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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 : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



pi"edlog zakona o 

DOPOLNITVAH ZAKONA 0 POSLOVNIH 

a STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTORIH 

(ZPSPP-C) 

' skrajšani postopek - EPA 1123 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2003-2511-0152 
Številka: 360-01/2004-1 
Ljubljana, 29.01.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 59. redni seji dne 29.1.2004 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O 
POSLOVNIH STAVBAH IN POSLOVNIH PROSTORIH, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 142. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
Postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o dopolnitvah zakona 
0 poslovnih stavbah in poslovnih prostorih obravnava po 
skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevne dopolnitve 

zakona, ki so posledica odločbe Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije z dne 28.11.2002 in pomenijo le uskladitev zakonskih 
določb odločbi Ustavnega sodišča 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 pri delu Državnega zbora Republike Slovenije 
in njegovih delovnih teles sodelovali: 

mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
- Jože Novak, državni sekretar v Ministrstvu za okolje, 

prostor in energijo, 
Barbara Starič Strajnar, državna podsekretarka v 
Ministrstvu za okolje, prostor in energijo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

pRedlog zakona o dopolnitvah 
Zakona o poslovnih stavbah in 

poslovnih prostorih (zpspp-c) 

'• OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

^akon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (ZPSPP) je bil 
sPrejet davnega leta 1974 (Uradni list št. 18/74) ter ostaja v veljavi 
na Podlagi 4. člena Zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o 
sarnostojnosti in neodvisnosti RS in na podlagi 1. člena Zakona 
*a izvedbo Ustave. V tem času je bil že šestkrat spremenjen in 
a°Polnjen. Zakon ureja predmet, nastanek in prenehanje 

najemnega razmerja glede poslovnih stavb in poslovnih prostorov. 
Zadnje celovite spremembe in dopolnitve zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih, ki so bile sprejete leta 2000 (Uradni 
list RS, št. 32/00) je Ustavno sodišče v celoti razveljavilo s svojo 
odločbo, objavljeno v Uradnem listu RS št. 102/2002. Z zadnjimi 
spremembami in dopolnitvami zakona, ki so bile kasneje 
razveljavljene, je zakonodajalec predvsem želel zavarovati lastna 
vlaganja najemnikov poslovnih prostorov ter zaščititi tiste 
najemnike poslovnih prostorov - fizične osebe, ki imajo poslovni 
prostor v najemu zaradi opravljanja dejavnosti, ki jim predstavlja 
osnovni vir preživljanja ter omejiti višino najemnine za poslovne 
prostore. Ta zaščita naj bi veljala za vse najemnike poslovnih 
stavb in poslovnih prostorov, ki so najemna razmerja sklenili pred 
31.12.1993. 
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Ustavno sodišče je v svoji zadnji odločbi ugotovilo, da kljub temu, 
da bi morali biti vsi zakoni usklajeni z ustavo do 31.12.1993, ni 
mogoče šteti, da so bila najemna razmerja, sklenjena po uveljavitvi 
ustave t.j.23.121991 in do 31.12.1993, sklenjena v obdobju 
prejšnjih družbenoekonomskih razmerij in zato potrebna 
posebnega pravnega varstva. 

Ustavno sodišče je glede lastnih vlaganj najemnika poslovnega 
prostora ugotovilo, da je mogoče zahtevke za povračilo vlaganj 
uveljavljati že na podlagi samega osnovnega Zakona o poslovnih 
stavbah in poslovnih prostorih, na podlagi Stanovanjskega zakona, 
zakona o denacionalizaciji ter na podlagi pogodbenega prava in 
po splošnih predpisih, poleg tega pa se postavlja vprašanje ali 
najemnik povračilo vlaganj res lahko v vseh primerih zahteva od 
najemodajalca. Glede na časovno odmaknjenost podržavljenja 
so možni primeri, ko je najemnik v najem dobil nepremičnino, ki je 
bila v času oddaje njemu v najem v bistveno slabšem stanju kot 
takrat, ko je bila podržavljena. S svojimi vlaganji je tako najemnik 
nepremično zgolj obnovil do stanja, v katerem je bila podržavljena. 
Najemodajalec - t.j. denacionalizacijski upravičenec tako z vračilom 
ni okoriščen, tako da bi dolžnost njegovega vračila pomenila poseg 
v pravico do zasebne lastnine. Če med pogodbenicama ni 
sporazuma o vlaganjih, lahko o zahtevku za povračilo vlaganj in 
o njihovi višini odloča le sodišče. Če torej najemnega razmerja ne 
bi bilo možno odpovedati dokler sodišče ne bi odločilo o povečani 
vrednosti poslovnega prostora, kljub temu, da bi se npr. kasneje 
izkazalo, da do povečanja vrednosti ni prišlo, bi to pomenilo poseg 
v pravico do zasebne lastnine. 

Glede povrnitve lastnih vlaganj najemnikov poslovnih prostorov 
je Ustavno sodišče menilo, da če je za zavarovanje terjatev 
najemnikov iz naslova vlaganj potrebna še možnost omejitve 
prepovedi odpovedi najemnega razmerja, poleg možnosti, ki jih 
imajo sicer upniki za zavarovanje svojih terjatev, in ki jo imajo 
najemniki denacionaliziranih poslovnih prostorov, kjer je povečana 
vrednost znana, bi moral zakonodajalec tak ukrep urediti na način, 
ki v pravni položaj najemodajalca kot lastnika ne bi posegel v 
primerih, ko se izkaže, da je terjatev neutemeljena. Obstoj same 
terjatve sam po sebi še ne more biti razlog za omejitev lastninskih 
upravičenj najemodajalca. 

Glede varovanja najemnih razmerjih fizičnim osebam, ki imajo 
poslovne prostore v najemu kot poglavitni vir preživljanja sebe in 
svoje družine, bi zakonodajalec lahko za določen čas podaljšal 
enoletni odpovedni rok, če navedenega cilja ne bi mogel doseči 
na drug način ali z blažjim posegom v ustavno pravico. Tudi glede 
omejitve najemnin za poslovne stavbe in poslovne prostore je 
Ustavno sodišče ugotovilo, da taka omejitev posega v svobodo 
na premoženjskem področju vsakega najemodajalca, še posebej 
pa ni razloga, ki bi v okviru socialne in gospodarske funkcije 
lastnine lahko določenemu krogu oseb zagotavljala finančne 
ugodnosti na račun najemodajalcev. 

II. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

S predlaganimi dopolnitvami zakona se skuša ob upoštevanju 
vseh zgoraj navedenih ugotovitev ustavnega sodišča ob 
razveljavitvi zadnjih sprememb in dopolnitev zakona olajšati položaj 
tistim najemnikov poslovnih stavb in poslovnih prostorov, ki so 
sklenili najemne pogodbe za nedoločen čas pred 23.12.1991, 
torej pred sprejetjem nove Ustave in torej pred spremembo 
družbenoekonomskih odnosov, opravljanje dejavnosti v 
poslovnem prostoru pa za najemnika - fizično osebo predstavlja 
poglavitni vir preživljanja. 

Višino najemnine se ne poskuša več omejevati z določanja ^ 
najvišjih dovoljenih stopenj od vrednosti nepremičnine, pač pa ^ 
s predlogom zakona o dopolnitvah zakona prepoveduje 
zaračunavanje najemnine, ki bi bila višja od ostalih povprec 
najemnin za podoben poslovni prostor na približno isti lokacl''' 
čimer se ne posega več v svobodo na premoženjskem podro i 
najemodajalca. 

Glede podaljšanja odpovednega roka za najemnega razmerja, 
sklenjena za nedoločen čas na pet let predlagatelj meni, da I 
takšen rok primeren, da si najemnik v tem odpovednem ro 
priskrbi drug poslovni prostor za opravljanje dejavnosti, ki 
pomeni edini vir preživljanja. Predlog zakona o dopolnitvah zak° 
pa tudi opredeljuje, kdaj se šteje, da pomeni opravljanje doloce ^ 
dejavnosti poglavitni vir preživljanja fizične osebe - najemnika 
njegove družine. 

Glede vračila lastnih vlaganj najemnik predlog zakona 0 

dopolnitvah zakona predvideva, da lahko v primeru, ko je najem 
z vlaganji v nepremičnino vrednost nepremičnine le ohranja 
stanju, v kakršnem je bila ob podržavljenju, zahteva povrni 
teh vlaganj o zavezanca za denacionalizacijo in ne od sedanjeg 
najemodajalca, saj je le-ta kot upravičenec do denacionalizad 
dobil nepremičnino nazaj v stanju v kakršnem je bila nepremični 
ob podržavljenju in torej z vlaganji najemnika ni okoriščen. 

III. OCENA FINANČNIH POSLEDIC PREDLOGA 
ZAKONA 

Zaradi dopolnitev tega zakona ne bodo nastale nobene n°ve 

finančne posledice za državni proračun. 

IV. NAVEDBA O SREDSTVIH ZA IZVAJANJE 
ZAKONA V DRŽAVNEM PRORAČUNU 

Ker ni novih finančnih obremenitev tudi ni potrebno zagotoV'" 
dodatnih sredstev v državnem proračunu. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 
(dopolnitve) 

V zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni lis' 
SRS, št. 18/74, 34/88 in Uradni list RS št. 32/00 in 102/02 - Odl.UW 
se za 35. členom dodajo novi 35.a, 35.b, 35.c in 35.č člen, ki 5 

glasijo: 

"35.a člen 
(uporaba določb 35.b do 35.Č člena tega zakona) 

1) Določbe 35.b do 35.Č člena tega zakona se uporabljajo za 
najemna razmerja za poslovne prostore, sklenjena pred 2 • 
decembrom 1991 za nedoločen čas, če je bil poslovni prosto 
ob sklenitvi najemne pogodbe v družbeni lastnini. 

2) Prejšnji odstavek velja tudi v primerih, kadar je najem"0 

pogodbo, s katero je bilo z istim najemnikom sklenjeno najem"0 

razmerje, ki izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka, 
nadomestila pogodba sklenjena po 23. decembru 1991- 
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35.b člen 
(višina najemnine) 

1) Najemnina za poslovni prostor ne more biti višja od povprečne 
najemnine za podoben poslovni prostor na približno isti lokaciji, 
ki jo ugotovi pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin 
slovenskega inštituta za revizijo. 

Za izračun najemnine po prejšnjem odstavku se za čas, dokler 
najemniku niso povrnjena vlaganja v poslovni prostor, 
upošteva stanje poslovnega prostora po stanju pred 
najemnikovimi vlaganji. 

35.c člen 
(omejitev odpovedi zaradi vlaganj najemnika) 

Najemodajalec ne more zoper voljo najemnika odpovedati 
najemnega razmerja za poslovni prostor, dokler najemniku 
niso povrnjena vlaganja v poslovni prostor po 17. členu tega 
zakona in vlaganja, s katerimi je najemnik povečal vrednost 
poslovnega prostora, opravljena pred 23. decembrom 1991. 

2) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja, kadar gre za 
odstop od pogodbe po 28. členu tega zakona. 

V primerih, ko je poslovni prostor obnovljen do njegove 
vrednosti ob podržavljanju, povrne najemniku vlaganja v celoti 
zavezanec za denacionalizacijo. 

Kadar sta obstoj ali višina vlaganj po prvem, drugem ali tretjem 
odstavku tega člena sporna, ju na zahtevo lastnika ali 
najemnika ugotovi sodišče v nepravdnem postopku ali o njima 
odloči v postopku zaradi sodne odpovedi najemne pogodbe 
kot o predhodnem vprašanju 

5) Če se višina vlaganj iz prvega odstavka tega člena na podlagi 
Predpisa, ki ureja vračanje premoženja ugotavlja v postopku 
Pri upravnem organu pristojnem za odločanje o povračilu 
vlaganj najemnikom poslovnih prostorov, sodišče v primerih 
'z prejšnjih odstavkov samo ne ugotavlja višine vlaganj v tem 
delu, postopek zaradi sodne odpovedi najemne pogodbe pa 
v primeru spora prekine do pravnomočne rešitve takšnega 
upravnega postopka. 

35.Č člen 
(odpovedni rok pri najemniku - fizični osebi) 

1) Odpovedni rok za odpoved najemnega razmerja sklenjenega 
za nedoločen čas ne sme biti krajši od petih let, če se najemna 

pogodba odpoveduje najemniku, ki je fizična oseba in v 
poslovnem prostoru opravlja dejavnost, ki pomeni poglavitni 
vir preživljanja zanj in njegovo družino. 

2) Za poglavitni vir preživljanja iz prejšnjega odstavka se šteje 
opravljanje dejavnosti v primerih, ko je podana ena od 
naslednjih okoliščin: 

če opravljanje dejavnosti v poslovnem prostoru predstavlja 
edino redno zaposlitev najemnika; 
če je poslovni prostor nujno potreben za opravljanje dejavnosti 
najemnika, s katero se najemnik preživlja; 
če najemnik od opravljanja dejavnosti v poslovnem prostoru 
prejema dohodke, ob katerih izgubi bi bili najemnik oziroma 
njegova družina spravljeni v pomanjkanje, kar pomeni, da bi 
se dohodki najemnikovega gospodinjstva zmanjšali do te mere, 
da bi bil reden dohodek na gospodinjskega člana manjši od 
zajamčene plače v Republiki Sloveniji. 

3) Okoliščine iz prejšnjega odstavka se ugotavljajo glede na 
dejansko stanje v zadnjem preteklem koledarskem letu pred 
izdajo naloga za izpraznitev poslovnega prostora.«. 

2. člen 
(nadaljevanje postopkov) 

1) Določbe tega zakona se uporabljajo za vse postopke, v katerih 
sodišče prve stopnje do uveljavitve tega zakona še ni odločilo 
o ugovoru najemnika zoper nalog za izpraznitev poslovnega 
prostora. 

2) Če bo po uveljavitvi tega zakona sodišče druge stopnje 
razveljavilo odločbo prve stopnje, se postopek nadaljuje po 
tem zakonu. 

3) 35.Č člen tega zakona se ne uporablja za določanje višine 
najemnin, ki so zapadle pred uveljavitvijo tega zakona. 

4) V postopkih, ki so na dan uveljavitve tega zakona že začeti, 
se okoliščine iz drugega odstavka 35.č člena tega zakona 
ugotavljajo po dejanskem stanju v zadnjem koledarskem letu 
pred uveljavitvijo tega zakona, če je bil do dne njegove 
uveljavitve že izdan nalog za izpraznitev poslovnega prostora. 

3. člen 
(uveljavitev tega zakona) 

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

K1. členu 

V osnovnem 35. členu se dodajo novi štirje členi: 35.a, b, c, in č 
člen: 

■ 35. a člen 
Predlagane dopolnitve zakona o poslovnih stavbah in poslovnih 
prostorih naj bi veljale le za tista najemna razmerja, ki so bila 
sklenjena pred 23.12.1991, torej v drugačnih družbeno 
ekonomskih odnosih in to le za tiste poslovne prostore, ki so bili 
ob sklenitvi najemne pogodbe v družbeni lastnini. 

35. b člen 
Glede na pretekle izkušnje o nerazumnem poviševanju najemnin 
za te prostore tudi čez ekonomsko upravičeno višino in ne da bi 
se upoštevala lastna vlaganja najemnikov teh prostorov, predlog 
zakon uvaja prepoved zaračunavanja najemnin, ki bi presegle 
povprečne najemnine za podoben prostor na isti lokaciji, kar naj 
bi ugotavljal pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin 
Slovenskega inštituta za revizijo, pri čemer se najemniku za čas, 
dokler mu njegova lastna vlaganja niso povrnjene, lahko 
zaračunava le takšna najemnina, kot bi veljala za poslovni prostor 
pred adaptacijo najemnika. 

- 35. c člen ti 
Predlog zakona tudi določa, da najemniku ni mogoče °dP° me 
najemnega razmerja, dokler mu lastnik - najemodajalec ne pov ^ 
lastnih vlaganj. Kadar sta obstoj ali višina vlaganj sporna, lu 

zahtevo lastnika ali najemnika ugotovi sodišče v nepravdn 
postopku ali o njima odloči v postopku zaradi sodne odpov 

najemne pogodbe kot o predhodnem vprašanju. 

35. č člen . 
Če se najemna pogodba za poslovni prostor odpoved 
najemniku - fizični osebi, ki ima najemno pogodbo sklenjeno ^ 
nedoločen čas in v poslovnem prostoru opravlja dejavnosti 
pomeni poglavitni vir preživljanja zanj in njegovo dmžino, odP0^ a 
rok ne sme biti krajši od petih let. Predlog zakona tudi de'"1 

okoliščine, ki opredeljujejo tak odpovedni rok, veže pa iif) ■ 
dejansko stanje v zadnjem koledarskem letu pred izdajo nalog 
za izpraznitev poslovnega prostora. 

K 2. členu 

Določbe predloga zakona se uporabljaljo za vse postopa'•.J' 
katerih sodišče prve stopnje do uveljavitve zakon še ne bi od10'61 ■ 
o ugovor najemnika zoper nalog o izpraznitvi ali če bi po uveljavl 

sodišče druge stopnje razveljavilo odločbo prve stopnje. 
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Predlog zakona o 

PODPORNEM OKOLJU ZA PODJETNIŠTVO 

s (ZPOP) 

' Prva obravnava - EPA 1119 ■ III 

i 

vlada republike Slovenije 

EVA: 2003-2111-0087 
Številka: 308-05/2003-1 
Ljubljana, 05.02.2004 

V zvezi z dopisom Državnega zbora Republike Slovenije št. 
300-01/91-10/11 z dne 3.2.2004 in na podlagi 115. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije Vlada 
Republike Slovenije pošilja popravek predloga zakona o 
podpornem okolju za podjetništvo - prva obravnava in čistopis 
predloga zakona. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

vlada republike Slovenije 

EVA: 2003-2111-0087 
Številka: 308-05/2003-1 
Ljubljana, 29.01.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 59. redni seji dne 29.1.2004 
določila besedilo: 

" PREDLOGA ZAKONA O PODPORNEM OKOLJU ZA 
PODJETNIŠTVO, 

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 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 
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POPRAVEK K PREDLOGU ZAKONA O PODPORNEM OKOLJU ZA PODJETNIŠTVO 
- PRVA OBRAVNAVA 

Točka 3 Uvoda navedenega predloga zakona. 

3. Ocena finančnih posledic predloga zakona za 
državni poračun in druga javna finančna 
sredstva 

Potrebna sredstva za izvajanje predloga zakona bo zagotovilo 
Ministrstvo za gospodarstvo, v okviru planiranih razpoložljivih 
sredstev. 

Predvideni prihodki državnega proračuna v tekočem letu znašajo 
8.734.312,00 SIT. V naslednjem letu 11.542.595,00 SIT, v letu 
2006 predvidoma 12.915.448,00 SIT in v letu 2007 14.524.341,00 
SIT. V enakih zneskih so predvideni tudi odhodki iz državnega 
proračuna za navedena leta. 

Pravice porabe za izvajanje predlaganega zakona so zagotovi)« 
na naslednjih proračunskih postavkah: 1539 (Recenzije, evaluac 
in ekspertize), 1739 (Tehnološko razvojni in drugi ciljni Pr09r® g'j 
4286 (Investicije v nove tehnologije in nove produkte), ^ , za 
(Sklad za investicije v nove tehnologije), B 4314 (Sklad 
investicije v nove tehnologije), 6372 (Razvojni pr°grarn 

pospeševanje konkurenčnosti slo. ind.), 2224 (Priprava, eva'va_o4 
in razvoj programov), 1828 (Antibirokratski program), j 
(razvoj podpornega okolja za podjetništvo), 1736 (Spodbuja I 
nastajanja in razvoja malih podjetij), B 7249 (Javni sklad za m ^ 
gospodarstvo), B 4153 (Javni sklad za malo gospodarstvo), 
4321 (Javni sklad za malo gospodarstvo), B 7221 (Javni sk 
za malo gospodarstvo), 6107 (Pospeševalni center za m 
gospodarstvo) in 728 (Promocija podjetništva). Up°rab 

navedenih proračunskih postavk je Ministrstvo za gospodars ■ 
Skupni znesek na navedenih postavkah za tekoče leto zna 
10.290.819,00 SIT, za prihodnje leto pa 11.155.605,00 SIT. 

PREDLOG ZAKONA O PODPORNEM OKOLJU ZA PODJETNIŠTVO 

UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

Pravni okvir za področje spodbujanja podjetništva v Sloveniji 
trenutno predstavlja Zakon o razvoju malega gospodarstva 
(Uradni list RS, št. 18/91,66/93 in 22/00), ki ureja le institucionalni 
okvir za spodbujanje razvoja malega gospodarstva, ne pa 
celotnega podpornega okolja za implementacijo politike 
podjetništva v novih razmerah. Sedaj veljavni zakon je usmerjen 
na segment malega gospodarstva in temelji na definicijah malih in 
srednje veliki podjetij, ki niso usklajene z definicijami EU. Postavlja 
pravno vsebinsko podlago za ustanovitev javnega zavoda za 
pospeševanje malega gospodarstva in za delovanje javnega 
finančnega sklada za razvoj malega gospodarstva. Ne ureja pa 
drugih elementov podpornega okolja za podjetništvo in virov ter 
instrumentov za spodbujanje razvoja podjetništva, nastajanje in 
razvoj podjetij. 

1. Rezultati mednarodne primerjave podjetniških 
politik • Enterprise and Innovation Scoreboard - 
Pregled podjetništva in inovativnosti 

Mednarodne primerjave kažejo na upadanje trenda nastajanja 
novih podjetij, počasno rast mikro in malih podjetij in nizek delež 
novih inovativnih podjetij. Raziskava »Enterprise and Innoavation 
Scoreboard 2003« potrjuje, da predstavlja dostop do virov 
financiranja tako v fazi zagona kot v fazi rasti podjetja, enega 
osnovnih problemov v Sloveniji. Vzroki za to se pojavljajo tako na 
strani ponudbe (trg kapitala) kot tudi povpraševanja (projekti). Na 
strani ponudbe je problem v nezadostnosti ustreznih finančnih 
instrumentov (garancije, začetni in rizični kapital), na strani 

povpraševanja pa dostop do kvalitetnih storitev za podp°r 

podjetnikom pri pripravi in izvajanju projektov. V primerjava 
Slovenija pomembno zaostaja tudi na področju odpravljaj 
administrativnih ovir in spodbujanja inovativnosti v mikro, malin i 
srednje velikih podjetij (v nadaljnjem besedilu: MSP). PodroD 
primerjava na tem področju (Enterprise and Innovation Sc°r 

board) potrjujejo nizko stopnjo inovativnosti v MSP in izpostav J 
zlasti problem pomanjkanja posredniških (intermediaries) instituti 
v podporo povezovanju in prenosu znanja v gospodarstvo, Pr0 

lem ozkega pojmovanja inovativnosti in pomanjkanja znanj- 

2 Pravne podlage za transparentno in učinkovito 
izvajanje politike 

Ustvarjanje okolja, stimulativnega za podjetništvo in inovativnos' 
je prioriteta razvojne politike. Program ukrepov za spodbujanj 
podjetništva in konkurenčnosti je usmerjen na vsa ključ" 
področja, prepoznana kot pomanjkljivosti v temeljnih razvoj"1 

dokumentih. V letih 2000-2003 so potekale sistematične aktivnos 
za vzpostavljanje okolja in razvoj ustreznih programov na tre 
področjih: . . 

znanje za razvoj - programi za pospešitev prenosa znanja 
institucij v gospodarstvo, vzpostavljanje in krepitev razvojni 
jeder (tehnološki centri, grozdi, tehnološke mreže) 1 

ustvarjanje okolja za hitrejši razvoj novih inovativnih podje 
(tehnološki parki in inkubatorji na univerzah) . 
krepitev konkurenčnih sposobnosti podjetij - programi in ukreP 
za pospešitev vlaganj v tehnološki razvoj podje'')' 
povečevanje produktivnosti, pospeševanj0 

internacionalizacije in povezovanje za učinkovitejši nastop 
na mednarodnih trgih 
pospeševanje podjetništva in nastajanje novih podjetij 
izboljšanje administrativnega okolja (sistem Vse na ene 
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mestu - VEM), izboljšanje dostopa do informacij in storitev 
(vavčer sistem svetovanja), promocija podjetništva (razvoj 
Podjetniške kulture, usposabljanje za podjetništvo) in 
'zboljšanje dostopa do virov financiranja (nova vloga Javnega 
sklada RS za razvoj malega gospodarstva). 

Rajanje programov prinaša pozitivne učinke. Multiplikacijski 
C|nek naložb javnih sredstev se povečuje, pri neposrednih 

sPodbudah države je v letu 2002 znašal multiplikator že 18 (kar 
Predstavlja 1 SIT sredstev države, 18 SIT zasebnih vlaganj), v 
e,u 2003 pa se je multiplikator dvignil celo na 23. 

Povečevanje transparentnosti (dostopnosti, preglednosti) in 
nkovitosti naložb države zahteva novo pravno in institucionalno 

Ureditev. Na področju spodbujanja podjetništva to pomeni v prvi 
rsti krepitev mreže storitev za podporo podjetnikom v celotnem 

Prostoru Slovenije, kar se odpira v predlogu zakona z možnostjo 
Podeljevanje javnih pooblastil za izvajanje storitev in povezovanja 
■nstitucij. 

Pomemben prispevek novega zakona predstavljajo podlage za 
repitev vloge in razvoj novih instrumentov finančnega sklada (v 

nadaljnjem besedilu: JSMG), ki je z obstoječim potencialom 10 
^rd SIT sredstev v obdobju 1996 - 2002 podprl letno povprečno 
okrog 200 projektov v vrednosti blizu 7 mrd SIT in s tem nastanek 
Preko 500 novih delovnih mest letno. Z razvojem novih storitev, 
9arancij in začetnega ter rizičnega financiranja podjetij lahko z 
°ostoječim kapitalom v povezovanju z drugimi finančnimi 
nstitucijami (bankami, mednarodnimi finančnimi institucijami, 

skladi) že v prvem letu zagotovi do 3 mrd SIT dodatnih virov za 
Podporo nastajanju novih in rast malih podjetij. 

dodano vrednost novega zakona za krepitev podpornega okolja 
Predstavlja vzpostavitev sistema za delovanje institucij 
novativnega okolja, tehnoloških parkov in inkubatorjev, 
.noloških centrov in drugih oblik povezovanja znanja. Država 
26 spodbuja delovanje tovrstnih institucij, ki postajajo vedno 
Pomembnejši element za krepitev konkurenčnosti gospodarstva, 
Preko javnih razpisov in spodbud za izvajanje skupnih razvojnih 
Projektov (v letu 2003: tri tehnološke parke, dva inkubatorja, 28 

noloških centrov, 11 grozdov, 4 tehnološke mreže). Nov zakon 
2 definicijo teh institucij zagotavlja večjo transparentnost v porabi 
lavnih sredstev za ta namen, ko ločuje izvajanje storitev za razvoj 
!n Prenos znanja za širše skupine podjetij kot javno funkcijo in 
'dajanje razvojnih projektov za podjetja kot predmet državnih 
Pomoči. 

3- Vzpostavljanje pogojev in infrastrukture za 
učinkovito koriščenje strukturnih skladov 

Predlog zakona predstavlja pomembno osnovo za učinkovito 
oriščenje sredstev strukturnih skladov. V Enotnem programskem 

dokumentu (v nadaljnjem besedilu: EPD) za obdobje 2004-2006 
|® vzpostavljanje okolja za spodbujanje podjetništva in 
onkurenčnosti prva prioriteta. Sredstva Evropskega regionalnega 

dvojnega sklada (v nadaljnjem besedilu: ERRS (ERDF)) so 
Predvidena kot nadgradnja obstoječim programom Vlade na tem 
Področju in sicer za projekte, ki vzpodbujajo povezovanje in hitrejši 
Prenos znanja v gospodarstvo in projekte, ki podpirajo razvoj 
Ustreznih programov in instrumentov za podporo MSP, razvoj 
novih finančnih instrumentov (garancijske sheme) in krepitev 
ostopnosti do storitev za MSP (VEM, vavčer sistem). Zakon 
°Polnjuje pravne podlage za izvajanje zastavljenih ukrepov, v 

Prvi vrsti z zakonsko opredelitvijo programske osnove (postopek 
Priprave in sprejemanja Programa ukrepov za spodbujanje 
Podjetništva), ki je sedaj ni, in drugič s pravnimi podlagami za 
^Postavljanje izvajalske infrastrukture, potrebne za učinkovito 
oriščenje sredstev. Slednje je tudi pomemben cilj EPD, usmerjen 

v Pripravo na naslednjo finančno obdobje 2007-2012, saj bodo 
ustrezno vzpostavljene in usposobljene Izvajalske institucije eden 

ključnih pogojev za pridobitev in porabo pričakovanega večjega 
obsega sredstev. 

Zaradi tega je vtem obdobju nujna prioritetna usmeritev na vsebine 
in razvoj instrumentov, ki vodijo v izgradnjo implementacijske 
strukture za naslednje finančno obdobje. 

2. Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga 
zakona 

Cilji zakona 

Temeljni cilj zakona je vzpostavitev podjetniškega okolja, ki aktivira 
vse vire (človeške, finančne in materialne) za enostavno 
vstopanje in uspešno rast podjetij ter optimalno izkoriščanje 
podjetniških in inovacijskih potencialov v Sloveniji, in zajema: 

dvig podjetniške kulture v okolju in vzpostavljanje učinkovitega 
podpornega sistema za dostop do informacij in storitev za 
podjetnike, kar bo prispevalo k pospešenemu nastajanju in 
uspešnemu delovanju malih in srednje velikih podjetij, 
razvoj inovacijskega okolja, oblik povezovanja med 
institucijami znanja in gospodarstvom, ki bodo pospešile in 
povečale učinkovitost prenosa znanja v produkte, storitve in 
procese ter bodo prispevale k hitrejšemu nastajanju in rasti 
novih, tehnološko zahtevnih podjetij ter krepitvi tehnoloških in 
razvojnih sposobnosti delujočih podjetij, 

- izboljšanje razpoložljivosti in dostopa do finančnih virov, 
krepitev finančnega trga v Sloveniji in stimuliranje zasebnih in 
drugih virov financiranja za investicijska vlaganja v podjetniški 
sektor ter še zlasti za zagotavljanje začetnega in rizičnega 
kapitala, kar bo prispevalo k večji razvojni usmerjenosti in 
hitrejši rasti MSP ter pospešenemu nastajanju novih 
inovativnih podjetij. 

Načela zakona 

Zakon temelji na opredelitvah in temeljnih vrednotah podjetništva: 
podjetništvo so ljudje, sposobnosti in motivirani za ustvarjanje 

, vrednosti z odkrivanjem poslovnih priložnosti, obvladovanjem 
tveganja in mobiliziranjem znanja in ostalih virov 
podjetništvo pomeni sposobnost kombiniranja inovativnosti 
ali kreativnosti s sposobnostjo vodenja in prilagajanja zunanjim 
pogojem poslovanja v vseh fazah življenjskega cikla podjetja 
podjetništvo je temeljna predpostavka razvoja v vseh sektorjih, 
tehnoloških ali tradicionalnih, v malih in velikih podjetjih, ne 
glede na lastniško strukturo 
podjetništvo zahteva okolje, ki stimulira kreativnost in 
inovativnost ter zagotavlja dolgoročne stabilne in odprte pogoje 
za vstopanje in poslovanje podjetij. Bolj uspešne so tiste 
države, ki hitro odpravljajo ovire in izboljšujejo pogoje za 
podjetništvo; 

ter priporočilih Evropske unije za uresničevanje skupnih 
strateških ciljev, da bo Evropa postala najbolj dinamično in 
konkurenčno gospodarstvo na svetu, do leta 2010: 

doseganje zastavljenih ciljev zahteva, da Evropa postane 
bolj podjetja in bolj inovativna. Spodbujanje inovativnosti in 
podjetništva je ključna naloga skupnosti in posameznih držav 
zagotavljanje dinamične strukture gospodarstva, kar zahteva 
hkrati spodbujanje nastajanja novih podjetij in zagotavljanje 
uspešne rasti obstoječih 
ključna vloga države je izboljšanje okolja, v katerem podjetja 
nastajajo in se razvijajo, kar pomeni zlasti vzpostavitev 
ustreznega zakonodajnega okvira, razvoj podjetniškim 
potrebam prilagojene razvojne infrastrukture ter institucionalne 
organiziranosti za čim bolj dostopno in učinkovito podporo 
podjetniškim iniciativam v vseh fazah razvoja 
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mala podjetja so najbolj dinamičen in hkrati najbolj ranljiv seg- 
ment gospodarstva, zato je potrebno oblikovati politiko s 
pogledom na najmanjši gospodarski subjekt in zagotoviti 
najboljšo podporo delovanju mikro podjetij. 

Zakon gradi na naslednjih načelih: 
Enak dostop. Ukrepi in instrumenti države za krepitev 
podpornega okolja za podjetništvo se izvajajo na način, ki 
zagotavlja uresničevanje načela enakega dostopa in 
enakovredne obravnave. 
Usmerjenost na najmanjše gospodarske subjekte. Mala in 
posebej mikro podjetja so najbolj dinamičen in hkrati najbolj 
ranljiv segment gospodarstva. Ukrepi in instrumenti države 
se izvajajo na način, ki omogoča sodelovanje najmanjšim 
gospodarskim subjektom in so prioritetno usmerjeni v podporo 
mikro, malih in srednje velikih podjetij. 
Skladen regionalni razvoj. Izgrajevanje podpornega okolja za 
podjetništvo mora zagotavljati stimulativne in dolgoročno 
stabilne pogoje za nastajanje in poslovanje podjetij v celotnem 
prostoru države, z upoštevanjem načela enakovredne 
regionalne pokritosti. 
Učinkovitost porabe javnih sredstev. Uporaba javnih sredstev 
za izvajanje ukrepov po tem zakonu mora zagotavljati 
preglednost, namenskost in učinkovitost porabe. 
Javnost. Rezultati programov, financiranih iz javnih sredstev 
po tem zakonu so javni z omejitvami, določenimi s predpisi, ki 
urejajo varstvo podatkov, varstvo intelektualne lastnine in 
varstvo avtorskih pravic. 

Poglavitne rešitve zakona 

1. Definicije mikro, malih in srednje velikih podjetij 

Predlog zakona definira v 4. členu mikro podjetje, ki predstavlja 
podjetje, v katerem je zaposlenih manj kot 10 ljudi in njegov letni 
prihodek ne presega 470.000.000,00 tolarjev. Omenjena definicija 
je usklajena s priporočilom evropske komisije, z dne 6.5.2003 
(2003/361/ES). Zakon daje osnovo za olajšano poslovanje mikro 
podjetij, kar bodo podrobneje uredili matični zakoni in podzakonski 
akti s področja gospodarskih družb in davkov ter pristojbin. Z 
navedenim bi mikro podjetjem odpravili nekatere birokratske 
zahteve ter zmanjšali njihove stroške, kar bi posledično povečalo 
produktivnost na konkretnem nivoju njihovega delovanja. 
Predvideno olajšano poslovanje bo povečalo število 
novoustanovljenih podjetij. 

2. Določitev programskih osnov za pospeševanje 
podjetništva in konkurenčnosti 

Zakon določa podlago za usmerjanje sredstev državnega 
proračuna na osnovi Programa ukrepov za spodbujanje 
podjetništva. Program sprejme Vlada Republike Slovenije za 
obdobje 5 let oz. obdobje usklajeno s finančno perspektivo EU. 

Pomen programa: 
določanje usmeritev in prioritet za izvajanje politike glede na 
strateške dokumente in razvojne trende, 
osnova za načrtovanje in koriščenje sredstev EU, strukturnih 
skladov in drugih virov in 

- osnova za sodelovanje v programih skupnosti in za 
mednarodne primerjave. 

3. Podjetniško okolje 

Naloge na področju razvoja podpornega okolja za podjetništvo 
izvaja država preko javnega zavoda za pospeševanje podjetnist 
ali javne agencije za pospeševanje podjetništva ali s podelitvij 
javnega pooblastila. Trenutno to izvaja Pospeševalni centerz 

malo gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: PCMG), ustanovi)0 

z Odlokom Vlade RS. Zakon opredeljuje možnost povezovani 
javnega zavoda z drugimi institucijami javnega prava, če je s te 
omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje nalog. 

Pomembna novost zakona, utemeljena v definiranih 
pomanjkljivostih podpornega okolja (razvoj in izvajanje novi 
programov za specifične ciljne skupine in specifična problem® 
področja, fleksibilnost v prilagajanju potrebam okolja, dosega") 
višje kakovosti storitev za podporo podjetnikom na trgu, dosegal) 
večje transparentnosti in stroškovne učinkovitosti izvajanj 
storitev...) je možnost dodeljevanja javnih pooblastil za izvajanj 
določenih storitev za podporo podjetništvu drugim ose'3a 

javnega in zasebnega prava. Vlada je v preteklih letih podpr 

pripravo in razvoj različnih programov in instrumentov za promoči) 
podjetništva, kar Slovenijo tudi v mednarodnih primerjavah uvrsC 

med države, ki dajejo temu področju veliko prioriteto in ij113! 
največji spekter različnih ukrepov. Nižja stopnja učinkovit°s 

izhaja iz ne dovolj strukturirane in fleksibilne organiziranosti z 
izvajanje teh ukrepov, kar se odraža v razmerju med porao 
sredstev za delovanje institucije in izvajanje storitev v okolju (se J 
1:3, stroški institucije napram izvajanju programov), v dolgi do 
razvoja programov in instrumentov (od razvoja instrumenta ° 
organizacije izvajanja oz. ponudbe le-tega na trgu), v nlZ) 

stroškovni učinkovitosti porabe sredstev za posamezne namen^ 
(velik delež stroškov posrednika) in podobno. Sedanja ureditev 
nekaterih primerih sproža tudi konfliktne situacije na trgu, ker n 

dovolj jasne ločnice med izvajanjem javnih in komercialnih storitev 

4. Inovativno okolje 

Povečevanje inovacijske sposobnosti, hitrejši razvoj in transfer 

znanja ter vlaganja v tehnološki razvoj postaja prva prioriteti 
razvojnih dokumentov države in EU. V vseh dokumentih E 
(Lisbonska strategija, Inovacijska politika, Industrijska politika,-' 
in vseh primerjalnih analizah (Enterprise and Innovation Score 
board, VVorld Competitiveness Report,...) je izpostavljen pomen 
in nujnost krepitve povezovanja ter vmesnih posredniških instituc 
za prenos znanja in krepitev inovacijskih sposobnosti podjetij. 

Slovenija je v preteklih letih na tem področju izvedla pomembn0 

ukrepe. Sprejet Zakon o raziskovalni in razvojni dejavnosti I0 

postavil osnove za ustanovitev Tehnološke agencije, za kvalitetno 
pripravo Nacionalnega raziskovalnega in razvojnega program3, 

povečevanje in učinkovitejše usmerjanje javnih sredstev za 

raziskave in razvoj (v nadaljnjem besedilu: RR) v smislu zvišanja 
podjetniških naložb. Z ukrepi Programa ukrepov za spodbujanj0 

podjetništva in konkurenčnosti smo spodbudili povezovanj0 

institucij znanja in gospodarstva v grozdih (11 delujočih grozdov- 
preko 150 podjetij in 40 institucij, 60.000 zaposlenih; 25 novi 
iniciativ) in tehnoloških mrežah (4 mreže v ustanavljanju n® 
področju IKT, biotehnologije, okoljskih in procesnih tehnologij)" 
podprli delovanje 27-tih tehnoloških centrov in letno preko 30 
skupnih tehnološko razvojnih projektov v njih, okrepili delovanj0 

treh tehnoloških centrov v okviru katerih deluje preko 110 novi 
inovativnih podjetij s preko 10.000 zaposlenimi in iniciirali razvoj 
dveh podjetniških inkubatorjev na univerzah v Ljubljani in Mariboru 
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Nov zakon postavlja pravno podlago za vodenje evidenc institucij 
'novativnega okolja, pravila za dodeljevanje sredstev za storitve 
v javnem interesu za delovanje institucij, ki prispevajo k hitrejšemu 
ustvarjanju in prenosu znanja ter k krepitvi inovacijskih 
sPosobnosti podjetij in zagotavljajo stimulativno okolje za 
nastajanje in začetno delovanje novih inovativnih podjetij. To bo 
Prispevalo k bolj transparentnemu (zagotovljeno financiranje 
storitev v javnem interesu za razvoj in delovanje institucij na daljši 
r°k in ločeno dodeljevanje državnih pomoči za razvojne projekte 
Podjetij, uporabnikov storitev) in učinkovitemu usmerjanju javnih 
sredstev v podporo delovanju institucij (krepitev sposobnosti 
'nstitucij za kvalitetno izvajanje storitev, zmanjševanje 
actministrativnih stroškov na ravni države, bolj neposredno in 
strokovno usmerjanje sredstev glede na razvojne prioritete 
Posameznih sektorjev oz. skupin podjetij). Izgrajevanje institucij 
'novativnega okolja pomeni tudi pomembno osnovo za 
vzpostavljanje kvalitetne implementacijske strukture za koriščenje 
razvojnih sredstev EU (prenos vloge končnega uporabnika 
sredstev strukturnih skladov iz ministrstev na strokovne 
'nstitucije, ki povezujejo neposredne koristnike sredstev, podjetja). 

Namen zakona na področju vzpostavljanja mreže podpornih 
Institucij (javno privatno partnerstvo) za vzpodbujanje inovativnosti, 
!e potrjena v uspešnih primerih drugih držav, ki v tem pogledu 
'zstopajo na lestvici mednarodne konkurenčnosti - Finske, 
Švedske, Irske. Vse države imajo množico sorodnih posredniških 
lr|stitucij za krepitev inovacijske sposobnosti, ki se tesno 
Povezujejo s skupinami podjetij in se medsebojno dopolnjujejo. 
Švedska, na primer, ima 15 industrijskih razvojnih centrov 
(kompetenčni centri skupin podjetij v regijah ali grozdih), 20 
znanstvenih in tehnoloških parkov, 10 univerz z organiziranimi 
storitvami podjetniških inkubatorjev, 14 Evro Info Centrov, mrežo 
Poslovno inovacijskih centrov v vseh regijah, 6 fundacij in 
,inančnih skladov za podporo prenosu tehnologij iz univerz v 
9°spodarstvo, 60 pisarn za znanost in tehnologijo v drugih 
državah za prenos novih tehnologij in strateško povezovanje 
Podjetij,... Mrežo, ki temelji na javno zasebnem partnerstvu na 
državni ravni povezujeta tehnološka agencija Vinnova in Švedska 
akademija znanosti. 

5- Finančno okolje 
Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva (v nadaljnjem 
besedilu: JSMG) v Mariboru je ustanovljen na podlagi Zakona o 
lavnih skladih in Zakona o pospeševanju malega gospodarstva. 
V obdobju 1996-2002 je na osnovi namenskega kapitala (10 mrd 
S|t) in glede na zakonsko opredeljene možne instrumente 
(subvencije obrestnih,mer za kredite) dosegel pomembne 
rszultate. Izdelane analize' kažejo, da je dostop do virov 
'inanciranja za MSP še vedno najbolj izpostavljen problem ter da 
so potrebni zlasti ukrepi, usmerjeni v: 

Razvoj novih instrumentov, ki bodo zagotavljali podporo v 
vseh fazah razvoja in zaporednih krogov vlaganj, ki jih 
potrebujejo podjetja za uspešen razvoj. Instrument zniževanja 
obrestne mere izgublja na pomenu, izpostavljene so potrebe 
za zagotavljanje garancij za najete kredite (nova podjetja, 
zgodnja rast podjetij) za začetna vlaganja in kapitalska 
vlaganja v rizične projekte (nova, inovativna podjetja v začetni 
fazi in fazi zgodnje rasti). 

projekt: Izgradnja celovitega sistema ugodnejšega financiranja MSP po 
vzoru držav EU 

Povezovanje finančnih spodbud z drugimi oblikami podpore 
MSP, zlasti z razvojem storitev, ki bodo povečale ponudbo 
kvalitetnih razvojnih projektov in izboljšale dostopnost do virov 
financiranja (enostavnejši postopki, svetovalna pomoč, 
povezovanje med institucijami). 

- Uporabo javnih namenskih sredstev v večji meri za 
privabljanje in povečanje obsega vlaganj komercialnih 
finančnih institucij v projekte MSP Gačanje posredniške vloge 
finančne institucije in povezovanje z bankami, skladi 
tveganega kapitala, mednarodnimi finančnimi institucijami,...). 
Povečanje obsega namenskih sredstev. 

Zakon podpira usmeritve in ukrepe za izboljšanje dostopa do 
virov financiranja za MSP, s tem da: 

daje osnove za razvoj novih instrumentov v okviru 
obstoječega sklada kot odgovor na ugotovljene pomanjkljivosti 
in nove potrebe (novi instrumenti, novi viri sredstev), 
odpira možnosti za povezovanje javnega sklada z drugimi 
institucijami javnega prava, ki bi prispevalo k združevanju in 
povečevanje namenskih sredstev ter učinkovitejši naložbi 
le-teh. 

Izdelana je strokovna osnova za izboljšanje učinkovitosti delovanja 
javnega sklada, ki utemeljujete prioritetno potrebo po razvoju novih 
instrumentov in storitev glede na potrebe trga in šele v naslednji 
fazi krepitev namenskega premoženja oz. obsega kapitala. 
Razvojna shema sklada predvideva delovanje preko treh stebrov: 
1. osnovni steber - uporaba namenskega premoženja 

(opredeljenega po Zakonu o javnih skladih) za izvajanje 
obstoječih instrumentov, nerizičnih vlaganj preko poslovnih 
bank. Glede na rezultate delovanja v zadnjih letih 
predvidevamo enak obseg delovanja - okrog 200 projektov 
letno, povprečni multiplikator 2,5, skupen obseg do 7 mrd sit 
in kot rezultat 500 novih delovnih mest letno. 

2. dopolnilni steber - predstavlja dopolnjevanje 1. stebra s 
ponudbo ugodnih finančnih linij iz mednarodnih virov ter 
garancijami in pogarancijami za najete kredite MSP. Pri tem 
gre predvsem za oblikovanje garancijskega potenciala sklada 
ter zagotavljanje dodatnih dolgoročnih virov poslovnim bankam 
v Slovenije za podporo projektom MSP. Sklad se aktivno 
vključuje v mednarodne linije, zaključujejo se pogovori z 
Evropsko investicijsko banko (v nadaljnjem besedilu: EIB). Z 
oblikovanjem garancijskega potenciala v višini 200 mio sit iz 
načrtovanih sredstev ERDF (v načrtu koriščenja sredstev 
ERDF) bi sklad lahko že v letu 2004 zagotovil dodatni do 2 
mrd sit kreditnega potenciala za MSP pod ugodnejšimi pogoji 
preko bank, s ponudbo 25% garancije za zavarovanje kredita 
(50% banke, 25% zavarovalnice). 

3. razvojno rizični steber - predstavlja dodatna razvojna 
sredstva in instrumente za spodbujanje nastajanja in rasti 
novih, inovativnih podjetij, ki ni v povezavi z namenskim 
premoženjem sklada. Predvideni so novi neposredni viri, ob 
transferu iz proračuna RS namensko za ukrepe iz programa 
podjetništva in konkurenčnosti še donacije in viri podjetij ter 
posredni viri, kot so sredstva občinskih skladov za 
spodbujanje malega gospodarstva, sredstva mednarodnih 
programov, skladi tveganega kapitala, poslovni angeli, 
varčevalne sheme in drugo. V prvi fazi, že v letu 2004, gre za 
oblikovanje novih instrumentov za spodbujanje nastajanja 
novih podjetij preko institucij inovativnega okolja (zlasti 
tehnoloških parkov in inkubatorjev). Z načrtovanimi sredstvo 
proračuna in prilivom iz programov EU (Phare 2003 in ERDF 
2004-2006) bo lahko sklad že v letu 2004 oblikoval shemo za 
začetni kapital in podporo podjetjem v okviru tehnoloških 
parkov in inkubatorjev (v načrtih teh institucij je podpora 50 
začetnim projektom v inkubatorjih in podvojitev števila novih 
podjetij v tehnoloških parkih do leta 2006). Sočasno bo potekalo 
povezovanje z drugimi partnerji za pridobivanje dodatnih virov 
in oblikovanje novih finančnih linij. 
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Zakon odpira možnost nadaljnjega povezovanja sklada in 
združevanje namenskih sredstev za podporo naložbam MSP. 
Glede na ustanovitev sklada (po zakonu o javnih skladih) je 
predmet področnega zakona o podpornem okolju za podjetništvo 
določitev ciljev, vsebin, instrumentov in okvirov za dodeljevanje 
sredstev. Združevanje in oblikovanje novih institucij mora temeljiti 
na osnovnem zakonu, zahteva pa tudi temeljit strokovni premislek 
ter podelitve pooblastila drugi finančni instituciji na podlagi kriterijih, 
določenih v tem zakonu. 

Primerjava tujih praks (Nemčija, Avstrija, Belgija, Estonia, Finska, 
Madžarska, Litva, Portugalska, Češka) na tem področju kaže na 
eni strani na različne oblike organiziranja za posredovanje javnih 
sredstev v podporo projektom MSP, hkrati pa potrjujejo zastavljeno 
vsebinsko usmeritev v zakonu, to je razvoj kvalitetnih 
instrumentov s poudarkom na garancijah in začetnim ter rizičnim 
vlaganjem. Večina primerjanih držav javne finančne institucije 
specializira, ustanavlja posebne garancijske sklade in vlaga v 
javno privatne institucije za posebne namene. Poudarja torej 
posredniško vlogo javnih skladov in s sledi cilji privabljanja 
zasebnega kapitala. Glede velikosti in obsega kapitala je slovenski 
javni sklad z 42 mio EUR med večjimi v tej skupini, večino je 
razmerje obrnjeno v korist garancijskega potenciala (primer 
Avstrije: 22 mio kapitala in 575 mio garancij ali Belgija: 36 mio 
kapitala in 500 mio garancij, Madžarska 83 mio Eur kapitala in 
502 mio EER garancij) 

3. Ocena finančnih posledic predloga zakona za 
državni proračun in druga javna finančna 
sredstva 

Potrebna sredstva za izvajanje predloga zakona bo zagotovilo 
Ministrstvo za gospodarstvo, v okviru planiranih razpoložljivih 
sredstev. 

Predvideni prihodki državnega proračuna v tekočem letu znašajo 
8.734.312,00 SIT. V naslednjem letu 11.542.595,00 SIT v letu 
2006 predvidoma 12.915.448,00 SIT in v letu 2007 14.524.341,00 
SIT. V enakih zneskih so predvideni tudi odhodki iz državnega 
proračuna za navedena leta. 

Pravice porabe za izvajanje predlaganega zakona so zagotovljene 
na naslednjih proračunskih postavkah: 1539 (Recenzije, evaluacije 
in ekspertize), 1739 (Tehnološko razvojni in drugi ciljni programi), 
4286 (Investicije v nove tehnologije in nove produkte), B 2035 
(Sklad za investicije v nove tehnologije), B 4314 (Sklad za 
investicije v nove tehnologije), 6372 (Razvojni program za 
pospeševanje konkurenčnosti slo. ind.), 2224 (Priprava, evalvacija 
in razvoj programov), 1828 (Antibirokratski program), 1724 
(razvoj podpornega okolja za podjetništvo), 1736 (Spodbujanje 
nastajanja in razvoja malih podjetij), B 7249 (Javni sklad za malo 
gospodarstvo), B 4153 (Javni sklad za malo gospodarstvo), B 
4321 (Javni sklad za malo gospodarstvo), B 7221 (Javni sklad 
za malo gospodarstvo), 6107 (Pospeševalni center za malo 
gospodarstvo) in 728 (Promocija podjetništva). Uporabnik 
navedenih proračunskih postavk je Ministrstvo za gospodarstvo. 
Skupni znesek na navedenih postavkah za tekoče leto znaša 
10.290.819,00 SIT, za prihodnje leto pa 11.155.605,00 SIT. 

4. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
prilagojenosti predlagane ureditve pravu 
Evropske unije 

V nadaljevanju prikazujemo nekaj primerov spodbujanja 
podjetništva, in sicer splošno za Evropsko unijo, sistems 
ureditve na tem področju pa za Češko, Poljsko, MadžarsK . 
Švedsko in Mehiko. Slednja je izbrana zato, ker je v letu 2001 p 
raziskavi Globel Enterpreneurship Monitor pokazala zelo viso 
raven podjetniške aktivnosti. Dodatno je podan pregled uredite 
na področju financiranja za MSP, s poudarkom na novih finančni 
instrumentih za Nemčijo, Avstrijo, Belgijo, Estonio, Finsk ' 
Portugalsko in Češko. 

Evropska unija 

V Evropski uniji je podpora podjetništvu usmerjena na šest področij- 
- izobraževanje za podjetno družbo in usposabljanje 

dostop do financ za manjša podjetja in v zgodnejši fazi 
finance za širitev in visokotehnološka podjetja 
dostop do raziskav in inovacij in boljšo rabo patentov v mali 
podjetjih 
izboljšati razpoznavnost podpornih storitev 

- izboljšati javno administracijo 
izboljšati zaposlitvene in delovne pogoje. 

Notranji trg Evropske unije je nastajal skozi odpravo ovir in 
vzajemnega priznanja in harmonizacijo zakonodaje posamezni 
članic z namenom pospeševanja poslovanja na 380 milijonske^ 
trgu (450 mio prebivalcev po vstopu v EU). 

Sposobnost prilagajanja gospodarskim spremembam je 

odločilnega pomena za konkurenčnost gospodarstva. Zato je 
Evropski svet sprejel Lisbonsko strategijo (2001) trajnostnega 
razvoja in varovanja okolja v kateri je prepoznal potrebo P° 
radikalnem preoblikovanju gospodarstva, če hoče Evropa v letu 
2010 doseči cilj »ustvariti 15 milijonov novih delovnih mest"- 
Prijazno okolje za začetek in razvoj poslovanja je osrednja nalog3 

za dosego tega cilja. Evropski svet je zato sprejel Listino za mala 
podjetja, v kateri so zajeta priporočila malim podjetjem, da bodo 
lahko izkoristila prednosti na znanju temelječega gospodarstva- 
S potrditvijo te listine se države zavezujejo, da bodo delovale ^ 
skladu z naslednjimi usmeritvami in ob upoštevanju potreb malin 

podjetij: 
Izobraževanje in usposabljanje za podjetništvo 
Cenejša in hitrejša ustanovitev 

- Boljša zakonodaja in normativna ureditev 
Razpoložljivost/dosegljivost usposabljanja (veščin) 
Izboljšanje internetnega dostopa 

- Več ugodnosti zaradi enotnega trga 
Obdavčitev in finančne zadeve 
Krepitev tehnološke sposobnosti malih podjetij 
Uspešni modeli elektronskega poslovanja in vrhunska 
podpora malim podjetjem 
Razvijati močnejše, učinkovitejše zastopstvo interesov malin 
podjetij na ravni Unije in na nacionalni ravni 

* 
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Ter" usmeritvam Listine je sledilo poročilo Komisije EU o 
aktivnostih na podlagi MSP poslanice (SME Envoy).Temu je sledilo 
sporočilo Komisije o inovativni politiki v letu 2002. V 
spomladanskem poročilu Komisije predstavljene na Evropskem 
svetu 2003 je bila ponovno izpostavljena pomembnost podjetništva 
skozi predstavitev Zelene knjige podjetništva (Green paper on 
Entrepreneurship), s poudarki na vzpodbuditvi investiranja, 
delovnih mest in rasti z znanjem, inovativnostjo in podjetniško 
dinamiko. 

češka 

Strategija povečanja ekonomske rasti, ki jo je sprejela češka 
v|ada za leti 2001-2002, temelji na naslednjih področjih: 

Podpora dostopu MSP do kapitala 
Podpora pri prestrukturiranju regionalne industrije in storitev 
Podpora diseminaciji informacij in IT 
Podpora izobraževanju MSP in svetovanje za MSP 
Povečanje deleža MSP v komercialni uporabi RR dosežkov 
Podpora povezovanju in sodelovanju MSP 

Tudi Češka republika ima nov Zakon o podpiranju malega 
9°spodarstva, ki ga je vlada potrdila maja 2001, senat pa januarja 
'002. Njegov temeljni cilj je definicija podjetij, ki lahko kandidirajo 
*a pridobitev državnih pomoči. Zakon opredeljuje velikostne 
razrede podjetij in načine ugotavljanja njihove velikosti. Zanimivo 
j®, da v izhodišče postavlja lastnika podjetja z dikcijo »lastnik 
MSP je lastnik podjetja, ki zaposluje «. Področja državnih pomoči 
*a MSP so: 

investicijski projekti, 
izobraževanje z zaključnim vajeniškim izpitom, 
izboljšanje veščin odraslih, 
ekonomsko in tehnološko svetovanje, 
projekti za promocijo položaja MSP na trgu, 
pridobivanje informacij za MSP, 
RR projekti za MSP 
regijski projekti, 
projekti, ki ustvarjajo nova delovna mesta, 
mednarodna promocija MSP, 
Uvajanje sistemov kakovosti v MSP, 
investicijski projekti s področja varstva okolja. 

poljska 

psrednji cilji poljske vlade na področju malega gospodarstva v 
letu 2002 so povečati konkurenčnost MSP, izvoz ter investicije v 
,a sektor. Izvajanje politike na področju malega gospodarstva se 
redno preverja in pripravljajo se poročila za ministrski svet kot 
■udi za parlamentarni odbor za male in srednja podjetja. 

V letu 2001 je poljska vlada v proračunu namenila za podporo 
razvoja podjetništva 71 mio zlotov, to je nekaj manj kot 4,5 milijarde 
siovenskih tolarjev. Poraba tega denarja kaže na dejanske prioritete 
na področju pospeševanja podjetništva: 

delno refundiranje sodelovanja podjetnikov v izobraževalnih 
tečajih - 11,895,000 PLN, 
brezplačne svetovalne storitve - 10,379,000 PLN, 
delno refundiranje stroškov, ki so nastali s pridobivanjem ISO 
certifikatov - 4,700,000 PLN, 
nadaljevanje nacionalne izobraževalne in informacijske 
kampanje v zvezi s trgom vrednostnih papirjev namenjene 
MSP in regionalnim institucijam, ki podpirajo ta sektor - 550.000 
PLN, 
delno pokrivanje stroškov povezanih s pripravo podjetij za 
vključevanje na trg vrednostnih papirjev - 7,490,000 PLN, 
razvoj podatkovnih baz, ki vsebujejo trenutno veljavne 
zakonske akte v Evropski uniji (v poljščini), 

povečanje kapitalskih vložkov v posojilne in garancijske 
sklade za SMP - 19,260,000 PLN, 
razvoj mreže storitev za MSP - 1,200,000 PLN. 

Politika podpiranja razvoja malih in srednjevelikih podjetij na 
Poljskem je zapisana v številnih vladnih dokumentih, ki jih je sprejel 
Ministrski svet. 

Tudi regionalna politika, ki temelji na politiki pospeševanja 
konkurenčnosti poskuša instrumente osredotočati na podjetnike, 
pri čemer se usmerjajo predvsem na instrumente, ki so v veljavi 
EU. 

Posebno pozornost želijo posvetiti inovacijski politiki, saj 
institucionalna podpora za povečevanje inovativnosti še ne 
funkcionira zadovoljivo in tudi ni zadostno financirana. 

Na vladni ravni inovacijska struktura sestoji iz 
Znanstvenega raziskovalnega odbora, ki je odgovoren za 
aktivnosti na področju znanosti, 

- Agencije za tehnologijo, ki je zadolžena za izvajanje državnih 
programov na področju novih tehnologij ter 
Ministrstva za gospodarstvo, ki je zadolženo za inovacijske 
dejavnosti v gospodarstvu. 

Na nevladni ravni to infrastrukturo tvorijo visokošolske inštitucije, 
inštituti Poljske akademije znanosti, raziskovalne in razvojne 
institucije na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Ob koncu leta 
1999 je delovalo 273 različnih organizacijskih oblik: 

147 svetovalnih in učnih centrov, 
■ 23 centrov prenos tehnologije in informacijskih centrov, 
- 51 lokalnih garancijskih skladov, 

49 poslovnih inkubatorjev in tehnoloških centrov, 
3 tehnološki parki. 

Na Poljskem razumejo inovacijsko politiko kot eno izmed 
ekonomskih politik in vključuje jačanje sodelovanja znotraj 
domačega inovacijskega sistema, ustvarjanje in jačanje možnosti 
za uvajanje inovacij, tehnoloških in tehničnih kot tudi organizacijskih 
in izobraževalnih, ter optimalno uporabo inovacij kot temeljni ele- 
ment ekonomske rasti in stabilnega naraščanja delovnih mest. 

Government Policy Guidelines for Small and Medium-sized En- 
terprises untill 2002 iz maja 1999 zagovarja politiko, ki pospešuje 
razvoj malih in srednjevelikih podjetij na dva načina: 

z uporabo instrumentov, ki so namenjeni vsem podjetjem, 
s specifičnimi instrumenti za MSP. 

Med instrumenti, ki veljajo za vsa podjetja, kaže omeniti 
prizadevanja za uveljavitev davčnega sistema, ki vzpodbuja 
investiranje in zmanjšuje birokratske ovire, ki povečujejo stroške 
poslovanja in znižujejo konkurenčnost podjetij. 

Specifično za mala podjetja pa zagovarjajo instrumente, katerih 
cilj je vzpostaviti enake možnosti tržne konkurenčnosti, kot npr. 
razvoj sistema svetovanja podjetnikom, izboljšan dostop do 
informacij, ki jih MSP potrebujejo za svoje poslovanje, razvoj 
garancijskih skladov ter podobno. Vladne aktivnost za povečanje 
konkurenčnosti MSP ter njihovo usmerjanje v izvoz pa temelji na: 

finančni podpori inovativnim podjetniškim projektom, 
- zakonskim spremembam, da bi znižali stroške zaposlovanja, 

omogočanje dostopa do veščin potrebnih za vodenje podjetja, 
omogočanje dostopa SMP do javnih naročil, 
sofinanciranje nastopa na sejmih v tujini, 
razširitev informacijskega sistema za izvozne priložnosti, 
diseminacija znanja o zakonodaji v EU, 
sofinanciranje sodelovanja poljskih podjetij v programih EU, 
bančna podpora izvoznim aktivnostim MSP. 
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Madžarska 

Madžarska je v svojem dolgoročnem razvojnem programu 
posvetila precej pozornosti MSP, kar je tudi razumljivo, saj ima 
vsak 10 Madžar registrirano podjetje. Del tega razvojnega plana 
je tudi program razvoja podjetij. 

Januarja 2000 je začel veljati nov zakon o MSP, ki opredeljuje 
velikostne razrede podjetij v skladu z definicijo EU. Zakon je 
sektorsko nevtralen in velja za vse velikosti - mikro, mala in 
srednje velika podjetja. Zakon določa, da bo državna podpora 
služila razvoju MSP in s tem ustvarjanju takšnih ekonomskih 
pogojev, ki bodo dolgoročno zagotavljali povečanje konkurenčnosti 
in zaposlenosti in postopoma izgradila okolje MSP konsistentno 
zahtevam EU. V pogajanjih z EU se je Madžarska posebej 
zavezala, da bo do vstopa v EU zmanjšala davčno 
obremenjevanje MSP. Vsebine Zakona: 

država bo zagotavljala podporo MSP preko posebnega sklada, 
ki je del proračuna v okviru Ministrstva za ekonomske zadeve 
in je v letu 2000 znašal 5 milijard SIT. Sklad zagotavlja finančno 
in stvarno podporo. 
Državna podpora se po tem zakonu lahko zagotavlja kot 
nepovratna sredstva, subvencije obrestnih mer, garancije in 
supergarancije, brezobrestni krediti, pridobivanje solastniških 
deležev v venture capital podjetjih, druge oblike podpore. 
Vzpostavitev podpore MSP, ki zajema razvoj podjetniškega 
okolja, razvoj podjetniške kulture, uvajanje EU standardov in 
regulative, razvoj strokovnih pooblastil, zagotavljanje 
infomacij, razvoj konkurenčnosti, razvoj pogodbenih povezav, 
uvajanje novih finančnih instrumentov, podpora inoviranju, 
podpora trženju, podpora povezovanju med podjetji in podjetji 
in RR institucijami, zmanjševanje administrativnih bremen. 

- vsakoletno preverjanje koriščenja podpornih instrumentov, 
kakor tudi ocena dostopa MSP do skladov in javnih naročil. 

- za koordinacijo vladnih zadolžitev glede sodelovanja MSP pri 
sprejemanju odločitev je zadolženo Ministrstvo za ekonomske 
zadeve. 

Madžarski Zakon opredeljuje funkcije in odgovornosti Sveta za 
razvoj podjetij kot svetovalnega odbora, ki služi kot forum za 
javni dialog o temah, ki so pomembne za MSP. Njegov predsednik 
je minister. Člani tega Sveta so predstavniki resornih ministrstev, 
poslovnih združenj, zbornic in drugih institucij odgovornih za razvoj 
MSP. 

Švedska 

Švedska je bila med evropskimi državami ena prvih, ki je uvidela 
pomen MSP in je že zelo zgodaj pričela oblikovati sistem 
pospeševanja podjetništva. Organizacijsko je podporni sistem 
zelo kompleksen. Ob mnogih podpornih organizacijah, ki so 
direktno povezane z vlado, lahko zasledimo še veliko drugih 
podpornih organizacij na lokalnih nivojih: 

državni odbor za industrijski in tehnični razvoj (NUTEK) je 
centralna javna avtoriteta za industrijsko politiko na 
Švedskem. Izvaja tri najpomembnejše programe in sicer: 

tehnološke raziskave in razvoj, ki podpira industrijsko 
rast in obnovo; 
podjetniški razvoj s poudarkom na ustanavljanju novih 
podjetij in rasti MSP; 
regionalni razvoj, ki se osredotoča na lokalno in regionalno 
industrijsko politiko, 

državni odbor za trg dela je centralna avtoriteta za 
pospeševanje učinkovitosti in fleksibilnosti na trgu dela. 
deželni administrativni odbor predstavlja vsako regionalno 
javno avtoriteto in je zadolžen, da opravlja in upravlja naloge 
in strategije, ki jih določata vlada in parlament. 

- vsaka občina (289) ima program in organizacijo, ki zagotavJ 
obstoječim in novo nastalim podjetjem ustrezno podporo- 

- Almi Business Partners je organizacija z 22 regionalni 
podjetji, vir in kontrola je zagotovljena preko deželnih zboro • 
14 Evro info centrov. , . 
10 univerz, ki imajo poleg izobraževanja in raziskovanja 
tretjo nalogo t.j. podpora podjetjem v okolju. 
20 znanstvenih parkov. 
15 industrijskih razvojnih centrov. 
Pisarna za znanost in tehnologijo - 60 atašejev po vse 
svetu prinaša nove tehnologije za industrijski razvoj. 
6 Fundacij za prenos tehnologije iz univerz v gospodarstv • 
Poslovno inovacijski centri (BIC). 

Politika in programi podpore MSP so se na švedskem razvija'1 

daljši čas in zanje je značilno: 
usklajeno delovanje industrijske, regionalne in zaposlitve" 
politike, 

- od centralne k regionalni ravni, 
dolgoročna nasproti kratkoročni podpori, 
usklajevanje virov na lokalni, regionalni in centralni ravni, 
usmerjenost k motiviranju, priložnostim in veščinam. 

Mehika 

Svetovna raziskava Global Entrepreneurship Monitor 2001 je 
opozorila na Mehiko kot eno izmed držav, ki izkazujejo en 
najvišjih stopenj podjetniške aktivnosti. 

V Mehiki je na zveznem nivoju osrednja institucija, ki se ukvarja 5 

pospeševanjem podjetništva in je zadolžena tudi za koordinacij 
med drugimi akterji Ministrstvo za ekonomijo ter v njegovem okviri 
leta 2000 ustanovljeni Sekretariat za podporo malim in srednji 
podjetjem. V okrilju ministrstva deluje tudi center za razv°l 
podjetniške tekmovalnosti CETRO (Centro para el Desarollo o® 
la Competividad Empresarial), čigar najpomembnejša aktivnos 
je vodenje podporne mreže CRECE (Centro Regional para 

Competitividad Empresarial). Nekatere aktivnosti za pospeševanje 
podjetništva izvajata tudi Ministrstvo za delo in socialo te 
Ministrstvo za finance. Na svojih področjih prispevata 
izboljševanju pogojev za razvoj malega gospodarstva tu 

Federalna komisija za poenostavitev administracije in Nacionain 
inštitut za statistiko. Najpomembnejši neodvisni institucij, ki skrb«3 

predvsem za finančne vzpodbude podjetnikom pa sta Nacionalna 
investicijska banka NAFIN (Nacional Financiera) in Izvozna ban a 
BANCOMEXT (Banco Nacional de Comercio Exterior). 

Primeri ureditve na področju financiranja malih in 
srednjih podjetij 

Burgschaftsbanken -Nemčija 

V Nemčiji obstaja 24 garancijskih bank, ki tvorijo mrežo 
koordinirano s strani Verband-a (združenja) v Bonu. Mreža je bila 
vzpostavljena v povojnem obdobju med 1949 in 1955 s cilje!11 

pospeševanja povojne rekonstrukcije in industrijskega oživljanja 
z MSP. Po združitvi obeh Nemčij se je mreža razširila tudi Pr0" 
vzhodu. 

Banke so registrirane družbe z omejeno odgovornostjo s statusom 
banke. So v lasti finančnih institucij (bank, bančnih hranilnic, 
zavarovalnic...) in organizacij za pospeševanje MSr 
(gospodarske in obrtne zbornice), ki izvajajo naloge na neprofitni 
bazi. 
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Garancijske banke so orientirane v vse panoge gospodarstva, 
Pri čemer pa imajo poseben interes za ustvarjanje novih podjetij, 
^ predstavljajo kar 50% njihovega portfelja. Razporejene so po 
celotni državi: vsaka dežela ima svojo garancijsko banko. Podpirajo 
dolgoročne investicije, naložbe v obratni kapital, selitve in širitve 
Podjetij ter finančne rekonstrukcije. Vključenih je kar 44.000 MSP. 

Banke ne nudijo specifičnega produkta: kreditni odbor obravnava 
Vsako vlogo posebej na podlagi predloga hišne banke. V teku pa 
le tudi poizkus vpeljave projekta »garancija brez banke«, pri čemer 
'ahko podjetje zaprosi garancijsko banko za garancijo, preden 
najde banko kreditodajalko. 

Nemški finančni sistem je eden najmočnejših v Evropi, s 
komercialnimi, državnimi in javnimi bankami. Banke, ki sprejemajo 
bančne garancije, vidijo v sodelovanju tri prednosti: 

Sektorsko strokovnost garancijske banke, 
Znatno znižanje njihovega tveganja, 
Zmanjšanje količnika tveganju prilagojenih kapitalskih rezerv. 

Garancijske banke krijejo do 80% kreditnih rizikov (povprečje 
med 50 in 80%), in nudijo zelo nizke provizije (od 1,6% za prve 
aktivnosti do 0,8% za nadaljne, povprečje pa je 1% p.a.). Stroški 
obdelave zahtevka znašajo 0,75%. Doba garancije je lahko največ 
15 let (povprečje 10 let). 

Jzvajanje ugodnosti je povezano z dobro podporo prejeto s strani 
lavnih institucij: države in dežel. Podporo predstavljajo pogarancije 
in določene davčne olajšave (oprostitev plačila podjetniških 
davkov). 

Vpisan kapital garancijskih bank znaša 280 mio EUR s katerim 
krijejo garancijski porfelj v višini 5,100 mio EUR. Multiplikator znaša 

Austria VVitschaftsservice • Avstrija 

AVVS GmbH je rezultat združitve dveh finančnih institucij za 
Podjetništvo v novembru 2001. Med njimi FGG - garancijska 
institucija za velika podjetja in Burrges Forderung - garancijska 
'nstitucija za MSP, ustanovljena leta 1954 z namenom 

•Pospeševanja gospodarskega razvoja po vojni. 
AWS nima statusa banke in deluje kot javno podjetje. Ob svoji 
temeljni dejavnosti izvaja tudi svetovalno dejavnost pri 
ustanavljanju garancijskih shem v tujini. 
v AWS so glavne aktivnosti segmentirane po različnih programih, 
9'Gde na ciljne skupine: 

Garancije za investicije. 
Varčevalni program za prihodnje »mlade podjetnike«, v 
sodelovanju z Gospodarsko zbornico, 
Internaionalizacija avstrijskih podjetij, 
Garancije za tvegani kapital, 
Garancije za inovativne projekte. 

Obstaja tudi instrument garancije maksimalne obrestne mere (in- 
'erest rate cap), ki v trenutnih gospodarskih razmerah ni toliko 
2animlva zaradi nizkih obrestnih mer. 
AWS sodeluje z vsemi avstrijskimi bankami iz centralnega sedeža: 
nima regionalne mreže. Po drugi strani pa obstajajo garancijske 
družbe, ki delujejo na regionalnem nivoju neodvisno od AWS. 
Avstrijski bančni sistem je zelo dobro razvit, prav tako pa je 
°elotno gospodarstvo orientirano v smeri razvoja sektorja MSP, 

posebej na področju turizma. 

Velikost povprečne garancije zelo varira glede na program, prav 
tako tudi garancijska premija, ki je ppvezana z izpostavljenim 
rizikom. »Teoretična« povprečna garancija ima ročnost nekaj nad 
10 let in znaša maksimalno 2 mio EUR. 

AWS, kot javno podjetje, je deležno državne podpore in pridobiva 
sredstva od države za oblikovanje rezerv za garancije in kritja, 
še posebej za del obrestnih izgub, ki nastajajo pri programih ERP 
sklada - podpora inovativnim in tehnološkim podjetjem z 
neposrednimi krediti z nizkimi obrestnimi merami. 

Statistični podatki na dan 31.12.2002: 22 mio EUR kapitala in 
portfelj v višini 575,6 mio EUR garancij. 

Sowalfin- Belgija 

Javni garancijski skladi imajo v Belgiji dolgo zgodovino: Nacionalni 
sklad je bil ustanovljen v letu 1959, z razvojem institucij pa je bil 
vedno večji poudarek na regionalni ekonomski politiki. 

Danes v Belgiji delujejo trije regionalni skladi in eden od teh je 
SOWALFIN. 

Sowalfin deluje kot »one stop shop«, in je bil ustanovljen s 
predpisom Walloonske vlade dne 11. julija 2002. Kombinira 
naslednje aktivnosti: 

Nadzoruje sub-regionalne investicijske holdinge (finančne 
organizacije, ki kombinirajo zasebni in javni kapital z 
Evropskimi strukturnimi skladi in s tem zagotavljajo tvegani 
kapital ter »mezzanine kredite« za MSP 
Odobravanje kreditov MSP kot dopolnilo ponudbi bančnega 
sektorja 

• Odobravanje neposrednih garancij in po-garancij vzajemnim 
garancijskim shemam. 

Lastnfk kapitala v višini 36 mio EUR je regionalna vlada. Garancija 
se daje na podlagi pooblastila regije v tem smislu, da sama krije 
skupne izgube portfelja v višini do 500 mio EUR. 

Sovvalfin je začel z delom v oktobru 2002, pri čemer je prevzel 
obvezo garancijskih organizacij, ki jih je nasledil. Sowalfin sodeluje 
z vsemi belgijskimi bankami, na podlagi precizne pogodbe v kateri 
so določene vse pravice in obveznost strank. 

Garancije krijejo max. 75% kredita. Max. višina znaša 2.5 mio 
EUR. Vzajemne garancijske sheme, ki delujejo na manjših projektih 
lahko pridobijo 50% po-garancijo. Stroški garancije znašajo 1% 
p.a. na stanje garancijskega zneska. 

Kredex - Estonia 

Kot v večini tranzicijskih držav so tudi v Estoniji finančni viri redki 
in dragi. Država je vzpostavila različne podporne instrumente za 
podjetja ter vpeljala liberalno ekonomsko politiko, temelječo na 
privatizaciji in sposobnosti privabljanja tujih investitorjev. 

V letu 2000 je država ponovno evalvirala stanje na tem področju 
in reorganizirala podporne institucije. V tem kontekstu je nastal 
KredEx (estonski kreditni in izvozno garancijski sklad), 
ustanovljen s strani države s tremi osnovnimi nalogami, 
temelječimi na garancijskem sistemu: 

Razvoj MSP, 
Rast izvoza, 
Zagotavljanje stanovanj za mlade družine. 
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Osnovni kapital znaša 15,5 mio EUR, kije bil povečan za sredstva 
Phare programa v višini 700.000 EUR. 

Na področju razvoja MSP so glavni cilji financiranje mladih podjetij 
(start-up) in rastočih podjetij z garancijami za investicijski in obratni 
kapital. Maksimalna garancija znaša 75% kredita oziroma 450.000 
EUR za posamezni kredit. KredEx bi rad specializiral svoje opracije 
in ponudil posebne instrumente na področju mikro kreditov, lizinga 
in tveganega kapitala, za podjetja nad določenim deležem izvoza. 
Stopnja provizije znaša od 1,5 do 3% letno. 

Kljub temu, da je KredEx javna institucija, je odbor, ki odloča o 
odobravanju garancij sestavljen iz dveh predstavnikov države, 
dveh predstavnikov MSP (vključno z gospodarsko zbornico) in 
dveh predstavnikov bank. Pri odobravanju sodeluje tudi direktor 
sklada. 

Kredex sodeluje z vsemi estonskimi bankami, v zelo 
koncentriranem sektorju, ki je v rokah tujih družbe, večinoma 
Švedskih in Finskih. KredEx je za svojo prepoznavnost, 
razumevanje in ustvarjanje zaupanja opravil obsežno marketinško 
akcijo. Trg se je zelo pozitivno odzval. 

KredEx je začel s svojo aktivnostjo v marcu 2001. V letu 2002 je 
bilo odobrenih za 40.8 mio EUR garancij. 

Finnvera plc - Finska 

Finnvera je javna družba z omejeno odgovornostjo (plc) v državni 
lasti. Je rezultat združitve Finnish Guarantee Board-a iz leta 1963 
in kreditne družbe KERA, z javno nalogo pospeševanja dostopa 
MSP do finančnih virov. Gre za razvojno institucijo (z mikro krediti, 
ki predstavljajo 90% tega trga, kreditne garancije za MSP, izvozne 
garancije, tudi za velika podjetja). Finnvera zadovoljuje potrebe 
MSP preko mreže 16 regionalnih enot. Je pod državno kontrolo in 
nima statusa banke, čeprav se management družbe ravna po 
bančnih načelih. 

Pri garancijski aktivnosti podpira Finnvera celoten sektor MSP. 
Obstaja 22.300 strank - mikro podjetij, od katerih je okrog 5.500 
prejelo garancijo Finnvere. Povprečna garancija za mala podjetja 
znaša 24.000 EUR. Finska je bila poznana po relativno nizkem 
podjetniškem duhu, tako da je bila vloga države stimuliranje 
ustanavljanja in razvoja podjetij. Izziv je bil še večji zaradi 
karakterističnih regionalnih razvojnih potreb v kmetijskih področjih 
In obrobnih regijah. 

Finnvera sodeluje s celotno finsko bančno mrežo (330 bank in 
1.500 agencij). Njena finančna vloga je bila povdarjena ob finančni 
krizi leta 1993, ki je izpostavila bančno odvisnost od komercialnih 
in industrijskih rizikov. Zaradi tega obstaja močna garancijska 
podpora bančnemu sistemu. 

Garancije se odobravajo od primera do primera in ne na podlagi 
standardiziranega modela, katerih cilj je: 

Delitev rizika v razmerju 50:50 (maksimalno 25:75). Finnvera 
zahteva od prejemnika garancije zavarovanja, ki pa so nižja 
od bančnih zahtev, i 
Premija se računa na podlagi ocene rizika neplačila za 
posamezen primer. V okviru regionalnih pisarn je zaposlenih 
več kot 100 analitikov. Provizija je odvisna od tveganja, ki se 
določi na podlagi ocenjevalnega sistema (od 1 do 4%, 
povprečje 2%). Letni administrativni stroški znašajo okrog 
0,9% stroški ocene pa 0,4%. Portfelj je sestavljen iz velikega 
števila kratkoročnih garancij. 

Država delno kompenzira izgube z namenom stimuliranja 
Finnvere (od 40 do 65% odvisno od regije, iz katere izhaja MSP). 
Prav tako so del aktivnosti podprli evropski strukturni skladi in 
EIF. 

Kapital Finnvere znaša 330 mio EUR, skupaj z domačim' 
garancijami pa 491 mio EUR. 

SPGM - Portugalska 

SPGM je bil ustanovljen kot reakcija na konkurenčni šok skupnega 
trga po vključitvi v EU. Njegov namen je okrepiti MSP, l| 
modernizirati in izboljšati njihovo učinkovitost preko dodeljevanja 
garancij. 

Pilotski projekt, ki je startal v letu 1994 je bil zaznamovan z: 
Stalno rastjo obveznosti, tako da je SPMG ob koncu leta 
2002 upravljal portfelj v višini 100 mio EUR, 

- Z vključitvijo večine portugalskih bank, 
- Z ustanovitvijo javnega pogarancijskega sklada (Counter- 

Guarranty Fund), ki krije 50% portfelja in je pod upravljanjem 
SPMG. Sklad je sklenil pogodbo z EIF tako, da je zagotov' 
zaščito na drugem nivoju (50% od 50% osnovnih obveznosti)- 
S tem obstaja močna disperzija tveganja, 

- V januarju 2003 so bile ustanovljene tri lokalne vzajemne 
garancijske sheme, ki samostojno odločajo. Vključevale na) 
bi se predvsem v manjše projekte. 

V trenutni strukturi je SPMG sistemski povezovalec, ki izvaja 

različne funkcije (računovodstva, financ, poročanja.. ) za 

vzajemne garancijske sheme in upravlja pogarancijski sklad. 

SPMG in vzajemne garancijske sheme praviloma delijo tveganj0 

z bankami v razmerju 50:50 (maksimalno 80%). Strošj" 
pridobivanja za podjetja so sprejemljivi, za garancije pa ne zahteva)" 
dodatnega zavarovanja. 

The guarantee and deelopment bank of Chechia- 
Moravia ■ Češka (CMZRB) 

CMZRB je bila ustanovljena leta 1992 kot družba z omejeno 
odgovornostjo. 72% lastnik je država, 28% lastništva pa i0 v 

rokah komercialnih bank. Cilj banke je stimuliranje zasebnega 
sektorja in ekonomskega sistema, ki ga je zaznamujeta 
liberalizacija in privatizacija. 

CMZRB je razvojna banka, ki ob garancijah podjetjem izvaja tudi 
programe javnih investicij, subvencij za zaposlovanje m 
financiranje infrastrukture za lokalne in regionalne skupnosti- 

Banka mora slediti ciljem javne podpore na eni strani ter cilje"1 

dolgoročnega razvoja in donosnosti na drugi strani. 

V sektorju podpore MSP so glavni instrumenti subvencije, mehki 
krediti in mikro krediti ter garancije, ki zavzemajo vedno večje 
mesto. Med sektorji prevladuje proizvodna dejavnost (55%), sledil0 

obrt, stroritve in trgovina (20%) ter gradbeništvo (11%). 

Zaradi ohranjanja tesnejšega kontakta s podjetji je bilo ustanovljenih 
6 regionalnih pisarn. Garancija predstavlja okrog 55% zneska 
kredita. Pri dodeljevanju se upošteva usklajen regionalni razvoj- 

Češki bančni sistem postaja vse bolj koncentriran. Bank0 

izkazujejo veliko zanimanje za MSP zaradi njihove dinamičnost' 
in številčnosti ob pomanjkanju lastnega premoženja, ki bi ga lahko 
ponudili v zavarovanje. Trenutno so banke z garancijami CMZRB 
zavarovane do višine 35% za ročnosti do 8 mesecev od nastopa 
neplačila, do 50% za obdobje do 24 mesecev in do 70% za 

obdobje daljše od 48 mesecev po nastopu neplačila. Prepuščena 
jim je svobodna izbira primernega povračila glede na vsak prim0r 

posebej. 
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Trenutna državna podpora predstavlja subvencijo za garancijsko 
Premijo. Ta se izračuna na podlagi tveganja in stroške izvajanja 

01 Prava tržna cena. Država plačuje del premije posojilojemalcu 
2 namenom lažjega dostopa. Primer: če je celoten strošek ocenjen 
na 9,5% in če država intervenira v višini 9%, potem znaša preostali 
strošek za podjetja le 0,5%. 

CMZRB razpolaga z 100 mio EUR kapitala in podpira garancijski 
portfelj v višini 200 mio EUR. 

5. Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Sprejem zakona ne bo imel drugih posledic. 

St
ati

sti
čn

i 
po

da
tk

i 

joir^!idq|n^ oo" *r» 
a «N SO r-_ o 00 

fpuurS HRJfpzi 
đilpod ta qsouz3AQO 

rt 
»o oo m 00 S o tO 

r*^ cn 8 

• «na ono A 

afju* wz tAjspa« nniri s N 
<N <N oo r- S m oo oo •o n 

a 

i 

s 

tfoapoA 
ui M>UAtiqo ngaos 

v> 
°2 2° o o o o o O o o o o o o o*° 

(%) sfaitaid a^fpazjtS 
efudois vujai nrjud/Al - 00 o - m J NN ~ 8 3 - "1<N O 

«qop iui*uii^rw v-i O <N /i o o oo •rt 

rtu* nap m«uits**w S to r* «rt 3 2 •rt r» s 

(ana) afianutS mzaumod 
roijiA lupuiinfcft ! ! 

0 
1 
<N s 

J 
•t N 

I ri 
a 

1 
3 

0 
1 fl 

sppupod 
U) *n»q TOofhpP« on**!? 1 8 n W-1 2 s »r» 8 

3 

11 
£ 

DfujMiod m 
qpup qwAfui« x af«»iwpz ■** n 

rumoua uiiujraoiSaj 
X * roi«uop«N r«j >o 

ijjpjt x z Hgiup 
*u|«uoffaj / «u|«oo3«n - - - - - - 

■JUCJBS cfpi»Aqns s s 

jfpuBjeSoj 
j J 
II 
S SI 

tf 
šlS 

s 
Ž' p* 
i 

.a 
1 

i! 

.a 

h 
ti 

|S 

8l 
nsouzaqo rz a\t£jp 

IsouiOAOlpo lujodoj X X X 

«f*pouo)(iz uj jozpcjM 'i i 
II 

l| 

lil 1 
X 

§ 
1 
? 
•a. ! •a, 

1. 

II 
li 
li 

^ s 
1 

a! 
i, 
ll 

i 8. 
S 
I 
J 
55 

afomroui au/ur f 
J3| MI|tUOlSaj UI CUAVpQ 8 8 S S 2 8 3 P! 

KRiup 3U9Ufuij "^uig s S a 

dSW ojodpod rz afi3iqi)su] 8 

dSH M 

»3tnqo tUABJJ 
6 ć d 

6 d •d 
o o ■d it a. -d 83 •a,-o TJ 

O o d 
P O d d d 

2 z 

m 1 

M 

! 
T 

•< 

m S? 
I 
C 
1 
% 

i 
1 1 

1 1 

j li 

5 

| JB 
»1 
t o (/) A. 

i 0 

1 

*3- februar2004 17 poročevalec, št. 13 



BESEDILO ČLENOV II. Program ukrepov za spodbujanje podjetništva 

L Splošne določbe 

1. člen 
(vsebina zakona) 

Ta zakon določa organiziranost in ukrepe države za oblikovanje 
podpornega okolja za podjetništvo in opredeljuje subjekte, ki 
izvajajo storitve za spodbujanje podjetništva in inovativnosti ter v 
skladu s sprejetimi razvojnimi usmeritvami države zagotavljajo 
podporo podjetnikom in podjetnicam (v nadaljnjem besedilu: 
podjetnikom) ter podjetjem pri dostopu do informacij, znanja in 
virov financiranja. 

2. člen 
(cilji zakona) 

Temeljni cilji zakona so: 
povečanje možnosti za ustanavljanje novih podjetij in 
ustvarjanje novih delovnih mest; 

- pospešitev izkoriščanja podjetniških in inovacijskih 
potencialov; 
vzpostavitev učinkovitega podpornega sistema podjetnikom 
in podjetjem v vseh fazah njihovega razvoja za dostop do 
informacij, storitev in virov financiranja in 
spodbuditev oblik povezovanja med raziskovalnimi in 
izobraževalnimi organizacijami ter gospodarstvom. 

3. člen 
(definicije pojmov) 

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji pomen: 
"Podjetje" je gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska 
družba, podjetnik, zavod ali zadruga; 
"Srednje veliko podjetje" je podjetje, v katerem je zaposlenih 
manj kot 250 ljudi in njegov letni prihodek ne presega 
11.500.000.000,00 tolarjev; 

- "Malo podjetje" je podjetje, v katerem je zaposlenih manj kot 
50 ljudi in njegov letni prihodek ne presega 2.300.000.000,00 
tolarjev; 
"Mikro podjetje" je podjetje, v katerem je zaposlenih manj kot 
10 ljudi in njegov letni prihodek ne presega 470.000.000,00 
tolarjev; 
"Subjekti inovativnoga okolja" so pravne osebe javnega in 
zasebnega prava, ki izvajajo storitve za spodbujanje razvoja 
podjetništva in inovativnosti in so oblikovani kot podjetniški 
inkubatorji, tehnološki parki, tehnološki centri, razvojna jedra 
grozdov ali tehnološke mreže; 

- "Razvojna sredstva" so sredstva programov državnega 
proračuna, ki jih proračunski uporabniki namenjajo razvojnim 
spodbudam; 
"Ukrepi" so zaokrožene ciljno usmerjene aktivnosti države 
za izboljšanje stanja na področju podjetništva in inovativnosti 
ter odpravljanje strukturnih neskladij; 

- "Instrumenti" so oblika in način porabe javnih sredstev 
namenjenih izvajanju ukrepov. 

4. člen 
(program ukrepov) 

(1) Vlada Republike Slovenije sprejme na predlog ministrice, 
pristojne za gospodarstvo ali ministra, pristojnega za 
gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: minister, pristojen za 
gospodarstvo) program ukrepov za spodbujanje podjetništva (v 

nadaljnjem besedilu: program ukrepov) za obdobje petih let. 

(2) Program ukrepov mora biti usklajen s pravili za dodeljevanj 
državnih pomoči. 

5. člen 
(vsebina programa ukrepov) 

Program ukrepov določa ukrepe, instrumente in kazalce za 
spremljanje učinkovitosti porabe javnih sredstev na področjih- 

promocije podjetništva, izobraževanja za podjetništvo, 
odpravljanja administrativnih ovir za nastajanje in delovanje 
podjetij, izboljšanja dostopa podjetij do informacij in storitev i" 
razvoja novih oblik dela ter ustvarjanja novih delovnih mes 
(v nadaljnjem besedilu: podjetniško okolje); 
promocije inovativnosti in izboljšanja pogojev za razvoj in 

prenos najnovejšega znanja v gospodarsko praksOt 
spodbujanja podjetniških vlaganj v raziskave in razvo|, 
spodbujanja povezovanja podjetij in raziskovalnih m 
izobraževalnih institucij ter ustvarjanja ugodnega okolja za 
nastajanje in delovanje novih inovativnih podjetij (v nadaljnje"1 

besedilu: inovativno okolje); 
- financiranja in izboljšanja dostopa podjetij do virov financiranja 

razvojnih naložb (v nadaljnjem besedilu: finančno okolje). 

6. člen 
(zagotavljanje sredstev) 

(1) Sredstva za izvajanje programa ukrepov se zagotavljajo v 
državnem proračunu in iz drugih domačih in mednarodnih virov. 

(2) Vlada Republike Slovenije na predlog ministrstva, pristojnega 
za gospodarstvo, z uredbo določi instrumente, podrobnejše 
pogoje, kriterije in merila za dodeljevanje sredstev za izvajanje 
programa ukrepov. 

(3) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, v skladu z uredbo iz 
prejšnjega odstavka pripravi shemo za dodeljevanje državnih 
pomoči. 

III. Podjetniško okolje 

7. člen 
(izvajanje nalog in programov podjetniškega okolja) 

(1) Naloge in programe za oblikovanje podjetniškega okolja izvaja 
država preko javnega zavoda za pospeševanje podjetništva ali 
javne agencije za pospeševanje podjetništva. 
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(2) Država lahko za izvajanje posameznih aktivnosti v okviru 
nalog in programov za oblikovanje podjetniškega okolja podeli 
osebam javnega in zasebnega prava javno pooblastilo. 

8. člen 
(naloge in programi) 

Naloge in programi za oblikovanje podjetniškega okolja so: 
promocija podjetništva in ustvarjanje pozitivne podjetniške 
klime za razvoj podjetništva; 
oblikovanje in predlaganje ukrepov za odpravljanje 
administrativnih ovir za nastajanje in delovanje podjetij, posebej 
za olajšanje poslovanja mikro podjelij; 
izobraževanje za podjetništvo; 
razvoj svetovalnih storitev za podporo podjetjem in 
podjetnikom; 
razvoj in izvajanje spodbud za izboljšanje dostopa podjetij do 
informacij in storitev; 
koordinacija aktivnosti za razvoj podjetniškega okolja na lokalni 
ravni in storitve v podporo podjetnikom pri izvajanju postopkov 
registracije in pridobivanja dovoljenj; 
spodbujanje prehoda iz neregistriranega dela v redne 
zaposlitve, samozaposlovanja ter razvoja novih oblik dela, 
kot so osebno dopolnilno delo, delo na daljavo in delo na 
domu; 
spodbujanje vključevanja v mednarodne programe na 
področju pospeševanja podjetništva in razvoja mikro in malih 
podjetij ter prenosa znanja in dobrih praks. 

'V. Inovativno okolje 

9. člen 
(evidenca subjektov inovativnega okolja) 

(1) Naloge in programe za oblikovanje inovativnega okolja (v 
nadaljnjem besedilu: storitve) izvajajo subjekti inovativnega okolja, 
ki so vpisani v posebno evidenco, ki jo vodi ministrstvo, pristojno 
2a gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: evidenca). 

(2) V evidenco se vpišejo subjekti inovativnega okolja, ki izpolnjujejo 
naslednje pogoje: 

delujejo najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za vpis v evidenco; 
imajo dejavnosti s področja raziskovalne in razvojne 
dejavnosti ter inovativnosti opredeljene v ustanovitvenem aktu; 
imajo usposobljen kader in tehnične pogoje za izvajanje 
storitev; 
imajo mednarodno primerljive reference. 

(3) Način vodenja in vsebino evidence ter dodatne pogoje za 
opravljanje posameznih storitev, določi minister, pristojen za 
9ospodarstvo. 

10. člen 
(financiranje storitev) 

V državnem proračunu se zagotavljajo sredstva za: 
zagotavljanje ugodnejših prostorskih in tehničnih pogojev za 
nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih fazah razvoja; 
izvajanje storitev za ustanovitev in začetno delovanje podjetij 
pod ugodnejšimi pogoji; 
izvajanje storitev na področju razvoj in raziskav za skupine 
podjetij, ki se povezujejo za skupna vlaganja v okviru področij 
dejavnosti, tehnoloških področij, grozdov ali mrež. 

11. člen 
(postopek dodeljevanja sredstev za financiranje 

storitev) 

(1) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, dodeljuje proračunska 
sredstva za izvajanje storitev subjektom inovativnega okolja, ki 
so vpisani v evidenco. 

(2) Proračunska sredstva se dodelijo na podlagi vloge, ki jo na 
javni poziv ministrstva, pristojnega za gospodarstvo, pripravi 
subjekt inovativnega okolja. Vloga mora vsebovati program 
izvajanja storitev za določeno skupino podjetij in za obdobje največ 
petih let. 

(3) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, imenuje komisijo, ki 
oceni vloge ter predlaga višino proračunskih sredstev za 
sofinanciranje izvajanja storitev posameznega subjekta 
inovativnega okolja. Komisija oceni vlogo na osnovi meril in 
kriterijev, določenih v uredbi iz drugega odstavka 6. člena tega 
zakona. Sklep o odobritvi sredstev izda minister, pristojen za 
gospodarstvo. 

(4) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, spremlja izvajanje 
programa subjekta inovativnega okolja. 

V. Finančno okolje 

12. člen 
(slovenski podjetniški sklad) 

(1) Ukrepe države za izboljšanje dostopa do virov financiranja 
razvojnih naložb za mikro, mala in srednje velika podjetja v skladu 
s programom ukrepov izvaja Slovenski podjetniški sklad (v 
nadaljnjem besedilu: sklad) v skladu z določbami tega zakona in 
ustanovitvenega akta. 

(2) Za izvajanje ukrepov iz prejšnjega odstavka tega člena se 
lahko pooblasti tudi drugo finančno institucijo. Za izbor finančne 
institucije izvede ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, v 
sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za finance, javni natečaj. 
Pooblaščena finančna institucija mora izpolnjevati naslednje pogoje: 

da je registrirana v Republiki Sloveniji; 
da ima dovoljenje za opravljanje teh poslov v skladu z veljavno 
zakonodajo; 
da je kadrovsko, tehnološko in informacijsko usposobljena 
ter ustrezno opremljena za učinkovito izvajanje ukrepov in 
financiranja razvojnih programov; 
da ima ustrezne izkušnje na področju sodelovanja z mikro, 
malimi in srednje velikimi podjetji v Republiki Sloveniji in 
izvajanjem inovativnih finančnih instrumentov za mikro, mala 
in srednje velika podjetja; 
da ima razvito sodelovanje z domačimi in tujimi finančnimi 
institucijami, ki delujejo na področju mikro, malih in srednje 
velikih podjetij; 
da ima ustrezna znanja in izkušnje na področju sodelovanja 
z Republiko Slovenijo in njenimi organi pri izvajanju ukrepov 
in financiranja razvojnih programov. 

(3) Ustanovitelj sme sklad pripojiti k drugemu javnemu skladu ali 
združiti z drugimi javnimi skladi, če ugotovi, da bi bilo to učinkovito 
in gospodarno ali bi se s tem okrepil finančni potencial javnih 
skladov. Sklad lahko sodeluje z drugimi domačimi in mednarodnimi 
finančnimi institucijami z namenom učinkovitejšega opravljanja 
nalog pri dajanju finančnih spodbud. 
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13. člen 
(področje delovanja sklada) 

(1) Sklad razvija in izvaja storitve ter finančne spodbude v skladu 
s sprejetim programom ukrepov na naslednjih področjih: 
- zagotavljanje storitev in začetnega kapitala za hitrejše 

nastajanje in zagon novih podjetij z neposrednimi spodbudami 
za začetno financiranje podjetniških projektov v fazi nastajanja 
in zagona podjetij; 
zagotavljanje ugodnejših virov financiranja za razvojne 
naložbe podjetij s subvencijami, ugodnimi kreditnimi viri in 
garancijami za najete kredite; 
spodbujanje zasebnih vlaganj in financiranja podjetniških 
projektov v vseh fazah razvoja z lastniškim kapitalom, z 
zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in garancij za 
investitorje. 

(2) Sklad izvaja ukrepe v obliki storitev, neposrednih finančnih 
spodbud sklada in posrednih finančnih spodbud preko poslovnih 
bank, skladov tveganega kapitala in drugih finančnih institucij, 
subjektov inovativnega okolja ter drugih pravnih oseb javnega in 
zasebnega prava. 

(3) Pri zagotavljanju začetnega kapitala in spodbujanju zasebnih 
vlaganj z lastniškim kapitalom iz prvega odstavka tega člena, 
lahko sklad vlaga kapitalske naložbe v imenu Republike Slovenije 
in po postopku, določenem v zakonu, ki ureja javne finance. Za 
upravljanje in razpolaganje s tako pridobljenimi kapitalskimi 
naložbami Republike Slovenije, veljajo določbe zakona, ki ureja 
javne finance in zakona o vladi. 

14. člen 
(instrumenti sklada) 

Instrumenti sklada so: 
ugodni posredni in neposredni krediti za razvojne naložbe 
mikro, malih in srednje velikih podjetij; 

- garancije za najete kredite za razvojne naložbe mikro, malih 
in srednje velikih podjetij; 
subvencije obrestnih mer, stroškov kreditiranja in stroškov 
garancij; 
subvencije fizičnim osebam za ustanovitev in zagon podjetij 
v subjektih inovativnega okolja; 
subvencije za razvojne projekte mikro, malih in srednje velikih 
podjetij; 
ugodni posredni in neposredni krediti za kapitalska vlaganja 
v mikro, mala in srednje velika podjetja; 
garancije za najete kredite za kapitalske naložbe zasebnih 
vlagateljev; 
vlaganja v razvoj poslovne infrastrukture za pospeševanje 
naložb. 

15. člen 
(viri sredstev sklada) 

(1) Sredstva za opravljanje dejavnosti sklada so: 
sredstva in stvarno premoženje države, ki jih zagotavlja in 
prenaša ustanovitelj na sklad kot namensko premoženje 
sklada; 
sredstva proračuna, ki jih ustanovitelj prenese na sklad za 
izvajanje sprejetih ukrepov; 
mednarodni viri in prispevki pravnih in fizičnih oseb. 

(2) Namensko premoženje sklada se uporablja v skladu z določili 
zakona, ki ureja delovanje javnih skladov. 

(3) Sredstva proračuna pridobiva sklad za razvoj storitev i 
izvajanje drugih finančnih spodbud v skladu s sprejetimi ukrep 
na osnovi pogodbe, ki jo skleneta ministrstvo, pristojno za 
gospodarstvo in sklad in določa način izvajanja ukrepov. Sredstva 
se uporabljajo za dodeljevanje neposrednih subvencij države z 
podjetniške projekte in razvojne naložbe podjetij in za oblikovanj 
rezervacij za kritje rizikov iz naslova izdanih garancij in kreditni 
tveganj. 

16. člen 
(poslovanje sklada) 

(1) Obseg, namen in način usmerjanja finančnih spodbud se 
določi v poslovnem načrtu sklada. Poslovni načrt pripravi skia 
na osnovi sprejetih usmeritev iz programa ukrepov. 

(2) Podrobnejši pogoji, kriteriji in merila za izvajanje instrumentov 
sklada, se v skladu z zakonom, ki ureja delovanje javnih sklado 
in s pravili za dodeljevanje državnih pomoči določijo v splošni 
pogojih za poslovanje javnega sklada. 

VI. Javna pooblastila za izvajanje programa ukrepov 

17. člen 
(javno pooblastilo) 

(1) Pravnim osebam javnega in zasebnega prava, ki delujejo na 
področju spodbujanja podjetništva, lahko minister, pristojen za 
gospodarstvo, v skladu z določbami zakona, ki ureja državno 
upravo, za določen čas z odločbo, na podlagi javnega natečaj, 
podeli javno pooblastilo za izvajanje upravnih nalog opredeljeni 
v programu ukrepov. 

(2) Za pridobitev javnega pooblastila mora pravna oseba javnega 
ali zasebnega prava izpolnjevati naslednje pogoje: 

da deluje najmanj dve leti pred vložitvijo vloge za pridobitev 
javnega pooblastila; 

- da ima dejavnosti s področja spodbujanja podjetništv 
opredeljene v ustanovitvenem aktu; 

- da ima usposobljen kader; 
da ima mednarodno primerljive reference. 

(3) Natančnejše pogoje, kriterije, merila in postopek za podelitev 
javnega pooblastila podrobneje določi s minister, pristojen za 
gospodarstvo. 

18. člen 
(odvzem javnega pooblastila) 

(1) Nosilcu javnega pooblastila se lahko odvzame javno 
pooblastilo, če: 

so s pravnomočno odločbo pristojnega organa ugotovljen 
nepravilnosti pri njegovem poslovanju; 
z javnim pooblastilom dodeljenih upravnih nalog ne izvaja v 
skladu s programom; 

- z javnim pooblastilom dodeljenih nalog, tudi po predhodnem 
opominu ministra, pristojnega za gospodarstvo, ne opravi 
pravočasno; 
se pri izvajanju nadzora iz prvega odstavka prejšnjega člena 
ugotovijo večje nepravilnosti pri izvajanju nalog poverjenih z 
javnim pooblastilom. 

(2) O odvzemu javnega pooblastila odloči minister, pristojen za 
gospodarstvo, z upravno odločbo. 
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19. člen 
(nadzor nad izvajanjem javnih pooblastil) 

(1) Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela 
Pravnih oseb, ki jim je bilo podeljeno javno pooblastilo na podlagi 
,e9a zakona, opravlja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo. 

(2) Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, v zvezi z danim javnim 
Pooblastilom opravlja nad nosilcem javnega pooblastila nadzor nad zakonitostjo njegovih splošnih aktov in instančni nadzor nad 
*akonitostjo njegovih posamičnih aktov. 

(3) če nosilec javnega pooblastila izda akt, ki ni skladen z ustavo 
a'i zakonom, mu da ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, 
navodila za uskladitev akta. 

(4) Nadzor nad namensko porabo proračunskih sredstev pri 
°sebah iz prvega odstavka tega člena se izvaja skladno s 
Predpisi. 

V"- Prehodne in končne določbe 

20. člen 
(rok za izdajo podzakonskih predpisov) 

(1) Vlada Republike Slovenije sprejme prvi program ukrepov do 
septembra 2004. 

(2) Vlada Republike Slovenije sprejme uredbo iz drugega odstavka 
6- člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve 
,ega zakona. 

(3) Pospeševalni center za malo gospodarstvo, ki je bil ustanovljen 
2 Odlokom o ustanovitvi pospeševalnega centra za malo 
9ospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/92 in 68/96), z dnem 
uveljavitve tega zakona nadaljuje z izvajanjem nalog in programov 
12 8. člena tega zakona, v skladu z aktom o ustanovitvi. 

(4) Vlada Republike Slovenije v roku šestih mesecev od 
uveljavitve tega zakona preimenuje Javni sklad Republike 
Slovenije za razvoj malega gospodarstva, ustanovljen z Aktom o 
ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za razvoj malega 
gospodarstva (Uradni list RS, št. 96/00 in 108/00) v Slovenski 
podjetniški sklad in uskladi akt o ustanovitvi z določbami tega 
zakona. 

(5) Minister, pristojen za gospodarstvo, izda podzakonska 
predpisa iz tretjega odstavka 9. člena in tretjega odstavka 17. 
člena tega zakona najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve 
tega zakona. 

21. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o razvoju 
malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91, 66/93 in 22/00). 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati: 
Uredba o merilih, pogojih in postopku za dodeljevanje sredstev 
za pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega 
gospodarstva (Uradni list RS, št. 62/95 in 37/97) in 
Pravilnik o dodeljevanju državnih pomoči za področje malega 
gospodarstva (Uradni list RS, št. 103/00). 

(3) Določbe podzakonskih predpisov iz prejšnjega odstavka se 
uporabljajo, kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona, do 
sprejema novih podzakonskih predpisov. 

23. člen 
(rok uveljavitve zakona) 

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

I. Splošne določbe 

V Republiki Sloveniji trenutno velja Zakon o razvoju malega 
gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91, 66/93 in 22/00), ki ureja le 
institucionalni okvir za spodbujanje razvoja malega gospodarstva, 
ne pa celotnega podpornega okolja za implementacijo politike 
podjetništva v novih razmerah. Z novim zakonom je potrebno 
uskladiti definicije malih in srednje velikih podjetij z definicijami EU. 

Osnovni koncept zakona upošteva načela in usmeritve "Evropske 
listine za mala podjetja" ter sledi smernicam in priporočilom za 
spodbujanje podjetništva. Hkrati oblikuje pravne podlage za 
vzpostavitev in delovanje okolja, spodbudnega za mala podjetja 
in podjetništvo. Celoten koncept izhaja iz empiričnih izkušenj 
delovanja "Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo" ter 
dosedanjih raziskav in delovnih podlag za pripravo zakona. 

1. člen 

Nov zakon določa organiziranost in ukrepe države za oblikovanje 
podpornega okolja za podjetništvo in opredeljuje subjekte, ki 
izvajajo storitve za spodbujanje podjetništva in inovativnosti ter v 
skladu s sprejetimi razvojnimi usmeritvami države zagotavljajo 
podporo podjetnikom ter podjetjem pri dostopu do informacij, 
znanja in virov financiranja. > 

2. člen 

Zakon kot cilje zakona navaja povečanje možnosti za 
ustanavljanje novih podjetij in ustvarjanje novih delovnih mest, 
pospešitev izkoriščanja podjetniških in inovacijskih potencialov, 
vzpostavitev učinkovitega podpornega sistema podjetnikom in 
podjetjem v vseh fazah njihovega razvoja za dostop do informacij, 
storitev in virov financiranja in spodbuditev oblik povezovanja 
med raziskovalnimi in izobraževalnimi organizacijami ter 
gospodarstvom. 

3. člen 

Zakonski pojmi so posebej definirani z namenom doseči 
enoznačnost in jasnost terminov, ki jih uporablja zakon in jih bodo 
uporabljali podzakonski akti. Pri definiciji "podjetja" zakon sledi 
definicijam EU in ne posega v definicije malih in srednje velikih 
podjetij po Zakonu o gospodarskih družbah, ki pojma "mikro" 
podjetje ne pozna. Pri definiranju pojma podjetje je bilo upoštevano 
priporočilo Komisije ES (O J L 124, 20.5.2003). Priporočilo izrecno 
navaja, da se za podjetje smatra katerikoli subjekt, ki opravlja 
gospodarsko dejavnost, ne glede na njegovo pravno obliko. 
Podobno definicijo podjetja navaja tudi Zakon o finančnem 
poslovanju podjetij (Ur.l.RS, št. 54/99, 110/99 in 93/02), ki za 
uporabo'v svojem tekstu zakona, definira podjetje kot 
gospodarski subjekt, organiziran kot gospodarska družba, 
podjetnik, zavod ali zadruga. Hkrati so v predlogu zakona o 
podpornem okolju za podjetništvo podane definicije subjektov 
inovativnega okolja. Do sedaj je na tem področju obstajala pravna 
praznina. Subjekti inovacijskega okolja bodo natančneje definirane 
s podzakonskim aktom, ki ga sprejme minister, pristojen za 
gospodarstvo, v skladu s predlogom zakona, kjer bo urejen način 
vodenja in vsebina evidence subjektov inovativnega okolja. 

II. Program ukrepov za spodbujanje podjetništva 

4. člen 

Programske osnove za izvajanje politike predstavlja Program 
ukrepov za spodbujanje podjetništva, ki ga na predlog ministrstva, 
pristojnega za gospodarstvo, sprejme Vlada RS. Program ie 

zastavljen za obdobje petih let, spremlja pa se letno. 

5. člen 

Program ukrepov bo opredeljeval prioritetne ukrepe na področjih 
podjetniškega, inovativnega in finančnega okolja. Podjetniško 
okolje predstavlja promocijo podjetništva, odpravljala 
administrativnih ovir in izboljšanja dostopa podjetij do informacij 
storitev. Inovativno okolje predstavlja promocijo inovativnosti m 
izboljšanja pogojev za razvoj in prenos najnovejšega znanja v 

gospodarsko prakso. Finančno okolje pa predstavlja financiranje 
in izboljšanje dostopa podjetij do virov financiranja razvojnih naložb- 

6. člen 

Zakon tudi določa, da se za izvajanje programa ukrepov 

zagotavljajo sredstva v proračunu Republike Slovenije in iz drugih 
mednarodnih in domačih virov. Zakon nalaga dolžnost sprejema 
uredbe, ki bo podrobneje določala instrumente, podrobnejše 
pogoje, kriterije in merila za dodeljevanje sredstev za izvajanje 
programa ukrepov. Rok za sprejem navedene uredbe ter sheme 
za dodeljevanje državnih pomoči je šest mesecev od uveljavitve 
tega zakona. 

III. Podjetniško okolje 

Obstoječi zakon o razvoju malega gospodarstva ureja razmerja 
s področja malega gospodarstva, vendar je pomanjkljiv in necelovit. 

Nov zakon zato vključuje naloge in programe za oblikovanje 
podjetniškega okolja, način izvajanja navedenega preko javnega 
zavoda za pospeševanje podjetništva, preko javne agencije za 
pospeševanje podjetništva ali s podelitvijo javnega pooblastila■ 
Pri tem upošteva usmeritve Evropske listine za mala podjetja 
skladnost s politiko podjetništva EU. 

1. člen 

Zakon predvideva, da naloge in programe za oblikovanje 
podjetniškega okolja izvaja država preko različnih oblik, in sicer z 
dodelitvijo javnega pooblastila, preko javne agencije za 
pospeševanje podjetništva ali preko javnega zavoda za 
podjetništvo. 

2. člen 

Ta člen opredeljuje naloge in programe za oblikovanje 
podjetniškega okolja, ki jih našteva taksativno. Ukrepi 
podjetniškega okolja predstavljajo predvsem promocijo 
podjetništva, odpravljanje administrativnih ovir in izboljšanja 
dostopa podjetij do informacij in storitev. 
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Inovativnost in prenos znanja ter novih tehnologij 

3- člen 

Zakon uvaja evidenco subjektov inovacijskega okolja kot podlago 
dodeljevanje javnih sredstev za razvoj inovativnega okolja. 

Zakon nadalje opredeljuje namene in pravila dodeljevanja javnih 
Sredstev za razvoj inovativnega okolja. Subjekti inovativnega 
°kolja pa so opredeljeni v prvem poglavju zakona. Natančneje 
°odo definirani s podzakonskim aktom, ki ga sprejme minister, 
Pristojen za gospodarstvo, v skladu s predlogom zakona, kjer bo 
Urejen način vodenja, vsebina ter pogoji za vpis subjektov 
'novativnega okolja v evidenco. 

Do javnih sredstev po tem zakonu so upravičeni subjekti, ki so 
navedeni v evidenci. V evidenco so vpisani subjekti pod pogoji, ki 
l'h določi s podzakonskim aktom minister, pristojen za 
gospodarstvo. Z navedenim aktom se določi tudi postopek 
dodelitve javnih sredstev. 

4- člen 

V Proračunu se zagotovijo sredstva za izvajanje storitev 
ln°vativnega okolja, to je za zagotavljanje ugodnejših prostorskih 
'n tehničnih pogojev za nastajanje in delovanje podjetij v zgodnjih 
azah razvoja, izvajanje storitev za ustanovitev in začetno 

delovanje podjetij pod ugodnejšimi pogoji in izvajanje storitev na 
Področju razvoja in raziskav za skupine podjetij, ki se povezujejo 
Za skupna vlaganja v okviru področij dejavnosti, tehnoloških 
Področij, grozdov ali mrež. 

5- člen 

Ta člen opredeljuje postopek dodeljevanja sredstev. Subjektu 
lnovativnega okolja se dodelijo sredstva letno in sicer na podlagi 
Programa, sprejetega za največ pet let. Sredstva se dodelijo na 
Podlagi vloge, ki jo pripravi subjekt inovativnega okolja. Predhodno 
rn'nistrstvo, pristojno za gospodarstvo, objavi javni poziv. Komisija 
na,o vlogo oceni na podiagi meril, navedenih v uredbi, opredeljeni 
" 6- členu tega zakona. 

^ Finančno okolje 

^den od pogojev za uspešen zagon novih podjetij in dinamično 
^s' podjetij je razvito finančno okolje, ustrezen obseg in enostaven 
dostop do virov financiranja za razvojne naložbe. Strukturni 
^ostanki v Sloveniji pa kažejo prav na pomanjkanje ugodnih 
dolžniških, predvsem pa lastniških virov financiranja. Zakon ureja 
'emelje za izboljšanje finančnega okolja, dostopa do virov 
'nanciranja za razvojne naložbe podjetij in dostopa do lastniškega 
kapitala za zagon in rast podjetij. 

krepitev finančnega trga v Sloveniji in stimuliranje zasebnih in 
drugih virov financiranja (banke, skladi tveganega kapitala, druge 
domače in tuje finančne institucije,...) za obsežnejše naložbe v 
Podjetniški sektor pomeni na eni strani kombiniranje javnih virov 
'nanciranja s privatnimi in s tem doseganje sinergijskih učinkov, 

na drugi strani pa potrebo po dopolnitvi sedanjega sistema 
nanciranja malih in srednje velikih podjetij predvsem: 

z večjim obsegom sredstev, da bo lahko pridobil stvarno 
Pomemben vpliv na osrednje strateške usmeritve v razvoju 
Podjetniškega sektorja, 
s povezavo različnih oblik virov financiranja skozi življenjski 
ciklus podjetja ter med različnimi nivoji finančnih institucij, 

- z oblikovanjem pogoje v financiranja, ki bodo privlačni za m ikro, 
mala in srednje velika podjetja in ne bodo skoraj identični 
bančnim pogojem, 

■ z oblikovanjem postopkov, ki bodo bolj »prijazni« z vidika 
mikro, malih in srednje velikih podjetij (manj birokracije oziroma 
svetovalna pomoč pri pripravi) in 
z zagotovitvijo pogojev, da bo v sistem v ustrezni meri vstopil 
element tveganja pri financiranju ključnih podjetniških zamisli. 

Zakon predvideva preimenovanje Javnega sklada za razvoj 
malega gospodarstva, ki deluje kot javni finančni sklad. Instrumenti 
za spodbujanje investicij v MSP se izvajajo s ciljem, da se 
izravnavajo vrzeli na finančnem trgu pri ponudbi in povpraševanju 
po ugodnih virih financiranja in so jim najbolj izpostavljena mala, 
še posebej pa nastajajoča in nova podjetja. 

Zahtevana fleksibilnost instrumentov in pogojev za ugodnejše 
financiranje zagona in rasti podjetij narekuje tudi potrebo po 
fleksibilni organiziranosti institucije, ki bo te instrumente izvajala. 

6. člen 

Ukrepe države za izboljšanje dostopa do virov financiranja 
razvojnih naložb za mikro, mala in srednje velika podjetja v skladu 
s programom ukrepov izvaja Slovenski podjetniški sklad. Za 
izvajanje teh ukrepov lahko Ministrstvo za gospodarstvo, skupaj 
z Ministrstvom za finance, pooblasti tudi drugo finančno institucijo, 
ki mora izpolnjevati v zakonu določene pogoje. Hkrati zakon 
predvideva, da se sklad lahko povezuje z drugimi domačimi in 
mednarodnimi finančnimi institucijami z namenom učinkovitejšega 
opravljanja nalog in krepitve finančnega potenciala za izvajanje 
finančnih spodbud. 

7. člen 

Sklad razvija in izvaja storitve ter finančne spodbude v skladu s 
sprejetim programom ukrepov z zagotavljanjem storitev in 
začetnega kapitala za hitrejše nastajanje in zagon novih podjetij z 
neposrednimi spodbudami za začetno financiranje podjetniških 
projektov v fazi nastajanja in zagona podjetij, z zagotavljanjem 
ugodnejših virov financiranja za razvojne naložbe podjetij s 
subvencijami, ugodnimi kreditnimi viri in garancijami za najete 
kredite in s spodbujanjem zasebnih vlaganj in financiranja 
podjetniških projektov v vseh fazah razvoja z lastniškim kapitalom, 
z zagotavljanjem ugodnih kreditnih virov in garancij za investitorje. 
Navedeno sklad izvaja preko poslovnih bank, skladov tveganega 
kapitala in drugih finančnih institucij, subjektov inovativnega okolja 
ter drugih pravnih oseb javnega in zasebnega prava. 

8. člen 

Zakon predvideva instrumente sklada, ki so predvsem 
subvencije, garancije in krediti. Zakon jih natančneje določa in 
razčlenjuje. 

9. člen 

Zakon predvideva sredstva za opravljanje dejavnosti sklada, in 
sicer sredstva in stvarno premoženje države, ki jih zagotavlja in 
prenaša ustanovitelj na sklad kot namensko premoženje sklada 
za povečanje kapitala sklada, sredstva proračuna, ki jih 
ustanovitelj prenese na sklad za izvajanje sprejetih ukrepov in 
mednarodni viri in prispevki pravnih in fizičnih oseb. Namensko 
premoženje sklada se uporablja v skladu z določili zakona, ki 
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ureja delovanje javnih skladov. Sredstva proračuna pridobiva sklad 
namensko za razvoj storitev in izvajanje drugih finančnih spodbud 
v skladu s sprejetimi ukrepi na osnovi pogodbe. Sredstva se 
uporabljajo za dodeljevanje neposrednih subvencij države za 
podjetniške projekte in razvojne naložbe podjetij in za oblikovanje 
rezervacij za kritje rizikov iz naslova izdanih garancij in kreditnih 
tveganj. 

10. člen 

Sklad je dolžan imeti poslovni načrt, v katerem se določijo obseg, 
namen in način usmerjanja finančnih spodbud. Navedeni finančni 
načrt mora biti pripravljen v skladu s sprejetimi usmeritvami iz 
programa ukrepov, ki je opredeljen v II. poglavju tega zakona. Pri 
izvajanju instrumentov sklada je potrebno upoštevati predpise s 
področja javnih skladov in dodeljevanja državnih pomoči. 

VI. Javna pooblastila za izvajanje programa ukrepov 

11. člen 

Predlog zakona predvideva podelitev javnega pooblastila pravnim 
osebam javnega in zasebnega prava, ki delujejo na področju 
spodbujanja podjetništva, za določen čas z odločbo, na podlagi 
javnega natečaja, za izvajanje upravnih nalog na področju 
programa ukrepov za spodbujanje podjetništva, tj. na področju 
podjetniškega, inovativnega in finančnega okolja. 

Za pridobitev javnega pooblastila mora pravna oseba izpolnjevati 
v zakonu navedene pogoje. Predlog zakona tudi predvideva 
sprejem podzakonskega predpisa, ki bo natančneje urejal pogoje, 
kriterije, merila in postopek za podelitev javnega pooblastila. 

12. člen 

Nosilcu javnega pooblastila se le-to lahko odvzame, če so bile 
ugotovljene nepravilnosti pri njegovem poslovanju, če nalog ne 
izvaja v skladu s programom, če nalog ne opravlja pravočasno 
ali če se ugotovijo večje nepravilnosti pri izvajanju nalog, dodeljenih 

z javnim pooblastilom. Odvzem se opravi z izdajo upra^ne 

odločbe, ki jo izda minister, pristojen za gospodarstvo. 

13. člen 

Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela pravnih 
oseb, ki jim je bilo podeljeno javno pooblastilo opravlja ministrstv , 
pristojno za gospodarstvo. Slednje opravlja nad nosilcem iavn^ 
pooblastila nadzor tudi nad zakonitostjo njegovih splošnih akt0 

in instančni nadzor nad zakonitostjo njegovih posamičnih akto • 

VII. Prehodne in končne določbe 

14. člen 

Zakon določa roke za izdajo podzakonskih predpisov. Prvi Pr° 
gram ukrepov iz drugega poglavja zakona je potrebno sprejet' 
septembra 2004. Pospeševalni center za malo gospodarstv 
nadaljuje z izvajanjem nalog in programov, v skladu z aktom 
ustanovitvi. Vlada Republike Slovenije je dolžna v roku šes i 
mesecev od uveljavitve tega zakona preimenovati Javni skia 
Republike' Slovenije za razvoj malega gospodarstva v Siovens 
podjetniški sklad in uskladiti akt o ustanovitvi z določbami teg 
zakona. 

15. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati Zakon o razvoji 
malega gospodarstva, Uredba o merilih, pogojih in postopku z 
dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja in ustanavljanie 

enot malega gospodarstva in Pravilnik o dodeljevanju državni 
pomoči za področje malega gospodarstva. 

16. člen 

Zakon določa rok uveljavitve zakona, ki je 15 dni po objavi v 
uradnem listu Republike Slovenije. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 

PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI 
EVROPSKIH SKUPNOSTI 

Naslov predloga akta 
Predlog Zakona o podpornem okolju za podjetništvo 
EVA: 2003-2111-0087 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v 
slovenščino? 

2- Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
sporazuma o pridružitvi" 
a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", 

ki se nanašajo na priloženo gradivo: 
Evropski sporazum o pridružitvi ne posega na to področje. 

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

c) Razlogi za neizpolnjene obveznosti: 
/ 

3- Skladnost predloga akta s predpisi ES 
a) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES? 

/ 
b) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 

/ 

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

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 ES In upoštevanje roka za uskladitev 

Jasna Avbelj - Hamzič 
Državna podsekretarka 
Vodja pravne službe 

dr.Tea Petrin 
MINISTRICA 
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Predlog zakona o 

JAVNI RABI SLOVENŠČINE (ZJRS) 

• Prva obravnava - EPA 1142 - III 

DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE 
SKUPINA poslancev 
(prvopodplsana mag. Majda Potrata) 

Ljubljana, 10. februar 2004 

podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) 
ter 114. in 115. člena Poslovnika Državnega zbora (Ur. list RS, 

35/2002) vlagajo spodaj podpisani poslanci v obravnavo in 
sprejem 

PREDLOG ZAKONA O JAVNI RABI SLOVENŠČINE, 
ki 9a pošiljajo v prvo obravnavo na podlagi 114. člena Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Pri obravnavi predloga zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih delovnih teles bo v imenu predlagateljev sodelovala 
prvopodpisana poslanka mag. Majda Potrata. 

1. mag. Majda Potrata 
2. Marija Ana Tisovic 

3. Tone Partljič 
4. Janez Podobnik 

5. Vojko Čeligoj 
6. Marko Diaci 

7. Sonja Areh Lavrič 
8. mag. Andrej Vizjak 

uvod 
\ 

Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona 

paba jezika kot predmet zakonske ureditve in s tem predmet 
likovnega načrtovanja in politike zahteva posebno vsebinsko 
Pojasnilo in razlago. Dobrina, ki jo zakon varuje in pospešuje, ni 
Materialna, ima pa v življenju skupnosti poseben pomen. Z 
*akonom so nakazane smernice jezikovnega vednja skupnosti 
® ciljem, usmerjati razvoj uradnega jezika kot jezikovne oblike, v 
ateri se odvija uradno življenje države. Smisel zakona je v 

Pojasnjevanju pomena in vloge jezika v družbi, seznanjanje članov 
. upnosti, fizičnih in pravnih oseb, z njihovimi nalogami v zvezi z 
j®*ikom nasploh in po posameznih področjih ter spodbujanje k 
aeiavnemu razvijanju jezikovne zmožnosti. Vsak jezik nastaja v 
Specifičnih zgodovinskih in političnih razmerah, ki jih mora vsaka 
l®zikovna politika tudi upoštevati. Vsa določila o jeziku izvirajo iz 
kušnje skupnosti, ki svoj jezik tudi na tak način razvija in bogati. 
J®*ik je osnovno izrazilo sporazumevanja med ljudmi, v tej svoji 
. °Qi ima v vsaki jezikovni skupnosti mnogo različic, ki so se 
^oblikovale za uporabo ob različnih priložnostih. Poleg krajevnih 
"arečij se je že v najstarejših časih razvijal poleg jezika za 
sakdanjo rabo jezik, ki je skupnost povezoval in se je uporabljal 
a Posebej izbrane priložnosti. Z družbenim razvojem in sprva z 

zapisovanjem, pozneje tudi s tiskanjem besedil pa se je sčasoma 
razvilo tudi jezikovno načrtovanje s posebno jezikovno politiko, 
odvisno od zgodovinskega in političnega položaja skupnosti, ki je 
tak jezik za svoj razvoj potrebovala in ga tudi razvijala. Raba tega 
jezika je bila urejena tudi v pravnih dokumentih, načela tega 
urejanja so se z razvojem spreminjala in poglabljala. Veliko vlogo 
v jezikovnem delovanju so od nekdaj imele različne oblike stikov 
med jeziki in v tem okviru v posameznih obdobjih tudi raba različnih 
jezikov za posamezne vrste sporočil. Vpliv medjezikovnih stikov 
ob prepletanju in posvajanju različnih kultur je v jezikih opazen na 
različnih ravneh, po tej poti se širi pomensko in s tem predstavno 
bogastvo posameznih jezikov, na drugi strani so opazna 
prizadevanja posameznih skupnosti po jezikovni samobitnosti in 
priznanju njihovega jezika kot enakopravnega drugim jezikom. 

Zmožnost medsebojnega sporazumevanja je za člane skupnosti 
pomemben dejavnik identitete, ki povezan s skupno izkušnjo in 
drugimi dejavniki sobivanja v skupnem zgodovinskem prostoru 
sestavlja zavest pripadnosti skupnosti. Jezik skupnosti ima v 
tem smislu predstavitveno, simbolno vlogo. Kultura na ravni 
jezikovnega sporazumevanja in v krepitvi razumevanja njegove 
simbolne vloge je v veliki meri odvisna od vedenja pripadnikov 
skupnosti o lastnem jeziku, od zmožnosti komunikacije v njem in 
od posameznikovega razumevanja lastnega deleža pri oblikovanju 
besedil in s tem razvijanju jezika. Med sredstvi za dosego tega 
cilja je tudi ureditev javnega sporazumevanja s splošnim zakonom 
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o jeziku in z ustreznimi posebnimi določbami v področnih zakonih 
ter z njim povezana družbena skrb za uveljavitev pozornosti do 
jezikovne kulture v praksi. 

Jezik, ki ga zakon o javni rabi slovenščine obravnava kot uradni 
jezik in jezik javnega življenja v Republiki Sloveniji, se je za te 
naloge dolgo oblikoval v različnih zgodovinskih okoliščinah, v 
katerih je bil postopoma določen najprej njegov enakopravni sta- 
tus z drugimi jeziki večjezikovne Avstro-Ogrske, ob tem pa se je 
pripravljalo jezik in njegove govorce/ nosilce za samostojno 
uradovanje in poučevanje v slovenskem jeziku. V drugem in tretjem 
obdobju teh prizadevanj se je slovenski uradni jezik nato razvijal 
v večjezikovni Jugoslaviji najprej kot eden od jezikov njenih tako 
imenovanih treh konstitutivnih narodov, po drugi vojni pa v 
federativni ureditvi kot jezik Republike Slovenije. Med drugo 
svetovno vojno je bil slovenski jezik v velikem delu jezikovnega 
prostora skupaj s Slovenci obsojen na izgin. Na odnos do jezika, 
pa tudi na razvijanje jezikovne zmožnosti in kakovosti 
sporazumevanja so delovali in še delujejo tudi vsakovrstni pritiski, 
s katerimi se je zlasti v večjezikovnih skupnostih skušalo slabiti 
narodno in jezikovno zavest posameznih članov manj številne 
jezikovne skupnosti. Ti pritiski so danes zlasti opazni tam, kjer 
ima slovenski jezik status manjšinskega jezika, to je zunaj 
Republike Slovenije v slovenskem zamejstvu. V sodobnem svetu 
globalne informacijske povezanosti pa utegnejo vplivati posebne 
vrste jezikovni pritiski, ki bi lahko posameznika odvrnili od življenja 
v lastnem jeziku oziroma bi povzročili, da svoje jezikovne 
zmožnosti ne bi razvijal primemo rabi na lastnem strokovnem in 
širšem kulturnem področju. 

Čeprav se je uradna raba jezika in raba jezika v javnosti ustalila 
ob neštetih sporazumevanjskih vzorcih, zakon o jeziku rabo na 
nekaterih točkah utrjuje, ureja izbiro in jo zagotavlja, kar je kot 
informacija in opozorilo posebej pomembno v času, ko Republika 
Slovenija vstopa v novo večjezikovno skupnost narodov. 

Slovenski jezik (v nadaljnjem besedilu tudi slovenščina) je z 11. 
členom Ustave določen za uradni jezik Republike Slovenije. S 
tem ustavnim členom je potrjen slovenskemu jeziku status, za 
katerega so si Slovenci prizadevali v kulturnem in političnem boju 
za priznanje obstoja in pravic svojega naroda in s katerim se je 
po osamosvojitvi Slovenija uvrstila med države z lastnim 
nacionalnim jezikom. 

Slovenski jezik je jezik z vsemi lastnostmi za sodobno 
komunikacijsko vlogo razvitega jezika. Sestavine slovenskega 
jezika po izvoru in podobi niso vedno slovenske, so pa 
slovenskemu sistemu prilagojene. 

Cilji, načela in poglavitne rešitve predloga zakona 

Zakon o javni rabi slovenščine pojasnjuje, ureja in določa rabo 
slovenščine v javnem življenju Republike Slovenije. 

Na posebej določenih območjih ima status uradnega jezika poleg 
slovenščine tudi jezik avtohtonih narodnih skupnosti. Določila o 
rabi tega jezika poleg slovenščine so podana v področnih zakonih 
in ustreznih odlokih. 

V nacionalnem življenju ima slovenščina kot uradni jezik države 
in kot narodni jezik večine prebivalstva več pomembnih vlog. Na 
prvem mestu je to jezik uradnega in javnega sporazumevanja, z 
njim In v njem poteka organizacija javnega življenja, ob tem ima ta 
jezik v notranjem sporazumevanju in v sporazumevanju navzven 
obenem tudi vlogo prvega stebra nacionalne identitete. Pri tem 
pride zlasti v odprtem sporazumevanju tudi do stika z drugim 
jezikom; raba tujega jezika je dogovorna in jo predlog zakona 
ureja okvirno. 

V slovenščini ustno in pisno uradujejo vse tri veje oblas t- 
zakonodajna, izvršilna in sodna. Slovenščina je uradni jezik jav ^ 
uprave in z njo povezanih dejavnosti na državni, regionalni i 
krajevni ravni. Slovenščina predstavlja Republiko Slovenijo 
mednarodnih odnosih. 

Slovenščina je uradni, poveljevalni in učni jezik slovenske vojske, 
je učni jezik v vsej vertikali izobraževanja od vrtca do univerze, I 
uradni in prvi delovni jezik znanosti, jezik govornih in pisnih medija«' 
jezik športa; v slovenščini poteka osnovna komunikacija na vse 
javnih prireditvah. V poseben sklop javnih dejavnosti spadajo tu 
tiste, za katere so značilne različne vrste in oblike jezikovneg 
sporazumevanja, med take štejemo zlasti zdravstvo i 
gospodarstvo. Tako v zdravstvu kakor v gospodarstvu P0,eK 

jezikovna komunikacija na različnih ravneh in v različnih položaji ■ 
v zdravstvu je slovenščina kot uradni jezik obvezna vsakokra, 
ko gre za dejanje uradnega značaja in v komunikaciji z boiniko ^ 
(razen v posebnih primerih). Takšno načelno pravilo velja tudi 
gospodarstvu. Zaradi odprtosti obeh področij prihaja o 
jezikovnega stika s tujimi jeziki in pogosto s tem povezani 
jezikovnih posebnosti, pa tudi anomalij. 

Uveljavitev vseh naštetih vlog, ki jih ima slovenski jezik v življenj^ 
Republike Slovenije, je odvisna od vseh nosilcev, od družbeni 
dejavnikov in od vsakega posameznega državljana, ki sooblikuje 
uradno oz. javno sporazumevanje. Pri uradnem jezikovnem 
sporazumevanju v slovenščini se ravna po vzorcih, ki so se 
razvili na njegovem področju. Kolikor novi vzorci ne izhajajo | 
slovenskega izročila in se ravnajo po tujih vzorcih, je pri postopki 
prevzemanja pomembna skrb za posvajanje novih pojmov s 
prenosom v predstavni svet slovenščine. Uporaba neprevedeni 
citatnih besed v slovenskem besedilu pomeni lahko oviranje v 
sporazumevanju ali zaradi oblikovne in s tem funkcijske 
nedodelanosti tudi pomensko nejasnost. 

Posebno vprašanje uradnega jezika predstavljajo lastna imena^ 
Zakon o javni rabi slovenščine zajema samo tretjo skupino lastnin 
imen, stvarna lastna imena, za osebna in zemljepisna lastna imena 
veljajo druga določila. Stvarna lastna imena kot imena podjetij so 
obravnavana v Zakonu o gospodarskih združbah, v katerem J0 

določeno, da je samo poimenovanje firme prosto, dodatna 
pojasnila o dejavnosti pa so obvezno v slovenskem jeziku, a se 
doslej na to načelo ob registracijah po večini ni dovolj pazilo- 
Čeprav poimenovanja sama predstavljajo v jeziku posebno 
skupino in večjega vpliva na naravo jezika nimajo, ima opisana 
vrsta poimenovanj po tujih vzorcih in včasih tudi jezikovno 
neartikulirano citiranje (na primer international za imenom) poseben 
psihološki in simbolni učinek na stranke, obenem pa se ob deloma 
neurejenem področju vzbuja vtis, da se slovenski jezik umika 
zaradi pritiskov globalizacije. Po naših veljavnih zakonih bi morala 
biti pojasnila ob imenu firme z opisom dejavnosti v slovenščini, 3 

je ta del kot neke vrste logotip v posebnem poslovnem jeziku pj 
večini posnet in nepreveden. Zakon o javni rabi slovenščine naj D' 
sprožil načrtno urejanje te vrste poimenovanj še pred registracijo, 
za dodatna pojasnila o dejavnosti namreč že zdaj velja, da morajo 
biti v slovenščini. 

Ustavno določilo o slovenščini kot uradnem jeziku v Republik' 
Sloveniji je v dosedanji zakonodaji nadrobneje razloženo v velikem 
številu zakonov s področij, kjer je predvidena javna komunikacija- 
Splošna ocena ravni jezikovnega sporazumevanja kaže načelno 
primemo jezikovno raven, ki jo omogočajo tudi posamezni izvajalci 
jezikovnega načrtovanja in jezikovne politike na Slovenskem z 
raziskovanjem jezika in kodifikacijo jezikovne norme v jezikovnih 
priročnikih, kakor so pravopis, slovarji, tudi slovnica in v novejšem 
času besediloslovje, področja, ki so tudi zaradi narave jezika 
trajna naloga stroke. Kljub temu da v Sloveniji za razmah jezika v 
zgodovini še ni bilo tako dobrih pogojev, kakor so po osamosvojitvi, 
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Prihaja pri udejanjanju jezikovne ravni do tako imenovanega 
jezikovnega primanjkljaja, ki se kaže v dveh smereh. Načelni 
Primanjkljaj jezikovne zmožnosti pogosto spremlja 
°rnalovaževanje jezika nasploh in nejasen odnos do slovenskega 
Je2ika kot jezika manj številne skupnosti. To je mogoče zaradi 
,e9a, ker se prav vprašanjem izrazne ravni na splošno posveča 
Premalo pozornosti, čeprav se prav v jezikovnem izrazu navadno 
zrcali tudi strokovni primanjkljaj. 

Zakon o javni rabi slovenščine ima zaradi takih pojavov v odnosu 
d° jezika in pogosto opuščene pozornosti jeziku javnega 
sporočanja svoj smisel prav v tem, da s splošnimi načeli in s 
strnjeno obravnavo določil za glavna področja javnega življenja v 
Republiki Sloveniji oživi in razvije potrebno pozornost javnosti na 
obliko in prek nje tudi na vsebino in način javnega sporazumevanja. 
Le z načrtnim in stvarnim prizadevanjem vseh dejavnikov 
skupnosti in vsakega posameznika bo mogoče izpolniti vodilo, ki 
9a vsebuje tudi Nacionalni program o kulturi, namreč razvijati 
visoko kulturno raven javnega sporazumevanja.Tudi izpolnjevanje 
določil Zakona bo pomagalo, da se bo pozornost javnosti usmerila 
^ resničnim jezikovnim vprašanjem. 

°cena finančnih posledic predloga zakona 

finančne posledice zakona ostajajo v dosedanjih okvirih izdatkov 
za službo Urada za slovenski jezik, ki se sicer prestavi v okvir 
Ministrstva za kulturo, in v dosedanjih okvirih izdatkov Ministrstva 
za šolstvo, znanost in šport za raziskovanje slovenščine in 
Poučevanje slovenščine. Zato zakon neposredno ne povečuje 
izdatkov iz državnega proračuna. Določene dodatne finančne 
Posledice za državni proračun bi lahko imel 30. člen predloga 
zakona, saj predlaga sprejem nacionalnega programa za aktivno 
jezikovno politiko, vendar je to odvisno od vsebinskih nalog 
Predloga, o čemer bosta odločala v rednih postopkih Vlada 
Republike Slovenije in Državni zbor Republike Slovenije. 

Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih in 
Prilagojenosti predlagane ureditve pravu Evropske 
unije 

Finska 

Jezikovna raba v javnem življenju Finske se je izoblikovala s 
Prakso v finščini in švedščini, ki jo kot drugi jezik obvlada približno 
®3,5 % prebivalstva. V novejšem času švedščino v šoli do neke 
'"ere izpodriva učenje angleščine. Finski jezik je drugačen od 
večine evropskih jezikov, skupaj z estonščino in madžarščino 
spada med ugro-finske jezike s posebnim sistemom besedotvorja 
'n skladnje. Švedska manjšina na Finskem uživa v primerjavi z 
yečino drugih manjšin dobro zaščito. Zaradi zgodovinskih dejstev 
le razumljiva tudi zelo dobra zakonska zaščita švedskega jezika. 
2 ustavo in zakoni o rabi jezika je določena predvsem razmejitev 
uPorabe obeh jezikov pred upravnimi organi. 

finska ustava opredeljuje v 17. členu pravico do jezika in kulture. 
K°t državna jezika sta določena finščina in švedščina. Z zakonom 
ie urejena pravica vsakogar, da uporablja enega od obeh jezikov 
Pred sodiščem in drugimi oblastmi ter da v tem jeziku prejema 
Uradne dokumente. Oblasti morajo prav tako poskrbeti za kulturne 
jn socialne potrebe finsko in švedsko govorečih državljanov. 
Laponci kot prvobitno prebivalstvo, pa tudi Romi in druge skupine, 
lrt1aj0 pravico do ohranjanja in razvijanja lastnega jezika in kulture. 
Pravica Laponcev do uporabe lastnega jezika pred upravnimi 
0r9ani se ureja s' posebnim zakonom. 

Finska ustava določa v 79. členu, da so vsi akti na Finskem 
izdani v finskem in švedskem jeziku, z 71. členom je določeno, da 
v obeh jezikih poteka delo parlamenta, prav tako so v finščini in 
švedščini obravnavani dokumenti in drugo gradivo. V 75. členu so 
posebne določbe o avtonomiji za Alandske otoke, kjer poleg Fincev 
živi švedska večina, in imajo lastno zakonodajno skupščino. V 
121. členu finske ustave je določeno, da se Finska deli na občine, 
katerih uprava mora biti zasnovana na samoupravi njihovih 
prebivalcev, določena je tudi samouprava na območjih, večjih od 
občine. V svojem naravnem območju imajo tako Laponci jezikovno 
in kulturno samoupravo. V 122. členu je pomembna določba, da je 
cilj organizacije uprave primerna ozemeljska razdelitev, tako da 
lahko finsko in švedsko prebivalstvo uporablja storitve v lastnem 
jeziku. Načela upravljanja občinskih delov so določena z zakonom. 

Poleg ustavnih določil urejajo rabo jezikov nekateri področni zakoni. 
Najpomembnejši je Zakon o jezikih iz leta 1922, nazadnje 
spremenjen leta 1982. Raba jezika se ureja tudi z Zakonom o 
znanju jezika uradnikov (1922) in z Zakonom o uporabi laponščine 
pred upravnimi organi (1991). 

Letos pa so v tej državi sprejeli dva zakona, ki začneta veljati 1. 
januarja 2004, in sicer: z 

Zakon o jezikih (Language Act, št. 423/2003) in Zakon o znanju 
jezikov, ki se zahteva od osebja v javnih telesih (Act on the Knowl- 
edge of Languages Required of Personnel in Public Bodies, št. 
424/2003). Z navedenima zakonoma se oba omenjena zakona iz 
leta 1922 razveljavljata. 

Zakon o jeziku se omejuje na zagotavljanje jezikovnih pravic 
pred sodiščem in drugimi oblastmi. Pri tem so mišljeni organi 
državne oblasti, organi lokalne samouprave, neodvisne 
javnopravne institucije, parlamentarne službe in služba 
predsednika republike. Posebej je določeno, da se pravila v zvezi 
z uporabo jezika v parlamentarnem delu nahajajo v poslovniku o 
delu parlamenta iz leta 2000. Določbe tega zakona pa se ne 
uporabljajo za univerze in cerkvene institucije, ki imajo na tem 
področju zaradi specifične narave (obsežno gradivo v tujih jezikih, 
precejšnje število tujih študentov na univerzah ipd.) posebno 
zakonodajo. V uvodnem delu je še določeno, da se, poleg določb 
v tem zakonu, druge določbe, ki se nanašajo na jezik, nahajajo 
še v šolski zakonodaji, v medijski zakonodaji, v zakonodaji s 
področja zdravstvenega in socialnega varstva itd. 

Pripadniki švedske manjšine imajo na številnih področjih pravico 
do polne uporabe svojega jezika. 

Med drugim je v obravnavanem zakonu določeno, da je v primeru, 
kadar v posamezni občini manjšini pripada 8 % ali več prebivalstva, 
ali pa je v občini najmanj 3.000 pripadnikov manjšine, občina 
dvojezična. Če pa delež manjšine pade pod 6 % in je hkrati v 
občini manj kot 3.000 pripadnikov manjšine, je občina enojezična. 
Tudi v tem primeru pa se lahko z vladnim dekretom, na predlog 
občinskega sveta, posamezna občina razglasi za dvojezično, in 
sicer za obdobje 10 let. Dvojezičnost oziroma enojezičnost se 
nanaša tudi na državno in lokalno oblast v okrožjih ter v drugih 
oblikah povezovanja občin. 

Dvojezičnost pomeni, da lahko posameznik v vseh postopkih 
pred oblastnimi organi (uprava, sodišča) ves čas uporablja bodisi 
finski bodisi švedski jezik. Če pa gre za zadevo, ki je bila začeta 
na predlog oblastnega organa in se neposredno nanaša na 
posameznikove temeljne pravice, na temeljne pravice osebe pod 
njegovim skrbništvom ali če gre za obveznost, ki mu jo je naložila 
oblast, ima posameznik pravico do uporabe svojega jezika, pa 
četudi je občina enojezična in se v njej uporablja drug jezik, kot ga 
sam govori. 
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Stranka postopka pred enojezičnim sodiščem ima pravico do 
sodnega tolmača in do prevoda sodne odločbe v svoj materni 
jezik. Ce gre za pravdno ali nepravdno zadevo, mora sama nositi 
s tem povezane stroške, sicer pa ne. 

Zakoni in drugi predpisi so sprejeti in objavljeni v finskem in 
švedskem jeziku. Predlogi aktov in gradiva so objavljeni v finskem 
jeziku s povzetkom gradiva in celotnim besedilom predloga akta 
v švedščini. V posebnih primerih pa so tudi vsa gradiva objavljena 
v švedskem jeziku. 

Jezik poveljevanja v vojski je finščina. Tudi sicer je jezik v vojski 
finščina, vendar pa je določeno, da mora obstajati vsaj ena vojaška 
enota, v kateri se uporablja švedski jezik. Po potrebi se lahko 
ustanovijo še druge vojaške enote, v katerih se uporablja švedski 
jezik, pa tudi dvojezične vojaške enote. Vsak nabornik ima po 
posebnem zakonu o vojaški službi pravico, da služi vojaški rok v 
enoti, kjer vojaški pouk poteka v njegovem maternem jeziku. 

Vsaka oblast nadzoruje uporabo tega zakona na svojem delovnem 
področju, ministrstvo za pravosodje pa nadzoruje izvajanje zakona 
in izdaja priporočila o vprašanjih, povezanih z jezikovno 
zakonodajo. Vlada v vsakem volilnem obdobju poroča parlamentu 
o izvajanju zakona in o zagotavljanju jezikovnih pravic. 

Jezikovna vprašanja so potemtakem predmet stalne pozornosti 
oblasti, posebnega urada, ki bi pokrival to področje, pa Finci 
nimajo. 

Francija 

Tradicija pozornosti jezikovnim vprašanjem v Franciji sega v 17. 
stoletje, ko je absolutistična vladavina definirala izbrani jezik višjih 
slojev za sestavino oblastne moči. Ta posebni odnos do jezika, ki 
ga je sprva določala Francoska akademija, se je na svojevrsten 
način prek različnih okoliščin prenesel v današnjost, v kateri 
francoščina niti na posebnih področjih, to je na primer v diplomaciji, 
nima več tiste vloge, ki jo je imela še pred stoletjem, medtem ko 
se zunaj francoske države ohranja v tako imenovanem 
frankofonskih državah, to je državah, ki so nekoč spadale v 
francoski kolonialni imperij in kjer se je po osamosvojitvi ohranila 
francoščina kot jezik uprave in kulture. 

Vprašanje pomena francoskega jezika v življenju francoske 
države, pa tudi pospeševanje francoščine v frankofonskih 
državah ter težnja, obvarovati francoščino pred vdiranjem 
angleških citatov in drugih interferenc, v novejšem času 
utemeljujejo jezikovno politiko francoske vlade, ki jo do določene 
mere usmerja I. 1989 ustanovljen posebni organ z naslovom 
Generalna komisija za francoski jezik in za jezike v Franciji (s 
francosko kratico DLFLF). Njegove naloge so: zagotoviti primerno 
uporabo francoščine kot jezika Francoske republike, ohraniti vlogo 
francoščine kot jezika mednarodnega sporazumevanja, 
spoštovati jezikovno in kulturno različnost ter podpirati 
večjezičnost. Omenjeno telo za jezikovna vprašanja je francoska 
vlada ustanovila z dekretom z dne 2. junija 1989 in deluje v okviru 
Ministrstva za kulturo in komunikacije. Njegova naloga je podpirati 
in usklajevati dejavnosti upravnih organov in javnih ter zasebnih 
organizacij, ki prispevajo k dobri uporabi (= bon usage) 
francoskega jezika. S tem je ta organ podpora določilom zakona 
o jeziku. Obenem naj bi skrbel za senzibiliziranje tistih, ki imajo 
pristojnosti na področju jezika in jezikov, in za izboljšanje 
sodelovanja med različnimi organi na tem področju. Generalna 
komisija v ta namen sodeluje z Vrhovnim svetom za francoski 
jezik (svetovalna in izobraževalna institucija pod vodstvom 
ministrskega predsednika), z različnimi oddelki v posameznih 
ministrstvih, pa tudi z nekaterimi drugimi organi, zadolženimi tudi 
za mednarodno sodelovanje. 

Status francoskega jezika je bil s formulacijo »Jezik Republi\ke^ 
francoščina« določen z ustavnim zakonom leta 1992, z njim 
spremenili francosko ustavo iz leta 1958. Po tej spremembiustav^ 
je bil 4. avgusta 1994 sprejet Zakon št. 94-665 o uPora. 
francoskega jezika (imenovan tudi Loi Toubon), ki je bil kasneL 
dopolnjen z uradnim dokumentom z naslovom Globalna pol' 
za podporo francoskemu jeziku. Navedeni zakon je bil od spreje l 
že spremenjen oziroma deloma razveljavljen. 

Uvodni 1. člen Zakona o uporabi francoskega jezika določa, da J® 
predmet zakonske obravnave skladno s francosko us . 
francoščina, ki je temeljni element osebnosti in francos 
dediščine. Francoščina je jezik v šolstvu, pri delu in v jav ^ 
službah, poleg tega je tudi spoštovana vez med državam1' 
tvorijo frankofonsko skupnost. 

V 2., 3., in 4. členu so določila o uporabi francoščine pri obveščanj 
potrošnikov o izdelkih in uslugah ter določila o francoskem jezi 
napisov in drugih oglasov na javnih mestih in v javnem prome • 
- V 5. členu je določeno, da morajo biti pogodbe, ki jih sklep J 
javne osebe, napisane v francoščini. - V 6. členu je določena ra 
francoščine pri organizaciji kolokvijev in kongresov. Vsak fra"® 
državljan ima na teh prireditvah pravico, da se izraža v francošci ■ 
Pripravljalni dokumenti in delovna gradiva so lahko v tujem ieZI ' 
vendar morajo biti opremljeni s povzetki v francoščini. Ta doloc 
ne veljajo za prireditve, kjer nastopajo samo tujci, pa tudi ne 
prireditve, ki so namenjene promociji francoske zunanje ,r9oV'n. ' 
- Po določilu 7. člena morajo imeti publikacije, revije in sporo6' ' 
izdani v Franciji v tujem jeziku, povzetke v francoščini. - V 
členu je javnim osebam in pravnim osebam zasebnega PraV ' 
katerih dejavnost pomeni javno službo, prepovedano uporab') 
blagovne znamke, ki vsebujejo tuj izraz ali termin. 

V členih 15 do 18 je določen nadzor, ki naj zagotovi učinkovito 
uporabo zakona; za ta namen lahko dokaj rigorozno posreduje) 
uradne osebe sodne policije, agenti za izvrševanje Zakona 
potrošnji in pripadniki drugih organizacij, katerih dejavnost je tu 
zaščita francoskega jezika. Neupoštevanje Zakona o up°'a 

jezika lahko povzroči odtegnitev morebitnih državnih subvenci- 

V 22. členu je določeno, da vlada vsako leto pred 15. septembrom 
poroča obema domovoma parlamenta o izvrševanju določb teg 
zakona ter določil konvencij in mednarodnih pogodb, ki se nanašal 
na položaj francoskega jezika v mednarodnih institucijah, 

Po sprejetju tega zakona se je začela intenzivno izvajati politik® 
podpore jezikovnemu vprašanju, naravnana predvsem 
pritegnitev širše javnosti, v prvi vrsti mladine na eni strani, 
drugi pa na vzpostavljalce norme (zlasti v tisku in kulturn 
ustanovah, na radiu in televiziji, pri oglaševanju) ter na podjel ■ 
Francija ima po zaslugi tega zakona celovito iez'k°v 

zakonodajo, s katero je normirana javna raba francoskega jezi ^ 
Nekaj let po uveljavitvi zakona je videti, da se je z zakonom 
jeziku posrečilo zagotoviti francoščino na določen' 
najpomembnejših področjih, kjer je kazalo, da bi jo pritiski tržneS^ 
gospodarstva utegnili izriniti. Uresničevanje Zakona o jeziku 
jezikih nadzorujeta tudi Urad za nadzor oglaševanja in VrhoV

jn 
avdiovizualni svet, Ministrstvo za gospodarstvo, finance ' 
industrijo pa nadzoruje izvajanje določil, ki se nanašajo na vars f 
potrošnikov: predstavljanje, oglaševanje izdelkov in storitev 
navodila za uporabo morajo biti v skladu z jezikovnim zakon o 

Kljub opisanemu natančnemu normiranju sicer uveljavljene rab® 
je videti, da določila Zakona najmanj spoštujejo v znanosti,ka^ 
tudi zaradi internacionalizacije raziskovanja najmočneje Pr0 .p 
angleščina, ki postaja jezik publikacij, pa tudi kolokvijev i^ 
kongresov. Da bi tudi na tem področju zagotovili francoščino, s 

se odločili za skupno medministrsko akcijo. Odločili so se z 
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Pomoč pri izdajanju znanstvenih publikacij, pri razvijanju jezikovnih 
Orodij in prilagojenih terminologij ter za ustanovitev omrežja tujih 
raziskovalcev, ki delujejo v francoski državi. 

^ jezikovnem načrtovanju se je v Franciji uveljavilo prepričanje, 
da bo francoščino ohranilo spodbujanje večjezičnosti, tako doma 
kakor v tujini, zato se zavzemajo za to, da bi francoščini in 
Predvsem latiničnim jezikom, ki uporabljajo diakritične znake (na 
Primer naglasna znamenja), omogočili razvijanje orodij za 
[ačunalniško prevajanje, in predlagajo tovrstno akcijo na evropski 
ln mednarodni ravni. 

Italija 

^ italijanski ustavi iz leta 1947 je glede rabe jezika med drugim 
določeno, da so pred zakonom vsi državljani enaki, ne glede na 
Jezikovno pripadnost. Italijanski jezik v tej ustavi sicer ni razglašen 
*a jezik države ali za uradni jezik, v praksi pa država na celotnem 
ozemlju priznava in posluje samo v italijanščini. Poslanci in senatorji 
®e v zveznem parlamentu in senatu lahko izražajo samo v 
talijanščini, v tem jeziku so napisani tudi zakoni. V6. členu italijanske 
Us'ave je zapisano, da država z ustreznimi ukrepi varuje 
Jezikovne manjšine. 

zaščito jezikovne in zgodovinske dediščine, pa tudi tradicij 
etničnih manjšin, je italijanska ustava podelila petim deželam 
Poseben status. Deželni parlamenti imajo omejene zakonodajne 
Pristojnosti, zelo močno npr. v kulturi. Jezikovno zakonodajo lahko 
sprejema samo parlament v Rimu. 

'talijanščino, ki je tudi nacionalni uradni jezik, govori okrog 87 % 
Prebivalstva Italije. Italijanski jezik ima veliko število dialektov, ki 
Se od uradnega jezika močno razlikujejo. Med prave jezikovne 
Manjšine spadajo tudi Slovenci, ki pa so se kljub jezikovnim 
a°ločilom v pogodbah in predpisih po drugi svetovni vojni morali 
2a Pravice svojega jezika zelo dolgo potegovati. Leta 2001 sprejeti 
zaščitni zakon vprašanje jezikovne zaščite slovenščine kot 
Manjšinskega jezika rešuje le okvirno, implementacija tega zakona 
Pomeni nadaljevanje večdesetletnega boja za priznanje. Sama 
vsebina tega zakona ni predmet te splošne predstavitve rabe 
Uradnega jezika/jezikov v Italiji. 

jezikovnih zakonov omenjamo dva, ki se nanašata na manjšine, 
akon z dne 20. novembra 1991 se nanaša na zaščito jezikovnih 

Manjšin na splošno, zakon z dne 15. decembra 1999, št. 482, pa 
°oravnava zaščito zgodovinskih jezikovnih manjšin. Po tem zakonu 
Mora država ščititi jezike in kulture na svojem ozemlju, med drugim 
udi slovenščino. Vsak pokrajinski svet mora določiti ozemlje, na 
katerem se uporabljajo njegove določbe, če to zahteva tretjina 

anov sveta, najmanj 15 % prebivalcev ali pa če do take odločitve 
Pr'de na referendumu. Osnovna določba tega zakona je 
"amenjena izobraževanju: v osnovnih in srednjih šolah se za 
Poučevanje lahko izbere manjšinski jezik, če tako zahtevajo 
J^enčevi starši. V občinskih svetih, na katere se zakon nanaša, 
ahko vsakdo uporablja svoj jezik, enako pa pod določenimi pogoji 
^elja tudi za pokrajinsko in deželno skupščino (oziroma svet). Za 
's'e, ki bi to zahtevali, bi morali zagotoviti prevod. Uradni državni 
dokumenti morajo biti na zahtevo prevedeni, veljavnost 
dokumenta pa ima verzija v italijanščini. V občinah, ki jih to zadeva, 
Mora biti osebje v javni upravi dvojezično. Pred preiskovalnim 
hodnikom se mora vsakomur omogočiti uporaba njegovega jezika. 

r''mki, ki so bili po prvi svetovni vojni registrirani le v italijanski 
°bliki, se spet lahko uporabljajo v izvirni obliki. 

dekret predsednika Republike št. 103 z dne 3. januarja 1960 
določa, da je v nekaterih deželah na sodiščih mogoče uporabljati 
rancoščino, nemščino in slovenščino, vendar so sodbe spisane 
italijanščini in tudi pritožbena sodišča poslujejo v italijanščini. - 
®kret predsednika Republike z dne 20. novembra 1991 določa 

glede učnega jezika, da je treba v vseh šolah v občinah z 
manjšinskim prebivalstvom opismenjevanje izvajati v jeziku 
manjšine in v italijanskem jeziku. 

V državni upravi je sporazumevalni jezik italijanščina, izjema so 
avtonomne dežele, kjer lokalne vlade lahko vpeljejo tudi 
uradovanje v lokalnem jeziku manjšine. Z Dekretom predsednika 
Republike z dne 20. novembra 1991 je določeno, da se lahko v 
občinah, kjer jezikovne manjšine predstavljajo 15 % prebivalstva, 
uporablja tudi zaščiteni jezik manjšine (v ustni obliki), da bi se 
olajšalo komuniciranje z državljani. 

V pripravi je nov jezikovni zakon. Različne institucije se intenzivno 
ukvarjajo tudi z zapletenostjo birokratskega jezika in si z 
raziskavami prizadevajo za njegovo poenostavitev. Reševanje 
jezikovnih pravic posameznih jezikovnih skupnosti je urejeno po 
dveh skupinah načel: po prvem deklarativno bolj ali manj v skladu 
z veljavnimi deklaracijami o človekovih pravicah, po drugem v 
praksi pa v nasprotni smeri integriranja v italijansko družbo, ki je 
odvisno od vsakokratne politike aktualne oblasti. 

Švedska 

Do konca šestdesetih let je bil na Švedskem edini jezik javnosti in 
uradni jezik švedščina, čeprav v ustavi to ni omenjeno. Švedsko 
prebivalstvo zajema 94 % prebivalstva, med manjšinami je največ 
Fincev (3 %), pripadnikov ostalih manjšin je manj, pa je iz tega 
prevladujoči položaj švedščine razumljiv. 

Edina določba o jeziku v švedski ustavi je v četrtem odstavku 2. 
člena I. poglavja, kjer je navedeno, da se v Švedski omogočajo 
razmere, v katerih etnične, jezikovne in verske manjšine lahko 
ohranjajo in razvijajo svoje kulturno in socialno življenje. 

Med zakoni, ki urejajo področje jezikov, je na prvem mestu Šolski 
zakon iz leta 1985, Zakon o narodnih manjšinah na Švedskem 
(št. 143-1999), pa tudi Zakon o uporabi finskega in tornedaiskega 
jezika v stikih z javno upravo in Zakon o pravici do uporabe 
laponskega jezika v odnosih z javno upravo (oba z dne 1. aprila 
2000). Posebnega zakona o rabi jezikov na Švedskem nimajo. 

Omenjeni Zakon o narodnih manjšinah na Švedskem nima vpliva 
na rabo jezikov v švedskem parlamentu; tam je švedščina edini 
jezik, in sicer tako pri razpravah kot tudi pri pisanju in razglasitvi 
zakonov. Po tem Zakonu pa se morajo določbe zakonov, ki 
zadevajo manjšinske pravice, prevesti v jezike manjšin: v 
laponščino, finščino in tornedalščino. Laponci imajo sicer od leta 
1991 tudi lasten parlament (Sametinger), a so njegove pristojnosti 
omejene. V njem je (severna) laponščina poleg švedščine priznana 
in se uporablja kot drugi uradni jezik. 

Zakon o pravici uporabe finskega in tornedaiskega jezika v stikih 
z javno upravo se uporablja na območjih teh dveh manjšin, in 
sicer za stike z državnimi oblastmi, lokalno ali regionalno upravo, 
pa tudi na sodiščih. V njem je med drugim določeno, da ima 
posameznik pravico uporabljati svoj jezik v ustnih in pisnih kontaktih 
z oblastjo ali upravo, in to v zadevah, ki se nanašajo na izvrševanje 
oblasti v razmerju do posameznika in so vezane na ozemlje 
uprave. Pisni odgovori morajo vsebovati informacije v teh dveh 
jezikih, odločitev pa mora biti ustno prevedena, če posameznik 
tako zahteva. Posebne določbe se nanašajo na uporabo jezika 
na sodiščih, vrtcih in v ustanovah za starostnike. Temu zakonu 
po vsebini povsem podoben je Zakon o pravici do uporabe 
laponskega jezika v stikih z javno upravo. 

Po dosegljivih podatkih v švedski zakonodaji, ki ureja pridobitev 
državljanstva, ni posebnih določb o znanju švedščine kot pogoju 
za pridobitev švedskega državljanstva. 
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V gospodarstvu, v komercialnem oglaševanju, cestni signalizaciji 
in toponomastiki prevladuje švedščina, pojav funkcionalne 
dvojezičnosti z angleščino kaže nujno odpiranje švedske družbe 
v svet. 

V okviru Ministrstva za kulturo deluje Inštitut za jezikovne in 
folklorne raziskave (angleški naslov: Institute of Language and 
Folklore Research) in Švedski jezikovni urad (angl.: Swedish 
Language Board), vendar kaže, da nimata upravnih funkcij. 

V okviru Ministrstva za pravosodje deluje Skupina za jasno 
(preprosto) švedščino (angl. The Plain Svvedish Group), ki je 
namenjena promociji čistega in preprostega jezika uradnih 
dokumentov, pa tudi spodbujanju vladnih ustanov po vsej državi, 
da začnejo s projekti razvijanja jasne (preproste) javne 
komunikacije v švedščini. 

Druge posledice, ki jih bo imel sprejem zakona 

Predlog zakona ne bo povzročil drugih posledic. 

BESEDILO ČLENOV 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(uvodna določba) 

Slovenski jezik (v nadaljnjem besedilu slovenščina) je v Republiki 
Sloveniji uradni jezik. V njem poteka govorno in pisno 
sporazumevanje na vseh področjih javnega življenja v Republiki 
Sloveniji, razen kadar je v skladu z Ustavo Republike Slovenije 
poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina ali madžarščina. 

Slovenščina predstavlja Republiko Slovenijo v mednarodnih 
odnosih. 

2. člen 
(sistemska narava in vsebina zakona) 

Ta zakon določa temeljna pravila o javni rabi slovenščine kot 
uradnega jezika v Republiki Sloveniji. 

Javno rabo slovenščine na posameznih področjih javnega 
sporazumevanja poleg tega zakona glede na posebnosti 
posameznega področja podrobneje določajo tudi področni zakoni. 

Če raba slovenščine za posamezno področje ni predpisana s 
področnim zakonom, se neposredno uporabljajo določbe tega 
zakona. 

3. člen 
(jezik narodnih skupnosti) 

S posebnimi predpisi je določena tudi javna raba italijanščine 
oziroma madžarščine kot uradnih jezikov, ki se na območjih občin, 
v katerih živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, 
uporabljata poleg slovenščine. 

4. člen 
(jezikovna politika) 

Republika Slovenija zagotavlja status slovenščine z dejavno 
jezikovno politiko, ki vključuje skrb za zagotovitev pravnih podlag 
njegove rabe, za stalno znanstvenoraziskovalno spremljanje 
jezikovnega življenja in za širjenje jezikovne zmožnosti ter skrb 
za razvoj in kulturo jezika. 

2. TEMELJNA PRAVILA IN OBVEZNOSTI PRI JAVNI 
RABI SLOVENŠČINE 

5. člen 
(raba slovenščine pri uradnem delovanju) 

V slovenščini se izdajajo zakoni ter drugi predpisi in splošni akti 
državnih organov in organov lokalnih samoupravnih skupnosti 
ter javne listine. 

Državni organi in organi samoupravnih lokalnih skupnosti, izvajalo 
javnih služb ter nosilci javnih pooblastil, ki odločajo o pravicah a" 
o obveznostih in pravnih koristih posameznikov in organizaci). 
uporabljajo slovenščino skladno z zakoni, ki urejajo njihove naloge 
in pooblastila. 

Kadar je v postopku pred državnimi organi in organi samoupravnih 
lokalnih skupnosti, izvajalci javnih služb ter nosilci javnih pooblasti 
udeleženec tuja fizična oseba, se poleg slovenščine skladno z 
zakonom uporablja tudi tuji jezik. 

6. člen 
(raba jezika v mednarodnem sodelovanju) 

Pri sklepanju pogodb s tujimi osebami predstavniki organov, služb 
in nosilcev javnih pooblastil iz drugega odstavka 5. člena oblikuje)0 

in podpišejo izvirnik pogodbenega besedila v slovenskem in tujem 
jeziku. 

Pri sklepanju in izvrševanju pogodb mednarodnega javnega PraV® 
se glede jezikovnih vprašanj uporabljajo določbe zakona o zunanjih 
zadevah in mednarodnih pogodb, ki obvezujejo Republik0 

Slovenijo. 

Tuji jezik se lahko uporablja tudi pri nekaterih drugih oblikah 
mednarodnega sodelovanja, če je tako posebej določeno v 
področnem zakonu. 

7. člen 
(jezikovno znanje) 

Potrebno znanje slovenščine za posamezne poklice oziroma 
delovna mesta v organih in službah ter pri nosilcih javnih pooblastil 
iz drugega odstavka 5. člena predpiše Vlada Republike Slovenije 
na predlog pristojnih ministrov oziroma ministric. Stopnja obvladanja 
slovenščine se dokazuje s spričevalom ustrezne slovenske javne 
šole oziroma s posebnim potrdilom pooblaščene izobraževalne 
ustanove o uspešno opravljenem preizkusu jezikovnega znanja- 
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Predstojniki ali predstojnice organov, služb in nosilcev javnih 
Pooblastil so odgovorni, da se vladni predpis iz prejšnjega odstavka 
upošteva v internih aktih organa oziroma organizacije in da na 
delovnih mestih, na katerih prihaja do govornega ali pisnega 
Poslovanja s strankami, delajo samo ljudje z ustreznim znanjem 
slovenščine. 

8. člen 
(znanje slovenščine v postopku za pridobitev 

državljanstva) 

V postopku za pridobitev državljanstva Republike Slovenije se 
znanje slovenščine ugotavlja pred pooblaščeno izobraževalno 
ustanovo ali na drug način, določen s področnim zakonom. 

9. člen 
(poimenovanje pravnih oseb javnega prava) 

Državni organi in organi lokalnih samoupravnih skupnosti, javni 
zavodi, javna podjetja, druge osebe javnega prava in nosilci javnih 
Pooblastil ter politične stranke imajo slovensko ime. 

10. člen 
(poimenovanje javnih funkcij in nazivov) 

Poimenovanja političnih funkcij, poklicev in strokovnih nazivov ter 
strokovnih in znanstvenih naslovov posameznikov so v 
slovenščini. 

Kadar imajo imena iz prvega odstavka tega člena tujejezične 
vzporednice, te v zapisu ne smejo biti grafično bolj poudarjene. 

11. člen 
(pogoj za dostop do javnih sredstev) 

Javnopravne osebe lahko izdajajo ali podaljšujejo koncesije, 
'inančna poroštva s pokritjem v javnih sredstvih in javna naročila 
•istim slovenskim pravnim in fizičnim osebam, ki so poimenovane 
v skladu s tem zakonom in ki pri svojem poslovanju upoštevajo 
slovenščino v skladu z določbami tega zakona. 

12. člen 
(slovenščina na spletnih straneh) 

V omrežjih, subvencioniranih iz javnih sredstev, se uporabniki na 
svojih spletnih straneh ne smejo predstavljati in ne smejo 
oglaševati samo v tujih jezikih. 

13. člen 
(raba slovenščine v vzgoji in izobraževanju) 

Vzgoja in izobraževanje od predšolske stopnje do univerze 
Potekata na območju Slovenije v slovenščini. 

^aba tujih jezikov je dovoljena pri pouku tujih jezikov v okviru 
Predpisanega predmetnika in v prostovoljnih dejavnostih, 
namenjenih učenju tujih jezikov. 

14. člen 
(raba tujega jezika v visokem šolstvu) 

V visokošolskem in univerzitetnem izobraževanju je raba tujih 
jezikov dovoljena v okviru uresničevanja potrjenih študijskih 

programov za tuje jezike, v skladu z Zakonom o visokem šolstvu 
pa tudi pri delih drugih študijskih programov, če pri njihovem 
izvajanju sodelujejo gostujoči visokošolski učitelji in učiteljice iz 
tujine. Pisno gradivo predavanj in vaj kot snov za izpite pa mora 
biti študentom in študentkam na voljo tudi v slovenščini. 

Diplomska dela, specialistične in magistrske naloge ter doktorske 
disertacije kandidati in kandidatke napišejo in praviloma zagovarjajo 
v slovenščini. Kadar so med člani komisij za zagovor zaključnih 
del ali za obrambo diplomskih, specialističnih in magistrskih nalog 
ter doktorskih disertacij tujejezični gostje, mora izobraževalna 
ustanova tujejezičnim članom komisije zagotoviti prevajanje. 

15. člen 
(promocija učenja slovenščine) 

Republika Slovenija skrbi za promocijo slovenščine v tujini tako, 
da spodbuja njeno poučevanje na tujih izobraževalnih ustanovah 
ter podpira izvajanje tistih programov in projektov v Republiki 
Sloveniji, ki so namenjeni uveljavljanju, promociji in razvoju 
slovenščine. 

Republika Slovenija še posebej skrbi za ohranjanje slovenščine 
med Slovenci, živečimi zunaj meja Republike Slovenije, in njihovimi 
potomci. 

Republika Slovenija podpira učenje slovenščine v Sloveniji. V ta 
namen Vlada Republike Slovenije sprejme program, namenjen 
državljanom, zlasti mladini, poleg rednega izobraževanja, in pro- 
gram, namenjen tujcem. 

16. člen 
(poslovanje s strankami) 

Vse pravne in fizične osebe zasebnega prava poslujejo s 
strankami na območju Republike Slovenije v slovenščini. Kadar 
je njihovo poslovanje namenjeno tudi tujcem, se poleg slovenščine 
lahko uporablja tudi tuji jezik. 

Dolžnost zasebnega delodajalca ali delodajalke je, da glede na 
predvidljivo pogostnost in zahtevnost jezikovnih stikov s 
strankami: 
- določi za posamezno delovno mesto potrebno zahtevnostno 

stopnjo znanja slovenščine; 
pri objavi prostih delovnih mest, na katerih se predvidevajo 
jezikovni stiki s strankami, izrecno navaja kot pogoj 
zahtevnostno stopnjo znanja slovenščine. 

Določba prvega odstavka tega člena ne velja za tujce pri 
opravljanju sezonskih del ali del, pri katerih prihaja do jezikovnih 
stikov samo s tujci ali ki pomenijo samo pomoč pri učenju tujega 
jezika ali pri oblikovanju tujejezičnih besedil. 

17. člen 
(besedila ob prodajnih izdelkih) 

Deklaracije, garancije, tehnična navodila za uporabo, preizkušanje 
in vzdrževanje ter druga besedila, s katerimi izdelovalci opremljajo 
stroje, naprave, opremo in dobrine za osebno rabo, namenjene 
prodaji v Sloveniji, so v slovenščini, dodatno pa lahko tudi v tujih 
jezikih. 

Vsako živilo, zdravilo ali fitofarmacevtsko sredstvo, ki je v prodaji 
na območju Slovenije, mora imeti na ovojnini natisnjeno deklaracijo, 
navodilo za uporabo in vse druge potrebne podatke v slovenščini, 
dodatno pa lahko tudi v tujih jezikih. 
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Vsa besedila iz prejšnjih dveh odstavkov morajo biti napisana 
vidno, čitljivo, za uporabnika razumljivo in v slovenskem 
knjižnojezikovnem standardu. 

18. člen 
(notranje poslovanje fizičnih in pravnih oseb) 

Vsi splošni akti fizičnih in pravnih oseb, ki opravljajo v Republiki 
Sloveniji registrirano dejavnost, so v slovenščini. 

V slovenščini mora potekati tudi notranje poslovanje teh oseb, ki 
se nanaša na urejanje pravic in dolžnosti iz delovnega razmerja, 
na dajanje navodil in obveščanje delavcev ali delavk ter na varstvo 
pri delu. Če gre za delovno razmerje s tujcem iz zadnjega 
odstavka 16. člena, je pri tem dopustna souporaba tujega jezika. 

Fizične in pravne osebe iz prvega odstavka tega člena pri razpisih 
za zasedbo delovnih mest ne smejo od kandidatov ali kandidatk 
zahtevati pisnih vlog v tujem jeziku. 

19. člen 
(poimenovanje pravnih oseb zasebnega prava) 

Ime oziroma firma pravnih ali fizičnih oseb zasebnega prava, ki 
se vpiše v sodni register oziroma drugo uradno evidenco, je v 
slovenščini. 

V sodni register oziroma drugo uradno evidenco se lahko vpišejo 
firme oseb iz prvega odstavka, če so v njih uporabljene besede 
ali deli besed tujega jezika, ki izvirajo iz imen ali firm večinskih tujih 
družbenikov. 

Prevod imena oziroma firme v tuji jezik se lahko na območju 
Republike Slovenije uporablja samo skupaj z imenom oziroma 
firmo v slovenščini. Prevod pri tem v zapisu ne sme biti grafično 
bolj poudarjen kot ime v slovenščini. 

20. člen 
(imena in javni napisi) 

Podružnice firm, obrati, prodajalne, gostinski in drugi lokali ali 
drugi poslovni prostori, ki so poimenovani drugače kot z imenom 
registrirane firme pravne osebe zasebnega prava oziroma z 
imenom in priimkom fizične osebe, so poimenovane v slovenščini. 

21. člen 
(mnenje o skladnosti imena) 

Mnenje o skladnosti imena iz prvega odstavka 19. člena s 
slovenščino v spornem primeru izda minister oziroma ministrica, 
pristojna za kulturo. 

22. člen 
(javna obvestila in navodila) 

Javni opozorilni napisi, pisna ali govorna navodila, informacije in 
razglasi v Sloveniji so v slovenščini, kjer je to potrebno ali običajno, 
pa tudi v drugih jezikih. 

V elektronskih komunikacijskih in kontrolnih napravah mora biti 
omogočena izbira slovenščine in upoštevan slovenski črkopis. 

Bančni avtomati, igralni avtomati, parkirne ure in druge naprave, 
ki so namenjene javni uporabi in oddajajo sporočila v digitalni 
tehniki, morajo biti programirane tako, da po vsakokratni izbiri 
jezika samodejno vračajo na prvo mesto slovenščino. 

23. člen 
(novinarske konference) 

Novinarske konference v Sloveniji in pisne izjave, naslovljene na 
medije ali drugo javnost v Sloveniji, so v slovenščini. če se 
novinarskih konferenc udeležujejo tudi tuji novinarji, se izjave 
oziroma odgovori lahko prevajajo v tuji jezik. 

24. člen 
(mediji) 

Jezik v medijih, registriranih v Republiki Sloveniji, je slovenski. 

Tujejezični radijski in televizijski programi ali njihovi deli, ki iifl 

prevzemajo izdajatelji, ustanovljeni oziroma registrirani v Republiki 
Sloveniji, so prevedeni v slovenščino. Podrobnosti in izjeme 
določajo področni zakonski predpisi. 

Če so v medijih, ki izhajajo v slovenščini, objavljena sporočila tudi 
v tujem jeziku, ne smejo biti izrazno bolj poudarjena kot sporočila 
v slovenščini. 

25. člen 
(oglaševanje) 

Javno oglaševanje izdelkov in storitev, predstavitev dejavnosti 
ter druge oblike obveščanja javnosti na območju Republike 
Slovenije so v slovenščini. 

Spletno predstavljanje in oglaševanje slovenskih pravnih oseb in 
fizičnih oseb z registrirano samostojno dejavnostjo mora biti v 
slovenščini, dodatno pa lahko tudi v tujih jezikih. 

26. člen 
(javne prireditve) 

Poimenovanje, napovedovanje in predstavljanje kulturnih, 
strokovnih, izobraževalnih, gospodarskih, športnih, zabavnih in 
drugih javnih prireditev ali posameznih delov njihovega sporeda 
je v slovenščini, dodatno pa lahko tudi v tujem jeziku, če gre za 
mednarodne prireditve, namenjene predvsem tujim udeležencem- 

Tuji filmi se javno predvajajo s slovenskimi podnapisi ali pa s0 

sinhronizirani v slovenščino. Tujejezični igrani ali risani filmi, 
namenjeni predšolskim otrokom, se lahko javno predvajajo samo, 
če so sinhronizirani v slovenščino. 

Operne predstave slovenskih gledališč se lahko izvajajo v tujem 
jeziku, če je zagotovljeno spremljanje slovenskega prevoda na 
prikazovalniku. 

Javne kulturne prireditve v tujem jeziku dovoli minister oziroma 
ministrica, pristojna za kulturo. 

27. člen 
(mednarodne prireditve, ki se financirajo iz javnih 

sredstev) 

Na mednarodnih javnih prireditvah na območju Republike 
Slovenije, ki se financirajo z javnimi sredstvi, je zagotovljena raba 
slovenščine. Uporaba slovenščine kot delovnega jezika se lahko 
izjemoma omeji, vendar mora biti v tem primeru slovenščina 
zagotovljena na obvestilni ravni. 
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Zbornik mednarodnega strokovnega posvetovanja ali druge javne 
prireditve iz prvega odstavka tega člena mora imeti v slovenščini 
Vsaj naslov in uvodno besedo ter povzetke tujejezičnih prispevkov 
v slovenščini. 

'zjemo, navedeno v prvem odstavku tega člena, lahko dovoli 
■pinister oziroma ministrica, pristojna za posamezno področje, 
če gre za mednarodno prireditev, namenjeno predvsem tujim 
nastopajočim ali predvsem tujemu občinstvu. 

3- NALOGE IN ODGOVORNOSTI DRŽAVNIH 
ORGANOV 

28. člen 
(naloge ministrstev) 

Za spremljanje uresničevanja tega zakona, za oblikovanje 
jezikovne politike in za zagotavljanje možnosti za njeno izvajanje 
16 odgovorno ministrstvo, pristojno za kulturo. Pri opravljanju 
nJ0govih nalog so dolžna sodelovati druga ministrstva, ki so 
Pristojna za posamezna področja, kjer so z zakonom določene 
obveznosti glede rabe slovenščine. 

Ministrstvo, pristojno za kulturo, sistematično spremlja 
Uresničevanje določb o slovenščini v javni rabi v vseh zakonih in 
'zvršilnih predpisih. O tem letno poroča Vladi Republike Slovenije. 

'ada Republike Slovenije s poročili in svojimi stališči seznanja 
državni zbor Republike Slovenije. 

29. člen 
(koordinacijsko telo) 

pri Vladi Republike Slovenije se ustanovi koordinacijsko 
Posvetovalno medresorsko telo, ki obvezno obravnava predloge 
zakonov in izvršilnih predpisov z vidika določb tega zakona in 
namer jezikovne politike ter jezikovnega načrtovanja. Kadar 
Pristojna ministrstva ne sprejemajo napotil in pripomb 
koordinacijskega telesa, se o njih obvezno izjavi Vlada Republike 
S|ovenije. 

30. člen 
(nacionalni program) 

državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade Republike 
Slovenije sprejme nacionalni program za jezikovno politiko, v 
katerem določi ukrepe za izvajanje nalog iz 4. člena tega zakona 
*a naslednje petletno obdobje ter predvidi potrebna sredstva in 
način njihovega zagotavljanja. 

izvajanje nacionalnega programa skrbi Vlada Republike 
S|ovenije, Državni zbor Republike Slovenije pa redno spremlja 
njegovo uresničevanje. 

4- INŠPEKCIJSKI NADZOR 

31. člen 
(pristojnost inšpekcij) 

'nšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona opravljajo 
Pnstojne inšpekcije za področja, na katera se posamezrre 
določbe nanašajo. Izvajanje določb tega zakona, glede katerih ni 

urejen inšpekcijski nadzor v posameznih področnih zakonih, 
nadzira inšpektorat za jezik pri ministrstvu, pristojnem za kulturo. 

32. člen 
(pravica predloga) 

Predlog pristojni inšpekciji za začetek postopka v zvezi z 
izvajanjem tega zakona lahko dajo pristojni organi in tudi fizične 
ali pravne osebe, ki menijo, da je ta zakon kršen. 

33. člen 
(posebni inšpekcijski ukrepi) 

Če pristojna inšpekcija ugotovi jezikovno neustreznost 
garancijskega lista, navodil za uporabo in drugih besedil, s katerimi 
morajo biti opremljeni tržni izdelki iz 17. člena tega zakona, lahko 
z odredbo ustavi distribucijo in prodajo izdelkov, dokler jih 
izdelovalec ali distributer oziroma prodajalec ne opremi s 
sprejemljivim besedilnim gradivom. 

Če fizična ali pravna oseba na zahtevo pristojne inšpekcije ne 
odstrani svojega javnega napisa ali drugega javnosti dostopnega 
besedila, ki ni skladno z določbami tega zakona, lahko tako 
odstranitev po inšpektorjevem naročilu takoj opravi ustrezna javna 
služba, stroški odstranitve pa bremenijo kršitelja. 

Pritožba zoper odločitve inšpektorja ali inšpektorice iz prvega in 
drugega odstavka tega člena ne zadrži njihove uresničitve. 

5. KAZENSKE DOLOČBE 

34. člen 
(globe) 

Z globo od 1,500.000 do 15,000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti: 
a) ki pri izvajanju svoje registrirane dejavnosti s strankami na 

območju Republike Slovenije ne posluje v slovenščini, razen 
če so stranke tudi tujci (prvi odstavek 16. člena); 

b) ki pri objavi prostih delovnih mest ali pri izbiri kandidatov ali 
kandidatk za objavljena delovna mesta in njihovem 
zaposlovanju, na katerih se predvidevajo jezikovni stiki s 
strankami, ne upošteva določb iz drugega odstavka 16. člena 
tega zakona; 

c) ki pri notranjem poslovanju fizičnih in pravnih oseb ne 
zagotavlja predpisane rabe slovenščine v skladu s 18. členom 
tega zakona; 

č) ki ime oziroma firmo ne poimenuje v slovenščini v skladu z 
19. in 20. členom tega zakona; 

d) ki pri javnih obvestilih in navodilih ne upošteva slovenščine v 
skladu z določbami 22. člena tega zakona; 

e) ki javno oglašuje izdelke in storitve samo v tujem jeziku v 
nasprotju z določbami 25. člena tega zakona; 

f) ki poimenuje, napoveduje, predstavlja javne prireditve v 
nasprotju z določbami 26. člena tega zakona; 

g) ki ne zagotovi predpisane rabe slovenščine na mednarodni 
javni prireditvi, financirani iz javnih sredstev, ali ne poskrbi za 
rabo slovenščine v naslovu, uvodni besedi oziroma povzetkih 
tujejezičnih prispevkov v skladu s prvim in drugim odstavkom 
27. člena tega zakona. 

Z globo od 150.000 do 1,000.000 tolarjev se za prekršek iz prvega 
odstavka kaznuje odgovorna oseba pravne osebe ali druga 
fizična oseba. 
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6. PREHODNE DOLOČBE 

35. člen 
(vpisovanje sprememb v register) 

Pravni ali fizični osebi, ki ob uveljavitvi tega zakona ni poimenovana 
v skladu s tem zakonom in ki predlaga vpis kakšne spremembe 
v sodni register ali drugo uradno evidenco, se ta vpis dovoli, če 
sprememba vsebuje tudi uskladitev poimenovanja z določbami 
19. in 20. člena tega zakona. Kadar se predlaga vpis take 
spremembe, je predlagatelj oproščen plačila takse. 

36. člen 
(rok za uveljavitev slovenskih poimenovanj) 

Državni organi in organi lokalnih samoupravnih skupnosti ter druge 
pravne osebe, navedene v 9. členu tega zakona, morajo svoja 
poimenovanja uskladiti s tem zakonom v enem letu od njegove 
uveljavitve. 

Imena oziroma firmo pravnih ali fizičnih oseb, navedenih v 19. in 
20. členu tega zakona, morajo njihovi ustanovitelji oziroma lastniki 
uskladiti s tem zakonom v dveh letih od njegove uveljavitve. 

Za pravne in fizične osebe, ki so bile registrirane ob uveljavitvi 
tega zakona, se do izteka roka iz prejšnjega odstavka ne 
uporabljajo določbe 11. člena in točke č) prvega odstavka 34. 
člena tega zakona. 

37. člen 
(rok za uskladitev statutov) 

Izobraževalni zavodi, ki v svojih statutih neposredno urejajo rabo 
slovenščine in tujih jezikov na podlagi 8. člena zakona o visokem 
šolstvu, morajo svoje statute uskladiti v dveh letih od uveljavitve 
tega zakona. 

38. člen 
(rok za nacionalni program) 

Vlada Republike Slovenije predloži Državnemu zboru Republike 

Slovenije nacionalni program jezikovne politike v dveh letih po 
uveljavitvi tega zakona. 

39. člen 
(rok za določitev jezikovnega znanja za posamezne 

poklice oz. delovna mesta) 

Podzakonski predpis o potrebnem znanju slovenščine za 
posamezne poklice oziroma delovna mesta sprejme Vlada 
Republike Slovenije v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

40. člen 
(denarne kazni v prehodnem obdobju) 

Do 1. januarja 2005 se za prekrške določene v 34. členu tega 
zakona kaznujejo z denarno kaznijo od 1,000.000 do 10,000.000 
tolarjev pravna oseba, od 1,000.000 do 5,000.000 tolarjev 
posameznik v zvezi z opravljanjem dejavnosti, od 150.000 do 
500.000 tolarjev pa odgovorna oseba pravne osebe ali druga 
fizična oseba. 

41. člen 
(razveljavitev dosedanjih zakonskih določb, ki se 

nanašajo na rabo jezika) 

Z uveljavitvijo tega zakona neha veljati 20. člen zakona o 
gospodarskih družbah (Ur. list RS št. od 30/93, 29/94, 82/94, 20/ 
98, 84/98, 6/99 in 45/01); 

7. KONČNA DOLOČBA 

42. člen 
(končna določba) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem lis,u 

Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

1- Splošne določbe 

Uvodna določba, zajeta v 1. členu, pojasnjuje z ustavo določen 
status slovenskega jezika (v nadaljnjem besedilu slovenščine) 
kot uradnega jezika (ustavna terminologija) Republike Slovenije, 
v katerem poteka govorno in pisno javno sporazumevanje. Druga 
določba se nanaša na vlogo slovenskega jezika navzven: kot 
uradni jezik predstavlja Republiko Slovenijo v mednarodnih 
odnosih.. 

V členu 2 je obravnavana najprej sistemska narava in vsebina 
Zakona o javni rabi slovenščine, ki določa temeljna pravila rabe, 
omenjeno je, da so številna pravila rabe razložena tudi v 
Posameznih področnih zakonih, toda kadar raba v področnem 
zakonu ni posebej določena, veljajo splošna pravila tega zakona. 
V 3. členu je navedeno, da je javna raba jezikov narodnih skupnosti 
italijanščine in madžarščine določena s posebnimi predpisi. 

Za učinkovitost Zakona o javni rabi slovenščine je v tem razdelku 
Posebej pomemben 4. člen, ki zagotavlja razvojno naravnano 
jezikovno politiko, udejanjanje pravnih vidikov statusa slovenščine 
v Republiki Sloveniji, dolgoročno (stalno) znanstvenoraziskovalno 
spremljanje jezikovnega življenja danes (in v preteklosti), za vse 
oblike zajemanja jezikovnega korpusa ter za širjenje jezikovne 
zmožnosti. Nosilci in izvajalci te jezikovne politike so poleg Vlade 
Republike Slovenije (zlasti Ministrstva za kulturo kot 
medresorskega povezovalca za vprašanje slovenskega jezika) 
in Odbora Državnega zbora za kulturo, šolstvo, mladino, znanost 
in šport z delovno skupino za jezikovna vprašanja še ustanove, 
ki se raziskovalno ukvarjajo z jezikovnimi vprašanji: Univerza v 
i-iubljani s slovenistiko in drugimi jezikovnimi oddelki Filozofske 
fakultete, Univerza v Mariboru s Pedagoško fakulteto in Univerza 
2a Primorsko s Fakulteto za humanistiko ter vsi oddelki omenjenih 
in drugih univerz, ki razvijajo strokovne jezike (jezike znanosti) 
na najvišji ravni. Poleg teh so med izvajalci tudi vse univerzitetne, 
akademijske in visokošolske ustanove, kjer raziskujejo in 
Poučujejo jezik na najvišji ravni na nekaterih posebnih področjih 
(Fakulteta za družbene vede in Akademija za gledališče, film, 
radio in televizijo). Med pomembne nosilce in izvajalce jezikovne 
Politike spada Slovenska akademija znanosti in umetnosti, ki z 
dejavnostjo svojih članov razglaša status slovenskega jezika v 
Republiki Sloveniji in ga s svojimi dejavnostmi udejanja. Med 
znanstvene ustanove, ki se ukvarjajo s slovenskim jezikoslovjem 
kot temeljno in aplikativno dejavnostjo, spada Inštitut za slovenski 
jezik Frana Ramovša na ZRC SAZU. Posebno raziskovalno in 
Pedagoško vlogo opravlja Center za slovenščino kot drugi/tuji 
jezik pri Oddelku za slovenistiko na Filozofski fakulteti Univerze 
v Ljubljani, pomemben je tudi delež Oddelka za prevajalstvo 
FHozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Naštete ustanove skupaj 
s strokovnimi društvi in drugimi družbenimi dejavniki motivirajo k 
zavestnemu razvijanju jezikovne kulture v javnem 
sporazumevanju. Posebno vlogo pri aktiviranju skrbi za slovenski 
jezik in kulturo sporazumevanja ima vsa šolska mreža, kajti izpad 
kakega splošnega področja iz slovenske izraznosti bi pomenil 
razvojno omejitev in postopno slabitev že dosežene predstavne 
'n pojmovne ravni v slovenščini. To pa bi tudi pri slovenskih govorcih 
^egnilo sčasoma vplivati na lastno podobo o vrednosti 
slovenskega jezika in s tem posledično oslabiti njegov razvoj. 

2. Temeljna pravila in obveznosti pri javni rabi 
slovenščine 

Od petega do 27. člena so podane določbe za rabo slovenščine 
kot uradnega jezika na različnih področjih. 

5. člen ureja rabo slovenščine pri uradnem delovanju. Državni 
organi in organi lokalnih samoupravnih skupnosti izdajajo zakone, 
druge predpise in splošne akte ter javne listine v slovenščini. 
Omenjeni organi in izvajalci javnih služb in nosilci javnih pooblastil, 
ki določajo obveznosti v upravnem postopku, uporabljajo 
slovenščino skladno z zakoni, ki urejajo njihove naloge in 
pooblastila. V posebni alinei je navedeno, da se v primeru, kadar 
je stranka tuja fizična oseba, lahko skladno z zakonom uporablja 
tudi tuji jezik. Raba jezika v mednarodnem sodelovanju je predmet 
6. člena. Pri sklepanju pogodb s tujimi osebami predstavniki 
organov in druge osebe iz drugega odstavka 5. člena izdelajo in 
podpišejo izvirnik pogodbenega besedila v slovenskem in tujem 
jeziku. Pri sklepanju pogodb mednarodnega javnega prava se 
glede jezikovnih vprašanj uporabljajo določbe Zakona o zunanjih 
zadevah in sklenjenih mednarodnih pogodb. Tudi pri nekaterih 
oblikah mednarodnega sodelovanja se lahko uporablja tuji jezik, 
če je tako določeno v področnem zakonu. 

S 7. členom je določeno, da vlada predpiše za posamezna delovna 
mesta v navedenih službah potrebno znanje slovenskega jezika 
na predlog pristojnih ministrov oziroma ministric. V členu je tudi 
navedeno, kako se jezikovno znanje izkazuje. Določeno je tudi, 
da so za upoštevanje vladnega predpisa o znanju jezika odgovorni 
predstojniki, ki morajo poskrbeti, da je predpis upoštevan v internih 
aktih organa oziroma organizacije. Predstojniki so dolžni skrbeti, 
da na delovnih mestih, kjer prihaja do govornega ali pisnega 
poslovanja s strankami, delajo samo ljudje z ustreznim znanjem 
slovenščine. 

Po 8. členu je jezikovno znanje eden izmed pogojev za pridobitev 
državljanstva Republike Slovenije. Jezikovno znanje se ugotavlja 
pred pooblaščeno izobraževalno ustanovo oziroma tako, kakor 
je določeno s področnim zakonom. 

V 9. in 10. členu so obravnavana pravila za poimenovanje oseb 
javnega prava v Republiki Sloveniji. 9. člen določa, da imajo vsi 
dejavniki javnega življenja v Republiki Sloveniji, državni organi in 
organi lokalnih samoupravnih skupnosti, javni zavodi, javna 
podjetja, druge osebe javnega prava in nosilci javnih pooblastil ter 
politične stranke slovensko ime, v slovenščini pa so po 10. členu 
tudi poimenovanja političnih funkcij, poklicev ter strokovnih nazivov, 
prav tako strokovni in znanstveni naslovi posameznikov. 
Morebitne tujejezične vzporednice teh imen grafično ne smejo biti 
bolj poudarjene od slovenskih. Ta predpis povzema prakso, ki se 
tudi sicer na splošno uveljavlja. 

Določba 11. člena zadeva slovenščino in podeljevanje koncesije. 
Koncesije, finančna poroštva s pokritjem v javnih sredstvih in 
javna naročila lahko javnopravne osebe izdajajo ali podaljšujejo 
tistim slovenskim pravnim in fizičnim osebam, ki so poimenovane 
v skladu z določili tega zakona. 12. člen ureja rabo jezika v omrežjih, 
ki so subvencionirana iz javnih sredstev: uporabnikom teh sredstev 
je prepovedano oglašanje in predstavljanje samo v tujem jeziku. 
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Členi 13, 14 in 15 skupine členov javnega sektorja vsebujejo 
predpise o rabi slovenščine v vzgoji in izobraževanju. 13. člen 
povzema določila splošnih šolskih zakonov in povezuje rabo tujih 
jezikov v Republiki Sloveniji le z učenjem tujih jezikov. Izjem to 
določilo ne uveljavlja. Tako ostaja odprto vprašanje slovenščine v 
okviru mednarodnih programov in mednarodnih šol. Posebej 
pomembna so določila 14. člena, v katerem je ravnanje s tujim 
jezikom natančneje predpisano. Smisel tega predpisa je zagotoviti 
možnost, da slušatelji spoznajo izbrano snov v slovenščini in si s 
tem ustvarijo v slovenščini polno izraznost in predstavnost na 
najvišji spoznavni ravni. Za promocijo slovenščini v tujini in 
Republiki Sloveniji je poskrbljeno s 15. členom, v katerem je 
posebej poudarjeno, da Republika Slovenija podpira promocijo 
slovenskega jezika v tujini in doma in pospešuje za to potrebna 
raziskovanja. Posebej skrbi za ohranjanje slovenščine med 
Slovenci, ki živijo zunaj meja Republike Slovenije, in njihovimi 
potomci. Podpira pa tudi učenje slovenščine zlasti za mladino tudi 
zunaj rednega izobraževanja in sprejme za to potreben program. 

V členu 16 se ureja jezikovno vprašanje pri poslovanju s 
strankami. In določa, da vse pravne in fizične osebe zasebnega 
prava na območju Republike Slovenije poslujejo v slovenščini, 
kadar pa je njihovo poslovanje namenjeno tudi tujcem, se poleg 
slovenščine lahko uporablja tuji jezik. Delodajalec mora v skladu 
s predvidljivostjo in zahtevnostjo jezikovnih stikov določiti za 
posamezno delovno mesto potrebno zahtevnostno stopnjo znanja 
slovenščine in jo pri razpisu delovnih mest tudi izrecno navesti. 
Ta določba pa ne velja za osebe, ki opravljajo sezonska dela, za 
tiste, ki poslujejo samo s tujimi strankami, pomagajo pri učenju 
tujega jezika ali pri oblikovanju tujejezičnih besedil. 

V 17. členu so natančno opredeljene zahteve po slovenščini kot 
prvem jeziku obveščanja kupcev in potrošnikov v Republiki 
Sloveniji, v slovenščini morajo biti deklaracije, garancije, tehnična 
navodila za uporabo in vzdrževanje ter druga besedila, s katerimi 
so opremljeni stroji, naprave, oprema in dobrine za osebno rabo, 
namenjene prodaji v Sloveniji. Informacija je lahko podana tudi v 
tujem jeziku, a le, ko in če je izpolnjen prvi pogoj glede slovenščine. 
Enaka določila veljajo tudi za vsako živilo, zdravilo ali 
fitofarmacevtsko sredstvo, ki je v prodaji v Republiki Sloveniji. 
Določilo je zelo strogo in zahteva tudi primerno raven besedil v 
slovenskem knjižnojezikovnem standardu. 

18. člen določa jezik notranjega poslovanja fizičnih in pravnih 
oseb. Po tem členu so v slovenščini vsi splošni akti teh oseb, 
katerih dejavnost je registrirana na območju Republike Slovenije, 
v slovenščini poteka tudi notranje poslovanje, ki zadeva urejanje 
pravic in dolžnosti iz delovnega razmerja, dajanje navodil, 
obveščanje delavcev in varstvo ob delu. Souporaba tujega jezika 
je dopustna, če gre za delovno razmerje s tujcem (prim. zadnji 
odstavek 15. člena). Zelo pomembno določilo je tudi v tretjem 
odstavku tega člena, namreč da fizične in pravne osebe iz tega 
člena ne smejo od kandidatov zahtevati pisnih vlog v tujem jeziku. 

Člen 19 jasneje opredeljuje določilo iz Zakona o gospodarskih 
združbah glede poimenovanja pravnih oseb zasebnega prava 
(prim. določila 11. člena). Ime oziroma firma, ki se vpiše v sodni 
register ali v drugo uradno evidenco, je v slovenščini. Ime firme, 
v katerem je uporabljeno osebno ime ali iz osebnega imena 
izpeljano kratično ime, se zapisuje po izvornem zapisu. Tak zapis 
velja tudi za pri imenovanju uporabljene citatne dele imena. V 
sodni register pa se lahko vpišejo firme oseb iz prvega odstavka, 
če so v njih uporabljene besede ali deli besed iz tujega jezika, ki 
izvirajo iz imen firm večinskih tujih družbenikov. Prevod imena 
oziroma firme v tuji jezik se lahko uporablja na območju Republike 

Slovenije samo skupaj z imenom oziroma firmo v slovenščini in 
grafično ne sme biti bolj poudarjen kot ime v slovenščini. Za 
natančnejša določila o izvajanju tega predpisa bo treba izdelati 
dodatno vzorčno navodilo z zgledi rabe. 

Člen 20 določa poimenovanje v slovenščini tudi za podružnice 
firm, prodajalne, gostinske in druge lokale, ki so poimenovani 
drugače kot z imenom registrirane firme pravne osebe zasebnega 
prava. Člen 21 pojasnjuje, da v spornem primeru glede skladnosti 
imena iz 1. odstavka 19. člena razsodi minister oziroma ministrica, 
pristojna za kulturo. 

Naslednjo skupino sestavljajo členi, ki določajo jezikovno ravnanje 
ob obveščanju javnosti. 

22. člen določa, da je slovenščina jezik javnih opozorilnih napisov, 
pisnih in govornih navodil, informacij in razglasov; kjer je to 
potrebno ali običajno, pa poteka tovrstno obveščanje tudi v tujih 
jezikih. V elektronskih komunikacijskih in kontrolnih napravah mora 
biti omogočena izbira slovenščine in upoštevan slovenski črkopis. 
Bančni avtomati, igralni avtomati, parkirne ure in dmge naprave 
za javno uporabo, ki oddajajo sporočila v digitalni tehniki, morajo 
biti programirani tako, da po vsakokratni izbiri samodejno na prvo 
mesto vračajo slovenščino. 

23. člen določa jezikovni potek novinarskih konferenc v Sloveniji- 
Tako novinarske konference kakor pisne izjave, namenjene 
medijem ali drugi javnosti v Sloveniji, so v slovenščini, če so 
navzoči tuji novinarji, se izjave oziroma odgovori lahko prevajajo, 
v tuji jezik. To pomeni, da neposredne komunikacije s tujimi osebami 
v njihovem jeziku ni, tako vprašanje kakor odgovor se takoj 
prevajata. V 24. členu je slovenščina razglašena kot jezik pisnih in 
slišnih (vidno-slišnih) medijev v Republiki Sloveniji. Določba 
tretjega odstavka tega člena dopušča tudi možno objavo sporočila 
v tujem jeziku, a izrecno določa njegovo vidno/slišno razmerje do 
sporočila v slovenščini; tuja sporočila po obliki in obsegu ne smejo 
prevladovati nad slovenskimi. 

25. člen podrobno določa slovenščino kot jezik javnega 
oglaševanja izdelkov in storitev, prav tako je v slovenščini spletno 
predstavljanje in oglaševanje slovenskih pravnih in fizičnih oseb 
z registrirano dejavnostjo, dodatno se lahko uporabljajo tudi tuji 
jeziki. 

Določila 26. in 27. člena urejajo jezikovno rabo na vseh vrst 
prireditvah. Po 26. členu so vsa obvestila, poimenovanje, 
napovedovanje in predstavljanje v slovenščini, tuji jezik se dodatno 
uporablja na mednarodnih prireditvah, namenjenih predvsem tujim 
udeležencem. - Tuji filmi se javno predvajajo samo s slovenskimi 
podnapisi ali sinhronizirani v slovenščino, tujejezični filmi, 
namenjeni predšolskim otrokom, se lahko javno predvajajo samo 
sinhronizirani v slovenščino. - Operne predstave v tujem jeziku 
mora spremljati slovenski prevod na prikazovalniku. - Za javne 
kulturne prireditve v tujem jeziku je potrebno dovoljenje ministra, 
pristojnega za kulturo. 

Poudarki 27. člena opozarjajo na jezikovni režim pri prireditvah, ki 
se financirajo iz javnih sredstev. Če se na taki prireditvi omeji 
uporaba slovenščine kot delovnega jezika, mora biti slovenščina 
zagotovljena na osnovni obvestilni ravni. Prav tako mora imeti 
zbornik mednarodnega strokovnega posvetovanja ali podobne 
prireditve iz prvega odstavka tega člena naslov, uvodno besedo 
in povzetke tujejezičnih prispevkov v slovenščini. Če gre za 
prireditev, namenjeno predvsem tujim nastopajočim ali predvsem 
tujemu občinstvu, lahko izjemo dovoli minister (prim. 26. člen). 
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3. Naloge in dolžnosti državnih organov 

V treh členih, 28.29. in 30., so navedene obveznosti, ki jih imajo v 
zvezi s spoštovanjem določil tega zakona državni organi. V prvem, 
28- členu, so navedene dolžnosti in naloge ministrstev. Za 
spremljanje uresničevanja zakona o rabi jezika in za oblikovanje 
aktivne jezikovne politike ter za zagotavljanje možnosti za njeno 
Ovajanje je odgovorno ministrstvo, pristojno za kulturo. Pri 
°pravljanju njegovih nalog so dolžna sodelovati druga ministrstva, 
Pristojna za posamezna področja, ki imajo v področnih zakonih in 
nasploh na svojem področju glede rabe slovenščine natančno 
določene obveznosti. Za jezikovno politiko pristojno ministrstvo 
sistematično spremlja uresničevanje določb o slovenščini v javni 
rabi v zakonih in predpisih, o tem letno poroča Vladi Republike 
Slovenije, ta pa s temi poročili in svojimi stališči seznanja Državni 
zbor. 

29. člen določa ustanovitev koordinacijskega posvetovalnega 
medresorskega telesa pri Vladi Republike Slovenije, ki obvezno 
obravnava predloge zakonov in izvršilnih predpisov z vidika namer 
aktivne jezikovne politike in jezikovnega načrtovanja. Kadar 
Pristojna ministrstva napotil in pripomb koordinacijskega telesa 
ne sprejmejo, se Vlada Republike Slovenije o njih obvezno izjavi. 

30. člen postavlja naloge Državnemu zboru Republike Slovenije: 
ta na predlog Vlade sprejme nacionalni program za jezikovno 
Politiko, določi ukrepe za izvajanje nalog iz 4. člena tega zakona 
za naslednje petletno obdobje ter predvidi potrebna sredstva za 
1zvajanje teh nalog in način njihovega zagotavljanja. Za izvajanje 
tega programa skrbi Vlada Republike Slovenije, Državni zbor pa 
redno spremlja, ali in kako se uresničuje. 

4- Inšpekcijski nadzor 

p° členu 31 izvajajo nadzor nad izvajanjem tega zakona 
Mšpekcijske službe za posamezna področja, na področjih pa, 
kjer to ni urejeno, opravlja te naloge inšpektorat za jezik pri 
ministrstvu, pristojnem za jezikovno politiko. Po 32. členu lahko 
dajo predlog pristojnemu inšpektoratu za začetek postopka v 
zvezi z izvajanjem tega zakona pristojni organi in tudi fizične in 
Pravne osebe, ki menijo, da je bil zakon o jeziku kršen. Posebna 
Pozornost naj velja 33. členu, ki inšpekciji, ki je opazila kršitev 
določil iz 17. člena tega zakona, dovoljuje, da z odredbo ustavi 
distribucijo ali prodajo izdelkov, dokler jih izdelovalec ali prodajalec 
ne opremi s sprejemljivim besedilom. Po drugem odstavku tega 

člena lahko pristojna inšpekcija naloži odstranitev javnega napisa 
aH drugega javnosti dostopnega besedila, ki niso v skladu s tem 
zakonom, odstranitev opravi javna ustrezna javna služba na 
stroške kršitelja. Pritožba zoper tak ukrep ne zadrži njegove 
uresničitve. 

5. Kazenske določbe 

V členu 34 je navedena višina globe, s katero se pravna ali fizična 
oseba kaznuje za prekršek v zvezi z določili tega zakona. 
Ogiobitev vetja za prekrške zoper 16., 18., 19. in 20., 22., 25., 26 
in 27. člen. Zagrožena globa je sorazmerno visoka, občutna je 
tudi višina globe, ki je predlagana za pravno osebo ali posameznika, 
ki tak prekršek stori v zvezi s svojo deja vnostjo. Smisel te oglobitve 
prekrškov je v spodbudi k spoštovanju jezikovne problematike 
pri oblikovanju in usmerjanju javnega življenja v Republiki Sloveniji, 
ogiobitev naj bi delovala kot opozorilo in obenem kot opomin, da 
gre za pomembno vprašanje, ki se mu je doslej v drugačnih 
razmerah posvečalo premalo pozornosti in ki zadeva vprašanje 
kulture našega javnega sporazumevanja in samoumevnosti 
ustrezne jezikovne rabe. 

6. Prehodne določbe 

V členih 35 (vpisovanje sprememb v sodni register), 36 (eno- 
oziroma dvoletni rok za uveljavitev slovenskih poimenovanj 
organov oziroma imen firm pravnih oziroma fizičnih oseb v skladu 
z 9. členom Zakona), 37 (dveletni rok za uskladitev statutov 
izobraževalnih zavodov), 38 (dveletni rok za predložitev 
Nacionalnega programa jezikovne politike Državnemu zboru 
Republike Slovenije ■ predlagatelj Vlada Republike Slovenije), 39 
(rok za vladni sprejem podzakonskega predpisa o potrebnem 
znanju slovenščine za posamezne poklice je eno leto po sprejemu 
tega zakona), 41 (s tem členom so določene denarne kazni v 
prehodnem obdobju) in 41 (z uveljavitvijo tega zakona preneha 
veljavnost 20. člena Zakona o gospodarskih združbah) so 
časovno določene naloge posameznim izvajalcem jezikovne 
politike. 

7. Končna določba 

V 41. členu je besedilo končne določbe, po kateri začne ta zakon 
veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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PRILOGA: 

Seznam veljavnih zakonov, ki vsebujejo določila o rabi slovenščine 
(do 9.10.2002) 

Zakon o trsu vrednostnih papiriev(ZTVP-l, Uradni list RS št 56/1999) 

Zakon o ierah na srečo <ZIS. Uradni list RS št 27/1995. 22/2000 (obvezna 
razlasa) in 85/2001) 

Zakon o davčnem postopku /ZDavP/ 
(Url RS. št 18/1996. 78/1996 OdL US, 87/1997. 35/1998 OdLUS: U-I-376/96- 
9. 82/1998. 91/1998. 1/1999. 108/1999. 97/2001 OdLUS: U-I-l 8/98-20) 

Zakon o računovodstvu (ZR, Uradni list RS št 23/1999) 

Zakon o revidiranju (Zrev-1 Uradni list RS št 11/2001) 

Zakon o zavarovalništvu (ZZavar, Uradni list RS št 13/2000. 91/2000 in 
12/2001 sklep US) 

Zakon o bančništvu (ZBan, Uradni list RS št 7/1999, 102/2000 in 53/2001) 

Zakon o javnih naročilih (ZJN-1, Uradni list RS št 39/2000 in 102/2000) 

Zakon o računskem sodišču (ZracS-1, Uradni list RS, št, 11/2001) 

Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS. št 80/1999, 
70/2000 in 52/2002) 

Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP. Uradni list RS št 30/1998, 
33/2000 Odločba US. 39/2000. 61/2000 in 100/2000 Odločba US) 

Zakon o državljanstvu Republike Slovenije (ZDRS, Uradni list RS št 1/91-1, 
30/91-1, 38/92, 61/92 Odločba US. 13/94 in 59/99 Odločba US) 

Zakon o driavni upravi (ZDU-1, Uradni list RS št 62/2002) 
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Zakon o političnih strankah (ZoolS. Uradni list RS. št 62/94.13/98 odločba 
US in 70/2000) 

Zakon o delavcih v državnih organih (ZDDO, Uradni list RS (stari) št 15/90, 
5/91.18/91 in 22M1. Uradni list RS št 2/91. 4/93. 18/94. 41/94. 70/97 in 
38/99) 

Zakon o javnih uslužbencih (ZJU. 56/2001. velia od 13.7.2002. uporablja se 
od 29.6.2003) 

Zakon o potnih listinah državljanov Republike Slovenije (ZPLD-1. Uradni list 
RS. št 65/2000) 

Zakon o osebni izkaznici (ZOIzk. Uradni list RS št 75/97) 

Zakon o upravnih taksah (ZUT. Uradni list RS št 8/2000. 44/2000 in 81/2000- 
tarifel 

Zakon o zunanjih zadevah. ZZZ-1. Uradni list RS št 45/2001) 

Zakon o sodiščih (ZS. Uradni list RS št 19/94. 45/95. 38/99 in 28/2000) 

Zakon o izvrševanju kazenskih sankcij (ZIKS-1. Uradni list RS št 22/2000) 

Zakon o prekrških fZP. Uradni list SRS. št 25/83. 36/83. 42/85. 2/86. 
47/87,5/90 ter Uradni list RS št 10/91. 13/93. 66/93. 61/96 odločba US. 35/97. 
73/97 odločba US. 87/97. 73/98. 31/2000 in 24/2001) 

Zakon o kazenskem postopku (ZKP, Uradni list RS. št 63/94. 70/94. 25/96 
odločba US. 5/98 odločba US. 72/98. 6/99. 66/2000 in 111/2001) 

Zakon o pravdnem postopku (ZPP, Uradni list RS št 26/1999) 

Zakon o državnem tožilstvu (ZDT, Uradni list RS št 63/94 in 59/99) 

Zakon o družbenem pravobranilstvu Republike Slovenije (ZdruP. Uradni list 
RS št 69/95) 

Zakon o notariatu fZN. Uradni list št RS 13/94. 48/94.8294 in 41/95 odločba 

US± 

Zakon o državnem pravobranilstvu (ZDPra. Uradni list RS št 20/97) 
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Zakon o odvetništvu {Zodv. Uradni list RS št 18/93. 24/96 odločba US, 
24/2001) 

Zakon o pravniškem državnem izpitu (ZPDL Uradni list RS št 13/94. 71/94 in 

Zakon o sodniški službi (ZSS. Uradni list RS 19/94. 8/96. 24/98 in 48/2001) 

Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ. Uradni list RS št 51/98) 

Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS-staru št 14/1990. RS-stari S/1991. 
RS-stari. RS 29/1992 odločba US. RS 71/1993. RS 2/1994. RS 12/1999 - 
odločba ustavnega sodišča) 
Za delavce, ki opravljajo neposredno delo s strankami, ie obvezno znanie slovenskega 
jezika. * S 1.1.2003 ta določba ne velia več, ker io ie novi zakon o delovnih razmerjih 
izpustil 

Zakon o varnosti in zdravju vri delu (ZVZD. Uradni list RS št 56/99 in 
64/2001) 

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD. Uradni list RS št 30/93. 29/94. 82/94, 
20/98. 32/98. 37/98. 84/98. 6/99. 45/2001 in 59/2001) 

Zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju (ZZP, Uradni list RS. št 13/93, 
66/93. 7/94 in 58/95) 

Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in ugotavljanje skladnosti (ZTZPUS, 
59/99 in 31/2000) 

Zakon o gradbenih proizvodih (ZGPro, Uradni list RS št 52/2000) 

Zakon o industrijski lastnini (ZIL-1. Uradni list RS. št 45/2001) 

Obrtni zakon (ObrZ. 50/94 in 61/2000)(Za tiste iz Evropske zveze do spremembah 
61/2000 ni potrebno potrdilo o znanju slovenščine) 

Zakon o varstvu potrošnikov (Z V Pot Uradni list RS št 20/98 in 25/98) 

Zakon o standardizaciji (ZSta, Uradni list RS št 59 /1999) 

Zakon o splošni varnosti proizvodov (ZSVP, Uradni list RS št 26/2000) 
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Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti (ZTZ 
PUS. Uradni list RS. št 59/99 in 31/2000) 

Zakon o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP. Uradni list RS št 21/95 in 
9/2001) 

Zakon o kmetijstvu (ZKme. Uradni list RS, št 54/2000) 

Zakon o krmi (ZKrmi, Uradni list RS. št 13/2002) 

Zakon o mineralnih gnojilih (ZminG. Uradni list RS št 58/2002) 

Zakon o semenskem materialu kmetijskih rastlin (ZSMKR. Uradni list RS, št 
58/2002) 

Zakon o uresničevanju javnesa interesa na področju kulture (ZUJIPK, 
Uradni list RS 75/94) 

Zakon o medijih (ZMed, Uradni list RS, št. 35/2001) 

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (ZJENUS, Uradn 
listSRS. št 5/80 in 42/86) 

Zakon o geodetski dejavnosti (ZGeoD. Uradni list RS št 8/2000 in 1/2001 
sklep US) 

Zakon o prevozih v cestnem prometu (ZPCP-1) Uradni list RS št 59/2001) 

Zakon o športu (ZSoo, Uradni list 22/98) 

Zakon o osnovni šoli (ZOsn. Uradni list RS št 12/96. 33/97 in 

59/2001) 

Zakon o vrtcih (ZVrt Uradni list RS št 12/96 in 44/2000) 

Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (ZPS1. Uradni list RS 12/96 
in 44/2000) 
Zakon o gimnazijah (ZGim. Uradni Ust RS št 12/96 in 59/2001) 

Zakon o visokem šolstvu fZviS. Uradni list RS št 67/93. 39/95 odločba US, 
18/98 odločba US. 35/98 odločba US. 99/99 in 64/2001) 
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Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti na 
področju vzsoie in izobraževanja (ZPIMVI. Uradni list RS št 35/2001) 

Zakon o zdravilih in medicinskih pripomočkih (ZZMP. Uradni list št 101/1999 
in 70/2000) 

Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDei, Uradni list RS. št 9/92, 

26/92. - popravek,. 45/94 - odločba US. 37/95. 8/96. 90/99. 31/2000. 

45/2001 in 62/2001) 

Zakon o zdravniški službi (.ZZdrS. Uradni list RS. št 98/99 in 

67/2002)) 

Zakon o lekarniški dejavnosti (ZLD. Uradni list RS št 9/92 in 38/99) 

Zakon o kemikalijah (ZKEM. Uradni list RS št 36/1999) 

Zakon o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov (ZOUTI, Uradni list RS. št 
57/96) 

Zakon o kozmetičnih proizvodih (ZkozP, Uradni list 66/2000) 
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Zahteva za splošno razpravo o 

PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 ODRAMRI 

(ZObr-D) 

- prva obravnava - EPA 1114 - III 

O 

državni zbor 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
skupina poslancev 

Ljubljana, 05.02.2004 

ZADEVA: Zahteva za splošno razpravo 

Dne 30.01.2004 je bil poslankam in poslancem posredovan 

Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
obrambi (ZObr-D) - PRVA OBRAVNAVA, EPA: 1114 - III. 

Na podlagi prvega odstavka 122. člena Poslovnika Državnega 
zbora podpisani poslanci zahtevajo, da se o predlogu zakona 
opravi splošna razprava. 

Skupina poslancev: 

1. Anderlič Anton, l.r. 
2. Kremžar Leopold, l.r. 

3. Butolen Anton, l.r. 
4. Gračner mag. Zoran, l.r. 

5. Partljič Anton, l.r. 
6. Zlobec Lukič Jaša, l.r. 

7. Terčtin Davorin, l.r. 
8. Beuermann Richard, l.r. 

9. Vučko Dušan, l.r. 
10. Stopar Stanislava, l.r. 
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Zahteva za splošno razpravo o 

o 

PREDLOGU ZAKONA 0 PODPORNEM 

OKOLJU ZA PODJETNIŠTVO (ZPOP) 

EPA 1119 - III 

državni zbor 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
skupina poslancev 

Ljubljana, 09.02.2004 

Dne 09.02.2004 je bil poslankam in poslancem posredovan: 

- Zakon o podpornem okolju za podjetništvo (ZPOP) 

Na podlagi prvega odstavka 122. člena Poslovnika Državnega 
zbora podpisani poslanci zahtevajo, da se o predlogu zakona 
opravi splošna razprava. 

Skupina poslancev: 

1. Anderlič Anton, l.r. 
2. Zlobec Lukič Jaša, l.r. 

3. Školč Jožef, l.r. 
4. Komljanec Janez, l.r. 

5. Vučko Dušan, l.r. 
6. Zalokar Oražem Cvetka, l.r. 

7. Beuermann Richard, l.r. 
8. Butolen Anton, l.r. 

9. Kremžar Leopold, l.r. 
10. Lavrinc Maksimiljan, l.r. 

O 
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{ IEL0VNA TELES/ l 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

ZAKONA 0 TRGOVINI (ZT-B) 

- tretja obravnava - EPA 750 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za gospodarstvo 

Številka: 311-01/92-4/31 EPA 750 -III 
Ljubljana, 6. februar 2004 

Na podlagi sedmega odstavka 140. člena poslovnika državnega zbora daje Odbor za 
gospodarstvo kot matično delovno telo naslednje 

poročilo 

k predlogu zakona o spremembah zakona o trgovini (ZT-B) 
(tretja obravnava) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za gospodarstvo je na 18. nujni seji, dne 
5. 2. 2004, kot matično delovno telo obravnaval predlog zakona o spremembah zakona 
o trgovini, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem 
predložila skupina poslancev (prvopodpisani mag. Janez Drobnič), in sicer ga je odbor 
obravnaval na podlagi sedmega odstavka 140. člena poslovnika državnega zbora. 

*3. februar2004 49 poročevalec, št. 13 



DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Zakonodajno-pravna služba je v skladu s svojimi pristojnostmi v tretji obravnavi, kot 
jih določa 137. člen poslovnika državnega zbora, državnemu zboru podala mnenje, v 
katerem ugotavlja določena neskladja zakonskega besedila ter tudi predlaga možne 
usmeritve za njihovo odpravo. ZPS tako ugotavlja, da je besedilo določbe 1. člena, kot 
izhaja iz dopolnjenega predloga zaradi uvodnega besedila sprejetega amandmaja k 1. 
členu, notranje neusklajeno in ga je treba ob upoštevanju petega odstavka 140. člena 
poslovnika državnega zbora uskladiti. Zaradi nove vsebine 17. člena zakona pa je 
treba uskladiti tudi 19. člen veljavnega zakona, ki določa pristojne inšpekcijske organe 
za nadzor nad uresničevanjem določb zakona o trgovini, v 22. in 27. členu pa je treba 
oblikovati ustrezne inšpekcijske ukrepe oziroma prekrške tako, da se bodo nanašali ne 
celotni 17. člen. 

Skupina poslancev (s prvopodpisanim mag. Janezom Drobničem) kot predlagateljev 
predloga zakona je na podlagi mnenja Zakonodajno-pravne službe, 29. 1. 2004 vložila 
uskladitvene amandmaje k predlogu zakona. Na seji državnega zbora 30. 1. 2004 je 
bilo ugotovljeno, da upoštevaje dotedanjo večinsko prakso uskladitveni amandmaji niso 
bili podpisani s strani vseh predlagateljev zakona, zato je prevladalo stališče, da niso 
bili pravilno vloženi. Predsednik državnega zbora je v skladu s sedmim odstavkom 140. 
člena poslovnika zato zadolžil Odbor za gospodarstvo kot matično delovno telo, da 
pripravi svoj uskladitveni amandma oziroma predlaga ustrezen drug sklep. 

Seji odbora so prisostvovali predstavniki predlagatelja zakona, Vlade Republike 
Slovenije, Zakonodajno-pravne službe, Združenja za trgovino Gospodarske zbornice 
Slovenije in Sindikata delavcev trgovine Slovenije. 

Uvodoma je predsednik odbora predstavil predloge uskladitvenih amandmajev, pri 
čemer je poudaril, da v glavnem povzemajo vsebino uskladitvenih amandmajev, ki so 
jih za sejo zbora pripravili predlagatelji zakona. Edina razlika je v amandmaju k 1. 
členu, in sicer se nanaša na višino omejene prodajne površine, kjer predlog 
uskladitvenega amandmaja povzema rešitev iz prvotnega besedila predloga zakona, to 
je 80m2. Referendumsko vprašanje se je namreč navezovalo na celoten predlog 
zakona, v predlaganem besedilu tretjega odstavka 17. člena je bila tako opredeljena 
omejitev prodajne površine za predvidene izjeme v višini 80 m2. 

Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je v zvezi s predlogom uskladitvenega 
amandmaja k 1. členu opozoril, da je ZPS glede 1. člena opozorila le na neskladje 
prvega in drugega odstavka novega besedila 17. člena, in sicer zaradi napovednega 
stavka 1. člena dopolnjenega predloga zakona. Glede ostalih določb 1. člena pa ZPS 
ni podala nobenih opozoril o neusklajenosti. 
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[ IEL0VNA TELES/ L 

ODBOR ZA GOSPODARSTVO 

Predstavnik predlagateljev zakona je poudaril, da je predlog uskladitvenega 
amandmaja k 1. členu nekorekten z vidika določb poslovnika državnega zbora, ker brez 
ustreznih podlag spreminja v drugi obravnavi sprejeto odločitev glede višine omejene 
prodajne površine iz 150 m2 na 80 m2. Po njegovem mnenju gre za zlorabo instituta 
uskladitvenega amandmaja. Poudaril je še, da je bil lani izveden predhodni zakonodajni 
referendum in ne potrditveni, zato takšna rešitev ni mogoča. 

V razpravi o predlogih uskladitvenih amandmajev je bilo izraženo mnenje, da je 
obravnavani zakon sicer slab, saj bo njegovo sprejetje povzročilo vrsto negativnih 
posledic. Kljub temu pa ga treba sprejeti, saj je državni zbor dolžan preliti 
referendumsko odločitev v zakonodajne rešitve. V zvezi s predlogom uskladitvenega 
amandmaja k 1. členu je bilo poudarjeno, da se je referendumsko vprašanje nanašalo 
na celoten predlog zakona o spremembi zakona o trgovini, ki ga je vložila skupina 
poslancev s prvopodpisanim mag. Janezom Drobničem. V tem predlogu pa je bila 
omejena prodajna površina za predvidene izjeme, ki bodo lahko odprte tudi ob 
nedeljah, opredeljena v višini 80m2 in ne 150m2 kot je bilo tekom zakonodajnega 
postopka sprejeto. Referendumsko voljo pa je treba spoštovati v celoti, zato drugačna 
vsebina uskladitvenega amandmaja ni mogoča. 

Opozorjeno je bilo tudi na določbo drugega odstavka novega besedila 17. člena iz 
predloga uskladitvenega amandmaja k 1. členu, in sicer ali je ta določba, ki opredeljuje, 
da trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajalne ob nedeljah in z zakonom 
določenih praznikih, skladna z referendumskim vprašanjem, ki pa se nanaša izključno 
na nedelje. Postavljeno pa je bilo tudi vprašanje, kakšno je mnenje 
Zakonodajno-pravne službe o predlogu uskladitvenega amandmaja k 1. členu, in sicer 
glede tistega dela, ki se nanaša na omejeno prodajno površino. 

Predstavnik Zakonodajno-pravne službe je glede določbe drugega odstavka 17. člena 
pojasnil, da je bila ta določba sestavni del predloga zakona, na katerega je bilo vezano 
referendumsko vprašanje. Poudaril je, da se je referendumsko vprašanje nanašalo na 
celoten zakon, da Da se vprašanje ni v ničemer dotikalo prvih dveh odstavkov, v katerih 
(zlasti v drugem) je vsebovano pravilo splošne prepovedi obratovanja trgovin. Drugače 
pa je referendumsko vprašanje zajelo izjeme od tega pravila, med drugim je drugačno 
tudi vprašanje omejene površine. Stališče ZPS je, da je omejitev površine prodajaln v 
referendumski odločitvi sicer predvidena, ni pa določena, za razliko od predloga ZTB, 
ki omejitev določa na največ 80 metrov. Poudaril je še enkrat, da se pripombe ZPS 
glede usklajevanja ne nanašajo na druge določbe kot na napovedni stavek in prva dva 
odstavka 1. člena dopolnjenega predloga zakona. 
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Odbor je na podlagi sedmega odstavka 140. člena poslovnika državnega zbora sprejel 
naslednje 

uskladitvene amandmaje: 

K 1. členu: 

1. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»1. člen 

V Zakonu o trgovini (Uradni list RS, št. 18/93 in 96/2002, 36/2000 - ZPDZC in 62/2001 
- odi. US) se 17. člen spremeni tako, da se glasi: 

"17. člen 

Prodajalna obratuje v času, ki ga določi trgovec ob upoštevanju potreb potrošnikov ter 
števila zaposlenih delavcev v prodajalni in njihovih pravic, obveznosti in odgovornosti iz 
delovnega razmerja, določenih z zakonom, ki ureja delovna razmerja, zlasti glede 
razporejanja delovnega časa in nadurnega dela, nočnega dela, odmorov in počitkov, 
letnega dopusta ter drugih odsotnosti z dela, in v skladu z omejitvami, določenimi s 
predpisi s področja varstva pred hrupom. 

Trgovec ne sme določiti obratovalnega časa prodajalne ob nedeljah in z zakonom 
določenih praznikih. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka so prodajalne za nujne življenjske artikle 
lahko odprte največ do 10 nedelj v letu, razen prodajaln na bencinskih servisih, 
prodajaln v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih ter železniških in 
avtobusnih postajah, z omejeno površino, ki so lahko odprte brez omejitev. 

Prodajalne za nujne življenjske artikle iz prejšnjega odstavka so prodajalne, ki imajo v 
svojem naboru artiklov več kot polovico artiklov, ki sodijo med nujne življenjske artikle. 

Nujni življenjski artikli po določbi prejšnjega odstavka so artikli, ki jih potrošniki 
nakupujejo pogosto, praviloma dnevno, brez posebnega preudarka in pri katerih za 
nakupe ne porabijo veliko časa. Minister, pristojen za trgovino, s podzakonskim aktom 
podrobneje določi nujne življenjske artikle ob upoštevanju Uredbe o uvedbi in uporabi 
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št.2/02). 

Prodajalne na bencinskih servisih, v bolnišnicah, hotelih, na letališčih, mejnih prehodih 
ter železniških in avtobusnih postajah so prodajalne, ki delujejo v okviru zaključenih 
območij bencinskih servisov, bolnišnic, hotelov, letališč, mejnih prehodov ter 
železniških in avtobusnih postaj, oziroma njihovih zaključenih kompleksov. 
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Omejena površina po določbi iz tretjega odstavka zajema skupno prodajno površino 
prodajalne na določeni lokaciji in znaša 80 m2«. 

Obrazložitev: 
Glede na napovedni stavek 1. člena bi ostala še naprej v veljavi dosedanja prvi in 
drugi odstavek Zakona o trgovini (ZT). Vsebinsko predstavljajo (novi) tretji do sedmi 
odstavek v predlaganem zakonskem besedilu (ZT-B) izjeme od pravila, 
vsebovanega v drugem ("prejšnjem") odstavku 17. člena ZT. Le-ta določa, da sme 
trgovec določiti obratovanje prodajalne ob nedeljah, praznikih in drugih z zakonom 
določenih dela prostih dnevih samo v soglasju z zaposlenimi. Takšna določba 
drugega odstavka 17. člena ZT pa je bistveno drugačna od določbe (drugega 
odstavka) predloga Zakona o spremembi Zakona o trgovini (EPA 750-111, ZT-B), ki 
je v zakonodajnem postopku, in na katerega se navezuje referendumsko vprašanje, 
ki je bilo izglasovano na referendumu 21. septembra 2003. Določba drugega 
odstavka tega člena, ki je v zakonodajnem postopku namreč določa, da "trgovec ne 
sme določiti obratovalnega časa prodajalne ob nedeljah in z zakonom določenih 
praznikih". 

Kot izhaja iz Zakona o referendumu in ljudski iniciativi - ZRU (18. člen) in kot je 
izrecno navedeno v odločbi Ustavnega sodišča Republike Slovenije, št. U-ll-2/03-7 z 
dne 15.5.2003 (točka B.-l.), se referendumsko vprašanje navezuje na (celoten!) 
predlog ZT-B. ki ga je vložila skupina poslancev s prvopodpisanim mag. Janezom 
Drobničem, pri čemer pa se vsebina besedila referendumskega vprašanja nanaša 
neposredno na vprašanje, ali naj se s predlaganim zakonom (ZT-B) uredi določeno 
vprašanje drugače, kot je predlagano, in kako naj se uredi (tretja alinea 18. člena 
ZRLI). Iz vsebine, kot tudi obrazložitve referendumskega vprašanja nedvomno 
izhaja, da se drugačna ureditev referendumskega vprašanja nanaša na drugačno 
ureditev predlaganih izjem od splošne prepovedi določitve obratovalnega časa 
prodajaln ob nedeljah in z zakonom določenih praznikih (drugi odstavek predloga 
ZT-B). Na referendumu so bile torej izglasovane v referendumskem vprašanju 
določene izjeme od navedene splošne prepovedi obratovanja prodajaln. 

Ker je bilo referendumsko vprašanje zastavljeno na podlagi besedila členov, ki je 
bilo v zakonodajnem postopku v okviru predloga ZT-B, bi se torej izjeme določene v 
tretjem do sedmem odstavku v drugi obravnavi obravnavanega zakonskega 
besedila ZT-B morale nanašati na prvi in drugi odstavek predloga tega zakonskega 
besedila, kar se zato predlaga z uskladitvenim amandmjem. V predlogu zakona, na 
katerega se je navezovalo referendumsko vprašanje, pa je bila v predlaganem 
besedilu tretjega odstavka 17. člena opredeljena tudi omejitev prodajne površine za 
predvidene izjeme, in sicer v višini 80 m2, kar se tudi upošteva v uskladitvenem 
amandmaju. 
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Za novi 1. A člen 

Pred 1. a členom se doda novi 1.~A člen, ki"se glasi: 

»1. A člen 
* 

V 19. členu zakona se črta besedilo določbe drugega odstavka 17. člena tega 
zakona, katere uresničevanje nadzoruje pristojni inšpekcijski organ za delo"." 

Obrazložitev: 
Besedilo veljavnega ZT določa v 19. členu pristojne inšpekcijske organe za nadzor 
nad uresničevanjem določb ZT. Pri tem določa, kot izjemo od splošne pristojnosti 
tržnega inšpekcijskega organa, da uresničevanje določbe drugega odstavka 
veljavnega 17. člena nadzoruje pristojni inšpekcijski organ za delo. Z amandmaji in 
predlaganim besedilom 17. člena se ta določba ne bi več nanašala na dosedanjo 
vsebino, zato je treba zaradi nove vsebine 17. člena z njo uskladiti tudi 19. člen 
veljavnega ZT. 

Za novi 1. B člen 

Pred 1. a členom se doda novi 1. B člen, ki se glasi: 

»1. B člen 

V prvem odstavku 22. člena se v tretji alinei črtata besedi »drugega odstavka«. 

Obrazložitev: 
Z amandmaji so se določile zakonske obveznosti tudi na podlagi drugih odstavkov 
17. člena (predvsem tretji in četrti odstavek), na katere pa zakon ne navezuje 
inšpekcijskih ukrepov. S tem bi bil zakon v tem delu t.i. Iex imperfecta, torej nepopoln 
predpis, ki ne določa, kakšna pravna posledica (sankcija) naj nastopi v primeru 
njegove kršitve. Takšna nepopolnost predpisa pomeni njegovo vsebinsko notranje 
neskladje, saj zakonskih obveznosti, ki niso ustrezno nadzirane, ni mogoče 
učinkovito izvrševati. Zaradi navedenega je treba v 22. členu oblikovati ustrezne 
inšpekcijske ukrepe za kršitev tako, da se bodo nanašali na celotni 17. člen. 
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Za novi 1.C člen 

Pred 1. a členom se doda novi 1. C člen, ki se glasi: 

»1. C 

V prvem odstavku 27. člena se v sedmi alinei črtata besedi »drugega odstavka«." 

Obrazložitev: 
Z amandmaji so se določile zakonske obveznosti tudi na podlagi drugih odstavkov 
17. člena (predvsem tretji in četrti odstavek), na katere pa zakon ne navezuje 
ustrezne kaznovalne norme. S tem bi bil zakon v tem delu t.i. Iex imperfecta, torej 
nepopoln predpis, ki ne določa, kakšna pravna posledica (sankcija) naj nastopi v 
primeru njegove kršitve. Takšna nepopolnost predpisa pomeni njegovo vsebinsko 
notranje neskladje, saj zakonskih obveznosti, ki niso ustrezno sankcionirane oziroma 
nadzirane, ni mogoče učinkovito izvrševati. Zaradi navedenega je treba v 27. členu o 
blikovati ustrezne prekrške za kršitev tako, da se bodo nanašali na celotni 17. člen. 

Ob zaključku je predsednik še poudaril, da bi bilo primerno obravnavo predloženega 
zakona nadaljevati na prvi naslednji seji državnega zbora. 

* * * 

Poročilo bo na seji državnega zbora predstavil predsednik odbora Feri Horvat. 

Podsekretarka DZ Predsednik 
Jerneja Bergoč, I.r. Feri Horvat, I.r. 
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DELOVNA TELESA 

ODBOR ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE 

Poročilo 

K PREDLOGU ZAKONA 0 SPREMEMBI 

ZAKONA 0 GRADITVI OBJEKTOV 

(Z60-1A) 

- druga obravnava - EPA 1086 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za infrastrukturo in okolje 

Številka. 321-10/90-4/81 EPA 1086-111 
Ljubljana, 9.2.2004 

Na podlagi 42. in 133. člena poslovnika Državnega zbora daje Odbor za 
infrastrukturo in okolje kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 
k predlogu zakona o spremembi zakona o graditvi objektov (ZGO-1 A) 

- druga obravnava 

Odbor za infrastrukturo in okolje je na 51. seji dne 4.2.2004 opravil drugo obravnavo 
predloga zakona o spremembi zakona o graditvi objektov, ki ga je Državnemu zboru 
Republike Slovenije poslal v redni zakonodajni postopek poslanec Franci Rokavec. 

K predloženemu zakonu so podali pisna mnenja Zakonodajno-pravna služba 
Državnega zbora Republike Slovenije, Vlada Republike Slovenije in Komisija 
Državnega sveta Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. 
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Predlagatelj zakona poslanec Franci Rokavec je v dopolnilni obrazložitvi predložene 
spremembe zakona o graditvi objektov povedal, da v tem trenutku ni tako vprašljiva 
uskladitev občinskih odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč z 
določbami 218. člena zakona o graditvi objektov kot je odprto vprašanje vzpostavitve 
evidence katastra nezazidanih stavbnih zemljišč. Večina občin je namreč do konca 
ianskega leta odloke uskladila, ne morejo pa jih izvajati, če nimajo vzpostavljene 
potrebne nove evidence, ki bo poleg zazidanih stavbnih zemljišč zajemala tudi 
nezazidana stavbna zemljišča, ki jih opredeljujejo sprejeti občinski odloki. Redko 
katera občina bo lahko to pravočasno storila, to je do 31. marca letošnjega leta, in bo 
lahko izpostavam DURS-a posredovala popolno evidenco, ki pa je podlaga za 
odmero nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč. Zato je predlagal, da bi se četrti 
odstavek 218. člena zakona o graditvi objektov spremenil tako, da bi se rok podaljšal 
ne samo za pripravo odlokov, ampak tudi za vzpostavitev potrebne evidence. Hkrati 
je predlagal nov rok za uskladitev, to je do 31. avgusta letošnjega leta, ker je to 
primeren rok, da bi občine pravočasno posredovale potrebne podatke Ministrstvu za 
finance za izračun primerne porabe občinam za leto 2005. V povezavi s tem je 
predlagal, da se spremeni tudi peti odstavek 218. člena tako, da se naloži občinam, 
da v roku iz prejšnjega odstavka tega člena Ministrstvu za finance predložijo 
potrebne podatke iz evidence, ki so podlaga za izračun primerne porabe občin za 
naslednje leto. 

Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora v svojem mnenju opozarja, da je 
rok, ki je v 218. členu zakona o graditvi objektov določen za uskladitev občinskih 
odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč, že potekel, na kar so vezane že 
določene posledice. Zato je potrebno vsebinsko pristopiti k razrešitvi predstavljene 
problematike in poiskati rešitve, ki bodo pripeljale do ustreznejšega izvajanja 
osnovnega namena, ki je bil zasledovan pri rešitvah navedenega člena. Služba tudi 
meni, da bi bilo, ob upoštevanju nujne spremembe osnovnega zakona v povezavi z 
odločbo Ustavnega sodišča Republike Slovenije, smotrno vse že očitno potrebne 
spremembe zakona o graditvi objektov zajeti v enem zakonodajnem postopku. 

Vlada Republike Slovenije meni, da obravnavani predlog zakona ni potreben in bi 
ga bilo potrebno zavrniti. Vlada ugotavlja, da s predlaganim zakonom zapleti pri 
določanju obveznosti plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ki naj 
bi bil razlog za njegov sprejem, ne bodo odpravljeni. Poleg tega ugotavlja, da v 
nasprotnem primeru Državni zbor Republike Slovenije glede na poslovniška določila 
ne bo mogel pred rokom, ki ga je določilo Ustavno sodišče Republike Slovenije 
(11.4.2004), obravnavati vladnega predloga sprememb zakona o graditvi objektov. 

Na seji odbora je minister za okolje, prostor in energijo mag. Janez Kopač povedal, 
da je po najnovejših podatkih uskladilo svoje odloke 168 občin. Menil pa je, da bo 
določba petega odstavka 218. člena zakona o graditvi objektov v praksi težko 
izvedljiva, ker občine v predpisanem roku ne bodo mogle vzpostaviti evidence o 
nezazidanih stavbnih zemljiščih. Zato bi bilo dobro predvideti neko daljše prehodno 
obdobje; predlagal je 30. september 2004. 
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Komisija za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega sveta 
Republike Slovenije v svojem stališču predlaga predlagatelju zakona in Vladi 
Republike Slovenije, da se dogovorita o nadgradnji predloga zakona z dodatnimi 
rešitvami oziroma o nadomestitvi predloga zakona z novim besedilom, ki bo 
celoviteje rešil probleme v zvezi z izvajanjem določb četrtega in petega odstavka 
218. člena zakona o graditvi objektov ter sledil odločbi Ustavnega sodišča Republike 
Slovenije. Komisija ocenjuje, da samo podaljšanje roka za uskladitev občinskih 
odlokov o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč ne bo rešilo zapletov pri 
določanju obveznosti plačevanja nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, saj 
predstavlja največji problem vzpostavitev evidence katastra nezazidanih stavnih 
zemljišč. 

V razpravi so člani odbora opozorili, da imajo občine dejansko težave pri izvajanju 
določb 218. člena zakona o graditvi objektov. Poleg četrtega in petega odstavka je 
bilo opozorjeno tudi na tretji odstavek navedenega člena, ki določa, katera zemljišča 
se z dnem uporabe tega zakona štejejo za nezazidana stavbna zemljišča. 
Postavljeno je bilo vprašanje, kaj se šteje za »dopustno gradnjo«, ki jo določa tretji 
odstavek. S tem v zvezi je bilo izraženo mnenje, da se dopustnost gradnje ugotavlja 
šele z gradbenim dovoljenjem in ne z izvedbenim prostorskim aktom. Dopustnost 
gradnje pomeni, da ima gradbena parcela zagotovljen dostop. V prostorskih 
izvedbenih aktih so opredeljena tudi neka varovana območja - npr. varstveni pasovi 
vodnih virov in rezervati - npr. za izgradnjo cestne in plinske infrastrukture, ni pa 
nobenih kriterijev za odločitve, kaj izločiti pri pripravi evidenc. Pripravo evidenc 
otežuje tudi neurejen in razdrobljen kataster zemljišč. Gradbene parcele niso 
določene tudi pri že zgrajenih objektih, saj so se zaradi izogibanja plačilu odškodnine 
za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča za objekte določale čim manjše 
gradbene parcele, kar sedaj ni možno spremeniti in urediti v tako kratkem času. Zato 
je še kako utemeljen predlog, da se uskladitveni rok za nek primeren čas podaljša in 
hkrati z ustreznimi spremembami roka razreši še vsa druga odprta vprašanja, ki so 
se pojavila ob izvajanju 218. člena zakona o graditvi objektov. 

Podan je bil predlog, da se glede na vsa odprta vprašanja, izpostavljena na seji 
odbora, ter glede na napovedane spremembe zakona s strani Vlade Republike 
Slovenije, vključno s spremembami, ki so potrebne zaradi odločbe Ustavnega 
sodišča Republike Slovenije, obravnavani predlog zakona zavrne in predlaga Vladi 
Republike Slovenije, da pripravi nov predlog sprememb zakona o graditvi objektov v 
roku 14 dni. 
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Odbor za infrastrukturo in okolje je na podlagi predloženih mnenj in razprave na seji, 
odbora sprejel naslednji 

SKLEP: 

Predlog zakona o spremembi zakona o graditvi objektov (ZGO-1A) ni primeren 
na nadaljnjo obravnavo. 

in DODATNI SKLEP: 

Odbor za infrastrukturo in okolje predlaga Vladi Republike Slovenije, da do 
20.2.2004 pripravi nov predlog sprememb zakona o graditvi objektov, ki bo 
zajel vse potrebne spremembe zakona. 

* * * 

Poročilo odbora bo na seji Državnega zbora Republike Slovenije predstavil 
predsednik odbora Branko Jane. 

Slavica Andoljšek, l.r. Branko Jane, l.r. 
podsekretarka DZ predsednik odbora 
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Poročilo 

K PREDLOGU RESOLUCIJE U 

NACIONALNEM PROGRAMU NA 

PODROČJU DROG 2003 - 2008 (ReNPPD) 

- EPA 998 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Odbor za zdravstvo, delo, druiino, socialno politiko in invalide 

Številka: 543-03/91-2/38 
Ljubljana: 9.2.2004 EPA 998-III 

Na podlagi 42. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije daje Odbor 
za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide kot matično delovno telo 
naslednje 

Poročilo 
k predlogu resolucije o nacionalnem programu na področju drog 2003 - 2008 

(ReNPPD) 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide je na svoji 40. redni seji, dne 5.2.2004, na podlagi prvega 
odstavka 171. člena v zvezi z 56. členom poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije, obravnaval predlog Resolucije o nacionalnem programu na področju drog 
2003 - 2008 , ki jo je v obravnavo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije 
predložila Vlada Republike Slovenije. 

Na podlagi sklepa, ki ga je odbor sprejel na svoji 39. redni seji, dne 3.12.2003 in 46. 
člena poslovnika državnega zbora, je Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno 
politiko in invalide organiziral javno predstavitev mnenj k predlogu Resolucije o 
nacionalnem programu na področju drog. Javna predstavitev mnenj je potekala v 
petek, 16.1.2004 v prostorih Državnega zbora Republike Slovenije. 
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člani odbora so za odločanje na seji prejeli poleg besedila predloga Resolucije o 
nacionalnem programu na področju drog 2003 - 2008, ki je objavljen v Poročevalcu 
št. 79/03 tudi: 

- mnenje Zakonodajno - pravne službe Državnega zbora z dne 17.12.2003, 
- amandmaje poslanke Ane Marije Tisovic z dne 27.1.2004, 
- amandmaje poslanca mag. Janeza Drobniča z dne 28.1.2004, 
- amandmaje poslanca Franceta Cukjatija z dne 30.1.2004, 
- amandmaje poslanskih skupin LDS, ZLSD, DeSUS in SLS z dne 29.1.2004, 
- pripombe društva UP z dne 29.1.2004, 
- pripombe Centra za preventivo in zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog 

Logatec z dne 5.2.2004, 
- članek Koordinacije centrov za preprečevanje in zdravljenje odvisnosti od 

prepovedanih drog pri Ministrstvu za zdravje z dne 4.2.2004, 
- magnetogramski zapis javne predstavitve mnenj. 

Uvodno obrazložitev k predlogu resolucije je v imenu predlagatelja podal minister za 
zdravje dr. Dušan Keber. Poudaril je, da je bila navedena resolucija pripravljena z 
medresorskim sodelovanjem, da vsebuje sodoben pogled na problematiko, ki je zelo 
pereča. Glede na to, da se je s spremembo zakona o vladi, Urad Vlade RS za droge 
vsebinsko umestil pod okrilje Ministrstva za zdravje, se ministrstvo zaveda, da je to 
izjemno pomembno področje, ki se bo reševalo z enako resnostjo kot ostala 
področja javnega zdravja. Ministrstvo ima izkušnje na področju legalnih drog, prav 
tako je njegova naloga stalno medresorsko usklajevanje tako, da se bo problema, ki 
je zajeto v predloženem nacionalnem programu na področju drog, lotilo z vso 
resnostjo in odgovornostjo ter strokovno utemeljenostjo. 

Zakonodajno - pravna služba, ki je v skladu s prvim odstavkom 27.člena poslovnika 
državnega zbora proučila navedeni predlog resolucije z vidika skladnosti z ustavo in 
pravnim sistemom ter zakonodajno - tehničnega vidika in oblikovala vrsto konkretnih 
pripomb. 

V razpravi so člani odbora menili, da je bila javna predstavitev mnenj, ki jo je 
organiziral odbor koristna in vsebinsko utemeljena, saj je podala kar nekaj 
odgovorov na urejenost področja in odprta vprašanja. Vsekakor so vsebinska in 
strokovna mnenja glede reševanja te problematike različna. Navedeno resolucijo je 
potrebno sprejeti, vendar je področje še naprej potrebno budno spremljati, še 
posebej sedaj, ko je urad ukinjen in področje priključeno enemu od resorjev. 
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V nadaljevanju so člani odbora nato prešli na odločanje po posameznih poglavjih 
predloga resolucije. V roku iz 129. člena poslovnika so bili k predlogu resolucije o 
nacionalnem programu vloženi amandmaji: 
poslanke Marije Ane Tisovic, poslanca Franceta Cukjatija, poslanskih skupin LDS, 
ZLSD, SLS in DeSUS in poslanca mag. Janeza Drobniča. Odločanje je potekalo na 
podlagi pregleda vloženih amandmajev. 

Člani odbora SO PODPRLI amandmaje: 

1 - Poslanke Marije Ane Tisovic k: 
- naslovu predloga, 
- podpoglavju 1.3. Cilji resolucije o nacionalnem programu, 
-poglavju 1.4.1. Informacijski sistem, 
- poglavju 1.4.2.3.1. Obravnava uporabnika drog v okviru zdravstvenega varstva. 

2 - Poslanca Franceta Cukjatija k: 
- poglavju 1.4.2.3. Zdravstvena in socialna obravnava uporabnikov drog, 
- podpoglavju 1.5. Prioritetne naloge na področju drog za obdobje 2003 - 2004. 

3 - Poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS in DeSUS k: 
- Uvodu resolucije, 
- podpoglavju 1.1. Metode dela pri izdelavi strategije, 
- podpoglavju 1.2. Načela resolucije o nacionalnem programu na področju drog 
- podpoglavju 1.3. Cilji resolucije o nacionalnem programu, 
- podpoglavju 1.4.2.1.1. Preventiva v vzgoji in izobraževanju, 
- poglavju 1.4.2.1.4. Preventiva v lokalnem okolju in civilni družbi, 
- poglavju 1.4.2.3.1. Obravnava uporabnika drog v okviru zdravstvenega varstva, 
- poglavju 1.4.2.3.2. Programi reševanja socialne problematike, 
- poglavju 1.4.3. Dejavnosti za zmanjševanje ponudbe drog, 
- podpoglavju 1.4.3.1. Pranje denarja, 
- poglavju 1.4.6. Koordinacija na različnih ravneh, 
- podpoglavju 1.5. Prioritetne naloge na področju drog za obdobje 2002 - 2004, 
- poglavju 1.6.1. Na ravni države, 
- poglavju 1.7.1. Instrumenti, 
- poglavju 1.8.1. Proračunska sredstva. 

4 - Poslanca mag. Janeza Drobniča k: 
- poglavju 1.4.2.3.2. Programi reševanja socialne problematike. 
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Člani odbora NISO PODPRLI naslednjih amandmajev: 

1 - Poslanke Marije Ane Tisovic k: 
- podpoglavju 1.2. Načela resolucije o nacionalnem programu na področju drog, 
- podpoglavju 1.4.2.1.1. Preventiva v vzgoji in izobraževanju, 
- poglavju 1.4.2.1.4. Preventiva v lokalnem okolju in v civilni družbi, 
- poglavju 1.4.2.3.1. Obravnava uporabnika drog v ikviru zdravstvenega varstva, 
- poglavju 1.4.2.3.2. Programi reševanja socialne problematike, 
- poglavju 1.4.3. Dejavnosti za zmanjševanje ponudbe drog, 
- poglavju 1.4.6. Koordinacija na različnih ravneh, 

2 - Poslanca Franceta Cukjatija k: i 
- poglavju 1.4.2.3.1. Obravnava uporabnika drog v okviru zdravstvenega varstva, 
- poglavju 1.4.5. Sodelovanje na mednarodni ravni. 

3 - Poslanca mag. Janeza Drobniča k: 
- poglavju 1.4.2.2. Programi zmanjševanja tveganj in škode zaradi uporabe drog, 
- poglavju 1.4.2.3.3. Civilna družba, 
- poglavju 1.4.3. Dejavnosti za zmanjševanje ponudbe drog. 

BREZPREDMETNI so postali naslednji amandmaji: 

1 - Poslanke Marije Ane Tisovic k: 
- poglavju 1.4.3. Dejavnosti za zmanjševanje ponudbe drog. 
-poglavju 1.8.1. Proračunska sredstva 

2 - Poslanskih skupin LDS, ZLSD, SLS in DeSUS k: 
- naslovu predloga, 
- podpoglavju 1.3. Cilji resolucije o nacionalnem programu, 
- poglavju 1.4.1. Informacijski sistem. 

3 - Poslanca Franceta Cukjatija k: 
- poglavju 1.4.6. Koordinacija na različnih ravneh, 
- poglavju 1.4.7. Evalvacija programov, raziskovalno delo in izobraževanje, 
- poglavju1.6.1. Na ravni države, 
- poglavju 1.7.1. Instrumenti, 
- podpoglavju 1.8.1. Proračunska sredstva. 
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Odbor je na predlog resolucije oblikoval in sprejel naslednja svoja 

amandmaja: 

K poglavju 1.4.2.1.3. - Preventiva na delovnem mestu 

V poglavju 1.4.2.1.3. - Preventiva na delovnem mestu, se na končaj tretje alinee 
doda nova četrta alinea, ki se glasi: 
"Zagotavljati je treba zakonske pogoje, ki ne bodo izločali uporabnikov drog iz 
delovnega procesa ampak vzpodbujali njihovo aktivno zaposlovanje." 

Obrazložitev: 
V skladu z ustavo in področno delovno zakonodajo je potrebno preprečevati 
posredno in neposredno diskriminacijo pri zaposlovanju s ciljem zagotavljati 
socialno integracijo tudi v delovnem okolju. 

K poglavju 1.4.3. - Dejavnosti za zmanjševanje ponudbe drog 

Aktivnostim pod točko G. Drugi vidiki, se doda druga alinea, ki se glasi: 

Delovanje organov odkrivanja, kazenskega pregona in sodišč na področju 
prepovedanih drog je potrebno okrepiti in povečati učinkovitost." 

Obrazložitev: 
Ko govorimo o povečanju oz. krepitvi policijskih aktivnosti, seje potrebno zavedati, 
da so le te povezane z možnostjo, ki jih policija, kot organ odkrivanja ima. V Sloveniji 
je sistemiziranih manj kot 40 delovnih mest kriminalistov, ki kot specialisti izvajajo 
aktivnosti na področju prepovedanih drog. Obravnava, še posebej pa odkrivanje 
tovrstnih kaznivih dejanj pa je zaradi kompleksnosti in specifičnosti odnosa med 
uporabnikom, kot tudi ponudnikom prepovedanih drog izredno kompleksna zadeva. 
V vseh zadnjih letih, od npr. leta 1990, koje bilo letno obravnavano cca 400 
kaznivih ravnanj (polovica kaznivih dejanj in polovica prekrškov), do leta 2003, ko je 
policija obravnavala več kot 5000 tovrstnih deliktov, se število policistov 
(kriminalistov) - specialistov s področja prepovedanih drog ni povečalo. Vse 
aktivnosti na področju zaznavanj oz. odkrivanja kaznivih dejanj in prekrškov so 
praktično vezane na izključno aktivnost policije oz. organov odkrivanja. Z izrabo 
notranjih resursov policija povečuje svojo aktivnost, vendar so zmožnosti omejene. 
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Na podlagi prvega odstavka 133. člena poslovnika je, glede na sprejete amandmaje 
na seji odbora, pripravljen dopolnjen predlog resolucije o nacionalnem programu 
na področju drog 2004 - 2009. V dopolnjen predlog resolucije, ki je sestavni del tega 
poročila , so vključeni vsi sprejeti amandmaji. 

Člani odbora so sprejeli naslednji sklep: 

Odbor za zdravstvo, delo, družino, socialno politiko in invalide predlaga Državnemu 
zboru Republike Slovenije , da dopolnjen predlog Resolucije o nacionalnem 
programu na področju drog 2004-2009 sprejme. 

Poročilo bo na seji Državnega zbora predstavil predsednik odbora g.Stanislav 
Brenčič. 

Podsekretarka Državnega zbora 
Hedvika Stanič - Igličar Predsednik: 

Stanislav Brenčič, l.r. 
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DOPOLNJEN PREDLOG 

Državni zbor Republike Slovenije je na podlagi 107. člena v zvezi s 109. členom 
poslovnika državnega zbora in tretjega odstavka 171. člena (Uradni list št. 35/02) ter 
v zvezi s 3. in 5. členom Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o 
obravnavi uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS št. 98/1999) na seji z dne 
 . .2003 sprejel 

RESOLUCIJA O 

NACIONALNEM PROGRAMU NA PODROČJU DROG 2004 - 2009 
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Uvod 

Dosedanji nacionalni program Slovenije na področju drog sega v leto 1992. To je bil 

do zdaj poleg zakonodaje s področja drog, ki je bila sprejeta v letih 1999 in 2000, 

temeljni dokument za izvajanje različnih dejavnosti na tem področju. V tem času je 

prišlo do pomembnih sprememb na pravnem področju in razvoja na drugih 

strokovnih področjih. V preteklih letih se je povečala ponudba drog, postala je 

raznovrstnejša, hkrati s tem se je povečala tudi dostopnost drog, uporabljati so se 

začele nove droge. To je povzročilo povečanje rabe drog med državljani, zaradi 

česar so se zelo povečale potrebe po razvoju novih programov zmanjševanja 

ponudbe drog in povpraševanja po njih ter programov zmanjševanja škode zaradi 

uporabe drog. 

Približevanje naše države Evropski uniji in prevzemanje njenega pravnega reda sta 

na področju politike države do drog ustvarili številne nove možnosti za ukrepanje ter 
» 

izzive za različne dejavnosti na področjih varovanja zdravja, socialne politike, 

šolstva, pa tudi dejavnosti policije, carine in pravosodnega sistema. Slovenija je 

uskladila zakonodajo s konvencijami OZN in drugimi mednarodnimi predpisi. EU je 

leta 2000 sprejela strategijo in akcijski načrt na tem področju ter s tem postavila 

merila vsem državam članicam in kandidatkam za pripravo posameznih nacionalnih 

strategij. 

Zaradi teh novosti je bila potreba po novi resoluciji o nacionalnem programu nujnost, 

zato je vlada v skladu z Zakonom o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o 

obravnavi uživalcev prepovedanih drog naložila Uradu za droge, da izdela novo 

resolucijo o nacionalnem programu na tem področju in ga predloži v sprejem Komisiji 

za droge in vladi republike Slovenije. 

Resolucija o nacionalnem programu na področju drog je rezultat dosedanjega 

družbenega razvoja in pomeni uskladitev različnih sektorskih pristopov glede ciljev, 

prednostnih nalog, virov in stroškov. 

Resolucija o nacionalnem programu v Sloveniji upošteva mednarodnopravni okvir, 
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konvencije OZN, določila Sveta Evrope in Evropske unije ter druge mednarodne 

dogovore in priporočila na različnih strokovnih področjih. 

Nacionalna politika do drog je odvisna od številnih spremenljivk, kot so politična in 

gospodarska trdnost, dostopnost različnih storitev, razširjenost uporabe drog in 

družbena zaznava tega pojava, narave pravnega okvira ter od zemljepisne lege 

posamezne države. O slednjem lahko rečemo, da Slovenija leži na pomembni 

tranzitni poti (vzhod-zahod, t. i. balkanska pot), ki jo uporabljajo proizvajalci in 

preprodajalci prepovedanih drog v obeh smereh. 

Prednost, ki jo bo država namenjala politiki do drog, je odvisna od "vidnosti" 

problematike drog v družbi, socialnih skupin, ki so najbolj ogrožene, in od nejasnih 

predstav, ki jih uporaba drog sproža v javnosti. Hkrati pa je odvisna tudi od 

zgodovinskih, kriminoloških in socialnih ter kulturnih dejavnikov prostora in časa, v 

katerem živimo. ♦ 

Težave, povezane z zlorabo drog, je treba razumeti tudi z vidika širših socialnih 

vprašanj, kakršna so revščina, zapostavljenost, brezposelnost, brezdomstvo in 

posledično socialna izključenost. Z izboljšanjem socialnega položaja posameznika in 

podporo ogroženim družinam in drugim, ki živijo v najtežjih razmerah, se bo krepila 

zaščita pred uporabo in zlorabo drog. 

Vse omenjeno torej deluje na prevladujoče družbeno dojemanje pojava uporabe in 

zlorabe drog ter na načine odpravljanja škodljivih posledic, ki je lahko le celostno z 

veliko mero medsebojnega sodelovanja različnih področij, strokovnjakov, civilne 

družbe na različnih ravneh od lokalne skupnosti do države. Zato resolucija o 

nacionalnem programu izrazito temelji na načelu uravnoteženega medsektorskega 

sodelovanja in vzpostavljanja partnerskega odnosa države s civilno družbo na 

podlagi potreb in učinkov. 

Na podlagi Zakona o preprečevanju uporabe prepovedanih drog in o obravnavi 

uživalcev prepovedanih drog (Uradni list RS, št. 98/1999) ter ob upoštevanju 

Strategije EU na področju prepovedanih drog (2000-2004) in Akcijskega načrta EU 
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na področju prepovedanih drog (2000-2004) sprejemamo resolucijo o nacionalnem 

programu na podočju drog, ki vsebuje Nacionalno strategijo na področju drog, v 

kateri so načelno opredeljeni politika in cilji, ki jih želimo dosečiv prihodnjih letih 

(2004-2009), ter področja, nosilci, mehanizmi in potrebna finančna sredstva za 

izvajanje dejavnosti. Za njihovo uresničitev je potrebna osnovna strokovna in 

politična podpora. Akcijski načrt za področje drog, v katerem so podrobneje 

opredeljeni posamezni cilji in načini uresničevanja zastavljenih ciljev ter konkretne 

naloge posameznih akterjev za uresničevanje akcijskage načrta sprejme Vlada 

Republike Slovenije. 
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1. NACIONALNA STRATEGIJA 

1.1 Metoda dela pri izdelavi strategije 
• 

Ključne sestavine strategije Republike Slovenije na področju drog za obdobje 2004- 

2009 so bile ugotovljene na podlagi analize stanja na institucionalni in 

neinstitucionalni ravni (metoda OOPP - Objective Oriented Project Planning - ciljno 

načrtovanje projektov) v jeseni leta 2000. Analizo stanja je tedaj pripravljalo več kot 

šestdeset strokovnjakov, predstavnikov različnih ministrstev, posameznih 

programov, uporabnikov drog, univerzitetnih profesorjev itd., ki so vsebinsko pokrili 

vsa področja problematike drog. Rezultata podrobne analize in dodatnih 

posvetovanj s številnimi strokovnjaki sta bila problemsko in ciljno drevo, ki sta prilogi 

resolucije o nacionalnem programu. 

Načrtovanje resolucije o nacionalnem programu na področju drog je temeljilo prav 

na upoštevanju področnih nacionalnih programov: socialnega varstva, policije in 

ministrstva za zdravje. Upoštevana so bila tudi določila sprejetih zakonov, ki 

opredeljujejo ali se dotikajo področja drog. 

Ministrstva, ki sestavljajo Komisijo Vlade Republike Slovenije za droge, so v okviru 

Koordinacije direktorja Urada za droge temeljito analizirala predloge strategije in 

imela možnost vseskozi vlagati dopolnila. Urad je med pripravo programa organiziral 

vrsto okroglih miz na posameznih fakultetah in v obliki foruma za droge po različnih 

krajih Slovenije, kjer so problematiko drog s svojega vidika osvetljevali različni 

strokovnjaki in laiki. Pogosto je Urad za droge nastajanje resolucije o nacionalnem 

programu predstavljal v različnih občilih. Na sestankih Koordinacije direktorja Urada 

za droge so s predlogi aktivno sodelovali tudi predstavniki Zveze nevladnih 

organizacij na področju drog. 

Pomemben referenčen okvir pri izdelavi resolucije o nacionalnem programu je bil 

tudi strategija Evropske unije na področju drog (2000-2004), ki poudarja potrebo po 

nadaljnjem razvijanju celovite, večdisciplinarne, globalne in uravnotežene strategije 

na področju drog v Evropi. Po priporočilih Evropskega sveta naj bi v zvezi s tem v 

polni meri izkoristili strokovno znanje evropskega informacijskega središča za droge 
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in odvisnosti (European Monitoring Centre for drugs and Drug Addiction - EMCDDA 

- Evropski center za droge in zasvojenosti (v nadaljevanju EMCDDA)), pa tudi 

Europola in pomoči evropskih strokovnih združenj. 

Na podlagi teh izhodišč in usmeritev je Urad za droge RS skupaj s Koordinacijo 

direktorja Urada za droge, ki jo sestavljajo predstavniki sedmih ministrstev, skupine 

Pompidou pri Svetu Evrope, programa Phare - Program pomoči Evropske unije 

državam pristopnicam (v nadaljevanju Phare) in Svetovne zdravstvene organizacije 

ter civilne družbe pripravil osnutek resolucije o nacionalnem programu RS na 

področju drog (2004-2009). 

1.2 Načela resolucije o nacionalnem programu na področju drog 

Temeljna načela resolucije o nacionalnem programu na področju drog v Sloveniji 

izhajajo iz Ustave RS, zakonodaje, konvencij OZN, predpisov EU, določil Sveta 

Evrope in konkretnih ciljev, ki jih naša družba želi doseči v obdobju 2004-2009. 

Nacionalna strategija na področju drog in akcijski načrt na področju drog vseskozi 

upoštevata ta načela, ki so enakovredna in niso našteta po prednostnem vrstnem 

redu: 

- Načelo varovanja človekovih pravic 

Pravica otrok in mladostnikov do zaščite pred takimi življenskimi okoliščinami, ki 
pogojujejo 
uporabo drog, je eno od temeljnih izhodišč. Pravica do dostojne in strokovne 
obravnave ter pomoči je ena temeljnih pravic vsakega človeka. Država je dolžna 
poskrbeti za ustavno zagotovljeno pravico do zdravstvenega varstva in socialne 
varnosti svojih državljanov in hkrati zmanjševati socialno izključenost posameznikov 
ali skupin prebivalstva. Izrekanje alternativnih kazni uporabnikom drog mora biti 
natančneje zakonsko oz. podzakonsko opredeljeno, prav tako tudi uvajanje 
alternativnih postopkov, ki bi nadomestili kazenskega. Vsi izvajalci različnih 
programov so dolžni varovati osebne podatke posameznika v skladu z ustavo, 
poklicno etiko in zakonom o varovanju osebnih podatkov. Načelo tudi zagotavlja 
enakopravno vključevanje uporabnikov drog, zdravljencev in rehabilitiranih 
nekdanjih uporabnikov drog v vsakodnevno življenje. Pomeni tudi spremembo 
odnosa okolice do različnih programov zdravljenja in socialne obravnave odvisnih 
od drog in tudi spremembo odnosa do samih uporabnikov drog ter za lažjo 
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dostopnost različnih programov za vse, ki jih potrebujejo. Zagotavlja enakopravno 
vključevanje odvisnikov v izobraževalni, socialni, zdravstveni sistem in sistem 
zaposlovanja, pomeni tudi enakopravno in korektno obravnavo odvisnih v 
predkazenskem postopku, med sojenjem in prestajanjem kazni zapora. 

- Načelo celovitega in sočasnega reševanja problematike drog 

Reševanje problematike drog zahteva celosten pristop, ki upošteva problematiko 

uporabe in zlorabe drog kot posledico sočasnega večplastnega dogajanja na 

individualnem in širšem socialnem področju ter pri katerem so vključeni različni 

akterji in različne ravni delovanja in usklajevanja. Reševanje problematike drog je 

naloga različnih sektorjev s področij socialnega varstva, zdravstva, šolstva, 

pravosodja, notranjih zadev, financ in obrambe ter posledično različnih delov civilne 

družbe in splošne (laične) javnosti. Tako oblikovanih ukrepov torej ne more 

usklajevati samo en nosilec, ampak je to lahko le naloga skupnih usklajevalnih teles: 

- na ravni Vlade RS sta to Komisija za droge in pristojno ministrstvo; 

- na ravni lokalnih skupnosti so to lokalne akcijske skupine (LAS). 

- Načelo globalnosti pojava drog in posledično globalnega sodelovanja 

Pojav uporabe in zlorabe drog je v sodobni družbi globalen pojav, z njim se 

spoprijemajo praktično vse države sveta. Sočasno ta problematika sega v lokalne 

skupnosti ter ne nazadnje v družine in vsakdanjost vsakega posameznika. Iskanje 

rešitev za težave, ki so posledica uporabe in zlorabe drog in njihove velike ponudbe 

na nezakonitem globalnem trgu, poteka tudi na mednarodni ravni. Zato je treba 

zagotavljati možnosti za dejavno udeležbo predstavnikov naše države na 

mednarodni ravni in nenehno spremljati najnovejša dogajanja s tega področja v 

svetu. Sodelovanje Slovenije v regionalnem, evropskem in svetovnem merilu mora 

potekati na vseh ravneh od lokalnih skupnosti do različnih vladnih in nevladnih 

organizacij ter strokovnih združenj. Zato je treba širiti vse oblike mednarodnega 

sodelovanja na večstranski in dvostranski ravni. Zagotavljati je treba izvajanje in 

usklajevanje različnih konvencij, deklaracij, resolucij, priporočil in smernic ter 

strategij številnih mednarodnih organizacij (OZN, EU, Svet Evrope, SZO, različne 

krovne organizacije). Te dejavnosti v državi usklajujeta Komisija za droge in 

pristojno ministrstvo. 
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- Načelo decentralizacije 

Zagotavlja enakomerno porazdelitev različnih programov in vsebin po vsej Sloveniji 
glede na dejanske potrebe v posameznih lokalnih skupnostih. Na ravni več občin je 
treba razvijati mrežo različnih programov in usklajevati dejavnosti na področju drog. 
Lokalna skupnost usklajuje dejavnosti na lokalni ravni. Na državni ravni se 
sprejemajo skupne usmeritve in dejavnosti in zagotovi spremljanje in vrednotenje 
le-teh. S tem se zagotavljajo centralizacija dejavnosti, ki so skupne, decentralizacija 
dejavnosti, ki so potrebne v lokalni skupnosti, ter samostojnost usklajevalnih teles na 
lokalni ravni. 

- Načelo zagotavljanja varnosti prebivalcev Republike Slovenije 

To načelo izhaja iz ustavno zagotovljene osebne varnosti in varovanja premoženja 

državljanov Slovenije. Pomeni tudi zmanjševanje sekundarne kriminalitete, 

povezane z uporabo in preprodajo drog. Načelo temelji na slovenski zakonodaji in 

konvencijah Združenih narodov ter drugih mednarodnih aktih. Država je dolžna 

zagotoviti tako politiko do drog, ki bo ščitila mladostnika pred škodljivimi posledicami 

uporabe prepovedanih drog. 

- Načelo prilagojenosti različnim skupinam prebivalstva 

Razviti je treba prilagojene vsebine dela za različne ciljne skupine prebivalstva in 

njihove potrebe, od preventivnih programov, programov zmanjševanje škode do 

ustreznih oblik zdravljenja odvisnosti, socialne obravnave in rehabilitacije. 

- Načelo zagotavljanja možnosti za odgovorno sprejemanje odločitev o neuporabi 
drog, še posebej med otroki in mladostniki 

Država je dolžna z ustreznimi ukrepi otroke zaščititi pred uporabo prepovedanih 

drog in preprečiti uporabo drog pri nezakoniti proizvodnji in trgovini z drogami. 

Podpirati jih mora pri odgovornem sprejemanju odločitev o neuporabi drog. Popolne 

abstinence ni realno pričakovati za vse. Država je prek vzgojno-izobraževalnega 

sistema (in drugih sistemov) dolžna izvajati najrazličnejše pristope, ki zajemajo 

preprečevanje uporabe drog (cilj je popolna abstinenca oziroma odlaganje iniciacije 
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v kasnejšo starost), zmanjševanje tveganj, povezanih z uporabo drog (varnejša 

uporaba, če pride do uporabe drog), in nadzor nad ponudbo. Otroke in mladostnike 

mora seznaniti z negativnimi učinki uporabe drog na individualni in družbeni ravni 

ter jim dati znanje in razviti sposobnosti, s pomočjo katerih se bodo odgovorno 

odločali o neuporabi drog oz. ob uporabi drog za čim manj tvegano uporabo drog. 

Država to načelo uresničuje tako, da otrokom in mladostnikom, staršem in 

vzgojiteljem omogoča dostop do objektivnih informacij, znanj in veščin. Otroci in 

mladostniki morajo vedeti, kako droge vplivajo na družbo in posameznika, razumeti 

morajo tveganja povezana z uporabo drog, imeti morajo možnost proučevati, kako 

bi lahko zmanjšali individualne in družbene težave zaradi drog, prav tako pa tudi 

možnost pogovarjati se o teh vsebinah z odraslimi, ki jim zaupajo, ter z vrstniki v 

skladu s svojo razvojno stopnjo. Obenem pa morajo imeti možnost vplivanja in 

odločanja v svojem socialnem okolju. 

- Načelo uravnoteženosti pristopov 

Politika do drog v Republiki Sloveniji mora upoštevati različne pristope in jih vse 

skupaj povezovati v celovit nacionalni sistem. Politika do drog vključuje 

najrazličnejše pristope k preprečevanju uporabe drog in zmanjševanju škode, 

povezane z uporabo drog. To načelo vključuje primarno preventivo, zmanjševanje 

tveganj in škode, povezane z uporabo drog, socialno obravnavo in zdravljenje ter 

nadzor nad ponudbo. Cilj države je tako naravnan v dve smeri - v zmanjševanje 

povpraševanja in zmanjševanje ponudbe drog med državljani. Naloga države je, da 

podpira uravnotežen razvoj vseh strokovno in znanstveno utemeljenih pristopov in 

programov ter iskanje novih rešitev pri obravnavi uporabe in zlorabe drog. Načeloma 

noben pristop na področju drog nima večje prednosti, temveč se smiselno 

povezujejo in vključujejo v usklajene dejavnosti na različnih ravneh. Resolucija o 

nacionalnem programu nadgrajuje in konkretizira usklajevanje dejavnosti na 

različnih ravneh. Zagotoviti je treba usklajenost in preglednost proračunske porabe 

na področju drog ter usklajevati izvajanje študij o stroškovni upravičenosti in 

učinkovitosti izvajanja različnih programov. 
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- Načelo ustavnosti in zakonitosti 

V skladu z Ustavo Republike Slovenije in zakonskimi določili resolucija o 

nacionalnem programu uresničuje veljavno zakonodajo ter ratificirane mednarodne 

konvencije in pogodbe, ki jih je Republike Slovenije sprejela v svoj pravni red. Cilj je 

tudi spremljanje in proučevanje morebitnih pobud za spremembo zakonodaje na 

področju problematike prepovedanih drog. 

1.3 Cilji resolucije o nacionalnem programu 

Cilji nacionalnega programa so časovno in vsebinsko razvrščeni v tri skupine. 

Splošni cilji opredeljujejo dejavnosti za celotno načrtovano obdobje, srednjeročni cilji 

določajo dejavnosti za obdobje 2006-2007. Kot prednostni pa so opredeljeni cilji, ki 

jih v Sloveniji želimo uresničiti do leta 2005 in so zapisani v posebnem poglavju. Ob 

upoštevanju zgornjih načel so splošni cilji resolucije o nacionalnem programu 

Slovenije na področju drog za obdobje 2004-2009 tile: 

- zagotoviti, da bo problematika drog na državni in lokalni ravni obravnavana 
enakovredno z drugimi socialnimi, zdravstvenimi in ekonomskimi vprašanji v 
državi in na podlagi tega tudi sprejemati potrebne sistemske ukrepe; 

- uvesti usklajevanje različnih dejavnosti na lokalni ravni ter jih usklajevati z 
dejavnostmi na državni ravni; 

- spodbujati preventivo na področju drog in različne programe zmanjševanja 
povpraševanja po drogah in ob tem upoštevati preventivne dejavnosti kot 
celostne pristope, ki upoštevajo tudi sočasno izvajanje ukrepov za preprečevanja 
uporabe alkohola in tobaka, da bi tako zmanjševali število novih uporabnikov 
drog med mlajšo generacijo in preprečevali prvi stik z drogami ter zvišali 
starostno mejo prvega stika; 

- podpreti razvoj programov, ki bi pomagali ohraniti ali znižati število okuženih s 
HIV in hepatitisoma B in C ter smrtnih primerov zaradi prevelikih odmerkov; 

- zagotoviti več kakovostnih programov zdravljenja odvisnosti od drog z uvedbo 
različnih pristopov. Zagotoviti je treba hkratno nadgradnjo in širitev programov 
zdravljenja v zavodih za prestajanje kazni, vzgojnih zavodih ter v prevzgojnem 
domu; 

- pospešiti razvoj programov socialne obravnave uporabnikov drog, terapevtskih 
skupnosti in komun, vključno s programi zmanjševanja škode, in s tem prispevati 
k zmanjševanju socialne izključenosti uporabnikov drog. Pri tem so enakopravno 
upoštevani programi dejavnosti socialne obravnave v zaporih, vzgojnih zavodih 
in prevzgojnem domu; 

- okrepiti dejavnosti proti organiziranemu kriminalu, prepovedanemu prometu z 
drogam, pranju denarja ter proti drugim oblikam kriminala v povezavi z drogami; 
natančneje zakonsko opredeliti možnosti alternativnega kaznovanja uporabnikov 
drog, zlasti za storilce manjših kaznivih dejanj; okrepiti sodelovanje policije, 
carine in pravosodja in njihovo usklajeno sodelovanje v državi in Evropski uniji. 
Pri zmanjševanju ponudbe prepovedanih drog si resolucija o nacionalnem 
programu prizadeva zlasti za dosego teh ciljev: 
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- izboljšanje obveščevalnega in analitičnega dela pri odkrivanju kaznivih dejanj, 
- dvig strokovne ravni znanja organov odkrivanja in pregona, 
- tesnejše mednarodno sodelovanje pri zmanjševanju ponudbe prepovedanih drog, 
- zajezitev pretoka drog na t. i. "balkanski poti", 
- zagotavljanje zgodnje prepoznave novih sintetičnih drog, 
- zmanjšanje nezakonite proizvodnje sintetičnih drog in prometa z njimi, 
- okrepitev sistema za preprečevanje vnosa drog v zapore in vojašnice, 
- povečanje dejavnosti policije na lokalni ravni, 
- celovitejše obravnavanje storilcev kaznivih dejanj v zvezi s prepovedanimi 

drogami, 
- vzpostavitev strateške analitike za področje prepovedanih drog, 
- zagotovitev ustreznega nadzora na mejah zaradi preprečevanja vnosa drog v 

Slovenijo, 
- okrepitev dejavnosti proti organiziranemu kriminalu v zvezi z nedovoljenim 

prometom s prepovedanimi drogami, 
- okrepitev dejavnosti na področju pranja denarja ter proti drugim oblikam 

kriminala v povezavi z drogami, 
- okrepitev sodelovanja policije, carine in pravosodja in njihovo usklajeno 

sodelovanje v državi in Evropski uniji; 
- še naprej nadzirati predhodne sestavine in na tem področju razviti sodelovanje 

med carino in policijo ter proizvajalci in prevozniki predhodnih sestavin, da bi 
tako zagotovili nadzor nad proizvodnjo predhodnih sestavin, prometom z njimi in 
nad njihovim prevozom; 

- krepiti mednarodno sodelovanje z drugimi državami in mednarodnimi 
organizacijami ter dejavno sodelovati pri njihovem delu; 

- zagotoviti politično in finančno podporo za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v 
resoluciji o nacionalnem programu, in dejavnosti, opredeljenih v njem, na lokalni 
in državni ravni. 

Srednjeročni cilji resolucije o nacionalnem programu na področju drog so: 

- zagotoviti delujoč informacijski sistem na področju zbiranja, urejanja, obdelovanja 
in dajanja podatkov s področja drog; 

- okrepiti in razviti celovite ukrepe na področju ponudbe, uporabe in zlorabe 
sintetičnih drog in vzpostaviti program zgodnjega opozarjanja v povezavi z 
Europolom in EMCDDA; 

- spodbujati sodelovanje različnih akterjev in zlasti pospeševati razvoj ter ohranjati 
partnerski odnos civilne družbe na vseh področjih usklajevanja in odločanja ter 
povečati število programov, ki jih izvajajo nevladne organizacije na podlagi 
strokovne samostojnosti; 

- razviti ustrezno izobraževanje za strokovnjake, ki delajo na področju drog. Ob 
tem je pomemben cilj podpora raziskovalnemu delu na tem področju; 

- zagotoviti vrednotenje in stabilno financiranje potrjenih programov in ukrepov na 
področju drog ter na podlagi tega celovito razvijati nove programe in dograjevati 
že obstoječe. 
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1.4 Vsebinska področja resolucije o nacionalnem programu 

Nacionalna strategija je uravnotežena, večdisciplinarna in celovita. Nacionalna 

strategija in akcijski načrt se bosta posebej posvečala tem področjem: 

1. informacijski sistem, 
2. zmanjševanje povpraševanja po drogah s pomočjo: 

a. preventive, 
b. zmanjševanja škode zaradi uporabe drog, 
c. zdravljenja in socialne obravnave, 
d. civilne družbe, 

3. preprečevanje ponudbe drog s pomočjo: 
a. kaznovalne politike, 
b. sodelovanja policije, carine in pravosodja na področju organiziranega 
kriminala v povezavi z drogami, 
c. dejavnosti proti pranju denarja, 

4. sintetične droge, 
5. pospeševanje mednarodnega sodelovanja, 
6. usklajevanje na različnih ravneh; 
7. raziskovalno delo, ovrednotenje in izobraževanje. 

1.4.1 Informacijski sistem 

Informacijski sistem na področju prepovedanih drog je pomembna sestavina 

strategije, ki zagotavlja celovitost ter enotno zbiranje, obdelavo in dajanje informacij 

in podatkov. Temeljni cilj informacijskega sistema je zagotavljanje kakovostne 

informacijske podpore ob odločanju pri načrtovanju in izvajanju politik države na 

področju prepovedanih drog. Informacijski sistem mora temeljiti na uveljavljenih in 

poenotenih metodologijah zbiranja ustreznih, primerljivih in kakovostnih podatkov s 

področja prepovedanih drog. Dostop do podatkov mora biti zagotovljen javnosti ter 

različnim ustanovam in organizacijam na lokalni, državni in mednarodni ravni. 

Za načrtovanje posameznih dejavnosti, ki so opredeljene v resoluciji o nacionalnem 

programu ter akcijskih načrtih, se z ukrepi te resolucije o nacionalnem programu 

zagotovi informacijski sistem za redno spremljanje in ocenjevanje obsega uporabe 

drog in njegovih posledic. Podatke, ki se zbirajo v okviru informacijskih sistemov 

različnih ministrstev, vladnih služb, javnih zavodov in nevladnih organizacij, je treba 

na ravni države zbrati, obdelati in analizirati s ciljem celovitega prikaza stanja na 

področju drog. Redno se spremlja tudi izvajanje resolucije o nacionalnem programu 

in akcijskih načrtov na področjih preprečevanja in zdravljenja odvisnosti od drog, 
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preprečevanja škodljivih posledic uporabe drog, socialne obravnave uporabe drog 

ter zmanjševanja ponudbe prepovedanih drog v tekočem proračunskem obdobju ter 

vrednoti programe glede na njihovo ustreznost in učinkovitost. 

Za zbiranje in razpošiljanje informacij s področja uresničevanja nacionalne strategije 

in akcijskih načrtov, celovite ocene stanja na področju prepovedanih drog, zakonov 

in drugih pravnih aktov, raziskav o uporabi drog in zmanjševanja ponudbe drog, 

ocen učinkovitosti programov, strategij in politik se v ministrstvu, pristojnem za 

koordinacijo na področju drog, organizira dokumentacijski center. 

Posamezni resorji zagotavljajo zbiranje, obdelavo, analizo ter posredovanje 

podatkov s svojega področja. Zaradi celovitega spremljanja epidemiološke situacije 

in trendov na področju uporabe drog se podatki oziroma agregati podatkov različnih 

resorjev zbirajo in analizirajo v zato pristojni ustanovi, ki jo v skladu z zakonom 

imenuje minister za zdravje. Pristojna ustanova obdelane in analizirane podatke 

posreduje drugim ustanovam v državi, mednarodnim ustanovam ter širši javnosti. 

Na ravni Komisije za droge se za posredovanje podatkov mednarodnim ustanovam 

pooblasti glede na naravo podatkov ustrezne ustanove. Te so potem odgovorne za 

pridobivanje in posredovanje podatkov mednarodnim ustanovam. 

1.4.2. Zmanjševanje povpraševanja po drogah 

Zmanjševanje povpraševanja po drogah pokriva dejavnosti na različnih ravneh 

preventive od začetnega odvračanja od uporabe drog pri vseh starostnih skupinah 

pa vse do zmanjševanja negativnih zdravstvenih in socialnih posledic uporabe drog, 

zdravljenja, socialne obravnave in ponovne socialne vključitve oseb, nekdaj odvisnih 

od drog, v družbo. Posebno pozornost velja nameniti promociji duševnega zdravja, 

skrbi za mladostnike in ženske - predvsem nosečnice uporabnice drog - ter 

preventivi okužbe z virusom HIV in drugimi nalezljivimi obolenji. Na ravni države se 

zagotavljata celovitost in uravnoteženost različnih programov in dejavnosti. 
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1.4.2.1. Preventiva 

Preventivni programi so v slovenskem prostoru zelo razširjeni. Potekajo na lokalni in 

državni ravni. Največji delež preventivnih programov je namenjen otrokom in 

mladostnikom na lokalni ravni, in sicer v vzgojno-izobraževalnih ustanovah, del pa 

tudi zunaj njih. Pomembno vlogo pri izvajanju preventivnih dejavnosti imajo poleg 

pedagogov predstavniki nevladnih organizacij in lokalne akcijske skupine, ki v 

nekaterih lokalnih skupnostih usklajujejo te dejavnosti. Podobno kot druge evropske 

države se tudi v Sloveniji srečujemo s težavo, da preventivni programi niso primerno 

ovrednoteni, zato njihovi realni učinki niso znani. V prihodnje je zato treba velik del 

znanja in sredstev poleg vlaganj v razvijanje programov usmerjati v ovrednotenje, tj. 

v ugotavljanje njihove učinkovitosti in uspešnosti. 

1.4.2.1.1. Preventiva v vzgoji in izobraževanju 

Preventivo v vzgoji in izobraževanju razumemo kot široko razvejano področje 

preprečevanja uporabe drog, ki vključuje tudi sestavine zmanjševanja tveganj, 

povezanih z morebitno uporabo drog. Tako opredeljen pristop zajema preventivo, 

usmerjeno k abstinenci in časovnemu odlaganju prvega stika otrok in mladostnikov z 

drogami, ter tudi mlade, ki z drogo že eksperimentirajo oz. jo občasno uporabljajo. 

Slovenija se za tak pristop odloča na podlagi dobrih praks, ki so v svetu do zdaj že 

pokazale nekatere pozitivne učinke (npr. Nizozemska, Avstralija). 

Temeljni cilj preventive je ustvarjanje takih družbenih razmer, ki posamezniku dajejo 

možnosti za razvijanje življenjskega sloga brez uporabe drog. Realistično 

obravnavanje problematike uporabe drog pa zahteva vključevanje sestavin 

paradigme zmanjševanja tveganj, saj ni realno pričakovati popolne abstinence za 

vse. Zato si preventiva prizadeva tudi za to, da bi posameznika, ki se odloči za 

uporabo drog, seznanili s tveganji, ki so s tem povezana tako na osebni kot na 

družbeni ravni. Prvi pogoj za odgovorno odločanje posameznika za (ne)uporabo 

drog je znanje o delovanju ter osebnih in družbenih učinkih uporabe drog ter 

vzpostavljena osebna odgovornost za lastno zdravje in zdravje drugih. 

Področje vzgoje in izobraževanja ima v povezavi s preventivo zelo pomembno vlogo. 
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Preventivne dejavnosti v tem prostoru se morajo osredotočati na tvegano vedenje in 

zasvojenosti nasploh, vključno z uporabo in zlorabo alkohola, zdravil, poživil pri 

športu in tobaka. Vzgojno-izobraževalne ustanove na vseh stopnjah morajo otrokom 

in mladostnikom zagotoviti dostop do objektivnih informacij, znanje o tem, kako 

droge vplivajo na posameznika in družbo, dajati jim morajo možnost, da na podlagi 

svojega znanja in lastnih izkušenj proučujejo, kako bi lahko zmanjšali težave, ki 

lahko nastanejo zaradi uporabe drog, ter možnost za razpravo o tem z vrstniki in 

odraslimi, ki jim zaupajo. To otrokom in mladostnikom omogoča, da razvijejo 

sposobnosti vplivanja na okolje, v katerem živijo, omogoča jim spreminjati njihovo 

okolje in odgovorno sprejemati odločitve o umiku iz okolja, ki ni varno. Pri tem tak 

pristop otrokom in mladostnikom omogoča, da odgovorno sprejemajo odločitve o 

lastni (ne)uporabi drog in odgovornost za svoje odločitve. Po eni strani gre torej za 

vplivanje na znanje in stališča ter posledično na vedenje ciljne skupine, po drugi 

strani pa za omogočanje in zagotavljanje pogojev za zdravo življenje. 

Otrokom in mladostnikom je treba zagotoviti možnosti za optimalen razvoj njihovih 

zmožnosti ter za udeležbo v družbenem življenju ne le v šolskem okolju, temveč tudi 

na ravni lokalne skupnosti. Priložnosti in zaupanje starejših omogočajo učinkovito 

spoprijemanje mladih z izzivi odraščanja, razvijanje kritičnega duha, samostojne 

presoje in sprejemanje odgovornih osebnih odločitev. Vse dejavnosti, ki potekajo na 

področju preventive na vseh vzgojno-izobraževalnih stopnjah, morajo vključevati 

lasten prispevek otrok in mladostnikov, še posebej pa je treba razviti programe 

vrstniške podpore. 

Izobraževanje in različne preventivne dejavnosti lahko zmanjšujejo sprejemljivost 

drog med mladimi in zmanjšujejo tveganja, povezana z uporabo teh drog. Cilj 

preventive na tem področju je poleg doseganja abstinence, dvigniti starostno mejo 

ob prvi uporabi drog in zmanjševanje tveganj, ki lahko nastanejo ob posameznikovi 

odločitvi za uporabo drog. 

Na vseh vzgojno-izobraževalnih stopnjah je treba razviti strategijo preventivnih 

dejavnosti, ki bo v skladu z razvojnim obdobjem otrok in mladostnikov, in posebno 

skrb nameniti dajanju na znanosti temelječih informacij o drogah in ustvarjanju 
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šolske klime, ki posameznikom nudi možnosti za zdravo bivanje. Pri tem je treba 

nameniti posebno skrb dodatnemu izobraževanju pedagoških in nepedagoških 

delavcev v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. Ob razvoju strategije preventivnih 

dejavnosti je treba opredeliti merila za izvajalce preventive v vzgoji in izobraževanju 

ter razviti sistem ovrednotenja programov. V ta namen je treba na državni ravni 

ustanoviti posebno telo, ki bo oblikovalo standarde preventivnega dela in 

ovrednotenja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah. To telo naj kot medresorsko 

obliko dela, pri kateri sodelujejo predstavniki stroke in nevladnih organizacij, oblikuje 

Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport. 

Povečanje uporabe sintetičnih drog med mladimi zahteva oblikovanje novih 

pristopov v preventivi. Slovenija na področju uporabe prepovedanih sintetičnih drog 

sledi pozitivnim izkušnjam držav EU pri obveščanju, dejavnem preventivnem delu 

med mladostniki in pri aktivnih ukrepih za zagotavljanje varnih razmer na plesnih 

prireditvah. Ob tem je treba nadgrajevati že sprejete ukrepe za zagotavljanje varnih 

zabav mladih. Za doseganje boljše obveščenosti mladih o sintetičnih drogah se 

neposredno v prireditvenih prostorih omogoči razdeljevanje preventivnega gradiva o 

sintetičnih drogah. 

Vzporedno z razvijanjem preventive v vzgojno-izobraževalnem okolju je pomembno 

razvijati povezovanje preventivnih programov na različnih ravneh in okoljih (npr. 

mladinski klubi, različna športna in druga društva, lokalna skupnost ...), pri čemer 

ima državna raven zlasti strateško vlogo, lokalna pa operativno. Brez večje vloge 

različnih programov in posameznikov na lokalni ravni, na kateri nastajajo težave, 

<■ hkrati pa obstajajo tudi potrebe in možnosti za reševanje, si na področju preventive 

ne moremo obetati učinkovitih rezultatov. Lokalne akcijske skupine kot skupnostne 

oblike dela morajo imeti pomembnejšo vlogo pri načrtovanju in izvajanju različnih 

programov pri preprečevanju uporabe prepovedanih drog. Širitev mreže kakovostnih 

dejavnosti na podorčju preprečevanja uporabe prepovedanih drog se zagotavlja tudi 

z medsebojnim povezovanjem in sodelovanjem lokalnih akcijskih skupin. Na državni 

ravni pa je treba na ministrstvu, pristojnem za koordinacijo na področju drog, 

oblikovati telo, ki bo usklajevalo delo lokalnih akcijskih skupin in oblikovalo smernice 

ter izhodišča za oblikovanje, izvajanje in ovrednotenje preventivnih programov v 
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lokalnem okolju. Ker je preventiva v vzgojno izobraževalnem prostoru tesno 

povezana s preventivo v lokalni skupnosti, bi bilo smiselno, da se obe telesi 

povezujeta in sodelujeta ter da se v njuno delo vključujejo tudi drugi resorji. 

Za kakovostno in celovito izvajanje preventivnih dejavnosti je treba vključevati 

prebivalstvo različnih starostnih skupin in pri tem upoštevati najsodobnejša 

znanstvena spoznanja. Pri tem je treba uporabiti tudi vse oblike izobraževanja in poti 

širjenja informacij. Posebno vlogo imajo nova informacijska tehnologija, kot npr. 

medmrežje, ter drugi viri informacij o drogah (množična občila, posebne telefonske 

zveze...), ki omogočajo hitro izmenjavo stališč in informacij. 

Okolja, ki bodo imela prednost pri izvajanje preventivnih dejavnosti, in okvirna 

izhodišča za preventivo v njih: 

Šolsko okolje 

- Preventivne dejavnosti morajo potekati celostno in povezano tako na področju 
dovoljenih kot nedovoljenih drog. 

- Preventivne dejavnosti morajo zajeti pedagoške in nepedagoške delavce v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah, učence in dijake ter njihove starše kot celoto. 

- Preventiva uporabe drog je sestavni del veljavnega učnega programa. V skladu s 
samostojnostjo šol pa imajo vzgojno-izobraževalne ustanove tudi možnost 
razvijati posebne preventivne programe oz. projekte, v katerih poleg učiteljev 
lahko sodelujejo tudi zunanji sodelavci, ki pa morajo biti za svoje delo strokovno 
usposobljeni (in morajo imeti potrjen program). Programi, ki se izvajajo v 
vzgojno-izobraževainih ustanovah, morajo biti evalvirani. 

- Učni program in preventivni programi oz. projekti morajo biti prilagojeni starosti 
otrok in mladostnikov ter se morajo časovno in vsebinsko nadgrajevati na vseh 
izobraževalnih stopnjah, temeljiti morajo na sodobnem znanju in spoznanjih o 
drogah. Informacije in znanje, ki ga pridobivajo učenci in dijaki, morajo biti 
kakovostni ter predstavljeni objektivno, kritično in pluralistično. 

- Vzgojno-izobraževalne ustanove delujejo preventivno tako, da spodbujajo 
vključevanje posameznikov v skupnost, razvijanje kritičnega duha, samostojne 
presoje in sprejemanje odgovornih osebnih odločitev. Zato morajo otrokom in 
mladostnikom zagotoviti osnovno znanje o drogah in njihovih učinkih na 
posameznika in družbo iz vidika različnih ved (antropologija, etnologija, 
psihologija, pedagogika, sociologija, filozofija, medicina itd.). Omogočiti jim 
morajo razvoj osebnih in socialnih sposobnosti in veščin, da delujejo tako, da čim 
bolj zmanjšajo osebno in družbeno škodo, povezano z uporabo drog, in tako, da 
analizirajo javno politiko do drog, saj morajo mladi državljani znati spremljati 
javno razpravo o drogah in sodelovati v njej. 

- Pozornost je potrebno nameniti tudi aktivnostim pri preprečevanju uporabe drog 
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med študentsko populacijo in v tem kontekstu krepiti sodelovanje s študentskimi 
organizacijami univerz. 

1.4.2.1.2. Preventiva v družinskem okolju 

- Treba je razviti preventivne programe zgodnje intervencije za otroke in starše ter 
družine, v katerih je ugotovljena problematična uporaba drog. Pri razvoju teh 
intervencij pa je treba predvsem upoštevati pravico otroka do zdravega 
odraščanja, pa tudi pravico posameznika do zasebnosti ter nevarnost 
stigmatizacije otroka in njegove družine. 

- Starše je treba seznaniti s sodobnimi spoznanji različnih ved (psihologija, 
pedagogika, sociologija, antropologija ...), ki ugotavljajo, daje šibka 
socializacijska praksa, ki ne postavlja meja dovoljenega in nedovoljenega 
vedenja v skladu s starostjo otrok, vključno s pomanjkljivo promocijo pozitivnega 
moralnega razvoja, eden ključnih dejavnikov možne poznejše uporabe drog pri 
njihovih otrocih. Zanemaijanje učenja, socialnih in akademskih veščin ali 
nezagotavljanje možnosti, da bi otrok vse to razvil, ter izostanek prenosa 
prosociainih vrednot in prenosa neodobravanja uporabe alkohola ali drugih drog 
na otroke so po ugotovitvah različnih strok dejavniki, ki spodbujajo uporabo drog 
pri mladostnikih. 

- Razviti je treba programe preventivnega dela za starše učencev in dijakov, s 
pomočjo katerih se bodo starši seznanili s problematiko uporabe drog med 
mladimi, sodobnim znanjem o tej problematiki, predvsem pa z varovalnimi 
dejavniki 

- Razviti je treba informacijsko-svetovalno mrežo za starše, ki se srečujejo s 
problematiko uporabe drog pri svojih otrocih in potrebujejo pomoč. 

1.4.2.1.3. Preventiva na delovnem mestu 

- Treba je razviti preventivne programe za preprečevanje uporabe dovoljenih in 
nedovoljenih drog na delovnem mestu. 

- Vzpostaviti je treba soodgovornost delodajalcev in sindikatov za razvoj in 
uporabo teh programov. 

- če pride do problematične uporabe drog, ki vpliva na delovanje posameznika na 
delovnem mestu, je treba oblikovati informacijske aktivnosti, zdravstvene 
preglede ter omogočiti zdravljenje in socialno obravnavo teh posameznikov. 
Zagotavljati je treba zakonske pogoje, ki ne bodo izločali uporabnikov drog iz 

delovnega procesa 

ampak vzpodbujali njihovo aktivno zaposlovanje. 

1.4.2.1.4. Preventiva v lokalnem okolju in v civilni družbi 

- V lokalni skupnosti je treba ustvan'ati take življenjske razmere, ki bodo prebivalce 
usmerjale in jim omogočale razvijati življenjske sloge brez uporabe drog, oz. če 
se te že uporabljajo, da bo njihova uporaba čim manj tvegana. Med drugim je 
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treba zagotavljati možnosti za raznoliko preživljanje prostega časa otrok, 
mladostnikov in odraslih. 

- Preventivne programe v lokalni skupnosti morajo podpreti lokalni politiki, 
vzgojno-izobraževalne ustanove (od vrtca do ljudskih univerz) in druge ustanove 
ter nevladne organizacije. 

- Država in lokalna skupnost morata podpirati razvijanje vrstniškega izobraževanja 
na področju drog ter različnih preventivnih dejavnosti mladinskih centrov, 
športnih društev, verskih in drugih organizacij civilne družbe, PUM-ov (projektno 
učenje za mlajše odrasle) itd. na lokalni ravni. 

- Preventivne dejavnosti v lokalni skupnosti usklajujejo lokalne akcijske skupine, 
delovanje teh pa na državni ravni usklajuje pristojno ministrstvo. Le-to v 
sodelovanju z lokalnimi akcijskimi skupinami in različnimi strokami pripravi 
enotna izhodišča za oblikovanje in ovrednotenje preventivnih programov v lokalni 
skupnosti. 

- Prostovoljno delo v preventivnih programih nevladnih organizacij, društev in 
združenj je eden temeljev za izvajanje teh programov, zato morata lokalna 
skupnost in država podpirati to obliko delovanja posameznikov. 

- Izobraževanje splošnih strokovnjakov, ki so v nenehnem stiku z uporabniki drog 
o načelih zmanjševanja škode (svetovalne službe, socialni delavci na Centrih za 
socialno delo (v nadaljevanju CSD) in zdravstveni delavci v Zdravstvenih 
domovih (v nadaljevanju ZD) ter uniformirana policija). 

- K nadaljnjim pripravam in vrednotenju različnih sistemskih preventivnih ukrepov 
je potrebno še naprej vzpodbujati sodelovanje najrazličnejših akterjev, vključno z 
obema reprezentativnima združenjema občin. 

1.4.2.2 Programi zmanjševanja tveganj in škode zaradi uporabe drog 

S programi zmanjševanja škode želimo preprečiti nastanek socialne škode zaradi 

uporabe drog ali jo zmanjšati ter preprečiti prenos nalezljivih bolezni in s tem tudi 

nadaljnje slabšanje zdravstvenega in socialnega stanja oseb, ki uporabljajo droge. 

Dejstvo je, da osebe, ki uporabljajo droge, vstopajo v različne zahtevnejše programe 

pomoči šele pozneje, ko konkretno pomoč (zdravstvene, socialne, odnosne težave 

itd.) tudi potrebujejo. Programi zmanjševanja škode nimajo za temeljni cilj doseči 

abstinenco, ampak zagotavljati manj tvegano uporabo drog, zmanjšati možnost 

okužbe z različnimi virusi (H IV, hepatitisi) in s tem zagotavljati socialno vključenost 

uporabnikov drog ter njihovo sodelovanje. V Sloveniji imamo na tem področju več 

kot 10-letne izkušnje. 

V programih zmanjševanja škode lahko delajo tudi nestrokovnjaki in nekdanji 

uporabniki ali drog ter tisti, ki jih še uporabljajo. S pomočjo programov zmanjševanja 

škode, imenovanih tudi nizkopražni programi, se izvajajo različne dejavnosti od 

obveščanja in izobraževanja uporabnikov drog o nevarnostih pri uporabi drog, 
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varnejših načinih uporabe drog, svetovanja, vrstniške pomoči do programov 

izmenjave igel, terenskega dela, varnih sob, metadonskega vzdrževalnega 

programa in dnevnih centrov. V Sloveniji že poteka kar nekaj programov 

zmanjševanja škode, vendar po mnenju stroke še vedno premalo. To se kaže zlasti 

v srednjevelikih in manjših slovenskih mestih, kjer je oblika pomoči zelo omejena in 

marsikateri uporabnik drog iz teh okolij praviloma pride v mesto, kjer programi 

zmanjševanja škode (zamenjava igel, dnevni centri - drop in) obstajajo. Razvijati je 

treba mrežo nizkopražnih programov, ki bo pokrivala celo Slovenijo. V večjih mestih 

obstaja potreba po programih za brezdomne uporabnike, drog, zlasti po nočnih 

zavetiščih. Preveriti je treba možnosti za razvoj novih pristopov in programov ter 

uskladiti njihov nastanek in razvoj z zakonodajo. To področje je bilo tudi podrobneje 

znanstveno raziskano, pridobljeni podatki pa so pomemben vir za podporo tovrstnih 

programov v Sloveniji. 

Zagotoviti je treba zlasti te ukrepe: 

- vzpostavitev mreže programov zmanjševanja škode v Sloveniji; 
- lažji dostop do programov zmanjševanja škode in do različnega informativnega 

gradiva; 
- več programov in kakovostnejše terensko delo z odvisnimi od drog; 
- program izmenjave igel v lekarnah, v okoljih, kjer ni tovrstnih programov, pa z 

iglomati; 
- spodbujanje razvoja varnih sob, nočnih in dnevnih zavetišč za uporabnike drog z 

ulice; 
- cepljenje odvisnih od drog; 
- uvedba javnih del za uporabnike drog; 
- izobraževanje oseb, odvisnih od drog, o nevarnostih uporabe drog in varnejših 

načinih uporabe drog; poudarek bo na preprečevanju prevelikih odmerkov 
psihoaktivnih snovi in prvi pomoči. 

Uporabniki drog kot soustvarjalci programov in hkrati soodgovorni za svoje težave 

Uporabnike drog je treba pri tem posebej omeniti kot soustvarjalce in tudi kot nosilce 

posameznih dejavnosti. Opolnomočenje uporabnikov drog pomeni njihovo 

prepoznavanje kot subjektov v različnih sistemskih okvirih. Demokratičen pristop 

pomeni zamenjati vsiljeno vlogo kriminaliziranih in medikaliziranih objektov, to je 

uporabnikov drog, s porazdelitvijo moči odločanja in odgovornosti med vse akterje. V 

ta namen je treba pospeševati nastajanje samopomočnih skupin uporabnikov drog, 

vključno s programi za anonimne osebe, odvisne od drog. 
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Podpreti je treba organizacije uporabnikov drog. Večjo pozornost je treba namenjati 

programom, namenjenim ženski populaciji, odvisni od drog. V ta namen se bodo v 

programih zdravljenja in socialne obravnave izvajali posebno prilagojeni programi 

terenskega dela in programi obveščanja o različnih tveganjih, vključno s prostitucijo, 

in nevarnostih za otroka med nosečnostjo matere, odvisne od drog. 

1.4.2.3 Zdravstvena in socialna obravnava uporabnikov drog 

Obravnava uporabnikov drog mora biti celovita, nenehna ter dostopna. V tem smislu 

mora biti zagotovljeno sodelovanje med izvajalci različnih programov zdravljenja, 

psihosocialne obravnave in rehabilitacije. Vključevati mora vse skupine uporabnikov 

prepovedanih drog. V vseh programih, razen tistih, ki so posebej usmerjeni v 

določeno skupino prebivalstva, mora biti zagotovljena prilagojenost programa 

obema spoloma in različnim starostnim skupinam. 

Programi obravnave uporabnikov drog se sprejemajo na podlagi ocene učinkovitosti, 

varnosti in strokovne ter znanstvene utemeljenosti. Potrdijo jih ustrezna najvišja 

strokovna telesa. Za programe zdravljenja in rehabilitacije država zagotavlja 

sredstva iz različnih virov glede na ustrezno zakonodajo, ob tem pa se na najvišji 

ravni (Komisija Vlade RS za droge) zagotavlja neprekinjena obravnava uporabnika 

ne glede na vire financiranja, in sicer: 

1. Obravnava v okviru zdravstva 

2 Obravnava v okviru socialnega varstva 

3. Obravnava v okviru nevladnih organizacij 

Programi obravnave uporabnikov drog, v okviru zdravstva, v okviru socialnega 

varstva in v okviru nevladnih organizacij, morajo biti medsebojno usklajeni. 

1.4.2.3.1 Obravnava uporabnika drog v okviru zdravstvenega varstva 

Zdravstvena obravnava uporabnika drog obsega diagnostične postopke, terapijo ter 

preprečevanje škodljivih posledic uporabe drog, kamor sodi preprečevanje 
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zdravstvenih zapletov pri samem uporabniku, preprečevanje širjenja nalezljivih 

bolezni v populaciji in kriminala. 

Zdravljenje odvisnosti od prepovedanih drog poteka v zdravstvenih ustanovah v 

skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno dejavnost. Zdravstvena obravnava 

uporabnika drog poteka v javnih zdravstvenih zavodih ter pri zasebnih izvajalcih 

zdravstvene dejavnosti, ambulantno in bolnišnično. Zdravstveni delavci in sodelavci 

zagotavljajo zdravstveno dejavnost, kadar jo potrdi ustrezno strokovno telo, skladno 

z zdravstveno zakonodajo tudi v javnih in nevladnih ustanovah zunaj zdravstva, ki 

izvajajo potrjene programe obravnave uporabnikov drog. 

Doktrino obravnave uporabnikov prepovedanih drog v zdravstvu predlagajo stroke, 

ki obravnavajo uporabnike prepovedanih drog. Potrdijo pa jo najvišja ustrezna 

strokovna telesa, ki na podlagi tujih in domačih izkušenj ter na podlagi znanstvenih 

spoznanj in učinkovitosti ovrednotijo ustreznost obstoječih in novih programov. 

Prek ustreznih strokovnih teles se zagotovi usklajevanje sodelovanja vseh strok, ki 

obravnavajo uporabnike prepovedanih drog v zdravstvu. Hkrati se zagotavlja 

usklajenost zdravstvenih programov s socialno obravnavo uporabnikov pred 

vstopom v zdravstvene programe, med obravnavo in po končani obravnavi v 

zdravstvu. Enako velja za zdravljenje odvisnosti v zaporih, ki mora biti usklajeno z 

drugimi programi zdravljenja odvisnosti od prepovedanih drog, v katere je bil 

uporabnik vključen pred prestajanjem kazni. Po prestajanju kazni se uporabniku 

omogoči ustrezno nadaljevanje zdravljenja. 

Strokovni, upravni in finančni nadzor nad izvajalci se izvaja skladno z zdravstveno 

zakonodajo. Nadzor nad strokovnim delom zdravstvenih delavcev izvajajo za to 

pristojne zbornice. 

Zdravstvena obravnava uporabnikov drog se umesti kot reden program 

zdravstvenega varstva, ki se financira iz sredstev Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS). Ob pojavu novih drog ali novih oblik 

uporabe drog, ki ogrožajo življenje uporabnika oziroma pomenijo nevarnost za 
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širjenje nalezljivih bolezni med prebivalstvom, se za hitro uvajanje novih programov 

obravnave uporabnikov drog, obveščanje in usposabljanje zdravstvenih delavcev ter 

obveščanje javnosti zagotavljajo sredstva iz proračuna Ministrstva za zdravje. Na 

predlog ustreznih strokovnih teles se lahko iz proračunskih sredstev začasno 

sofinancira tudi uvajanje novih oblik zdravljenja odvisnosti, pri čemer imajo prednost 

programi in metode, ki so usmerjeni v abstinenco od drog. 

Na primarni ravni zdravstvenega varstva obravnavajo uporabnike nedovoljenih drog 

glede odvisnosti in drugih zdravstvenih težav, povezanih z uporabo drog, v za to 

specializiranih centrih za preprečevanje in zdravljenje odvisnih od prepovedanih 

drog ter v ambulantah splošne in družinske medicine ter šolske medicine. 

Na sekundarni ravni zdravstvenega varstva obravnavajo uporabnike prepovedanih 

drog specializirane enote, ki zagotavljajo posebne zdravstvene storitve, kot so 

bolnišnična detoksikacija, obravnava kriznih stanj, obravnava odvisnosti pri bolnikih 

s pridruženo duševno motnjo, specialistična ambulantna dejavnost, obravnava v 

dnevni bolnišnici ter podaljšana bolnišnična obravnava z rehabilitacijo. 

V vseh programih zdravljenja odvisnih od prepovedanih drog v zdravstvu je treba ob 

zdravstveni zagotoviti tudi psihoterapevtsko ter psihosocialno obravnavo, ki jo izvaja 

za obravnavo uporabnikov drog usposobljeni strokovnjaki, in programe reševanja 

socialne problematike. Za vsak program mora biti zagotovljena ustrezna povezava s 

službami socialnega varstva. 

Za uporabnike prepovedanih drog, ki jih med zdravstveno obravnavo izbrani 

zdravnik skladno s sprejeto doktrino napoti v potrjene programe socialne 

rehabilitacije, se na podlagi ugotovitev komisije pri ZZZS lahko zagotovi bolniška 

odsotnost z dela za čas obravnave v programu. S tem se zagotovijo enake pravice 

uporabnikom drog do bolniškega dopusta. 

Skupine, ki se v zdravstvu posebej obravnavajo, so uporabniki s pridruženo duševno 

motnjo, nosečnice, matere z otroki, okuženi z virusom HIV in virusom hepatitisa B in 

C, brezdomci, otroci in mladostniki ter uporabniki drog s kroničnimi obolenji. Tistim 
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uporabnikom prepovedanih drog, ki so hkrati odvisni od alkohola in/ali zdravil ter 

hlapljivih snovi, se v zdravstvu zagotovi usklajena obravnava in sodelovanje 

strokovnjakov za vsa področja. 

Prednostni programi obravnave uporabnikov prepovedanih drog v zdravstvu so tisti, 

ki vodijo v abstinenco od drog, ter tisti, ki preprečujejo škodljive posledice uporabe 

drog, širjenje nalezljivih bolezni in kriminala. 

Primarna preventiva na področju preprečevanja poseganja po drogah pri mladih se 

v zdravstvu zagotavlja predvsem v obliki primarnih preventivnih programov, 

usmerjenih v zdrav življenjski slog, vzpostavljanje odgovornosti do lastnega zdravja 

ter v promocijo duševnega zdravja. Zdravstvo se enakovredno z drugimi področji 

vključuje tudi v preventivne programe, ki so usmerjeni prav v preprečevanje 

uporabe prepovedanih drog in mlade vzpodbujajo, da se uprejo kulturi uporabe drog 

(odgovorno odločanje posameznika za neuporabo drog). 

Ker po tej resoluciji o nacionalnem programu med preventivne aktivnosti štejemo 

tudi aktivnosti za zmanjševanje tveganj, povezanih z morebitno uporabo drog pri 

mladih, ki z drogo eksperimentirajo oziroma jo uporabljajo občasno, se v zdravstvu 

zagotavljajo programi za zmanjševanje tovrstnih tveganj v obliki zgodnjega 

odkrivanja in obravnave v pedopsihiatričnih ambulantah, šolskih dispanzerjih in 

ambulantah družinske medicine ter v obliki zdravstvenovzgojnih programov in 

informacij za preprečevanje tveganj, povezanih s tako uporabo drog med mladimi. 

Ob uvajanju novih programov in za presojo ustreznosti obstoječih programov 

obravnave uporabnikov prepovedanih drog v zdravstvu se zagotovita sprotno 

spremljanje in vrednotenje programov. 

Na terciarni ravni zdravstvenega varstva in v procesu univerzitetnega izobraževanja 

se spodbuja znanstvenoraziskovalna dejavnost na področju bolezni odvisnosti od 

drog in uporabe drog tako na kliničnem kot na javnozdravstvenem področju. 
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1.4.2.3.2 Programi reševanja socialne problematike 

Strokovne dejavnosti, namenjene reševanju socialne problematike, povezane z 

uporabo prepovedanih drog, se izvajajo v okviru javnih služb (socialnovarstvene 

storitve - predvsem centri za socialno delo in koncesionarji), ponudbe izvajalcev z 

dovoljenjem za delo za opravljanje socialnovarstvenih storitev ter v okviru dodatnih 

in dopolnilnih dejavnosti, ki jih izvajajo predvsem nevladne organizacije. V okviru 

javne službe se bodo izvajale zlasti socialna preventiva, prva socialna pomoč, 

osebna pomoč in pomoč družini. Zunaj njenega okvira pa se izvajajo programi, 

namenjeni posamezniku, družinam in skupinam prebivalcev pri premagovanju 

socialnih stisk in težav, povezanih z uporabo drog. Sem se štejejo tudi organizirane 

oblike medsebojne pomoči uporabnikom prepovedanih drog, njihovim bližnjim in 

drugim zainteresiranim osebam. 

Pri tem je treba pospeševati nastajanje raznovrstnih programov. Strokovno delo 

izvajalcev na tem področju je lahko uspešno samo ob medsebojnem dopolnjevanju 

dejavnosti izvajalcev na različnih ravneh. Te ravni so vsaj tri: 

- vzpostavitev stika z uporabnikom drog, 
- razmislek o socialnem položaju, omogočanje uvida in razmisleka o nadaljnjem 

življenju ter spoznavanje možnosti za socialno rehabilitacijo, 
- rehabilitacija v najožjem pomenu - socialna vključitev v konkretno življenjsko 

okolje. 

Strokovno delo se zato opravlja skozi različne oblike dela: 
i 

- terensko delo, ki deluje po načelu zmanjševanja škode, omogoča vzpostavitev 
stika z uporabniki (temeljna predpostavka za delo z njimil). Izhodišče za tovrstno 
delo je nizkopražni pristop, organizacijske oblike dela pa so poleg "dela na 
terenu" še "dnevni centri - drop-in", različne bivalne oblike zavetišč, spodbujanje 
oblik medsebojne pomoči uporabnikov in podobno; 

- storitve prve socialne pomoči in druge socialnovarstvene storitve, ki jih opravljajo 
javne službe (CSD) in drugi izvajalci. Strokovno delo je usmerjeno v 
prepoznavanje osebne in socialne stiske ter iskanje uresničljivih oblik pomoči, ki 
bodo omogočile posamezniku večjo stopnjo socialne vključenosti in s tem 
spodbujale odločitev za spremembo v uporabi drog; 

- različne oblike visokopražnih programov, katerih delo je deklarativno usmerjeno 
v doseganje abstinence - sprejemni in dnevni centri, terapevtske skupnosti in 
komune ter terapevtske skupnosti za ženske, mladostnike, za tiste uporabnike, ki 
hkrati uporabljajo različne droge itd. V delo teh programov se vključujejo 
posamezniki, ki želijo prenehati uporabljati droge; 
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- "centre za reintegracijo" kot strokovno obliko dela s stabilnimi abstinenti in 
njihovimi bližnjimi, ki omogoča konkretno socialno vključitev. Koncu terapevtske 
obravnave oziroma zdravljenja sledi eden najpomembnejših sestavnih delov, to 
je socialna reintegracija ali ponovno vključevanje nekdanjih uporabnikov drog v 
družbo. Ponovno vključevanje nekdanjih uporabnikov v družbo pomeni njihovo 
vključevanje na vseh ravneh in področjih, zlasti pa razvijanje socialnih veščin ter 
spodbujanje izobraževanja in zaposlovanja. Pomeni tudi čim večjo stopnjo 
socialne udeležbe nekdanjih uporabnikov drog in tistih, ki jih še uporabljajo. 
Vzpodbujati je potrebno zaposlitvene programe za težje zaposljive, aktualne 
uporabnike drog in za tiste, ki se vračajo iz abstinenčnih programov. Zaradi 
sorazmerno novega pojava uporabe nelegalnih drog v naši državi se o tem bolj 
pospešeno pripravljajo različne vsebine šele v zadnjem času in lahko 
pričakujemo širši razmah različnih pobud v naslednjih letih. Ponovno vključevanje 
v družbo pomeni tudi zmanjševanje ali odpravo socialnih vzrokov, ki so privedli 
do uporabe drog, zlasti socialne izključenosti. V vmesnem času po vrnitvi iz 
rezidenčnih oblik obravnave in popolno samostojnostjo je treba vzpostaviti 
"stanovanjske skupine za reintegracijo", kjer je še vedno na razpolago ustrezna 
strokovna pomoč. Ponovno vključevanje v družbo je pomembno tudi za osebe po 
prestani kazni zapora ali po prenehanju bivanja v vzgojnih zavodih ali 
prevzgojnih domovih. V Sloveniji deluje 62 centrov za socialno delo. S tem je 
dana možnost za strokovno delovanje na področju socialne rehabilitacije 
uporabnikov drog in njihovega ponovnega vključevanja v družbo. Strokovni 
delavci centrov morajo biti ob ustreznem dodatnem izobraževanju ključni akterji 
pri ponovnem celostnem vključevanju nekdanjih uporabnikov drog v skupnost; 

- programe medsebojne pomoči uporabnikov prepovedanih drog, njihovih bližnjih 
in drugih zainteresiranih; 

- posebno pozornost je treba posvetiti nadaljnjemu oblikovanju dejavnosti 
preprečevanja socialne izključenosti tistih skupin uporabnikov drog, ki so 
vključeni tudi v dejavnosti na drugih področjih - npr. v vzdrževalne metadonske 
programe, uporabniki drog v zaporih. Te oblike dejavnosti predpostavljajo visoko 
stopnjo sodelovanja strokovnjakov različnih strok, različnih izvajalcev v različnih 
sistemih. 

- programi za vključevanje v delo in zaposlitev, programi delovnega usposabljanja 

in integracije, razvoj zaposlitvenega stila življenja, razvoj zaposlitvenih projektov 

za to populacijo, za osvojitev delovnih veščin in postopno vključitev v 

zaposlitveno življenje. 

Svet za droge bo po sprejetju resolucije o nacionalnem programu začel postopke 

potrditve programov reševanja socialne problematike, povezane z uporabo 

prepovedanih drog. Ti programi bodo imeli zagotovljeno 80-odstotno sofinanciranje 

dejavnosti v obsegu, ki ga določa ta resolucija o nacionalnem programu. 
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Pomembno vlogo pri socialni obravnavi uporabnikov drog imajo vladne in nevladne 

organizacije. Njihovo usklajeno delovanje je pogoj za uspešno in učinkovito delo. 

Vlogo usklajevalca prevzamejo lokalne akcijske skupine, ki združujejo vse ključne 

nosilce različnih programov in dejavnosti z različnih področij (zdravstvo, šolstvo, 

sociala, policija, urad za delo, nevladne organizacije, cerkev itd.). 

Ponovno vključevanje v družbo zajema tudi skupino uporabnikov drog, ki ne more ali 

ne želi prenehati uporabljati droge. Za te posameznike, ki so poleg socialne 

izključenosti (brezdomstvo, brezposelnost) izredno ogroženi tudi zaradi različnih 

bolezni, je treba zagotoviti primerne prostore oz. zatočišča (razdeljevalnice hrane, 

nočna zavetišča, možnosti vzdrževanja osebne higiene itd.). Zaradi večplastnosti 

težav, ki jih droge lahko povzročijo posamezniku, njegovi družini in širši skupnosti, 

so nujni različni in celoviti programi pomoči. Zaradi tega lahko tukaj govorimo o 

pozitivni diskriminaciji uporabnikov drog pod enakimi pogoji za vse državljane. 

Socialnovarstveni, zdravstveni, izobraževalni in represivni organi naj delujejo v tesni 

povezanosti, da bi zagotovili ustrezne zaposlitve in bivališča za uporabnike drog, 

tudi za nekdanje zapornike, storilce kaznivih dejanj na področju drog. 

1.4.2.3.3 Civilna družba 

Nevladni sektor na tem področju se je razvil v devetdesetih letih na novo s 

temeljnimi specifičnimi programi in kot dopolnilo javnemu sektorju, sestavljajo pa ga 

samostojni posamezniki ter različne oblike njihovega povezovanja in organiziranja. 

Nevladne organizacije so nastale predvsem na področju socialnih programov, zato 

jih je v večini primerov financiralo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. V 

veliko manjšem obsegu so občasno financirali nevladne organizacije tudi drugi 

sektorji (zdravstvo, šolstvo itd.). 

Namen te resolucije o nacionalnem programu je ohranjati partnerski odnos civilne 

družbe z državo in lokalnimi skupnostmi. Pri tem je upoštevano strukturno načelo 

celovitosti in uravnoteženosti resolucije o nacionalnem programu. 

Civilno družbo razumemo kot protiutež državi, sestavljajo pa jo samostojni 

posamezniki ter različne oblike njihovega povezovanja in organiziranja. Bistvena 
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značilnost civilne družbe je prav njena ločenost od države in njenih struktur, kar je 

hkrati pogoj za njeno samostojnost in obstoj. Težava slovenske civilne družbe je 

ravno v nesamostojnosti nevladnega sektorja in preveliki navezavi na proračunska 

sredstva. S konkretnim programom želimo razviti partnerstvo in okrepiti vlogo 

nevladnega sektorja. 

Kategorije civilne družbe povzemamo po Uradnem listu Evropske unije 

(1999/C329/10): 

- socialni partnerji (sindikati, zveze delodajalcev); 
- organizacije, ki pomenijo socialna in ekonomska združenja, ki niso socialni 

partnerji v strogem pomenu besede; 
- nevladne organizacije, ki povezujejo člane glede na določeno vsebino (človekove 

pravice, okoljevarstvene organizacije, dobrodelne organizacije, izobraževalne 
organizacije itd.); 

- skupnostne organizacije: mladinske skupine, skupine staršev, nastale po načelu 
enakih interesov, ki jih uresničujejo na ravni lokalnih skupnosti; 

- verske skupnosti. 

Ker država prek svojih sistemskih vzvodov pogosto nima pravih in pravočasnih 

rešitev za različna vprašanja, je pooblaščeno delovanje ustanov civilne družbe zelo 

pomembno. 

Problematika drog je širše družbeno vprašanje, zato je treba zagotavljati 

sodelovanje civilne družbe v vseh fazah priprave, sprejemanja in izvajanja resolucije 

o nacionalnem programu ter drugih zakonskih in sektorskih dokumentov s področja 

drog. V ta namen je pristojno ministrstvo, ki koordinira aktivnosti na področju drog, 

že oblikovalo model, forum o drogah, ki naj med drugim zadosti tudi tej nalogi. 

Razvijati je treba druge in možne oblike institucionalnega komuniciranja ter pri tem 

posebej spodbujati večjo vlogo uporabnikov drog. 

Nevladne organizacije se lahko povezujejo v Zvezo nevladnih organizacij in v druge 

oblike združevanja. Zveza nevladnih organizacij na področju drog ima tako veliko 

vlogo pri usklajevanju dejavnosti svojih članic in povezovanju z vladnimi in 

mednarodnimi organizacijami ter pri oblikovanju politike na področju drog pri nas. 

Večjo pozornost je treba nameniti: 

- ohranjanju in kvalitativnemu razvijanju sodelovanja med vladnimi in nevladnimi 
programi pri zmanjševanju povpraševanja po drogah in zmanjševanju njihove 
ponudbe; . 

- potrditvi programov dela nevladnih organizacij, kar je naloženo ustreznim 
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organom; 
- rednemu financiranju nevladnih organizacij in omogočanju večjega priliva 

sredstev iz donatorskih virov; 
- sodelovanju predstavnikov nevladnih organizacij v usklajevalnih telesih (Komisija 

Vlade Republike Slovenije za droge, lokalne akcijske skupine itd.). 

1.4.3 Dejavnosti za zmanjševanje ponudbe drog 

Zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog je pomemben del pri reševanju 

problematike prepovedanih drog, ki poraja mnoge druge pojave, povezane z 

varnostjo, tako na področju klasične kriminalitete kot tudi prometne varnosti, varnosti 

javnega reda in miru ter na mnogih drugih področjih. Zaradi posebnega odnosa med 

akterji je odkrivanje kaznivih ravnanj povezano z velikimi težavami in zahteva 

poseben, centralno voden pristop na vseh ravneh, področjih dela varnostnih 

organov in pojavnih oblik kaznivih ravnanj. Posamezne dejavnosti morajo biti 

usklajene v Republiki Sloveniji in navzven, predvsem pa v odnosu do mednarodnih 

povezav, v katere se vključujemo. 

Odkrita kriminaliteta, povezana s problematiko prepovedanih drog, je predvsem 

izraz delovanja policije in drugih organov odkrivanja. Dolgoročno gledano lahko 

ocenjujemo, da bo problematika prepovedanih drog v slovenskem prostoru 

naraščala. To lahko ugotovimo iz izsledkov številnih analiz in raziskav ter iz 

podatkov, s katerimi razpolaga policija. Vzroke za takšno stanje je mogoče iskati v 

povečanem povpraševanju po prepovedanih drogah in povečani ponudbi drog na 

slovenskem trgu. Treba je tudi upoštevati, da so čedalje bolj razširjene t. i. 

dizajnerske droge, po katerih posegajo predvsem mlajši uporabniki prepovedanih 

drog. 

V daljšem časovnem obdobju se je število odkritih kaznivih dejanj s področja 

prepovedanih drog povečalo za več kot sedemkrat, enako pa je mogoče ugotoviti 

tudi za podatke, ki se nanašajo na število odkritih osumljencev storitve kaznivih 

dejanj. Tudi število odkritih prekrškov, ki se nanašajo na neupravičeno posest, seje 

izrazito povečalo. 

Ugotavljamo, da se število odkritih kaznivih dejanj s področja prepovedanih drog 
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povečuje med 10 in 25 % letno, število odkritih kršitev neupravičene posesti pa raste 

okoli 25 % letno. 

Število zasegov in količina prepovedanih drog v Sloveniji naraščata. To velja 

predvsem za tiste droge, ki so najbolj razširjene in katerih uporaba je nevarnejša. Pri 

tem je treba posebej omeniti t. i. geostrateški položaj Slovenije, saj leži na t. i. 

balkanski poti, po kateri poteka predvsem nezakonit promet s heroinom iz držav 

jugovzhodne Evrope v srednje- in zahodnoevropske države. Prav tako zaznavamo 

povečano delovanje kriminalnih združb, ki se ukvarjajo tudi z nedovoljeno trgovino s 

prepovedanimi drogami, predvsem konoplje in njenih derivati iz Albanije v države 

srednje Evrope ter kokainom iz sredozemskih držav v srednjo Evropo. 

Slovenija je država porabnica prepovedanih drog in tranzitna država, čez katero 

potekajo transporti oz. v kateri se sklepajo posli za nedovoljeno proizvodnjo 

prepovedanih drog in promet z njimi. 

Mednarodna narava organiziranega prepovedanega prometa z drogami zahteva 

dinamičen in usklajen odziv širše mednarodne skupnosti in tudi Republike Slovenije. 

Potrebujemo zanesljivo oceno (analizo stanja) o posledicah prometa z drogami kot 

celote in vlogi posameznih skupin organizirane kriminalitete. To zahteva operativne 

in empirične podatke o profilu, motivih in načinu dela storilcev kaznivih dejanj, 

dinamiki delovanja trga prepovedanih drog, nezakonitih poteh, obsegu organizirane 

kriminalitete, prevladujočih gibanjih na njem ter ne nazadnje o vplivu, ki ga ima na 

družbo. 

Zavedati se je treba, da se organizirana kriminaliteta kaže tudi na lokalni ravni in 

obratno, da razmere v lokalnih skupnostih vplivajo na razmah - razvoj organizirane 

kriminalitete na nacionalni in nadnacionalni ravni. 

Ugotavlja se, da se organizirana kriminaliteta na področju proizvodnje drog in 

prometa z njimi krepi, zaradi česar je treba okrepiti sodelovanje med policijo in 

carino ter pravosodjem, še posebej v boju proti pranju denarja in korupciji. Po 

sprejetju podzakonskih aktov bo treba presoditi učinkovitost izvajanja zasega 

protipravno pridobljenega premoženja in ga v velikem delu nameniti tudi za 

programe zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah in tudi 

zmanjševanja njihove ponudbe. Pri tem bo treba pritegniti vse nadzorstvene 
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ustanove za učinkovito uresničevanje zakonodaje na področju zasega in odvzema 

protipravno pridobljenega premoženja. 

Zaradi vključevanja Slovenije v evropsko povezovanje je v prihodnosti treba realno 

pričakovati: 

- povečano ponudbo sintetičnih drog tudi iz nekaterih držav Evropske unije; 
- naraščanje primerov preusmerjanja predhodnih sestavin za proizvodnjo 

prepovedanih drog, ker se bo zaradi enotnega evropskega trga povečal promet 
blaga čez meje EU (schengenska meja); 

- povečan pretok in ponudbo prepovedanih drog ob vstopu Slovenije v 
schengenski sistem in ob upoštevanju zemljepisne lege Slovenije na t. i 
balkanski poti. 

Zaradi opisanega bo resolucija o nacionalnem programu spodbujala dejavnosti za 

zakonito, učinkovito in strokovno zmanjševanje ponudbe prepovedanih drog, in 

sicer: 

A. Dane bodo pobude za: 

- spremembe na področju zakonodaje v skladu s pravnim redom EU (Bili Acquis 
on drugs), 

- noveliranje kazenske materialne in procesne zakonodaje. 

B. Državni organi bodo sodelovali in se usklajevali: 

- na mednarodni ravni zaradi vzpostavitve tesnejšega mednarodnega sodelovanja 
(EUROPOL, Program združenih narodov na podroqu nadzora nad drogami (v 
nadaljevanju UNDCP), EMCDDA, INTERPOL, PHARE, JUGOVZHOD, Svetovna 
carinska organizacija - WCO), 

- znotraj države zaradi: 
- medresorskega sodelovanja in usklajevanja, 
- sodelovanja z Upravo za izvrševanje kazenskih sankcij in Ministrstvom za 

obrambo za preprečevanje vnosa drog v zapore in vojašnice, 
- nadgraditve že obstoječega tesnega sodelovanja z gospodarskimi družbami, ki 

se ukvarjajo s proizvodnjo predhodnih sestavin in trgovanjem z njimi 
zaradi pravočasnega pridobivanja informacij o sumljivih transakcijah, s 
predhodnimi sestavinami, ki se lahko zlorabljajo za proizvodnjo prepovedanih 
drog, 
- z različnimi specialističnimi službami v posamezni organizaciji zaradi 
ustanavljanja mešanih preiskovalnih skupinah in sodelovanja v njih. 

C. Na področju izobraževanja in usposabljanja se bosta spodbujala: 

- izboljšanje strokovne ravni organov odkrivanja in kazenskega pregona, 
- specializirano izobraževanje in usposabljanje varnostnih organov na področju 
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prepovedanih drog in predhodnih sestavin na operativni in analitični ravni. 

D. Na področju organizacije si bo treba prizadevati za: 

- vzpostavitev centralno vodenega pristopa k delu na področju prepovedanih drog, 

- sodelovanje in usklajevanje na vseh ravneh policijskega delovanja, 
- povečanje dejavnosti na lokalni ravni. 

E. Na področju analitike bo treba zagotavljati možnosti za: 

- izboljšanje obveščevalnega in analitičnega dela pri odkrivanju kaznivih dejanj ter 
pri operativni analizi, 

- vzpostavitev strateške analitike za področje prepovedanih drog. 

F. Na področju operativnega dela si bo treba prizadevati za: 

- celovito obravnavanje kaznivih dejanj (operativno analitično, preiskave na 
področju odkrivanja, zasega in odvzema premoženja in vzporedne finančne 
preiskave, pranje denarja), 

- vzpostavitev okrepljenih ukrepov za nadzorovanje balkanske poti, 
- preprečevanje preusmerjanja predhodnih sestavin v sodelovanju z drugimi 

državnimi organi, 
- sprejemanje potrebnih ukrepov za zgodnjo prepoznavo novih sintetičnih drog, 
- sprejemanje potrebnih ukrepov za preprečevanje - zmanjšanje nezakonite 

proizvodnje sintetičnih drog in prometa z njimi, 
- vzpostavitev potrebnih ukrepov, temelječih na analizi tveganja, za okrepitev 

nadzora nad zunanjimi mejami z izvajanjem kontrole blaga in prevoznih sredstev. 

G. Drugi vidiki 

- treba si bo prizadevati zagotovitev ustreznih virov, in sicer kadrovskih, 
materialnih in finančnih, za učinkovito delo pri zmanjševanju ponudbe 
prepovedanih drog. 

delovanje organov odkrivanja, kazenskega pregona in sodišč na področju 
prepovedanih drog je potrebno okrepiti in povečati učinkovitost 

Kaznovalna politika 

Politika na področju kaznovanja neupravičene posesti, prevoza, pridelave ali 

proizvodnje in omogočanja uporabe prepovedanih droge je sestavni del celovite 

politike državne na področju preprečevanja in zmanjševanja uporabe prepovedanih 

drog. V skladu s konvencijami Združenih narodov in na podlagi slovenske 
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zakonodaje je uveden poostren nadzor nad psihoaktivnimi snovmi, ki so opredeljene 

v Uredbi o razvrstitvi prepovedanih drog. Te so glede na nevarne učinke in 

posledice za človekovo zdravje ter počutje razdeljene v tri skupine. Poseben nadzor 

je uveden tudi za predhodne sestavine za prepovedane droge, ki so uvrščene na 

poseben seznam. 

Neupravičena proizvodnja prepovedanih drog in promet z njimi ter omogočanje 

njihove uporabe so po Kazenskem zakoniku Republike Slovenije opredeljeni kot 

kazniva dejanja. Proučiti je treba možnost za določitev strožjih kazni za 

preprodajalce prepovedanih drog in osebe, ki omogočajo uporabo prepovedanih 

drog mladoletnim osebam v neposredni bližini šol ali v šolah oziroma v neposredni 

bližini in v prostorih, kjer potekajo dejavnosti mladih, ali pa gre za izkoriščanje vpliva 

na mladoletne osebe ali osebe, ki niso zmožne realno presoditi nevarnosti 

prepovedanih drog. 

Zavzemati se je treba za hitrejše postopke pred organi, ki odločajo o prekrških in v 

kazenskih postopkih, še posebej pa za čim prejšnjo obravnavo, kadar je odvisnost 

od prepovedanih drog vzrok za kazniva dejanja. 

Spremembe zakonodaje 

Posest prepovedane droge je po Zakonu o proizvodnji in prometu s prepovedanimi 

drogami prekršek. Proučiti je treba možnost za spremembo omenjenega zakona 

zaradi določitve mejne količine prepovedane droge za lastno uporabo in količine 

prepovedane droge, ki se ne more šteti več za lastno uporabo. V tem primeru je 

treba spremeniti tudi kazensko zakonodajo. Treba je proučiti tudi smiselnost in 

učinkovitost kaznovanja posesti prepovedanih drog do količine, ki jo potrebujejo 

uporabniki drog za enkratno uporabo, če druge okoliščine ne kažejo na možnost 

zlorabe prepovedanih drog. Hkrati s tem je treba smiselno pritegniti skupine 

strokovnjakov, ki bi posameznim kršilcem takoj ob odkritem kaznivem ravnanju po 

potrebi ustrezno strokovno pomagale. Ob tem naj Svet za droge in Zdravstveni svet 

imenujeta zdravstvene ali socialnovarstvene programe za obravnavo storilcev 

prekrškov, ki imajo manjšo količino prepovedane droge za enkratno lastno uporabo. 

Odziv in sodelovanje kršilca bi morala biti pomembni sestavini pri odločanju 
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pravosodnih organov o kaznovanju, pri čemer je treba razmišljati tudi o alternativnih 

sankcijah (administrativnih kaznih, ...) in jih predvideti. 

Na področju zakonodaje je treba upoštevati priporočila in odločitve organov 

Evropske unije. 

Zavodi za prestajanje kazni zapora 

Kazen se prestaja v zavodih za prestajanje kazni zapora. V zadnjih letih so se tudi ti 

zavodi srečali s problematiko uporabe in zlorabe drog. Namen države na tem 

področju je: 

- da bo imel vsak zapornik, odvisen od drog, v zaporu možnost razgovora s 
skupino strokovnjakov (zdravnik, socialni delavec, pravnik, psiholog), ki mu bo 
predstavila možnosti za obravnavo odvisnosti od prepovedanih drog; 

- preprečevati vnos drog v zavode za prestajanje kazni; 
- da se bodo v zavodih za prestajanje kazni zapora vzpostavile skupine 

strokovnjakov (zavodski in zunanji strokovnjaki), ki bodo predlagale in izvajale 
različne dejavnosti pri obravnavi odvisnih od drog; 

- zagotoviti osebam na prestajanju kazni zapora določeno znanje o drogah in 
načinih obravnave ter s tem spodbuditi odgovornost zapornikov za lastno 
zdravje; 

- da se zaradi preprečevanja okužbe z nalezljivimi obolenji (HIV, hepatitis B in C 
itd.) omogoči zapornikom enakost storitev, kot so dostopne v širši družbi; 

- da se zagotovi zdravljenje odvisnih od drog v zaporih pod enakimi doktrinarnimi 
pogoji kakor odvisnikom zunaj zapora: 

- vzdrževalni programi, 
- detoksikacija, 
- oddelki brez drog, 
- druge oblike zdravljenja, 
- da se zagotovi odvisnim od drog možnost za alternativno prestajanje kazni v 

terapevtskih skupnostih in drugih oblikah zdravljenja in socialne rehabilitacije; 
- da Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij skupaj z zavodi za prestajanje kazni 

zapora in v sodelovanju z nacionalnimi strokovnjaki razvija in dopolnjuje 
strategijo obravnave zaprtih oseb, odvisnih od nedovoljenih drog. 

1.4.3.1 Pranje denarja 

Tudi boj proti pranju denarja je eden od ukrepov v boju proti kriminalu nasploh in v 

tem okviru tudi proti organiziranemu kriminalu in kaznivim dejanjem s področja drog. 

Sistem za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja je bil v Sloveniji postavljen že 

konec leta 1994, ko je bil sprejet prvi Zakon o preprečevanju pranja denarja in pranje 

denarja je postalo kaznivo dejanje, pri Ministrstvu za finance pa je bil ustanovljen 
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Urad RS za preprečevanje pranja denarja (v nadaljevanju urad). Slovenski predpisi 

na tem področju so usklajeni z mednarodnimi standardi in sledijo konvencijam, ki jih 

je Republika Slovenije že ratificirala (Zakon o ratifikaciji Konvencije Združenih 

narodov zoper nezakonit promet mamil in psihotropnih snovi - Ur. I. SFRJ, 

Mednarodne pogodbe, št. 14/90, Zakon o ratifikaciji Konvencije Sveta Evrope št. 141 

o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi premoženjske koristi, pridobljene s 

kaznivim dejanjem - Ur. I. RS, Mednarodne pogodbe, št. 11/97 in št. 31/98 ter Zakon 

o ratifikaciji Kazenskopravne konvencije Sveta Evrope o korupciji - Ur. I. RS, 

Mednarodne pogodbe, št. 7/2000). Pred kratkim sprejeta nov Zakon o preprečevanju 

pranja denarja (Ur. list RS, št. 79/01 in Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o preprečevanju pranja denarja (Ur. list RS, št. 59/02) ter na tej podlagi izdani 

podzakonski akti so usklajeni tudi s 40. priporočili FATF - Financial Action Task 

Force ter z Direktivo Evropske unije št. 91/308/EEC o preprečevanju uporabe 

finančnega sistema za pranje denarja iz leta 1991 in z Direktivo Evropske unije št. 

2001/97/EC z dne 4. 12. 2001 o dopolnitvi zgornje direktive. Slovenski urad je eden 

od ustanovnih članic mednarodne skupine EGMONT (predstavnik urada je bil junija 

2002 izvoljen za člana predsedstva te skupine), slovenska delegacija s predstavniki 

urada, Ministrstva za pravosodje, Državnega tožilstva in Banke Slovenije pa je tudi 

aktivna članica Posebnega odbora strokovnjakov za ocenjevanje ukrepov 

preprečevanja pranja denarja - Moneyval (PC-R-EV) pri Svetu Evrope (predstavnik 

urada je podpredsednik odbora). 

Pristojni organi in ustanove v Sloveniji namenjajo potrebno pozornost vsem vidikom 

boja proti pranju denarja. Pri preventivi sta tako pomembna sistem notranjih kontrol 

ter mreža pooblaščencev za sporočanje gotovinskih in sumljivih transakcij, zgrajena 

v širokem krogu finančnih in nefinančnih organizacij, ki so zavezane izvajati Zakon o 

preprečevanju pranja denarja. Vključitev nekaterih poklicev (notarji, odvetniki, davčni 

svetovalci, revizorji in računovodje) med zavezance, razširitev pristojnosti Urada 

Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja ter vključitev Banke Slovenije 

in nekaterih drugih nadzornih organov med tiste, ki so dolžni nadzirati izvajanje 

predpisov pri zavezancih, še dodatno krepi prizadevanja na področju preventive. 

Pravočasno odkrivanje sumljivih transakcij pa na drugi strani nemalokrat prepreči 

uporabo umazanega denarja v kriminalne namene in s tem pozitivno vpliva tudi na 

preprečevanje kriminala, povezanega z drogami. 
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Strateške usmeritve Republike Slovenije na tem področju so: 

- izobraževanje pristojnih nadzornih organov za posamezna finančna področja; 
- okrepitev sodelovanja s policijo in državnim tožilstvom, kar vključuje tudi 

izobraževanje na tem področju; 
- skupaj s pristojnim ministrstvom za koordinacijo na področju drog in organi 

odkrivanja bo pripravljena analiza trgovanja z drogami na tem področju in pranja 
umazanega denarja, ki izvira iz teh predhodnih kaznivih dejanj, ter predlagani 
ukrepi; 

- aktivno sodelovanje Slovenije pri pripravi in sprejemu Protokola k zgoraj 
omenjeni Konvenciji Sveta Evrope št. 141, ki bo v okviru pristojnih organov Sveta 
Evrope potekalo v letih 2003 in 2004, ter nato uskladitev slovenskih predpisov z 
določili protokola in njegova ratifikacija, 

- sodelovanje Urada RS za preprečevanje pranja denarja in drugih slovenskih 
organov pri vzpostavitvi sistemov za preprečevanje in odkrivanje pranja denarja v 
za nas pomembnih državah in regijah (predvsem balkanske države in države 
nekdanje ZSSR), 

- vključitev Urada RS za preprečevanje pranja denarja v računalniško omrežje za 
izmenjavo podatkov med uradi držav članic EU (FIU-NETVVORK), 

- izobraževanje pravosodnih organov na področjih pranja denarja ter izvajanja 
mednarodne pravne pomoči v kazenskih zadevah v zvezi z odvzemom 
premoženjske koristi, 

- zagotovitev večje stopnje specializacije organov na področju odkrivanja, pregona 
in sojenja za kazniva dejanja pranja denarja. 

1.4.3.2 Nadzor nad predhodnimi sestavinami 

Učinkovit nadzor nad kemičnimi snovmi, ki se lahko uporabljajo za nezakonito 

izdelavo drog, je pomemben dejavnik pri preprečevanju nezakonite proizvodnje drog 

in posledično tudi zmanjševanju preskrbe z drogami. Ker so te snovi v rednem 

prometu in se v velikih količinah uporabljajo v kemični, farmacevtski, kozmetični in 

podobnih industrijah, je treba izvajati potrebne zakonske in druge ukrepe za 

preprečevanje njihovega nezakonitega odtoka. 

Na tem področju bodo imele prednost zlasti te dejavnosti: 

- reden nadzor nad domačo proizvodnjo in prometom ter nadzor nad mednarodnim 

prometom s temi snovmi; 

- sodelovanje med pristojnimi državnimi organi in proizvajalci predhodnih sestavin, 
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trgovci in prevozniki zaradi odkrivanja sumljivih pošiljk in poskusov nezakonite 

uporabe predhodnih sestavin; 

- vodenje evidence o prometu s predhodnimi sestavinami; 

- izmenjava informacij s pristojnimi organi drugih držav in z mednarodnimi 

organizacijami o ukrepih, ki se izvajajo, in o sumljivih transakcijah; 

- stalno sodelovanje med pristojnimi državnimi organi (zdravstvo, carina, policija, 

inšpekcija). 

1.4.4 Nove sintetične droge 

Sintetične droge so v slovenskem prostoru nekaj novega in so časovno sledile 

obdobju zlorabe marihuane in heroina. Uporaba sintetičnih drog se v veliki meri 

povezuje s preživljanjem prostega časa mladih. Da bi zaščitili mlade pred uporabo in 

zlorabo prepovedanih sintetičnih drog, upoštevamo pozitivne domače in 

mednarodne izkušnje pri obveščanju, dejavnem preventivnem delu z otroki in 

mladostniki ter pri ukrepih za zagotavljanje varnih razmer na plesnih prireditvah. 

Pojav sintetičnih drog v Sloveniji je spremljala tudi dejavnost državnih ustanov in 

nevladnih organizacij. Na področju sintetičnih drog smo veliko znanja pridobili prek 

programa PHARE. Poleg policijskih dejavnosti, usmerjenih v zmanjševanje 

nezakonite proizvodnje sintetičnih drog in prometa z njimi, smo sprejeli tudi nekatere 

ukrepe za zmanjševanje posledic zaradi uporabe sintetičnih drog. Mednje sodi 

sistemski ukrep, ki predpisuje standarde za organizacijo rejverskih prireditev in 

natančneje določa, kateri pogoji morajo biti izpolnjeni, da lahko organizatorji 

pridobijo dovoljenje za organizacijo plesne prireditve (tekoča pitna in hladna voda, 

prezračevanje prostora, ohlajevanje prostora, prisotnost ekipe prve medicinske 

pomoči, preventivne skupine itd.). Tako kot druge prepovedane droge tudi sintetične 

droge zahtevajo uravnotežen večdisciplinarni pristop na področju zmanjševanja 

ponudbe, uporabe in negativnih učinkov novih sintetičnih drog. V zvezi s tem so 

prednostni predvsem ti ukrepi: 

- sprejemanje in izvajanje splošne evropske zakonodaje o sintetičnih drogah - 
skupni ukrep v zvezi z izmenjavo, oceno tveganja in nadzorom nad novimi 
sintetičnimi drogami, ki ga je sprejel Svet EU v letu 1997; 
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- razvoj posebnih struktur in postopkov za zgodnje odkrivanje ter hitro in sprotno 
komuniciranje z ustreznimi ustanovami doma (informacijska enota za 
prepovedane droge, enota Europola) in v tujini (Europol in Evropski center za 
nadzor nad prepovedanimi drogami in zasvojenostjo z njimi - EMCDDA); 

- sodelovanje v obstoječem sistemu EU za zgodnje opozarjanje na nove sintetične 
droge in odkrivanje teh drog ter sprotno prilagajanje predpisov o seznamih drog v 
državi zaradi ustreznega izvajanja kazenske politike; 

- povečanje operativne sposobnosti organov odkrivanja in pregona pri 
preprečevanju nezakonite proizvodnje sintetičnih drog in prometa z njimi, 
vključno s povečanjem zmogljivosti forenzično-policijskega laboratorija za 
kemično določitev sintetičnih drog; 

- okrepljen nadzor nad zakonito izdelanimi sintetičnimi drogami; 
- okrepljeno preventivno delo med ciljno populacijo; 
- stalne raziskave o tveganjih in načinih uporabe sintetičnih drog; 
- vzpostavljanje različnih programov pomoči (svetovanja, vrstniškega 

izobraževanja ...), zdravljenja in socialnih storitev uporabnikom sintetičnih drog; 
- preprečevanje zlorabe in zmanjševanje škodljivih posledic uporabe sintetičnih 

drog; 
- širjenje informacij, pomembnih za javnost, v množičnih občilih; 
- zagotavljanje varnih razmer na plesnih prireditvah in nadgrajevanje teh 

standardov; 
- nadzor nad prometom in izločanje voznikov pod vplivom sintetičnih drog. 

1.4.5 Sodelovanje na mednarodni ravni 

Globalna narava problematike drog zahteva okrepljeno mednarodno sodelovanje 

zlasti glede reševanja negativnih posledic delovanja organiziranega kriminala, 

pranja denarja in korupcije. 

Mednarodno sodelovanje na področju drog je razumljeno tudi kot del vsestranskih 

prizadevanj za usklajeno in celovito ponudbo različnih storitev. Na mednarodni ravni 

poteka izjemno veliko različnih dejavnosti. Med njimi je najpomembnejše 

sodelovanje z različnimi programi Organizacije združenih narodov. Vzpostavljeno je 

bilo okrepljeno sodelovanje s strokovno skupino Pompidou pri Svetu Evrope. Med 

približevanjem EU pa je bilo prek programa PHARE vzpostavljeno sodelovanje s 

članicami EU. Slovenija je priredila pomembna mednarodna srečanja in bila dejavna 

v številnih mednarodnih strokovnih združenjih. Nosilca dejavnosti na področju 

mednarodnega sodelovanja na ravni Vlade RS sta Komisija za droge, ki odloča o 

mednarodnem sodelovanju, in ministrstvo, pristojno za koordinacijo na področju 

drog, ki usklajuje medresorsko sodelovanje na področju drog pri delu mednarodnih 

združenj in organizacij in sicersodelovanje pri delu teles EU; 

l3- februar2004 105 poročevalec, št. 13 



I IEL0VNA TELES/ 

ODBOR ZA ZDRAVSTVO, DELO, DRUŽINO, SOCIALNO POLITIKO IN INVALIDE^ 

- usklajevanje dejavnosti epidemiološke skupine Pompidou pri Svetu Evrope; 
- usklajevanje dejavnosti v okviru UNDCP; 
- dvostranske in večstranske povezave med državami pri preprečevanju, 

zdravljenju, socialni obravnavi in zmanjševanju ponudbe; 

Zaradi zemljepisne lege naše države in različnih sociokulturnih izražanj, ki se 

prenašajo v naš prostor, je treba spremljati dogajanja na mednarodnem področju in 

rešitve, ki se posledično oblikujejo, ter se neprenehoma prilagajati najsodobnejšim 

načinom reševanja problematike, ki jo povzročata uporaba in zloraba prepovedanih 

drog. 

Slovenija želi z vključevanjem v mednarodne dejavnosti na področju qbravnave drog 

in posledic zaradi njihove uporabe: 

- dejavno vključevati se v reševanje problematike, povezane z uporabo in zlorabo 
drog, ter soustvarjati politiko in strokovne pristope na tem področju;. 

- uspešneje obvladovati kriminalne združbe in pranje denarja s pomočjo 
mednarodnega sodelovanja; 

- nadzorovati promet s prepovedanimi drogami in predhodne sestavine, saj ima tak 
nadzor zelo pomembno vlogo pri mednarodnem sodelovanju. 

1.4.6 Koordinacija na različnih ravneh 

V slovenskem prostoru potekajo številna usklajevanja, ki so povezana z uporabo in 

zlorabo drog. Osrednji usklajevalni telesi sta Komisija za droge in. ministrstvo, 

pristojno za koordinacijo na področju drog. Na vladni ravni od leta 1999 deluje tudi 

koordinacija kriminalistične policije, carine in uniformirane policije, in sicer kot 

Komisija za preprečevanje nedovoljene trgovine s prepovedanimi drogami. Na 

lokalni ravni obstajajo lokalne akcijske skupine, ki usklajujejo dejavnosti na lokalni 

ravni in medsebojno interesno povezane skupine več lokalnih akcijskih skupin 

skupaj. Vse tri ravni se med seboj smiselno povezujejo. Podrobnejša predstavitev 

različnih usklajevanj in nalog, povezanih s tem, je v poglavju 1.6 - Nosilci in 

odgovornost za uresničevanje ciljev resolucije o nacionalnem programu. 

1.4.7 Evalvacije programov, raziskovalno delo in izobraževanje Evalvacije 
programov 

Ovrednotenje programov je ena najpomembnejših dejavnosti, s katerimi preverjamo 

izvajanje programov. S tem se pripomore h kakovosti programov in hkrati tudi k 

racionalni porabi finančnih sredstev. V prihodnjem srednjeročnem obdobju je treba 
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ovrednotiti vse proračunsko financirane programe. Prav tako je v tem obdobju treba 

vzpostaviti enoten sistem ovrednotenja, ki se mora začeti uveljavljati v vseh fazah 

načrtovanja oz. izvajanja programa. Pri načrtovanju in oblikovanju programa morajo 

biti opisani narava problematike, njena razširjenost in okolje, v katerem se pojavlja. 

Na tej podlagi se določi konceptualni okvir, v katerem so opredeljeni teorije, iz 

katerih program izhaja oz. bo izhajal, ciljne skupine, cilji, metode in vsebine ter 

izvajalci programa. Med izvajanjem programa mora potekati procesno ovrednotenje, 

pri katerem se ovrednotijo izvajanje programa in njegovi učinki na udeležence. Po 

končanem programu sledi končno ovrednotenje učinkov programa. Strokovnjaki za 

ovrednotenje so lahko notranji in/ali zunanji, vendar je srednjeročni cilj, da večino 

programov ovrednotijo zunanji strokovnjaki, ki izpolnjujejo pogoje za 

znanstvenoraziskovalno delo. V ta namen se oblikuje strokovno telo, ki bo izdelalo 

strokovna merila in smernice za izvajanje vseh faz ovrednotenja. 

Raziskovalno delo 

V preteklih letih se je postopoma razvijala raziskovalna dejavnost, ki se je financirala 

iz različnih virov. Občasno so bila sredstva za raziskave pridobljena tudi iz Evropske 

unije prek programa PHARE. Za oblikovanje sprotne in celovite baze podatkov, ki 

bodo skupaj z informacijsko enoto dajale tudi strokovno-informacijske podlage za 

spremljanje učinkovitosti ukrepov iz resolucije o nacionalnem programu, je treba na 

ravni države: 

- finančno podpreti permanentne študije v okviru delovanja informacijskega 
središča; 

- finančno podpreti raziskave samostojnih raziskovalcev ter raziskovalcev na 
inštitutih in univerzah; 

- letno izdelati pregled vseh raziskovalnih del na tem področju; 
- smiselno uporabiti izsledke raziskav pri razvoju ukrepov za preprečevanje, 

zdravljenje, socialno obravnavo in zmanjševanje ponudbe drog; 
- pri raziskovanju še naprej spodbujati: 
- deskriptivne študije; 
- interpretacijske (etnografske) študije pojava uporabe in zlorabe drog; 
- študije o nevarnostih posameznih drog s poudarkom na sintetičnih drogah in 

načinih uporabe drog ter škodi, ki jo droge povzročajo; 
- študije o družbenem eksperimentiranju, kot so vzpostavitev novih programov 

(heroinski vzdrževalni program, sobe za vbrizgavanje heroina itd.); 
- študije o ovrednotenju različnih programov, pristopov in postopkov; 
- epidemiološke študije; 
- študije o vrednotenju škode, ki jo povzročajo gospodarstvu ter širši družbi 
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problemi, povezani z drogami, in pri tem predvideti sodelovanje vseh 
zainteresiranih partnerjev (Gospodarska zbornica, ZPIZ, ZZV itd.). 

Za doseganje cilja razvijanja različnih pristopov, raziskovalnih skupin in različnih 

raziskovalnih tematik bi bilo potrebno zagotoviti, da bi bil denar, namenjen 

raziskovanju, dostopen čim širšemu krogu raziskovalcev in ga ne vnaprej omejevati 

na ta način, da bi bila sredstva namenjena raziskovanju že vnaprej dodeljena eni 

ustanovi ali disciplini. S tem bi namreč v veliki meri vnaprej omejili pretok in uporabo 

znanja, informacij in idej na kadre in infrastrukturne pogoje le ene, prav določene 

organizacije. 

Dodatna sredstva, ki so namenjena raziskovanju, se zbirajo v posebnem fondu, za 

katerega porabo naj ustrezna organizacija (ministrstvo, pristojno za koordinacijo na 

področju drog) vsako leto organizira javni razpis. Ta bi (po potrebi) lahko imel 

vnaprej opredeljena določena prednostna področja, vendar bi nujno moral dopuščati 

tudi možnost financirati raziskovanje iz neprednostnih področij. 

Izobraževanje 

Zagotoviti je treba stalno usposabljanje na dodiplomski in podiplomski ravni za 

obravnavo odvisnih od prepovedanih drog. Podiplomsko izobraževanje se načrtuje 

in izvaja usklajeno z vsemi resorji in različnimi fakultetami, da se zagotovi čim 

celovitejša in timska obravnava uporabnikov prepovedanih drog. Zagotovijo se tudi 

nove oblike usposabljanja in izobraževanja za načrtovanje in evalvacijo preventivnih 

programov. 

1.5 Prioritetne naloge na področju drog za obdobje 2004-2005 

Določitev prednostnih nalog ne pomeni odstopa od celovite obravnave problematike 

drog, ampak je predvsem način osredotočenja na najpomembnejše točke oziroma 

področja in s tem zagotavljanje učinkovitejše izrabe obstoječih virov, ki so na voljo v 

omejenih količinah. 

1. Informacijski sistem 

- V okviru informacijskega sistema sta oblikovana informacijska enota pri Inštitutu 
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za varovanje zdravje in dokumentacijski center pri ministrstvu, pristojnem za 
koordinacijo na področju drog. 

- Pri informacijski enoti se oblikujejo medresorske delovne skupine po posameznih 
kazalnikih, usklajenih pri EMCDDA, ki so podlaga za pripravo letnih nacionalnih 
poročil za omenjeni evropski center. 

- Informacijska enota ima pregleden status in naloge ter opredeljene 
komunikacijske in vsebinske povezave z drugimi ustanovami v RS in tujini 
(EMCDDA, mreža Reitox). 

- Informacijski sistem ima razvito mrežo zbiranja in dajanja informacij. 
- Oblikuje se statusno pregleden in z nalogami ter pooblastili definiran 

dokumentacijski center pri ministrstvu, pristojnem za koordinacijo na področju 
drog. 

2. Povečanje deleža uporabnikov drog, vključenih v programe 

- Kratkoročni cilj je vključiti čim več uporabnikov drog v posamezne programe. 
Delež obravnavanih uporabnikov drog v zdravstvenih ustanovah, terapevtskih 
skupnostih in komunah ter drugih socialnih programih v naši državi se bo do leta 
2005 povečal, zmanjšal pa se bo delež uporabnikov drog brez ustrezne pomoči. 

- Pri primarni preventivi je treba razviti temelje za pripravo in razvoj verificiranih, 
kakovostnih in vsestranskih programov za osnovne in srednje šole. 

3. Podpora nevladnim organizacijam 

- Zagotoviti je treba partnerski odnos predstavnikov nevladnih organizacij z 
vladnimi organizacijami v okviru usklajevalnih teles pri ministrstvu, pristojnem za 
koordinacijo na področju drog, ostalih ministrstvih in Komisiji za droge. 

- Spodbujati je treba razvoj že obstoječih programov nevladnih organizacij. 
- Država mora za uresničevanje programov nevladnih organizacij nuditi ustrezno 

finančno pomoč. 

4. Do leta 2005 je treba ovrednotiti vse programe, za katere je predvideno večletno 
financiranje na področju drog, ter na tej podlagi ovrednotiti in jasno opredeliti 
merila za financiranje. 

5. V sodelovanju z različnimi fakultetami in raziskovalnimi ustanovami ter 
posameznimi raziskovalci je treba vzpostaviti koordinacijski sistem za pripravo 
ter stalno izvajanje različnih kvalitativnih in kvantitativnih raziskav o vzorcih 
uporabe drog, trendih uporabe drog, posledicah uporabe prepovedanih drog, 
socialni škodi zaradi uporabe drog itd. 

6. V zavodih za prestajanje kazni zapora je treba dopolnjevati programe obravnave 
in pomoči zaprtim osebam, ki želijo prenehati uporabljati droge. 

7. Na lokalni ravni je treba nadalje razvijati model celovitega skupnostnega 
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medsektorskega sodelovanja, da bi se proučilo stanje in posledično načrtovali 
skupni ukrepi za zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah in njihove 
ponudbe - LAS. 

8. Pri preprečevanju dostopnosti drog je treba: 
- povečati in izboljšati obveščevalno in analitično delo pri odkrivanju kaznivih 

dejanj, 
- vzpostaviti strateško analitiko za prepovedane droge, 
- vzpostaviti potrebne ukrepe, temelječe na analizi tveganj, za okrepitev nadzora 

na zunanjih mejah z izvajanjem kontrole blaga in prevoznih sredstev, 
- ustanoviti skupne preiskovalne skupine (policija in carina) in podpisati sporazum, 
- celovito obravnavati kazniva dejanja (posebej na področju ugotavljanja 

premoženja, finančnih preiskav in zasega premoženja), 
- predlagati noveliranja materialne, kazenske materialne in procesne zakonodaje 

na področju prepovedanih drog. 

1.6 Nosilci in odgovornost za uresničevanje ciljev resolucije o nacionalnem 
programu 

Nosilci resolucije o nacionalnem programu, katerih vloga je načrtovanje, 

organiziranje, izvajanje, spremljanje in ovrednotenje resolucije o nacionalnem 

programu, so: 

1.6.1 Na ravni države: 

- Komisija Vlade Republike Slovenije za droge 

Komisija za droge je medresorski organ, ki usklajuje politiko, ukrepe in programe, ki 

jih sprejme Vlada Republike Slovenije. Glede resolucije o nacionalnem programu na 

področju drog v Sloveniji bo Komisija za droge spremljala izvajanje strategije in 

akcijskih načrtov ter usklajevala politike med posameznimi resorji. Komisija za droge 

pospešuje in usklajuje vladno politiko, ukrepe in programe zmanjševanja ponudbe, 

zmanjševanje povpraševanja po prepovedanih drogah, zmanjševanja škode zaradi 

uporabe prepovedanih drog, zdravljenja in socialne rehabilitacije. Sestavljajo jo 

predstavniki vseh ministrstev, ki so posredno ali neposredno povezani s 

problematiko drog, ter predstavniki organizacij, ki so vključene v Zvezo nevladnih 

organizacij in v Republiki Sloveniji delujejo na področju drog. Komisija za droge 

opravlja naloge, kot so zapisane v zakonu in aktu o ustanovitvi. 
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Ministrstva in druai državni organi 

Izvajajo medresorsko usklajene ukrepe na področju, ki ga pokrivajo, zanj 

zagotavljajo finančno kritje in se prek Komisije za droge usklajujejo z drugimi 

ministrstvi. Vsako ministrstvo prevzema odgovornost za uresničitev svojega dela 

resolucije o nacionalnem programu. 

- Ministrstvo, pristojno za koordinacijo na področju drog 

Pristojno ministrstvo spremlja problematiko zmanjševanja ponudbe prepovedanih 

drog, zmanjševanja povpraševanja po prepovedanih drogah, zmanjševanja škode 

zaradi uporabe prepovedanih drog ter problematiko zdravljenja in reševanja 

socialnih vprašanj, povezanih z uporabo prepovedanih drog. Le-to skrbi za 

usklajenost sodelovanja Slovenije z mednarodnimi organizacijami na področju 

prepovedanih drog (na primer: Organizacije združenih narodov, Evropska unija, 

Svet Evrope). 

Za stalno operativno usklajevanje dejavnosti med ministrstvi je ustanovljena 

koordinacija pristojnega ministrstva, katere člani so poleg predstavnikov ministrstev 

in informacijske enote še predstavniki skupine Pompidou, PHARE, SZO in Zveze 

nevladnih organizacij ter Združenja lokalnih akcijskih skupin. 

Ministrstvo, pristojno za koordinacijo na področju drog opravlja naloge, kot so 

zapisane v Zakonu o preprečevanju uporabe drog in o obravnavi uživalcev drog ter 

izvedbenih predpisih. 

- Javni zavodi 

Javni zavodi s področja pravosodja, socialnega varstva, vzgoje in izobraževanja, 

zdravstva in kulture, ki izvajajo dejavnosti, povezane s področjem drog, skladno z 

usmeritvami resolucije o nacionalnem programu izvajajo naloge, opredeljene v 

resoluciji o nacionalnem programu in v posameznem resorju, ki mu pripadajo. 

1.6.2 Na ravni lokalne samouprave 

- lokalne akcijske skupine (LAS) kot strokovno posvetovalni organi županov in 
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občinskih/mestnih svetov, pristojni za pripravo usklajenih ukrepov lokalnih 
skupnosti na področju drog in spremljanje njihovega izvajanja. Ustanovi ga župan 
posamezne lokalne skupnosti. 

1.6.3 Na nevladni ravni 

- nevladne organizacije in Zveza nevladnih organizacij, ki izvajajo s tem 
programom usklajene dejavnosti, ki so temeljni specifični programi in dopolnitve 
dejavnostim javnih služb na področju obravnave odvisnosti od prepovedanih 
drog in so kot take enakovredne partnerice pri uresničevanju nalog iz resolucije o 
nacionalnem programu; 

- ustanove in skladi, katerih sredstva se namenjajo izvajanju ukrepov na področju 
prepovedanih drog, zbirajo sredstva in jih namenjajo različnim dejavnostim v 
skladu s svojimi cilji. 

1.7 Mehanizmi za doseganje ciljev strategije 

1.7.1 Instrumenti 

- koordinativna telesa, sestavljena iz predstavnikov posameznih resorjev in služb 
ter strokovnjakov za droge, in sicer: 
- na vladni ravni so to Komisija za droge, ministrstvo, pristojno za koordinacijo 

na področju drog in Medresorska komisija za zmanjševanje ponudbe drog, 
- na ravni lokalnih skupnosti pa lokalne akcijske skupine, ki se lahko tudi 

medsebojno interesno povezujejo, 

- strategije in akcijski programi na državni in lokalni ravni opredeljujejo cilje in 
naloge ter dejavnosti za dosego ciljev; 

- ekspertne skupine na področjih: 
zaradi zagotovitve usklajevanja na posameznih področjih, Komisija za droge, po 

potrebi, oblikuje strokovne skupine v okviru ministrstva, pristojnega za 

koordinacijo na področju drog in zagotovi potrebna sredstva; 

- informacijska enota za prepovedane droge in njene strokovne skupine po 

posameznih kazalnikih zagotavljajo temeljne analitične podatke za ovrednotenje 

programa in pregled stanja v Sloveniji; 

- druoe servisne organizacije predvsem s področja obveščanja in svetovanja za 
mlade; 
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- proračunska sredstva: 

- permanentne raziskave: 

- interdisciplinarni podiplomski študij odvisnosti od prepovedanih drog 

1.8 Finančna sredstva, potrebna za izvajanje resolucije o nacionalnem programu 

1.8.1 Proračunska sredstva 

a) Državni proračun 

Sredstva za izvajanje ukrepov na ravni ministrstev in vladnih služb ob predhodni 

medresorski uskladitvi zagotovijo posamezni resorji. Posebej pomembna naloga v 

obdobju 2004-2009 je uravnoteženje dejavnosti na področju zmanjševanja 

povpraševanja po drogah in zmanjševanja njihove ponudbe. 

Za doseganje ciljev resolucije o nacionalnem programu v obdobju 2004-2009 se iz 

državnega proračuna Republike Slovenije zagotavlja finančna sredstva, in sicer: 

- za preventivne programe v vzgoji in izobraževanju, družinskem okolju, delovnem 
mestu in civilni družbi; 

- za eksperimentalne in razvojne programe; 
- za delovanje in dejavnosti Zveze društev (nevladnih organizacij) na področju 

drog; 
- za delovanje informacijskega sistema za prepovedane droge, kar je naloga iz 

Državnega programa sprejemanja pravnega reda EU; 
- za zagotovitev ustreznega števila mest v programih doseganja stabilne 

abstinence v Sloveniji in za zdravstveno obravnavo; 
- za vzpostavitev in krepitev nizkopražnih programov; 
- za dejavnosti na področju zmanjševanja ponudbe drog; 
- sredstva za področje raziskav se redno zagotavlja preko sistema CRP (ciljno 

raziskovalni programi) pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport. 

Tabela dejavnosti in nosilcev* 

Dejavnosti Odgovorni nosilci 

Programi socialne 
rehabilitacije / stabilne 
abstinence 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
• 
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Zdravstvena 
obravnava/ programi 
preprečevanja 
zasvojenosti in 
programi terapije in 
nadzora 

Ministrstvo za zdravje 

Dejavnosti in programi 
zmanjševanja 
ponudbe drog 

Ministrstvo za notranje zadeve; Ministrstvo za 
finance; Ministrstvo za pravosodje; Ministrstvo za 
obrambo; 

Preventivni programi Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport; Ministrstvo 
za delo, družino in socialne zadeve; Ministrstvo za 
zdravje; 

Informacijska enota Ministrstvo za zdravje - IVZ; 

Dokumentacijski 
center 

Ministrstvo za zdravje 

Zveza društev 
(nevladnih organizacij) 
na področju drog 

Ministrstvo za zdravje 

LAS Ministrstvo za zdravje 

Eksperimentalni in 
razvojni programi, 
evalvacije 

Ministrstvo za zdravje 

Nizkopražni programi Ministrstvo za zdravje; Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve; 

* Finančna sredstva zagotovijo omenjeni reso rji za posamezno proračunsko leto v okviru svojih 
finančnih načrtov. 

b) Proračun občin 

Po načelu deljene odgovornosti med državo in lokalnimi skupnostmi bi bilo potrebno 
y proračunih občin za delovanje lokalnih akcijskih skupin ter izvajanje preventivnih 
ukrepov na lokalni ravni zagotoviti večji obseg sredstev. 

1.8.2 Druga javna sredstva 

a) Sredstva od iger na srečo 

V okviru socialnih in humanitarnih programov, ki pridobivajo finančna sredstva 
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pristojne fundacije, lahko finančno podporo pridobijo tudi programi in projekti s 

področja drog. 

b) Sredstva mednarodnih organizacij 
- Organizacija združenih narodov (UNDCP), 
- Evropska unija, 
- Svet Evrope. 

c) Sredstva, pridobljena na podlagi odvzema premoženja pravnomočno obsojenim 
storilcem kaznivih dejanj na področju drog 

2. AKCIJSKI NAČRT 

Akcijski načrt za področje drog, v katerem so podrobneje opredeljeni posamezni cilji 

in načini uresničevanja zastavljenih ciljev ter konkretne naloge posameznih akterjev 

za uresničevanje akcijskega načrta Vlada Republike Slovenije sprejme za tekoče 

proračunsko obdobje na podlagi ocene predhodnega akcijskega programa in novih 

potreb ter strokovnih pristopov in temelji na usmeritvah iz nacionalne strategije. 

Akcijski načrti so vezani na vsebinsko in terminsko strukturo ciljev iz nacionalne 

strategije. 
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