

(1) Obrtna zbornica Slovenije vodi poseben register o poklicnem 
izobraževanju. V register se vpisujejo podatki o učnih mestih, o 
sklenjenih pogodbah o izobraževanju, opravljenih pomočniških in 
mojstrskih izpitih ter drugi podatki. 
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(2) Obrtna zbornica Slovenije pripravi vsako leto razpis prostih 
učnih mest in ga objavi v dnevnem časopisju. 

31. člen 

Pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost v 
Republiki Sloveniji na obrtni način, obrti podoben način ali domačo 
oziroma umetno obrt, obrtne zadruge in oblike njihovega 
združevanja, se združujejo v Obrtno zbornico Slovenije in po 
sedežu obrata oziroma firme v območne obrtne zbornice. 

32. člen 

V Obrtno zbornico Slovenije in območne obrtne zbornice se lahko 
združujejo različni gospodarski subjekti, poklicna in strokovna 
društva, združenja, zveze in druge organizacije, ki s svojo 
dejavnostjo pospešujejo delo in poslovanje obrti. 

34. člen 

(1) Za razvoj obrti Obrtna zbornica Slovenije spremlja in obravnava 
problematiko dela obrti, skrbi za njen skladen razvoj, oblikuje 
stališča in predloge obrti za spremembe gospodarskega sistema 
in ekonomske politike, izvaja javna pooblastila, naloge s področja 
poklicnega izobraževanja, vodi register območnih obrtnih zbornic 
ter opravlja druge, s tem in drugimi zakoni in s statutom določene 
naloge. 

(2) Javna pooblastila obsegajo: 

- izdajanje in odvzem obrtnih dovoljenj, 

- naloge s področja poklicnega izobraževanja, 

- nadzor nad strokovno usposobljenostjo nosilcev obrtnih 
dejavnosti, nad osebami, ki izvajajo poklicno izobraževanje in 
nad primernostjo obratovalnic, v katerih se izvaja poklicno 
izobraževanje učencev, 

- vodenje registra obrtnih dovoljenj, registra obr9tovalnic, registra 
oseb, ki so pooblaščene za izobraževanje učencev, registra 
obratovalnic, kjer se poklicno izobraževanje izvaja in registra 
izdanih spričeval o opravljenem mojstrskem izpitu. 

35. člen 

(1) Obrtno zbornico Slovenije vodijo in upravljajo njeni člani. 

(2) Najvišji organ Obrtne zbornice Slovenije je skupščina. 

37. člen 

(1) Območna obrtna zbornica je samostojna strokovno - poslovna 
organizacija, ki deluje na določenem območju. 

(2) Območna obrtna zbornica je pravna oseba. 

38. člen 

(1) S statutom območne obrtne zbornice se določijo njene naloge, 
notranja organiziranost ter vsa druga vprašanja, pomembna za 
delovanje območne obrtne zbornice. 

(2) Statut območne obrtne zbornice se lahko sprejme po predhodni 
pridobitvi soglasja Obrtne zbornice Slovenije. 

39. člen 

(1) Obrtna zbornica Slovenije zagotavlja (pridobiva) sredstva za 
opravljanje svojih nalog iz: 

- članarine, ki jo plačujejo člani zbornice, 

- zaračunavanja storitev za izvajanje javnih pooblastil. 

(2) Osnovo, višino in način plačevanja članarine določi Skupščina 
Obrtne zbornice Slovenije s sklepom, ki se objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

(3) Obrtna zbornica Slovenije lahko s pogodbo prenese na 
Davčno upravo Republike Slovenije odmerjanje, pobiranje in 
izterjevanje članarine. 

(4) Zoper osnovo, višino in način plačila članarine ima član 
zbornice pravico do pritožbe na organ, ki je s statutom Obrtne 
zbornice Slovenije določen kot pritožbeni organ. Pritožba ne zadrži 
izvršitve plačila članarine. 

(5) Za odločanje o pritožbi zoper osnovo, višino in način plačila 
članarine se uporabljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek, za prisilno izvršitev plačila pa določbe zakona, ki ureja 
davčni postopek. 

(6) Nadomestilo za zaračunavanje storitev za izvajanje javnih 
pooblastil določi Skupščina Obrtne zbornice Slovenije v soglasju 
z Vlado Republike Slovenije. 

(7) Določbi četrtega in petega odstavka tega člena se smiselno 
uporabljata tudi za območne obrtne zbornice. 

40. člen 

(1) Poleg sredstev iz 39. člena, lahko Obrtna zbornica Slovenije 
zagotavlja sredstva za izvajanje določenih skupnih nalog, 
pomembnih za člane oziroma za posamezne skupine (branže) 
članov: 

- z opravljanjem storitev za člane, 

- z opravljanjem posameznih dejavnosti zbornice v skladu s 
statutom, 

- z namenskim združevanjem sredstev članov. 

(2) O višini in načinu plačevanja sredstev iz prvega odstavka 
odloča Skupščina Obrtne zbornice Slovenije. 

41. člen 

Sredstva za delovanje območne obrtne zbornice določi skupščina 
območne obrtne zbornica v skladu s statutom Obrtne zbornice 
Slovenije. 

42. člen 

Nadzor nad zakonitostjo dela obrtnih zbornic pri izvajanju javnih 
pooblastil opravlja ministrstvo, pristojno za obrt. 

42e. člen 

(1) Strokovni in drugi nazivi oseb, ki opravljajo dejavnost obrti, se 
lahko uporabljajo na ozemlju Republike Slovenije tudi, če so bili 
pridobljeni v tujini. 
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(2) Če oseba uporablja strokovni ali drug naziv pridobljen v državi 
članici Evropske unije, mora nazivu slediti ime in mesto ustanove, 
ki je naziv podelila. 

(3) Če oseba izpolnjuje pogoje po pravu Republike Slovenije za 
priznanje določene poklicne in strokovne kvalifikacije, pridobljene 
v državi članici Evropske unije, lahko uporablja tudi strokovni 
naziv, ki se za ustrezno poklicno kvalifikacijo uporablja v Republiki 
Sloveniji, če je ta pridobljena z diplomo ali drugo formalno 
kvalifikacijo. Te pravice nima oseba, če je njena poklicna 
kvalifikacija priznana z naknadnim izpitom, preizkusno dobo ali 
na drug podoben način. 

IX. KAZENSKE DOLOČBE 

44. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba: 

- če opravlja dejavnost kljub odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti 
(drugi odstavek 11. člena), 

- če se ne odjavi iz obrtnega registra v roku iz drugega odstavka 
17. člena tega zakona, 

- če izobražuje učence brez izpolnjevanja pogojev po tem zakonu. 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek fizična oseba: 

- če opravlja dejavnost kljub odsotnosti nosilca obrtne dejavnosti 
(drugi odstavek 11. člena), 

- če se ne odjavi iz obrtnega registra v roku iz drugega odstavka 
17. člena tega zakona, 

-če izobražuje učence brez izpolnjevanja pogojev po tem zakonu. 

- 
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Spremembe in dopolnitve obrtnega zakona z vidika 

odpravljanja administrativnih ovir 

Obrtne dejavnosti (lista A) 

Pogoji po sedaj veljavnem 

obrtnem zakonu 

Pogoji po predlogu sprememb 
obrtnega zakona 

> ustrezen mojstrski naziv glede na 
dejavnost 

> mojstrski naziv, ali 
> najmanj višja strokovna izobrazba 

ustrezne smeri z najmanj 3.letnimi 
izkušnjami, ali 

> da je oseba - nosilec obrtne 
dejavnosti (10. člen zakona): 

* šest zaporednih let opravljala obrtno 
dejavnost kot samozaposlena oseba ali 
kot poslovodni delavec, ali 
* tri zaporedna leta opravljala obrtno 
dejavnost kot samozaposlena oseba ali 
kot poslovodni delavec, če dokaže, da se 
je predhodno vsaj tri leta usposabljala za 
to dejavnost, kar potrjuje nacionalno 
priznana listina ali kar pristojni strokovni 
organ šteje kot izpolnitev zahtev, ali 
* tri zaporedna leta opravljala obrtno 
dejavnost kot samozaposlena oseba ali 
poslovodni delavec, kadar dokaže, da je 
to dejavnost opravljala najmanj 5 let kot 
zaposlena oseba, ali 
* pet zaporednih let opravljala obrtno 
dejavnost kot samozaposlena oseba, če 
dokaže, da se je predhodno vsaj tri leta 
usposabljala za to dejavnost, kar potrjuje 
nacionalno priznana listina ali kar pristojni 
strokovni organ šteje kot izpolnitev zahtev 

> izpolnjevanje minimalnih pogojev za 
opravljanje dejavnosti: 

* minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se 
nanašajo na poslovni prostor, 
funkcionalno zemljišče in druge zunanje 
površine, opremo in naprave; 
* minimalni sanitarno-zdravstveni pogoji, 
ki se nanašajo na poslovni prostor, 
funkcionalno zemljišče in druge zunanje 
površine, opremo, naprave in osebe, ki 
neposredno delajo v obratovalnici; 
* minimalni pogoji glede zunanjih površin 
(funkcionalno zemljišče in druge zunanje 
površine) 

> ni pogojev 
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> upravni postopek - izdaja obrtnega 
dovoljenja (odločba in reprezentativno 
obrtno dovoljenje ter vpis v obrtni 
register) 

> upravni postopek - izdaja obrtnega 
dovoljenja (odločba in reprezentativno 
obrtno dovoljenje ter vpis v obrtni 
register) 

> uredba o določitvi liste A obrtnih 
dejavnosti 

> uredba o določitvi obrtnih dejavnosti in 
mojstrskih nazivov 

> pristop k mojstrskemu izpitu pod 
pogoji, da oseba izpolnjuje enega 
izmed naslednjih pogojev: 

* opravljen pomočniški izpit za obrtni 
poklic, za katerega želi opraviti mojstrski 
izpit; 
* dokončana ustrezna mojstrska šola; 
* dokončano izobraževanje V., VI. ali VII. 
stopnje v ustrezni stroki; 
* dokončano izobraževanje za 
posamezne poklice in ustrezna delovna 
praksa pri opravljanju poklica, za 
katerega se opravlja mojstrski izpit; 
> poleg teh pogojev še: 
* najmanj 3 leta delovne prakse oziroma 
* 1 leto prakse, če imajo VI. ali višjo 
stopnjo izobrazbe v ustrezni stroki 

> pristop k mojstrskemu izpitu pod 
pogoji: 

* kdor je pridobil srednjo poklicno 
izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na 
področju, na katerem želi opravljati 
mojstrski izpit; 
* kdor je pridobil srednjo strokovno 
izobrazbo in ima vsaj tri leta izkušenj na 
področju, na katerem želi opravljati 
mojstrski izpit; 
* kdor ima najmanj višjo strokovno 
izobrazbo in ima vsaj eno leto izkušenj na 
področju, na katerem želi opravljati 
mojstrski izpit 
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Obrti podobne dejavnosti (lista B) 
Pogoji po sedaj veljavnem obrtnem 
zakonu 

Pogoji po predlogu sprememb 
obrtnega zakona 

> dokončana ustrezna poklicna šola 
oziroma opravljen preizkus strokovne 
usposobljenosti za opravljanje 
dejavnosti, ali 

> strokovna izobrazba V., VI. ali VII. 
stopnje, ki daje ustrezna strokovna 
oziroma praktična znanja za obrt 

> ni pogojev 

> izpolnjevanje minimalnih pogojev za 
opravljanje dejavnosti: 

* minimalni tehnični in drugi pogoji, ki se 
nanašajo na poslovni prostor, 
funkcionalno zemljišče in druge zunanje 
površine, opremo in naprave; 
* minimalni sanitarno-zdravstveni pogoji, 
ki se nanašajo na poslovni prostor, 
funkcionalno zemljišče in druge zunanje 
površine, opremo, naprave in osebe, ki 
neposredno delajo v obratovalnici; 
* minimalni pogoji glede zunanjih površin 
(funkcionalno zemljišče in druge zunanje 
površine) 

> ni pogojev 

• 

> upravni postopek - izdaja obrtnega 
dovoljenja (odločba in reprezentativno 
obrtno dovoljenje ter vpis v obrtni 
register) 

> samo vpis v obrtni register, ki ga 
opravi Obrtna zbornica Slovenije po 
uradni dolžnosti 

> uredba o določitvi liste B obrti 
podobnih dejavnosti 

> seznam obrti podobnih dejavnosti, ki 
jih določi Vlada RS z uredbo (soglasje 
OZS in GZS) 

> postopek opravljanja preizkusa 
strokovne usposobljenosti (teoretičen 
in praktičen del); posebne strokovne 
komisije za posamezno dejavnost pri 
OZS 

> ni več glede na odpravo 
kvalifikacijskih pogojev 
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IZJAVA O SKLADNOSTI PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA 

AKTA S PREDPISI EVROPSKE UNIJE 

1) Naslov predloga akta: 

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 izpolnjene iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti, 

c) razlogi za neizpolnitev obveznosti. 

3) Skladnost predloga akta s predpisi EU: 

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

b) ali je predlog akta usklajen z drugimi viri prava EU, 

c) razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost.. 

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

5) Ali so navedeni pravni viri EU prevedeni v slovenščino? 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
Komisija ES, države članice ES, SIGMA, OECD, Univerza...): 

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

Državna sekretarka 
mag. Mateja Mešl 

MINISTRICA 
dr.Tea Petrin 
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Predlog 

RESOLUCIJE 0 NACIONALNEM 

PROGRAMU ZA KULTURO 2004-2007 

(ReNPK0407) 

- EPA 1033 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-3511 -0065 
Številka: 650-05/2002-2 
Ljubljana, 23.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 44. redni seji dne 23.10.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA RESOLUCIJE O NACIONALNEM 
PROGRAMU ZA KULTURO 2004-2007, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 109. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

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

Andreja Rihter, ministrica za kulturo, 
- Ciril Baškovič, državni sekretar v Ministrstvu za kulturo, 
- Vojko Stopar, državni sekretar v Ministrstvu za kulturo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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2004-2007 
Skupna predvidena sredstva države za izvajanje Zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju 
sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije 
v kulturi po letih in namenih v obdobju 2004-2008 
Delež sredstev Ministrstva za kulturo v državnem 
proračunu 
Delež sredstev Ministrstva za kulturo v bruto domačem 
proizvodu 

- Delež javnih sredstev za kulturo v bruto domačem 
proizvodu 
Javni zavodi na področju kulture, ki jih je ustanovila občina 
ali soustanovilo več občin, njihovo javno službo pa je na 
dan uveljavitve ZUJIK financirala država 

I. Predgovor: Slovenska kultura, njeno mesto in vizije 

Kultura ima na Slovenskem izjemen pomen. Skozi vso zgodovino 
ji pripada zelo pomembna vloga, saj se je identiteta slovenskega 
naroda v odsotnosti avtonomne politične in gospodarske moči, 
lastne države in svobode vseskozi izgrajevala in potrjevala v prvi 
vrsti skozi kulturo. Nastanek in razvoj slovenske kulture zato 
nista samo seštevek umetniških dosežkov in vzpostavljenih 
institucionalnih oblik, temveč se skoznju odvija dolgotrajni proces 
boja za nacionalno emancipacijo in pravico do svobodnega 
izražanja. ' 

Kultura ima v slovenskem prostoru dvojno vlogo: ustvarjala in 
ohranjala je samosvojost in odpornost znotraj tujih gospodarskih 
in političnih sistemov, hkrati pa je gradila vse trdnejšo podlago za 
duhovni in materialni napredek Slovencev ter omogočala nastajanje 
različnih umetnostnih oblik. Natis prve slovenske knjige leta 1550 
in zatem drugih knjižnih del v obdobju reformacije predstavlja 
temeljno izhodišče za preoblikovanje slovenskega ljudstva v 
narod, njegovo osamosvojitev in nastanek samostojne države. 
Konec sedemnajstega stoletja je Valvasor postavil temelje 
slovenski dediščinski stroki. Na področju glasbe sta ključna 
mejnika leto 1701, ko je bila ustanovljena Leges Academiae 
Philharmonicorum, in leto 1794, ko je bila ustanovljena 
Filharmonična družba. Za zgodovino knjižničarstva sta pomembna 
predvsem leto 1774, ko je z odlokom Marije Terezije del knjig iz 
jezuitskega kolegija prešel v splošno uporabo pri novi licejski 

knjižnici, in leto 1807, ko je licejska knjižnica dobila pravico do 
prejemanja obveznega izvoda vseh tiskov s Kranjske. Za 
slovensko dramatiko predstavlja ključno prelomnico konec 18. 
stoletja, ko je Linhart objavil svoji znameniti deli. Z razsvetljenstvom 
in idejami francoske revolucije se v polju kulture razvije 
svobodomiselno ozračje, ki se posebej izrazi v gledališču in 
literaturi; v pomladi narodov je pesništvo tisto, ki omogoča 
družbeno in politično emancipacijo slovenskega naroda in hkrati 
ustvarja raznolike estetske oblike ter se bojuje zoper cenzuro. 
Razcvet vseh kulturnih oblik v drugi polovici 19. stoletja ustvari 
široko kulturno gibanje, ki ni več monolitno, ampak vključuje bogato 
notranjo raznolikost ustvarjanja in umetniških praks ter se skozi 
to raznolikost vseskozi razvija. Za to obdobje je značilen razmah 
knjižnic-čitalnic in drugih kulturnih društev, zavzemanje za 
enakopraven položaj slovenskega jezika v šolah in uradih, za 
kar nosita zasluge predvsem ustanovitev Katedre za slovenski 
jezik v Ljubljani, nato pa še v Gradcu in Gorici, ter živahna 
založniška in tiskarska dejavnost. Priče smo razmahu 
ljubiteljskega gledališča v okviru čitalnic in dramskih društev, 
začetku organiziranega delovanja operne in baletne dejavnosti 
ter ob koncu 19. stoletja tudi prvim filmskim predstavam. 
Organizirano varovanje dediščine ima svoje začetke v ustanovitvi 
Muzejskega društva za Kranjsko in nato v ustanovitvi Deželnega 
muzeja za Kranjsko leta 1821. 

Na teh temeljih Slovenci dočakajo začetek 20. stoletja kot sodobna 
narodna skupnost, čeprav še nimajo niti svoje države niti svoje 
politične avtonomije. Toda slovensko literarno ustvarjanje je v 
stiku z evropskimi tokovi, obenem pa znameniti založnik 
Schwentner postavi temelje sodobnega slovenskega založništva 
in knjigotrštva. Razvija se moderno slikarstvo, bogato je glasbeno 
življenje. Na začetku stoletja ima Slovenija enega najvišjih odstotkov 
pismenosti, razvejan je vzgojno-izobraževalni sistem in razvijajo 
se kulturne institucije. Tradicionalna področja, kot so izdajanje 
knjig, gledališče in različne oblike glasbene dejavnosti so se v 
tem stoletju razvile do ravni, ki je povsem primerljiva z evropskimi 
standardi tudi v večjih in bogatejših okoljih. Za to obdobje je 
značilen tudi razmah likovne umetnosti, ki se prične z 
impresionizmom in secesijo, nadaljuje s prvim slovenskim 
razstavnim paviljonom, ki ga je leta 1909 postavil Jakopič, in z 
ustanovitvijo Narodne galerije leta 1918. Med svetovnima vojnama 
izstopajo predstavniki avantgardističnih gibanj, ki so v tistem času 
zaznamovali vsa področja slovenske kulture. 

Plečnik postavi temelje ne le slovenski, temveč tudi evropski 
moderni arhitekturi. Po vojni je ustanovljena javna radiotelevizije. 
Druga polovica 20. stoletja prinaša velik razmah in 
institucionalizacijo na vseh področjih kulture, ki se ob koncu stoletja 
ponovno vzdigne na višjo raven, predvsem glede raznolikosti 
umetniških izrazov, zvrsti, slogov, estetskih praks, vsebin in 
načinov ter medijev njihovega posredovanja. Ta zgodovina in 
sodobnost danes sooblikujeta slovensko kulturo. 

Čeprav se je slovenska kultura morala razvijati znotraj drugih 
držav, katerih politike so ji bile pogosto odkrito nenaklonjene, pa 
je postala in ostala temeljno gibalo slovenskega zgodovinskega 
razvoja in mesto svobodnega izražanja ustvarjalne raznolikosti. 
V obdobju socialističnega političnega sistema je prav kultura 
vzpostavljala prostor narodove svobode - literarne revije, 
pisateljska združenja in posamezna literarna dela so odločilno 
pripomogli k nastanku demokratične družbe in samostojne države. 
Prav kultura je bila v vsej slovenski zgodovini tisto, kar sodobni 
teoretiki razumejo pod pojmom »kultura«: ustvarjalna, dinamična, 
raznolika, izzivalna, kritična, povezovalna in samostojna sila v 
družbi. Slovenska kultura je bila poleg tega ves čas in je tudi 
danes osrednji prostor, znotraj katerega se ohranja, oblikuje in 
razvija slovenski jezik, najpomembnejši razločevalni znak 
Slovencev kot naroda, različnega od sosednjih. 
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Tako so v slovensko kulturo že vgrajene vse tiste prvine, ki jih 
poudarjajo vse sodobne evropske kulturne politike: svoboda 
izražanja in ustvarjanja, kulturni pluralizem, ovedenje pomena 
varovanja lastne identitete in kulturne dediščine. Na tej stopnji 
razvitosti se slovenska kultura danes samozavestno odpira v 
prihodnost in v nastajajočem skupnem evropskem prostoru vidi 
možnost in izziv tako za lastno ustvarjalnost kot tudi dolžnost 
razvijanja ter varovanja svojih posebnosti. 

Spričo takšne narave kulture je temeljna naloga kulturne politike 
na eni strani odprtost do novih pobud in omogočanje sodobne in 
raznolike ustvarjalnosti ter spodbujanje sobivanja različnih oblik, 
stilov in miselnih tokov znotraj sodobne kulturne produkcije. Na 
drugi strani je naloga kulturne politike ohranjanje, oživljanje in 
aktualizacija kulturne dediščine, saj smo iz nje izšli kot narod s 
samostojno državo. Iskanje ravnotežja med obema nalogama je 
tretja naloga kulturne politike. Pri tem pa ni dopustno, da država 
kulturo kakorkoli usmerja, določa ali nadzira. Država z nacionalnim 
programom za kulturo opredeljuje javni interes na področju kulture 
ter opredeljuje cilje in prioritete kulturne politike, pri tem pa se 
ograjuje od presoje o njenih pojmovnih, svetovnonazorskih in 
estetskih vsebinah. Državna podpora kulturi je namenjena 
zagotavljanju pogojev za ustvarjanje in dostopnost kulturnih dobrin, 
saj dvomilijonski trg tega ne omogoča, zato je na področju kulture 
regulacija države nujna za njen uravnotežen obstoj in razvoj. 
Vsebinsko odločanje o uresničevanju ciljev in prioritet 
nacionalnega programa za kulturo ni v rokah države, temveč je 
zagotovljen z zakonsko določeno soudeležbo kulturne, strokovne, 
znanstvene in kritične javnosti v postopkih razdeljevanja javnih 
sredstev, namenjenih kulturi. 

Tako kultura tudi danes ostaja nosilka slovenske nacionalne 
identitete in tista identifikacijska in konstitutivna točka, v kateri se 
stikajo ustvarjanje, samozavedanje, samoizražanje, kritično 
mišljenje in samorefleksija, predvsem pa je to prostor vizij za 
prihodnost, ki na kulturo zrejo kot na nosilko ustvarjalnosti 
posameznika, razvoja družbe in socialne kohezivnosti. Ob vsem 
tem se je kulturna politika dolžna s posebno pozornostjo in trajno 
skrbjo posvečati bistvenemu elementu naše kulturne identitete, 
ki je hkrati temelj naše nacionalne identitete: slovenskemu jeziku. 

Ne samo zato, ker se skupni slovenski kulturni prostor ne prekriva 
s slovenskimi državnimi mejami in ker so slovenske manjšine v 
sosednjih državah izpostavljene močni eroziji, temveč zato, ker 
grozi manjšim nacionalnim jezikom v procesih globalizacije in 
integracije marginaliziranje. Skrb za slovenski jezik mora zato 
ostati prva naloga kulturne politike. 

Izhajajoč iz tega na kratko očrtanega zgodovinskega, aktualnega 
in v prihodnost odprtega položaja slovenske kulture je nastal 
Nacionalni program za kulturo, s katerim slovenska država izraža 
interes za ohranjanje in razvoj slovenske kulture v za slovensko 
nacionalno identiteto prelomnih časih evropskega združevanja. 

II. Uvod 

Nacionalni program za kulturo je Strateški dokument, ki z 
opredelitvijo kulturno-političnih prioritet, ciljev in ukrepov zagotavlja 
pogoje za trajnostni in celostni razvoj slovenske kulture. Sprejema 
se za obdobje štirih let, za obdobje od leta 2004 do leta 2007. 
Podlaga za sprejem Nacionalnega programa za kulturo je 10. 
člen Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Skladno 
s 138. členom tega zakona se nacionalni program za kulturo 
sprejme najkasneje v roku enega leta od uveljavitve zakona, kar 
pomeni najkasneje do 29.11. 2003. 

Nacionalni program za kulturo opredeljuje javni interes za kulturo 
in področja kulture, na katerih se kulturne dobrine zagotavljajo 
kot javne dobrine. Določa splošne prioritete kulturne politike in 

odgovarja na ključne razvojne probleme na posameznih področjih 
kulture, kot jih je izpostavila Analiza stanja na področjih kulture in 
predlog prednostnih ciljev (Ministrstvo za kulturo RS, 2002), ki je 
strokovna podlaga pričujočemu programu. Nacionalni program 
za kulturo izhaja iz zgodovinsko doseženega položaja slovenske 
kulture, upošteva njene prednosti in slabosti, s splošnimi 
prioritetami kulturne politike ter s cilji in ukrepi na posameznih 
področjih pa zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj slovenske 
kulture glede na nevarnosti in priložnosti, s katerimi se bo ta 
soočala v naslednjem obdobju. 

Nacionalni program za kulturo tako vzpostavlja ravnotežje med 
ohranjanjem slovenske kulturne identitete in njenim razvijanjem. 
Zagotavlja pogoje za skladen razvoj kulture na skupnem 
slovenskem kulturnem prostoru, pogoje za dvig kulturne 
ustvarjalnosti, za večanje dostopnosti kulturnih dobrin in 
ustvarjanja ter pogoje za spodbujanje kulturne raznolikosti. 
Kulturna politika bo dejavno sooblikovala tudi prihodnjo regijsko 
ureditev. 

Izzivi evropskih integracijskih procesov od slovenske kulturne 
politike zahtevajo premišljeno in v prihodnost zazrto strategijo 
razvojnega načrtovanja, ki zagotavlja ravnotežje med ohranjanjem 
in razvojem slovenske kulture predvsem preko skrbi za slovenski 
jezik in jezikovno kulturo, odprtosti za kulturno raznolikost, ki je v 
srži ideje o evropskem združevanju, pojmovanja kulture kot 
nepogrešljivega dejavnika razvoja in spodbujanja ustvarjalnosti 
posameznika v času globalizacije in komercializacije, ki vplivata 
tudi na področje kulture. 

Nacionalni program za kulturo se navezuje na vse strateške 
dokumente vlade, še posebej na Strategijo gospodarskega 
razvoja, Državni razvojni program, Strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije, Strategijo Republike Slovenije v informacijski 
družbi, Nacionalni program visokega šolstva in druge. 

Z nacionalnim programom za kulturo je skrb za ohranjanje in 
razvoj kulture poverjena vladi kot celoti, zato za njegovo izvajanje 
poleg ministrstva, pristojnega za kulturo, skrbijo tudi vsa ostala 
ministrstva. Vlada vsako leto najpozneje do 01. 06. predloži 
državnemu zboru poročilo o izvajanju nacionalnega programa za 
kulturo, državni zbor pa se do poročila opredeli. 

III. Splošne prioritete kulturne politike v obdobju 
2004-2007 

Splošne prioritete kulturne politike vertikalno prečijo vsa področja 
kulture, njihovo uresničevanje pa predvideva usklajeno delovanje 
vseh vladnih resorjev. Del splošnih prioritet se odraža znotraj 
konkretnih ciljev in ukrepov na posameznih področjih kulture, del 
jih zaradi svoje posebne narave zahteva posebne ukrepe. 

• 

1. Ohranjanje in razvoj slovenskega jezika. 

Cilj je zagotoviti ohranjanje in razvoj slovenskega jezika v okviru 
Evropske unije, to pa terja usklajeno skrb za njegovo kulturno, 
politično in ekonomsko razsežnost. Evropska unija deklarativno 
zagovarja idejo večjezičnosti, spoštovanja in razvijanja jezikovne 
raznolikosti. Vendar se ta ideja vseskozi sooča z vprašanjem 
lingua trancha in delitve na uradne, delovne ter regionalne jezike, 
kar od vsake izmed držav članic terja premišljeno jezikovno politiko 
ne le v njeni restriktivni dimenziji, temveč predvsem na področju 
izobraževanja in spodbujevalnih ukrepov. Uresničevanje cilja je 
torej odvisno od izvajanja dejavne jezikovne politike, ki bo povezala 
vse vire in vse nosilce, dejavne na tem področju. Na ožjem 
podrdčju kulture bo Ministrstvo za kulturo prednostno podpiralo 
tiste programe in projekte, ki izkazujejo ali spodbujajo razvoj 
jezikovne kulture. 
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Ukrepi: 
- sprejetje zakona o javni rabi slovenskega jezika 
- uskladitev zakonodaje, ki se navezuje na javno rabo 

slovenskega jezika, še zlasti na gospodarskem področju 
medresorsko koordiniranje jezikovne politike 
ukrepi na področju knjige, ki spodbujajo ustvarjanje v 
slovenskem jeziku in prevajanje, povečujejo dostopnost 
knjige ter zvišujejo raven bralne kulture in funkcionalne 
pismenosti 
ukrepi na področju knjižnične dejavnosti, ki zvišujejo 
dostopnost knjižničnega gradiva, elektronskih publikacij 
v slovenščini In digitalizirane knjižne dediščine ter razvoj 
branja 
ukrepi na področju uprizoritvenih umetnosti, ki 
spodbujajo produkcijo in postprodukcijo v slovenskem 
jeziku in izvirno slovensko dramatiko ter njihov prenos 
v druge medije 

- ukrepi na področju medijev, novih medijev in 
avdiovizualne kulture, ki zvišujejo raven jezikovne 
kulture 

- koordinacijski ukrepi na področju izobraževanja In 
znanosti, ki vrednotijo položaj in rabo slovenskega 
Jezika ter prispevajo k Izboljšanju javne rabe slovenskega 
jezika (lektoriranje, terminologija, leksikografija, raba 
jezikovnih standardov, jezikovno svetovanje) 

Kazalci: 
stopnja usklajene zakonodaje na področju jezika 
združevanje in preglednost nad viri za izvajanje dejavne 
jezikovne politike 
stopnja usklajenosti ukrepov na področju jezikovne politike 
stopnja implementacije zakonodaje na področju jezika 

- produkcija in dostopnost slovenskih del na različnih področjih 
kulture 

2. Spodbujanje kulturne raznolikosti. 

Pomemben cilj kulturne politike je spodbujanje kulturne raznolikosti, 
pluralizma ustvarjanja in kulturnih dobrin. Gre za enega izmed 
ciljev, ki je zapisan v 151. členu Amsterdamske pogodbe iz leta 
1997, na katerem temelji ideja o evropskem združevanju in ki ga 
opisuje tudi UNESCO-v dokument Naša ustvarjalna raznolikost 
(1993). Odprtost kulturne politike za druge kulture, mednarodne 
izmenjave, kulturne pravice narodnih skupnosti, manjšinskih 
skupnosti in ranljivih skupin ter kulturna dejavnost Slovencev 
zunaj RS pomembno prispevajo k razvoju kulturne identitete. S 
tega vidika bo za uresničevanje tega cilja pomembno tudi 
izoblikovanje programov, ki vključujejo evropsko dimenzijo in ki 
se bodo potegovali za sredstva iz mednarodnih virov. Cilj je z 
vidika skupnega slovenskega kulturnega prostora še posebej 
pomemben, saj je slovenska kultura od nekdaj prepoznavna po 
svoji bogati notranji raznolikosti. 

Ukrepi: 
pripoznanje, da spada v javni Interes na področju kulture 
široka paleta ustvarjanja ne glede na zvrstnost, ciljno 
občinstvo, estetski okus ali svetovni nazor 

• prednostna podpora deficitarnim umetniškim zvrstem, 
vsebinam z raznoliko etnično tematiko, manjšinskim 
kulturam ter programom In projektom ranljivih skupin 

- zagotavljanje dostopnosti kulture In ustvarjanja 
- zagotavljanje ustrezne administrativne podpore 

izvajalcem, ki se potegujejo za sredstva mednarodnih 
virov 

- prednostna podpora programom, ki črpajo sredstva iz 
mednarodnih virov 

Kazalci: 
delež manjšinskih kultur, programov in projektov ranljivih 
skupin ter deficitarnih zvrsti znotraj programov in projektov, 
ki jih podpira Ministrstvo za kulturo 
širina opredelitve javnega interesa za kulturo 
število programov in projektov, ki prejemajo sredstva iz 
mednarodnih virov 

3. Zagotavljanje dostopnosti kulturnih dobrin in 
pogojev za ustvarjalnost. 

Cilj izhaja iz kulturne razsežnosti človekovih pravic in je usmerjen 
v spodbujanje vseh vrst dostopnosti kulturnih dobrin in 
ustvarjalnosti (fizična, regijska, informacijska, socialna itd.). 
Dostopnost kulture ne sme biti bistveno pogojena s socialnim 
statusom posameznika, prav tako ne z regijskim dejavnikom, 
zato je ta cilj eden izmed prioritetnih na vseh področjih kulture. 
Uresničevanje tega cilja je v veliki meri odvisno od ukrepov, ki 
bodo omogočali nadaljnji razvoj tradicionalnih kulturnih središč 
po vsej Sloveniji in bodo temeljili na dopolnjevanju državnih in 
lokalnih sredstev. 

Ukrepi: 
zagotavljanje optimalnega delovanja javne kulturne 
Infrastrukture in njenega razvijanja 
prednostna podpora Investicijam, s katerimi lokalne 
skupnosti In država na osnovi sklenjenega dogovora 
zagotavljajo prostorske pogoje za delovanje Izvajalcev 
na področjih kulture, ki je v javnem interesu 
dejavna vloga kulturne politike pri oblikovanju regijske 
ureditve 
do konca leta 2004 izoblikovati ustrezni sistem 
financiranja občin, ki bo zagotovil dodatna sredstva 
sedežnim občinam, da bodo lahko v skladu z 128. členom 
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo 
prevzele financiranje občinskih javnih zavodov širšega 
pomena (36), ki jih sedaj financira država 
zagotavljati dostopnost javne kulturne Infrastrukture 
najširšemu krogu izvajalcev s področja kulture 

- s prednostnimi kriteriji in spodbudami delovanju 
kulturnega trga zviševati dostopnost kulturnih dobrin 
in ustvarjalnosti na skupnem slovenskem kulturnem 
prostoru 
spodbujanje razvoja knjižnične mreže, knjigarniške 
mreže, mreže intermedljskih centrov in mreže umetniških 
kinematografov na skupnem slovenskem kulturnem 
prostoru 

- spodbujanje decentraliziranosti glasbenih in 
uprizoritvenih umetnosti na skupnem slovenskem 
kulturnem prostoru 
na podlagi 130. člena Zakona o uresničevanju javnega 
interesa za kulturo v pogodbah o medsebojnih 
obveznostih sofinanciranja javnih zavodov s področja 
kulture s strani države In lokalnih skupnosti prednostno 
izpostaviti nalogo zagotavljanja dostopnosti kulture In 
pogojev za ustvarjalnost 

- prednostna podpora programom In projektom, ki 
zvišujejo različne ravni dostopnosti kulture, 
Informiranost o kulturi (ob upoštevanju posebne vloge 
javne radiotelevizije) In izboljšujejo pogoje za ustvarjanje 
na vseh področjih kulture 

Kazalci: 
povečevanje deleža kulturnih vsebin v programih javne 
radiotelevizije in drugih elektronskih medijih ' 
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razmerje med kulturno ponudbo v osrednji Sloveniji in drugih 
regijah 
razmerje med obiskovalci kulturnih prireditev v osrednji 
Sloveniji in v drugih regijah 
število obiskovalcev kinematografov 
število obiskovalcev muzejev in galerij 
število letno izposojenih knjig v splošnih knjižnicah in število 
letno prodanih knjig na glavo prebivalca 

- število večobčinskih javnih zavodov, katerih financiranje je 
bilo preneseno na sedežne občine 

- delež, ki ga gospodinjstva namenjajo kulturi 
- porast števila članov kulturnih društev 

4. Kulturna vzgoja kot ustvarjalna vzgoja in kot 
vzgoja za ustvarjalnost. 

Ena ključnih prioritet številnih evropskih kulturnih politik je 
spodbujanje programov in projektov, ki povezujejo kulturno, 
izobraževalno in znanstveno sfero ter področje medijev in ki 
spodbujajo učečo se populacijo vseh starostnih stopenj tako k 
spoznavanju kulture kot tudi k samemu ustvarjanju s ciljem. S 
tem se zvišuje kulturno pismenost, kar je tudi eden izmed ciljev 
Konvencije o otrokovih pravicah. Kulturna vzgoja je preplet 
ustvarjanja na vseh področjih kulture, od tradicionalnih do 
sodobnih umetniških zvrsti, vključno s popularno kulturo in mediji, 
preplet učenja o kulturi, njene refleksije in ustvarjanja. Bistvo 
kulturne vzgoje ni v dodajanju novih vsebin, temveč v prepletanju 
vseh kurikularnih področij preko inovativnih pedagoških in 
didaktičnih pristopov. Zato se uresničevanje cilja primarno navezuje 
na predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko mladino in je 
usmerjeno ne le v oblikovanje bodočih »kulturnih potrošnikov«, 
temveč tudi bodočih »kulturnih ustvarjalcev«, na analogen način 
pa vključuje tudi študijske in andragoške programe. Uresničevanje 
te prednostne naloge je v veliki meri odvisno od usklajevanja z 
izobraževalno politiko in od zagotavljanja dostopnosti kulturnih 
dobrin in možnosti ustvarjanja. Cilj je usmerjen k temu, da se 
znotraj programov in projektov, ki jih sofinancira Ministrstvo za 
kulturo, zviša delež vsebin, ki se nanašajo na otroke in mladino. 

Ukrepi: 
- prednostna podpora programom In projektom s 

področja kulturne vzgoje na vseh področjih kulture 
- spodbujanje stanovskih društev k večji dejavnosti na 

področju kulturne vzgoje 
- spodbujanje vključevanja javnega sektorja v kulturi in 

Izvajalcev javnih kulturnih programov ter kulturnih 
projektov v izobraževalne procese 

- dejavna vloga kulturne politike v oblikovanju In Izvajanju 
izobraževalne politike 

Kazalci: 
- število programov in projektov s področja kulturne vzgoje 

število sodelujočih in število udeleženih pri teh programih in 
projektih 
delež pedagoških programov znotraj programov javnih 
zavodov in programov izvajalcev javnih kulturnih programov 

5. Izobraževanje za poklice v kulturi. 

Kulturna politika prevzema dejavnejšo vlogo pri oblikovanju in 
izvajanju šolskih programov, ki izobražujejo za poklice v kulturi. 
Obenem kulturna politika prednostno skrbi za izobraževanje za 
tiste poklice v kulturi, ki niso del šolskega sistema. Uresničevanje 
cilja zahteva usklajevanje z izobraževalno politiko. 

Ukrep: 
medresorsko koordinirana štipendijska politika 
prednostna podpora programom in projektom, ki se 
navezujejo na deficitarne poklice v kulturi 
spodbujanje stanovskih društev k večji dejavnosti na 
področju izobraževanja za poklice v kulturi 
zagotavljanje štipendij za Izobraževanje za deficitarne 
poklice v kulturi 

- spodbujanje vključevanja javnega sektorja v kulturi v 
Izobraževalne procese 

- spodbujanje sodelovanja izvajalcev javnega sektorja, 
Javnih kulturnih programov in kulturnih projektov s 
študijskimi programi umetniških akademij 

Kazalci: 
število programov in projektov, ki zapolnjujejo vrzeli na 
področju izobraževanja za poklice v kulturi 
število deficitarnih poklicev v kulturi 
število prejemnikov štipendij za poklice v kulturi 

6. Kultura kot kategorija razvoja: kultura kot 
generator gospodarskega razvoja, človeških 
virov, kvalitete življenja in socialne kohezivnosti. 

Omejen kulturni trg in prav tako omejena sredstva, ki jih državni 
in lokalni proračuni namenjajo kulturi, je razlog za premišljeno 
politiko na področjih, na katerih so kulturne dobrine tudi tržno 
blago. Spodbude »kulturni« ali »kreativni industriji« so kot 
spodbude ustvarjalnosti in spodbude dostopnosti kulture 
pomemben instrument za razvijanje človeških virov, socialne 
kohezivnosti, za kakovostno preživljanje prostega časa in 
kvaliteto življenja (Kultura v srcu, Svet Evrope, 1997). Prav zato 
ekonomiko kulture na področjih kulturne ali kreativne industrije 
sestavljajo tako javni viri kot viri iz zasebnega sektorja. Naloga 
kulturne politike je ustvariti pogoje za večja vlaganja gospodarstva 
v kulturo ter spodbujati njuno sinergijo, na ta način pa povečati 
delež bruto domačega proizvoda, ki je namenjen kulturi. V tem 
pogledu je davčna politika pomemben instrument kulturne politike. 

Ukrepi: 
prednostna podpora programom in projektom, ki 
vključujejo sodelovanje gospodarskega sektorja 
prednostna podpora programom In projektom, ki 
spodbujajo kulturni turizem 
prednostna podpora javnim kulturnim programom In 
kulturnim projektom, ki Imajo širše ekonomske učinke 

- s prednostnim podpiranjem skupnih Infrastrukturnih 
programov In projektov na področjih kulture zagotoviti 
pogoje za boljše delovanje kulturnega trga In večjo 
dostopnost kulture 
uveljavljanje davčnih olajšav za fizične osebe, ki 
spodbujajo kulturno potrošnjo (nakup likovnih del, knjig 
Ipd.) 
uveljavljanje davčnih olajšav za pravne osebe, ki 
spodbujajo vlaganja v kulturo 
uveljavljanje davčnih olajšav za vlaganje v obnovo 
spomeniškega fonda, ki je v zasebni lasti 
stimulativna davčna obravnava dohodkov Iz naslova 
umetniške ustvarjalnosti 

Kazalci: 
razmerje med javnimi in izvenproračunskimi sredstvi za 
kulturo 

- število programov in projektov, ki nastajajo na podlagi 
partnerstva med državo in gospodarstvom 
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število novih delovnih mest kot posledica razvoja kulture 
število samozaposlenih v kulturi 

7. Neposredna podpora ustvarjalcem. 

V razmerah omejenega trga in posodabljanja javnega sektorja 
sodi med prednostne cilje tudi zagotovitev spodbudnih pogojev 
za delo ustvarjalcev na vseh področjih kulture. Cilj prispeva k 
dvigu ustvarjalnosti posameznikov in večji dostopnosti ustvarjanja 
ter spodbuja kulturno raznolikost. 

Ukrep: 
- na vseh področjih kulture uvesti delovne štipendije 

oziroma »štipendije za ustvarjalnost« kot neposreden 
vložek v zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost 
posameznika 

- letno podeliti najmanj sto delovnih štipendij 
- zagotavljanje Infrastrukturnih pogojev za ustvarjalce 
- dvigniti raven spoštovanja avtorskih pravic 
- posodobiti Inštrument samozaposlenih v kulturi 

Kazalci: 
število podeljenih delovnih štipendij na posameznih področjih 
kulture 
razmerje med številom zaposlenih v javnem sektorju in 
številom samozaposlenih v kulturi 
raven spoštovanja avtorskih pravic 

- število ustvarjalcev, ki uporabljajo javno kulturno infrastrukturo 

8. Informatizacija v kulturi. 

Skladno s »Strategijo Republike Slovenije v informacijski družbi« 
je informatizacija v kulturi opredeljena kot prednostna naloga 
kulturne politike. Cilj je povečanje dostopnosti kulture, dostopnost 
celovitih informacij o kulturi in zagotavljanje kvalitetnejšega 
strokovnega in znanstvenega vrednotenja kulture. Cilj je uresničljiv 
ob povezovanju različnih informacijskih sistemov, ki delujejo na 
področjih kulture, to povezovanje pa bo skupno točko našlo v 
nacionalnem kulturnem portalu. 

Ukrepi: Prednostna podpora 
- nakupu računalniške, programske In komunikacijske 

opreme za splošne knjižnice In nacionalno knjižnico In 
sistem COBISS 

- mreži Intermedljsklh centrov po regijah 
- vzpostavitvi enotnega registra kulturne dediščine 

Informatizaciji delovnih procesov javnih zavodov s 
področja varovanja kulturne dediščine 

- oblikovanju nacionalnega kulturnega portala 
- vzpostavitvi glasbeno-lnformacijskega središča 
- oblikovanju enotnega Informacijskega sistema »knjige 

na trgu« J; , * 
- arhiviranju za slovensko kulturo pomembnih vsebin na 

Internetu 
- digitalizaciji slovenske kn|lžne dediščine In njene 

prisotnosti na Internetu 
- drugim Informacijskim pro|ektom na področjih kulture 

Kazalci: 
kvantiteta, kakovost in ažurnost dosegljivih informacij na 
področjih kulture 
povezanost ih povezljivost informacijskih sistemov na 
področjih kulture 
dostopnost in izkoriščenost teh informacij 

- možnost kreativne izrabe informacijskih sistemov na področjih 
kulture 

9. Posodobitev javnega sektorja v kulturi. 

Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo je uzakonil 
vrsto mehanizmov na področju upravljanja, vodenja in financiranja 
javnih zavodov ter urejanja delovnih razmerij. S tem je zagotovljena 
pravna podlaga za posodobitev javnega sekto ja v kulturi v smeri 
njegove večje učinkovitosti, odprtosti in avtonomnosti. 

Ukrepi: 
- skupno organiziranje administrativnih upravnih nalog 

manjših Javnih zavodov, tj. tistih z manj kot 10 
zaposlenimi 

- prestrukturiranje delovnih razmerij za umetniške poklice 
v smeri postopnega povečevanja deleža delovnih mest 
z delovnim razmerjem za določen čas 

- pilotno preoblikovanje najmanj dveh javnih zavodov, 
katerih dejavnost po svoji naravi zahteva gospodarstvu 
namenjene statusne oblike, v gospodarski družbi 
oziroma preoblikovanje najmanj treh javnih zavodov, v 
katerih profesionalna odličnost, razvojna vizija, 
prostorski in kadrovski pogo|l omogočajo ter zahtevajo 
večjo avtonomijo, v ustanove 

Kazalci: 
število reorganiziranih manjših javnih zavodov 
razmerje med zaposlenimi za nedoločen čas in zaposlenimi 
za določen cas v javnih zavodih, ki jih je ustanovila država 

- število preoblikovanih javnih zavodov v gospodarske družbe 
- število preoblikovanih javnih zavodov v ustanove 

IV. Opredelitev javnega interesa za kulturo 

Nacionalni program za kulturo opredeljuje javni interes za kulturo 
z namenom zagotavljanja pogojev za kulturno ustvarjalnost, 
dostopnost kulturnih dobrin, kulturno raznolikost, slovensko 
kulturno identiteto in skupen slovenski kulturni prostor. Javni 
interes za kulturo se v Nacionalnem programu za kulturo 
zagotavlja skozi splošne prioritete kulturne politike ter skozi cilje 
in ukrepe na posameznih področjih kulture. Področja javnega 
interesa za kulturo na posameznih področjih kulture oziroma tista 
področja kulture, na katerih se zagotavljajo kulturne dobrine kot 
javne dobrine, so v nadaljevanju podrobno opredeljena. 

S tem daje Nacionalni program za kulturo, skupaj s področnimi 
zakoni in lokalnimi programi za kulturo, podlago za uresničevanje 
javnega interesa za kulturo, tj. podlago za izvedbene načrte 
nosilcev javnega interesa za kulturo, podlago za neposredne 
pozive, javne razpise in javne pozive za financiranje javnih kulturnih 
programov in kulturnih projektov, akte o ustanovitvi javnih 
zavodov, njihove strateške načrte in (več) letne programe dela, 
javne razpise za oddajo javne kulturne infrastrukture in upravne 
odločbe. 

Uprizoritvene umetnosti 

V javni interes na področju uprizoritvenih umetnosti spadajo: 
produkcija in postprodukcija v dramskem gledališču, lutkovnem 
gledališču, plesnem gledališču, eksperimentalnem oziroma 
raziskovalnem gledališču, na področju sodobnega plesa, uličnega 
gledališča, organizacija festivalov, vse vmesne oblike ter vse 
mejne oblike gledaliških praks, ki črpajo iz ostalih področij 
ustvarjanja oziroma kreativno uporabljajo nove tehnologije, 
zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost posameznika, mednarodne 
izmenjave, mednarodna promocija, skrb za slovansko gledališko 
dediščino, informatizacija, raziskovanje, izobraževanje in podporni 
projekti. 
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Glasbene umetnosti 

V javni interes na področju glasbenih umetnosti spadajo: 
ustvarjanje izvirnih glasbenih del vseh tradicionalnih in sodobnih 
glasbenih zvrsti, ustvarjanje koreografij na področju baleta in plesa, 
koncertni cikli in festivali ter koncertna gostovanja vseh 
tradicionalnih in sodobnih glasbenih zvrsti, glasbeno založništvo 
(akustična in notna gradiva), glasbeno scenska produkcija, 
glasbeni programi, ki nastajajo v elektronskih medijih, vse vmesne 
oblike ter vse mejne oblike na področju glasbenih umetnosti, ki 
črpajo iz ostalih področij ustvarjanja oziroma kreativno uporabljajo 
nove tehnologije, zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost 
posameznika, skrb za slovensko glasbeno dediščino, 
informatizacija, raziskovanje, izobraževanje in podporni projekti, 
mednarodne izmenjave in mednarodna promocija. 

Vizualne umetnosti 

V javni interes na področju vizualnih umetnosti spadajo: vse 
tradicionalne in sodobne zvrsti likovnega področja, slikarstvo, 
kiparstvo, grafika, risba, fotografija, video, arhitektura, oblikovanje, 
organiziranje razstavnih programov in projektov, izobraževanje, 
skrb za slovensko likovno dediščino, informatizacija, raziskovanje 
in podporni projekti, vse vmesne oblike ter vse mejne oblike na 
področju glasbenih umetnosti, ki črpajo iz ostalih področij 
ustvarjanja oziroma kreativno uporabljajo nove tehnologije 
zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost posameznika, mednarodna 
promocija izvirne slovenske vizualne umetnosti, mednarodno 
sodelovanje in mednarodna promocija. 

Intermedijske umetnosti 

V javni interes na področju intermedijskih umetnosti spadajo: vse 
umetniške prakse, ki v svojem ustvarjalnem aktu prepletajo 
različne umetniške zvrsti ter uporabljajo informacijske tehnologije, 
robotiko, medmrežje, kibernetiko, teleprezenco, 
telekomunikacijsko umetnost, virtualno resničnost in tako 
imenovano razširjeno telesnost, interaktivni performans, 
interaktivne (avdio, video itd.) instalacije, spletna umetnost, ur- 
bane javne intervencije, organizacija festivalov, skrb za 
intermedijsko dediščino, zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost 
posameznika, izobraževanje, informatizacija, raziskovanje, 
podporni projekti, mednarodno sodelovanje in mednarodna 
promocija. 

Knjižnična dejavnost 

V javni interes na področju knjižnične dejavnosti spadajo: optimalna 
ponudba knjižničnega gradiva v splošnih knjižnicah, ponudba 
informacij in storitev, ki so osredotočene na kulturne, 
izobraževalne, informacijske in socialne potrebe okolja, na 
informacijsko opismenjevanje in podporo vseživljenjskemu učenju; 
zagotavljanje prostorskih pogojev in opreme za uporabo gradiva, 
pridobivanje informacij in smotrna izraba prostega časa v knjižnici, 
omogočanje dostopa do urejenih zbirk domoznanskega gradiva 
za lokalne študije; izobraževanje, raziskovanje in podporni projekti, 
mednarodno sodelovanje, učinkovit sistem pridobivanja 
obveznega izvoda gradiva na vseh medijih, ki bo zagotavljal 
popolnost, ohranitev in dostopnost nacionalne zbirke, dostop do 
podatkov o nacionalni zbirki in nacionalno pomembnih knjižničnih 
zbirkah iz vseh knjižnic v Sloveniji preko vzajemnega 
bibliografskega sistema COBISS in interneta, tekoče objavljanje 
Slovenske bibliografije, dostopnost vseh redkih in ogroženih gradiv 
s pomočjo restavriranja, prenosa na nadomestne nosilce, zlasti 
mikrofilm in elektronske medije, dostop do svetovnih virov 
informacij, zlasti s pomočjo elektronskih publikacij oz. interneta, 
medknjižnična izposoja iz domačih in tujih knjižnic, koordiniran 

sistem mednarodnega številčenja publikacij oz. storitev za 
mednarodno bibliografsko kontrolo. 

Knjiga 

V javni interes na področju knjige spadajo: zagotavljanje pogojev 
za optimalno delovanje vseh dejavnikov znotraj verige knjige, 
zagotavljanje pogojev za ustvarjalnost posameznika, založniška 
dejavnost, knjigamiška mreža, knjižnična mreža, bralna kultura, 
izvirna in prevodna nekomercialna knjižna in revialna produkcija 
s področij leposlovja in humanistike ter umetnosti in kulture nasploh, 
mladinska književnost in mladinska periodika, strokovna in kritiška 
dela s področja kulture, promocija knjig, branja in avtorjev, literarni 
festivali, mednarodna dejavnost in mednarodna promocija, 
prevajanje slovenskih avtorjev v tuje jezike, izobraževanje, 
informatizacija, raziskovanje in podporni projekti. 

Mediji in avdiovizualna kultura 

V javni interes na področju medijev in avdiovizualne kulture 
spadajo: razširjanje programskih vsebin, ki so pomembne za 
uresničevanje pravice državljanov oziroma državljank Republike 
Slovenije, Slovencev zunaj RS, pripadnikov oziroma pripadnic 
slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, 
italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji 
ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, do javnega obveščanja in 
do obveščenosti; za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne 
identitete, za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju 
medijev, za kulturo javnega dialoga, za utrjevanje pravne in 
socialne države, za razvoj izobraževanja in znanosti; podpiranje 
razvoja tehnične infrastrukture na področju medijev, razširjanje 
programskih vsebin, namenjenih slepim in gluhonemim, v njim 
prilagojenih tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične infrastrukture; 
področje kinematografije, filmska umetnost, produkcija, distribucija 
in prikazovanje filmov, organiziranje festivalov, arhiviranje in 
raziskovanje na področju filmske umetnosti, zagotavljanje pogojev 
za ustvarjalnost posameznika, izobraževanje, informatizacija, 
raziskovanje in podporni projekti na področju medijev in 
avdiovizualne kulture, mednarodna dejavnost in mednarodna 
promocija. 

Varstvo kulturne dediščine 

V javni interes na področju varstva kulturne dediščine spadajo: 
vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene 
ogroženosti, zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za 
uresničevanje kulturne funkcije dediščine ne glede na njeno 
namembnost, zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter 
omogočanje njenega preučevanja, preprečevanje posegov, s 
katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti, vsebina, oblike in s 
tem vrednost dediščine, skrb za uveljavljanje in razvoj sistema 
varstva dediščine, varstvo arhivskega gradiva kot kulturnega 
spomenika, zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za izvajanje 
varstva arhivskega gradiva, zagotavljanje dostopnosti arhivskega 
gradiva, mednarodna dejavnost, mednarodna promocija, 
izobraževanje, informatizacija, raziskovanje in podporni projekti. 

Narodni skupnosti, romske skupnosti, druge 
manjšinske etnične skupnosti in priseljenci 

V javni interes za kulturo na področju narodnih skupnosti, romske 
skupnosti, drugih manjšinskih etničnih skupnosti in priseljencev 
spadajo: dejavnost kulturnih zavodov, katerih ustanoviteljici sta 
osrednji organizaciji narodnih skupnosti, založniška dejavnost, 
knjižnična dejavnost, ohranjanje maternih jezikov skupnosti, 
dejavnosti na vseh drugih področjih kulture, kulturni stiki s svojimi 
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državami, mednarodno sodelovanje skupnosti in manjšin na 
področjih kulture, medsebojno sodelovanje skupnosti in manjšin 
na področjih kulture, izobraževanje, informatizacija, raziskovanje 
in podporni projekti. 

Slovenci zunaj RS 

V javni interes za kulturo na področju Slovencev zunaj RS spadajo: 
kulturno delovanje v najširšem pomenu besede Slovencev v 
sosednjih državah, Slovencev po Evropi, Slovencev v državah 
bivše Jugoslavije, Slovencev v prekomorskih državah, delovanje 
društev in institucij, ki skrbijo za to področje v Sloveniji, promocija 
kulturne ustvarjalnosti Slovencev zunaj RS v Sloveniji, promocija 
ustvarjalnosti Slovencev zunaj RS na vseh področjih kulture in 
prek njih promocija slovenske kulture v državah, v katerih živijo, 
izobraževanje, informatizacija, raziskovanje, mednarodna 
dejavnost in podporni projekti. 

Ljubiteljske dejavnosti 

V javni interes na področju ljubiteljskih dejavnosti spadajo: vse 
dejavnosti kulturnih društev, skupin in ostalih organizacij, ki delujejo 
na področjih kulture, zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za 
kulturne dejavnosti, mednarodna dejavnost, mednarodna 
promocija, izobraževanje, informatizacija, raziskovanje in podporni 
projekti. 

Mednarodno sodelovanje 

V javni interes na področju mednarodnega sodelovanja spadajo: 
zagotavljanje pogojev za mednarodne izmenjave, zagotavljanje 
pogojev za mednarodne koprodukcije, participacija v mednarodnih 
fondih, uresničevanje dogovorov iz kulturnih sporazumov in 
programov, ki vzpostavljajo ustrezne pogoje za mednarodno 
sodelovanje, vključevanje v multilateralne in bilateralne povezave, 
izobraževanje, informatizacija, raziskovanje in podporni projekti. 

V. Cilji in ukrepi na posameznih področjih kulture 

Cilji in ukrepi na posameznih področjih kulture odražajo splošne 
prioritete kulturne politike in obenem odgovarjajo na ključne 
razvojne probleme posameznih področij, kot jih je izpostavila 
Analiza stanja na področjih kulture. Na vsakem posameznem 
področju so najprej opredeljeni splošni cilji področja, nato pa 
prioritete ter ukrepi, ki so opremljeni s pričakovanimi učinki, kazalci 
za doseganje teh učinkov, časom za njihovo izvedbo in predvideno 
obremenitvijo proračuna. Finančno izhodišče programa je sprejeti 
proračun RS za leto 2004 ter sprejete zakonske obveznosti, 
finančne posledice programa pa so povzete v prilogi 1. Vrednosti 
so izražene v tisoč SIT, sredstva iz naslova izvajanja Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za 
nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Kulturni 
tolar) so povzeta v prilogi 2. 

I. Uprizoritvene umetnosti 

Splošna cilja: 
I. Zagotoviti boljšo geografsko razporejenost ponudbe, In 
sicer do leta 2007 doseči, da bo vsaj 10 % gostovanj 
izvedenih Izven kraja nastanka produkcije. 
Cilj je tesno povezan z drugim ciljem, saj se s povečanjem 
gostovanj po Sloveniji (in pri Slovencih zunaj RS) poveča obseg 
postprodukcije. 

Ukrep: Prednostna podpora programom In projektom, 
katerih izvajalci načrtujejo Izvedbo tudi Izven kraja nastanka 
produkcije. 
Dolgoročnejši cilj je spodbuditev interesa uporabnikov na kar 
največ geografskih območjih za ustvarjanje, produciranje in 
organiziranje na področjih uprizoritvenih umetnosti ter tako 
povečati dostopnost predstav. Vmesna in dovolj določna postaja 
do takšnega končnega cilja je spodbuda distribuciji ponudbe 
uprizoritvenih umetnosti izven kraja njenega nastanka, pri tem pa 
ima prednost osredotočenje na ponudbo, namenjeno 
osnovnošolski in srednješolski populaciji. V ta sklop sodi tudi projekt 
gledališkega abonmaja za Slovence zunaj RS. 

Kazalci: 
razmerje med številom ponovitev in številom gledalcev v 
Ljubljani in številom ponovitev in številom gledalcev izven 
Ljubljane 
število območij v Sloveniji, na katerih ni ponudbe na področju 
uprizoritvenih umetnosti 
število gostovanj izven RS 
število gostovanj pri Slovencih zunaj RS 

II. Povečanje obsega postprodukcije izvajalcev javnih 
kulturnih programov in kulturnih projektov na povprečno 
vsaj 7 ponovitev in vsaj 700 obiskovalcev na posamezno 
produkcijo do leta 2007. 
Gre za kompleksno problematiko (iz nje je izvzeto lutkarstvo, saj 
v tem segmentu občutno odstopa glede postprodukcije), saj se 
ob obsežni produkciji novih umetniških del dogaja, da doživljajo 
posamezne predstave po le nekaj ponovitev na prizoriščih za 
manj kot sto obiskovalcev. Cilj ni usmerjen h komercializaciji 
produkcije, temveč k spodbujanju njene dostopnosti, kar 
predpostavlja tudi učinkovitejše promocijske in tržne pristope. 

Ukrepi: Prednostna podpora programom in projektom z 
izdelano promocijsko vizijo in distribucijsko mrežo ter tistim, 
ki načrtujejo večje število ponovitev na skupnem slovenskem 
kulturnem prostoru. 

Kazalci: 
število ponovitev 
regijsko enakomerno razporejena ponudba 
število obiskovalcev 
delež prihodkov od prodanih vstopnic 

Prioritete in ukrepi 

1. Cilj: Povečati delež programov, ki so namenjeni mlajšemu 
občinstvu, in oblikovanje drugih ciljnih občinstev. 
Javni zavodi sicer izvajajo programe sodelovanja s šolami, 
razpolagajo z infrastrukturo in drugimi zmogljivostmi ter imajo 
posamezne oblikovane programske vsebine za otroke in mladino, 
vendar so možnosti tu še neizkoriščene. Podobno velja za 
izvajalce javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. 

Ukrep: Prednostna podpora tistim programom javnih 
zavodov In Izvajalcev javnih kulturnih programov ter 
kulturnih projektov, ki vključujejo osnovnošolske In dijaške 
gledališke abonmaje ter druge kulturno-vzgojne vsebine. 
Gre za pokrivanje razlike med ceno šolske-abonmajske vstopnice 
in ceno vstopnice, ki omogoča realizacijo ponovitve brez 
negativne razlike. Možnosti so zaenkrat neizkoriščene predvsem 
pri oblikovanju mladinskih abonmajev in navezavi gledaliških 
programov na maturitetne vsebine. Pogoj za uresničevanje cilja 
je ustrezna medresorska usklajenost, ki bo pedagoge in 
ustvarjalce spodbujala k temu, da skupaj načrtujejo, izvedejo in 
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evalvirajo kulturno-vzgojne programe, pri katerih so učenci deležni 
ustrezne priprave, aktivne soudeležbe in nato tudi refleksije 
umetniškega dogodka. 

Pričakovani učinki: 
Delovanje na tem področju dokazano daje dolgoročne ugodne 
rezultate, saj pripomore k izoblikovanju ciljnih občinstev, kakovostni 
kulturni vzgoji, povečanju obiska, pomemben pa je predvsem 
pričakovani rezultat obogatitve kulturnih vsebin oz. novih znanj v 
izobraževalnem sistemu na osnovni in srednji stopnji. 

Kazalci: 
delež predstav za osnovnošolce in dijake 
število gledalcev in delež osnovnošolcev ter srednješolcev 
delež predstav, namenjenih posameznemu ciljnemu občinstvu 

2. Cilj: Zagotovitev prostorskih in tehničnih pogojev 
izvajalcem javnih kulturnih programov in kulturnih projektov 
za vadbene, logistične in prireditvene potrebe. 
Gre za problem, na katerega ustvarjalci javnih kulturnih 
programov in kulturnih projektov že dolgo opozarjajo in ki ga 
Analiza stanja izpostavlja kot enega izmed ključnih na področju 
uprizoritvenih umetnosti. Glede na potrebe, število izvajalcev in 
glede na nereševanje tega vprašanja v preteklosti problematika 
izstopa predvsem v prestolnici. 

Ukrepa: 
- prednostna podpora investicijam, s katerimi lokalne 

skupnosti In država na osnovi sklenjenega dogovora 
zagotavljajo prostorske pogoje za delovanje izvajalcev 
na področju uprizoritvenih umetnosti 
prednostna podpora investiciji v mrežno organizirani 
Center sodobnih umetnosti: Stara elektrarna in 
Metelkova 6 

Prednostno bodo obravnavane vse investicije lokalnih skupnosti, 
ki zagotavljajo pogoje za delovanje izvajalcev na področju 
uprizoritvenih umetnosti. Investiciji v Staro elektrarno in Metelkovo 
6 zaključuje podobo Centra sodobnih umetnosti kot prostora, ki 
vključuje vsakovrstne sodobne umetniške prakse (uprizoritvene, 
vizualne, glasbene, intermedijske), in podobo Metelkove v celoti, 
objekt pa bo namenjen izvajalcem javnih kulturnih programov in 
kulturnih projektov iz celotne Slovenije, in sicer za njihovo logistično 
delovanje in za njihove vadbene, informacijske, izobraževalne in 
prezentacijske namene ter programe »umetnikov v gosteh«. Ne 
gre za nov javni zavod. Naložba v Metelkovo 6 bo zaključena v 
letu 2008, predvidevajo se sredstva Evropskih skladov. 

Pričakovani učinki: 
Omogočena bo kontinuirana produkcija in postprodukcija, 
oblikovanje ciljnih občinstev, vzpostavila se bo možnost 
rezidenčnih programov, mednarodnega sodelovanja, 
izobraževalnih programov itd. 

Kazalci: 
število koprodukcij in delež mednarodnih koprodukcij 
število ponovitev in število obiskovalcev 
število delavnic in izobraževalnih programov 

- število gostujočih umetnikov 

3. Cilj: Do leta 2007 povečati delež sodelovanja med izvajalci 
Javnih kulturnih programov In kulturnih projektov ter javnimi 
zavodi za 10 %. 
Gre za cilj, ki uresničuje oba splošna cilja, sodelovanje pa je 
možno v vseh segmentih produkcije in postprodukcije. Cilj je 
usmerjen v posodobitev programov javnega sektorja v kulturi in 
v zagotavljanje dostopnosti javne kulturne infrastrukture tudi za 
izvajalce javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. 

Ukrep: Prednostna podpora koprodukcljam Izvajalcev javnih 
kulturnih programov in kulturnih projektov z javnimi zavodi. 
Na podlagi spremembe ustanovitvenih aktov je sodelovanje z 
izvajalci javnih kulturnih programov in kulturnih projektov 
vključeno med osnovne dejavnosti gledališč. Gledališča v okviru 
možnosti ob izvajanju svojega programa nudijo prostorske pogoje 
ter produkcijsko in tehnično pomoč drugim izvajalcem. Prednostno 
se podpira tiste programe in projekte, ki izkazujejo sodelovanje z 
javnimi zavodi. 

Pričakovani učinki: 
Boljši izkoristek vloženih javnih sredstev v umetniške programe, 
boljša izraba javne kulturne infrastrukture, reševanje 
infrastrukturnih težav producentov javnih kulturnih programov in 
kulturnih projektov, povečanje obsega postprodukcije in večja 
dostopnost programov, nova občinstva v dramskem gledališču 
in popularizacija sodobnih zvrsti uprizoritvenih umetnosti. 

Kazalci: 
spremljanje števila koprodukcijskih projektov 
spremljanje števila gostujočih produkcij izvajalcev javnih 
kulturnih programov in kulturnih projektov v programih javnih 
zavodov 

4. Cilj: Razvijanje gledališke Infrastrukture. 
Obstoječa infrastrukturna mreža je ena večjih prednosti področja, 
vendar jo je potrebno redno obnavljati ter skrbeti za ustrezno 
tehnično opremljenost. Gre za zagotavljanje ustreznih pogojev 
dela javnih zavodov, hkrati pa je od uresničevanja tega cilja odvisno 
tudi uresničevanje prejšnjega cilja. 

Ukrep: Investicija v obnovo SNG Drame Ljubljana. 
Prednostni ukrep je podpora obnovi SNG Drame Ljubljana, naložba 
bo končana v treh letih od pričetka gradnje. Predvidevajo se 
sredstva Evropskih skladov. 

Pričakovani učinki: 
Mreža gledališč je edina mreža, ki zagotavlja uresničevanje 
javnega interesa na področju uprizoritvenih umetnosti. V navezavi 
na spodbujanje sodelovanja med javnimi zavodi in izvajalci javnih 
kulturnih programov lahko takšna mreža zagotavlja tudi boljšo 
raven distribucije produkcij izvajalcev javnih kulturnih programov 
in kulturnih projektov. 

Kazalci: 
preverjanje stanja glede opremljenosti 
spremljanje stanja na področju načrtovanih investicij 
izkoriščenost javne kulturne infrastrukture 

5. Cilj: Izboljšanje položaja ustvarjalcev In poustvarjalcev 
na področju uprizoritvenih umetnosti. 
Gre za prioritetni splošni cilj na vseh področjih umetniškega 
ustvarjanja. 

Ukrep: Uvedba delovnih štipendij za ustvarjalce in 
poustvarjalce na področju uprizoritvenih umetnosti. 

Pričakovani učinki: 
Neposredne spodbude ustvarjalnosti posameznika, dvig kvalitete 
umetniške produkcije in njene raznolikosti. 

Kazalci: 
število prejemnikov delovnih štipendij 
število samozaposlenih posameznikov, ki uporabljajo javno 
kulturno infrastrukturo 
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II. Glasbene umetnosti 

Splošna cilja: 
I. Spodbujanje decentraliziranosti glasbene ponudbe - 
obdržati raven razpršenosti in s tem dostopnosti glasbene 
ponudbe po vsej Sloveniji (60% prestolnica, 40% ostala 
Slovenija). 
Glasbena ponudba je že tradicionalno dobro razpršena po 
celotnem ozemlju Slovenije, z ustreznimi ukrepi bo mogoče to 
razpršenost še spodbuditi in s tem povečati dostopnost glasbenih 
umetnosti. Cilj je naravnan v spodbujanje decentraliziranosti in 
razpršenosti raznolike glasbene ponudbe. 

Ukrep: Prednostna podpora programom in projektom, ki 
zagotavljajo večjo dostopnost in razpršenost glasbene 
ponudbe na celotnem območju Slovenije. 

Kazalci 
število in obseg glasbenih programov in projektov izven 
Ljubljane 
razmerje med programi in projekti v prestolnici in izven nje 
število obiskovalcev glasbenih programov in projektov izven 
Ljubljane 

II. Izboljšanje položaja glasbenih ustvarjalcev in izvajalcev. 
V Analizi stanja je bilo ugotovljeno, da so slovenski glasbeni 
ustvarjalci in izvajalci le do neke mere zaščiteni s sistemskimi 
rešitvami na področju avtorskih in sorodnih pravic, zato je na tem 
področju potrebna dejavnejša kulturna politika. Z uvedbo štipendij 
za ustvarjalce in poustvarjalce na področju glasbenih umetnosti 
se bo neposredno spodbudilo ustvarjalnost posameznika, dvignilo 
kvaliteto umetniške produkcije in njeno raznolikost. 

Ukrepi: 
- dejavna vloga Ministrstva za kulturo pri obllkovan|u In 

Izvajanju predpisov o avtorskih pravicah 
uvedba delovnih štipendij za ustvarjalce In 
poustvarjalce, rezidenčne umetnike in menedžerje 

- zagotovitev ustreznega deleža slovenskih avtorjev in 
Izvajalcev v programih javnih zavodov, katerih 
ustanoviteljica je država 

- sistemska In zakonska ureditev področja avtorskih In 
sorodnih pravic 

Kazalci: 
višina sredstev, ki jih iz naslova avtorskih pravic prejemajo 
kolektivne organizacije za zaščito avtorskih pravic 

- število javnih in zasebnih pravnih oseb, ki redno poravnavajo 
avtorske in sorodne pravice 
zakonsko določena poravnava izvajalskih pravic in določene 
tarife mehanskih pravic 
število prejemnikov delovnih štipendij 

Prioritete in ukrepi 

1. Cilj: Postopno povečevanje deleža slovenske glasbe v 
programih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je država, 
In v programih Izvajalcev javnih kulturnih programov In 
kulturnih projektov, in sicer do leta 2007 za 10%. 
V obdobju vključevanja v Evropsko unijo bo država z ukrepi 
domačim glasbenim ustvarjalcem in poustvarjalcem zagotovila 
spodbude za zagotavljanje večjega deleža slovenske glasbe. 

Ukrep: Prednostna podpora javnim zavodom, izvajalcem 
javnih kulturnih programov in kulturnih projektov, ki v svojih 
programskih zasnovah Izkazujejo večji delež glasbe 
slovenskih avtorjev. 

Pričakovani učinki: 
Spodbuda domači glasbeni ustvarjalnosti, z izboljšanjem položaja 

glasbenih umetnikov zvišati kvaliteto in raznolikost produkcije. 

Kazalci: 
število izvedb domačih avtorjev 
število arhivskih posnetkov del domačih avtorjev 
število radijskih in televizijskih prenosov del domačih avtorjev 
število izdanih nosilcev zvoka domačih ustvarjalcev in 
poustvarjalcev 
delež domačih izvajalcev v programih 

2. Cilj: Zagotovitev dostopnosti glasbeno informacijskih 
vsebin domači in mednarodni javnosti. 
Informacije o glasbeni umetnosti v Sloveniji delno zbirajo NUK, 
Arhiv RS, Društvo slovenskih skladateljev, javna radiotelevizija in 
ZRC SAZU, vendar glasbeno informacijskega centra, ki bo 
celostno zbiral, obdeloval in zagotavljal javno dostopnost 
informacij o glasbi, v Sloveniji še nimamo. 

Ukrep: Prednostna podpora omenjenim vsebinam na 
razpisih Ministrstva za kulturo in Ministrstva za 
Informacijsko družbo. 
Podpora bo namenjena koordiniranju vseh dejavnikov, ki zbirajo 
in posredujejo informacije o glasbenih umetnostih, in izgradnjo 
skupne baze podatkov. 

Pričakovani učinki: 
Celostna informacija o slovenski glasbi in glasbenikih na enem 
mestu, dostopnost preko spletnih strani, informacija o svetovnih 
glasbenih dogajanjih, pregled in večja dostopnost informacij o 
slovenski glasbeni dediščini, povezava s stranmi drugih glasbeno 
informacijskih centrov po svetu, večje število nekomercialnih 
glasbenih izdaj (note, zgoščenke, biografije), večje število 
publicističnih, kritiških in muzikoloških prispevkov o glasbi. 

Kazalci: 
celovitost, ažurnost in dostopnost informacij o glasbi 
uporaba teh informacij 

- število raziskav o slovenski glasbi in glasbenikih 

3. Cilj: Izboljšanje In povečanje prostorskih zmožnosti, 
akustičnih in tehnoloških pogojev ter povečan obseg 
produkcije SNG Opera In balet Ljubljana. 

Ukrep: Investicija v prizidek z nadomestno dvorano s 
pripadajočo tehnologijo ter izboljšanje akustičnih In 
tehničnih pogojev stare dvorane. 
SNG Opera in balet Ljubljane deluje v neprimernih prostorskih 
pogojih. Izboljšanje pogojev delovanja hiše, vzpostavitev ustreznih 
prostorskih in tehničnih možnosti bodo omogočili sodelovanje in 
recipročne umetniške izmenjave z mednarodnim prostorom ter s 
tem tudi boljšo izkoriščenost lastnega kadra. Predvidena so 
sredstva Evropskih skladov. 

Pričakovani učinki: 
Večji izkoristek zaposlenih kadrov in izboljšanje delovnih pogojev, 
večja dostopnost predstav širšemu krogu obiskovalcev, 
izboljšanje akustičnih pogojev dvorane, izboljšanje tehnološke 
opremljenosti dvorane, zmanjšanje stroškov najemnin, porast 
mednarodnega sodelovanja. 

Kazalci: 
število predstav 
število obiskovalcev 
izkoristek zaposlenega kadra 
število mednarodnih izmenjav 

4. Cilj: Izboljšanje položaja ustvarjalcev In poustvarjalcev 
na področju glasbenih umetnosti. 
Gre za prednostni splošni cilj na vseh področjih umetniškega 
ustvarjanja. 
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Ukrep: Uvedba delovnih štipendij za ustvarjalce In 
poustvarjalce, za rezldenčne umetnike In vrhunske 
menedžerje. 
Mladi umetniki deficitarnih poklicev za svoj umetniški razvoj 
velikokrat ne morejo pridobiti dovolj izkušenj. Prednostno bomo 
podpirali programe in projekte, ki bodo rezidenčnim umetnikom 
zagotavljali možnosti poustvarjanja in umetniškega razvoja 
glasbenikov v javnih zavodih. Enako velja za izobraževanje 
glasbenih menedžerjev. 

Pričakovani učinki: 
Neposredne spodbude ustvarjalnosti posameznika, dvig kvalitete 
umetniške produkcije in njene raznolikosti. 

Kazalci: 
število prejemnikov delovnih štipendij 
število usposobljenih umetnikov, ki so bili rezidenčni umetniki 
število poznejših zaposlitev nekdanjih rezidenčnih umetnikov 
zmanjšanje deficitarnosti nekaterih glasbenih poklicev 
število usposobljenih glasbenih menedžerjev 

- dvig uspešnosti poslovanja javnih zavodov s področja glasbe 
nova znanja in rezultati s področja upravljanja s človeškimi 
viri 
število posameznikov, ki uporabljajo javno kulturno 
infrastrukturo 

III. Vizualne umetnosti 

Splošni cilj: 
I. Povečati število obiskovalcev v galerijah In razstaviščih 
za 30 % do leta 2007 ter popularizirati vizualno umetnost. 
Gre za kompleksno problematiko, ki jo je izpostavila Analiza stanja 
in ki zahteva ukrepe v smeri spodbujanja dostopnosti na področju 
vizualne umetnosti. Število obiskovalcev je že več let statično, 
galerije in razstavišča nimajo učinkovitih popularizacijskih 
programov, prav tako pa se bo spodbujalo pedagoške programe 
in izobraževanje. 

Ukrep: Prednostna podpora programom in projektom, ki so 
usmerjeni v koordiniranje delovanja galerij ter razstavišč in 
v razvijanje pedagoških ter popularizacijskih programov za 
ciljna občinstva. 

Kazalci: 
število obiskovalcev v galerijah in razstaviščih 

- število pedagoških in popularizacijskih programov in projektov 
za posamezna ciljna občinstva 
število sodelujočih in število udeležencev v teh programih 

Prioritete in ukrepi 

1. Cilj: Zvišati raven produkcije na področju sodobne 
vizualne umetnosti in vzpostaviti ustrezno dokumentiranje 
In evidentiranje. 

Ukrep: Ustanovitev Muzeja sodobne umetnosti na Metelkovi 
22. 
Prednostni ukrep je vzpostavitev Muzeja sodobne umetnosti na 
Metelkovi 22, pri čemer se število javnih zavodov na področju 
vizualnih umetnosti ne bo povečalo. V ospredju muzejskih, 
razstavnih in študijskih obdelav bodo inovativnost (nove vsebine 
in novi načini izražanja), interdisciplinarnost, mednarodna 
dejavnost in novi načini predstavitev ter interpretacij sodobne 
umetnosti. Muzej sodobne umetnosti bo deloval v sinergiji z ostalimi 
muzeji in galerijami, ki so del javne mreže, njegova prednostna 
naloga pa bo vezana na predstavljanje, hranjenje in 
dokumentiranje polpretekle in žive produkcije na različnih področjih 
sodobne umetnosti. Vzpostavil bo institucionalno strukturo, ki bo 

tvorila nacionalno središče in mednarodno zbirko sodobne 
umetnosti, ter bo hkrati presečišče dialoga med nacionalnim in 
mednarodnim, med najnovejšimi umetnostnimi težnjami in 
tradicionalnimi umetniškimi praksami. Predvidena so sredstva 
Evropskih skladov. 

Pričakovani učinki: 
Aktualna mednarodna udeležba, prepoznavnost žive kulturne 
ustvarjalnosti na področju vizualnih umetnosti, večji delež sodobne 
vizualne produkcije na umetnostnem trgu, pregled nad sodobno 
produkcijo in njeno dokumentiranje, spodbuda izobraževanju in 
refleksiji na področju sodobne umetnosti. 

Kazalci: 
- postavitev zbirke 2000+ v prostore na Metelkovi 
- število urejenih zbirk in registriranih umetnin 

delež sodobne umetnosti na umetniškem trgu 
število mednarodnih projektov in koprodukcij 

- število rezidenčnih programov 

2. Cilj: Povečati delež programov, ki so namenjeni mlajšemu 
občinstvu, in oblikovanje drugih ciljnih občinstev. 
Potrebno je zasnovati kompleksen popularizacijski program s 
sodobnimi pedagoškimi in andragoškimi pristopi, ki bodo učečim 
se približali vse razsežnosti in zvrsti vizualnih umetnosti. Ob tem 
je potrebno spodbuditi promocijske in druge dejavnosti v smeri 
izobraževanja občinstva in zviševanja dostopnosti vizualne 
umetnosti. 4 

Ukrep: Prednostna podpora tistim programom javnih 
zavodov In Izvajalcev javnih kulturnih programov ter 
kulturnih projektov, ki vključujejo osnovnošolsko In dijaško 
populacijo ter druge kulturno-vzgojne vsebine. 
Gre za prednostno podporo tistim vsebinam, pri katerih pedagogi 
in ustvarjalci skupaj načrtujejo, izvedejo in evalvirajo kulturno- 
vzgojne programe, učenci pa so deležni ustrezne priprave, aktivne 
soudeležbe in nato tudi refleksije umetniškega dogodka. 

Pričakovani učinki: 
Večja dostopnost in prepoznavnost vizualne umetnosti, večji obisk 
v galerijah in razstaviščih, oblikovanje ciljnih občinstev. 

Kazalci: 
- povečevanje števila in obsega popularizacijskih in pedagoških 

programov za osnovnošolce in dijake 
- povečevanje števila udeleženih v popularizacijskih in 

pedagoških programih 
povečevanje števila obiskovalcev 

3. Cilj: Zagotovitev prostorskih pogojev izvajalcem Javnih 
kulturnih programov In kulturnih projektov za ateljeje, 
laboratorije in razstavno dejavnost. 
V Analizi stanja je razčlenjen problem, na katerega ustvarjalci 
javnih kulturnih programov in kulturnih projektov že dolgo 
opozarjajo in ki je eden izmed ključnih na področju sodobnih 
vizualnih umetnosti. 

Ukrepa: 
- prednostna podpora Investicijam, s katerimi lokalne 

skupnosti in država na podlagi sklenjenega dogovora 
zagotavljajo prostorske pogoje za delovanje Izvajalcev 
na področju sodobnih vizualnih umetnosti 

- prednostna podpora Investicijam v mrežno organizirani 
Center sodobnih umetnosti 

Vse pobude lokalnih skupnosti, ki bodo usmerjene v izboljšanje 
prostorskih pogojev za delo izvajalcev s področja vizualnih 
umetnosti, bodo prednostno obravnavane. 
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Pričakovani učinki: 
Zagotovljeni bodo trdni pogoji za mednarodne izmenjave, za 
kontinuirano ustvarjanje, raziskovanje in predstavljanje na 
področju vizualnih umetnosti, zagotovljena bo možnost 
rezidenčnih programov itd. 

Kazalci: 
število soorganizacij in delež mednarodnih soorganizacij 
število razstav in število obiskovalcev 
število umetnikov v gosteh in število umetnikov v ateljejih 

4. Cilj: Izboljšanje položaja ustvarjalcev na področju 
vizualnih umetnosti. 
Gre za prednostni splošni cilj na vseh področjih umetniškega 
ustvarjanja. Zaradi številčnosti ustvarjalcev na področju vizualnih 
umetnosti in njihove manjše vključenosti v javni sektor je 
uresničevanje tega cilja tu še posebej pomembno. 

Ukrepi: 
- uvedba delovnih štipendij za ustvarjalce na področju 

vizualnih umetnosti 
enkrat letno Izvedba arhitekturnega natečaja za 
Investicije v javno kulturno infrastrukturo, kl je v lasti 
države 

- prednostna podpora programom In projektom, ki 
vključujejo predstavitve vizualnih umetnikov in 
predvidevajo plačilo razstavnin posameznim 
razstavljalcem 
prednostno podpiranje odkupa del slovenskih avtorjev 

Pričakovani učinkl: 
Neposredne spodbude ustvarjalnosti posameznika, dvig kvalitete 
in raznolikosti umetniške produkcije. 

Kazalci: 
število prejemnikov štipendij za ustvarjalnost 

• število programov in projektov, ki zagotavljajo plačilo 
razstavnin 
število posameznikov, ki uporabljajo javno kulturno 
infrastrukturo 
število izvedenih arhitekturnih natečajev 

IV. Intermedijske umetnosti 

Splošni cilj: 
I. Spodbujanje kreativnosti pri delu z novimi tehnologijami 
in povečanje obsega ter števila programov In projektov z 
intermedijskega področja do leta 2007 za 20 %. 
Splošni cilj je usmerjen v spodbujanje kreativnega dela z novimi 
tehnologijami in v krepitev intermedijskih vsebin v polju 
informacijske tehnologije. Hkrati gre za postopno širjenje 
umetniškega izraznega polja, ki nove tehnologije uporablja kot 
orodje. Mednarodna uveljavljenost slovenskih intermedijskih 
umetnikov in evropska priporočila glede odpiranja kulturnih vsebin 
na tem področju govorijo v prid uresničljivosti zastavljenega cilja. 

Ukrepa: 
- s prednostno podporo do leta 2007 spodbuditi nastanek 

12 intermedijskih centrov 
- z uvedbo štipendij za ustvarjalnost Izboljšati položaj 

ustvarjalcev in poustvarjalcev na področju Intermedijskih 
umetnosti ter dvigniti raven produkcije 

Kazalci: 
število intermedijskih centrov in njihova regijska umeščenost 
obseg programov in projektov z intermedijskega področja 

- število sodelujočih v teh programih in projektih 

Prioritete in ukrepi 

1. Cilj: Do leta 2007 spodbuditi nastanek 12 mrežno 
povezanih intermedijskih centrov in postopno oblikovati 
nacionalni kulturni portal. 
Vzpostavitev intermedijskih centrov po načelu ustvarjalno- 
raziskovalnih laboratorijev v vseh regijah po Sloveniji bo 
zagotavljala višjo raven umetniškega dela s sodobno tehnologijo, 
gradila pa tudi na povezovanju z znanstveno sfero in 
izobraževalnimi institucijami. Decentralizacija ponudbe bo pomenila 
večjo dostopnost do tovrstnega orodja in vsebin. Hkrati bo ta 
ukrep okrepil različne formalne in neformalne oblike usposabljanja 
za deficitarne poklice na kulturnem-tehnološkem področju. Naloga 
centrov v mreži je tudi postopno oblikovanje nacionalnega 
kulturnega portala. Vsak izmed centrov bo informacijsko omrežen 
z regijskimi kulturnimi informacijami (lokalni kulturni portal), kar 
bo ob pokritju vseh regij tvorilo pretežni vsebinski del nacionalnega 
kulturnega portala. 

Ukrepi: 
- Izvedba ciljnih razpisov za vzpostavitev mreže 

intermedijskih centrov skupaj z Ministrstvom za 
Informacijsko družbo 

- zagotavljanje administrativne podpore za kandidaturo 
v Državnem razvojnem programu in kandidature za 
sredstva evropskih skladov 
spodbujanje lokalnih skupnosti k zagotavljanju pogojev 
za delovanje Intermedijskih centrov 
koordiniranje vladne politike na tem področju 
vzpostavitev nacionalnega kulturnega portala 

Poleg udeležbe obeh ministrstev in sredstev Kulturnega tolarja 
se predvidevajo tudi investicije lokalnih skupnosti ter sredstva 
evropskih skladov. 

Pričakovani učinki: 
Večja dostopnost celostnih informacij o kulturi in omogočanje 
kreativnega dela s sodobno informacijsko tehnologijo, skladnejša 
regionalna razporeditev kulturne ponudbe in intermedijske 
ustvarjalnosti, spodbude mednarodnemu sodelovanju. 

Kazalci: 
- število intermedijskih centrov in njihova regijska umeščenost 

število novih intermedijskih umetnikov 
obseg programov in število projektov z intermedijskega 
področja 

- število uporabnikov in obiskovalcev intermedijskih centrov 

2. Cilj: Izboljšanje položaja ustvarjalcev in poustvarjalcev 
na področju intermedijskih umetnosti. 
Gre za prednostni splošni cilj na vseh področjih umetniškega 
ustvarjanja, ki je na tem področju posebej pomemben spričo 
raznolikosti ter novo nastajajočih poklicev in profilov ustvarjanja. 

Ukrep: Uvedba delovnih štipendij za ustvarjalce na področju 
Intermedijskih umetnosti. 

Pričakovani učlnki: 
Neposredne spodbude ustvarjalnosti posameznika, dvig kvalitete 
umetniške produkcije in njene raznolikosti. 

Kazalci: 
število prejemnikov štipendij za ustvarjalnost 
število produkcij 

- število posameznikov, ki uporabljajo javno kulturno 
infrastrukturo 
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V. Knjižnična dejavnost Prioritete in ukrepi 

Splošni cilj: 
I. Povečanje dostopnosti knjižničnih storitev povprečno za 
10 % do leta 2007. 

1. Splošne knjižnice 
Dostopnost je v splošnih knjižnicah povezana z vsebinskimi in 
materialnimi vidiki njihovega delovanja, pri čemer so vsebinski 
vidiki odvisni predvsem od optimalnega števila in usposobljenosti 
zaposlenih v knjižnicah, materialni pa omogočajo približevanje 
dejavnosti prebivalstvu. Povečanje dostopnosti je rezultat 
napredka obeh vidikov. 

Ukrep: Prednostna podpora dejavnostim splošnih knjižnic, 
ki vplivajo na: 
- kakovost zbirk, vrste In obseg v knjižnicah dosegljivega 

gradiva 
- kakovost Informacijskih virov, tudi katalogov In 

podatkovnih zbirk 
kakovost In vrste informacijskih storitev knjižnic 

- neposredno dostopnost splošne knjižnične dejavnosti 
v obliki krajevne knjižnice v lokalni skupnosti ter skladen 
razvoj mreže splošnih knjižnic z zagotavljanjem 
dodatnih krajevnih knjižnic, tudi v sodelovanju s 
šolskimi knjižnicami In z oblikovanjem bibliobusne 
mreže 

- razvoj računalniške opremljenosti 
razvoj telekomunikacijskih povezav 

Kazalci: 
- obseg, vrste in vsebina prirasta gradiva 

povprečna cena na enoto gradiva 
razmerje med leposlovnim in strokovnim gradivom 

2. Nacionalna knjižnica 
Za učinkovito dostopnost in uporabo zbirke in storitev nacionalne 
knjižnice kot osrednje znanstvene knjižnice je pomembno, da je 
omogočeno izvajanje vseh njenih zakonsko določenih nalog. 
Izgradnja nove stavbe nacionalne knjižnice bo dostopnost zbirk 
in storitev zelo povečala. 

Ukrep: Prednostna podpora dejavnostim nacionalne 
knjižnice, ki vplivajo na: 

dopolnjevanje nacionalne zbirke In Izdajanje nacionalne 
bibliografije 

- hranjenje, varovanje in predstavljanje knjižne dediščine 
- dostopnost vsem državljanom preko ustreznih storitev 

In povezovanja z drugimi knjižnicami ter 
- možnost predstavitve nacionalno pomembnih delov 

zbirke javnosti 
- skrb za strokovni razvoj vseh vrst knjižnic in spremljanje 

njihove dejavnosti 
- skrb za usposabljanje in permanentno izobraževanje v 

stroki 
- mednarodno sodelovanje ter 
• uvajanje novih teorij, postopkov in tehnologij v prakso 

Kazalci: 
obseg, vrste in vsebina prirasta gradiva 
kvaliteta vzajemnega kataloga 
analize izposojenega gradiva 
stopnja realizacije obveznega izvoda ter vrste, prirast in 
vsebina temeljne tuje strokovne literature v nacionalni knjižnici 

1. Cilj: Zagotavljanje primernega obsega In strukture 
knjižničnih zbirk splošnih knjižnic s povečanjem nakupa 
gradiva za 10 % do leta 2007 ter zagotavljanje povečanega 
izbora gradiva v nacionalni knjižnici in območnih knjižnicah. 

Ukrep 1: Konvencionalno gradivo; nakup konvenclonalnega 
gradiva se bo glede na doseženo povprečje v letu 2003 do 
leta 2007 realno povečeval v povprečju za 2,5 % letno. 
Gradivo, ki ga bodo splošne knjižnice kupovale s sredstvi države, 
bo opredeljeno z vidikov razvoja bralne kulture, povečevanja 
ravni izobrazbe in informacijske pismenosti prebivalstva, razmerja 
med strokovno literaturo in leposlovjem. Prisotnost obveznega 
izvoda v nacionalni knjižnici bo glede na založniško produkcijo 
popolna. Za potrebe znanstvenoraziskovalnega in pedagoškega 
dela je nujno krepiti tudi temeljno nacionalno zbirko tuje literature 
v nacionalni knjižnici, zato bo država spodbujala nakup tuje 
znanstvene literature, zlasti periodike, elektronskih časopisov 
ter podatkovnih zbirk in zbirk polnih besedil. 

Pričakovani učinki: 
Delež države za nakup konvencionalnega gradiva za splošne 
knjižnice bo naraščal do višine 50 % vseh potrebnih sredstev za 
nakup glede na določila ustreznih podzakonskih aktov. Delež 
države za nakup tuje znanstvene in strokovne literature za 
nacionalno knjižnico bo dosegel v podzakonskih aktih določeni 
obseg nakupa. 

Kazalci: 
obseg, vrste in vsebinska raznolikost prirasta gradiva 
povprečna cena na enoto gradiva 
razmerje med leposlovnim in strokovnim gradivom 
kakovost vzajemnega kataloga 
analize izposojenega gradiva 

- stopnja realizacije obveznega izvoda, vrste, prirast in 
vsebinska raznolikost temeljne tuje strokovne literature v 
nacionalni knjižnici 

Ukrep 2: Elektronsko gradivo; spodbujanje pridobivanja In 
posredovanja elektronskih publikacij. 
Spletna kultura je kultura sodelovanja in povezovanja, zato se 
morajo tudi knjižnice med seboj povezati za uporabo tega medija 
v polnem obsegu. Povezovanje obsega zlasti skupen 
(konzorcialni) nakup elektronskih gradiv in dostop do njih za vse 
knjižnice v mrežah, pri čemer bo država spodbujala dostop do 
gradiva, ki je koristno za sodelovanje prebivalstva pri upravljanju 
lokalne skupnosti in države ter razvoju civilne družbe in gradiva, 
ki je nepogrešljivo za znanstvenoraziskovalno in pedagoško delo. 

Pričakovani učinki: 
Konzorcialna oblika nakupa bo zmanjšala skupne stroške, 
vključenim knjižnicam pa bo omogočala bistveno izboljšan dostop 
do elektronskega gradiva. 

Kazalci: 
- razvoj konzorcialnih oblik delovanja 

obseg nakupa publikacij in informacijskih virov na elektronskih 
medijih 

- povprečna cena na enoto elektronskega gradiva 
obseg usposabljanja strokovnih delavcev za uporabo 
svetovnega spleta 
obseg usposabljanja uporabnikov za uporabo podatkovnih 
zbirk in svetovnega spleta 
število in vsebina novih informacijskih storitev knjižnic 
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Ukrep 3: Elektronska dediščina; zagotavljanje pogojev 
nacionalni knjižnici za zbiranje in hranjenje slovenskih 
spletnih elektronskih publikacij in digitalizacijo knjižne 
kulturne dediščine. 
Prioriteta se za nacionalno knjižnico kaže na področju elektronskih 
publikacij, bodisi za zbiranje in hranjenje spletnih publikacij bodisi 
za digitalizacijo tiskanega gradiva za potrebe dostopnosti na 
svetovnem spletu. To postajajo pomembne nove naloge vseh 
nacionalnih knjižnic Evropske Unije na področju ohranjanja 
kulturne dediščine, zato je nujno takoj zagotoviti začetna sredstva 
za nakup ustrezne informacijske opreme in obdelavo 
elektronskega gradiva. Predvidena je soudeležba Ministrstva za 
informacijsko družbo. 

Pričakovani učinki: 
Ohranitev elektronsko objavljene dediščine, podpora uporabi 
elektronsko objavljenega in digitaliziranega gradiva za 
izobraževanje in raziskovanje v informacijski družbi. 

Kazalci: 
razmerje med hranjenim in dostopnim (bibliografsko 
obdelanim) elektronskim gradivom 
naraščanje obsega digitaliziranih besedil slovenske knjižne 
dediščine na internetu 

2. Cilj: Do leta 2007 bo vsaj 50 % osrednjih splošnih knjižnic 
In 20 % krajevnih knjižnic delovalo kot splošna informacijska 
in kulturna središča in e-točke v lokalnem okolju, število 
računalnikov z Internetom za uporabnike bo doseglo v 
povprečju vsaj 0,50 računalnika na 1000 prebivalcev. 

Ukrep 1: Lokalna informacijska središča; spodbujanje 
razvoja splošnih knjižnic v lokalna informacijska In kulturna 
središča ter krepitev njihove računalniške in komunikacijske 
Infrastrukture. 
Nove prioritete knjižnic kot lokalnih informacijskih in kulturnih 
središč se nanašajo predvsem na elektronske vire ter na dostop 
do prebivalstvu nujno potrebnih informacij javnega značaja, 
večinoma na svetovnem spletu, kot najširše možnosti uveljavljanja 
demokracije. Gre za ponujanje možnosti dostopa do različnih 
vrst informacij, ki lahko bistveno vplivajo na življenje posameznika 
in njegovo udeleženost pri upravljanju lokalne skupnosti in države. 
V času informacijske družbe funkcije splošnega informacijskega 
središča ni mogoče razviti brez ustrezne računalniške in 
komunikacijske opremljenosti. Sodobna informacijska 
infrastruktura je pogoj za razvoj elektronske knjižnice, kajti brez 
nje nadaljnji razvoj knjižnične dejavnosti ni več mogoč. Ministrstvo 
za kulturo in Ministrstvo za informacijsko družbo bosta prispevala 
sredstva za nakup informacijsko komunikacijske tehnološke (IKT) 
opreme za knjižnice. 

Pričakovani učinki: 
Skrb knjižnic za sodobno informacijsko opremo v celotni mreži 
krajevnih knjižnic in kakovosten izbor različnih informacij ter 
storitev bosta občutno povečala dostopnost do vseh storitev 
knjižnic. 

Kazalci: 
- povečanje števila računalniških delovnih mest na 1000 

prebivalcev 
širjenje in izboljševanje komunikacijske infrastrukture 
povečanje izbora informacijskih storitev 

Ukrep 2: Informacijska pismenost; prednostno podpiranje 
projektov informacijskega opismenjevanja uporabnikov. 
Poleg sodobne informacijske opremljenosti in ponudbe elektronskih 
virov sodi v sklop informatizacije tudi sodelovanje knjižnic pri 
razvoju informacijske pismenosti in spodbujanje vseživljenjskega 
izobraževanja. 

Pričakovani učinki: 
Naraščanje obiska in števila uporabnikov, naraščanje uporabe 
knjižničnega gradiva, pritegnitev bralno neaktivnih skupin 
prebivalstva, povečevanje deleža informacijsko pismenih 
uporabnikov. 

Kazalcfi: 
število in oblike informacijskega usposabljanja 
obseg uporabe interneta v primerjavi z izposojo gradiva 
obseg uporabe elektronske pošte 

3. Cilj:.' Do leta 2007 uveljaviti izvajanje posebnih nalog 
območnih knjižnic. 

Ukrep 1: Uvedba posebnih nalog območnih knjižnic: Podpis 
pogodb o izvajanju dejavnosti območnih knjižnic z 10 
knjižnicami in financiranje zakonsko določenih nalog, kar 
bo postopoma omogočilo razvoj koordinacijskih in 
svetovalnih dejavnosti v območnih knjižnicah. 
Koordinacijske in svetovalne službe, ki bodo delovale v območnih 
knjižnicah, bodo strokovno povezane s centrom za razvoj knjižnic 
v NUK. S tem se bo bolje organizirala strokovna mreža, ki bo v 
vsej državi vzdrževala in razvijala poenoteno opravljanje 
dejavnosti, ki so skupnega pomena za celotna območja. Z 
vzpostavitvijo območnih knjižnic se bo izboljšala splošna 
dostopnost knjižničnega gradiva in informacij, zagotovljeno bo 
uveljavljanje in nadzor enotnih strokovnih osnov v vzajemnem 
bibliografskem sistemu, razvoj strokovne usposobljenosti 
zaposlenih, enotno strateško načrtovanje knjižnične dejavnosti 
ter izboljšanje organiziranosti, učinkovitosti in uspešnosti knjižnic. 
Povečan izbor gradiva v teh knjižnicah, ki se sedaj dosega s 
pomoiijo obveznega izvoda, mora biti zagotovljen tudi po predvideni 
posodobitvi nove zakonodaje o obveznem izvodu. V proračunu 
za leto 2004 so sredstva za začetek izvajanja območnih nalog 
zagotovljena, povečanje v naslednjih letih predstavlja popolno 
uveljavitev teh nalog in dodatna sredstva, ki jih bo zahtevala 
sprememba zakonodaje o obveznem izvodu. 

Pričakovani učinki: 
Enotno delovanje knjižnic na področju zagotavljanja povečane 
dostopnosti gradiv, izločanja, varovanja in zaščite gradiv, 
domoznanstva, enotno komunikacijsko in računalniško 
opremljanje, skupni projekti, zlasti za posebne skupine 
uporabnikov ipd. 

Kazalci: 
stopnja realizacije zakonsko določenih nalog 
stopnja prisotnosti slovenske založniške produkcije v 
območnih knjižnicah 
stopnja uporabe območnih knjižnic izven njihove osnovne 
mreže 

4. Cilj: Povečanje deleža prebivalcev, ki so člani knjižnic, s 
povprečno 24,4 % v letu 2001 na povprečno 26,8 % v letu 
2007. 

Ukrep 1: Bralna kultura; prednostna podpora tistim 
dejavnostim knjižnic, ki povečujejo njihovo uporabo, 
predvsem tistim, ki se izvajajo na nacionalni ali regionalni 
ravni In promovlrajo bralno kulturo. 
Knjižnična javna služba je namenjena temu, da se v celotni državi 
zagotovi enakomeren in enakopraven dostop do knjižničnega 
gradiva, informacij in storitev, zato je pomembno, da knjižnice 
spodbujaijo uporabo svojih storitev in povečevanje članstva tako 
z ustreznimi promocijskimi prijemi kot tudi z zmanjševanjem in/ali 
ukinjanjem nekaterih neposrednih stroškov uporabnika pri uporabi 
knjižnice ter z organizacijo odprtosti knjižnic tako, da bo ta 
časovno in po obsegu prilagojena potrebam večine ljudi v 
določenem okolju. Ključnega pomena za razvoj branja so programi 
in projekti s področja bralne kulture. 
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Pričakovani učinki: 
Povečevanje članstva povprečno za 2,5 % letno, podaljšanje 
odpiralnega časa na prebivalca, večja dostopnost knjižnic. 

Kazalci: 
rast števila članstva po regijah 
rast skupnega obsega odprtosti knjižnic 
rast števila izposojenega gradiva 
rast števila posredovanih informacij 

5. Cilj: Do leta 2007 omogočiti Izgradnjo nove stavbe1 NUK. 

Ukrep 1: Gradnja NUK; dejavnosti za dopolnitev Zakona o 
gradnji UKL In za zagotovitev sredstev za začetek gradnje v 
letu 2005. 
Največjo strateško prednost bo nacionalni knjižnici omogočila 
izgradnja nove knjižnične stavbe, ki bo podobno kot drugje v 
svetu zaradi možnosti optimalnih knjižničnih storitev v sodobnem 
okolju (npr. prosti pristop do gradiva, ustrezno število čitalniških 
sedežev, sodobna oprema za uporabo gradiva ipd.) i2:razito 
izboljšala njeno uporabnost, zlasti na področju znanstvenih 
informacij. Nenazadnje podoben proces opazujemo povsod v 
Sloveniji, kjer se po izgradnji novih splošnih knjižnic v lokalnih 
okoljih izrazito povečujeta njihova uporaba in občutljivost 
prebivalstva za omogočanje njihovega dobrega delovanja. Ker je 
nacionalna knjižnioa po definiciji znanstvena knjižnica, je njena 
izgradnja odločilen element za dvig kakovosti univerzitetnega 
izobraževanja in znanstvenega raziskovanja. 

Pričakovani učinki: 
Nekajkrat večja dostopnost lastnih zbirk NUK v prostem pristopu, 
izboljšan dostop do elektronskih medijev, povečanje članstva in 
obiska, večja izkoriščenost zbirk, nove informacijske storitve, 
uveljavitev statusa nacionalne institucije doma in v svetu. 

Kazalci: 
- podaljšanje in izvajanje zakona o gradnji 

dosežena predvidena gradbena faza 
po končani gradnji primerjava rezultatov pred izgradnjo in po 
njej 

VI. Knjiga 

Splošna cilja 
I. Zvišati število letno prodanih knjig per caplta za 20 % do 
leta 2007. 
Iz Analize stanja izhaja ključni problem slovenskega založ ništva, 
ki ima poleg omejenega trga korenine v nerazviti knjigamiški mreži, 
v nizkih nakladah in posledično povprečno visoki ceni knjige. V 
knjigarnah se po podatkih trenutno proda le okoli 17 % celotne 
prodane naklade, kar pomeni, da so založniki primorani oblikovati 
ostale prodajne poti, ki pa so vse bistveno dražje in manj učinkovite 
od prodaje v knjigarnah. Rentabilnost slovenskega založništva je 
zato kritična. Glede na tradicijo, kvaliteto in raznolikost slovenske 
založniške produkcije je verjeti, da je zastavljeni cilj uresničljiv ob 
predpostavki notranjega optimiranja delovanja vseh členov, ki 
nastopajo znotraj knjižne verige. 

Ukrep: V doseganje tega cilja so posredno usmer jeni vsi 
spodaj predlagani ukrepi, predvsem pa ukrep, ki se navezuje 
na »spodbujanje razvoja kn|igarniške mreže«. 

Kazalci: 
- število prodanih knjig na glavo prebivalca letno 

delež vseh prodanih knjig v knjigarnah letno 
razmerje med številom prodanih knjig in številom izposojenih 
knjig v splošnih knjižnicah 

II. Ohranjanje deleža produkcije knjig in revij s področij 
leposlovja In humanistike znotraj celotne založniške 
produkcije (okoli 20 %) ter dvig ravni prodaje knjig in revi| z 
navedenih področij za 25 % (do leta 2007 zvišati povprečno 
naklado knjig na 650, revij pa na 500). 
Odstotek produkcije knjig z naštetih področij je znotraj celotne 
slovenske knjižne produkcije visok, zato je potrebno sprejeti 
ukrepe, ki bodo to stanje stabilizirali. Spričo stanja v knjigotrštvu 
je najbolj okrnjena prav dostopnost zahtevnejše založniške 
produkcije, ki je dosegljiva le v redkih dobrih knjigarnah, zato je 
pričujoči cilj izvedljiv le ob doseganju prvega cilja. 

Ukrep: Posredno so k doseganju tega cilja usmerjeni vsi 
ukrepi, še zlasti pa ukrepi glede spodbujanja razvoja 
knjigarniške mreže, sofinanciranja založniške produkcije, 
ki Je v javnem interesu, podpiranja bralne kulture, prednostni 
kriteriji pri nabavi knjig v splošnih knjižnicah itd. 

Kazalci: 
razmerje med sofinanciranimi in nesofinanciranimi knjižnimi 
naslovi s področja literature in humanistike 
število vseh izdanih naslovov s področja literature in 
humanistike 

- povprečna naklada knjig s področij leposlovja in humanistike 
povprečna naklada revij s področij umetnosti, kulture in 
humanistike 

Prioritete in ukrepi 

1. Cilj: Spodbuditi razvoj knjigarniške mreže. 

Ukrepi: Podpiranje programov in projektov knjigarn, ki 
delujejo v Javnem Interesu, z različnimi oblikami podpore 
za naslednje njihove dejavnosti: 
- promocija knjig, avtorjev In branja 
- razvijanje bralne kulture 

promocija knjigarn 
izobraževanje kadrov na področju knjlgotrštva 
zagotavljanje enakomerne regionalne razpletene mreže 
knjigarn 

- enotna informacijska podpora knjigamiški mreži 
odkup določenega deleža nekomercialnih knjig s 
področij literature In humanistike, s poudarkom na 
sodobnih domačih avtorjih 

- spodbujanje lokalnih skupnosti k prednostni skrbi za 
knjigarne kot kulturne infrastrukture, ki Je v javnem 
Interesu 

V letu 2004 je za podporo knjigamiški mreži na Ministrstvu za 
kulturo oblikovana posebna proračunska postavka, »Knjigarniška 
mreža«, dodatno pa so sredstva zanjo predvidena tudi v Kulturnem 
tolarju (kulturniške mreže). Podpora knjigamiški mreži je omejena 
izključno na področje javnega interesa v kulturi, se pravi na tiste 
programe in projekte knjigam, ki segajo na področje kulture in 
umetnosti, književnosti in humanistike ter bralne kulture. Cilj te 
podpore je optimiranje delovanja knjigarniške mreže, se pravi 
spodbujanje mrežnega, tako vertikalnega kot horizontalnega 
povezovanja knjigarn na vseh ravneh njihovega delovanja: 
informacijski, organizacijski, distribucijski, programski, kadrovski 
itd. Pri tem je ključen poudarek na enakomerni regijski 
razporejenosti knjigarniške mreže, ki bo zagotavljala enako 
dostopnost do kakovostne in raznolike knjižne in revialne produkcije 
na celotnem skupnem slovenskem kulturnem prostoru. Pomemben 
moment kulturne politike je spodbujanje lokalnih skupnosti k temu, 
da razpoložljive prostorske zmogljivosti, ki so v javni lasti, namenijo 
delovanju knjigarn in knjigarnam priznajo status dejavnosti, ki je v 
javnem interesu na področju kulture. Pri tem je smotrno spodbujati 
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oblikovanje »dobrih knjigarn« v okviru obstoječih kulturnih institucij, 
katerih dejavnost je opredeljena kot javna služba ter ki imajo 
možnosti in interes za delovanje v tej smeri, predvsem v 
knjižnicah, muzejih in galerijah. Ministrstvo za kulturo ciljno podpira 
knjigamiško mrežo od leta 2003, del sredstev pa zagotavlja tudi 
Kulturni tolar. 

Pričakovani učinki: 
Pod pojmom »dobre knjigarne« razumemo kulturna središča, ki 
pomembno soustvarjajo lokalno kulturno ponudbo. Skladno z 
možnostmi, lokalnimi pogojenostmi in razpoložljivo kulturno 
infrastrukturo so »dobre knjigarne« prostor, v katerem se lahko 
prepleta raznovrstna kulturna ponudba (od knjižne, glasbene, 
galerijske, muzejske itd.) in raznoteri kulturni programi in 
dejavnosti. Minimalni skupni okvir tega prepletanja bo zagotavljala 
mrežna povezanost knjigarn. Delovanje knjigarniške mreže lahko 
srednjeročno pomembno prispeva k zaposljivosti 
visokoizobraženega kadra v kulturnem sektorju. Knjigarne kot 
kulturna središča so matično stičišče avtorjev in ustvarjalcev 
knjig, založnikov in bralcev, zato je promocija založniške 
ustvarjalnosti nepogrešljivi del njihove dejavnosti.V sistematični 
navezavi na lokalno okolje, vrtce in šole predstavljata knjigarniška 
in knjižnična mreža temeljno orodje širjenja bralne kulture. 

Sofinanciranje odkupa določenega deleža nekomercialnih knjig s 
področij literature in humanistike bo omogočilo, da sofinanciranje 
takoj doseže založnika (odgovor na nerentabilnost, ki jo povzroča 
komisijska prodaja), knjigarnar pa bo moral vložiti napor v to, da 
bo tržno manj privlačno knjigo prodal. Ta oblika podpore tako 
recipročno motivira tako založnika kot tudi knjigarnarja ter prispeva 
k rentabilnosti obeh, obenem pa spodbuja njuno sodelovanje. 

Kazalci: 
prodaja knjig na glavo prebivalca 
prodaja knjig in revij s področja literature in humanistike na 
glavo prebivalca 
gibanje naklad knjig s področja leposlovja in humanistike 
naraščanje števila programov in projektov knjigarn 
naraščanje števila »dobrih knjigarn« 

2. Cilj: Stabilizirati raven založniške produkcije v tistem 
segmentu, ki se sklada z javnim interesom v kulturi (izvirno 
in prevodno leposlovje ter humanistlka); cilj je zvišati 
povprečno naklado knjig v tem segmentu iz 500 v letu 2002 
na povprečno 650 v letu 2007, revij pa iz 400 na povprečno 
500. 

Ukrepa: 
- sofinanciranje večletnih in zahtevnejših knjižnih 

projektov Iz naslova namenske proračunske postavke 
- oblikovanje prednostnih kriterijev pri nabavi knjig v 

splošnih knjižnicah, s poudarkom na Izvirnem leposlovju 
In humanistiki ter prevodih klasičnih del 

Iz Analize stanja izhaja, da del založb, katerih dejavnost je izrazito 
nepridobitna tako po produkciji kot po njihovem statusu, pri čemer 
gre za temeljne kulturne producente na področju javnega interesa 
v kulturi (literatura, humanistika), deluje izrazito nestabilno. Z 
uravnoteženjem sofinanciranja je mogoče to stanje vidno izboljšati. 
Prav tako doslej ni bilo ustrezne podpore večletnim zahtevnim 
projektom na področju založništva: z oblikovanjem samostojne 
postavke bo postala mogoča izvedba večjega števila teh projektov. 
Splošne knjižnice so prva točka promocije izvirnega in prevodnega 
leposlovja in humanistike, zato bo že minimalno bolj osredotočena 
nabavna politika splošnih knjižnic imela za ta segment produkcije 
precejšnje učinke. 

Pričakovani učinki: 
Dvig ravn i založniške produkcije v segmentu izvorne in prevodne 
literature ter humanistike, stabilnejše delovanje založb, učinkovito 
pokrivanji=i belih lis v prevodni literaturi; ob spodbujanju literarne 
ustvarjalnosti in humanistike tudi prispevek k razvoju pedagoškega 
in znanstvenega dela, povečanje izposoje zahtevnejše literature 
v splošnih knjižnicah. 

Kazalci: 
število izdanih naslovov s področij, ki spadajo v javni interes 
v kulturi (literatura, humanistika) 
število zahtevnejših (večletnih) projektov na področju 
založništva 
ocena kakovosti in raznolikosti letne produkcije z omenjenih 
področij 
število izposojenih knjig domačih avtorjev v splošnih knjižnicah 

3. Cilj: Oblikovanje enotne vladne politike na področju 
knjige. 

Ukrep: Vzpostavitev koordinacije In trdnega medresorskega 
sodelovanja. 
Na osnovi rezultatov v letu 2002 vzpostavljene koordinacije 
strokovnih služb resorjev znanosti, šolstva in kulture, ki pokrivajo 
področje knjige, ter analize stanja, v katerem se to sodelovanje 
nahaja, se* bo preučilo možnosti čvrste in trajne organizacijske 
oblike spodbujanja te dejavnosti, ki bo sposobna voditi dejavno 
politiko na področju knjige in bo vsakemu resorju omogočila, da 
opredeli svoje prioritete ter spremlja njihovo uresničevanje. 

Pričakovani učinki: 
Povečanje števila knjižnih in revialnih naslovov, sofinanciranih s 
strani MK in MŠZŠ, optimalnejše sofinanciranje in s tem večja 
dostopnost omenjene produkcije, dvig ravni bralne kulture, 
izboljšanje strokovnega spremljanja stanja znotraj verige knjige. 

Kazalci: 
število sofinanciranih naslovov knjig in revij s področij litera- 
ture in humanistike 
dosežene povprečne naklade 
število programov in projektov s področja bralne kulture 
število udeleženih v teh projektih 

4. Cilj: Dvi;:) ravni bralne kulture; povečati število bralcev na 
vseh starostnih stopnjah. 
Pojem bralne kulture je zahteven in večplasten, zato je mogoče k 
njemu pristopati le medresorsko in interdisciplinarno, saj vključuje 
tako pedagoški, andragoški, znanstveni, kulturni, družinski kot 
tudi socialni, ekonomski itd. vidik. Obenem bralna kultura ne 
zadeva zgolj šolajoče se populacije, temveč vse starostne stopnje 
človeka, zato morajo tudi ukrepi v zvezi z bralno kulturo upoštevati 
to širino. 

Ukrepi: 
prednostno podpiranje programov In projektov s 
področja bralne kulture na vseh starostnih stopnjah 
prednostno podpiranje nakupa otroških in mladinskih 
knjig, prednostno domačih avtorjev, za knjižnice vrtcev 
In osnovnih šol ter za oddelčne in razredne knjižnice 
(po načelu »knjiga vselej pri roki«) 
prednostno podpiranje odkupa Izvirnih slovenskih 
slikanic, ki jih bo v paketu za vsakega novorojenca 
prejela otročnica 

Nujna je izdal nejša podpora projektom s področja promocije branja, 
avtorjev in irazvijanja bralne kulture; prav tako je potrebno 
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medresorsko spodbujanje koordinacije projektov, ki že potekajo. 
Z drugim ukrepom se bo v sodelovanju z Ministrstvom ;>:a šolstvo, 
znanost in šport, otrokom v vrtcih in šolah zagotovilo kakovostno 
izvirno in prevodno literaturo ter promoviralo izvirno knjižno 
produkcijo. S tretjim ukrepom Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve spodbujata razvijanje 
»družinskega branja«, s tem pa se knjigo predstavi kol: sopotnico 
človeka od zibelke do groba. 

Pričakovani učinki: 
Dvig ravni bralne kulture, spodbude temu, da se več posega po 
zahtevnejšem branju, skrb za pomen bralne kulture v vseh 
obdobjih človekovega življenja in s tem dvig kvalitet« življenja, 
dvig ravni kakovostne izrabe prostega časa. 

Kazalci: 
število in obseg programov in projektov s področja bralne 
kulture 
število izvajalcev, ki izvajajo programe in projekte s področja 
bralne kulture 
število šol in vrtcev, ki sodelujejo v programih in projektih s 
področja bralne kulture 
delež vrtičkarjev, učencev in dijakov, ki sodelujejo v programih 
s področja bralne kulture 

5. Cilj: Spodbujati mednarodno prepoznavnost slovenske 
literature In humanistike. 

Ukrep: Koordiniranje vseh dejavnikov na področju 
promocije slovenske literature in humanistike. 
Ukrep je usmerjen v povezovanje in koordiniranje mednarodne 
dejavnosti na področju založništva, ki je izredno razvejana in 
pestra, saj se razteza od prevajanja slovenskih avtorjev v tuje 
jezike do mednarodnega' sodelovanja založb, modnarodnih 
literarnih festivalov in knjižnih sejmov, mednarodnih simpozijev in 
vse do strokovnega izobraževanja. Posebno pozornost velja 
nameniti slovenskim založbam, ki delujejo v sosednjih državah, 
in lektoratom za slovenski jezik v tujini, ki so pomemben dejavnik 
pri promociji slovenske literarne ustvarjalnosti. Ker se 
mednarodna dejavnost vključuje tudi v redne program e založnikov 
in ker je v letu 2002 prišlo do povečanja deleža v sofinanciranju 
tega segmenta, so nujna dodatna proračunska sredstva, saj gre 
za eno izmed kulturno-političnih prioritet in strate« kih ciljev na 
področju knjige, ki veliko prispeva k prepoznavnosti Slovenije. 
Istočasno je na osnovi konsenza vseh že delujočih dejavnikov 
na tem področju potrebno formalizirati delovanje koordinacije za 
promocijo slovenske literature in humanistike. 

Pričakovani učinki: 
Porast števila prevedenih slovenskih avtorjev v tuje jezike, 
uveljavitev slovenskih avtorjev v tujini, večja prepoznavnost 
slovenske ustvarjalnosti in s tem Slovenije kot države, krepitev 
materialne podlage za delovanje slovenskih založb-. 

Kazalci: 
število objavljenih tujih prevodov slovenskih avtorjev pri 
uglednih tujih založbah 
število in odmevnost vseh drugih podpornih dejavnosti na 
področju mednarodnega delovanja 
število slovenskih avtorjev, ki so povabljeni na tuje festivale 

6. Cilj: Zagotoviti dostopnost ažurnih podatkov o slovenski 
založniški produkciji in oblikovati učinkoviti Instrument 
»obveznega izvoda«. 

Ukrepa: 
- sprejetje novega zakona o pošiljanju obveznih tiskov 

spodbuda oblikovanju enotnega informacijskega 
sistema na področju knjige (»knjige na trgu«) 

Ukrepa sta notranje vsebinsko povezana. Oblikovanje enotnega 
informacijskega sistema je ena izmed prioritet, za katero so izrecno 
zainteresirani založniki in knjigotržci, korist pa bodo imeli predvsem 
končni uporabniki (bralci, kupci). Cilj je preko spremembe »Zakona 
o pošiljanju obveznih tiskov« narediti zakon takšen, da bo 
zagotavljal dostop do ažurnih in popolnih informacij o tiskani 
produkciji na Slovenskem. Druga sprememba zakona zadeva 
popolnost informacije o založniku in nakladi, ki s prenehanjem 
veljavnosti 12. člena Zakona o založništvu nima več pravne 
osnove. Problem je rešljiv z nadgradnjo podatkov, ki jih zajema 
slovenska bibliografska baza, se pravi z vključitvijo podatkov o 
nakladi, prodani nakladi, ceni in dosegljivosti ter z nadgradnjo 
tako dobljene baze v enotni informacijski sistem na področju knjige. 

Pričakovani učinki: 
Dvig kvalitete in nabora informacij o slovenski založniški produkciji, 
enoten informacijski sistem na področju knjige, ki bo založnike 
razbremenil vlaganj v izgradnjo lastnih informacijskih sistemov. 

Kazalci: 
- aktualnost in relevantnost informacij o dosegljivih knjižnih 

izdajah 
uporabnost in izkoriščenost teh informacij 
število knjigarn, ki zagotavljajo dostop do teh informacij 

7. Cilj: Izvajanje knjižničnega nadomestila in podpornih 
pro|ektov na področju knjige 

Ukrep: Odvajanje 40 % deleža sredstev, zbranih od DDV-ja 
na knjigo, v posebni proračunski sklad, ki bo namenjen 
izvajanju določil o knjižničnem nadomestilu In 
sofinanciranju skupnih podpornih dejavnosti na področju 
knjige, In sicer za: 

izvajanje poplačilne pravice za avtorje in prevajalce na 
osnovi pravice do Javnega posojanja 

- delovne štipendije za avtorje in prevajalce 
izobraževanje, raziskovanje in informatizacijo v 
založništvu in knjigotrštvu 
programe stanovskih organizacij na področju literature, 
branja In založništva 

Pričakovani učinki: 
Usklajenost z direktivo EU 92/100/CCE o pravici do javnega 
posojanja, dajanja v najem in ostalih pravicah, ki so povezane z 
intelektualno lastnino, ki v 5. členu določa, da lahko države 
namesto izključne pravice uvedejo poplačilno pravico ter se pri 
tem osredotočijo na lastne kulturno-politične cilje. Z uvedbo 
delovnih štipendij se bodo izboljšali pogoji za ustvarjanje vrhunskih 
avtorjev in prevajalcev. Podpora skupnim projektom ali dejavnostim 
na področju knjige bo vidno prispevala k izboljšanju notranje 
učinkovitosti in rentabilnosti panoge, raznolikosti založniške 
produkcije in večji dostopnosti knjige. 

Kazalci: 
število prejemnikov poplačil iz naslova izvajanja pravice do 
javnega posojanja 

- število prejemnikov delovnih štipendij 
- kvantitativni in kvalitativni dvig izvirne literarne ustvarjalnosti 

dvig rentabilnosti založniške panoge 
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VII. Mediji in avdiovizualna kultura 

Splošna cilja: 
I. Kakovostno In količinsko povečati slovensko 
avdiovizualno produkcijo ter sodelovanje v mednarodnih 
koprodukcijah, okrepiti njeno promocijo, distribucijo In 
prikazovanje doma in v tujini ter zagotoviti njeno zaščito; 
do leta 2007 se bo delež slovenskih avdlovlzualnih del v 
medijih povečal za 20 %. 
Osnovni pogoj za razvoj avdiovizualnega področja, zlasti 
kinematografskega, je celovita in koherentna povezanost vseh 
subjektov, ki na njem delujejo. Pri tem je bolj kot vprašanje 
institucionalne povezanosti pomembno vprašanje vsebinske 
razmejitve in koordinacije nalog, ki jih opravljajo posamezni subjekti 
(Filmski sklad, Filmski studio Viba film, Slovenska kinoteka, 
Slovenski filmski arhiv). Avdiovizualna kultura se odraža tudi v 
zahtevnosti uporabnikov avdiovizualne kulture. Da bi se ti 
standardi zvišali, bo potrebno spodbuditi širitev prikazovalske in 
distribucijske mreže, ki je namenjena predvsem nekomercialni 
kinematografski ponudbi, s posebnim poudarkom na ukrepih, ki 
bodo spodbujali gledanost slovenskih avdiovizualnih del. 

Ukrepi: 
na podlagi uvedbe zakona o pospeševanju avdiovizualne 
kulture preoblikovati sedanji Filmski sklad RS v Sklad 
za avdiovizualno kulturo In pridobiti dodatna 
izvenproračunska sredstva za spodbujanje produkcije, 
promocije, distribucije, prikazovanja in mednarodne 
koprodukcije avdiovizualnih del 

- dvig ravni slovenske avdiovizualne kulture s 
stimuliranjem distribucije nekomercialnih filmov In 
vzpostavitev mreže art kinematografov (na podlagi 
Zakona o kulturnem tolarju) 
evalvacija učinkov sprejete zakonodaje na pluralnost 
medijev In raznolikost na področju avdiovizualne kulture 

- prednostna podpora projektom na področju 
»avdiovizualnega Izobraževanja« in »medijske vzgoje« 

Kazalci: 
- večja produkcija slovenskih avdiovizualnih del in njihov 

povečan delež v medijih 
število mednarodnih produkcij in koprodukcij 
za 20 % povečan delež umetniških filmov v kinematografih 
do leta 2007 

- povečano število kinematografov in raven njihove tehnične 
opremljenosti 

- število in obseg projektov na področju »avdiovizualnega 
izobraževanja« in »medijske vzgoje« 

II. Spodbujanje in ohranjanje medijskega pluralizma. 
Vprašanje medijskega pluralizma je v prvi vrsti vprašanje, kako 
navkljub nezadržnemu procesu koncentracije lastništva v medijih 
zagotoviti čim bolj raznoliko ponudbo medijskih vsebin in čim 
večjo odprtost medijev za izražanje različnih mnenj in stališč, pri 
čemer je še posebej pomembna vloga javne radiotelevizije. 
Ustrezno podporo je treba zagotoviti tudi drugim programom 
posebnega pomena (lokalnim, regionalnim, študentskim ter 
nepridobitnim radijskim in televizijskim programom). Dokončno 
bo potrebno vzpostaviti celovit pregled nad slovensko medijsko 
krajino (razvid medijev, razvid novinarjev, seznam kabelskih 
operaterjev) in učinkovit inšpekcijski nadzor. Posebno težavo na 
tem področju predstavlja prešibka usklajenost ter premajhna 
kadrovska In tehnična usposobljenost štirih poglavitnih 
dejavnikov, ki si delijo pristojnosti s tega področja: Ministrstvo za 
kulturo, Ministrstvo za informacijsko družbo, Agencija za 
telekomunikacije, pošto in radiodifuzijo ter Svet za radiodifuzijo. 

Ukrepi: 
priprava celostne strategije razvoja na področju medijev, 
celosten pregled nad medijsko krajino In učinkovito 
medresorsko sodelovanje 
podpora razširjanju programskih vsebin In razvoju 
tehnične infrastrukture 

- podpora programom posebnega pomena 
- podpora produkciji slovenskih avdiovizualnih del iz 

avdiovizualnega sklada 

Kazalci: 
preverjanje uresničevanja programskih vsebin in kvot ter s 
tem ohranjanja pestrosti slovenske medijske krajine in njene 
raznolikosti 
povečan obseg občinstva slovenskih in evropskih 
avdiovizualnih del v radiodifuznih programih 
transparentnost, racionalnost in gospodarnost porabe javnih 
sredstev v medijih 

Prioritete in ukrepi 

1. Cilj: Usposobiti tehnično in organizacijsko bazo za 
snemanje slovenskih avdiovizualnih del in zagotoviti 
gospodarnost poslovan|a. 

Ukrep: Statusno preoblikovanje Javnega zavoda Filmski 
studio Vlba film. 
Filmski studio Viba film že deluje kot tehnična baza za snemanje 
slovenskih filmov: zagotavlja scensko tehniko in gradbeno-scenski 
servis, zagotavlja filmsko snemalno tehniko in svetlobni park, 
zagotavlja prostorske kapacitete za snemanje v studiu. Investicija, 
s katero bo studiu zagotovljena vsa potrebna nepremična 
infrastruktura, bo predvidoma zaključena v letu 2005. Nacionalni 
program za kulturo da je podlago za preoblikovanje studia iz 
javnega zavoda v gospodarsko družbo, katere ustanovitelj in 
lastnik bo Republika Slovenija. 

Pričakovani učinki: 
S tem preoblikovanjem bodo zagotovljeni pogoji, da bo studio 
deloval kot tržni subjekt in da bo v čim večji meri nastopal tudi na 
tujem trgu, hkrati pa bo preko instrumenta lastništva zagotovljen 
javni interes za kulturo na področju nacionalne kinematografije. 
Ukrep bo prispeval k dvigu ravni zaposljivosti na področju 
avdiovizualne kulture in ohranitvi filmskih poklicev ter razvijanju 
novih. 

Kazalci: 
porast slovenske produkcije avdiovizualnih del 
porast števila mednarodnih koprodukcij s slovensko udeležbo 
redno arhiviranje novo nastale slovenske avdiovizualne 
produkcije 

2. Cilj: Spodbujanje in ohranjanje medijskega pluralizma, 
izboljšanje dostopnosti in pogojev za Izobraževanje In 
kulturno vzgojo na avdlovizualnem področju In na področju 
medijev. 

Ukrepi: 
Izvajanje določila 4. in 76. člena Zakona o medijih 

- spodbujanje razvoja art mreže in filmskih programov 
(Kulturni tolar) 

- preko mreže Intermedijsklh centrov spodbujati 
dostopnost avdiovizualnih del 

- uvedba delovnih štipendij za strokovno Izpopolnjevanje 
svobodnih novinarjev 
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z medresorskim dogovorom In ob podpori mednarodnih 
skladov (Medla Plus) doseči boljši gmotni In strokovni 
položaj na področju Izobraževanja kadrov, avdiovizualne 
in medijske vzgoje zlasti v šolah 

Izvajanje 4. in 76. člena Zakona o medijih terja zagotovitev 
proračunskih sredstev za ustvarjanje raznolikih programskih 
vsebin in razvoj tehnične infrastrukture. Razvoj kinematografske 
art mreže je ena izmed prioritet kulturne politike, ki zagotavlja 
enakomerno regionalno dostopnost filmske produkcije. Ministrstvo 
za kulturo preko Filmskega sklada RS podpira tudi praktični del 
filmsko-televizijskega programa AGRFT, ki je osrednja 
izobraževalna institucija na tem področju, vendar sedanje rešitve 
v zvezi s položajem akademije niso ustrezne. Z Ministrstvom za 
šolstvo, znanost in šport se bo potrebno uskladiti glede financiranja 
AGRFT in glede vključevanja avdiovizualne kulture v pedagoške 
programe. Ob sodelovanju mednarodnih izobraževalnih 
programov, zlasti v sklopu Medie Plus in drugih skladov, bo mogoče 
zagotoviti optimalne izobraževalne procese in spodbuditi 
avdiovizualno vzgojo v šolah, ki sedaj temelji zgolj na voluntarizmu 
posameznih zanesenjakov. Ponovno se bodo uvedli filmski 
abonmaji za dijake in študente ter dnevi odprtih vrat Filmskega 
studia Viba film. K pluralizaciji in raznolikosti medijskega prostora 
bo pomembno prispevala tudi uvedba štipendij, ki bodo svobodnim 
novinarjem omogočile strokovno usposabljanje pri medijskih hišah 
in mednarodnih organizacijah. 

Pričakovani učinki: 
Ohranjanje in spodbujanje medijskega pluralizma, večanje 
dostopnosti nekomercialne filmske produkcije, dvig ravni 
izobraževanja na avdiovizualnem in medijskem področju, 
zapolnitev vrzeli pri posameznih profilih kadrov in povečanje števila 
osnovnih in srednjih šol, na katerih načrtno skrbijo za 
avdiovizualno in medijsko vzgojo. 

Kazalci: 
število medijev, vpisanih v razvid 
ocena raznolikosti medijske krajine 
število obiskovalcev art mreže 
enakomerna regionalna razpredenost art mreže 
število izšolanih strokovnih kadrov 

- povečan obseg porabljenih sredstev na študenta na AGRFT 
povečanje števila izobraževalnih programov s področja 
avdiovizualne kulture in medijev na vseh stopnjah 
izobraževanja 
število podeljenih štipendij za svobodne novinarje 
letno število ur predvajanja kulturnih in izobraževalnih 
programov 
letno število ur predvajanja lastnega programa 

- letno število ur predvajanja slovenskih in evropskih 
avdiovizualnih del 

- letno število ur predvajanja del neodvisnih producentov 

3. Cilj: Prilagoditev |avne radiotelevizije novim razmeram. 
Javna radiotelevizija se mora prilagoditi novim razmeram, ki so 
posledica pojava komercialnih televizij in konkurence na 
medijskem trgu, obenem pa se mora prilagoditi tudi zahtevam 
pravnega reda Evropske unije. Opredeliti je potrebno nacionalni 
interes, ki bo vezan na programske vsebine, za njegovo 
uresničevanje pa je potrebno zagotoviti stabilen vir financiranja. 
Javna radiotelevizija bo oblikovala in razširjala programe, ki so v 
javnem interesu, in sicer tako, da bodo vidni in slišni na celotnem 
ozemlju Slovenije in na področjih, kjer v sosednjih državah živijo 
Slovenci. 

Ukrep: Nove zakonske rešitve, ki bodo opredelile položaj In 
vlogo javne radiotelevizije na podlagi 4. člena Zakona o 
medijih, v katerem je definiran javni interes na področju 
medijev. 

Pričakovani učinki: 
Javna radiotelevizija bo dosledno uresničevala pravice državljanov 
Slovenije in Slovencev zunaj RS do javnega obveščanja in do 
obveščenosti, ohranjala slovensko nacionalno in kulturno 
identiteto s programi, namenjenimi različnim ciljnim občinstvom 
(otroci, mladina, starostniki, ljudje s posebnimi potrebami), 
zagotavljala bo raznolikost programov s programskimi vsebinami, 
namenjenimi razvoju kulturne ustvarjalnosti, izobraževanja in 
znanosti, ter spodbujala kulturo dialoga in kulturne raznolikosti. 

Kazalci: 
letno število ur predvajanja kulturnih in izobraževalnih 
programov 
letno število ur predvajanja lastnega programa 

- letno število ur predvajanja slovenskih in evropskih 
avdiovizualnih del 

- letno število ur predvajanja del neodvisnih producentov 

VIII. Varstvo kulturne dediščine 

Splošni cilj: 
I. Ohranjanje In razvoj kulturne raznolikosti Slovenije z 
varstvom kulturne dediščine ter povečanje njene 
dostopnosti. 
Cilj je zagotoviti dostopnost celovitih informacij o kulturni dediščini, 
kar je predpogoj tako za dvig strokovnosti dela na tem področju 
kot tudi za dvig vseh ravni dostopnost kulturne dediščine. 
Zakonsko varstvo kulturne dediščine se mora prilagajati 
mednarodnim konvencijam, ki jih je sprejela tudi naša država. 
Uresničevanje cilja zahteva predvsem uveljavitev metodologije 
za vzpostavitev različnih ravni varovanja kulturne dediščine, 
uveljavljanje nedestruktivnih metod raziskav kot osnovno in 
preventivno varstvo dediščine, predvsem arheološke, ureditev 
postopkov registracije muzejev ter koordiniranje zbiralne politike 
kot temeljne naloge varstva premične kulturne dediščine, prav 
tako pa uveljavitev enotne metodologije dela na področju varovanja 
in hranjenja likovne dediščine ter restavratorske dejavnosti, 
uskladitev zakonodaje z mednarodnimi konvencijami in uveljavitev 
večletnega režima sofinanciranja projektov obnove. V ta sklop 
sodi tudi ureditev razmer na področju svobodnih poklicev, 
podjetništva in izvajanja drugih nalog na področju varstva 
dediščine. 

Ukrepi: 
vzpostavitev enotnega registra kulturne dediščine 
poenoten sistem varovanja likovne dediščine ne glede 
na njen Izvor In lokacijo 

- uveljavitev Restavratorskega centra R Slovenije kot 
koordinatorja restavratorske dejavnosti v Sloveniji 

- uvajanje posrednih finančnih spodbud za vlaganja v 
kulturno dediščino 
uvedba sistema licenc in koncesij 

Kazalci: 
število uporabnikov registra in posredovanih informacij 
povečan interes javnosti za varovanje kulturne dediščine 
delež vlaganja v varstvo in obnovo kulturne dediščine iz 
izvenproračunskih virov 

■ število izdanih licenc in koncesij 
povečan obseg obnove kulturne dediščine 
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Prioritete in ukrepi 

1. Cilj: Zagotoviti dostopnost celovitih informacij o kulturni 
dediščini. 

Ukrep: Vzpostavitev enotnega registra kulturne dediščine. 
Z vzpostavitvijo informacijskega sistema varstva kulturne 
dediščine v obliki enotnega registra premične in nepremične 
kulturne dediščine bo vzpostavljen sodoben dostop do informacij 
o kulturni dediščini tako za stroko kot za širšo javnost. 

Pričakovani učinki: 
Celovit pregled nad kulturno dediščino, celovite informacije o 
kulturni dediščini, večja dostopnost do informacij o dediščini, večja 
kakovost dela na področju varovanja dediščine, spodbuda 
znanstvenemu in pedagoškemu delu. 

Kazalci: 
- celovitost in kakovost informacij, ki jih zagotavlja enotni reg- 

ister kulturne dediščine 
število uporabnikov registra "in posredovanih informacij 
povečan interes javnosti za varovanje kulturne dediščine 

2. Cilj: Zagotovitev ustreznih pogojev za varovan|e In 
hranjenje nacionalne kulturne dediščine, razvijanje 
strokovno, organizacijsko In Informacijsko učinkovite javne 
službe ter skrb za raziskovalno Infrastrukturo. 
Pogoj za vzpostavitev minimalnih standardov varovanja in 
hranjenja kulturne dediščine je izgradnja novih muzejskih in 
depojskih prostorov za državne javne zavode. Neurejene razmere 

• so tudi v drugih muzejih. Kjer je izražen interes lokalne skupnosti, 
se načrtuje sodelovanje pri investicijah v depojske prostore 
pokrajinskih in posebnih muzejev. Poseben problem predstavljajo 
prostori za varovanje in hranjenje arheološkega gradiva. 
Razvijanje univerzitetnega študija na področjih dediščine ima 
strateško vlogo v gospodarskem, socialnem in kulturnem razvoju 
Republike Slovenije ter pri ohranjanju nacionalne identitete, zato 
bo potrebno spodbuditi dodiplomski in podiplomski študij na 
področjih konservatorske, restavratorske in muzejske stroke. 

Da bi zagotovili razvoj varstva kulturne dediščine, je potrebna 
ureditev vpisa konservatorstva, restavratorstva in muzealstva v 
šifrant raziskovalnih področij, spodbujati povezovanja 
zainteresiranih raziskovalcev in ustanovitev skupine za temeljne 
in aplikativne raziskave. 

Ukrepi: 
dokončanje Investicije na Metelkovi 25, gradnja 
Prlrodoslovnega muzeja Slovenije, celovita obnova 
Moderne galerije In nadaljevanje prenove v Narodnega 
muzeja Slovenije 
izpopolnjevanje vodstvenih in strokovnih kadrov v 
javnih zavodih 
spodbude ustanovitvi raziskovalne skupine za področje 
varstva kulturne dediščine 
vzpostavitev povezave restavratorske dejavnosti z 
obstoječo študijsko smerjo restavratorstva 

- prednostna podpora tistim Izobraževalnim programom, 
ki se ne Izvajajo v okviru šolskega sistema 

Pričakovani učinki: 
Zagotovitev primernega varovanja, hranjenja in prezentacije 
nacionalnih zbirk premične kulturne dediščine, večja fleksibilnost 
dela na področju varovanja kulturne dediščine, zagotovitev 
raziskovalne infrastrukture in primernejša raziskovalna podpora 
varstvu, zagotavljanje višje strokovne usposobljenosti na področju 
muzeologije, restavratorstva in konservatorstva, reševanje 
problematike deficitarnih poklicev na področju dediščine. 

Kazalci: 
število pridobljenih ml prostorov za varovanje dediščine z 
uporabnim dovoljenjem 
število strokovno in poslovodstveno usposobljenih kadrov 
na področju dediščine 
število zaposlenih mladih kadrov 

- število medinstitucionalnih in interdisciplinarnih projektnih 
skupin 

- število diplomantov s področja muzeologije in konservatorstva 
povečanje števila znanstveno-raziskovalnih nalog in projektov 
s področja muzeologije, konservatorstva in restavratorstva 

3. Cilj: Zagotavljanje pogojev za učinkovito izvajanje javne 
arhivske službe in ustrezno varstvo arhivskega gradiva. 

Uresničevanje cilja zahteva zagotavljanje pogojev za boljšo 
valorizacijo arhivskega in dokumentarnega gradiva ter 
izobraževanje zaposlenih, ki delajo z dokumentarnim gradivom, 
zagotavljanje pogojev za izboljšanje kakovosti materialnega 
varstva arhivskega gradiva in kakovosti dela z uporabniki 
arhivskega gradiva. Javni arhivi iz različnih razlogov še vedno 
niso prevzeli vsega arhivskega gradiva nekdanjih javnih pravnih 
oseb in društev, nastalega do leta 1991. Pripraviti bo potrebno 
konkretna pisna navodila za posamezne javnopravne osebe in 
društva, valorizirati gradivo in prevzeti arhivsko gradivo navedenih 
ustvarjalcev. 

Ukrepi: 
- za Arhiv Republike Slovenije zagotoviti ustrezne pogoje 

za varstvo arhivskega gradiva in za izvajanje javne 
arhivske službe z adaptacijo nekdanje kasarne na Roški 
za Zgodovinski arhiv Ljubljana zagotoviti prostore za 
varstvo arhivskega gradiva in za izvajanje Javne arhivske 
službe z adaptacijo 5. etaže levega trakta kasarne na 
Roški za depoje in za delovne prostore v 3. nadstrop|u 
osrednjega dela 
prevzeti arhivsko gradivo nekdanjih javnih pravnih oseb 
in društev, nastalo do leta 1991 
spodbuditi Intenzivnejše sodelovanje med ustvarjalci 
arhivskega gradiva In njihovo vključevanje v 
izobraževalne programe 

Pričakovani učinki: 
Zagotovitev pogojev za izvajanje javne službe ter izboljšanje 
kvalitete materialnega varstva arhivskega gradiva v skladu s 
standardi, zagotovitev zadostnih depojskih kapacitet za 
prevzemanje arhivskega gradiva, večja učinkovitost in kakovosti 
dela arhivske javne službe, odprava zaostankov pri prevzemanju 
arhivskega gradiva za obdobje do leta 1991. 

Kazalci: 
- število prevzetih fondov in količina prevzetega arhivskega 

gradiva z ustreznimi evidencami o prevzemih 
- količina pridobljenih m3 prostorov po standardih in z uporabnim 

dovoljenjem 
redno preverjanje mikroklimatskih razmer v depojih v skladu 
s standardi 

4. Cilj: Vključevanje kulturne dediščine v sodobno življenje 
In razvoj, Izboljšanje dostopnosti dediščine In povečanje 
njenega identifikacijskega in vzgojnega potenciala. 
Pogoj za čim boljšo dostopnost podatkov o dediščini je 
vzpostavitev podatkovnih zbirk o kulturni dediščini na elektronskih 
medijih. Poleg virtualne dostopnost razvoj varstva dediščine glede 
na mednarodne standarde zaostaja tudi na področju fizične 
dostopnosti. Zbirke državnih muzejev so predstavljene le s štirimi 
stalnimi razstavami. Muzejska dejavnost razvija pedagoške in 
andragoške programe, vendar so ti premalo povezani z drugimi 
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interesnimi skupinami, ki uveljavljajo pomen varovanja kulturne 
dediščine. Poseben problem predstavlja tudi preko 700 
neobdelanih in neurejenih arhivov arheoloških najdišč, ki so bila 
izkopana ob zaščitnih izkopavanjih v zadnji polovici prejšnjega 
stoletja. Ker gre za izjemno dediščino, ki je nedostopna tako 
strokovni kot ostali javnosti, je potrebno spodbuditi oblikovanje 
projektne skupine, ki bo ureditev tega področja imela za svojo 
prioriteto. 

Ukrepi: 
- Informatizacija podatkovnih zbirk o kulturni dediščini 
- prednostno podpiranje programov in projektov, 

namenjenih telesno oviranim In drugim cll|nlm skupinam 
obiskovalcev 

- postavitev stalnih razstav v Slovenskem etnografskem 
muzeju, Narodnem muzeju Slovenije In Prirodoslovnem 
muzeju Slovenije 
prednostno podpiranje programov In projektov, ki so 
usmerjeni v povezovanje s turizmom, v uvajanje novih 
oblik programov za obiskovalce oziroma razvijanje 
Interpretacijskih centrov 

- Izvajanje projektne naloge urejanja arhiva arheoloških 
najdišč, Izkopanih med leti 1945-2000 
spodbujanje dejavnosti specialnih knjižnic, še posebej 
na področju domoznanstva 

Pričakovani učinki: 
Boljša seznanjenost javnosti z dediščino in uveljavljanje zavesti o 
njenem pomenu, uresničevanje nediskriminatorne politike, 
uvajanje novih načinov dela z obiskovalci, 30 % urejenih in 
obdelanih arhivov arheoloških najdišč do leta 2007, večja 
dostopnost dediščine. 

Kazalci: 
povečanje števila obiskovalcev 
število centrov za obiskovalce 
število sklenjenih partnerstev 
število urejenih in obdelanih arhivov arheoloških najdišč 
število izvedenih izboljšav za boljšo fizično dostopnost 

5. Cilj: Zagotoviti dediščini vlogo dejavnika v gospodarskem 
razvoju ter vlogo spodbujevalca trajnostnega razvoja In 
kakovosti življenja. 
Uresničevanje cilja zahteva oblikovanje pedagoških programov 
na področju spoznavanja in varovanja kulturne dediščine ter 
uvajanje predmeta kulturne dediščine v šolske programe. Prav 
tako zahteva izdelavo konkretnih razvojnih programov in projektov 
varovanja dediščine, ki vključujejo tudi gospodarske učinke. V 
trajnostni razvoj večjih varovanih območij prištevamo: naselbinsko 
dediščino kulturne krajine, arheološko dediščino, pripravo presoj 
upravičenosti za posamezne skupine kulturne dediščine, 
sklenitev partnerstva za razvojne programe in izvedbene projekte, 
organiziranje podpore javnosti v obliki patronatov, oblikovanje 
finančnih in upravljavskih orodij. Pilotno statusno preoblikovanje 
javnega zavoda Arboretum Volčji Potok. 

Ukrepi: 
prednostna podpora pedagoškim In andragoškim 
programom 
vključevanje dediščinskih vsebin v izobraževalne 
programe 
zaključek Pilotnega projekta Kras In prenos rezultatov v 
zakonodajo In prakso 
pilotni projekt škofja Loka v sklopu obnove mestnih 
jeder 

- projekt Savinjske regl|e, vključno s Kozjanskim parkom 
- oživitev In obnova Kobilarne Lipica kot kulturnega 

spomenika državnega pomena 
- projekt Arboretum Volčji Potok 

- obnova in oživljanje izbranih tipov kulturne dediščine: 
gradovi In dvorci, tehniška dediščina, etnološka 
dediščina, dediščina XX. stoletja 
prednostna podpora izvajalcem, ki za obnovo kulturnih 
spomenikov pridobijo sredstva evropskih skladov 

Pričakovani učinki: 
Dvig zavesti o gospodarskem in razvojnem ter kulturnem pomenu 
kulturne dediščine in izboljšanje stanja na področju njenega 
ohranjanja, medresorska priprava in izvedba projektov, pridobitev 
mednarodnih finančnih virov za strukturne spremembe pri 
ohranjanju in revitalizaciji kulturne dediščine, statusno zavarovanje 
regijskega parka Kras, preprečitev gospodarskega nazadovanja 
starih mestnih jeder, povečana kakovost življenja, izdelana 
strategija za primerno gospodarsko izrabo spomenikov in 
dediščine, spodbujanje dolgoročnega upravljanja z dediščino in 
podpora zasebnim pobudam, trajnostno ohranjanje in 
gospodarska oživitev izbranih objektov in območij kulturne 
dediščine, vključevanje kulturnih poti, spominskih domov, muzejev 
na prostem v turistično ponudbo. 

Kazalci: 
število medresorsko usklajenih izobraževalnih programov 
število dokončanih programov in tehničnih projektov 
število revitaliziranih objektov 
število m2 obnovljenih stanovanj in poslovnih prostorov v 
objektih dediščine 

- število realiziranih medresorskih programov in projektov 
- število območij dediščine s sprejetim načrtom upravljanja 

povečanje osnovne črede lipicancev 
povečanje števila obiskovalcev 

6. Cilj: Povečati vključenost Slovenije v mednarodni prostor 
s pomočjo kulturne dediščine. 
Podpis Unidroit konvencije o ukradenih in nezakonito izvoženih 
predmetih kulturne dediščine in Konvencije o varstvu podvodne 
kulturne dediščine ter Evropske krajinske konvencije. Razvijanje 
dejavne vloge v telesih Sveta Evrope kot nadaljevanje pozitivne 
vloge, pridobljene po ministrski konferenci v Portorožu, 
koordinacija sodelovanja v drugih mednarodnih organizacijah. 
Promocija uspešnih dediščinskih projektov v tujini, vpis 
spomenika oziroma spomeniškega območja na seznam svetovne 
dediščine, vključevanje v mednarodne promocijske projekte, 
iskanje in sklepanje mednarodnih partnerstev pri skupnih projektih. 

Ukrepi: 
ratifikacija mednarodnih konvencij 

- krepitev vloge Slovenije v mednarodnih organizacijah 
mednarodna promocija slovenske kulturne dediščine 

Pričakovani učinki: 
Izboljšanje pravnega varstva širše pojmovane kulturne dediščine 
in večja prepoznavnost Slovenije kot države z razvitimi 
varstvenimi standardi, uveljavitev slovenske kulturne dediščine 
v mednarodni javnosti. 

Kazalci: 
- število podpisov oziroma ratifikacij 
- število članstva v mednarodnih organizacijah 

število dejavnih sodelovanj 
število mednarodnih programov in projektov 

7. Cilj: Izboljšanje dostopnosti do podatkov o arhivskih 
fondih In zbirkah, ki Jih hranijo slovenski javni arhivi, za 
različne kategorije uporabnikov. 
Interes javnosti za arhivsko gradivo se povečuje, zato je ena od 
prednostnih nalog javne arhivske službe na čim bolj prijazen In 
dostopen način približati informacije o arhivskem gradivu javnosti, 
ob hkratnem upoštevanju omejitev, ki izhajajo iz zahtev varstva. 
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Nadaljevati razvoj informatizacije javne arhivske službe z uvedbo 
arhivskega informacijskega sistema slovenskih arhivov (AERISS) 
oziroma z zagotovitvijo sodobne informacijske tehnologije. S 
pomočjo prenovljene aplikacije Info-Arh izvajati vsa strokovna 
opravila v arhivih, ustvariti bazo podatkov o arhivskem gradivu in 
jih povezati v AERISS. V čim večji meri je potrebno nadaljevati z 
digitalizacijo najpomembnejšega arhivskega gradiva zaradi 
njegove zaščite ter večje dostopnosti preko interneta. 

Nujna je ureditev in popis že prevzetih, vendar iz različnih razlogov 
neurejenih fondov, ki so jih prevzeli slovenski javni arhivi. Pospešiti 
je potrebno strokovno obdelavo že prevzetega arhivskega gradiva 
in izdelati osnovne pripomočke za uporabo. 

Ukrepi: 
razvijati arhivski računalniški informacijski sistem 
slovenskih arhivov 

■ zasnovanje projekta za vključitev AERISS v enotni reg- 
ister kulturne dediščine 

- na spletni strani Arhiva RS zagotoviti internetno 
dostopnost enotnega registra fondov In zbirk, ki jih 
hranijo slovenski arhivi 

- strokovna obdelava že prevzetega arhivskega gradiva 
in izdelava osnovnih Instrumentov za uporabo 

- evidentiranje arhivskega gradiva pri slovenskih 
skupnostih po svetu 

Pričakovani učinki: 
Dvig zavesti o pomenu varstva arhivskega gradiva, večja 
dostopnost in kakovost informacij o arhivskem gradivu, lažja 
uporaba arhivskega gradiva v čitalnicah in preko interneta, vodenje 
vseh postopkov strokovne obdelave arhivskega gradiva in drugih 
strokovnih opravil v arhivih s prenovljeno aplikacijo Info-Arh, večja 
dostopnost arhivskega gradiva, ki je bilo prevzeto v preteklih 
obdobjih in zaradi različnih vzrokov še ni strokovno obdelano, 
povezanost registra fondov in zbirk slovenskih arhivov z ostalimi 
registri kulturne dediščine, internetna dostopnost. 

Kazalci: 
število uporabnikov in posredovanih informacij 
število vpisanih fondov oziroma njihovih sprememb v registru 
število fondov v arhivih, ki so bili strokovno obdelani oziroma 
so zanje vzpostavljene osnovne evidence za uporabo 

IX. Slovenci zunaj RS 

Splošna cilja: 
I. Integracija kategorije Slovencev v sosednjih državah v 
skupni slovenski kulturni prostor. 

Ukrepi: 
- tesnejše medresorsko sodelovanje na področju 

izobraževanja, znanosti In raziskovalne dejavnosti 
udejanjiti načelo, da Slovenija sofinancira samo 
določene projekte, medtem ko mora za socialno varnost 
svojih državljanov skrbeti država bivanja 

- doseči dogovor z drugimi ministrstvi in Institucijami, ki 
delujejo na tem področju, glede enotne politike na 
področju kulturnih dejavnosti Slovencev zunaj RS in s 
tem spodbujati Integriranje kulturne dejavnosti 
manjšine v kulturno dejavnost Slovenije in obratno 

- spodbujati promocijo dosežkov Slovencev v sosednjih 
državah v domovini In prednostno podpirati programe 
in projekte, ki zagotavljajo večjo obojestransko 
pretočnost Informacij 

Kazalci: 
število programov in projektov, ki se kontinuirano izvajajo 
participacija različnih generacij, s poudarkom na mlajši 
prisotnost in odmevnost projektov znotraj slovenske 
skupnosti 
odmevnost v Sloveniji 
prisotnost in odmevnost pri občinstvu večinskega naroda 
mednarodna uveljavljenost in odmevnost 

II. Ohranjanje kulturne identitete Slovencev po svetu. 

Ukrepi: 
podpiranje umetniške in kulturne ustvarjalnosti 
slovenskih skupnosti 
pospeševanje pretoka kulturno umetniške ustvarjalnosti 
med slovenskimi skupnostmi in Slovenijo, kakor tudi 
med samimi skupnostmi 
spodbujati promocijo dosežkov slovenskih skupnosti 
v domovini In prednostno podpirati programe In 
projekte, ki zagotavljajo večjo obojestransko pretočnost 
informacij o njihovi kulturni dejavnosti 

Kazalci: 
število programov in projektov, ki se kontinuirano izvajajo 
participacija različnih generacij, s poudarkom na mlajši 
prisotnost in odmevnost projektov znotraj slovenske 
skupnosti 
odmevnost v Sloveniji 
prisotnost in odmevnost pri občinstvu večinskega naroda 

Prioritete in ukrepi 

1. Cilj: Zagotoviti pogoje za trajno izgrajevanje skupnega 
slovenskega kulturnega prostora. 
Ker je prav kultura v najširšem smislu besede tista, ki slovenstvo 
že stoletja ohranja pri življenju, je nujno potrebno, da kulturna 
politika na področju »Slovencev zunaj RS« ustvarja ugodne pogoje 
za njen obstoj in razvoj ter ohranitev. Na ta način lahko vsi Slovenci 
prispevajo v narodovo zakladnico. 

Ukrepi: Prednostno podpiranje tistih programom In 
projektov, ki so usmerjeni v: 
- zagotavljanje kontinuitete kulturnega ustvarjanja 

Slovencev zunaj RS v posameznih okoljih kot 
instrumenta socializacije in Inkulturacije 
Identifikacijo in integracijo najvidnejših umetniških 
dosežkov Slovencev zunaj RS 

- Izdajanje Izseljenske književnosti In kontinuirano 
jezikovno izobraževanje 

- pretok slovenske literature In skrb za prevajanje 
slovenske literature v tuje Jezike, predvsem tiste, ki jih 
govorijo slovenski potomci 

- prirejanje umetniških razstav in drugih kulturnih 
prireditev, s čimer se zagotavlja Integracija vseh 
Slovencev v skupni slovenski kulturni prostor 

Kazalci: 
število programov in projektov na področju Slovencev zunaj 
RS, ki se kontinuirano izvajajo 
participacija različnih generacij, s poudarkom na mlajši 
prisotnost in odmevnost projektov znotraj slovenske 
skupnosti 

- odmevnost v Sloveniji 
prisotnost in odmevnost pri občinstvu večinskega naroda 
mednarodna uveljavljenost in odmevnost 

6. november2003 53 poročevalec, št. 90 



Pričakovani učinki: 
Dvig ravni umetniške produkcije Slovencev zunaj RS, dvig ravni 
kulturne izmenjave med Slovenijo in Slovenci zunaj RS, 
učinkovitejša promocija slovenske kulture v tujih okoljih, kjer le-tl 
živijo. 

2. Cilj: Spodbujati kulturno dejavnost pripadnikov druge In 
tretje generacije Slovencev zunaj RS. 
Cilj je prisluhniti pobudam mladih generacij, ki nimajo več 
zadovoljivega znanja slovenskega jezika, se pa prištevajo k 
slovenskemu kulturnemu prostoru in si želijo tvornega sodelovanja 
z državo Slovenijo. 

Ukrepi: 
- spodbujanje kulturne dejavnosti slovenskih skupnosti 

na področju bivše Jugoslavije 
- prednostna podpora programom In projektom, ki 

spodbujajo kulturno delavnost druge in tretje generacije 
Slovencev zunaj RS 

- prednostna podpora programom in projektom, ki 
zagotavljajo izobraževanje več|emu številu Izseljenskih 
študentov na naših univerzah, pouk slovenščine na 
Internetu, ki Izvajajo mladinske tabore, Jezikovne 
počitnice Ipd. 

Kazalci: 
- število programov in projektov, ki se kontinuirano izvajajo 
- participacija različnih generacij, s poudarkom na mlajši 
- prisotnost in odmevnost projektov znotraj slovenske 

skupnosti 
odmevnost v Sloveniji 

- mednarodna uveljavljenost in odmevnost 
prisotnost in odmevnost pri občinstvu večinskega naroda, 
na lokalni in nacionalni ravni 

Pričakovani učinki: 
Večja kulturna dejavnost mlajših generacij Slovencev zunaj RS, 
dvig ravni umetniške produkcije Slovencev zunaj RS, večja 
kulturna izmenjava, večji obojestranski pretok informacij. 

3. Cilj: Intenzivneje povezati področje kulturnega ustvarjanja 
Slovencev zunaj RS, ga nadgraditi z drugimi sferami 
(gospodarstvo, turizem, šport Itd.) In ga uporabiti za 
promocijo slovenske kulture v tujih okoljih. 
Manjšine in Slovenci zunaj RS so tisti kulturno komunikacijski 
člen, ki ga bo Slovenija morala bolje izkoristiti pri promociji kulture 
v mednarodni prostor, pomembno vlogo lahko pri tem ob podpori 
diplomatskih predstavnikov RS odigrajo uveljavljeni in vplivni 
slovenski potomci. 

Ukrepi: 
- prednostna podpora tistim programom In projektom, ki 

zagotavljajo večjo prisotnost slovenske kulture pri 
večinskem prebivalstvu sosednjih držav in sploh držav, 
v katerih živi večje število Slovencev 
sodelovanje z diplomatsko konzularnimi predstavništvi 
RS na področju promocije slovenske kulture 

Pričakovani učinki: 
Dvig ravni umetniške produkcije Slovencev zunaj RS, dvig ravni 
kulturne izmenjave med izseljenskimi skupinami, kot tudi med 
Slovenijo in Slovenci po svetu, dvig ravni medsebojnega 
informiranja. 

Kazalci: 
število programov in projektov, ki se kontinuirano izvajajo 
participacija različnih generacij, s poudarkom na mlajši 
prisotnost in odmevnost projektov znotraj slovenske 
skupnosti 
odmevnost v Sloveniji 

prisotnost in odmevnost pri občinstvu večinskega naroda, 
na lokalni in nacionalni ravni 
mednarodna uveljavljenost in odmevnost 

X. Narodni skupnosti, romske skupnosti, druge 
manjšinske etnične skupnosti in priseljenci 

Splošna cilja: 
I. Spodbujanje kulturne raznolikosti v programih Javnih 
zavodov: do leta 2007 bo najmanj polovica Javnih zavodov 
na področju kulture v svoje programe vključila tudi vsebine 
z raznoliko etnično tematiko. 
Ena izmed najpomembnejših sestavin kulturne raznolikosti je 
spoštovanje in razvijanje etnične raznolikosti. Cilj je usmerjen 
tako v vključevanje programov in projektov pripadnikov različnih 
manjšinskih skupnosti v programe javnih zavodov s področja 
kulture, kot tudi v zviševanje občutljivosti za etnično tematiko. 

Ukrepi: Vsi navedeni ukrepi so usmerjeni v doseganje tega 
cilja. 

Kazalci: 
število programov in projektov z etnično tematiko v programih 
javnih zavodov 
število udeležencev v teh programih in projektih 
vključevanje omenjenih programov in vsebin v programe javnih 
zavodov po letih 

II. Povečati delež vsebin z raznoliko etnično tematiko pri 
Izvajalcih javnih kulturnih programov in kulturnih projektov. 

Ukrep: Prednostna podpora programom in projektom z 
raznolikimi etničnimi vsebinami ter prednostna podpora 
avtentičnim prispevkom h kulturni raznolikosti. 
Ukrep je usmerjen v spodbujanje izvajalcev javnih kulturnih 
programov in kulturnih projektov k obravnavanju vsebin z 
raznoliko etnično tematiko. Obenem gre za podporo tistim 
programom in projektom pripadnikov manjšinskih skupnosti, ki 
se po enakih kriterijih vključujejo v kulturno-umetniške in druge 
programe, ki jih podpira ministrstvo, ter za razširitev obsega 
posebnega programa, ki upošteva posebnosti kulturnih potreb 
manjšinskih skupnosti. 

Kazalci: 
delež vsebin z etnično tematiko, ki jih vključujejo izvajalci 
javnih kulturnih programov in kulturnih projektov 
raznolikost programov in projektov različnih manjšinskih 
skupnosti 

Prioritete in ukrepi 

1. Cilj: Spodbujanje kulturnega pluralizma. 

Ukrep: Zagotavljanje kulturnih pravic kot razsežnosti 
človekovih pravic, spodbujanje kulturnega pluralizma ter 
zagotovitev pogojev za posebno obravnavo kulturnih pravic 
manjšinskih skupnosti, s poudarkom na pogojih za njihovo 
kulturno ustvarjalnost in dostopnost do kulturnih dobrin. 
Spoštovanje človekovih pravic je produkt civilizacijskega razvoja 
in sodi k sodobnemu pojmovanju družbe, kulturne pravice pa so 
nepogrešljiva razsežnost človekovih pravic. Kulturna politika ima 
za eno svojih splošnih prioritet spodbujanje kulturne raznolikosti, 
pri tem pa ima pomembno vlogo prav pričujoči ukrep. 

Pričakovani učinki: 
Višja stopnja ustvarjalnosti, večja kulturna raznolikost, socialna 
kohezivnost, večja kakovost bivanja, spodbujanje kulturnega 
sodelovanja s sosednjimi državami in državami nekdanje 
Jugoslavije na različnih področjih, medresorsko usklajeni programi. 
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Kazalci: 
povečevanje participacije pripadnikov manjšinskih skupnosti 
pri kulturnih dejavnostih 
povečan obseg in število programov in projektov z raznolikimi 
etničnimi vsebinami 

2. Cilj: Zagotavljanje pogojev za avtentično Izražanje 
kulturnih potreb različnih manjšinskih skupnosti, 
spodbujanje razvoja manjšinskih kultur v smeri njihovega 
avtentičnega izraza ter zagotavljanje temeljnih pogojev za 
ohranjanje in razvoj njihovih kulturnih identitet. 

Ukrep: Obravnava etnične tematike v okviru posebnega 
programa, ki upošteva posebne okoliščine, v katerih 
delujejo manjšinske skupnosti. 
Ukrep zagotavlja ustrezno obravnavo manjšinskih skupnosti in 
posameznikov z različnimi kulturnimi identitetami kot subjektov 
lastnih interesov in razvoja. Način obravnave manjšinske tematike 
v okviru posebnega programa izhaja iz izraženih kulturnih potreb 
in upošteva posebnosti posameznih manjšinskih skupnosti. 

Pričakovani učinki: 
Spodbujanje kulturne raznolikosti, povečanje implementiranih 
kulturnih pravic, udejanjanje kulturnih pravic. 

Kazalci: 
naraščanje obsega in števila programov in projektov 
manjšinskih skupnosti 
število udeleženih v teh programih 
stopnja raznolikosti programov in projektov 

3. Cilj: Povečati delež manjšinskih programov, ki jih skupaj 
podpirajo Ministrstvo za kulturo in lokalne skupnosti. 

Ukrep: Prednostna podpora tistim programom in projektom 
manjšinskih skupnosti, ki jih skupaj podpirajo Ministrstvo 
za kulturo in lokalne skupnosti. 
Skrb za skladen regionalni razvoj je še zlasti pomembna za 
tradicionalna etnično pluralna območja. Posebno pozornost si 
zaslužijo programi na narodnostno mešanih in hkrati demografsko 
ogroženih območjih. Že začeti projekt harmonizacije pristopa 
države in lokalnih kulturnih politik do manjšin je pokazal 
pripravljenost za tako sodelovanje in potrdil potrebo po njem. 
Prav tako so se pokazale koristne že vzpostavljene oblike 
medresorskega sodelovanja, ki jih je potrebno nadgrajevati. 

Pričakovani učinki: 
Usklajena vladna politika na področju manjšin, večja usklajenost 
ukrepov za manjšine, boljše in dolgoročnejše načrtovanje kulturnih 
dejavnosti in kulturnega razvoja na področju manjšinske politike, 
skladnejši regionalni razvoj. 

Kazalci: 
- število programov in projektov, ki jih skupaj sofinancirajo 

Ministrstvo za kulturo in lokalne skupnosti 
delež teh programov znotraj vseh manjšinskih programov in 
projektov 

4. Cilj: Zagotavljanje dostopnosti celostnih Informacij o 
kulturni dejavnosti manjšinskih skupnosti. 

Ukrep: Prednostna podpora programom In projektom, ki 
zagotavljajo Izoblikovanje ustrezne informacijske podpore 
na področju kulturnega delovanja manjšinskih skupnosti. 
Da bi pripadniki manjšinskih skupnosti svoje kulturne pravice 
lahko uresničevali, jih morajo najprej poznati in se zavedati lastne 
odgovornosti za udejanjanje deklariranih pravic v praksi. Slaba 
dostopnost celostnih informacij s tega področja je ena ključnih 
ovir pri krepitvi kulturnega pluralizma. 

Pričakovani učinki: 
Dvig stopnje zavesti glede kulturnih pravic, zmanjšanje primerov 
konfliktnosti znotraj manjšinskih skupnosti, večja informiranost 
večinskega naroda o dejavnosti manjšinskih skupnosti, večja 
dostopnost kulturnih dobrin. 

Kazalci: 
kvaliteta in kvantiteta dostopnih informacij na manjšinskem 
področju 
število uporabnikov teh informacij 

XI. Ljubiteljske dejavnosti 

Splošna cilja: 
I. Spodbujanje dostopnosti kulturnega ustvarjanja in 
kulturnih dobrin. 
Cilj je ohranitev dosežene dinamike razvoja ljubiteljske kulture in 
povečevanje povprečnega števila obiskovalcev na prireditev za 
10 % do leta 2007. Za uresničitev cilja bo potrebno zagotoviti 
pogoje za celovito dostopnost kulturnih vsebin in za razvijanje 
dodatnih izobraževalnih oblik na vseh področjih kulturnega 
ustvarjanja na lokalni, regionalni in državni ravni. Obenem bo 
potrebno spodbujati ustvarjalnost v kulturnih društvih na skupnem 
slovenskem kulturnem prostoru. 

Ukrepi: 
- spodbujanje lokalnih skupnosti, da zagotovijo pogoje 

za delovanje ljubiteljskih kulturnih društev In skupin 
- strokovna pomoč lokalnim skupnostim pri pripravi 

lokalnih kulturnih' programov 
podpiranje projektov kulturnih društev in skupin 
podpiranje vlaganj v prostore in opremo, ki jih 
uporabljajo ljubiteljska kulturna društva in skupine 

Kazalci: 
število kulturnih društev in skupin 
število izvedenih projektov, ki so podprti iz projektnega poziva 
število izvedenih investicijskih posegov, ki so podprti iz naslova 
Kulturnega tolarja 
število izvajalcev programov in projektov 
število investicijskih posegov 
število obiskovalcev 

II. Dvigniti notranjo učinkovitost mreže ustvarjalcev In 
organizatorjev na področju ljubiteljske kulture. 
Cilj je uresničljiv s spodbujanjem povezovanja med različnimi akterji, 
tj. ustvarjalci, društvi, njihovimi strokovnimi in organizacijskimi 
oblikami, organizatorji in občinstvom na regionalni ter državni 
ravni ter s povečevanjem števila projektov, organiziranih na 
regionalni ravni. Poseben poudarek je namenjen krepitvi regionalnih 
prireditev in izobraževanj ter povezovanju med kulturnimi društvi 
v Republiki Sloveniji in zunaj nje. Z izboljšanjem povezav med 
ustvarjalci se izboljšuje kakovost izvedbe kulturne produkcije ter 
omogočajo inovativni in kreativni pristopi k ustvarjanju na področju 
društvene kulture. 

Ukrep: 
strokovna pomoč pri organizaciji območnih oz. lokalnih 
projektov in prireditev 
organizacija ali soorganizacija medobmočnlh oz. 
regijskih srečanj ustvarjalcev, ki omogočajo promocijo 
lokalnih ustvarjalcev ter uveljavljanje tudi na širšem 
območju 
organizacija Izobraževalnih oblik za ustvarjalce na 
regionalni ravni 
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Kazalci: 
število prireditev na lokalni ravni 
število udeleženih društev in skupin 

- število prireditev na regionalni ravni 
število izobraževalnih oblik na regionalni ravni 
število obiskovalcev 

Prioritete in ukrepi 

1. Cilj: Povečati organizacijsko učinkovitost na področju 
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 

Ukrep: Postopno preoblikovanje Javnega sklada RS za 
kulturne dejavnosti kot podporne organizacije ljubiteljske. 
kulture v mrežno obliko, ki bo učinkovitejša z vidika 
organizacije in produkcije kulturnih prireditev ter bo delovala 
kot strokovna podpora pri uresničevanju razvo|nih kulturnih 
programov In projektov na področju ljubiteljskih kulturnih 
dejavnosti. 
Sklad že od ustanovitve nastopa tako v izvajalski vlogi (funkcija 
zavoda) kot v funkciji fondacije (kapitalska funkcija), zato je 
potrebno na novo urediti pravni status te paradržavne ustanove. 
Prednostni cilj za obdobje naslednjih treh let je vzpostavitev 
regionalne ravni območnih izpostav sklada, ki je že vzpostavljena 
na področju organizacije kulturnih programov, ter vzpostavitev 
takšne organizacijske in informacijske mreže, ki bo vključevala 
kulturna društva, skupine in zveze v skupnem slovenskem 
kulturnem prostoru. 

Pričakovani učinki: 
Preoblikovanje sklada bo zagotovilo pogoje za dvig ravni kvalitete 
na tem področju, za kontinuirano izvajanje programov, vplivalo 
na socialno in kulturno povezovanje ter povečalo dostopnost 
kulturnih dobrin in ustvarjalnosti. 

Kazalci: 
število kulturnih društev in skupin 
število prireditev na regionalni ravni 
število izobraževalnih oblik na regionalni ravni 
število udeležencev 

- število sofinanciranih programov in projektov po dejavnostih 
(vključno s Slovenci zunaj RS in mednarodnim sodelovanjem) 

2. Cilj: Dvig kakovosti izvajanja In organiziranja programov 
in projektov na področju ljubiteljskih dejavnosti. 

Ukrep: Vključevanje lokalnih skupnosti v upravljanje s 
kadrovskimi viri. 
Za izvajanje programov sklada so odločilni kadri kot organizatorji 
in strokovni svetovalci pri izvedbi lastnega programa in kot 
podporna služba kulturnim društvom in njihovim zvezam. 
Postopoma sklad v dogovoru z občinami izenačuje raven storitev 
sklada, predvsem s skrbjo za dodatno izobraževanje zaposlenih. 
Posamezne lokalne skupnosti prevzemajo del finančnih 
obveznosti za stroške, povezane z uresničevanjem nalog 
lokalnega pomena. 

Pričakovani učinki: 
Učinkovitejša izraba kadrovskih virov, večja strokovnost, dvig 
izobrazbene strukture zaposlenih. 

Kazalci: 
- število zaposlenih 

izobrazbena struktura zaposlenih 

število izvedenih projektov 
dodatno izobraževanje zaposlenih 

3. Cilj: Zagotovitev ustreznih pogojev za delovanje In 
vzdrževanje 50 kulturnih domov in 100 kulturnih društev. 

Ukrep: Na podlagi Zakona o kulturnem tolarju s podporo 
investicijam zagotoviti minimalne prostorske in tehnične 
pogoje delovanja kulturnih društev in skupin ob spoštovanju 
načela policentričnega razvoja in izenačevanja standardov 
delovanja kulturnih skupin ter sprejemanja gostovanjske 
ponudbe. 
Vzporedno z investicijami v prostor je potrebno nadaljevati z 
vzpostavljanjem in dograjevanjem informacijsko 
komunikacijskega sistema društev in izpostav sklada. Mladinskim 
kulturnim centrom je potrebno zagotoviti sodobno informacijsko 
tehnologijo kot izrazno sredstvo na intermedijskem področju in 
omogočiti njihovo mrežno povezavo. 

Pričakovani učinki: 
Operativno bo možno do leta 2007 ob predpostavki izvajanja 
Zakona o kulturnem tolarju doseči, da bo ustrezna avdio- in video- 
oprema na voljo na vseh izpostavah sklada in da bo vzpostavljena 
mreža mladinskih kulturnih centrov kot intermedijskih centrov. 
Vlaganje v prostorske kapacitete ter nakup opreme zagotavlja 
pogoje za celovito dostopnost kulturnih vsebin na vseh področjih 
kulturnega ustvarjanja na lokalni, regionalni in državni ravni. 

Kazalci: 
število izvedenih projektov investicij v prostore, ki se 
uporabljajo za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti 
število izvedenih projektov nakupa opreme za ljubiteljska 
kulturna društva in mladinske centre 
deleži izvenproračunskih sredstev 

XII. Mednarodno sodelovanje 

Splošni cilj: 
I. Sistematično zagotavljanje Intenzivne prisotnosti 
slovenske kulture v svetu In bogatitev slovenske kulture z 
dosežki svetovnih kultur. 
Analiza stanja je pokazala, da so pri prizadevanjih po bolj učinkoviti 
in sistematični promociji slovenske kulture v tujini največje ovire 
odsotnost dolgoročne strategije promocije, pomanjkanje 
medresorske koordinacije in nemožnost ažurnega reagiranja na 
kakovostne pobude iz tujine. 

Ukrepi: 
- oblikovanje medresorske strokovne komisije, ki bo 

zbirala in obravnavala pobude ter sprejemala program 
promocije 

- oblikovanje posebne namenske postavke za kulturne 
programe In projekte, ki bodo pripomogli k boljši 
mednarodni promociji slovenske kulture 

- izpeljava dveh večjih promocijskih pro|ektov na leto in 
kvalitetna predstavitev v predsedujočih državah 
Evropske unije 

Kazalci: 
porast števila predstavitev slovenske kulture v svetu 
odmevnost predstavitev slovenske kulture v prioritetnih 
državah 
število mednarodno uveljavljenih slovenskih umetnikov 
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Prioritete in ukrepi 

1.Cilj: Prisotnost slovenske kulture v evropskem kulturnem 
prostoru In svetovnih kulturnih prestolnicah in spodbujanje 
kulturne izmenjave z njimi. 

Ukrepi: 
- oblikovanje namenske postavke 

vzpostavitev dveh ateljejev za slovenske umetnike v dveh 
evropskih prestolnicah 
oblikovanje medresorske strokovne komisije, ki bo 
zbirala in obravnavala pobude ter predlagala 
dolgoročnejši program promocije 

Medresorska komisija bo zadolžena tako za strokovno presojo 
kot tudi za koordinacijo interesov sodelujočih resorjev. Pripravila 
bo dolgoročno strategijo za promocijo slovenske kulture v tujini, 
določila srednjeročne destinacije intenziviranja prisotnosti 
slovenske kulture v tujini, izvedla večje promocijske projekte ter 
se ažurno odzivala na aktualne pobude iz tujine. Komisija bo 
sodelovala z mrežo diplomatskih-kunzularnih predstavništev, ki 
bo nudila informacije in posredovala pobude za kulturne projekte 
ter sodelovala kot partner pri mednarodni promociji slovenske 
kulture. Dobra praksa delovanja ateljeja v New Vorku narekuje 
vzpostavitev dveh novih ateljejev. 

Pričakovani učinki: 
Ukrep bo omogočil sistematično načrtovanje večjih in 
dolgoročnejših promocijskih projektov, predstavljal bo pomemben 
korak k medresorskemu usklajevanju na tem področju ter 
omogočal fleksibilno odzivanje na sprotne pobude iz tujine. 

Kazalci: 
povečanje števila predstavitev slovenske kulture v tujini 
odmevnost predstavitev slovenske kulture v tujini 
število umetnikov, ki bivajo v ateljejih v tujini 
boljša prisotnost in prepoznavnost slovenske kulture in 
slovenske države 

2. Cilj: Ohranjanje kulturnih vrednot, tradicij In vsebin, ki 
družijo države, katerih prebivalci govorijo slovanske jezike, 
ter spodbujanje kulturnih izmenjav In skupnih projektov 
teh držav. 

Ukrep: Ustanovitev Foruma slovanskih kultur v Sloveniji. 
Pričakovani učinki: 
Večji pretok informacij s področja kulture vseh sodelujočih držav, 
realizacija skupnih projektov na vseh področjih kulture, spodbuda 
programom izobraževanja v obliki štipendij za umetniške 
akademije, večja mobilnost umetnikov med sodelujočimi državami, 
izboljšano sodelovanje na področju raziskav s področja kulture 
in slovanskih študijev. 

Kazalci: 
povečan obseg in kakovost kulturnega sodelovanja med 
vsemi državami, katerih prebivalci govorijo slovanske jezike 
boljša izmenjava informacij in znanja ter njihovo neposredno 
razširjanje v javnosti 
povečano vzajemno poznavanje kultur sodelujočih držav 

3. Cilj: Spodbujanje programov In projektov, ki pridobijo 
sredstva Iz mednarodnih virov, predvsem evropskih skladov. 

Ukrepi: 
- prednostna podpora programom in projektom, ki 

pridobivajo sredstva Iz mednarodnih virov 
oblikovanje posebne postavke za programe In projekte, 
ki pridobijo sredstva iz mednarodnih virov 
administrativna podpora izvajalcem, ki se potegujejo za 
sredstva iz mednarodnih virov 

Pričakovani učinki: 
Ukrep bo spodbudil slovenske kulturne izvajalce k pridobivanju 
mednarodnih virov sofinanciranja in pripomogel k večji kakovosti 
mednarodno zastavljenih projektov ter k večanju mednarodnih 
izkušenj, kar bo prispevalo k bogatenju kulturne raznolikosti, 
razvoju kulture in večjim učinkom pri promociji slovenske kulturne 
ustvarjalnosti. 

Kazalci: 
večji pritok mednarodnih finančnih virov 
porast števila mednarodnih projektov, v katerih so slovenski 
kulturni izvajalci nosilci mednarodnega povezovanja 
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Priloga 1 
Finančne posledice Nacionalnega programa za kulturo za državni proračun 2004-2007 po 
vrednostih iz 2004 v tisoč SIT 

Proračun Proračun Proračun Proračun 
MK MK MK MK 
2004 2005 2006 2007 

1. Umetniški programi 10.525.177 10.896.783 10.803.646 10.820.646 
1.1. Uprizoritvene umetnosti 4.781.480 4.950.350 4.860.657 4.860.657 

1.2. Glasbene umetnosti 5.330.037 5.519.469 5.383.381 5.383.381 

1.3. Vizualne umetnosti 318.660 328.931 348.608 363.608 
1.4. Intermedijske umetnosti 95.000 98.033 211.000 213.000 

2. Knjižnična dejavnost in knjiga 3.006.952 3.112.978 4.089.804 4.171.804 

2.1. Knjižnična dejavnost 1.955.850 2.025.443 2.345.600 2.427.600 

2.2. Kulturni tolar - knjižnice 95.498 98.549 295.600 295.600 

2.3. Knjiga 955.604 988.986 1.448.604 1.448.604 

3. Mediji in aviovizualna kultura 1.499.496 1.596.148 1.930.341 1.925.341 

3.1. Mediji in aviovizualna kultura 1.403.626 1.497.928 1.795.341 1.795.341 

3.2. Kulturni tolar - medijske mreže 95.870 98.220 135.000 130.000 

4. Slovenci zuna j RS 206.145 213.500 246.145 246.145 

5. Narodne skup.,rom. skup.,druge 163.940 170.503 233.940 
manjšine in priseljenci 

233.940 

6. Ljubiteljske dejavnosti 852.858 883.002 1.262.209 1.194.809 

6.1. Ljubiteljska dejavnost 776.397 803.813 782.859 782.859 

6.2. Kulturni tolar - ljubiteljska kultura 76.461 79.189 479.350 411.950 

7. Varstvo kulturne dediščine 9.531.899 9.867.309 11334.463 11334.463 

7.1. Varstvo kulturne dediščine 9.185.845 9.586.614 9.334.463 9.334.463 

7.2. Kulturni .tolar - spomeniki 346.054 280.695 2.000.000 2.000.000 

8. Mednarodno sodelovanje 162.809 166.727 244.809 244.809 

9. Investicije 3.489.886 3.601.844 5.322.000 5.222.000 

9.1. Investicije v kulturi 2.544.175 2.622.390 2.172.000 2.172.000 

9.2. Kulturni tolar-javni zavodi 945.711 979.454 3.150.000 3.050.000 

10. Ostalo, delovanje državnih 3.071.229 3.176.128 2.832.438 
organov 

2.832.438 

Skupaj NPK 32.510.391 33.684.922 38.299.795 38.226.395 

Opombe: 
Postavke kulturnega tolarja so upoštevane v višini kot jo predvideva Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije 
(UL RS, št. 108/2002), razen za leti 2004 in 2005, ko so upoštevana sredstva, predvidena v 
predlogu sprememb proračuna 2004 in predlogu proračuna 2005. 
Ostalo vključuje: štipendije in izobraževalni programi, samozaposleni na področju kulture, 
republiške priznavalnine, interventna sredstva 
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Priloga 2 
Skupna predvidena sredstva države za izvajanje Zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi 
po letih in namenih v obdobju 2004-2008 (Uradni list RS, št.108/02). 

v mio SIT 
______ _____ __ 2006 2007 2008 Skupaj 

Javni zavodi 3.149,00 3.149,00 3.150,00 3.050,00 IO~50700 15.548,00 

Spomeniki 2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00" 1.589,00 9.589,00 

Knjižničarstvo 295,60 295,60 295,60 295,60 295,60 1.478^00 

Ljubiteljska 442,50 450,75 479,35 4dL95 269,95 2.054,50 
kultura      
Kulturniške mreže 130,00 130,00 135,00 130,00 125,00 650,00 

Skupaj 6.017,10 6.025,35 6.059,95 5.887,55 5329,55~~ 29319^50 
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Priloga 3 
Delež sredstev Ministrstva za kulturo v državnem proračunu 

Odhodki drž. proračuna v Odhodki Min. za kulturo v Delež MK v % 
  mio SIT mio SIT   
1992 217.410  5.375  Z47  
1993 319.320 7.376  2,31  
1994 409.326 ~ 10.097 2,47'  
1995 500.333 12.526 2,50 
1996 594.464 14.331 2,41 
1997 737.902  16.545  2,24  
1998 848.856  17.931 2,11 
1999 962.700 19.803 2,06  
2000 1.028.945 21.995  " 2,14  
2001 1.194.151  25.461 2,13  
2002 1.313.347 27.641 2J0  
2003 1.437.145 29.754 2,07 - ■ - 

Opombe: 
1994 - Prevzem financiranja dejavnosti NUK-a. 
1996 - Prevzem obveznosti financiranja novo ustanovljenega Sklada RS za ljubiteljske kulturne 
dejavnosti. 
1999 - Prevzem obveznosti po Zakonu o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe RS v 
kulturi (Kulturni tolar). 
1999 - Financiranje občinskih javnih zavodov seje preneslo na občine ustanoviteljice. 
2000 - Obveznost financiranja občinskih javnih zavodov seje s 1.7.2000 zopet prenesla na državo. 
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Priloga 4 
Delež sredstev Ministrstva za kulturo v bruto domačem proizvodu 

Bruto dom. proizvod v mio Sredstva MK v mio SIT Delež MK v BDP 
 SIT  
1992 1.017.965 5.375 0,53  
1993 ~1.435.095  7.376 051  
1994 1.852.997 10.097 054  
1995 2.221.459 12.526 0,56  
1996 2.555.369 14.331 056  
1997 2.907.277 16.545 057  
1998 3.253.751 17.931 055  
1999 3.648.401 9.803 054  
2000 4.222.404 21.995 052  
2001" 4.740.995 25.461 0,54 
2002 5.284.501   27^641 0,52 

Opomba: 
Statistični urad RS je v marcu 2003 objavil revizijo nacionalnih računov za leta 2000, 2001 in 
2002, katere glavni razlog je bila nadaljnja metodološka uskladitev postopkov in metod ocene bruto 
domačega proizvoda z Evropskim sistemom nacionalnih računov. Revidirana ocena je zato 
nekoliko višja od prejšnje ocene. 

Viri: 
- Ministrstvo za finance RS, Bilten javnih financ 
- Državni proračun za leti 2003 in 2004 
- Zaključni računi o izvršitvi proračuna Republike Slovenije 
- UMAR: Pomladansko poročilo 2003 
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Priloga 5 
Delež javnih sredstev za kulturo v bruto domačem proizvodu (v mio SIT) 

Leto Državni Občinski Skupaj Bruto Delež 
proračun proračuni javna sredstva domači kulture 

 (Min, za kulturo) za kulturo proizvod v BDP 
1996 14.331 6.371" 20.702 2.555.369 0,81 
1997 16.545 7.671 24.216 2.907.277 0,83 
1998 17.931   8.700" 26.631 3.253.751 0,82 
1999 19.803  13.578 33.381 3.648.401 0,91 
2000 21.995    14.241 36.236 4.222.404 0,86 
2001  25.461  13.823 39.284 4.740.995 0,83 
2002 27.641  15.711 43.352 5.284.501 0,82 

Opomba: 
Statistični urad RS je v marcu 2003 objavil revizijo nacionalnih računov za leta 2000, 2001 in 
2002, katere glavni razlog je bila nadaljnja metodološka uskladitev postopkov in metod ocene bruto 
domačega proizvoda z Evropskim sistemom nacionalnih računov. Revidirana ocena je zato 
nekoliko višja od prejšnje ocene. 

Viri: 
Zaključni računi o izvršitvi proračuna Republike Slovenije 
RS Ministrstvo za finance: Bilten javnih financ 
UMAR: Pomladansko poročilo 2003 
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Priloga 6 
Javni zavodi na področju kulture, ki jih je ustanovila občina ali soustanovilo več občin, 
njihovo javno službo pa je na dan uveljavitve ZUJIK financirala država 

I.Slovensko ljudsko gledališče Celje 
2. Slovensko mladinsko gledališče v Ljubljani 
3. Mestno gledališče ljubljansko v Ljubljani 
4. Lutkovno gledališče Ljubljana 
5. Lutkovno gledališče Maribor 
6. Mednarodni grafični likovni center Ljubljana 
7. Pilonova galerija Ajdovščina 
8. Galerija B. Jakca Kostanjevica 
9. Umetnostna galerija Maribor 
10. Galerija likovnih umetnosti Slovenj Gradec 
II. Galerija Murska Sobota 
12. Obalne galerije Piran 
13. Arhitekturni muzej Ljubljana 
14. Posavski muzej Brežice 
15. Pokrajinski muzej Celje 
16. Muzej novejše zgodovine Celje 
17. Mestni muzej za Idrijsko in Cerkljansko Idrija 
18. Kulturni center Muzej Kamnik 
19. Pokrajinski muzej Kočevje. 
20. Pokrajinski muzej Koper 
21. Gorenjski muzej Kranj 
22. Mestni muzej Ljubljana 
23. Muzej narodne osvoboditve Maribor 
24. Pokrajinski muzej Maribor 
25. Belokranjski muzej Metlika 
26. Pokrajinski muzej Murska Sobota 
27. Goriški muzej Nova Gorica 
28. Dolenjski muzej Novo mesto 
29. Notranjski muzej Postojna 
30. Pokrajinski muzej Ptuj 
31. Muzeji radovljiške občine Radovljica 
32. Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec, Ravne 
33. Loški muzej Škof]a Loka 
34. Zasavski muzej Trbovlje 
35. Muzej Velenje 
36. Tolminski muzej Tolmin 

Opomba: 
Za javna zavoda Primorsko dramsko gledališče Nova Gorica in Pomorski muzej Sergej Mašera 
Piran poteka postopek prenosa ustanoviteljstva iz občin na državo. 

Za javna zavoda Prešernovo gledališče Kranj in Gledališče Ptuj zagotavlja Ministrstvo za kulturo iz 
državnega proračuna sredstva za programske materialne stroške. 
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in administrativne zadeve 
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POSLANSKA SKUPINA SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA 

NOVI ČLAN JANEZ CIMPERMAN 

DOSEDANJI ČLAN dr. MIHAEL BREJC 

SPREMEMBA VELJA OD VKLJUČNO 28.10. 2003 DALJE 
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Poročilo o 

URESNIČEVANJU LETNEGA NAČRTA 

GRADNJE, VZDRŽEVANJA IN 

MODERNIZACIJE JAVNE ŽELEZNIŠKE 

INFRASTRUKTURE ZA LETO 2002 

- EPA 1031 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 343-01/2001-7 
Ljubljana, 23.10.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 44. redni seji dne 23.10.2003 
sprejela: 

- POROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA NAČRTA 
GRADNJE, VZDRŽEVANJA IN MODERNIZACIJE JAVNE 
ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE ZA LETO 2002, 

ki ga pošilja na podlagi tretjega odstavka 13. člena Zakona o 
železniškem prometu. 

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

- Jakob Presečnik, minister za promet, 
mag. Matjaž Knez, državni sekretar v Ministrstvu za 
promet, 
mag. Anton Medved, direktor Javne agencije za železniški 
promet Republike Slovenije. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Na podlagi 13. člena Zakona o železniškem prometu (Uradni list POROČILO O URESNIČEVANJU LETNEGA NAČRTA 
RS št. 92/99, 11/01, 33/01,110/02 in 56/03) Vlada Republike GRADNJE, MODERNIZACIJE IN VZDRŽEVANJA JAVNE 
Slovenije podaja Državnemu zboru Republike Slovenije ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE ZA PRETEKLO LETO. 

1. JAVNA ŽELEZNIŠKA INFRASTRUKTURA 
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1.1 Slovensko železniško omrežje 

V prvi polovici devetnajstega stoletja je železnica omogočila 
revolucionaren razvoj industrije. LŽta 1830 je pristanišče Liver- 
pool in industrijsko središče Manchester povezala prva javna 
železnica na svetu, kjer so bile v uporabi izključno parne 
lokomotive. Pomen železnic je zgodaj spoznala stara Avstrija. 
Prva lokomotivska železnica je stekla v Avstriji že leta 1837. 

Na ozemlje današnje Slovenije je prišla železnica že davnega 
leta 1846, komaj šestnajst let po uspehu Georga in Roberta 
Stephensona v Angliji. Namen graditeljev železniške proge na 
Slovenskem je bil povezati Dunaj s svojim največjim pristaniščem 
Trstom. Prav kmalu so začeli iz Ljubljane graditi proge v različne 
smeri. Zadnji večji staroavstrijski projekt je bil sistem alpskih 
železnic, katerega del je bila bohinjska proga, ki je leta 1906 
odprla tako imenovano drugo zvezo s Trstom, ki je bila neodvisna 
od Južne železnice. Razvoj je skoraj zamrl med obema 
svetovnima vojnama, zgrajenih je nekaj povezovalni prog, ki so 
zapolnile vrzeli v železniškem omrežju. 

Po drugi svetovni vojni so zaradi zmotnega prepričanja, da ima 
promet prihodnost na cesti ukinili številne regionalne proge. Leta 
1967 je bila zgrajena proga v Luko Koper industrijska proga, ki 
danes predstavlja za Slovenske železnice in Luko Koper 
preživetje. 

Zadnja zgrajena proga od Murske Sobote do Hodoša predstavlja 
dograditev evropskega prometnega koridorja skozi Slovenijo, 
ki teče iz Trsta, Kopra preko Ljubljane, Budimpešte in Bratislave 
do Lvova. Povezava pomeni najkrajša prometno pot med severno 
jadranskimi pristanišči in severno Italijo na eni strani in 
Madžarsko in vzhodno evropskimi državami na drugi strani. 

Parne lokomotive so le še spomin, poznamo jih le še kot 
muzejske primerke. Danes vozijo po naših progah neprimerno 
zmogljivejše in hitrejše električne ter dizel lokomotive, ki 
premagujejo mnogo večja bremena kot parne lokomotive. 
Razvoju voznih sredstev je sledil tudi razvoj signalno varnostnih, 
telekomunikacijskih in elektroenergetskih naprav. 
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1.2 Osnovni karakteristični podatki so podani v 
naslednjih tabelah: 

1.2.1 Vrsta prog po številu tirov 

Vožnja vlakov se izvaja na enotirnih in dvotirnih progah. 

Vrsta proge enotirna dvotirna Skupaj 

km 898,3 330,3 1228,6 

1.2.2 Sistemi vleke vlakov 

Na omrežju slovenskih železnic so proge v celoti elektrificirane z 
enosmernim sistemom z nazivno napetostjo 3kV, le na obmejnih 
odsekih je izvedena elektrifikacija s sistemom, ki ga imajo sosednje 

1.2.3 Dopustne obremenitve prog na os vozila 

Dopustne obremenitve vozil na progah slovenskih železnic 

1.2.4 Signalno varnostne naprave 

Železniške signalno varnostne naprave omogočajo hitro, 
racionalno in predvsem varno izvajanje železniškega prometa 
oziroma vožnje vlakov po tirih. 

Opremljenost s signalno varnostnimi napravami: 

Proge opremljene s signalno varnostnimi napravami 668 km 
Elektrorelejne 230 km 
mehansko zavarovanje, avtomatski progovni blok 132 km 
medpostajna odvisnost 668 km 

zavarovanje cestnih prehodov 1016 

avtomatsko oziroma električno zavarovanih 232 
mehansko zavarovanih 54 
pasivno zavarovanih s cestno prometnimi znaki 730 

države Avstrija (15 kV, 16,67 Hz) in Hrvaška (25 kV, 50 Hz). 

Dolžina elektrificiranih železniških prog oziroma sistem vleke 
vlakov. 

1.2.5 Telekomunikacijske naprave 

Osnovni namen telekomunikacijskih naprav je vodenje 
železniškega prometa. 

Opremljenost z napravami: 

proge opremljene z digitalnimi telekomunikacijskimi 
napravami 545 km 
proge opremljene z radio dispečarskimi zvezama (rdz) 324 km 

1.3 Vrednost premoženja javne železniške 
infrastrukture 

Vrednost premoženja javne železniške infrastrukture zajema 
vrednost osnovnih sredstev ter zemljišč javne železniške 
infrastrukture z vključenimi investicijami na dan 31.12.2002. 

Vleka 3 kV 15 kV 25 kV Dizel 

km 493,7 7,6 2,2 725,1 

Obremenitev (t/os) 18 20 22.5 

km 265 560 403,6 
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V tabeli št. 1 v nadaljevanju so prikazani grupirani podatki o 
vrednostih osnovnih sredstev javne železniške infrastrukture, 
za katere se obračunava amortizacija. Amortizacija se ne 
obračunava za zemljišča. Vrednost zemljišč javne železniške 
infrastrukture, ki so v lasti Republike Slovenije je 4.840.041.975,58 
SIT. Vrednost investicijskih materialov na zalogi je 1.880.459.30 
SIT. Vrednost kratkoročnih predujmov za pridobitev opredmetenih 

osnovnih sredstev je 34.757.641,91 SIT. Knjižna vrednost 
premoženja javne železniške infrastrukture z upoštevanjem 
amortizacije, ki vključuje osnovna sredstva, vrednost investicijskih 
materialov na zalogi, kratkoročne predujme za opredmetena 
osnovna sredstva in zemljišča na dan 31.12.2002 znaša 
145.929.887.826,75 SIT. 

Tabela 1: Pregled premoženja javne železniške infrastrukture za osnovna sredstva za katera 
se obračunava amortizacija - objekti in naprave brez zemljišč. 

Osnovno sredstvo Nabavna vrednost" Amortizacija kumul." Knjižna vrednost' Valuta' 
Rac. programi,aplikac 545.325,30 -228.119,30 317206,00 SIT 
Mat.pravice-tuja OS 49.400.274,90 -49.400.274,90 0 SIT 
Str. razvoja v prid. 108.221.997,51 0 108.221.997,51 SIT 

'Rac. prog. v pridob. 59.158.508,86 0 59.158.508,86 SIT 
Žel.postaje-beton 15.309.264.284,52 -8.553.228.003,88 6.756.036.280,64 SIT 
.'Zel.postaie-kovina 129.176.968,00 -111.009.232,00 18.167 736.00 SIT 
Zel.postaje-les,... 284.185.658,80 -210.357.997,80 65.827.661.00 SIT 

;Tovarniš.hale-kovina 1.037.270,10 -1.012.833,10 24.437,00 SIT 
Tovarniš.hale-opeka 21.945.106,10 -20.522.078,10 1.423.028,00 SIT 
jMontažni obj.-beton 1.203.756,40 -222.695,40 981.061,00 SIT 
Montažni- kov.+b8ton 14.290.417,50 -8.775.769,50 5.514 648,00 SIT 
Montažni obj.-kovina 77.156.131,50 -66.589 892,50 10.566.239,00 SIT 
Montažni obj.-les 14.743.225,80 -14.743.225,80 0 SIT 
Montažni obj.-dr.mat 55.074.120,70 -51.480.534,70 3.593.586,00 SIT 
Barake in drug.-les 862.675,50 -862.675,50 0 SIT 

(Barake in dr.-drugi 20.711.343,30 -18.983.536,30 1.727.807,00 SIT 
;Administr.obi.-beton 36.025.691,50 -36.025.691.50 0 SIT 
Administr.obj.-opeka 228.210.454,10 -219.518.281,10 8.692.173,00 SIT 
Obj. za blaqo-beton 22.367.340,20 -10.559 585,20 11.807.755,00 SIT 
Obj. za blago-kovina 161.135,10 -14.954,10 146.181,00 SIT 
Prik.daljnovodi-ENP 1.282.840.770.10 -1.248 366.378,10 34.474.392,00 SIT 
Priklj.kablovodi-EIMP 242.671.447,80 -224.879.697,80 17.791.750,00 SIT 
Nizkonap.zameli.omr. 501.472.395,10 -461.270.567,10 40.201.828,00 SIT 
Nizkonap. zračno, omr. 1.302.933,10 -1.302.933,10 0 SIT 

i Zunanja razsvetljava 2.012.161.612.64 -1.805.074.517,48 207.087.095,16 SIT 
[Vis-nap.kabel..-drug 133.329.953.90 -124.664.031,90 8.665.922.00 SIT 
iVis-nap.kabel.-infor 18.094.825,30 -11.255.018,30 7.639.807,00 SIT 
Transf. post. pod 10KW 131.468.896,40 -99.089.484,40 32.379 412,00 SIT 
Transf.post.nad 10kW 7.622.202,00 -7.622.202,00 0 SIT 
(Napajalne p.za el.om 1.200.233.300,40 -1.147.162.548,40 53.070.752,00 SIT 
!Vozna mreža 25.166.239.323,37 -22.155 122.576,79 3.011.116.746,58 SIT 
: Elektro alarmne nap. 445.972.273,40 -379.171.299,40 66.800.974,00 SIT 
'Toplovodi, parovodi 12.585.960,60 -9.439.467,60 3.146.493,00 SIT 
LKaptažne zgradbe 17.232.771,40 -15.797 574,40 1.435.197,00 SIT 
(Cisterne,rez. -beton 63 392.554,30 -63.337.850,30 54 704,00 SIT 
! Cisterne,rez.-kovina 44.420.306,90 -43.343.767,90 1.076.539,00 SIT 
jCisterne.rez.-druqo 364.298,40 -246.524,40 117.774,00 SIT 
'Vodov. .omrežie-beton 189.803.467,90 -154.942.946,90 34.880.521,00 SIT 
Vodov, .omrež.-azbest 31.082.387,90 -31.082.387,90 0 SIT 
Vodov, .omrežie-jeklo 113.691 808,60 -106.535.038.60 7.156 770,00 SIT 
Kanalizacija - beton 254.659.998,80 -143.967.201,80 110.692.797.00 SIT 

[Kanalizacija - drugo 75.844 151,20 -63 931.715.20 11.912.436.00 SIT 
iPrečišč.odplak-beton 3.502.398,50 -3.502.398,50 0 SIT 
Prečišč.odplak-drugo 1.755.582,10 -1 397 449,10 358.133,00 SIT 
Predori, qaleriie 26 668 643.275,21 -18.881.306.413.40 7.767.336.861,81 SIT 
Ceste - asfaltne 187.097.984,10 -82.543.133.10 104.554.851,00 SIT 

! Ceste - druge 19.749.812,80 -12.349.785,70 7.400.027,10 SIT 
Most, viadukt -jeklo 10.234.385.083,10 -9.718.069.726.60 516.315.356,50 SIT 
Most, viadukt -beton 20 000 260.600,83 -12.640.736.522.00 7.359.524 078,83 SIT 

[Spodnji ustroj 94.962.031.896,33 -70.005.449.991.30 24.956.581.905,03 SIT 
'Peroni 2.986.008.235,74 -987.181.564.16 1 998.906 671,58 SIT 
Prepusti(1-5mVieklo 188 551.315.80 -156.211.507.40 32.339.808,40 SIT 
Prepusti-kamen,beton 4.817.086.166.03 -3.696.646.059.90 1 120 440 106.13 SIT 
Tirn. .magistr. proqe 52.289.481.783,68 -32.306.617.410.04 19.982.864.373,64 SIT 
Tir. .ost proge I red 18.528 733.554,80 -15.769.637.383.80 2.759.096 171.00 SIT 
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Tir.ost.proqe II.red 7 465.363.773,46 -5.732 506.706,81 1.732.657 066,65 SIT 
Tir., ranžir.postaje 5.565.826.067.34 -5.344 671.082,34 221.154.985,00 SIT 
Tir. na postaj.tirih 12.570.240.480,07 -10.436.881.424.80 2.133.359.055.27 SIT 
Kretnice-maqist.proq 7.752.186.145.08 -4.753 209.309.77 2.998.976.835,31 SIT 
Kretnice-proqe l.red 1.047.621.004.00 -826.611.001.00 221.010.003,00 SIT 
Kretni.-proqe II.red 395.059.190.30 -345.165.643,30 49.893.547,00 SIT 
Kretnice-ranžirn.pos 3.369.253.421.02 -2.329 006 256,09 1.040.247.164.93 SIT 
Kretnice-postaj.tiri • 4.078.279.291.95 -2.996.896.167.01 1.081.383.124.94 SIT 
Zapornice brez poqon 134.762,10 -134.782,10 0 SIT 
Tirni zaključek 159.881.034.11 -134.059.644.51 25.821.389,60 SIT 
Lokom.čistilni jaški 13.878.352,60 -13.878.352.60 0 SIT 
Tovorne klančine 2.935.847.550,90 -2.935.620 817,90 226.733,00 SIT 
Nakladalni profili 706.257.70 -706 257,70 0 SIT 
Proqovni kabli (PK) 7.541.092.766,82 -5 788.841.718,60 1.752.251.048.22 SIT 
TK linije.vodi.kabli 750.982.201.39 -409.084.784,20 341.897.417.19 SIT 
Lokalni TK kabli 2.272.948.782.29 -2 080.353.299,41 192.595.482,88 SIT 
SV žicevod - zračni 125.744.860.26 -123.515.102.48 2.229.757.78 SIT 
SV žicevod -podzemni 55.687.276.50 -55 687.276,50 0 SIT 
Siqnalni kabli 6.249.736.261.92 -4.361.646.371,03 1.888.089.890.89 SIT 

i Cevovod hidravlični 151.890.209,30 -26.560.374.30 125.329.835,00 SIT 
Dr.objekti žel.prom 33.107.201.00 -20.872.945.00 12.234.256.00 SIT 
Oqraie za sneq,burjo 1.958.569.786.11 -514.658.158,70 1.443.911.627,41 SIT 
Dr.qradb.obj. -beton 21.097.890.40 -10.868.253,40 10.229.637,00 SIT 

i Dr. gradb o-beton+kov 7.289.993.50 -2.044.507.50 5.245.486,00 SIT 
Dr. qradb. obi.-opeka 38.457 801,60 -30 744.378,60 7.713.423,00 SIT 
Dr. qradb.obi.-kovina 12.307.160.60 -6 809.886,60 5.497.274,00 SIT 
Dr.qradbeni obi.-les 13.260.947.70 -10.824.684,70 2.436.263,00 SIT 
Zemljišča v pridobiv 673.652.405,63 0 673.652.405,63 SIT 
Gradb. obj. v izdel. 37.691.988.029,13 0 37.691.988 029,13 SIT 
Cisterne.rez -beton 2.241.173,50 -2 241.173.50 0 SIT 
Cisterne,rez.-kovina 8.364,40 -8.364,40 0 SIT 

IVodov .omrežie-jeklo 228.306.30 -228.306,30 0 SIT 
Postaj.meh.SV napr. 117.741.917,30 -89.926.411,30 27.815.506.00 SIT 
Post elektr.SV napr. 597 691 854.10 -505.318 017.10 92.373.837,00 SIT 
IPost.relej. SV napr. 13.237.444.296.57 -11.300 363 .183,84 1.937 081.112.73 SIT 
iNapr.avt.proqov.blok 2.158 435.917.07 -1.943 688.210,42 214.747 706,65 SIT 
iElektroalarmne napr. 106.721.350.10 -98.390.516,10 6.330.834,00 SIT 
IDalj.vodenje prometa 392.892.506.30 -392.892.506.30 0 SIT 
IDrčne naprave 1.395.783.715,70 -332.698.962,70 1.063.084.753.00 SIT 
Zavarov.cestnih preh 4.247.351.120.32 -2.688 787 452.46 1.558.563.667,86 SIT 
[Napajalniki za lokom 2.487.342.00 -2.487 342.00 0 SIT 
iOkretnice za lokomot 10.307.429,40 -10.307.429,40 0 SIT 
: Druga oprema 249.410.622.70 -108.815.052.70 140.595.570,00 SIT 
!Elekt.qretje kretnic 1.271.630.028.21 -1.161 668 575,13 109.961.453,08 SIT 
jPlins.qretie kretnic 403.161 446,30 -403 161 446,30 0 SIT 
iElektr del,op.za ENP 3 024.065.737.70 -2.325.098.248.70 698 967 489,00 SIT 
iEI del za mobil. ENP 125 395.065,50 -69 063 419,50 56.331.646,00 SIT 
iEl.del transf.postai 63.189.152.60 -63.189.152.60 0 SIT 
iRač.krmiljenje del.p 308.858 259.88 -177.238.245.61 131.620.014.27 SIT 
i Elektronski računal. 753.179.118,10 -593.235.794.57 159.943.323,53 SIT 
iNakl. ,dviqal.-2elezn 1 919 826.40 -1.919 826,40 0 SIT 
Vozovna dviqala 3.866.000,10 -3 866 000,10 0 SIT 
iGrelniki-parni kotli 572.374,10 -572.374.10 0 SIT 
Postajne TK naprave 4.067.764.312,62 -3.128.358.025,14 939.406.287.48 SIT 
2AT centr .telefoni 2 208 933.621 .72 -1.358.248.893,94 850.684.727,78 SIT 
iNapr za prenos podat 183.613.500.24 -124 457 901 ,09 59.155.599.15 SIT 
Teleqraf.napr postaj 278 43B.392.60 -278 438 382,80 0 SIT 
IVisokofrekv naprave 1.810.235.566,49 -1.273 156.829,31 537.078.737.18 SIT 
[Radijske naprave(RD) 1.606.176.522.13 -1.273.980.177.25 332.196.344.88 SIT 
'TK napr.-postajna o 105.553.932.40 -105.468.636,40 85.296.00 SIT 
IDr.-radijski promet 632.065.20 -133.969.20 498.096,00 SIT 
■Klima napr. .ventilac 13 042 891.76 -12 648.078,34 394 813,42 SIT 
iPeči.dr za oqrevanje 50 234 535,30 -40 946 415,30 9.288.120,00 SIT 
iPeči,dr. za oqrevanje 805.067,50 -58.761,18 747 106.32 SIT 
iParni kotli, kurilne 20.749.048.08 -16.985.103.65 3.763.944.43 SIT 
iPrenos toplot.enerq. 79.679.115.00 -79.679 115,00 0 SIT 
i Meril. nap. električne 12 581.748,60 -1 708.936,50 10.872.812,10 SIT 
Meril. nap. električne 703.487,50 -428 376,50 275.111,00 SIT 
^Pisarniško poh.-les 9.178.124,04 -982.076,94 8 196 047,10 SIT 
Pisarniš.poh. -druqo 2.193.854.73 -170.020.63 2.023.834,10 SIT 
'Pisarniško poh.-les 0 0 0 SIT 
i Okraš .urejanje pros 360.711,20 -360.711.20 0 SIT 
■ Orodia-na qorivo.el. 66 977,90 -66 977.90 0 SIT 
Spec. orodja.merilne 335 606.90 -335 606,90 0 SIT 
lOst. drobni inventar 3.942.641,70 -3.933.462.70 9.179.00 SIT 
|Dr gasilska oprema 583.908,60 -583.908.60 0 SIT 
iOprema v izdelavi 162.846.234.73 0 162.846.234,73 SIT 
Nova oprema 94B 430 249,57 0 948 430 249,57 SIT 

iPost.relej. SV napr. 120.821 720,10 -120 821.720,10 0 SIT 
Skupa) 422.382.9/5.490.46 -281.329.76/.740,50 141.D53.207./49.9G SIT 
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2. SESTAVA DOKUMENTA POROČILO O 
URESNIČEVANJU LETNEGA NAČRTA 
GRADNJE, MODERNIZACIJE IN VZDRŽEVANJA 
JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE ZA 
LETO 2002 

TABELA 2 Z OBRAZLOŽITVIJO 

Tekoče in investicijsko vzdrževanje, modernizacija javne 
železniške infrastrukture (JŽI). 

Vsebina tabele: V tabeli so prikazana vsa finančna sredstva, ki se 
vodijo v proračunu na proračunskih postavkah 2285, 6609, 1354, 
1355, 2283 in 2280. Tabela ima kolone A, B, C,D in E: 
- v koloni A so skupaj finančna sredstva v letu 2002, 
- v koloni B so sredstva Rebalansa proračuna RS za leto 2002 

(Uradni list RS, št. 64/2002) 
- v koloni C so sredstva poroštvenega posojila za leto 2002 

(Uradni list RS, št. 59/2002) 
- v koloni D so posojila iz preteklih let, 
- v koloni E so sredstva DARS-a. 

Opis proračunskih postavk: 

Proračunska postavka 2285 je namenjena za financiranje 
tekočega vzdrževanja objektov in naprav javne železniške 
infrastrukture. Naloge vzdrževanja izvaja javno podjetje Slovenske 
železnice d.d. (SŽ d.d.). Naročnik del - Direkcija za železniški 
promet (DŽP) in izvajalec del - javno podjetje SŽ d.d., skleneta v 
skladu z Zakonom o železniškem prometu letno pogodbo o načinu 
opravljanja gospodarske javne službe vzdrževanja in 
modernizacije JŽI. Pogodba določa vrsto, obseg nalog in obseg 
finančnih sredstev za realizacijo vzdrževanja in modernizacije. 
Javna gospodarska služba vzdrževanja in modernizacije je 
najzahtevnejši projekt oz. zbir nalog - po vrsti nalog, obsegu in 
kvaliteti za izvedbo tekočega in investicijskega vzdrževanja, 
gradnje in modernizacije JŽI in določa varnostne pogoje za varno 
in redno izvajanje železniškega prometa. 

Proračunska postavka 6609 pa posebej določa obseg in vsebino 
projektov investicij in investicijskega vzdrževanja javne železniške 
infrastrukture. 

Tabela 2: Financiranje nalog tekočega in investicijskega 
vzdrževanja je bilo realizirano v skladu z Nacionalnem programom 
razvoja slovenske železniške infrastrukture (Uradni list RS, št. 
13/96), Rebalansom proračuna Republike Slovenije za leto 2002 
(Uradni list RS, št. 64/02), zakonom o varnosti v železniškem 
prometu (Uradni list RS, št. 85/00) in Letnim načrtom gradnje, 
modernizacije in vzdrževanja javne železniške infrastrukture za 
leto 2002. V tabeli so opisane vse naloge, ki so bile realizirane v 
letu 2002 fizično in finančno. V nadaljevanju so opisani postopki 
izvedbe posameznih nalog iz tabele in opis ciljev, ki jih je potrebno 

Proračunska postavka 1354 predstavlja donacijska sredstva v 
rebalansu proračuna za financiranje investicij, ki so delno 
financirane s tujimi viri (donacije), delno pa s sredstvi lastne 
udeležbe na proračunski postavki 1355. 

Proračunska postavka 1355 obsega sredstva lastne udeležbe 
na podlagi finančnega memoranduma med Evropsko unijo in 
Republiko Slovenijo. V memorandumu je določeno razmerje 
financiranja za posamezni projekt. Republika Slovenija zagotavlja 
finančna sredstva proračuna za izvedbo investicij, ki se na podlagi 
sklenjenega memoranduma financirajo določeno časovno 
obdobje. V skladu z memorandumom se Evropski komisiji poroča 
o napredovanju izvedbe projekta. Memorandum določa samo 
obseg finančnih sredstev obeh udeležencev za izvedbo projekta, 
za davek na dodano vrednost, morebitna dodatna dela pa 
zagotavlja sredstva samo Republika Slovenija. 

Proračunska postavka 2283 je namenjena financiranju projektne, 
investicijske in tehnične dokumentacije za investicije v javno 
železniško infrastrukturo. 

Na proračunski postavki 2280 so finančna sredstva predvidena 
za plačilo premije zavarovanja objektov in naprav javne železniške 
infrastrukture, ki so. v lasti Republike Slovenije. 

Sredstva neizkoriščenih posojil iz preteklih let za investicije v 
javno železniško infrastrukturo: 

kredite KFW je na podlagi poroštva RS najelo javno podjetje SŽ 
d.d. v letu 1999, znesek v tabeli so neizkoriščena sredstva, ki 
smo jih uporabili za izvajanje financiranja Letnega načrta gradnje, 
modernizacije in vzdrževanja javne železniške infrastrukture za 
leto 2002, znesek poroštvenega posojila za leto 2001 predstavlja 
neizkoriščena sredstva za financiranje Letnega načrta za leto 
2001 in so bila prenesena za izvajanje financiranja Letnega načrta 
gradnje, modernizacije in vzdrževanja javne železniške 
infrastrukture za leto 2002. 

Neizkoriščena posojila iz preteklih let za izvedbo Letnega načrta 
gradnje, modernizacije in vzdrževanja JŽI za leto 2002 

doseči z realizacijo programa. Vse je podrejeno glavnemu cilju 
doseganja varnega in urejenega železniškega prometa z 
doseganjem končnega cilja usposabljanja objektov in naprav za 
hitrosti do 160 km/h. 

V tabeli 3 na strani 22 je prikazana stopnja izvedbe posameznih 
nalog v letu 2002 v primerjavi z Letnim načrtom gradnje, 
modernizacije in vzdrževanja JŽI za leto 2002. Opisana so tudi 
vsa odstopanja od načrtovanih nalog. Nerealizirane in 
nedokončane naloge so bile prenesene v Letni načrt 2003. 

Naziv Sredstva v letu 
2002 

KFW-Kreditanstalt fiir 
VViederaufbau 

237.598.000 SIT 

Poroštveno posojilo 2001 122.557.000 SIT 
SKUPAJ 360.155.000SIT 
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Tabela 2: Viri financiranja in pregled porabe sredstev 
VIRI FINANCIRANJA 

Post. Konlo Naziv postavke 
Skupaj finančna 
sredstva v letu 

2002 

Rebalans 
pioiaćuna 2002 

Poroštveno 
posojilo 

2002 

Posojilo 
iz preteklih 

let 

Sredstva 
ĐARS 

A B C D E 
Gradnja, vzdrževanje in 11.726.140.163 3.110.888.922 8214.458.929 250.898.226 149.894.086 
modernizacija lavne 
železniške infrastrukture 

2285 Tekoče vzdrževanje 10.386.202.526 2.736.202.526 7.650.000.000 
železniške infrastrukture 

4025 Tekoče vzdrževanje 10.386.202.526 2.736 202.526 7.650.000.000 
Prenos obveznosti iz leta 2001 102.456.196 102.456.196 
Izvajanje meritev na proqah SZ 320.814.161 320.814.161 
Tekoče vzdrž. SV in TK naprav 2.413.013.000 577.013.000 1.836.000.000 
Tekoče vzdrževanie VM in EO 1.608.675.000 384.675.000 1.224.000.000 
Tekoče vzdrževanje prog 5.880.074.914 1.290.074.914 4.590.000.000 
Tekoče vzdrževanje zgradb J2l 50 000 000 50 000.000 
Odprava posledic izred doq. Postojna-Prestranek 11.169 255 11.169.255 

6509 Gradnja, vzdrž. in modernizacija 1.339.937.637 374.686.396 564.458.929 250.898.226 149.894.086 
železniške infrastrukture 

4204 Novogradnje rekonstrukcije 735 448 868 110.897.627 223.758.929 250.898.226 149.894 086 
in adaptacije 

Ureditev postajališča Ljubljana-Tivoli 13.000.000 13.000.000 
Zamenjava križišča K2 Zalog 205.776 226 205 776.226 
Sanacija plazu Fala 52.616.778 39.316.778 13.300.000 
Ureditev postajališča Ljubljana-Vodmat 21 803 298 21.803.298 
Ureditev zavar. Npr in qradnja povez.cest 373.653.015 223.758.929 149.894.086 
Nadgradnja prometnih TK sistemov 31.822.000 31.822.000 
Zavarovanje nivoiskega prehoda Stmišče 36 777.551 36.777.551 

4205 Investicijsko vzdrževanje in 604 488.769 263.788.769 340.700.000 
obnove 

Odprava posledic izred. doq. Rižana-Koper tov. post. 78.818.917 78.818.917 
Izvajanje meritev na proqah SŽ 79.627.880 79.627.880 
Investicijsko vzdrž zgornjega ustroja 68 823 470 34 186.013 34.637.457 
Investicijsko vzdrževanje spodnieoa ustroja 15.183 589 5.491.589 9.692.000 
Investicijsko vzdrževanje SV naprav 81.754.406 37.378.326 44.376.080 
Investicijsko vzdrževanie TK naDrav 60.216.810 10.381.366 49.835.444 
Investicijsko vzdrževanje EE naprav 75 161.233 16 466.377 58.694.856 
Investicijsko vzdrževanie zaradb 98,093 575 33.448.329 64.645.246 
Odprava posledic izred. doq. Postojna - Prestranek 33.661.826 33.661.826 
Postaja Prevajje 2 165 109 2.165.109 
Zahodna obvoznica Maribor 10 981 954 10.981.954 

1354 ISPA CFCU-2000 Kiižui vrh 1 274.291 226 1 274.291 226 
4204 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 1 274 291 226 1.274.291.226 

Sanacija useka Križni vrh 1.274 291 226 1 274 291 226 

1355 LASTNA UDELEŽBA 2.064.807.309 2.064.807.309 0 0 0 

Moderniz. SV in TK naprav na pr Ormož- M S 73.704 289 73.704.289 
Modernizac.SV naprav na proqi Divača-Koper 63.991.020 63.991.020 
Sanacija useka Križni vrh (Ponikva) 828 140 450 828 140.450 
Modernizacija SV naprav na progi Lj.-Sežana 1.098.783 714 1.098.783.714 
Povečanje hitrosti Ljubljana Maribor 187 836 187.836 

2283 4208 Investicijska dokumentacija 388.159.585 278.902.585 0 109.257.000 0 

2280 4025 S 1 2 a e C 1 J 486.131.825 486.131.825 0 0 0 

Skupaj 15.939.5J0.1(»| 7.215.021.867 8.214.458.929 360.155.226 149.894.086 
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3. VZDRŽEVANJE IN MODERNIZACIJA 
OBSTOJEČE JAVNE ŽELEZNIŠKE 
INFRASTRUKTURE 

3.1 Tekoče vzdrževanje 

Tekoče vzdrževanje se opravlja v krajših časovnih presledkih in 
obsega redne preglede, odpravljanje nepravilnosti, popravljanje 
manjših poškodb ter zamenjavo manjših sestavnih delov na 
progah, signalno varnostnih in telekomunikacijskih napravah, vozni 
mreži, elektro napajalnih postajah ter na zgradbah in opremi, s 
čimer se zagotavlja nepretrgano in pravilno delovanje sredstev 
javne železniške infrastrukture, niso pa dokončno odpravljene 
slabosti in kritične točke na progah in napravah. 

Ministrstvo za promet-Direkcija za železniški promet je sklenila 
pogodbo za izvedbo meritev s firmo Eurailscout. Za izvedbo 
meritev geometrijskega stanja in ultrazvočnih meritev prog javne 
železniške infrastrukture je bilo iz sredstev tekočega vzdrževanje 
porabljeno 320.814.161 SIT in iz sredstev za investicijsko 
vzdrževanje 79.627.880 SIT. 

Stanje naprav javne železniške infrastrukture, med katerimi je 
veliko takih, ki jim je življenjska doba že pretekla (zaradi 
zastarelosti naprav ni mogoče nabaviti rezervnih delov), narekuje 
večji obseg tekočega vzdrževanja, ki predstavlja edini način 
zagotavljanja minimalnega tehničnega eksploatacijskega nivoja 
naprav javne železniške infrastrukture. Iz sredstev tekočega 
vzdrževanja je bilo za plačilo obveznosti iz leta 2001 porabljeno 
102.456.196 SIT. 

3.1.1 Tekoče vzdrževanje signalno varnostnih (SV) in 
telekomunikacijskih (TK) naprav 

Sredstva so bila porabljena za zagotovitev brezhibnega delovanja 
SV in TK naprav javne železniške infrastrukture. Tekoče 
vzdrževanje SV naprav je zajemalo postajne SV naprave 
(mehanske, elektromehanske, elektrorelejne in elektronske), 
naprave za zavarovanje nivojskih prehodov, naprave za ogrevanje 
kretnic, telekomandne naprave, elektroalarmne naprave in 
pripadajoče zgradbe. Zamenjani so bili samo dotrajani elementi, 
niso pa bile izvedene preventivne zamenjave izrabljenih delov 
naprav. Tekoče vzdrževanje TK naprav je zajemalo vzdrževanje 
železniških telefonskih central (AT), linij in kablov, lokalnih ožičenj, 
prenosnih sistemov, naprav za prenos podatkov, 
telekomunikacijskih naprav za prometna opravila in pripadajočih 
zgradb. Za tekoče vzdrževanje signalno varnostnih in 
telekomunikacijskih naprav je bilo porabljeno 2.413.013.000 SIT. 

3.1.2 Tekoče vzdrževanje vozne mreže (VM) in 
elektroenergetskih (EE) objektov 

Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stabilnih naprav 
električne vleke, naprav in napeljav jakega toka, elektro napajalnih 
naprav, vzdrževanje tirnih vozil in pripadajočih zgradb v lasti 
Republike Slovenije. Za tekoče vzdrževanje vozne mreže, 
elektroenergetskih naprav in objektov je bilo porabljeno 
1.608.675.000 SIT. 

3.1.3 Tekoče vzdrževanje prog 

Sredstva so bila porabljena za izvajanje del in nalog za 
zagotavljanje nemotene eksploatacije in redne kontrole stanja 
prog in progovnih naprav. Posegi iz odločb PIRŠ in RID so bili 
izvedeni skoraj v celoti, preostale so le tekoče zadeve in postavke, 
za katere je z inšpekcijo dogovorjen podaljšan rok za odpravo 
napak in je varen železniški promet zagotovljen z drugimi ukrepi 
(omejene hitrosti, počasne vožnje). Za tekoče vzdrževanje prog 
je bilo porabljeno 5.880.074.914 SIT. 

3.1.4 Tekoče vzdrževanje zgradb javne železniške 
infrastrukture 

Republika Slovenija je prevzela od javnega podjetja Slovenske 
železnice d.d. v last 1350 stavb, ki spadajo v javno železniško 
infrastrukturo. Poleg poslovnih prostorov je v teh objektih tudi 683 
stanovanj. Lastnik je v skladu z zakonskimi določili dolžan 
vzdrževati stavbe in ohranjati vrednost premoženja. Za tekoče 
vzdrževanje zgradb javne železniške infrastrukture je bilo 
porabljeno 50.000.000 SIT. 

3.1.5 Odprava posledic izrednega dogodka Postojna 
- Prestranek 

Odprava izrednega dogodka, ki se je zgodil 11.02.2002 na 
desnem tiru med postajama Postojna - Prestranek je bila 
financirana iz dveh virov in sicer iz sredstev namenjenih za tekoče 
vzdrževanje v višini 11.169.255 SIT in sredstev namenjenih za 
investicijsko vzdrževanje v višini 33.661.826 SIT. 

Komisija za odpravo posledic je ugotovila, da bi bilo zaradi izredno 
slabega stanja proge potrebno hkrati izvesti tudi remont celotnega 
odseka proge z UIC 60 SHS tirnicami. Pogodba je bila podpisana 
v letu 2002, pogodbeni rok dokončanja je bil v letu 2002. Za 
odpravo posledic izrednega dogodka med postajama Postojna in 
Prestranek je bilo porabljeno 44.831.081 SIT. 

znesek v SIT 
Naziv Skupaj Sredstva 

Rebalansa 
proračuna 

2002 

Poroštveno 
posojilo za 
leto 2002 

Prenos obveznosti iz leta 2001 102.456.196 102.456.196 
Izvajanje meritev na proqah SŽ 320.814.161 320.814.161 
Tekoče vzdrž. SV in TK naprav 2.413.013.000 577.013.000 1.836.000.000 
Tekoče vzdrževanje VM in EO 1.608.675.000 384.675.000 1.224.000.000 
Tekoče vzdrževanje proq 5.880.074.914 1.290.074.914 4.590.000.000 
Tekoče vzdrževanje zgradb JŽI 50.000.000 50.000.000 
Odprava posledic izrednega 
dogodka Postojna-Prestranek 

11.169.255 11.169.255 

SKUPAJ 10.386.202.526 2.736.202.526 7.650.000.000 
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Za tekoče vzdrževanje javne železniške infrastrukture so bila v 
letu 2002 porabljena skupna finančna sredstva v višini 
10.386.202.526 SIT Cvir proračun in poroštveno posojilo). 

3.2 Investicijsko vzdrževanje javne železniške 
infrastrukture 

Investicijska vzdrževalna dela pomenijo izvedbo popravil, 
gradbenih, inštalacijskih in obrtniških del ter izboljšav, ki sledijo 
napredku tehnike, z njimi pa se ne posega v konstrukcijo objekta 
in ne spreminja njegove zmogljivosti, velikosti in zunanjega videza, 
inštalacije napeljave, tehnološke naprave in oprema pa se 
posodobijo oziroma izvedejo zamenjave izrabljenih delov. 
Investicijsko vzdrževanje je vzdrževanje obstoječega stanja 
železniške infrastrukture s tem, da so to zahtevnejši posegi, ki 
se opravljajo v daljših časovnih obdobjih na podlagi ugotovljenega 
stanja objektov in naprav JŽI. Investicijsko vzdrževanje pomeni 
ohranjanje obstoječega nivoja stanja objektov in naprav in ne 
pomeni, da bo potrebno v naslednjem obdobju vlagati manj 
finančnih sredstev. Investicijsko vzdrževanje se izvaja le delno v 
izvedbi upravljavca JŽI to je javno podjetje Slovenske železnice 

Za investicijsko vzdrževanje javne železniške infrastrukture so 
bila v letu 2002 porabljena skupna finančna sredstva v višini 

d.d., večji del sestavljajo storitve zunanjih izvajalcev. Iz sredstev 
namenjenih za investicijsko vzdrževanje je bilo porabljeno 
10.981.954 SIT za plačilo obveznosti iz leta 2001-Zahodna 
obvoznica Maribor. 

3.2.1 Odprava posledic izrednega dogodka na 
odseku proge Rižana - Koper tovorna postaja 

Na odseku proge Rižana-Koper tovorna postaja je prišlo 
10.03.2002 do iztirjanja vagona, ki je povzročil škodo na železniški 
progi v višini 258.901.123 SIT. Sredstva v višini 78.818.917 SIT 
smo zagotovili iz sredstev poroštvenega posojila, razliko v višini 
180.082.206 SIT pa je na osnovi zaključnega sporazuma 
zagotovila Zavarovalnica Triglav d.d.. 

3.2.2 Postaja Prevalje 

Za popravilo dotrajane vodovodne napeljave na postaji Prevalje 
je bilo iz sredstev namenjenih za investicijsko vzdrževanje 
porabljenih 2.165.109 SIT. 

604.488.769 SIT (vir proračun in poroštveno posojilo). 

znesek v S 
Projekti Sredstva Rebalansa 

proračuna 2002 
Poroštveno 

posojilo za leto 
2002 

Obveznost iz leta 2001-Zahodna 
obvoznica Maribor 

10.981.954 

Odprava posledic izrednega 
dogodka Rižana - Koper 
tovorna postaja 

78.818.917 

Izvajanje meritev na progah SŽ 79.627.880 
Investicijsko vzdrž. zgornjega 
ustroja 

34.186.013 34.637.457 

Investicijsko vzdrž spodnjega 
ustroja 

5.491.589 9.692.000 

Investicijsko vzdrževanje SV 
naprav 

37.378.326 44.376.080 

Investicijsko vzdrževanje TK 
naprav 

10.381.366 49.835.444 

Investicijsko vzdrževanje EE 
naprav 

16.466.377 58,694.856 

Investicijsko vzdrževanje zgradb 
JŽI 

33.448.329 64.645.246 

Odprava izr. dog. Postojna- 
Prestranek 

33.661.826 

Postaja Prevalje 2.165.109 

SKUPAJ 263.788.769 340.700.000 
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3.3 MODERNIZACIJA OBSTOJEČE JAVNE 
ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE 

3.3.1 Projekti financirani iz proračuna (PP 6609 
konto 4205) Gradnja, vzdrževanje in 
modernizacija železniške infrastrukture- 
Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije. 

3.3.1.1 Ureditev postajališča Ljubljana -Tivoli 

Postajališče železniškega primestnega potniškega prometa 
Ljubljana-Tivoli (Erjavčeva ulica) je zgrajeno na progi proti 
Primorski (Ljubljana - Sežana). Na obeh straneh dvotirne proge 
sta zgrajena perona v dolžini 150 m, širine 2,50 m, od km 567+610 
do km 576+760. Za ureditev postajališča Ljubljana Tivoli je bilo v 
letu 2002 porabljenih 13.000.000 SIT. 

3.3.1.2 Zamenjava križišča K - 2 Zalog 

Izvedena je bila zamenjava križišča "K2" in pripadajočih kretnic 
št. 122, 126, 207, 213, 127 in 131. Kretnice je bilo potrebno 
zamenjati zaradi dotrajanosti in preperelosti pragov ter prevelike 
smerne in višinske obrabe kovinskih delov kretnic in križišča. 
Izdana je bila odločba republiškega inšpektorja za železniški 
promet št 26801-1/2002-PJ z dne 14.01.2002, s katero je bil 
prepovedan prevoz železniških vozil preko omenjenih kretnic in 
križišča K-2. 

Za izvedbo zgoraj navedenih del je bilo porabljeno 205.776.226 
SIT sredstev neizkoriščenega kredita, najetega pri Kreditanstalt 
fur Wiederaufbau na podlagi Zakona o poroštvu iz leta 1999. 

3.3.1.3 Sanacija plazu Fala 

Sanacija plazu Fala obsega sanacijo zgornjega in spodnjega 
ustroja proge ter sanacijo dela brežine. Sanacija je bila nujna 
zaradi ponavljajočih sprožitev zemeljske mase, kar stalno povečuje 
stroške vzdrževanja (čiščenje in regulacija proge). Za izvedbo 
del je bila podpisana sofinancerska pogodba med DRSC in DŽP 

Za izvedbo sanacije plazu Fala je bilo porabljenih 52.616.778 SIT, 
od tega 13.300.000 SIT iz sredstev kredita po Zakonu o poroštvu 
iz leta 2001 in 39.316.778 SIT proračunskih sredstev. 

3.3.1.4 Ureditev postajališča Ljubljana-Vodmat 

Postajališče železniškega primestnega potniškega prometa 
Ljubljana-Vodmat (Grablovičeva ulica) je zgrajeno ob Dolenjski 
progi (Novo Mesto - Ljubljana). Peron je zgrajen od km 152+260 
do km 152+410, na levi strani proge, dolžine 150 m in širine 2,50 
m. Izvedba je skladna s podpisanim Sporazumom o sofinanciranju 
gradnje postajališč primestnega prometa Ljubljana-Tivoli in 
Ljubljana-Vodmat z dne 9.7.2001 in sofinancirana s strani Mestne 
občine Ljubljana. Za ureditev postajališča Ljubljana-Vodmat je bilo 
v letu 2002 porabljeno 21.803.298 SIT. 

3.3.1.5 Ureditev zavarovanja nlvojskih prehodov In gradnja 
povezovalnih cest 

Za ureditev zavarovanja nivojskih prehodov in gradnjo 
povezovalnih cest je bilo v Letnem načrtu 2002 iz sredstev 

poroštvenega posojila predvideno 225.000.000 SIT. 

Sredstva so bila porabljena za izvedbo naslednjih nivojskih 
prehodov ceste z železniško progo: 

Šentvid pri Stični na progi Ljubljana-Novo Mesto, 
- čuvajnica 13 v km 013+212 na progi Pivka-llirska Bistrica- 

državna meja, 
Rakitovec na progi Prešnica-Rakitovec, 
Brezovica na progi Ljubljana-Sežana, 
Barbiš na progi Pivka -Ilirska Bistrica državna meja, 
ukinitev prehoda Žagaj na progi Zidani most- Maribor, 

- predelava APB na progi Laško-Celje in 
nadgradnjo prometnih TK sistemov na progi Ljubljana-Sežana. 

Za realizacijo izvedbe ukrepov za ureditev zavarovanja nivojskih 
prehodov ter izgradnjo povezovalnih cest je bilo porabljeno 
223.758.929 SIT in vključuje potreben znesek za soglasja in 
tehnične preglede za izvedene ukrepe. 

Zraven navedenih objektov je bil v letu 2002 predviden "Plan 
ukrepov in realizacije na stičnih točkah AC in železnice", za kar je 
bilo v finančnem načrtu DARS-a za leto 2002 predvidenih 
150.000.000 SIT sredstev za izvedbo naslednjih objektov: 

- navezovalna cesta Ješenca z ukinitvijo nivojskega prehoda, 
- izgradnja servisne ceste ob železniški progi Laško - Celje, 
- razširitev in poglobitev podvoza in ukinitev NPr Vipota in 
- obnova NPr v km 558+015, ureditev cestišča, kabelske kanal, 

in progovnega kabliranja. 

Za realizacijo navedenih objektov po finančnem načrtu DARS-a 
na stičnih točkah železnice in avtocest je bilo porabljeno 
149.894.086 SIT. 

3.3.1.6 Nadgradnja prometnih telekomunikacijskih (TK) 
sistemov t 

Zaradi posodobitve signalno varnostnih naprav, zamenjave 
(prestavitve) kretnic in dodatno vgrajenih kretnic, podaljšanja 
postajnih tirov, namestitev dodatnih uvoznih signalov na nepravi 
tir na območju železniških postaj Preserje, Prestranek, Pivka in 
Gornje Ležeče se spremeni tehnologija dela na postajah. Uveden 
bo sistem centralnega vodenja in upravljanja prometa. Ta 
sprememba zahteva predelavo vseh potrebnih službenih 
telekomunikacijskih zvez, ki omogočajo varno in urejeno 
opravljanje železniškega prometa na postajnih območjih in celotni 
relaciji, ki je pod nadzorom dispečerja v Postojni. Za izvedbo 
nadgradnje prometnih TK sistemov na železniških postajah 
Preserje, Prestranek, Pivka in Gornje Ležeče je bilo porabljeno 
31.822.000 SIT sredstev kredita iz preteklih let in 32.716.609 SIT 
iz poroštvenega posojila za leto 2002 v okviru sredstev, 
predvidenih za ureditev zavarovanja nivojskih prehodov in gradnjo 
povezovalnih cest. 

3.3.1.7 Ureditev zavarovan|a nivojskega prehoda Strnišče 

Za nakup vgrajene naprave za avtomatsko zavarovanje prometa 
na prehodu ceste z železnico v kraju Strnišče na progi Pragersko- 
Ormož v km 9+131 je bilo v letu 2002 porabljeno 36.777.551 SIT 
proračunskih sredstev. 

' 
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znesek v SIT 
Naziv 

Skupaj 
Rebalans 
proračuna 

2002 

Poroštveno 
posojilo za 
leto 2002 

Posojila iz 
preteklih 

let 

Sredstva 
DARS 

Ureditev 
postajališča 
Ljubljana -Tivoli 

13.000.000 13.000.000 

Zamenjava 
križišča K2 
Zalog 

205.776.226 205.776.226 

Sanacija plazu 
Fala 

52.616.778 39.316.778 13.300.000 

Ureditev 
postajališča 
Ljubljana- 
Vodmat 

21.803.298 21.803.298 

Ureditev 
zavararovanja 
nivojskih 
prehodov in 
gradnja 
povezovalnih 
cest 

373.653.015 223.758.929 149.894.086 

Nadgradnja 
prometnih TK 
sistemov 

31.822.000 31.822.000 

Zavarovanje 
nivojskega 
prehoda 
StmišČe 

36.777.551 36.777.551 

SKUPAJ 735.448.868 110.897.627 223.758.929 250.898.226 149.894.086 

Projekti, financirani iz proračunske postavke 6609 konto 4204 
(Gradnja, vzdrževanje in modernizacija železniške infrastrukture- 
Novogradnje rekonstrukcije in adaptacije). Porabljeno je bilo 
skupno 735.448.868 SIT. 

3.3.2 Projekti, financirani s sredstvi Donacij EU (PP 
1354 konto 4204) in sredstvi Lastne udeležbe 
(PP 1355 konto 4204). 

3.3.2.1 Modernizacija signalno varnostnih naprav (SV) na 
progi Ljubljana-Sežana 

V letu 2002 so bila sredstva na proračunski postavki 1355-Lastna 
udeležba in kontu 4204 namenjena za nadaljevanje modernizacije 
SV naprav na progi Ljubljana-Sežana, ki je zadnji od projektov, ki 
se izvaja v okviru realizacije slovenskega železniškega projekta. 
Na račun neplačanih obveznosti iz leta 2001 je bilo porabljenih 
274.949.019,84 SIT. 

V okviru razpoložljivih sredstev proračuna za leto 2002 
(1.168.625.000 SIT) je bilo porabljenih 1.098.783.713,83 SIT 
proračunskih sredstev. 

3.3.2.2 Modernizacija proge Ormož • Murska Sobota 

Modernizacija signalno varnostnih in telekomunikacijskih naprav 
na progi Ormož - Murska Sobota se izvaja v okviru programa 
LSIF in obsega izvedbo treh Lotov in sicer: 

Lot 1- Izvedba sanacije Žerovinskega klanca z rekonstrukcijo 
postaj Ivanjkovci in Ljutomer je bila zaključena v letu 2001. V letu 
2002 so bila v okviru Lot 1 izvršena plačila za zaključna dela v 
skupni vrednosti 20.278.696,36 SIT (montaža SV naprav na 
postaji Ljutomer, stroški nadzora, stroški tehničnega pregleda, 
izvedba monitoringa hrupa na postaji Ljutomer). 

Lot 2 - Modernizacija SV, TK in EE naprav. V letu 2002 je bil 
objavljen ponovni javni razpis za izbiro najugodnejšega izvajalca 
za izvedbo teh del na podlagi sklepa o začetku postopka oddaje 
javnega naročila št. 26811-6/2002ZP5DZP202 z dne 26.04.2002. 
Odpiranje ponudb je bilo dne 21.08.2002. Glede na to, da na 
razpis ni prispela nobena popolna ponudba, se postopek oddaje 
del nadaljuje s pogajanji na osnovi sklepa št. 26811-6/2002ZP23- 
202 z dne 15.10.2002. 
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V okviru Lot 2 je bila sklenjena tudi pogodba za izdelavo Dodatka 
k investicijskemu programu v višini 3.700.000 SIT. 

Proračunska sredstva, ki so bila predvidena za izvedbo Lot 2 se 
v skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
za leti 2002 in 2003 prenašajo v leto 2003. 

Lot 3 - Izogibališče Beltinci in rekonstrukcija postaje Ivanjkovci 
2.faza 

V okviru pripravljalnih del za Lot 3 so bila izvršena plačila v skupni 
vrednosti 49.725.592,52 SIT (odkupi zemljišč, izdelava lokacijske 
dokumentacije postaj Beltinci in Ivanjkovci, izdelava investicijskega 
programa za Lot 3, PGD/P2I za postajo Beltinci, izvedba 
geomehanskih raziskav s poročilom in predlogom za postajo 
Ivanjkovci). 

V letu 2002 je bilo za modernizacijo proge Ormož - Murska Sobota 
porabljeno skupno 73.704.288,88 SIT. 

3.3.2.3 Sanacija useka Križni vrh (Ponikva) z obnovo proge 
od km 563-1-346 do km 564+860 na progi Zidani most - Maribor 

Sanacija useka Križni vrh z obnovo proge od km 563+346 do km 
564+860 je potekala na progi Zidani most - Maribor in je bila 
končana v letu 2002, za kar je bilo skupaj porabljenih 
2.042.724.032,69 SIT, od tega donacijskih sredstev v okviru 
programa ISPA 1.274.291.226,42 SIT ter iz sredstev lastne 
udeležbe 768.432.806,27 SIT. S preostalimi sredstvi na tem 
projektu se bo v soglasju z Evropsko Unijo financirala izvedba 

projekta "Obnova postajnih tirov 1, 2, 3 na postaji Ponikva in 
obnova levega in desnega tira od postaje Poljčane do km 
563+346". Za izdelavo projektne in investicijske dokumentacije 
so bila za ta projekt v letu 2002 porabljena sredstva lastne udeležbe 
v višini 59.707.643,60 SIT. 

Za sanacijo useka Križni vrh, za izdelavo projektne in investicijske 
dokumentacije obnove tirov postaje Ponikva ter dela odprte proge 
je bilo porabljeno skupaj 2.102.431.676 SIT 

3.3.2.4 Modernlzacl|a signalno varnostnih naprav (SV) na 
progi Divača Koper 

Projekt je predviden v predlogu sofinanciranja železniških 
projektov s strani PHARE - v okviru programa ISPA v obdobju 
2000-2006. V letu 2001 je bil podpisan finančni memorandum, s 
katerim bo za rekonstrukcijo SV naprav na progi Divača - Koper 
predvidenih 8.452 mio EUR iz programa ISPA. Za izvedbo projekta 
je bila s sredstvi PHARE že izdelana predinvesticijska študija, ki 
predvideva izvedbo projekta do leta 2005. V letu 2002 je bilo v 
okviru tega projekta porabljenih 63.991.020 SIT sredstev lastne 
udeležbe in sicer za izdelavo PGD, idejnih rešitev ukrepov na 
vozni mreži zaradi uvedbe APB, idejnih rešitev oskrbe z električno 
energijo, ekološke ocene in drugih parametrov. 

3.3.2.5 Povečan|e hitrosti Ljubljana - Maribor 

Za izdelavo prevodov odgovorov na ISPA vprašalnik za projekt 
Povečanje hitrosti na progi Ljubljana-Zidani Most-Maribor (1. In 2. 
faza) v angleški jezik je bilo porabljeno 187.836 SIT. 

znesek v SIT 
Naziv 

Donacija Phare 
Program ISPA 

- PP1354 

Sredstva Rebalansa 
proračuna 

Lastna udeležba - 
PP 1355 

Modernizacija SV Lj. 
Sežana 

0 1.098.783.714 

Moder.proge Ormož- 
M. Sobota 

0 73.704.289 

Sanacija useka Križni vrh 1.274.291.226 828.140.450 
Modernizacija SV Divača- 
Koper 

0 63.991.020 

Povečanje hitrosti Lj.- 
Maribor 

0 187.836 

SKUPAJ 1.274.291.226 2.064.807.309 

Za izvedbo projektov modernizacij, sofinanciranih s sredstvi 
Donacij EU in sredstvi lastne udeležbe je bilo porabljeno 
3.339.098.535 SIT. 

3.4 Projektna dokumentacija 

Za izdelavo dokumentacije je bilo v letu 2002 predvidenih 
297.960.000 SIT proračunskih sredstev in 109.257.000 SIT 
neizkoriščenih sredstev iz leta 1999 - kredit KFW. Porabljenih je 
bilo 278.902.585 SIT proračunskih sredstev in angažiranih vseh 
109.257.000 SIT kredita KFW. Sklenjenih je bilo 60 pogodb za 
izvedbo tehnične dokumentacije, investicijskih programov in 

projektov za pridobitev gradbenega dovoljenja oziroma projektov 
za izvedbo del, za kar je bilo porabljenih 275.538.874,90 SIT 
proračunskih sredstev. Poleg tega je bilo sklenjenih 11 
sporazumov o odškodnini za odvzeto zemljišče, za kar je bilo 
porabljenih 3.363.710 SIT proračunskih sredstev. 

4. ZAVAROVALNE PREMIJE JAVNE ŽELEZNIŠKE 
INFRASTRUKTURE 

Objekti in naprave javne železniške infrastrukture so v lasti države, 
zato se je v letu 2002 izvedla ločitev premoženja javne železniške 
infrastrukture od premoženja javnega podjetja SŽ d.d. Izpeljani 
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so bili postopki za zavarovanje premoženja javne železniške 
infrastrukture, zavarovalna pogodba z izbranim izvajalcem 
premoženjskega in drugih oblik zavarovanja pa se prične izvajati 
šele v letu 2003. Financiranje zavarovanja premoženja javne 
železniške infrastrukture je v letu 2002 potekalo na podlagi 
desetletne zavarovalne police, ki jo je sklenilo javno podjetje SŽ 
d.d.. 

Za določitev višine zneska za financiranje zavarovalnih premij za 
javno železniško infrastrukturo je bila izdelana delitev na 

Za financiranje Letnega načrta gradnje, modernizacije in 
vzdrževanja javne železniške infrastrukture za leto 2003 se 
prenese 1.246.562.340 SIT. 

6. PRIMERJAVA NAČRTOVANIH IN DEJANSKO 
IZVEDENIH NALOG V LETNEM NAČRTU 
GRADNJE, MODERNIZACIJE IN VZDRŽEVANJA 
JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE ZA 
LETO 2002 

6.1 Tabelarni prikaz načrtovanih in dejansko 
izvedenih nalog 

Tabelarni prikaz vsebuje podatke o virih sredstev in stopnji 
realizacije za posamezno nalogo oziroma ukrep pri gradnji, 
modernizaciji in vzdrževanju JŽI. 

V nadaljevanju opisujemo tiste naloge, ki niso bile v tekočem letu 
100% realizirane in nove naloge. Te naloge so: 

Postaja Prevalje je bila nova naloga, postavka je bila uvrščena 
za realizacijo zaradi nujne izvedbe obnove dotrajane 
vodovodne napeljave. 
Postaja Maribor- načrtovana je bila izdelava študij, ki se nanaša 
na rekonstrukcijo postajnih objektov. Za izvedbo je 
rekonstrukcije so v teku razgovori za financiranje lokalne 
skupnosti, zato se izvedba prelaga v kasnejše obdobje. 
ISPA CFCU-Križni vrh. Projekt Križni vrh je končan. Sredstva 
donacij niso bila v celoti izkoriščena in se pripravlja dodatni 
projekt in sicer ureditev postaje Ponikva. 
Rekonstrukcija SV Divača Koper. Projekt se sofinancira z 
mednarodnimi sredstvi. Investicijski program v letu 2002 ni bil 
potrjen, zato se izvedba prenese v leto 2003. 

- Sanacija useka Križni vrti je bila v letu 2002 v celoti realizirana, 
del financiranja pa se izvaja v skladu s postopki v letu 2003. 
Tehnična pomoč ISPA. Projekt se financira z mednarodnimi 
sredstvi, izvedba projekta pa se prenese v leto 2003. 
Phare CFCU Peti koridor. Projekt izvaja Ministrstvo za promet, 

premoženje javne železniške infrastrukture in premoženja javnega 
podjetja SŽ d.d..V letu 2002 je bilo za plačilo zavarovalnih premij 
porabljeno 468.131.825 SIT. 

5. PRENOS NEIZKORIŠČENIH SREDSTEV 
IZVEDBE LETNEGA NAČRTA V LETU 2002 ZA 
IZVEDBO LETNEGA NAČRTA GRADNJE, 
MODERNIZACIJE IN VZDRŽEVANJA JAVNE 
ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE ZA LETO 2003. 

financira se z mednarodnimi sredstvi, izvedba se premakne 
v leto 2003. 

Projekti, ki se sofinancirajo s sredstvi donacij in lastne udeležbe: 
Modernizacija SV in TK naprav na progi Ormož-MS: projekt 
se sofinancira z mednarodnimi sredstvi zaradi zahtevnosti 
izvedbe in povečanje osnovne vrednosti projekta je bilo 
potrebno izdelati novelacijo investicijskega programa. Za 
izvedbo bo potrebno zagotoviti dodatne 1.23 mrd SIT.Začetek 
izvedbe drugega dela investicije je predviden v letu 2003. 
Tehnična pomoč ISPA. Izvajalec je izbran, projekt se izvaja v 
letu 2003 in 2004. 

- Tekoče vzdrževanje. Projekt obsega tekoče vzdrževanje JŽI, 
kar je na podlagi predpisov javna gospodarska služba. 
Izvajanje meritev JŽI. Projekt meritev obsega izvedbo različnih 
meritev za ugotavljanje dinamičnih sposobnosti in 
geometrijskega stanja objektov in naprav JŽI kot so: stabilnost 
tirnic, vegavost, obrabo tirnic, nadvišanje tirnic, smer tirnic, 
napake in razpoke v tirnicah, višina in poligonacija vozne 
mreže, medtirna razdalja. Meritve se izvajajo na podlagi 
programa, ki je izdelan na osnovi veljavnih pravilnikov. 
Postaja potniškega primestnega prometa Lj-Vodmat. Projekt 
je končan. 
Projekt kabliranje Pivka II. Bistrica 2. faza. Za izvedbo projekta 
je potrebno zagotoviti bistveno večja sredstva od načrtovanih, 
zato se izvedba načrtuje v naslednjih obdobjih. 
Izvedba SV naprav na postaji Kamnik. Izvedba projekta se 
prenese v leto 2003. 
Izvajanje meritev JŽI. Meritve so bile izvedene po programu 
del, financiranja se izvede v naslednjem obdobju. 

Vse ostale naloge Letnega načrta 2003 so bile v celoti realizirane 
in projekti zaključeni. V celoti so bila proračunska sredstva za 
financiranje nalog nekoliko nižja kot je bilo prvotno načrtovano. 
Delno so bila sredstva zmanjšana zaradi skrajšanja fiskalnega 
leta iz 13 na 12 mesecev, delno pa je skupna finančna realizacija 
nižja zaradi prenosa pravic porabe sredstev iz donacij in lastne 
udeležbe v naslednje leto. To se nanaša na naloge, za katere se 
tudi fizična izvedba prenese v naslednje leto. ' 

znesek v SIT 

Naziv Sredstva 
Poroštveno posojilo za leto 2002 35.541.071 
Lastna udeležba PP 1355 konto 4204 1.211.021.269 

SKUPAJ 1.246.562.340 
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Poročilo o 

DELU IN UGOTOVITVAH NADZORNEGA 

ODBORA JAVNEGA ZAVODA 

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA ZA 

OBDOBJE AVGUST 2002 - AVGUST 2003 

- EPA 1026 - III 

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
SVET RTV SLOVENIJA, KOLODVORSKA 2, 
1550 LJUBLJANA 

Nadzorni odbor RTV Slovenija 

Številka: 03-145 
Datum: 9.10.2003 

Zadeva: Poročilo o delu In ugotovitvah Nadzornega 
odbora lavnega zavoda Radlotelevlzl|a 
Slovenija za obdobje avgust 2002 - avgust 2003 

Dne 8.9.2003 je bilo posredovano poročilo, ki ga je pripravil 
Nadzorni odbor (v nadaljevanju: NO) javnega zavoda 
Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: RTVS) v skladu z 

določilom 5. alinee 2. odstavka 24. člena Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija (Ur. list RS, št. 18/94 in 79/01) in v skladu s sklepom 
Državnega zbora RS - Odbora za kulturo, šolstvo, mladino, 
znanost in šport št. 010-01/90-47104 z dne 14.4.2003. Ker je 
vsebovalo med drugim tudi nekatere podatke, ki so v skladu z 
internimi akti RTVS označeni kot poslovna skrivnost, je bilo 
tudi omenjeno poročilo označeno z ustrezno stopnjo zaupnosti. 
Predsednik Nadzornega odbora v prilogi pošilja Poročilo 
Nadzornega odbora RTV Slovenija o njegovem delu in 
ugotovitvah glede poslovanja RTVS, iz katerega so umaknjeni 
deli, ki vsebujejo zaupne podatke, tako da je priloženo poročilo 
možno uporabljati v javnosti. 

Nikola Damjanič, l.r. 
predsednik Nadzornega odbora 
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Nadzorni odbor RTV Slovenija 

Številka: 03-145 
Datum: 9.10.2003 

POROČILO O DELU IN UGOTOVITVAH NADZORNEGA ODBORA JAVNEGA 
ZAVODA RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA ZA OBDOBJE AVGUST 2002 - AVGUST 
2003 

L UVODNA POJASNILA 

Nadzorni odbor RTV Slovenija v sestavi: 
Nikola Damjanić - predsednik, 

- Alfred Šarlah - namestnik predsednika, 
- dr. Alja Brglez, 
- Alfred Killer, 
- Venčeslav Radi (nadomestil dr. Tomaža Kalina v mesecu decembru 2002), 
- Rajko Gerič in 
- Tomaž Rane (nadomestil Marjeto Keršič Svetel v mesecu marcu 2003) 

je imel 1. redno (konstitutivno) sejo dne 17.7.2002. V obdobju do konca avgusta 2003 je 
opravil 10 rednih in 3 izredne seje. 

Na prvih sejah se je NO predvsem seznanil s predpisi in splošnimi akti, ki se uporabljajo za 
RTVS (Zakon o RTVS, Statut, Poslovnik o delu Nadzornega odbora,...), obravnaval je 
poročila o tekočem poslovanju RTVS in se seznanjal s tekočo problematiko. Že kmalu pa so 
bili predloženi v obravnavo zelo pomembni dokumenti, npr. predlog programsko poslovnega 
načrta RTVS za leto 2003, problematika neplačanega prometnega davka iz RTV naročnine za 
obdobje 1996-98, izhodišča za sanacijo poslovanja, letno poročilo RTVS za leto 2002, 
revizorjevo poročilo o računovodskih izkazih RTVS za leto 2002, poročilo o vlaganjih v 
Eutelsat. Prav obravnavi navedenih dokumentov je NO namenil zelo veliko svojega časa 

n. UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA 
I 

II.l SPLOŠNE UGOTOVITVE 

Organiziranost RTVS je zelo specifična in je podrejena določilom Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija. Značilnosti so: dihotomija programskega in poslovnega dela ter poseben položaj 
posameznih organizacijskih enot. Dihotomija programskega in poslovnega dela se najbolj 
izraža skozi pristojnosti imenovanja vodstvenih in vodilnih delavcev: 20 jih imenuje Svet 
RTVS (4 programske direktorje, 14 odgovornih urednikov, direktorja enote Oddajniki in 
zveze in generalnega direktorja - s soglasjem Državnega zbora RS), 13 pa generalni direktor 
(6 pomočnikov direktoija, 4 vodje organizacijskih enot, 2 vodji regionalnih RTV centrov, 1 
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programskega vodjo). Z vidika danih pooblastil, odgovornosti in nalog je zelo težko 
koordinirano in uspešno voditi poslovanje RTVS, npr. programski direktor je odgovoren za 
realizacijo začrtanih nalog v PPN, ki pa so povezane z določenimi stroški; v primeru, da 
poslovna in finančna situacija v RTVS zahteva krčenje stroškov, se s tem posega tudi v obseg 
programsko začrtanih nalog. 

Številni in številčni so tudi organi RTVS: generalni direktor, svet - 25 članov in delovna 
telesa sveta (4 komisije), nadzorni odbor - 7 članov, 2 programska sveta za narodnostne 
programe - 14 članov, nadzorni svet OE Oddajniki in zveze - 6 članov, odbor za sodelovanje 
z gledalci in poslušalci, svet delavcev, zastopstvo uredništev. V letu 2002 so stroški sejnin in 
povračila stroškov članom navedenih organov znašali približno 31 mio SIT. 

Organizacijske enote RTVS so določene s Statutom RTVS (sprejme ga Svet s soglasjem 
Državnega zbora RS). Skupaj jih je 9, od teh imata po zakonu poseben položaj OE Oddajniki 
in zveze (ima lasten nadzorni svet, plačila za storitve se stekajo na poseben račun) in OE 
Založba kaset in plošč (opravlja tržno dejavnost, ima ločeno računovodsko evidenco, posluje 
prek svojega računa, izdeluje ločene medletne in letne obračune). 

NO ugotavlja, da je zaradi postavljene organizacijske sheme izredno kompleksno tudi 
finančno poslovanje RTVS in računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov. V medletnih 
in letnih obračunih so prikazani poslovni izidi vseh OE (ki se z vidika mest odgovornosti 
vodijo kot poslovno izidna mesta in kot naložbena mesta odgovornosti) in RTVS kot javnega 
zavoda (v obliki konsolidacije poslovnih dogodkov vseh OE - izločena so vsa medsebojna 
interna razmerja). Nadzorni odbor ugotavlja, da je potrebno za podrobno razumevanje 
finančnega poslovanja RTVS izredno dobro poznati računovodska pravila in standarde, saj v 
nasprotnem lahko pride do bistvenih zmotnih interpretacij poslovnih dogodkov in ocen ter 
trendov poslovanja. 

NO ocenjuje, da se je RTVS vseskozi nahajal v stanju latentne (prikrite) krize poslovanja, ki 
pa se je poskušala prikrivati skozi uporabo specifičnih računovodskih rešitev. Primer za to je 
npr. višje izkazovanje prihodkov od RTV naročnine v obdobju 1996-1998 in v prvem polletju 
1999 od dejanskih (prihodki bi morali biti nižji za 6,5%, kolikor je znašala stopnja 
prometnega davka, za nižje prihodke pa bi morale biti vzpostavljene obveznosti do države) ali 
pa nepravilno evidentiranje vračila vloženih sredstev v Eutelsat v letih 2000 in 2001. Novo 
poslovodstvo RTVS, ki je nastopilo mandat v letu 2001, je po oceni NO uspelo zadovoljivo 
prečistiti bilance in izkazati bolj realno premoženjsko stanje RTVS (čeprav ostaja še nekaj 
problemov, npr. poštena tržna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev). 

NO ugotavlja, da je z eskalacijo problema neplačanega prometnega davka iz RTV naročnine 
RTVS trenutno v stanju akutne krize, ki lahko ob indiferentnosti ključnih udeležencev, ki bi 
lahko vplivali na razrešitev situacije, privede do blokade poslovanja in s tem do prenehanja 
opravljanja javne službe. Po mnenju NO potrebuje RTVS strateški preobrat poslovanja, ki 
pomeni generalno redefiniranje poslovanja s posebnim poudarkom na odpravi vzrokov krize 
in zagotovitvi pogojev za dolgoročno uspešno in učinkovito poslovanje. 
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II.2 NEPORAVNANE OBVEZNOSTI RTVS IZ NASLOVA PROMETNEGA 
DAVKA OD RTV NAROČNINE 

Davčna uprava Republike Slovenije (v nadaljevanju: DURS) je v letu 2001 v RTVS opravila 
inšpiciranje o pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja prometnega davka od RTV 
naročnine za obdobje od iuliia leta 1996 do vključno leta 1998. in v zvezi s tem izdala 
odločbo, na podlagi katere je naložila RTVS plačilo 4,16 mrd SIT iz naslova neplačanega 
prometnega davka (glavnice 1,45 mrd SIT, zamudnih obresti 2,71 mrd SIT - po stanju z dne 
16.9.2002, koje DURS izdelal zapisnik). Zamudne obresti se od dneva izdaje odločbe DURS 
(20.11.2002) vsak mesec povečajo za približno 25 mio SIT. 

Dne 28.5.2003 je NO prejel obvestilo generalnega direktorja RTVS, da je Ministrstvo za 
finance kot pritožbeni organ na 2. stopnji izdalo odločbo, s katero je pritožbo RTVS na 
odločbo prvostopenjskega organa zavrnilo kot neutemeljeno. Odločba ie tako postala 
dokončna z dne 21.5.2003 in od tega dne dalie io DURS lahko predloži v izvršitev. 

NO ugotavlja, da RTVS ne more zagotoviti takojšnjega plačila dolgovanega zneska, saj ne 
razpolaga z zadostnimi sredstvi za poplačilo. V kolikor bi prišlo do izvršberdavčnega dolga, bi 
bilo poslovanje RTVS blokirano, kar pomeni, da bi ji bilo onemogočeno izpolnjevanje 
zakonskih obveznosti, ki obsegajo ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje dveh nacionalnih 
televizijskih programov, treh nacionalnih radijskih programov, po enega radijskega oziroma 
televizijskega programa za italijansko oziroma madžarsko narodno skupnost (v nadaljnjem 
besedilu: narodnostni program), radijskih oziroma televizijskih programov za slovenske 
narodnostne manjšine v sosednjih državah, radijskih in televizijskih programov za tujo 
javnost, radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov v Kopru in Mariboru. Ker 
Republika Slovenija po zakonu subsidiarno odgovarja za obveznosti RTVS, bi se v primeru 
izvršbe lahko celo zgodilo, da bi bil k izpolnitvi obveznosti pozvan Državni zbor RS oz. 
Vlada RS ( oz. Ministrstvo za kulturo kot pristojni resor). 

NO je v zvezi z navedeno problematiko večkrat apeliral na pristojne organe (npr. dopis 
predsedniku Državnega zbora RS in v vednost predsedniku Vlade RS, ministru za finance in 
ministrici za kulturo z dne 19.1.2003, dopis ministrici za kulturo z dne 29.4.2003) s prošnjo, 
da po svojih močeh prispevajo k čim hitrejšemu razreševanju vprašanja poravnave davčnih 
obveznosti RTVS oziroma da se čimprej doreče ustrezna sistemska rešitev. Odgovora do 
sedaj NO ni prejel nobenega. 

NO ugotavlja, da je DURS v RTVS že prej, v letu 2000, opravila tudi inšpiciranje o 
pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja prometnega davka od RTV naročnine za obdobje 
od 1.1.1999 do vključno 30.6.1999. V zvezi s tem je DURS izdal odločbo o plačilu 
prometnega davka, na kar se je RTVS pritožila na Upravno sodišče, vendar je sodišče potrdilo 
obveznost plačila prometnega davka. RTVS je zato to obveznost plačala, hkrati pa se je 
pritožila na Vrhovno sodišče RS zoper odločitev Upravnega sodišča. Pričakuje se, da bo 
Vrhovno sodišče RS o predmetni zadevi odločilo v septembru 2003. V kolikor bo odločitev 
sodišča za RTVS negativna, to pomeni, daje RTVS s tem izčrpala vsa redna pravna sredstva, 
tako da bo tudi plačilo prometnega davka od RTV naročnine za obdobje od julija leta 1996 do 
vključno leta 1998 s pravnega vidika nesporna obveznost RTVS. 

NO je zaradi navedenega proučil pravne možnosti za razrešitev nastalega problema. NO 
ugotavlja, da Zakon o javnih financah (Ur. list RS, št. 79/99, 110/02) v 77. členu omogoča 
odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje dolga do države, vendar to ne velja za 
dolgove iz naslova obveznih dajatev. Citirani zakon v 35. členu tudi določa, da se obvezne 
dajatve plačujejo v denarju, razen če ni z zakonom določeno drugače. NO ugotavlja, da je 
možno nastalo problematiko neplačanega prometnega davka s pravnega vidika razrešiti zgolj 
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s sprejemom posebnega zakona, s katerim bi se določili ustrezni instrumenti oz. kombinacija 
instrumentov (delni odpis, obročno plačevanje in sprememba dinamike plačila davčnega 
dolga, delno plačilo davčnih obveznosti s cesijo terjatev RTVS iz naslova neplačanih zapadlih 
terjatev iz RTV naročnine in prispevka), z uporabo katerih bi obveznost plačila davčne 
obveznosti RTVS razporedili na daljše obdobje oz. omogočili tudi možnost delnega plačila 
teh davčnih obveznosti s cesijo terjatev RTVS. 

NO predlaga Državnemu zboru RS, da stori vse potrebno za čimprejšnjo izvedbo predlagane 
rešitve. 

II.3 LETNO POROČILO RTVS ZA LETO 2002, REVIZORJEVO POROČILO O 
RAČUNOVODSKIH IZKAZIH RTVS ZA LETO 2002 IN REVIZORJEVO 
POROČILO O RACIONALNOSTI PORABE SREDSTEV IZ RTV 
PRISPEVKA IN PRORAČUNSKIH SREDSTEV V LETU 2002 

V skladu z 18. členom Zakona o RTVS Svet RTVS sprejema zaključni račun ter odloča o 
uporabi morebitnega presežka prihodkov nad odhodki. V skladu s 24. členom citiranega 
zakona NO RTVS pregleduje zaključni račun in obravnava predlog za uporabo morebitnih 
presežkov ter poslovna poročila. 

Z uveljavitvijo Zakona o računovodstvu (v nadaljevanju: ZR; Ur. list RS, št. 23/99) je bil 
termin »zaključni račun« nadomeščen s terminom »letno poročilo«, ki je sestavljeno iz 
bilance stanja, izkaza prihodkov in odhodkov, pojasnil k izkazom in poslovnega poročila. 
Pravne osebe, ki vodijo svoje poslovne knjige ter izdelujejo letno poročilo v skladu z določili 
ZR in na njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi, morajo v skladu s 26. členom ZR 
letno poročilo sestaviti in ga predložiti pristojnim organom najpozneje v dveh mesecih po 
preteku poslovnega leta. Za javne zavode ZR ne določa obvezne revizije s strani zunanjega 
revizorja, je pa taka revizija dobrodošla v večjih javnih zavodih kot je RTVS. 

NO ugotavlja, daje generalni direktor letno poročilo RTVS za leto 2002 sestavil in predložil 
pristojnim organom v zakonsko predpisanem roku. NO je letno poročilo obravnaval na 6. 
redni seji dne 21.2.2003 in predlagal Svetu RTVS, da ga sprejme. V tem času revizorjevo 
poročilo o računovodskih izkazih RTVS za leto 2002 še ni bilo izdelano, ni pa to pogoj za 
sprejem letnega poročila pri javnih zavodih. 

NO je pri obravnavi letnega poročila RTVS posebno pozornost namenil finančno 
računovodskemu poročilu in v zvezi s tem zahteval dodatno dokumentacijo in pojasnila, ki jih 
je podrobneje obravnaval na naslednjih sejah. Na 8. sejo NO je bilo predloženo revizorjevo 
poročilo, vendar zgolj v obliki revizijskega mnenja (2 strani), s čimer NO ni bil zadovoljen in 
je zahteval celovito revizijsko poročilo, pismo poslovodstvu in odzivno poročilo na pismo 
poslovodstva. Navedena dokumentacija je bila naknadno predložena NO, ker pa vsebuje 
poslovno občutljive informacije, je v skladu z internimi akti RTVS označena s stopnjo 
zaupnosti (ZAUPNO - POSLOVNA SKRIVNOST). 

NO v nadaljevanju podaja svoje ugotovitve v zvezi s poslovanjem RTVS v letu 2002 in 
izkazanim poslovnim izidom: 
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poslovni izid je primanjkljaj v višini 5.573 mio SIT, ki pa je v pretežni meri rezultat 
dejavnikov, na katere sedanje poslovodstvo ni imelo vpliva, in sicer: evidentiranje 
davčnih obveznosti iz naslova neplačanega prometnega davka (odhodki: 4.241 mio 
SIT - skupaj glavnica in zamudne obresti), povečanje stroškov amortizacije zaradi 
novega pravilnika, ki ga je izdal minister za finance (dodatni stroški: 742 mio SIT), 
izločitev 3 % prihodkov od RTV prispevka za namene, določene z Zakonom o medijih 
(zmanjšani prihodki: 286 mio SIT in hkrati povečanje obveznosti iz tega naslova v 
premoženjski bilanci). Brez navedenih učinkov bi RTVS za leto 2002 izkazovala 
primanjkljaj v višini 304 mio SIT; 

skupni prihodki RTVS iz naslova RTV prispevka (RTV prispevek, zamudne obresti od 
RTV prispevka, prihodki iz tožb za RTV naročnino, plačane odpisane terjatve iz RTV 
prispevka - vse skupaj 18,1 mrd SIT) in plačilo za frekvence, katerih cena je 
administrativno določena (1,2 mrd SIT) v deležu vseh prihodkov RTVS znašajo kar 72 
%; 

med stroški/odhodki največji delež zavzemajo stroški dela (11,3 mrd SIT) in drugi 
stroški, povezani z delom (avtorski honoraiji, pogodbe o delu, študentski servis - 
skupaj v vrednosti 2,5 mrd SIT), ki skupaj v vseh odhodkih predstavljajo 45 % delež, 
v stroških poslovanja pa 54 % delež, brez učinkov odhodkov poslovanja zaradi 
vzpostavitve obveznosti iz naslova plačila glavnice neplačanega prometnega davka pa 
57 % stroškov poslovanja. Delež stroškov dela in z delom povezanih stroškov se v 
prihodkih iz poslovanja povečuje: v letu 2001 znaša 53 %, v letu 2002 pa 59 %; 

bilančna vsota je konec leta 2002 znašala 18,4 mrd SIT inje v primerjavi z letom 2001 
manjša za 1,4 mrd SIT oz. za 7 %. Večji del premoženja je v dolgoročnih sredstvih 
(nepremičnine, oprema, finančne naložbe - 14,4 mrd SIT oz. 78 %), preostanek pa v 
kratkoročnih sredstvih in zalogah (4 mrd SIT oz. 22 %). V pasivi premoženjske 
bilance največji delež predstavljajo kratkoročne obveznosti (10,2 mrd SIT oz. 55,4 %). 
Kratkoročne obveznosti so se v primerjavi z letom 2001 povečale kar za 73 % oz. za 
4,3 mrd SIT, kar je v celoti rezultat vzpostavitve obveznosti za neplačani prometni 
davek (4,24 mrd SIT) in vzpostavitve obveznosti iz naslova izdvajanja RTV prispevka 
za financiranje t.i. nekomercialnih RTV programov (0,29 mrd SIT). Brez navedenih 
izrednih učinkov bi se skupna kratkoročna zadolženost RTVS koncem leta 2002 v 
primerjavi z letom 2001 celo nekoliko znižala. Lastni viri in dolgoročne obveznosti so 
konec leta 2002 znašali samo 8,2 mrd SIT in so se v primerjavi z letom 2001 znižali za 
5,9 mrd SIT oz. za 42 %. Razlog za to je negativni poslovni izid v letu 2002 v znesku 
5,5 mrd SIT, medtem ko ima računovodska vzpostavitev evidentiranja dolgoročnih 
finančnih naložb (2,1 mrd SIT) hkratni učinek na povečanje dolgoročnih obveznosti 
do ustanovitelja in na povečanje presežka odhodkov. Saldo dolgoročnih finančnih 
obveznosti (dolgoročni krediti) se je znižal za 140 mio SIT. Znesek obveznosti, ki 
imajo rok zapadlosti, po stanju na dan 31.1.2002 znaša 11.3 mrd SIT oz. 61.4 % 
bilančne vsote. 

NO vsled navedenega ugotavlja, da se je finančno premoženjsko stanje RTVS v letu 2002 
poslabšalo do te mere, da ga lahko označimo kot kritično. Z vidika stopnje zadolženosti je 
RTVS v stanju prezadolženosti in v primeru izvršbe davčnega dolga v stanju nelikvidnosti. 
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Poslovodstvo RTVS je tekom leta 2002 in v prvem polletju 2003 sprejemalo ukrepe v smislu 
racionalizacije stroškov, boljše izteijave zapadlih teijatev in ostale ukrepe s ciljem izboljšati 
gospodarnost poslovanja. Kljub temu NO ocenjuje, da brez intervencije ustanovitelja (gl. 
predlog pod tč. II.3) kratkoročna in dolgoročna sanacija nastalih razmer ni izvedljiva. 

V skladu z 19. členom ZR se primanjkljaj (presežek odhodkov nad prihodki) pokriva v skladu 
z zakonom in odločitvijo ustanovitelja pravne osebe. Primanjkljaj RTVS, ki je v letu 2002 
znašal 5.572.858 tisoč SIT je bil delno v znesku 570.276 tisoč SIT pokrit v breme presežka 
prihodkov iz preteklih let, tako da nepokriti del znaša 5.002.582 tisoč SIT, skupaj s 
primanjkljajem, ki je nastal zaradi uskladitve otvoritvene bilance pa 7.115.067 tisoč SIT. O 
načinu pokritja tega primanjkljaja mora v skladu z zakonom odločiti Republika Slovenija kot 
ustanoviteljica RTVS. 

III. ZAKLJUČEK 

Na podlagi ugotovitev iz predhodnih točk NO ocenjuje, daje stopnja entropije v RTVS višja, 
kot je običajno za podobne organizacije. Slabosti in pomanjkljivosti so predvsem posledica 
nekaterih zgrešenih odločitev v preteklosti, ki v tem momentu zelo negativno vplivajo na 
poslovanje RTVS, in posledica dejstva, da se v celotnem tranzicijskem obdobju niso 
učinkovito odpravljali vzroki slabega poslovanja. Običajno se je finančne in ostale probleme 
reševalo z zahtevami po povišanju RTV naročnine oz. prispevka, nihče pa se ni vprašal, ali je 
tako pridobljen prihodek porabljen učinkovito in gospodarno. Zanimivo je, da je RTVS na 
področju TV programov, kljub navedenemu, zadržala relativno visok (tretjinski) tržni delež v 
slovenskem medijskem prostoru in tudi na ostalih področjih javne službe dosegala določeno 
uspešnost. 

NO je v prvem letu svojega delovanja obravnaval številna posamična vprašanja in probleme, 
hkrati pa je poskušal identificirati ključne sistemske vzroke krize v poslovanju. 

Ključni sistemski vzroki krize v poslovanju RTVS so po mnenju NO naslednji: 

- toga in slabo učinkovita organizacijska struktura, velika lokacijska in organizacijska 
razpršenost, 

- neformalne komunikacije prevladujejo nad formalnimi, 
- preveliko število nivojev vodenja, 
- konkurenčnost trga (vstop tuje in domače konkurence na področju elektronskih 

medijev), 
- velika obremenjenost zaposlenih z administrativnimi opravili, 
- neučinkovito oglaševanje in pomanjkanje tržnih naporov, 
- visok in konstantno rastoč delež fiksnih stroškov v stroških in prihodkih iz poslovanja, 

visoki režijski stroški, 
- prezaposlenost in s tem povezan visok delež stroškov dela in z delom povezanih 

stroškov v skupnih stroških poslovanja, 
- prezadolženost (davčni dolg!), 
- zgrešeni projekti, 
- zastarel in neustrezen finančni in računovodski informacijski sistem, 

neustrezno delovanje interne revizije in notranjih kontrol, slaba finančna kontrola, 
- slaba organizacijska klima in kultura, problemi z delavci, 
- v preteklosti neustrezno pošlo vodenje in slab nadzor nad poslovanjem, 
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- samozadovoljnost in nezainteresiranost za pripravo strateških dokumentov in vizije 
poslovanja, 
neustrezne zakonodajne rešitve. 

NO ocenjuje, da novo poslovodstvo, ki je nastopilo svoj mandat v letu 2001, dobro pozna 
vzroke za krizo poslovanja in je v okviru svojih pristojnosti pristopilo k njihovi odpravi. V 
pripravi je tudi izdelava strategije dolgoročnega razvoja RTVS. Določene vzroke pa je možno 
odpraviti le z ukrepi in odločitvami ustanovitelja, zato si NO RTVS želi tvornejšega 
sodelovanja med ustanoviteljem in organi RTVS. 

NO je zaradi nakopičenih problemov privzel proaktivno vlogo, ne zgolj pasivno, in je v zvezi 
s konsolidacijo poslovanja RTVS sprejel številne sklepe. Poročila o njihovi izvršitvi bodo 
obravnavana na naslednjih sejah. Za potrebe Državnega zbora RS - Odbora za kulturo, 
šolstvo, mladino, znanost in šport bo NO o svojih nadaljnjih ugotovitvah pripravil dodatno 
poročilo. V kolikor bo Državni zbor RS - Odbor za kulturo, šolstvo, mladino, znanost in 
šport v tem času izkazal potrebo po razjasnitvi konkretnih vprašanj, predlagamo, da se to 
sporoči direktno predsedniku NO RTVS (ni potrebno posredovanje preko Vlade RS, saj je 
Državni zbor RS imenoval 5 članov NO, ki so po naravi stvari zavezani izpolnjevati sklepe in 
navodila Državnega zbora RS oz. njegovih delovnih teles). 

NO se pridružuje mnenju generalnega direktoija, da Slovenija potrebuje javno RTV, saj je 
edina strokovno usposobljena za uttjevanje in ohranjanje slovenskega jezika, slovenske 
kulturne ustvaijalnosti, nacionalnega arhivskega bogastva ter narodne identitete tako na 
domačih tleh kot v Evropski Uniji. Morda bi temu mnenju dodah še, da mora biti javna RTV 
učinkovita, uspešna, gospodarna, kvalitetna, inovativna in progresivna, uporabnikom in 
zaposlenim prijazna, skratka taka, da bomo lahko nanjo lahko vsi ponosni tudi v širših 
okvirih. NO upa, da se temu mnenju pridružuje tudi Državni zbor Republike Slovenije. 

PRIPRAVIL NADZORNI ODBOR RTV SLOVENIJA: 

Nikola Damjanić- predsednik, l.r. 

Alfred Šarlah - namestnik predsednika, l.r. 

dr. Alja Brglez, l.r. 

Alfred Killer, l.r. 

Venčeslav Radi,, l.r. 

Rajko Gerič, l.r. 

Tomaž Rane, l.r. 
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Spremembe in dopolnitve 

STATUTA JAVNEGA ZAVODA RTV 

SLOVENIJA (OdSSRTV-A) 

EPA 938 - III 

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
SVET RTV SLOVENIJA, KOLODVORSKA 2, 
1550 LJUBLJANA 

Ljubljana, 21 oktober 2003 

Zadeva: Spremembe In dopolnitve Statuta javnega 
zavoda RTV Slovenija 

Svet RTV Slovenija v prilogi pošilja usklajeno besedilo 

Sprememb in dopolnitev statuta javnega zavoda RTV Slovenija, 
ki ga je Svet RTV Slovenija ob upoštevanju mnenja zakonodajno 
pravne službe Državnega zbora RS, dopolnil in sprejel na 
izredni seji, dne 21. oktobra 2003. 

mag. Janez Kocijančič, l.r. 
predsednik Sveta RTV Slovenija 
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SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA 
JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA 

I. UVOD 

Razlogi za sprejem sprememb in dopolnitev statuta javnega zavoda Radiotelevizija 
Slovenija 

Statut javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija je potrebno uskladiti z določbami sprememb 
in dopolnitev zakona o Radioteleviziji Slovenija (v nadaljnjem besedilu: ZRTVS). ZRTVS je 
bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 18/1994 in prvotno besedilo zakona je 
bilo že upoštevano pri pripravi statuta, katerega prečiščeno besedilo je bilo sprejeto na 10. 
seji sveta RTV Slovenija; Državni zbor pa je dal soglasje k statutu z odlokom št. 010-01/90- 
4/47 dne 28.09.1995. 

V času od zadnjih dopolnitev statuta v letu 1995 pa do danes sta bila sprejeta dva zakona o 
spremembah in dopolnitvah ZRTVS in sicer: (a) ZRTVS - B (Ur. I. RS, št. 88/99) in (b) 
ZRTVS - C (Ur. I. RS, št. 79/01). Slednje spremembe so stopile v veljavo dne 25.10.2001. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS - C) določa 
tudi, da mora RTV Slovenija uskladiti svoje notranje akte s tem zakonom najpozneje v šestih 
mesecih od njegove uveljavitve. 

Spremembe in dopolnitve, ki jih določata ZRTVS - B in ZRTVS - C uvajajo posamezne 
novosti na področju financiranja (npr. naročnina za programe je odslej prispevek za 
programe in sodi v kategorijo javnih dajatev); in na področju upravljanja (soglasje 
predstavništev programskih delavcev v uredništvu je po novem le mnenje k imenovanju 
odgovornih urednikov programov). 

V poglavju o dejavnostih RTV Slovenija so opravljene posamezne spremembe kot logična 
posledica spremenjene standardne klasifikacije dejavnosti (Ur. I. RS št. 2/2002), poleg tega 
pa so dodane posamezne dejavnosti, ki so nastale istočasno s tehnološkim razvojem 
elektronskih medijev (npr. internet) ali pa so posledica razširitve programske ponudbe (npr. 
radijski program za informiranje tuje javnosti). Velik del dejavnosti javnega zavoda se vrši v 
OE Televizijska in Radijska produkcija; dodane so alinee, ki opredeljujejo dejavnost 
produkcijskih in postprodukcijskih tehnično-tehnoloških sistemov. 

Naslednja vsebinska sprememba je zahteva, da je potrebno za vodilna mesta v javnem 
zavodu imeti 5 let delovnih izkušenj in univerzitetno izobrazbo, kar pomeni izenačitev do 
sedaj različnih zahtev za posamezna vodilna mesta. 

Ostale spremembe so redakcijske narave. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V prvem odstavku 1. člena Statuta JZ RTV Slovenija (Ur. I. RS št. 66/95) se doda nov prvi 
stavek, ki se glasi: »Radiotelevizija Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in 
nacionalnega pomena, ki opravlja javno službo na področju radijske in televizijske 
dejavnosti, določene z Zakonom o RTV Slovenija.« 

V dosedanjem prvem stavku prvega odstavka, ki postane drugi stavek, se za besedama: 
»nacionalne in druge« črta beseda »posebne«. 

Drugi odstavek prvega člena se črta. 

Obrazložitev: 

Uskladitev s prvim odstavkom 1. člena ZRTVS. 

2. člen 

Prvi odstavek 2. člena se spremeni tako, da se glasi: »Ime Javnega zavoda je: Javni zavod 
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA.« 

V drugem odstavku 2. člena se za besedama »RTV SLOVENIJA« črta beseda »Ljubljana«. 

Obrazložitev: 

Uskladitev s prvim odstavkom 2. člena ZRTVS. 

3. člen 

3. člen se spremeni tako, da se glasi: »RTV Slovenija ima žig z besedilom: javni zavod 
RTV Slovenija.« 

Obrazložitev: 

Predlagano besedilo 3. člena statuta omogoča žig zavoda uskladiti s spremenjeno celostno podobo. 

4. člen 

7. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Dejavnosti RTV Slovenija kot javnega zavoda so: 

- 0/92.200. RADIJSKA IN TELEVIZIJSKA DEJAVNOST 

• Ustvarjanje, pripravljanje in oddajanje naslednjih radijskih in televizijskih programov: 

- dveh nacionalnih televizijskih programov; 
- treh nacionalnih radijskih programov; 
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- po enega radijskega oz. televizijskega programa za italijansko oz. madžarsko 
narodno skupnost (v nadaljnjem besedilu: narodnostni programi); 

- radijskih oz. televizijskih programov za slovenske narodne manjšine v sosednjih 
državah, v skladu z meddržavnimi pogodbami in protokoli; 
radijskih in televizijskih programov za tujo javnost; 

- radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov v Kopru in Mariboru; 
- teletekst; 

program RDS (Radio Data System); 
- ustvarjanje novih vsebinsko tehnoloških pristopov ter uvajanje novih multimedijskih 

storitev. 

• V radijskih in televizijskih programih mora RTV Slovenija zagotoviti: 

kakovostne, raznovrstne in uravnotežene informativne, kulturne, izobraževalne in 
razvedrilne vsebine; 

- ustvarjanje, poustvarjanje ter posredovanje umetniških del; 
- oddaje za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, slovenske izseljence in 

zdomce; 
uresničevanje ustavnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti na 
področju radijskega in televizijskega javnega obveščanja, povezovanje narodnih 
skupnosti z matičnim narodom ter vključevanje kulturnih ter drugih dosežkov 
italijanskega oz. madžarskega naroda v narodnostne programe; 

- enakopravno obveščanje o dogajanju v vseh delih Slovenije; 
- obveščanje o življenju in delu slovenskih narodnih manjšin v sosednjih državah; 
- vključevanje programov drugih radijskih in televizijskih organizacij ter neodvisnih 

producentov v Republiki Sloveniji ter vključevanje kakovostnih RTV programov iz 
evropskih držav ter kakovostnih programov iz drugih držav; 
obveščanje tuje javnosti o dogajanjih in dosežkih na kulturnem in drugih področjih v 
Republiki Sloveniji ter uveljavljanje slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti v 
tujini; 

- arhiviranje radijskih in televizijskih programov; 
- obveščanje slepih in gluhih državljanov v za njih prilagojenih tehnikah. 

Obveščanje o dogajanjih in predstavitev interesov pokrajin, programe za narodne 
skupnosti ter programe za slovenske narodne manjšine zagotavlja RTV Slovenija 
zlasti prek enot v Mariboru, Kopru in Lendavi ter prek lokalnih programov Murski val, 
Murska Sobota in Koroški radio, Slovenj Gradec. 

• Dejavnost produkcijskih in postprodukcijskih mobilnih in stacionarnih radijskih in 
televizijskih tehnično tehnoloških sistemov. 

- 0/92.310. UMETNIŠKO USTVARJANJE IN POUSTVARJANJE 

- orkestralna in zborovska reprodukcija glasbenih del ter produkcija glasbenih 
posnetkov 

- priprava in izvedba koncertov in drugih javnih prireditev 

- 0/92.100. FILMSKA IN VIDEO DEJAVNOST 

- kupovanje, prodaja, izmenjava in najem filmov in video filmov 
- snemanje filmov oz. video filmov 
- dejavnost fotofilmskega laboratorija 
- dejavnost filmskih in video študijev 

- 0/92.512. DEJAVNOST ARHIVOV 

- arhiviranje radijskih in TV oddaj 
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- 1/64.200. TELEKOMUNIKACIJE 

vzdrževanje in obratovanje objektov, naprav in opreme, ki so namenjeni sprejemom, 
oddajanju in razširjanju programov JZ RTV Slovenija ter drugih RTV organizacij 

- zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov JZ RTV Slovenija in programov drugih 
organizacij, ki jih oddaja oz. razširja 
tehnično posodabljanje in usklajevanje omrežja z radiodifuznimi omrežji evropskih 
držav ter zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov JZ RTV Slovenija in lokalnih 
nekomercialnih programov na območjih, na katerih živi slovenska narodna manjšina, 
v skladu z meddržavnimi pogodbami 

- K/70.200. DAJANJE LASTNIH NEPREMIČNIN V NAJEM 

oddajanje prostora v oddajniških objektih in na antenskih stolpih 

- K/71.340. DAJANJE DRUGIH STROJEV IN OPREME V NAJEM 

oddajanje naprav za prenos in oddajanje RA in TV signalov v podnajem 

- K/72.200. SVETOVANJE IN OSKRBA Z RAČUNALNIŠKIMI PROGRAMI 

svetovanje o računalniški programski opremi za radijske in televizijske programe ter 
delovanje uredništev in študijev 

- K/72.300. OBDELAVA PODATKOV 

računalniško obdelovanje podatkov 

- K/73.102. RAZISKOVANJE IN EKSPERIMENTALNI RAZVOJ NA PODROČJU 
TEHNOLOGIJE 

razvojna dejavnost na področju oddajnih produkcijskih in postprodukcijskih mobilnih 
in stacionarnih radijskih in televizijskih sistemov 

- K/74.130. RAZISKOVANJE TRGA IN JAVNEGA MNENJA 

raziskovanje javnega mnenja o RTV programih, analiza programov in raziskava 
medijev 

- K/74.203. ARHITEKTURNO IN GRADBENO PROJEKTIRANJE IN Z NJIM POVEZANO 
TEHNIČNO SVETOVANJE 

- K/74.204. DRUGO PROJEKTIRANJE IN TEHNIČNO SVETOVANJE 

- projektiranje, inženiring in tehnično svetovanje na področjih graditve, instaliranja, 
vzdrževanja in obratovanja RTV objektov in naprav, RTV prenosnega omrežja ter 
tehnično tehnoloških in energetskih sistemov za oddajanje in produkcijo RTV 
programov 

- izdelovanje investicijsko tehnične dokumentacije za graditev in za nabavo 
radiodifuznih objektov in naprav ter RTV produkcijskih in energetskih tehnično 
tehnoloških sistemov 

- K/74.300. TEHNIČNO PREIZKUŠANJE IN ANALIZIRANJE 

- tehnične meritve za oddajniške, antenske in energetske naprave ter produkcijsko 
, tehnično tehnološke RTV sisteme 
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- opravljanje tehničnih pregledov radijskih postaj, ter atestiranje kabelsko distribucijskih 
postaj in antenskih naprav 

- vzdrževanje RTV oddajnih, produkcijskih in energetskih tehnično tehnoloških 
sistemov 

- K/74.400. OGLAŠEVANJE 

- ekonomska propaganda, oglaševanje in reklamne storitve v radijskih in televizijskih 
programih 

- DE/22.140. IZDAJANJE POSNETIH NOSILCEV ZVOČNEGA ZAPISA 

-DE/22.150. DRUGO ZALOŽNIŠTVO 

- izdajanje publikacij s področja lastne RTV dejavnosti 

- DE/22.310. RAZMNOŽEVANJE ZVOČNIH ZAPISOV 

- DE/22.320. RAZMNOŽEVANJE VIDEO ZAPISOV 

- DJ /28.110 PROIZVODNJA KOVINSKIH KONSTRUKCIJ IN NJIHOVIH DELOV 

- izdelava nosilnih konstrukcij za antene na antenskih stolpih 

- DL/32.200 PROIZVODNJA RADIJSKIH IN TELEVIZIJSKIH ODDAJNIKOV, 
TELEFONSKIH IN TELEGRAFSKIH NAPRAV 

proizvodnja posameznih sklopov ali podsklopov oddajniške verige 

- D L/32.300. PROIZVODNJA RADIJSKIH IN TELEVIZIJSKIH SPREJEMNIKOV, 
NAPRAV IN OPREME ZA SNEMANJE IN PREDVAJANJE 

- izdelava tehničnih sredstev potrebnih za obratovanje RTV tehnike 

- DL/31.500. PROIZVODNJA OPREME ZA RAZSVETLJAVO IN ELEKTRIČNIH 
SVETILK 

- G/51.190. POSREDNIŠTVO PRI PRODAJI RAZNOVRSTNIH IZDELKOV 

posredništvo pri uvozu opreme rezervnih delov ter reprodukcijskega materiala za 
potrebe JZ RTV Slovenija 

- G/52.630. DRUGA TRGOVINA NA DROBNO ZUNAJ PRODAJALN 

- trženje s TV filmi, televizijskimi in radijskimi programi in z glasbenimi posnetki na 
domačem in tujem trgu 

- H/55.230. DEJAVNOST DRUGIH NASTANITVENIH OBRATOV 

- dajanje v najem nastanitvenih zmogljivosti v počitniških domovih 

- M/80.422. IZPOPOLNJEVANJE IN USPOSABLJANJE 

- izpopolnjevanje in usposabljanje za specifična delovna mesta v JZ RTV Slovenija, 
tako na programskem, kot tehnično tehnološkem področju delovanja 
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- K/74.1?0. RAČUNOVODSKE, KNJIGOVODSKE IN REVIZIJSKE DEJAVNOSTI, DAVČNO 
SVETOVANJE 

izterjava RTV naročnine 
pobiranje in izterjava prispevka 

Obrazložitev: 

Upoštevaje dejstvo, da je javni zavod RTV Slovenija pravna oseba in kot tak nosilec pravic in 
obveznosti, se iz statuta črta delitev dejavnosti na (a) dejavnost javnega zavoda, (b) radijsko in TV 
dejavnost, (c) dejavnost RTV tehnike, (d) dejavnost RTV Slovenija, potrebne za delovanje javnega 
zavoda RTV Slovenija in (e) druge storitve ter se vse skupaj opredeli kot dejavnost javnega zavoda 
RTV Slovenija. 

Dejavno st javnega zavoda RTV Slovenija je razširjena z vsebinami, s katerimi se zavod ob sprejemu 
sedaj veljavnega statuta še ni ukvarjal. Gre za uvajanje nekaterih novih vsebinsko- tehnoloških 
pristopov (npr.: multimedijske storitve, izobraževanje in obveščanje slepih in gluhih državljanov). 

5. člen 

V 9. členu se besedilo 6. točke za besedami: »program v LENDAVI« v celoti črta in 
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Magyar Musorok Studioja, Lendva,« 

Obrazložitev: 

Sprememba, opisana v prvem odstavku tega člena, je redakcijski popravek. 

6. člen 

V prvem, stavku 11. člena se za besedilom »Televizija Slovenija sestavljajo« črta beseda 
»tele« in nadomesti z besedo »naslednje«. 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba je redakcijski popravek. 

7. člen 

V 14. členu se za besedilom »Radio Slovenija sestavljajo« črta beseda »tele« in nadomesti z 
besedo »naslednje«. 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba je redakcijski popravek. 

8. člen 

21. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»Radijske in TV programe iz prejšnjega člena pripravljata uredništvi regionalnega 
radijskega oziroma TV programa ter uredništvi radijskega in TV programa v 
italijanskem jeziku. 
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Pripravo regionalnega radijskega in TV programa vodita in usklajujeta odgovorna 
urednika teh programov v sodelovanju z direktorjema radijskih in TV programov. 

TV in radijske programe iz prejšnjega člena pripravljajo naslednje uradniško 
producentske enote: 

1. UPE TV program za italijansko narodno skupnost, 
2. UPE radijski program za italijansko narodno skupnost, 
3. UPE regionalni TV program, 
4. UPE regionalni radijski program. 

Pripravo radijskega in televizijskega programa za italijansko narodno skupnost vodita 
in usklajujeta odgovorna urednika v sodelovanju in soglasju direktorja radijstkega in 
televizijskega programa za italijansko narodno skupnost. 

Organizacijske, poslovne in druge splošne zadeve vodi in usklajuje vodja 
regionalnega RTV centra.« 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba v drugem in tretjem odstavku je potrebna za uskladitev z organizacijskim 
aktom zavoda, ki določa notranjo organizacijo, način dela in poslovanja. 

9. člen 

Ka koncu 20. člena se besedilo »oddaje v tujih jezikih« šrta in nadomesti z besedilom 
»radijski programi za tujo javnost«. 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba ima pravni temelj v peti alinei prvega odstavka 3. člena ZRTVS, ki je že 
povzet v šesti alinei šestega odstavka 4. člena sprememb in dopolnitev statuta in predstavlja pravno- 
fonvalno uskladitev ter ureditev razmerja med regionalnim RTV centrom Maribor, njegovim 
uredništvom radijskega programa(ov) oziroma ustreznim odgovornim urednikom ter javnim zavodom, 
ki je izdajatelj radijskega programa za tujo javnost, torej Radia Slovenia International, saj se ta 
program dejansko ustvarja, pripravlja in oddaja v regionalnem centru. Zahteva po uskladitvi statuta 
izhaja tudi iz odločbe Ministrstva za kulturo z dne 07.12.2001 (opr. št. 006-222/99), s katero pristojno 
ministrstvo zavodu nalaga, da predloži temeljni pravni akt, iz katerega bo razvidna pravna ureditev 
medsebojnih razmerij med zavodom kot izdajateljem in uredništvom ter odgovornim urednikom 
radijskega programa Radio Slovenia International SI. 

10. člen 

21. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Radijske in TV programe iz prejšnjega člena pripravljata uredništvi regionalnega 
radijskega oziroma TV programa ter uredništvi radijskega in TV programa v 
madžarskem jeziku. 

Pripravo regionalnega radijskega In TV programa vodita in usklajujeta odgovorni 
urednik regionalnega radijskega programa v sodelovanju z direktorjem radijskih 
programov in odgovorni urednik regionalnega TV programa v sodelovanju z 
direktorjem TV programov. 
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TV in radijske programe iz prejšnjega člena pripravljajo naslednje uredniško 
producentske enote: 

1. UPE TV program za madžarsko narodno skupnost, 
2. UPE radijski program za madžarsko narodno skupnost, 
3. UPE regionalni TV program, 
4. UPE regionalni radijski program. 

Pripravo regionalnega radijskega in televizijskega programa za madžarsko narodno 
skupnost vodita in usklajujeta odgovorna urednika v sodelovanju in soglasju 
direktorja radijskega in televizijskega programa za madžarsko narodno skupnost 

Organizacijske, poslovne in druge splošne zadeve vodi in usklajuje vodja 
regionalnega RTV centra.« 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba v drugem in tretjem odstavku je potrebna za uskladitev z organizacijskim 
aktom zavoda, ki določa notranjo organizacijo, način dela in poslovanja. 

11. člen 

Prvi in drugi odstavek 24. člena se nadomestita z novim besedilom, ki se glasi: 
»RTV Slovenija oziroma njena organizacijska enota Oddajniki in zveze (v nadaljnjem 
besedilu: enota Oddajniki in zveze) opravlja naloge v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem 
in obratovanjem objektov, naprav in opreme, ki so namenjeni sprejemu, oddajanju in 
razširjanju programov RTV Slovenija ter radijskih in televizijskih programov drugih 
izdajateljev (razen kabelsko - distribucijskih sistemov, ki se gradijo in organizirajo po 
posebnih predpisih), skrbi za zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov RTV 
Slovenija in drugih programov, ki jih oddaja oziroma razširja, skrbi za tehnično 
posodabljanje in usklajenost omrežja z radiodifuznimi omrežji evropskih držav ter za 
zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenija in lokalnih programov na 
območjih, kjer živi slovenska narodna manjšina, v skladu z meddržavnimi 
pogodbami.« 

Tretji odstavek postane drugi odstavek. 

Doda se novi tretji odstavek ki se glasi: 
»Enota Oddajniki in zveze zagotavlja neodplačno tehnično razširjanje programov RTV 
Slovenija iz 3. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija ter radijskih in televizijskih 
programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo v skladu z zakonom o medijih.« 

V četrtem odstavku se beseda »direktor« nadomesti z besedo »vodja«. 

Obrazložitev: 

Sprememba tega člena je uskladitev statuta z besedilom 11. člena in prvega odstavka 12. člena 
ZRTVS. 

12. člen 

Besedilo prvega odstavka 25. člena se spremeni tako, da se glasi: »Založba kaset in plošč 
opravlja dejavnost, določeno v 16., 18. in 19. točki 7. člena tega Statuta.« 
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Obrazložitev: 

Uskladitev z besedilom 7. člena statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija. 

13. člen 

V 26. členu se za besedilom »način dela in poslovanja« doda novo besedilo, ki se glasi: 
»javnega zavoda RTV Slovenija«, besedilo: »število in delovno področje sodelavcev ter 
način organiziranja in delovanja služb« pa se črta. 

Obrazložitev: 

Organizacijski akt zavoda določa notranjo organizacijo, način dela in poslovanja: ostale modalitete pa 
so urejene z različnimi izvedbenimi akti. Popravek je torej redakcijske narave. 

14. člen 

Besedilo 4. podpoglavja IV. poglavja, ki je v statutu uvrščena pred 27. členom se za 
besedama »TV organizacijami« dopolni z novim besedilom, ki se glasi: »in neodvisnimi 
producenti audio vizualnih del.« 

Obrazložitev: 

Uskladitev s prvim odstavkom 6. člena ZRTVS. 

15. člen 

V drugem stavku prvega odstavka 30. člena se besedilo »zastopstvo uredništev in« črta in 
nadomesti z besedilom »predstavništva uredništev ali«. 

Drugi odstavek se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Tri člane izvolijo izmed sebe 
zaposleni v RTV Slovenija na neposrednih volitvah tako, da so zastopani informativna 
dejavnost, kulturno-umetniška dejavnost in tehnika, pri tem pa za člane Sveta RTV 
Slovenija po tej točki ne morejo biti izvoljene osebe, ki jih imenuje Svet RTV 
Slovenija.« 

Tretji odstavek se črta nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »Članom sveta RTV 
Slovenija, izvoljenim iz vrst zaposlenih na RTV Slovenija, se v času opravljanja 
funkcije ne sme odpovedati pogodbe o zaposlitvi, ne morejo biti določeni za 
tehnološke presežke, ni jim mogoče znižati plače ali jih kako drugače postavljati v 
manj ugoden oziroma podrejen položaj.« 

Drugi stavek četrtega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Če predstavnik zaposlenih 
v svetu ne deluje v skladu z interesi zaposlenih, je lahko odpoklican na način in po 
postopku, kot velja za razrešitev članov Sveta RTV Slovenija.« 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba v prvem odstavku je redakcijske narave. 

Predlagana sprememba v drugem odstavku je uskladitev statuta s peto točko prvega odstavka 16. 
člena ZRTVS. 
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Predlagana sprememba v tretjem odstavku, ki se nanaša na črtanje besedila, je posledica dejstva, da 
je besedilo tretjega odstavka veljavnega statuta že zajeto v drugem odstavku predlaganih sprememb 
statuta. Novo besedilo tretjega odstavka citiranega člena pa je posledica ugotovitve, da članom sveta, 
ki so izvoljeni iz vrst zaposlenih, ne ZRTVS niti statut ne nudita imunitete, kar lahko pomeni tudi oviro 
za njihovo neodvisno sodelovanje v svetu. 

Predlagana sprememba v četrtem odstavku pa je popravek prvotnega besedila, ki je predvideval, da 
se postopek razrešitve opravi po postopku, ki ga določa zakon za člane sveta delavcev; takšen zakon 
pa ne obstaja, zato je določba v tem delu neizvršijiva. 

16.člen 

V 3. točki prvega odstavka 31. člena statuta se za besedilom »letnih programskih planih« 
doda novo besedilo »in njihovih spremembah,« 

4. točka prvega odstavka se nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: » o predlogu 
spremembe višine prispevka,« 

V 10. točki prvega odstavka se beseda »direktorja« nadomesti z besedo »vodjo«. 

Doda se nova 13. točka z naslednjim besedilom: »o sprejemu tarif za oddajanje 
programov drugih izdajateljev,« 

Doda se nova 14. točka z naslednjim besedilom: »sprejema pogoje in merila javnega 
razpisa za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov.« 

Besedilo drugega odstavka 31. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: »Višina 
prispevka se določa z zakonom. Vlada lahko na predlog Sveta RTV Slovenija višino 
prispevka spremeni glede na porast življenjskih stroškov.« 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba v prvem odstavku je uskladitev statuta s peto alineo prvega odstavka 18. 
člena ZRTVS. 

Predlagana sprememba v drugem odstavku je uskladitev statuta s tretjo alineo prvega odstavka 18. 
člena ZRTVS. 

Predlagana sprememba v tretjem odstavku je uskladitev statuta s drugo alineo prvega odstavka 18. 
člena ZRTVS. 

Predlagana sprememba v četrtem odstavku je uskladitev statuta z drugim odstavkom 12. člena 
ZRTVS. 

Predlagana sprememba v petem odstavku je uskladitev statuta z drugim odstavkom 6. člena ZRTVS. 

Predlagana sprememba v petem odstavku je uskladitev statuta z tretjim odstavkom 15. člena ZRTVS. 

17. člen 

V 32. členu se črta besedilo 2. točke prvega odstavka. 

Točke 3., 4., in 5. postanejo točke 2., 3. in 4. 
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Obrazložitev: 

Svet javnega zavoda RTV Slovenija ni pogodbena stranka kolektivnih pogodb in zato ne more 
posegati v veljavnost ali neveljavnost le-teh. 

18. člen 

Prvi odstavek 33. člena se nadomestita z novim besedilom, ki se glasi: »Svet RTV Slovenija 
odloča o vseh zadevah z javnim glasovanjem.« 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba pomeni uskladitev s četrtim odstavkom 19. člena ZRTVS. 

19. člen 

V 35. členu se v 1. točki beseda »dejavnost« nadomesti z besedo »delo«. 

V 3. točki se za besedo »predlaga« doda beseda »programsko«. 

V 4. točki se za besedama »glede imenovanja« doda beseda: »in razrešitve«, beseda 
»direktorja« pa nadomesti z besedo »vodje« 

Doda se nova 11. točka, ki se glasi: »odloča o ukrepih za realizacijo letnega programsko 
poslovnega načrta,«. Točke 11. do 19. postanejo točke 12. do 20. 

V novi 13. točki se besedilo »višino RTV naročnine« nadomesti z novim besedilom, ki se 
glasi »višino prispevka«. 

V novi 14. točki se besedilo »razvojnih, programskih in poslovnih planov« nadomesti z novim 
besedilom, ki se glasi: »programsko poslovnega načrta RTV Slovenija«. 

V novi 15. točki se beseda »naročnino« nadomesti z besedo »prispevkom«. 

Obrazložitev: 

V prvem odstavku predlagana sprememba pomeni uskladitev statuta z 21. členom ZRTVS. 

V drugem odstavku predlagana sprememba pomeni uskladitev s 13. točko 35. člena statuta, v 
povezavi s 43. členom statuta. 

V tretjem odstavku predlagana sprememba je logična posledica tega, da isti organ odloča o 
imenovanju in razrešitvi in v kolikor se predpostavlja pridobitev mnenja generalnega direktorja k 
imenovanju programskih direktorjev in vodje organizacijske enote Oddajniki in zveze, se pridobitev le- 
tega predpostavlja tudi za razrešitev z omenjenih funkcij. 

V četrtem odstavku predlagana sprememba pomeni uskladitev z drugim odstavkom 21. člena ZRTVS. 

V petem odstavku predlagana sprememba je zgolj posledica, da zakon uporablja termin »prispevek« 
za programe in ga tretira kot javno dajatev. 

V šestem odstavku predlagana sprememba je nujna, kajti programsko-poslovni načrt javnega zavoda 
RTV Slovenija je temeljni dokument zavoda, ki ureja delovanje celotnega zavoda in se pod tem 
nazivom že dlje časa pojavlja v praksi. 

V sedmem odstavku predlagana sprememba pomeni uskladitev s 14. členom ZRTVS. 
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20. člen 

V 37. členu se v drugi alinei za besedo »mora« doda beseda »univerzitetno«. 

Doda se nova sedma alinea, ki se glasi: »imeti mora 5 let delovnih izkušenj na 
vodstvenih delovnih mestih«. 

Prvotna sedma alinea postane osma alinea. 

Obrazložitev: 

V prvem odstavku predlagana sprememba pomeni uskladitev z Zakonom o visokem šolstvu. 

V drugem odstavku predlagana sprememba je smiselna, glede na to, da je ena temeljnih nalog 
generalnega direktorja organiziranje in vodenje dela in poslovanja zavoda (gre za vodstveno funkcijo, 
za opravljanje katere mora imeti določene predhodne izkušnje). 

V tretjem odstavku predlagana sprememba je posledica spremembe, opisane v prejšnjem odstavku. 

21. člen 

V tretjem odstavku 38. člena se za besedo »Svet« črta besedilo: »pred sprejemom sklepa o 
razrešitvi«. 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba pomeni uskladitev z Zakonom o delovnih razmerjih. 

22. člen 

V prvem odstavku 39. člena se za besedo »odbora« doda besedilo: »v okviru njegovih 
pristojnosti«. 

Obrazložitev: 

V prvem odstavku predlagana sprememba pomeni uskladitev statuta z 62. členom statuta. 

23. člen 

V drugem odstavku 40. člena se beseda »tele« črta in nadomesti z besedo »naslednje«. 

Obrazložitev: 

Gre za redakcijski popravek. 

24. člen 

V 42. členu se v drugi alinei prvega odstavka pred besedo »visokošolska« doda beseda 
»univerzitetna«. 

V tretji alinei se besedilo »italijanščine oz. madžarščine« črta in nadomesti z besedilom 
»italijanskega oz. madžarskega jezika«. 
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Besedilo četrte alinee se spremeni tako, da se glasi: »najmanj 5 let delovnih izkušenj na 
področju kulturno - umetniške ali medijske dejavnosti,« 

Obrazložitev: 

V prvem odstavku predlagana sprememba pomeni uskladitev z Zakonom o visokem šolstvu. 

V drugem odstavku predlagani spremembi sta redakcijske narave. 

V tretjem odstavku predlagana sprememba statuta je redakcijske narave. 

25. člen 

V prvem odstavku 43. člena se beseda »tele« črta in nadomesti z besedo »naslednje«. 

V prvi alinei prvega odstavka se za besedilom «programske načrte v okviru« doda beseda 
»programsko«, beseda »plana« pa nadomesti z besedo »načrta«. 

Obrazložitev: 

V prvem odstavku predlagana sprememba je redakcijske narave. 

V drugem odstavku predlagana sprememba je utemeljena v obrazložitvi petega odstavka 16. člena 
predlaganih sprememb. 

26. člen 

V prvem stavku prvega odstavka 45. člena se za besedilom »je bil imenovan« črta vejica in 
besedi »in to«, beseda »tehle« pa se nadomesti z besedo » naslednjih«. 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba je redakcijske narave. 

27. člen 

V uvodnem stavku 46. člena se beseda »tele« črta in nadomesti z besedo »naslednje«. 

V drugi alinei se za besedo »sprejetim« črta besedilo »programsko-produkcijskim« in 
nadomesti z novim besedilom »programsko poslovnim«. 

V tretji alinei se za besedo »urednikov« postavi podpičje, nadaljnje besedilo »programov in 
uredništev« pa črta. 

V četrti alinei se za besedilom »finančnih sredstev v skladu s« celotno besedilo nadomesti z 
novim besedilom, ki se glasi: »programsko poslovnim načrtom RTV Slovenija.« 

Obrazložitev: 

V drugem in četrtem odstavku predlagana sprememba je utemeljena v obrazložitvi petega odstavka 
16. člena predlaganih sprememb statuta. 

V prvem in tretjem odstavku predlagana sprememba je redakcijske narave. 
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28. člen 

Besedilo prvega odstavka 47. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Odgovornega urednika programa imenuje in razrešuje Svet RTV Slovenija na podlagi 
javnega razpisa na predlog direktorja radijskih programov oziroma direktorja 
televizijskih programov po poprejšnjem mnenju predstavništva programskih delavcev 
v uredništvu, katerega delo vodi odgovorni urednik.« 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 
V primeru, da direktor radijskih oziroma direktor televizijskih programov predlaga v 
imenovanje Svetu RTV Slovenija za odgovornega urednika kandidata, ki ni dobil 
pozitivnega mnenja predstavništva programskih delavcev v uredništvu, ima to 
predstavništvo pravico predlagati v imenovanje Svetu RTV Slovenija kandidata, ki je 
dobii njegovo pozitivno mnenje. V takem primeru Svet RTV Slovenija na seji odloča o 
imenovanju odgovornega urednika izmed kandidatov, ki jih je predlagal direktor 
radijskih oziroma direktor televizijskih programov in predstavništvo programskih 
delavcev v uredništvu. 

Prvotni drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek. 

Obrazložitev: 

V prvem odstavku predlagana sprememba pomeni uskladitev statuta s petim odstavkom 20. člena 
ZRTVS. 

V drugem odstavku predlagana sprememba pomeni uskladitev statuta s šestim odstavkom 20. člena 
ZRTVS. 

29. člen 

V drugi alinei 48. člena beseda »visoko« nadomesti z besedama: »univerzitetno 
visokošolsko«. 

Tretja alinea se spremeni, tako da se glasi: »imeti mora 5 let aktivnega novinarskega dela 
(za odgovorne urednike informativnih in izobraževalnih programov) oz. 5 let 
ustvarjalnega dela na kulturnem oz. umetniškem področju (za odgovorne urednike 
kulturnih in umetniških programov) oz. 5 let aktivnega novinarskega dela ali 5 let 
ustvarjalnega dela na kulturnem oz. umetniškem področju (za odgovorne urednike 
razvedrilnih in športnih programov), 

V peti alinei se beseda »madžarščino« nadomesti z besedilom »madžarski jezik«. 

Obrazložitev: 

V prvem odstavku predlagana sprememba pomeni uskladitev z Zakonom o visokem šolstvu. 

V drugem odstavku predlagana sprememba statuta pomeni po eni strani izenačitev do sedaj različno 
zahtevanih izkušenj za vodilna delovna mesta, po drugi strani pa postavlja zahtevo po predhodnih 
izkušnjah, ki so neobhodno potrebne za opravljanje funkcije odgovornega urednika. 

V tretjem odstavku predlagana sprememba je redakcijske narave. 
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30. člen 

V besedilu mednaslova pred 49. členom se beseda »Direktor« nadomesti z besedo »Vodja«. 

Obrazložitev: 

Gre za uskladitev statuta z drugim odstavkom 20. člena ZRTVS. 

31. člen 

V prvem, drugem in tretjem odstavku 49. člena se beseda »Direktor« nadomesti z besedo 
»Vodja«. 

Obrazložitev: 

Gre za uskladitev statuta z drugim odstavkom 20. člena ZRTVS. 

32. člen 

V uvodnem stavku 50. člena se beseda »direktorja« nadomesti z besedo »vodje«. 

V drugi alinei se pred besedo »visokošolska« doda beseda »univerzitetna«. 

V četrti alinei se za besedo »področja« besedilo nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 
»tehničnih dejavnosti«. 

Obrazložitev: 

V prvem odstavku gre za uskladitev statuta z drugim odstavkom 20. člena ZRTVS. 

V drugem odstavku predlagana sprememba pomeni uskladitev z Zakonom o visokem šolstvu. 

V tretjem odstavku gre za redakcijski popravek; termin »tehničnih dejavnosti« pa je širši pojem od 
termina »telekomunikacij* in v tem svojstvu primernejši, ker omogoča širšemu krogu kandidatov, da 
pod enakimi pogoji kandidirajo za vodjo organizacijske enote Oddajniki in zveze. 

33. člen 

V 51. členu se beseda »Direktor« nadomesti z besedo »Vodja«. 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba pomeni uskladitev statuta z drugim odstavkom 20. člena ZRTVS. 

34. člen 

V 56. členu se beseda »naročnikov« nadomesti z besedo »zavezancev«. 
« 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba pomeni uskladitev statuta z določbami prvega odstavka 15.a člena ZRTVS. 
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35. člen 

Prvi trije odstavki 60. člena se nadomestijo z dvema novima odstavkoma, ki se glasita: 
»RTV Slovenija ima nadzorni odbor, ki šteje sedem članov. 

Državni zbor imenuje in razrešuje pet članov, od teh dva na predlog vlade, delavci RTV 
Slovenija pa na neposrednih volitvah izvolijo dva člana.« 

Prvotni četrti odstavek postane tretji odstavek. 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba statuta pomeni uskladitev s prvim odstavkom 24. člena ZRTVS. 

36. člen 

V četrti alinei 62. člena se beseda »naročnina« nadomesti z besedilom » sredstva RTV 
prispevka« in črta beseda »sistemska«. 

Besedilo šeste alinee se spremeni, tako da se glasi: 
»- pisno obvešča Svet RTV Slovenija, državni zbor in ministra, pristojnega za medije, o 
svojih ugotovitvah;« 

Obrazložitev: 

V prvem odstavku predlagana sprememba statuta pomeni uskladitev z določbami ZRTVS. ki namesto 
termina »naročnina<r uporablja termin »prispevek«. 

V drugem odstavku predlagana sprememba statuta pomeni uskladitev z Zakonom o medijih. 

37. člen 

Besedilo 64. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 
»V enoti Oddajniki in zveze se oblikuje nadzorni svet, v katerega imenujejo: dva člana 
Svet RTV Slovenija, na predlog generalnega direktorja, dva člana vlada, enega člana 
Svet za radiodifuzijo, enega člana pa Združenje za tisk in medije pri Gospodarski 
zbornici Slovenije.« 

Doda se novi drugi odstavek, ki se glasi: 
»Člani nadzornega sveta s.e Imenujejo za 4 leta in so lahko ponovno imenovani.« 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba pomeni uskladitev z drugim in tretjim odstavkom 12. člena ZRTVS. 

38. člen 

Naslov 9. podpoglavja IV. poglavja se spremeni tako, da se glasi: »Predstavništvo 
uredništev«. 
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Besedilo 69. člena se nadomesti z dvema novima odstavkoma, ki se glasita: 
»V uredniško-producentskih enotah, ki štejejo več kot 20 programskih delavcev, 
programski delavci izvolijo svoje predstavništvo. 

V uredniško-producentskih enotah, ki štejejo 20 ali manj programskih delavcev, 
programski delavci lahko izvolijo svoje predstavništvo ali se odločijo, da bodo svoje 
interese zagovarjali in izražali vsi programski delavci uredniško-producentske enote. 
Programski delavci uredniško producentske enote odločijo o izvolitvi predstavništva z 
večino glasov navzočih članov.« 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba pomeni zgolj izvedbeno določbo osmega odstavka 20. člena ZRTVS. 

39. člen 

V uvodnem stavku prvega odstavka 70. člena se beseda »tele« nadomesti z besedo 
»naslednje«. 

Prva točka prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »1. daje mnenje k imenovanju 
odgovornega urednika oziroma primeru, da direktor radijskih oziroma direktor 
televizijskih programov predlaga v imenovanje Svetu RTV Slovenija za odgovornega 
urednika kandidata, ki ni dobil pozitivnega mnenja predstavništva programskih 
delavcev v uredništvu, predlaga svojega kandidata,« 

V drugem odstavku se za besedilom »s posebnim aktom« postavi piko, ostalo besedilo pa 
črta. 

V prvem, drugem in tretjem odstavku se beseda »zastopstvo« oziroma beseda »zastopstva« 
nadomesti z besedo »predstavništvo« oziroma besedo »predstavništva«. 

Obrazložitev: 

V prvem odstavku predlagana sprememba je redakcijske narave. 

V drugem odstavku predlagana sprememba pomeni uskladitev s petim in šestim odstavkom 20. člena 
ZRTVS. 

V tretjem odstavku predlagana sprememba je redakcijske narave; navedeni akt se sprejme na nivoju 
javnega zavoda. 

V četrtem odstavku predlagana sprememba pomeni uskladitev s osmim odstavkom 20. člena ZRTVS. 

40. člen 

V prvem odstavku 72. člena se za besedilom »za druge namene na podlagi« besedilo do 
konca odstavka nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »usklajenega letnega 
programsko poslovnega načrta RTV Slovenija«. 

V tretjem odstavku se beseda »naročnine« nadomesti z besedo »prispevka«. 

Četrti odstavek se črta. 
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Obrazložitev: 

V prvem odstavku predlagana sprememba pomeni uskladitev statuta s petim odstavkom 20. člena 
ZRTVS. 

V drugem odstavku predlagana sprememba je uskladitev s terminom, ki ga uporablja ZRTVS. 

V tretjem odstavku predlagana sprememba je redakcijske narave. 

Predlagana sprememba v četrtem odstavku pomeni uskladitev z določili Zakona o medijih. Proračun 
RS v prihodnje (od leta 2002 dalje) ne vključuje več proračunske postavke namenjene za 
sofinanciranje izgradnje oddajniškega omrežja za programe RTV Slovenija. 

41. člen 

Tretji odstavek 74. člena se črta. 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba pomeni uskladitev z določili št. 1 Slovenskega računovodskega standarda in 
10. člena Navodila o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih 
osnovnih sredstev (Ur.l. RS, št. 54/2002). 

42. člen 

V prvem odstavku 75. člena se za besedama »posluje prek« besedilo do konca odstavka 
nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: »enotnega zakladniškega računa«. 

Besedilo drugega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Sredstva iz plačil storitev OE 
Oddajniki in zveze se vodijo na posebnem računu pri enoti OZ.« 

Tretji odstavek se črta. 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba v prvem odstavku je redakcijske narave. 

Predlagana sprememba v drugem odstavku pomeni uskladitev z določili 12. člena ZRTVS. 

Predlagana sprememba v tretjem odstavku pomeni uskladitev z določili Zakona o računovodstvu (Ur. 
I. RS, št. 23A9). 

43. člen 

V četrtem odstavku 76. člena statuta besedilo »v Ur. L. R Slovenije« nadomesti z besedilom 
»v skladu z Zakonom o računovodstvu«. 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba je redakcijske narave. 
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44. člen 

V prvem odstavku 79. člena se za besedilom »v okviru programske zasnove« postavi vejico 
in doda novo besedilo, ki se glasi: »poklicnih meril in načel novinarske etike v programih 
RTV Slovenija«. 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba pomeni dopolnitev termina »stanovski kodeks« in velja le za novinarje. 
Stanovski kodeks urednikov in programskih delavcev pa ne obstaja. 

45. člen 

V četrti točki prvega odstavka 81. člena se črta besedilo, ki se glasi: »(stanovanjski standard, 
letovanje, izobraževanje, pomoči itd.)«. 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba je posledica tega, da so posamezne kategorije socialnega položaja delavcev 
podrobneje urejene v posameznih kolektivnih pogodbah. 

46. člen 

V prvem stavku 82. člena statuta se za besedilom »delovna razmerja« postavi vejico in doda 
novo besedilo, ki se glasi: »avtorska in izvajalska dela«. 

Obrazložitev: 

Predlagana sprememba je posledica dejstva, da sedanje besedilo statuta ne določa, s katerimi akti se 
urejajo avtorska in izvajalska dela. 

47. člen 

Te spremembe statuta začnejo veljati z dnem, ko da nanj soglasje Državni zbor Republike 
Slovenije. 

Ljubljana, 21.10.2003 

mag. Janez Kocijančič, l.r. 
predsednik Sveta RTV Slovenija 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   

i Naslov:  

I Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

I Davčna številka:  

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum:   

i Podpis naročnika (-ce) 02. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
1 ŠUBIČEVA4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
i  
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SETVevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolar|ev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa -TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
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