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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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

matična številka 
davčna številka 
TRR 

5022924 
21881677 

01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



Predi ogzakona o 

SPODBUJANJU SKLADNEGA 

Regionalnega razvoja (zsrr-d 

»nia obravnava - EPA 1152 - III 

VUDA REPUBLIKE SLOVENIJE 

r* 2003-1536-0001 
I. v'lka: 303-07/2003-3 
4ubljana, 12.02.2004 

^'ada Republike Slovenije je na 61. redni seji dne 12.2.2004 
°'očila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA 
REGIONALNEGA RAZVOJA, 

ki 9a pošilja v prvo obravnavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Drža> vnega 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 kol 
njena predstavnika na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala. 

mag. Zdenka Kovač, ministrica za strukturno politiko in 
regionalni razvoj, 
mag. Igor Strmšnik, namestnik direktorice v Službi Vlade 
Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni 
razvoj. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

p*edlog zakona o spodbujanju 
SKLADNEGA REGIONALNEGA 

RAZVOJA 

'•UVOD 

(v> zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja 
s *da'Nem besedilu: predlog zakona) nadomešča zakon o 
$0/ kujanju skladnega regionalnega razvoja, Uradni list RS, št. 

9 'h 56/03 (v nadaljnjem besedilu: veljavni zakon). 

lacn-1' 2akon v 9- členu d0'063- da Vlada Republike Slovenije (v 
R 

a'injem besedilu: vlada) letno poroča Državnemu zboru 
Stra(U 0 Slovenije o uresničevanju veljavnega zakona in Sp,R®9ije regionalnega razvoja Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 

®)- S tem sta konkretizirani načeli spremljanja in vrednotenja 
re . — politike in zagotovljena njena odzivnost na dogajanja v 
ffio 0na'nerT1 ra2v°iu- Vlada je v prvič pripravila Poročilo o izvajanju 
v Q?|"

a'ne politike za leto 2001, ki je bilo junija 2002 obravnavano 
"°ru za gospodarstvo Državnega zbora Republike Slovenije. 

Ob tej obravnavi je bilo predlagano, da naj se ob letošnjem poročilu 
opravi posebna razprava o stanju v regionalnem razvoju, ki bo 
omogočila celovito oceno učinkov veljavnega zakona oziroma 
SRRS. 

Zahtevano poročilo je pripravila Služba Vlade RS za strukturno 
politiko in regionalni razvoj v sodelovanju z Agencijo RS za 
regionalni razvoj in ministrstvi. Poročilo o regionalnem razvoju 
2003 (Poročevalec DZ, št. 78/2003), ki je bilo obravnavano v 
Parlamentu, je bilo pripravljeno tudi na osnovi rezultatov 
raziskovalnega projekta "Reforma reforme regionalne politike" v 
okviru ciljnega raziskovalnega programa Ministrstva za šolstvo, 
znanost in šport »Konkurenčnost Slovenije 2001 -2006«. V projektu 
sta sodelovala Inštitut za ekonomska raziskovanja v Ljubljani z 
zunanjimi sodelavci in Znanstveni inštitut za regionalni razvoj 
Univerze v Mariboru. Pri pripravi poročila je bil prvič uporabljen 
novo vzpostavljeni informacijski sistem Agencije RS za regionalni 
razvoj (v nadaljnjem besedilu: ISARR), ki daje podrobne informacije 
o regionalnih razvojnih spodbudah. Vzpostavitev ISARR je del 
reforme regionalne politike in sestavni del priprav Slovenije na 
vključitev v sistem strukturnih instrumentov EU. 
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Citirano poročilo, ki predstavlja za Vlado Republike Slovenije 
strokovno osnovo za pripravo ukrepov regionalne politike, je dalo 
oceno dosežkov in slabosti v regionalnem razvoju ter regionalni 
politiki in omogočilo celovit vpogled v stanje na tem področju. Med 
drugim poročilo ugotavlja, da že izvedene spremembe in 
dopolnitve veljavnega zakona iz letošnjega leta, do katerih je 
prišlo zaradi organizacijskih sprememb v vladi, ne zadoščajo. 
Potrebno je dodatno dopolniti sistemske podlage v veljavnem 
zakonu. 

Služba Vlade Republike Slovenije za strukturno politiko in regionalni 
razvoj je, kot del poročila, pripravila 'Teze za dopolnitev zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Ljubljana, 4. julij 
2003" in organizirala široko strokovno razpravo na državni in 
regionalni ravni. 

Rezultat razprave je nov zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja, ki naj bi nadomestil veljavni zakon. Število 
predlaganih dopolnitev členov veljavnega zakona in število novih 
členov je tolikšno, da ni bilo mogoče ostati pri prvotno predvidenih 
spremembah in dopolnitvah veljavnega zakona. Predlog zakona 
sledi strukturi poglavij veljavnega zakona in ga v vsebinskem 
smislu dopolnjuje in nadgrajuje. Dodano je poglavje o postopku za 
izvajanje projektnega financiranja. 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

11,6% v letu 2002). V letu 2002 se je ta, izjemno ugoden trend, 
zaustavil. Stopnja brezposelnosti na ravni celotne Slovenije s® 
sicer ni povečala, se je pa problem brezposelnosti dodatno omili1 

1. Ocena stanja 

Stanje v regionalnem razvoju 

Stanje v regionalnem razvoju povzemamo po Poročilu o 
regionalnem razvoju 2003. Slovenija je v preteklih letih po 
ekonomski razvitosti uspešno dohitevala države EU. Lani je bila 
gospodarska rast 3,2-odstotna kar predstavlja okrepljeno 
gospodarsko dinamiko, glede na leto 2001. Relativno ugodni 
makroekonomski rezultati se odražajo tudi na regionalni ravni. V 
letu 2001 (zadnji razpoložljivi podatek) je BDP na prebivalca po 
kupni moči realno porasel v vseh 12 statističnih regijah. Razmerje 
med najbolj razvito Osrednjeslovensko regijo in najmanj razvitim 
Pomurjem je v letu 2001 ostalo nespremenjeno (1,95: 1). Tudi 
koeficient variacije je med letoma stabilen." 

Glede najnovejših trendov si deloma lahko pomagamo z bruto 
osnovo za dohodnino na prebivalca, ki kaže razpon razlik (1,5:1) 
in relativno stabilnost kazalca v zadnjih nekaj letih; koeficient 
variacije med regijami se celo zmanjšuje, saj regije, ki kažejo 
podpovprečno vrednost, zaostajanje za slovenskim povprečjem 
zmanjšujejo (najbolj Jugovzhodna Slovenija). Pri oceni aktualnih 
trendov si lahko pomagamo tudi z bruto dodano vrednostjo, 
izračunano iz letnih rezultatov poslovanja gospodarskih družb. 
Le-ta se v zadnjih letih povečuje v vseh slovenskih regijah. 

Pri stopnjah brezposelnosti beležimo pozitivni trend zmanjševanja 
od leta 1998 dalje v vseh 12 regijah (v povprečju s 14,5% na 

SURS opozarja, da objavljenih podatkov o BDP za leti 2000 in 2001 
zaradi prehoda na povsem novo metodologijo izračuna ni mogoče 
primerjati z objavljenimi podatki za obdobje 1996-99. Podatki za prejšnja 
leta, ki so izkazovali razmerje med najbolj in najmanj razvito regijo 
1,75:1 in so bili uporabljeni tudi v lanskem Poročilu o izvajanju regionalne 
politike v letu 2001, bodo nadomeščeni z novimi izračuni. 

le v petih statističnih regijah (Notranjsko-kraški, Gorenjski, Obalno 
kraški, Osrednje-slovenski in Podravski), v ostalih pa se 
brezposelnost ponovno povečala, najbolj na Koroškem m 
Pomurju. Ker je brezposelnost kazalec prisotnos 
prestrukturiranja, to zastavlja pred regionalno politiko nove 
in najavlja, da bo v prihodnje prav to področje deležno pos' 
ukrepov regionalne politike. Stanje brezposelnosti je najsi 

izziv® 
ebnih 
labše 

prav v t.i. regijah A, ki najbolj zaostajajo v razvoju: Pomurje, Podraži6' 
Zasavje, Posavje. 

Ti podatki kažejo, da regionalna politika izkazuje pozitivne prern'^ 
in da je bil ključni cilj Strategije regionalnega razvoja Slovenije 
zaustavitvi naraščanja regionalnih razvojnih razlik v obdobju 
leta 2006 v prvih letih njenega izvajanja v precejšnji meri doseže"- 
Pri tem pa ne gre spregledati specifičnih razvojnih problemom 
nekaterih regijah in še vedno precejšnjih razlik med regija"11 

razvojnih možnostih. Ponovno povečevanje stopni 
brezposelnosti v manj razvitih območjih kaže na intenzivno 
procesov prestrukturiranja, ki v teh regijah potekajo.Tudi vključit 
Slovenije v Evropsko unijo (v nadaljnjem besedilu: EU) bo poveča 
stopnjo konkurenčnosti na trgu in predvidoma povzročila doda' 
pritiske na prestrukturiranje. Učinkovita regionalna politika je za 
še kako potrebna. 

Izvajanje zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja 

V letih 2000 in 2001 so bili sprejeti vsi podzakonski akti, ki i'J 
predvideva veljavni zakon. Opravljeno je bilo tudi osnov 
prilagajanje področne zakonodaje pravnemu redu EU in v te 
okviru izvedena prilagoditev Zakonu o nadzoru državnih pomo 

Z veljavnim zakonom predpisana načela je regionalna politik3 v 

preteklih letih uveljavila in tudi zabeležila nekatere uspeh®; 
Posamezna načela so različno uveljavljena. Nekatera potrebuj®! 
nadgradnjo. 

Z veljavnim zakonom predpisan strateški in programski okv'r 

regionalnega razvoja na državni ravni je vzpostavljen. V teku I 
sprejetje ključnih razvojnih dokumentov s področja prostorske!) 
planiranja: Strategije prostorskega razvoja Slovenije in regionalni 
zasnov prostorskega razvoja v statističnih regijah, katerih pil°tn 

priprava poteka v štirih regijah. 

Priprava regionalnih razvojnih programov (RRP) je pri koncu^ 
Manjka le še regionalni razvojni program Podravja. Vladni svet z 
strukturno politiko jih je obravnaval in ocenil kot sprejemljivo osno 
za dodeljevanje državnih spodbud z vidika državnih razvojni 
prioritet in usmeritev posameznih ministrstev. Razprava na sve 
in sistematična analiza teh dokumentov pa je opozorila na slabos ■ 
ki jih bo potrebno v nadaljevanju odpraviti. Dokumenti s° 
metodološko neenotno pripravljeni, v njih se prepletajo regionaln 
in lokalne razvojne vsebine, praviloma vsebujejo preširok nabo 
regionalnih prioritet in praviloma je njihov finančni okvir nerealen- 
Po drugi strani pa gre pri RRP za kvalitetne analize razvojn 
problematike na ravni regij. Priprava RRP je prispevala k aktivirani 
notranjih razvojnih potencialov v regijah, ki bi sicer osta 
neizkoriščeni. Programski odbori regij so bili sestavljeni iz številni 
in raznolikih dejavnikov na lokalni, regionalni in državni ravni, 
lahko odločilno pripomorejo k uresničitvi zastavljenih programov- 
Izvedene so bile mnoge delavnice v katerih so udeleženci 
razpravljali o prednostih in slabostih ter o nevarnostih in priložnosti 
s katerimi se srečujejo posamezne regije. Tudi nekateri razvojj11 

načrti ministrstev so se prav ob obravnavi RRP uspešno soocilj- 
Še posebej pomembno pa je soočenje prostorskih in družbeni 
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favni"' razvo'a do katere9a prihaja na dovolj konkretni regionalni 

popolnitvijo zakonodaje bo potrebno doreči vlogo in vsebino 
a|<t-'

5n'fl razvojnih programov. V prihodnje je tu potrebne več 
na ®e posebej v povezavi s pripravo celovitih projektov 
ferr - ' funkcionalno-interesno zaokroženih območjih znotraj 
(na - 'n V P°vezavi z razvojem naravovarstvenih območij aonalni, krajinski in regijski parki), ki na skoraj tretjini teritorija 

ave omejujejo razvojno samostojnost regij. Le vtem okviru bo 

^dišC'6 re®evat' tuc" vprašanje razvojnega aktiviranja kulturne 

^afea institucij regionalnega razvoja na državni ravni kaže na 
ebo po tesnejšem sodelovanju različnih javnih agencij, še 

(ARd Javne agencije Republike Slovenije za regionalni razvoj ' in Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo. S tem, 
n'

e ARR pridobila status javne agencije je bila odprta pot za 
aljnje racionalizacije (združevanje sorodnih institucij) v javni 

P avi. Slovenija je relativno majhna država, ki zaradi javnofinančnih 
6jitev ne zmore velikega števila majhnih, čeprav specializiranih, 
n|n agencij. Njihovo združevanje je smiselno tudi z vidika 

kot 6^an'a kritične mase človeških virov in učinkovitosti sistema celote. Možnost tesnejšega programskega sodelovanja in 
uzevanja za doseganje sinergije človeških virov in kapitala je 

Prta tudi na področju javnih skladov. 

analiza institucij regionalnega razvoja na ravni regij je ugotovila 
emske pomanjkljivosti. Regionalne razvojne agencije so sicer 

šihi,VZP°stav''ene' venc'ar Pa s0 v velik' večini regij kadrovsko 
fin Zasedene' z večinoma neurejenimi sistemskimi viri 
n i ncirania in dejansko nezmožne opravljati vse predpisane 
f6 °.9e- V regijah so različna ministrstva zgradila svoje lokalne in 
r» i-* 6 izva)alske mreže, ki večkrat delujejo neusklajeno. V . 'enih regionalnih institucijah je velik razvojni potencial, ki pa ga 

,reba povezati. 

-/°9ramski odbori za pripravo in spremljanje izvajanja RRP 
'ajajo vse bolj pomembne regionalne institucije pri čemer pa 

m ajo urejene ustrezne zakonske podlage. Njihova vloga bo 

(ori?3-3 k'1' bo'i okrepljena, predvsem v fazi izvajanja RRP 
dol an'e 0 Priori,e,n'h projektih regije). Jasneje bodo morala biti °cena tudi medsebojna razmerja med razvojnimi institucijami 

r®gionalni in območni ravni. Potreben je razvoj partnerskih 
6* tako, da bodo tudi ožja okolja, v katerih se občine 

v, i,Poznai0, prišla do svojih povezovalnih projektov, ki bodo nato 
JUčeni in usklajeni v RRP. 

ponovni izračun občin s posebnimi razvojnimi problemi, ki jim 
lavni zakon namenja posebne spodbude, kaže, da je 

9otavljanje razvitosti na ravni občin s strokovnega vidika 
Do|aŠljivo- Veliko število različnih vrst ciljnih območij regionalne 
Do C''- regij® A 'n B, ki najbolj zaostajajo v razvoju, občine s Sebnimi razvojnimi problemi, območja narodnosti, obmejna 

^očja) ustvarja nepreglednost in otežuje ciljno naravnanost 
9'Onalne politike. Celoten sistem regionalnih spodbud je potrebno 

dostaviti. 

^°s6danja regionalna politika ni uspela v zadostni meri pritegniti 
sPodarstva v pripravo in realizacijo regionalnih razvojnih 
°9ramov. Imamo primere dobrih praks, ki pa bi jih bilo potrebno 

. "Preti s sistemskimi ukrepi in prenesti v druga okolja, ki glede 
9a elementa regionalne politike še močno zaostajajo. 

Izvajanje državnega proračuna na področju 
regionalnega razvoja v letu 2002 

Podatki poročila za preteklo leto kažejo, da naj bi bilo javnih 
regionalnih izdatkov, ki imajo pomembne regionalne vplive, za 
169,5 milijard sit. Od tega zneska je bilo 81,6 milijard sit neposrednih 
in posrednih regionalnih spodbud, ki jih lahko štejemo kot finančni 
potencial za državno sofinanciranje regionalnih razvojnih 
programov. Iz podatkov informacijskega sistema Javne agencije 
RS za regionalni razvoj ISARR sledi, da je bilo v letu 2002 57% 
vseh regionalnih spodbud usmerjenih v manj razvite regije A in B 
in 38% v bolj razvite regije C in D (5% je še neopredeljenih). 
Računano na prebivalca, je bilo lani v najmanj razviti Pomurski 
regiji dodeljenih približno enkrat več regionalnih spodbud (61.675 
sit) kot v najbolj razviti Osrednjeslovenski regiji (32.017 sit). 

Ali je navedeno razmerje ustrezno je mogoče odgovoriti le v 
povezavi z doseženimi učinki teh spodbud na razvoj manj razvitih 
regij. Glede na dano oceno v poročilu, da je, ob sicer ugodnih 
splošnih trendih, stanje v regionalnem razvoju v najmanj razvitih 
regijah potrebno izboljšati, bo regionalna politika v naslednjih letih 
pri dodeljevanju regionalnih spodbud vsekakor poskušala 
izboljšati razmerja v korist območij, ki razvojno najbolj zaostajajo. 
To bo mogoče doseči s širšo uporabo programskega pristopa pri 
financiranju, tehnično in finančno pomočjo regijam pri pripravi 
projektov, z doslednim izvajanjem vladne uredbe, ki določa, da je 
potrebno pri izboru projektov na javnih razpisih dodeliti več točk 
projektom, ki prihajajo iz manj razvitih regij ter z določanjem 
regionalno specifičnih ciljev. Ministrstva naj bi pri zasledovanju 
resornih politik le-te izvajala na način, ki bo ustrezal izraženim 
specifičnim potrebam v posameznih regijah. Slovenija je tako 
raznolika dežela, da lahko z »butičnim pristopom po meri« bistveno 
izboljšamo učinkovitost dodeljenih razvojnih spodbud in s tem 
prispevamo k dvigu konkurenčnosti gospodarstva. To je še 
posebej pomembno v pogojih relativno skromnih javnofinančnih 
virov, ki jih je mogoče nameniti za razvoj. 

Regionalna politika 

Programska faza (priprava Državnega razvojnega programa, 
Enotnega programskega dokumenta 2004-2006, pobud skupnosti 
Interreg III in Equal ter 12 regionalnih razvojnih programov) se 
letos zaključuje. Osrednja naloga regionalne politike tako postaja 
priprava razvojnih projektov za uresničitev regionalnih razvojnih 
prioritet. Potrebno bo povezati domače in evropske javnofinančne 
vire ter pritegniti zasebna sredstva k financiranju prioritetnih 
regionalnih projektov. Za to nalogo so potrebne določene 
organizacijske spremembe, ki so že bile začete z ustanovitvijo 
nove Vladne službe RS za strukturno politiko in regionalni razvoj 
ter preoblikovanjem ARR v javno agencijo. Poleg tega je že 
izvedena reorganizacija na področju regionalnega razvoja, kot 
del reforme državne uprave, izločila strokovne in izvajalske 
naloge (razdeljevanje sredstev preko javnih razpisov) v Javno 
agencijo RS za regionalni razvoj in Javni sklad za regionalni razvoj 
kot specializirani izvajalski instituciji, na Službi vlade RS za 
strukturno politiko in regionalni razvoj pa osredotočila regionalno 
politiko (usmerjanje neposrednih regionalnih spodbud in 
koordinacijo ministrstev pri usmerjanju posrednih regionalnih 
spodbud). 
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Poleg sprememb veljavnega zakona je v vladnem programu 
učinkovitega vstopa Slovenije v EU predvideno oblikovanje Sveta 
za trajnostni razvoj, kot posvetovalnega telesa vlade, s čemer 
bosta okrepljeni načeli partnerstva in usklajevanja. Predvideva 
se strokovna krepitev ARR za vodenje razvojnih procesov 
(projektni management in izgradnja osrednjega nadzornega 
informacijskega sistema ISARR), združitev ARR, 
Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo in Agencije RS za 
gospodarsko promocijo in tuje investicije v novo javno agencijo. 
Predvideva se preimenovanje Javnega sklada za regionalni razvoj 
in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja v Javni sklad 
za regionalni razvoj in razvoj podeželja in strokovna krepitev 
sklada z vzpostavitvijo tehnične enote v podporo razvoju 
projektnega financiranja, kar bo omogočilo večjo pritegnitev 
zasebnega kapitala za razvojne projekte regij. 

Neposredne regionalne spodbude bodo usmerjene v 
sofinanciranje stroškov priprave izvedbenih projektov RRP in 
programsko sofinanciranje prioritet regij, ki imajo poseben pomen 
za razvoj regij vendar ne bodo deležne podpore v okviru 
horizontalnih politik drugih resorjev. Okrepljeno bo čezmejno 
gospodarsko povezovanje in vzpostavljeni pogoji za začetek 
izvajanja pobude skupnosti Interreg po vstopu Slovenije v EU. 
Sofinancirani bodo posebni razvojni projekti ob meji, povezani z 
odpravljanjem negativnih posledic vzpostavitve Schengenske 
meje. Pospešeni bodo prenosi nepotrebnega državnega 
premoženja na lokalne skupnosti za razvojne namene. 

Izvedba regionalnih razvojnih programov v regijah, ki najbolj 
zaostajajo v razvoju bo v letu 2004 podprta s posebne 
proračunske postavke Službe vlade RS za strukturno politiko in 
regionalni razvoj, pri čemer bo upoštevano načelo partnerstva. 
Financirani bodo le projekti, ki bodo potrjeni na programskih 
odborih regij kot regionalne prioritete. Regionalni razvojni pro- 
gram Zasavske regije bo podprt s proračunske postavke na 
osnovi zakona o zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik, Razvojni 
program Posočja »SOČA 2006« pa na osnovi zakona o popotresni 
obnovi. Za izvedbo programa neposrednih regionalnih spodbud 
bodo s posredovanjem Javnega sklada za regionalni razvoj 
pridobljeni tudi domača in tuja povratna sredstva kot ugodne oblike 
financiranja. 

Obmejna območja z Republiko Hrvaško so opredeljena kot 
prednostna območja regionalne politike. Tu se nahajajo najmanj 
razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne ter finančno šibke 
lokalne skupnosti (29 občin, 7 regij). Ob južni meji se predvideva 
tudi koncentracija bodočih gospodarskih problemov in velika 
potreba po novih delovnih mestih zaradi prestrukturiranja tekstilnih 
podjetij, papirne in celulozne industrije, upadanja prometa v 
razvitem trgovinskem sektorju, preoblikovanja prostocarinskih 
prodajaln ob vstopu Slovenije v EU itd. Regionalna politika bo na 
tem ciljnem območju izkoristila možnosti, ki jih daje Sporazum o 
obmejnem sodelovanju s Hrvaško in podprla vlaganja v čezmejne 
turistične cone, ki jih je potrebno vzpostaviti do vstopa Slovenije 
v EU. Izkoristila bo tudi gradnjo novih mejnih prehodov za sočasno 
gradnjo obmejnih gospodarskih con ter komunalno oskrbo 
prebivalstva in gospodarstva v neposredni bližini mejnih kontrolnih 
točk. 

Pomoč regionalnim razvojnim agencijam bo obsegala 
sofinanciranje dela njihovih nalog, ki so v javnem interesu. 
Sofinanciranje bo izvedeno po načelu višjega deleža v regijah, ki 
zaostajajo v razvoju. Priprava in izvedba čezmejnih projektov 

gospodarskega sodelovanja z slovensko manjšinami bo potekaj 
v okviru Phare-čezmejno sodelovanje. Javni sklad za regiona n 
razvoj bo financiral projekte prestrukturiranja kmetij in razvojl 
podjetništva na podeželju na območjih kjer bivata avtohtoni narod 
skupnosti. Iz sredstev javnega sklada bo z ugodnimi krediti podp"^ 
tudi prestrukturiranje živilsko predelovalne industrije in zadrug, 
kombinacijo ugodnih kreditov in nepovratnih sredstev pa tu 
podjetniški projekti na območjih s posebnimi razvojnimi problem 
ob državni meji. 

Vzpostavljen bo projekt aktivne promocije investicij.J- 
vključevanjem regionalnih razvojnih agencij ter pomembne^ 
nosilcev gospodarskega razvoja v posameznih regijah, kot tu 
povezovanje s potencialnimi investitorji v tujini in še posebej ^ 
Slovenci po svetu in zamejstvu, ki bodo s svojimi strokovnim11 

kapitalskimi vložki vključeni v razvoj slovenskih regij. 

Regionalni razvoj je opredeljen kot horizontalna proračunsk® 
prioriteta. Ti programi imajo prednost pri dostopu do donacij Bu ^ 
okviru pristopnega programa Phare, in Ispa ter pri uvrščanju 
Enotni programski dokument 2004-2006 (EPD). EPD bo tu^ 
pomemben instrument usklajevanja posrednih regionain^. 
spodbud različnih ministrstev. Skozi njegovo usklajevanje naj 
zagotovili, da bodo evropske nepovratna in kreditna sredstv 1 

skupaj z zahtevanim domačim sofinanciranjem in vključeni 
zasebnimi viri, podprla prioritetne regionalne razvojne projekt • 
Pri pripravi večine ukrepov EPD bo t.i. regijam A in B, ki na' 
zaostajajo v razvoju, z indikativno kvoto zagotovljenih najrna j 
60% sredstev. Ti projekti pa bodo morali biti kvalitetno pripravlje 
(določen bo prag kvalitete) zato bo prav pripravi projektov v rr\& 
razvitih regijah namenjen ustrezen poudarek regionalne politi 

Posebna skrb bo posvečena pripravi medresorskih projektov 
zagotavljanja vodooskrbe, odvodnje in čiščenja komunal"' 
odpadnih voda v Pomurju, Beli krajini in Spodnjem Podravju ^ 
proučitvi možnosti zagotavljanja namenskih finančnih izravn 
finančno šibkim občinam za razvoj druge lokalne infrastruktur ■ 
Slednje občine sicer pričakujejo iz naslova neposrednih regionain 
spodbud vendar pa je dejstvo, da je sistemsko ustrezne) 
predlagana rešitev preko načrtovanih sprememb in dopoim' 
Zakona o financiranju občin. 

Regionalna politika bo povečala tudi obseg posrednih regionalni^ 
spodbud v najmanj razvitih regijah in poskušala doseči vefl 
učinkovitost porabe dodeljenih sredstev. Te cilje bo regiona'" 
politika dosegala s povečanjem proračunskih sredstev n 
postavkah ministrstev, ki predstavljajo t.i. posredne regiona"1, 
spodbude in so namenjene sofinanciranju regionalnih razvojn' 
programov. Okrepljeno bo medresorsko usklajevanje, povečan 
tehnična in finančna pomoč pri pripravi projektov ter izvajan) 
EPD po pravilih strukturnih skladov EU. Za preusmerit® 
posrednih regionalnih spodbud na ključne razvojne projekte resu 
naj bi ministrstva upoštevala regionalno specifične cilje in prav 
povezavi s to novostjo so potrebne dopolnitve veljavnega zakona^ 
Povečan obseg sredstev, ki naj bi se v bodoče razdeljevala n 

programski način in upoštevanje načela partnerstva z regionain 
ravnijo, med drugim zahteva trdnejše regionalne struktur®' 
usposobljene institucije na regionalni ravni in zgrajene mehanizrn 
nadzora nad dodeljenimi sredstvi. Posebna pozornost D 
posvečena koordinaciji izvajalskih mrež posameznih resorjev 
regijah ter dopolnjevanju regionalnih indikatorjev, ki naj bi nn®11 

učinkovitost posameznih politik oziroma njihov vpliv na razv I 
posameznih območij. 
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2 
Razlogi za sprejem zakona 

Po 
Slov°datk'h £uroslata se je BDP na prebivalca po kupni moči v 
po ®niiIVobd°bju od leta 1995 do 2002 povečal od 61% na 69% 
evroniT'3 Sl0veni)a izboljšuje svoj položaj v primerjavi z 
'°čko tv Povpreč)em Prece) hitreje (vsako leto za eno strukturno 
naši re'e' ko< ostale države pristopnice. Za prihodnje je po 
že h ^en' mo9oče računati na nadaljevanje ugodnega trenda le, 
Polit k Prizadevania zasebnega sektorja in tekočo ekonomsko 
to so 4 V spremljale tudi nadaljnje institucionalne spremembe, e Potrebne za učinkovit vstop Slovenije v EU. V razširjeni 
re|..

se ''o Slovenija sicer nahajala v njenem dinamičnem delu z 
pa 

vn° dobro razvitim poslovnim okoljem in infrastrukturo vendar 
Pov dejstvo da, če želimo v naslednjih desetih letih preseči 
viš|^

no raven razvitosti EU, potrebujemo za 2.8 odstotne točke 
aktiv' ®osP°c'arsko rast od držav EU. To je dosegljivo le z 
reoi 

lr
|f
niem vsetl razvojnih potencialov v državi, še posebej v 

neizk zaostajajo v razvoju in ki imajo praviloma največje 
jn |(|||t

ori®čene razvojne potenciale (tako človeške vire kot naravno 
S0Ci urno dediščino). Poleg znanja je vse bolj pomemben tudi t.i. 

delitv"' l<apita1, ki Pomeni sposobnost sodelovanja, racionalne 
raz 

6 dela in doseganja soglasja, še posebej glede ključnih 
prav°Jnitl 'Droie'<,ov- Tudi socialni kapital je praviloma slabše razvit 
đru4*V man' razv'titl regijah. Civilna družba (nevladne organizacije, 
Slov V6ne or9an'2acije ter fundacije in ustanove) predstavlja v 
Sp ®n'l' ve|ik, še ne izkoriščen, razvojni potencial. Ob primernih 
razn atl 'e ,a segment družbe sposoben aktivirati mnoge in 
Osn Vrstne foveške potenciale in to na pretežno volonterski 

neizkoriščen potencial predstavlja javni sektor, ki se 
inta Preobraziti, povečati svojo konkurenčnost in 
obiek)aC'0na'iz'rati svoie poslovanje. Kljub posebnostim, ki so 
jih t ,no dejstvo, pa morajo tudi zanj veljati načela odličnosti, ki 9 ze učinkovito uveljavlja v zasebnem sektorju. 

lakonske spremembe so potrebne za nadgradnjo sedanjih rešitev 
kon'nsti,UC'0na'ni pospešek prenovi regionalne politike, ki 
zak 'nuirano Poteka v celotnem obdobju po sprejemu veljavnega jas 

na' skladno s kadrovskimi in finančnimi zmožnostmi, ter 
3k| °Vn° usklajeno z vključevanjem Slovenije v sistem strukturnih 
so u..0v in kohezijskega sklada EU. Skladno z veljavnim zakonom 
in s 8 V s,a,'s,i^n'h regijah oblikovane regionalne razvojne agencije 
kor ^ eti regionalni razvojni programi s čemer je bil narejen prvi 
Ure 

k oblikovanju razvojnih regij. Kot rezultat uspešnega 
razv t ve|iavne9a zakona je bila lokalna razvojna pobuda 
n. ' a do točke, ko so možni in potrebni nadaljnji koraki v smeri 
prj 6 krePitve. Tudi na državni ravni se je, pod močnim vplivom 
v Sjs?pnitl P°9ajanj in dejstva skorajšnjega sodelovanja Slovenije 
?av

s erTIU strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU, razvila 
cili 

s 0 koristnosti medresorskega sodelovanja in koordinirane, 
k0ra. USrT1eriene državne razvojne pobude. Zdaj so možni nadaljnji 
ravn''V Srner' krepitve razvojnih partnerjev na državni in regionalni 
re .1 ,er racionalizacije institucij in sredstev za doseganje ciljev 
info na'ne Politike. Napredek je bil narejen tudi na področju razvoja 
v 

macijskega sistema, ki zdaj omogoča učinkovitejše prijeme 
lokal medresorskega usklajevanja ter usklajevanja med n°, regionalno, državno in nadnacionalno ravnijo. 

renf'0^ zakona želi vzpostaviti strukture, ki bodo omogočile razvoj 
zas°ha'nih inovaciiskih sistemov s tesno povezavo javnega in 
za n 9a sektorja v okviru razvojnih regij. Pri tem naj bi šlo tudi 
^Povezovanje inštitutov in univerz, ki morajo v razvojnih regijah, 
ng 

Partnerji, sodelovati pri vzpostavljanju razvojne infrastrukture 
lnov°dr°^iU človeških virov ter tehnoloških in upravnih inovacij, 
lav aC''Ski sis'emi temeljijo na dvosmerni komunikaciji, od spodaj 
komK°r 'n ocl z9orai navzdol. Predlog zakona daje rešitve za 
k0n 

ac'i° obeh pristopov, ki se združujeta v predlaganem eptu regionalnega upravljanja oziroma regionalnega 
a9ementa. Takšen »mehak« pristop k razvoju učinkovito 

uporabljajo danes najuspešnejše države, kot sta Irska in Finska. 
Tudi v sosednji Avstriji npr., zaradi relativne velikosti dežel in 
malih občin na drugi strani, ta pristop uveljavljajo znotraj dežel, 
kot t.i. regionalni management. Dežela Štajerska ima 8 regionalnih 
managementov. 

Novosti, ki jih prinaša predlog zaklona, so tudi podpora 
nadaljnjemu razvoju regionalizma v Sloveniji. Predlog zakona sicer 
ne ureja vprašanja upravno-politične decentralizacije, ki naj bi jo 
prinesle pokrajine, vzpostavlja in krepi pa regionalne mehanizme 
za spodbujanje razvoja, ki jih bodo potrebovale tudi bodoče 
pokrajine. Z njimi želimo vzpostaviti in utrditi regionalno raven 
doseganja konsenza o razvojnih prioritetah. Predlaga se 
preoblikovanje sedanjih statističnih regij v razvojne regije in 
sedanjih programskih odborov za pripravo regionalnega 
razvojnega programa v regionalne razvojne svete. Predlaga se 
tudi vsebinska nadgradnja in jasnejše pozicioniranje obstoječih 
regionalnih razvojnih agencij. Predlagana institucionalna 
nadgradnja v regijah naj bi potekala usklajeno s projektom 
oblikovanja pokrajin. Rešitve, ki so vsebovane v predlogu zakona, 
dopolnjujejo projekt oblikovanja pokrajin na pomembnem segmentu 
regionalnega razvoja, ki naj bi bil ena ključnih izvirnih pristojnosti 
bodočih pokrajin. Predlog zakona gradi na veljavni zakonodaji s 
področja lokalne samouprave. Ureja pogoje za učinkovito izvajanje 
decentralizirane razvojne funkcije države s pritegnitvijo razvojnih 
partnerjev, še posebej gospodarstva. Po oblikovanju pokrajin bodo 
lahko strukture, ki jih predvideva predlog zakona, v veliki večini 
še naprej delovale v novih pogojih. Projekt spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja in projekt oblikovanja pokrajin sta vsebinsko 
usklajena. 

Nove zakonske rešitve so potrebne tudi za nadaljnji razvoj 
območnih razvojnih partnerstev znotraj sedanjih statističnih regij. 
Tudi same statistične regije so relativno velike teritorialne enote s 
prepoznavnimi in zelo različnimi območji, še posebej glede 
gospodarske razvitosti in tipa poselitve. Veljavni zakon ne 
omogoča, da bi se te posebnosti lahko odrazile v potrebni meri in 
ne ureja vprašanj povezovanja in učinkovitega pretoka razvojnih 
pobud, ki prihajajo iz lokalnih okolij. Predlog zakona na ravni 
območij ne predvideva posebnih javnih institucij. To je raven, ki jo 
vsebinsko obvladujejo in institucionalno vzpostavljajo občine in 
drugi lokalni razvojni partnerji. S predlogom zakona se želi le 
vzpostaviti pravila delovanja in povezovanja ter usmeriti celoten 
proces povezovanja za razvoj. Večinoma so ta partnerstva že 
vzpostavljena in so tudi že vzpostavila skupne razvojne institucije 
(območne razvojne agencije oziroma lokalne podjetniške centre) 
katerih ustanovitelji so večinoma občine in gospodarski partnerji. 
Razvile so se na podlagi programa vlade iz leta 1996 s katerim se 
je spodbudilo razvoj lokalnih pobud. Te institucije opravljajo 
pomembne naloge s področja razvoja malega gospodarstva, 
priprave in izvajanja lokalnih razvojnih projektov in zagotavljanja 
druge podpore lokalnim razvojnim iniciativam in nevladnim 
organizacijam. Podobne oblike poznajo tudi v drugih državah. 

Predlog zakona predvideva združevanje Javne agencije RS za 
regionalni razvoj, in Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo 
v Javno razvojno agencijo Republike Slovenije. Z združevanjem 
institucij na državni ravni, se želi doseči neposreden pozitiven 
učinek na javne finance oziroma, v novi združen instituciji se 
omogoča financiranje novih nalog, ki bi sicer zahtevale povečanje 
javnofinančnih sredstev. Zaradi izvajanja novih nalog povezanih 
z izvajanjem strukturnih skladov EU bi v institucijah, ki se združujejo 
prišlo do potreb po novih zaposlitvah. Z združevanjem bo 
zmanjšana potreba po novih zaposlitvah in omogočena večja 
specializacija zaposlenih v skupnih službah. Hkrati bo omogočeno 
združevanje posameznih vsebinsko povezanih aktivnostiv 
vsebinsko zaokrožena področja Javne razvojne agencije 
Republike Slovenije. 
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Projektnemu financiranju je namenjeno posebno poglavje, ki ureja 
povezovanje javnih in zasebnih sredstev za spodbujanje razvoja. 
Razvoja ni mogoče učinkovito spodbujati samo z javnimi sredstvi 
in še posebej ne v Sloveniji, ki se je s Strategijo gospodarskega 
razvoja Slovenije opredelila za koncept gospodarstvu prijaznega 
davčnega okolja z vzdržno ravnijo javnofinančnih obremenitev. 
Pritegnitev zasebnega sektorja je temeljno vodilo predloga zakona. 
Odraža se tako pri institucijah (regionalni razvojni svet v katerem 
je gospodarstvo enakopraven partner) kot tudi pri spodbudah, 
kjer se tudi predvideva pomembna udeležba gospodarstva pri 
financiranju ključnih razvojnih projektov. S predlogom zakona 
vzpostavljamo pogoje za takšno sodelovanje gospodarstva, ki 
doslej niso bili zagotovljeni. S tem želimo povečati učinkovitost 
regionalnih razvojnih programov in regionalne politike. 

Projektno financiranje je v primerjalnih ureditvah pojmovano kot 
način povezovanja javnih in zasebnih sredstev, s katero je mogoče 
izpeljati, voditi in financirati projekte praviloma z ustanovitvijo 
posebne pravne osebe t.im. projektne družbe. S projektnim 
financiranjem so v primerjalnih ureditvah realizirali številne projekte 
od izgradnje avtocest, mostov, muzejev, železnic, sistemov za 
ravnanje z odpadki ipd. do projektov turistične, šolske, 
zdravstvene in kulturne infrastrukture. Projektno financiranje 
temelji na finančni oceni zmožnosti projekta, da dolgoročno 
zagotavlja prihodke, ki bodo investitorjem poplačali vložena 
sredstva. Temelji na pogodbeno dogovorjenih tveganjih, ki jih 
sprejemajo zainteresirani partnerji, ki za izvedbo projekta 
ustanovijo projektno družbo. Osebe javnega prava po predhodno 
izvedeni študiji izvedljivosti opredelijo svoje pogoje sodelovanja 
glede na tip razvojnega projekta. 

Pri projektnem financiranju obstajajo različne oblike zasebnih 
investicij v javno infrastrukturo tudi, če ni namenjena javni službi, 
ki jih običajno označujejo kot BOT in podobni projekti (Build-Op- 
erate-Tansfer, Build-Ovvn-Operate, Rehabiiitate-Operate-Trans- 
fer in podobno). 

Kljub temu, da v Republiki Sloveniji še ni sprejet sistemski zakon 
o koncesijah, se je pojem koncesije v slovenskem pravnem redu 
že dodobra uveljavil in vključuje tudi povezovanje javnih in zasebnih 
sredstev za izvajanje različnih projektov. 

Zaradi pomanjkanja sistemskega koncepta koncesij je prišlo do 
oblikovanja velikega števila precej različnih pravnih ureditev 
koncesij. V posebne pravne ureditve koncesij predlog zakona ne 
posega. Potreba po pospeševanju zasebnih vlaganj v različne 
projekte (vlaganja v objekte naravne in kulturne dediščine, 
sofinanciranje projektov na zasebno pobudo) je privedla do 
posebnega poglavja predloga zakona, ki naj bi enotno uredil 
postopek povezovanja javnih in zasebnih sredstev, če s posebnimi 
zakoni ni določena drugačna ureditev, ustanovil posebno tehnično 
enoto za projektno financiranje v okviru javnega sklada za 
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 
ter opredelil spodbude, ki jih sklad dodeljuje za spodbujanje 
projektnega financiranja. 

Pregled pravnih ureditev koncesijskih razmerij (koncesije za 
izvajanje dejavnosti in koncesije za uporabo, izkoriščanje ali drugo 
posebno pravico na naravnem viru, na javnem dobru ali stvareh 
v javni lasti) v slovenskem pravnem redu, v katere predlog zakona 
ne posega: 

1) Koncesijo najbolj podrobno ureja Zakon o gospodarskih javnih 
službah (Ur. I. RS, št. 32/93 in 30/98; v nadaljevanju: ZGJS), ki na 
splošno ureja koncesijo gospodarske javne službe. 

2) Nekateri zakoni podrobneje urejajo koncesijo kakšne posebne 
gospodarske javne službe (npr. Zakon o varstvu potrošnikov 
(Ur. I. RS, št. 20/98, 25/98 in 23/99) ureja koncesijo za opravljanje 
javne službe na področju varstva potrošnikov; Zakon o blagovni 
rezervah (Ur. I. RS, št. 60/95 in 38/99) predvideva, da lahko Vlada 
RS za uvoz blaga osnovne preskrbe predpiše koncesijo, ki I 
omejena na kapitalske gospodarske družbe; Zakon o urejani 
naselij in drugih posegov v prostor (Ur. I. SRS, št. 18/84 in drugi) 
določa, da se prisilna izvršba odstranitve objekta ali dela objekta, 
del v zvezi z vzpostavitvijo prejšnjega stanja ali drugo oblik 
saniranja nedovoljenega posega v prostor ter dela v zvezi 
hrambo zaseženih predmetov opravljajo kot republiška javna 
služba na podlagi koncesij, ki se podeljujejo po regionalnem načelu. 
Zakon o obrambi (Ur. I. RS, št. 82/94, 44/97, 87/97,13/98, 33/001" 
87/01) določa, da lahko vojaško orožje in opremo prodaja, izvaZ.. 
ali uvaža le gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, 
pridobi koncesijo Vlade; poseben primer je Zakon o igrah na sre° 
(Ur. I. RS, št. 27/95, 35/97, 43/97, 22/00 in 85/01), ki določa, °a 

sme trajno prirejati klasične igre na srečo kot svojo dejavnost 
delniška družba, ki ima sedež na območju Republike Slovenije, 
če za to pridobi posebno koncesijo, koncesije pa predvideva tu 
za posebne igre na srečo in igralne salone, pri čemer gre za 

primer koncesije za neko dejavnost, ki ni javna služba, nad kater0 

pa želi imeti država poseben nadzor; Zakon o veterinarstvu (u ■ 
I. RS, št. 33/01, ureja javne veterinarske službe; Zakon o blagovni 
rezervah (Ur. I. RS, št. 60/95 in 38/99) ureja koncesijo za uv°z 

blaga osnovne preskrbe za oblikovanje blagovnih rezerv). 

3) Koncesije urejajo tudi številni zakoni na področju drugih javnih 
služb (imenovanih tudi negospodarske ali socialne javne s'uzt)® 
(npr. Zakon o zdravstveni dejavnosti (Ur.l. RS, št. 6/92, 26/92, 45 

94 - odločba US, 37/95, 8/96,59/99 - odločba US, 90/99 - poprave* 
odločbe US, 90/99, 98/99, 31/00, 36/00, 45/01 in 62/01 - Skl®p 

US) predvideva koncesijo za zdravstveno dejavnost, koncesij0 

za lekarniško dejavnost Zakon o lekarniški dejavnosti (Ur.l. R ■ 
št. 9/92,13/93 in 38/99), koncesije na področju socialnega varstv 
Zakon o socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 54/92, 42/94 - odločba 
US, 1/99, 36/00, 54/00 in 26/01) in koncesije na področji 
izobraževanja Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje 'n 

izobraževanja (Ur.l. RS, št. 12/96, 23/96, 22/00, 64/01 in 101/01 - 
odločba US)). 

4) Za koncesije za uporabo, izkoriščanje ali drugo posebno pravi°° 
na naravnem viru, na javnem dobru ali stvareh v javni lasti je 
temeljni predpis nedvomno Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, = • 
32/93, 44/95, 1/96, 9/99, 56/99 in 22/00; v nadaljevanju: ZVO), 
določa, da lahko republika ali lokalna skupnost proti plačilu po°e 
koncesijo na naravni dobrini (opredeljeni kot naravno javno dobro, 
naravni vir in/ali naravna vrednota), ki je v njeni lasti, pravni a 
fizični osebi, če je ta usposobljena za njeno upravljanje, rabo a 
izkoriščanje. Poleg tega dva zakona še posebej urejata koncesij 
na naravni dobrini: Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije (Ur. I. RS, št. 10/93, 68/95, 1/96 in 23/96) 
ureja koncesijsko pogodbo (s smiselno uporabo ZVO) za gozdove. 
Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Ur. I. RS, št. 57/96 i" 
7/99) ureja podeljevanje koncesije za rabo delov parka; podoben 
Zakon o naravnem rezervatu Škocjanski zatok (Ur. I. RS, št. 20 
98) ne govori o koncesiji na naravni dobrini, ampak o koncesiji za 
upravljanje rezervata, ki je javna služba. Ta zakon in Zakon ° 
telekomunikacijah (Ur. I. RS, št. 30/01; ki govori o koncesiji za 

telekomunikacijske storitve, pogojene z uporabo de'3 

radiofrekvenčnega spektra, pri čemer gre v bistvu za koncesij0 

za uporabo radiofrekvenčnega spektra, ki je naravna dobrina) 
urejata tako tudi koncesijo za izvajanje neke dejavnosti, kar kaže 
na precejšnje prepletanje obeh vrst koncesij. 
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varefk°na ° varstvu ku,tume dediščine določa izvajanje dejavnosti 
2g kulturne dediščine na podlagi dovoljenj in koncesij (27. - 

Pridobitev koncesije na grajenem javnem dobru sistemsko ni 
Ure

|en3' Zakon o javnih cestah (Ur. I. RS, št. 29/97 in 18/02) pa 
čem esii° za graditev javne ceste in objektov na njej, pri 
sai 6r tUd' v ,em primeru ne gre za gospodarsko javno službo, Saditev sama po sebi ni zagotavljanje neke storitve javnosti. 

nlriSt' ^os,0Pek podelitve koncesije je v omenjenih zakonih precej 
30/0

Orečen- Zakon o javnih naročilih (Ur. I. RS, št. 39/00,102/00 in 
■ v nadaljevanju: ZJN-1) je poskusil urediti nedorečenosti in 

pr6*st postopka v 133. členu, kjer je za podelitev koncesij 
(čip '3lsana smiselna uporaba nekaterih določb tega zakona 
dol n°v °d 65. do 71.), hkrati pa ta člen vsebuje tudi nekatere 
os h ° 0 koncesionarjevi oddaji del svojim povezanim 
Nart i-™ 'n tre,i'm usposobljenim ponudnikom, ter o uporabi revizije. 
2 l'

e tudi Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
jav 6,0 'n v ^'enu dopušča zasebna vlaganja v 
infr ° ln,rastrukturo (objekti in omrežja, ki so opredeljeni kot javna 
služh\trUktUra na P°dročiu iavnih s,užb ali javnih gospodarskih 
Pod r razen v Primerih ko za posamezna področja pogoje za 
obu8 koncesije uredi poseben zakon. Citirani člen določa 
2 

ezne sestavine pogodbe med neposrednim uporabnikom in 
Zjm 'nvestitoriem. odkazuje na smiselno uporabo 133. člena 
Dri t"1 ^r' 'z'30ru zasebnega investitorja ter nalaga ministru, 
i>„ °'nemu za finance, da predpiše podrobnejša navodila za 
Potega člena. 

PrcTt? '508'0P'W)vnih določb predloga zakona, ki se nanašajo na 
k0n ?° ,inanciranje, ni posegati v obstoječo pravno ureditev 

«*i>in postopke podelitve koncesij, ampak ureditev postopka 
pr 

ef°vania javnih in zasebnih sredstev za izvajanje različnih 
jektov, ki jih drugi zakoni ne urejajo. 

6n vzpostavitve posebne tehnične enote v javnem skladu 
po re9'°nalni razvoj in spodbujanje poseljenosti slovenskega 
0r 

ezelia je zagotoviti enoto, ki bo informirala, svetovala, 
fina iZ'rala usPosabljanja ,er spodbujala vse oblike projektnega 
po nciranja. Navedeni sklad bo tudi dodeljeval spodbude za 
p efovanie javnih in zasebnih sredstev za izvajanje projektov s 

Jektnim financiranjem. 

3- Povzetek stanja in potrebnih sprememb 

^eh°na'no in Pros,orsko uravnotežen razvoj je eden temeljnih ^ , anizmov izvajanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. 
m 

ani.znii regionalnega razvoja obsegajo splet številnih politik, 
njimi prostorskega načrtovanja, zemljiške politike, politike 

po|!°,a Podeželja, politike varstva naravne in kulturne dediščine, 
Pod k *man'ševanja razlik v zdravju in determinantah zdravja in 
SDorih-0, v Povezavi s povečano samostojnostjo regij pri 
ra?vt 'U las,ne9a razvoja zmanjšujejo regionalne razlike v 
viđik °rei 'e spodbujanje regionalnega razvoja eden ključnih 0v spodbujanja trajnostnega razvoja v Sloveniji. 

let v
8ni'a 'e P° odločitvi za reformo regionalne politike konec 90 

za ?.adn'ih štirih letih vzpostavila osnovne institucionalne pogoje nkovito regionalno politiko: 
vzpostavljen zakonski okvir (leta 1999 je bil sprejet Zakon o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSSRR), v 

. nas|ednjih letih pa še podzakonski akti). 
skladno z ZSSRR sprejet strateški okvir: Strategija 
9°spodarskega razvoja Slovenije in Strategija regionalnega 

. razvoja Slovenije. 
skladno z ZSSRR in zakonom o javnih financah sprejet 
Programski okvir na ravni države in regij: Državni razvojni 
Pr°gram do leta 2006, Enotni programski dokument 2004- 
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2006 in programi čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Italijo, 
Madžarsko in Hrvaško (usklajevanje teh dokumentov z 
Evropsko komisijo naj bi bilo zaključeno do konca leta), enajst 
regionalnih razvojnih programov sprejetih na občinskih svetih 
in usklajenih v okviru vladnega Sveta za strukturno politiko 
(Regionalni razvojni program Podravja je v zaostanku vendar 
pa naj bi bil tudi ta sprejet še v letošnjem letu), 
skladno z ZSSRR vzpostavljen institucionalni okvir 
spodbujanja regionalnega razvoja: vladni Svet za strukturno 
politiko, Služba Vlade RS za strukturno politiko in regionalni 
razvoj, Javna agencija RS za regionalni razvoj, Javni sklad 
RS za regionalni razvoj, mreža 12 regionalnih razvojnih agencij, 
mreža 37 lokalnih podjetniških centrov, 
zaključena pristopna pogajanja z EU (13. december 2002 na 
vrhu v Koebenhavnu). Na področju regionalne politike in 
strukturnih skladov bo Slovenija v obdobju 2004 - 2006 iz 
naslova strukturne in kohezijske politike EU deležna skupno 
404 milijonov evrov razvojnih sredstev, od tega 236 milijonov 
iz strukturnih skladov in 168 milijonoviz Kohezijskega sklada, 

vzpostavljen sistem rednega spremljanja in nadzora nad 
izvajanjem regionalne politike (Poročilo o razvoju Urada RS za 
makroekonomske analize in razvoj, Poročilo o regionalnem razvoju 
2003, Informacijski sistem Javne agencije RS za regionalni razvoj 
- ISARR). 

Reforma regionalne politike je, ob vzpostavljanju naštetih osnovnih 
pogojev za skladen regionalni razvoj, v zadnjih letih dala tudi 
druge pozitivne rezultate. Večja je pozornost javnosti in politike za 
regionalno problematiko, narejeni so bili pomembni prvi koraki pri 
graditvi partnerstva za razvoj med državo, regijami, občinami, 
delodajalci, delojemalci in civilno družbo, povečal se je obseg 
raziskav in ekspertiz s področja regionalnega razvoja. Ob pripravi 
regionalnih razvojnih programov je bil v regijah spodbujen razvoj 
t.i. socialnega kapitala (mobilizacija institucij in posameznikov, ki 
imajo neposredni interes za razvoj v njihovem lokalnem okolju), 
ki se v sodobnih teorijah gospodarskega razvoja navaja kot ključni 
dejavnik nacionalne konkurenčnosti in gospodarske rasti. 
Izboljšano je bilo sodelovanje ministrstev pri usmerjanju razvojnih 
spodbud in reševanju tekočih problemov, bistveno je bila povečana 
zaloga znanj o pripravi in izvajanju projektov na regionalni in lokalni 
ravni, pridobljena so bila nova znanja o evropski strukturni in 
kohezijski politiki. Povečalo se je tudi zanimanje politike in vlade 
za področje skladnega regionalnega razvoja kar najbolje ponazarja 
imenovanje ministrice, ki je pristojna samo za regionalni razvoj. 
Tudi v najnovejšem vladnem programu za učinkovit vstop v EU je 
regionalnemu razvoju posvečeno posebno poglavje. 

Poročilo o regionalnem razvoju 2003 na drugi strani ugotavlja, da 
je pri izvedbi reforme še precej »implementacijskega deficita«: 

preveliko naslanjanje regionalne politike na javnofinančna 
sredstva in sistemske nedorečenosti (manjkajoče zakonske 
podlage), ki onemogočajo pritegnitev gospodarstva za 
učinkovito povezovanje javnih in zasebnih sredstev, 
še vedno nezadostna ministrska koordinacija, 
nedorečenosti v sistemu financiranja skladnega regionalnega 
razvoja, 

- strokovna spornost ugotavljanja ravni razvitosti na ravni občin 
in nepreglednost v opredelitvi ciljnih območij regionalne politike 
(liste občin s posebnimi razvojnimi problemi A, B, C in liste 
regij A, B, C in D), 
nedorečen status regionalnih razvojnih agencij (vloga v 
sistemu, težave pri financiranju), 
pomanjkanje dobrih projektov iz manj razvitih območij, še 
posebej gospodarskih, 
nerazrešeno vprašanje kako doseči specializacijo regij in 
kako učinkovito določati prioritetne regionalne projekte, 
primanjkljaj znanj iz razvojne ekonomike in projektnega 
managementa na vseh ravneh in še posebej na regionalni, 
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še vedno ne dovolj razvito in uveljavljeno vrednotenje 
projektov, programov in politik (pomanjkljiva znanja, 
metodologije in izkušnje), 

V štirih letih izvajanja veljavnega zakona so se pokazale naštete 
in druge pomanjkljivosti. Nekatere zahtevajo čas, da udeleženci 
v regionalnem razvoju pridobijo potrebna znanja in izkušnje. Druge 
zahtevajo finančna sredstva, ki so redka, še posebej, če gre za 
javnofinančne vire. Tretje pa bi bilo mogoče odpraviti s 
spremembami in dopolnitvami zakonodaje. 

Pri dopolnjevanju sistema regionalne politike smo upoštevali 
slovenske značilnosti in dosedanje izkušnje pa tudi napredek v 
znanosti in mednarodne trende. Glede prvega pričujoče teze 
temeljijo na Poročilu o regionalnem razvoju 2003. V nadaljevanju 
pa so po mednarodnih raziskavah povzete osnovne značilnosti 
spremenjene paradigme regionalne politike v razvitih državah in 
dan mednarodno pravni primerjalni pregled. 

III. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH DRŽAV ČLANIC EU IN DRŽAV 
PRISTOPNIC K EU 

1. Primerjalni pregled regionalnih politik v državah 
članicah EU 

Po 2. svetovni vojni je regionalna politika temeljila na lokacijskih 
teorijah, ki poudarjajo naslednje ključne dejavnike: stroški zemljišč, 
transportni stroški, velikost trga in razpoložljivost delovne sile. 
Zato je bila regionalna politika usmerjena na zagotavljanje poceni 
zemljišč in poslovnih prostorov, na zmanjševanje stroškov delovne 
sile in investicij in na subvencioniranje transportnih stroškov v 
določenih problemskih območjih. Čeprav so bile med državami v 
Zahodni Evropi znatne razlike, je bil temeljni pristop podoben. 
Zmanjševanje razlik med regijami, na osnovi določitve problemskih 
območij. Problemska območja so določili na osnovi izbranih 
kazalnikov. Spodbude so bile predvsem naslednje: finančne 
spodbude, investicije v infrastrukturo, investicije državnih podjetij 
in omejitve investiranja v razvitih delih države (npr. Francija, Grčija, 
Nizozemska, Velika Britanija). V nekaterih državah je bil poudarek 
na razvoju posameznih razvojnih polov (večja mesta z okolico). 

Z ekonomsko krizo v 70-ih letih (naftni krizi) se je pomen regionalne 
politike zmanjšal in posledično so se povečale tudi regionalne 
razlike. V 80-letih je bila uveljavljena politika, ki je nasprotovala 
aktivni vlogi države v gospodarskem razvoju, kar je še dodatno 
zmanjšalo pomen regionalne politike in s tem tudi obseg sredstev 
namenjen regionalni politiki. 

Konec 80-ih let pa je v gospodarski politiki spet postala pomembna 
regionalna dimenzija, tako zaradi decentralizacije, razvojnih 
agencij, kakor tudi lokalnih iniciativ (bottom-up). Spodbujanje 
regionalnega razvoja je temeljilo na endogenem razvoju z velikim 
poudarkom na razvoju in prenosu tehnologije (tehnološki in 
znanstveni parki). Razvile so se tudi nove teorije kot je teorija 
industrijskih okrožij (industrial milieux) in teorije grozdov in mrež 
(clusters and networks). Poudarek je bil na ustvarjanju, prenosu 
in uporabi znanja in informacij, kar je omogočilo inovacije in trženje. 
Tu imajo pomembno vlogo medinstitucionalne povezave zaradi 
česar naj bi bile regije brez usposobljene delovne sile, brez 
izobraževalnih organizacij, brez razvite mreže dobaviteljev, brez 
socialnega kapitala in brez raziskovalnih organizacij 
nekonkurenčne in »obsojene« na nizkotehnološko proizvodnjo. 

Razvoj je vse bolj temeljil na strateškem planiranju, k čemer je 
dodatno pripomogla reforma strukturnih skladov leta 1988. Tako 
smo danes priča regionalni politiki, ki temelji na ustvarjanji1 

bogastva in ne na redistribuciji le-tega. Regije so postale vir 
nacionalne konkurenčnosti, kjer je izredno pomembna vlog3 

centrov (mesta kot motorji razvoja). Čeprav regionalna rav°n 

pridobiva na pomenu, pa ima še vedno centralna oblast vitalno 
vlogo pri pripravi in koordinaciji regionalne politike. Pri spodbudan 
je opazen premik od ozkih regionalno-razvojnih spodbud 
širšemu pristopu. 

Trend se nadaljuje tudi v zadnjih desetih letih. V 90-ih letih sm° 
priča pomembnim spremembam procesa regionalne rasti, ki za 
razliko od prejšnjih sprememb zahtevajo nov pristop k regionaln' 
politiki in k spodbujanju regionalnega razvoja. Razlogi so predvsem 
v spremembi faktorjev konkurenčnosti. Inovativnost je danes 
glavna konkurenčna prednost podjetij in je tako tudi v veliki mej1 

predpogoj za uspešnost podjetij v današnji družbi znanja (knov 
edge economy). Za družbo znanja je značilno, da se poudarek|Z 

investicij v fizični kapital seli k učenju in k investicijam v ustvarjanje 
novega znanja. To vpliva na faktorje konkurenčnosti podjetij. Ti s® 
sedaj kakovost, prilagodljivost, tržna usmerjenost, odličnos 
proizvodov, poprodajne storitve in so nadomestili stroškovne 
faktorje konkurenčnosti. Takšni faktorji konkurenčnosti zahtevaj0 

učinkovito organiziranost, veliko znanja ter razvojne aktivnosti- 
To zahteva tudi drugačno razvojno politiko države, regij, meS 1 

občin in predvsem podjetij. Ker so faktorji konkurenčnosti redki in 
omejeno gibljivi, je na pomenu pridobila konkurenčnost posamezne 
lokacije. Ta zahteva dostopnost trde (transportna, informacijska, 
komunalna,...) in mehke (izobraževalne organizacije, 
organizacije, tehnološka infrastruktura, svetovalne organizacij0' 
finančna podpora,...) infrastrukture, razpoložljivo visok" 
izobraženo in usposobljeno delovno silo, kakovostno življenjsko 
okolje ter fleksibilno in strateško razmišljajočo regionalni 
nacionalno in nadnacionalno upravo. 

Tako imamo med članicami EU trend vse večjega poenotenj® 
pristopov spodbujanja regionalne politike, čeprav so m0đ 

državami še vedno precejšne institucionalne razlike, kar je 
posledica različnih motivov, ki so odvisni od zgodovine, regionalni11 

razlik in upravno-pravne ureditve v posamezni državi. Držav0 

članice EU je možno združiti v 4 skupine: 
- kohezijske države (Grčija, Irska, Portugalska, Španija): z® 10 

države velja, da je glavni cilj razvoj na nacionalni ravni, čepr®v 

je pomemben tudi razvoj na regionalni ravni in tudi pridobiv® 
na pomenu (npr. funkcionalni regiji na Irskem, ustanavljanj0 

regionalnih razvojnih agencij na Portugalskem). V teh država" 
se nahaja tudi večina najmanj razvitih regij EU, 
Nemčija in Italija: za ti dve državi velja, da sta z vidika razvoj® 
dualni državi (v Italiji odnos sever-jug, v Nemčiji odnos zahod; 
vzhod), kjer je regionalna politika osredotočena v manj 
razvitem delu, vendar pa obe državi vodita regionalno politik0 

tudi v razvitem delu države (strukturno prilagajanje), 
"Severna Evropa" (Benelux, Danska, Francija, Velika Britanija- 
Avstrija): v teh državah regionalni problemi niso zelo velik1' 
čeprav so v nekaterih regijah pomembni, tako iz vidik® 
strukturnega prilagajanja, kakor tudi iz vidika stopn)0 

brezposelnosti. V teh državah regionalna politika sama P° 
sebi ni zelo pomembna, kljub temu pa vse postavlja)® 
regionalno konkurenčnost kot enega temeljnih nacionaln"1 

ciljev, 
nordijski državi (Finska, Švedska): regionalni problemi v t0n 

dveh državah so povezani z izredno redko poseljenost)0 

ozemlja, v primeru Finske pa tudi z visoko stopni0 

brezposelnosti. 

poročevalec, št. 18 10 19. februar2004 



Tabela: Spremenjena paradigma regionalne politike 
Kriterij • Klasična Moderna 
Teoretična osnova Lokacijska teorija: ključni faktorji razvoja so 

proizvodni stroški in razpoložljivost delovne sile 
Teorije učeče se regije: ključni faktorji so 
inovacijsko okolje, mreže, grozdi 

Značilnosti politike 
_ Namen Enakost ali učinkovitost Enakost in učinkovitost 

Cilj Nova delovna mesta, nove investicije Izboljšana konkurenčnost (podjetništvo, 
inovacije, znanje) 

Obse/; aktivnosti Ozek Širok (več sektorski) 
Način delovanja Reaktiven, projektno zasnovan Proaktiven. strateški 

.Struktura politike 
_Območje Problemska območja Vse regije 
Analitična osnova Kazalniki SWOT analize resi j, regionalni foresight 
Ključni inštrument Spodbude Razvojni program 
Ključna aktivnost Pomoč podjetjem, trda infrastruktura Poslovno okolje, mehka infrastruktura 
Organizacija 
Način določanja politike Centralizirano (top-down) Kolektivno - partnersko 

_Ključna institucija Centralna oblast Regijska oblast 
Partnerji Ni Lokalne vlade, nevladne organizacije, 

socialni partnerji 
Administracija Enostavna/racionalna Kompleksna/razvojna 
Izbor projektov Notranji Participativen 
Časovnica Ni Večletna perspektiva 
Vrednotenje 
Cas Končno (ex-post) Predhodno, vmesno, končno 
Rezultati Merljivi Težko merljivi, še posebej kratkoročno 
Vir: Bachtler John, Yuill Doughs .2001. str. 12 

okr3 novega tisočletja se je trend poenotenja pristopov še 
Polit i!"' kar 'e v vellki meri Posleclica regionalne politike EU in 1 konkurence (ureditev državnih pomoči). 
prj 
2av'3renOSU izkušen) drugih držav v Slovenijo se je potrebno 
uren ra2''k mec' posameznimi državami v npr. upravno-pravnih 
mah Slovenija kot država ima določene posebne značilnosti: 
ren '' razv'ta regionalna pripadnost, raznolikost, zanemarjanje 
prj'0na,nega razvoja v začetku 90-ih, odsotnost pokrajin, 
2a 

ačnost urbanih centrov v naši bližini (npr. Trst, Graz, 
i*kuš j )' ^ar VSe vP"va na n10*00^ prenosa določenih tujih 

Speljevanju obravnavamo naslednji nabor držav: Finska, 
UraiH'^3, Franc'ia' Nemčija, Velika Britanija, Malta in Avstrija. 

spodbujanja regionalnega razvoja v teh državah je zelo 
j6 

na in če primerjamo Slovenijo z navedenim naborom držav, 
nam še najbližji model Finske, saj ima Finske nekatere 

v °°n°sti z nami (relativna majhnost, odsotnost pokrajin, kriza 
. acetku 90-ih let, raznolikost). Zato je ta model med vsemi 

avami najbolj podrobno prikazan. 

F'nska 

>> ima tri upravne ravni: občinsko raven (425), regionalno 6n (20) in državno raven. 

reQSl*a 'ma Probno kot Slovenija, dolgo zgodovino spodbujanja 
nalnega razvoja, ki jo delimo v štiri obdobja: 

^ 60-lh in 70-ih je regionalna politika temeljila na industrializaciji 
(usmerjanje industrijskih naložb, državni sklad za spodbujanje 
razvoja), 
y 70-ih in v 80-ih je bil poudarek na državi blaginje 
(redistribucija), 
* 90-ih regionalna politika temelji na programskem pristopu 
'cilj je družba znanja, inovativne regije, ki postanejo dejavniki 
Paniranja in izvajanja programov), 

po letu 2001 uvajajo policentrični razvojni koncept, ki temelji 
na nacionalni in regionalni inovacijski politiki (R&D kot podpora 
razvoju storitev, centri odličnosti za specifična tehnološka 
področja, vključevanje univerz in politehnik v regionalni razvoj, 
regionalne razvojne strategije različnih resorjev). 

Podobno kot v večini držav članic EU je bil razvoj finske regionalne 
politike pod velikim vplivom regionalne politike EU.Tako smo priča 
prehoda iz ožjega pojmovanja regionalnega razvoja k širšemu 
pojmovanju regionalnega razvoja, ki temelji na spodbujanju razvoja 
regij (ne pa zgolj na spodbujanju ožjih teritorialnih enot), na 
programskem pristopu, partnerstvu in sofinanciranju. 

Sedanja finska regionalna politika temelji na Zakonu o regionalnem 
razvoju (602/2002), ki je začel veljati 1.1.2003 in je nadomestil 
zakon iz leta 1993. Osnovni cilj zakona je spodbujanje 
konkurenčnosti, ustvarjanje pogojev za gospodarsko rast ter 
razvoj in povečano zaposlenost, kar naj bi omogočilo blaginjo 
prebivalstva in trajnostni razvoj. Naslednji cilj je zmanjševanje 
regionalnih razlik, pri čemer je poudarek dan značilnim razvojnim 
potencialom regij. Spodbujanje regionalnega razvoja na Finskem 
je skupna odgovornost države in občin, ki so dolžne povezovati 
se v okviru regionalnih svetov. Odgovornost za oblikovanje 
nacionalne strategije in ciljev regionalnega razvoja je dana Področju 
za regionalni razvoj v okviru Ministrstva za notranje zadeve, ki 
ga vodi eden od dveh ministrov v tem ministrstvu. Področje za 
regionalni razvoj je odgovorno za koordinacijo, spremljanje, 
vrednotenje in ocenjevanje priprave ter izvajanja regionalnih 
programov. Vlada z uredbo določi ministrstva (v primeru Finske: 
ministrstvo za notranje zadeve, ministrstvo za trgovino in 
industrijo, ministrstvo za delo, ministrstvo za kmetijstvo in 
gozdarstvo, ministrstvo za šolstvo, ministrstvo za promet in zveze, 
ministrstvo za okolje, ministrstvo za socialne zadeve in zdravje, 
ministrstvo za pravosodje in ministrstvo za obrambo), ki so dolžna 
opredeliti regionalni vidik njihovih programov ter obseg financiranja 
ukrepov za določeno obdobje, na podlagi prednostnih ciljev 
regionalne politike. Ob tem so dolžna upoštevati tudi regionalno 
specifične cilje, ki so opredeljeni v regionalnih programih. Obseg 
financiranja se določa v okviru letnih proračunov. 
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Pri tem država izvaja številne programe, ki omogočajo inovativnost 
regij s spodbujanjem razvoja centrov odličnosti in znanja ter njihovo 
specializacijo in povezavo z univerzami in visokošolskimi 
ustanovami. Koncept centrov odličnosti in znanja (Centre of Ex- 
pertise) pomeni nadgradnjo koncepta tehnoloških parkov, ki so 
se na Finskem začeli ustanavljati v 80.letih 20.stoletja, polno 
zaživeli v začetku 90.let in se po letu 1994 preoblikovali v koncept 
centrov odličnosti in znanja (glej grafikon v prilogi). Na nacionalni 
ravni je koncept podprt z javnimi razpisi, ki omogočajo 
konkurenčnost, hkrati pa zagotavljajo osnovno (katalitično) 
financiranje projektov.V obdobju 1999-2002 je bilo zato namenjenih 
20 milijonov evrov. Glavni cilj je doseganje kritične mase z 
specializacijo in grozdenjem, osredotočenje na konkurenčnost v 
svetovnem merilu, povezovanje različnih subjektov - predvsem 
z vidika optimizacije virov. Program vodi odbor na državni ravni, 
v katerem so zastopani predstavniki ministrstev (notranje zadeve- 
regionalni razvoj, šolstvo, gospodarstvo, delo, kmetijstvo in 
gozdarstvo, zdravje in socialne zadeve), predstavniki 
gospodarstva, mest, regij, univerz ter neodvisni strokovnjaki, 
izvaja pa se v 22 regionalnih programih. S tem programom so 
dosegli izjemno mobilizacijo različnih segmentov, tako so v letu 
2001 vključili 3075 podjetij, 460 raziskovalnih ekip in 480 drugih 
ustanov, 1100 vrhunskih svetovalcev in 430 strateških svetov. V 
obdobju 1999-2002 so s tem programom ustvarili 5700 novih 
delovnih mest na področju visokih tehnologij, ohranili 5100 delovnih 
mest, ustanovili 316 podjetij s področja visokih tehnologij, razvili 
1400 inovacij in produktov ter v izobraževanje vključili 28000 
prebivalcev. 

Poleg tega izvaja Ministrstvo za notranje zadeve tudi program 
razvoja regionalnih središč s podporo razvoju in pripravi nosilnih 
projektov, ki omogočajo večjo specializacijo regij, odlične 
komunikacije, kreativno okolje in večanje socialnega kapitala, 
hkrati pa omogoča subregionalizacijo poslovnih storitev. Za ta 
program ministrstvo namenja letno 8,2 milijona EUR, kar 
predstavlja polovico vrednosti celotnega programa. Določitev 
upravičenih regij velja za tri leta, ko se opravi vmesno vrednotenje 
in presodi o nadaljnji podpori posameznim programom. Trenutno 
se izvaja program v 34 središčih, od skupno 41, ki so kandidirali 
na razpisu. Z vidika regionalnega razvoja je pomemben tudi pro- 
gram prenove podeželja, v ves razvojni proces pa se pomembno 
vključujejo sredstva iz EU strukturnih skladov. Ministrstvo izvaja 
tudi pilotni projekt za preverjanje učinkovite uvedbe pokrajinske 
organiziranosti na izbrani regiji Kainuu, ki bo potekal do leta 2006, 
ko bo podana končna ocena in priporočila za uvedbo pokrajin na 
državni ravni. 

Podobno kot Slovenija v Strategiji regionalnega razvoja, je Finska 
v svojem zakonu o regionalnem razvoju izpostavila naslednja 
dva cilja: povečanje regionalne konkurenčnosti in blagostanja 
prebivalstva na podlagi učinkovitosti ter ob spoštovanju načel 
trajnostnega razvoja. Poleg tega pa naj bi regionalna politika 
zagotovila zmanjševanje razvojnih razlik ter skladen razvoj med 
regijami. Kot najpomembnejši dejavnik uspešne regionalne politike 
so izpostavili odličen izobraževalni sistem od osnovnega šolstva 
do univerze. 5,2 milijona prebivalcev ima 20 univerz in 25 
neodvisnih visokošolskih središč. 

Uspešnost finskega modela gospodarskega in regionalnega 
razvoja se potrjuje tudi v svetovnem merilu, saj jo je Svetovni 
gospodarski forum v svoji primerjalni analizi že drugo leto 
zapovrstjo uvrstil na prvo mesto med deseterico najbolj 
konkurenčnih svetovnih gospodarstev. Ob dejstvih kot so visoka 
stopnja naravoslovnormatematičnih znanj, uporaba visokih 
tehnologij, razširjenost interneta v osnovnih šolah, visok delež 
izdatkov podjetij za razvoj in raziskave ter sodelovanje med 
univerzami ter gospodarstvom, je visoka gospodarska rast tudi 

posledica specifično usmerjanih vladnih politik, čeprav se 
mnogokrat zdi, da je v globaliziranem svetu vloga le -te manjša- 

Spodbujanje regionalnega razvoja na Finskem je skupna 
odgovornost države in občin. Državo predstavlja vlada, ki določi 
cilje spodbujanja regionalnega razvoja. Državne oblasti moraj0 

pri zasledovanju nacionalnih razvojnih ciljev in spodbujanju 
njihovega uresničevanja, vrednotiti vplive nacionalnih politik na 
regionalni razvoj. Odgovorno ministrstvo je Ministrstvo za notranje 
zadeve, ki pokriva tudi vprašanje lokalne samouprave. Na 
področju nacionalne regionalne politike je ministrstvo odgovorno 
za: 

- formuliranje nacionalnih ciljev regionalnega razvoja 
sodelovanju z ostalimi ministrstvi in regionalnimi sveti, 
koordinacijo priprave, spremljanja in vrednotenja štiriletni 
regionalnih strateških programov (RSP) v sodelovanju z 
ostalimi ministrstvi in regionalnimi sveti in če je potrebno, 
pomaga regionalnim svetom pri pripravi RSP in ostali 
programov, ter pri dodeljevanju pomoči. 

Pomembno je tudi, da država harmonizira organizacijo regionalni 
izpostav (služb) različnih ministrstev, kakor tudi njihovo delovanje- 
V zadnjem času je uspelo vladi uskladiti delovanje regionalni 
izpostav ministrstev odgovornih za zaposlovanje, kmetijstvo tn 

industrijo. 

Občine, trenutno jih je 425, imajo pomembno vlogo v spodbujanji 
razvoja, vendar pa so zaradi svoje majhnosti in finančne šibkos 
na regionalni ravni neuspešne, kljub temu, da se za opravljan 6 

določenih nalog medsebojno povezujejo. Zato je Finska ustanovila 
regijske svete. Sestavljajo jih predstavniki občin in sicer J0 

povezovanje občin obvezno. Tako je bilo z odločitvijo Vlad0 

1.3.1998 ustanovljeno 20 regij (land ima poseben status) |n 

vsaka regija ima svoj regijski svet. Regijski sveti imajo na področju 
spodbujanja razvoja naslednje naloge: 

So odgovorni za razvoj regij v sodelovanju s centralno ravnjo- 
So odgovorni za pripravo in potrditev regionalnih stratešk'n 

programov (RSP). 
- Pripravljajo letne izvedbene plane temelječe na RSP v 

sodelovanju z državnimi oblastmi, občinami in ostali"" 
udeleženci, ki sofinancirajo dogovorjene aktivnosti. 
So odgovorni za pripravo programov za strukturne sklade- 

- Spodbujajo medregionalno in ostale oblike sodelovanja ot^'n 

in regij, kakor tudi ostalih udeležencev zasebnega in javneg® 
prava. 

- Spremljajo razvoj v regijah in njenih delih. 
- Mednarodno sodelovanje v okviru njihovih pristojnosti. 

Dodeljujejo tudi državno pomoč. 

Pomembno je, da so regijski sveti odgovorni tudi za regionalno 
prostorsko načrtovanje v skladu z zakonom. 

RSP so temeljni strateški dokumenti regionalne politike. Vsa* 
regionalni svet mora pripraviti RSP za določeno (fiksno) obdobje- 
Ta vsebuje regijske cilje, temelječe na potrebah in potencial''1 

regije, najpomembnejše projekte in ostale potrebne ukrepe za 
dosego ciljev in financiranje RSP. Pri pripravi RSP je potrebno 
upoštevati regionalni prostorski plan, nacionalne cilje regionalnega 
razvoja, regionalno planiranje različnih administrativnih sektorje^ 
in ostale programe, ki imajo vpliv na regijo. Priprava RSP poteka 
skupaj z državnimi oblastmi, občinami in organizacijami ki s° 
vključene v regionalno planiranje. RSP se pripravijo za obdobje 
let (občinski sveti imajo 4 letni mandat). Potrdi jih najvišji organ 
regionalnega sveta. Po potrebi se RSP revidirajo. Državne oblas i 
upoštevajo RSP pri svojem delovanju, spodbujajo njihov0 

uresničevanje in spremljajo učinke njihovih politik na regionaln' 
razvoj. 
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Don 
dok SB 'zva'ai° Preko izvedbenih planov. Izvedbeni plan je letni . "ment- Za pripravo je odgovoren regionalni svet. Vsebuje 
.9 najpomembnejših projektov in ostalih ukrepov pomembnih 

in IZVajanie ^SP in posebnih programov, skupaj z oceno sredstev 
ob

v,lrov financiranja. Pripravi se v sodelovanju z državnimi oblastmi, 
'nami in ostalimi udeleženci, ki sofinancirajo aktivnosti. 

žava lahk0 pripravi tudi posebne programe, ki pa morajo biti 
s °Vn° omejeni, potrebno pa je zagotoviti tudi ustrezna finančna 

astva (npr. razvoj otokov, razvoj podeželja, program krepitve 

m Jis centrov in njihovo medsebojno sodelovanje,...). Finska 
r .. vserrii skandinavskimi državami najbolj spodbuja razvoj 

9'lskih centrov s ciljem policentričnega razvoja države. 

K'iub razvoju na celotnem ozemlju pa ima Finska, zaradi 
centracije in intenzivnosti pomoči, določena razvojna območja, 

nova je delitev na subregije (raven NUTS 4), ki temelji na 
prjV®20vanju občin. V kontinentalnem delu Finske je 79 subregij. 

sto ,vi subregij se upoštevajo predvsem migracije, javne 
Dbih sodelovanje med občinami in transportne povezave. "ev na subregije je v pristojnosti Ministrstva za notranje zadeve, 
. se m°ra posvetovati s prizadetimi občinami in regionalnimi 
ra Država lahko določi problemska območja glede na stopnje v°ja in razvojnih potreb. Ta so razvrščena v skupine I, II in III 
SQ

S°,ud' osnova za regionalno karto državnih pomoči. Podrobnosti 
Dori°-°^ene v vladni uredbi. Posebna območja za potrebe razvoja 
Vi rt Z6''a 'e mo*no določiti na ravni občin. Podrobnosti so v uredbi ■ Podobno se določajo tudi otoška območja. 

^vedska 

ima tri upravne ravni: občinsko raven, regionalno raven 
S j p

avn" nivo. Ima že zelo dolgo tradicijo lokalne samouprave, 
11® bila uvedena že leta 1862. Od velikega števila občin v 

289 *' ^498 leta 1950) je v procesu združevanja nastalo občin, kolikor jih ima danes. Švedska ima tudi 20 okrožnih 
svetov. 

štivi na švedskem in nacionalna regionalna politika že 'desetletno zgodovino in je preživela številne spremembe. V 
»eklosti je regionalna politika temeljila na spodbujanju razvoja 

ai ,erne9a dela države (investicije, javne storitve, regionalna 
kacija javnih izdatkov, spodbujanja odpiranja novih delovnih 

suh .F,e9ionalna politika je temeljila predvsem na 
p Venc'°niranju severnega dela države in manj na vzpostavljanju 
reti°leV za razvoj. Torej je regionalna politika temeljila na 
II 'stribuciji in ne na ustvarjanju pogojev za razvoj. Kriza javnih 
§ a"c' Posledice gospodarske recesije na celotnem ozemlju 
s ske, ,ud' na razvitem jugu in vstop v EU so povzročili erriembe v švedski regionalni politiki. 

^a, ®edani° regionalno politiko velja, da to ni več regionalna politika 
SDoriK čnem srnislu' temveč temelji na endogenem razvoju in 
Zak konkurenčnosti. Tako je Švedska leta 1998 z novim 
cel <fn°m uvedla regionalno industrijsko politiko, ki se izvaja na 
tem ozem|iu države.Ta temelji na spodbujanju razvoja podjetij 

. 9 |e^ern na značilnosti posamezne regije ob upoštevanju načel 
razvoja in enakosti spolov. Osnovna načela so 

. Pr°gramski pristop, 
Partnerstvo, 
vključitev podjetniškega sektorja. 

»sn e''ni pro9ramski dokument razvoja posamezne regije je 
tem°i-aZUm 0 razvoiu regije« (regional grovvth agreement). Ta 
sod i' na poveeovanju lokalne, regionalne in nacionalne ravni s 
hi elovanjem poslovnega sektorja in ostalih akterjev. Zgradba je 
... rartl'čna (prioritete-ukrepi-aktivnosti/projekti) in poleg vsebine 

tudi določbe o izvajanju, spremljanju, vrednotenju in 

financiranju. Odločujočo vlogo pri pripravi so imeli regijski 
administrativni sveti (County Administrative Boards), ki 
predstavljajo državo na regionalni ravni ob sodelovanju regionalne 
samouprave (okrožni sveti - County councils) '. Pomembno je, 
da se obseg sredstev za spodbujanje regionalnega razvoja ni 
povečal, temveč se je le izboljšala koordinacija obstoječih sredstev 
regionalne, industrijske in zaposlitvene politike, kakor tudi EU 
sredstev. Sam sporazum o razvoju regije ni pravno zavezujoč 
dokument. V letih 1998-99 so vsa okrožja pripravila sporazume o 
razvoju regije in njihova vsebina se je izvajala v letih 2000 - 2002. 
Uspešnost je bila na posameznih območjih Švedske različna. Že 
leta 2001 je Vlada predstavila poročilo o pripravi sporazumov o 
razvoju regije in se je zavzela za nadaljevanje politike. Ugotovitve 
so bile naslednje: 

Internacionalizacija omogoča dodaten razvoj regij, podjetij in 
prebivalcev. 
Sodelovanje različnih akterjev je ključ za uspeh. 
Konkurenčne regije so ključ konkurenčne Švedske. 
Potrebno je še bolj natančno razdelati sistem regionalne 
industrijske politike, predvsem je potrebno okrepiti ministrsko 
koordinacijo. 
Stare formalne strukture in kulturne razlike so velika ovira za 
uspešen razvoj. Predvsem so še vedno razlike v razmišljanju 
med javnim in zasebnim sektorjem. 
Konkurenčno lokalno okolje in mreženje sta ključ razvoja 
podjetij. 

Na osnovi tega poročila je Vlada v dokumentu »Grovvth and viablitiy 
through Sweden« predlagala nadaljevanje reforme regionalne 
politike in sicer: 

Uvedba regionalnega razvoja kot horizontalne prioritete. 
- Jasnejša razdelitev pristojnosti med posameznimi vladnimi 

resorji. Pri spodbujanju regionalnega razvoja so pomembna 
predvsem naslednja področja: regionalni razvoj, razvoj 
industrije in trgovine, politika trga dela, izobraževanje, trans- 
port, raziskovalna politika (del povezan z vzpostavljanjem 
inovacijskih sistemov), razvoj podeželja in kultura. Vlada je 
ustanovila poseben ministrski svet (člani so večinoma državni 
sekretarji), ki je odgovoren za ministrsko koordinacijo na 
regionalni ravni. 
Jasnejša razdelitev pristojnostjo med centralno ravnijo in 
lokalno samoupravo, krepitev partnerstva in vloge lokalne 
samouprave. V prihodnosti naj bi se pripravljali razvojni 
programi okrožij, ki bi vsebovali sektorske razvojne programe 
posameznih okrožij. 
Regionalna politika se bo spreminjala tudi v prihodnosti in 
sicer v skladu z novimi spoznanji (proces učenja). 
Potrebna je medsebojna primerjava okrožij, tako nacionalna 
kot mednarodna. To je dobro orodje za uveljavljanje sprememb. 
Potrebna je boljša koordinacija med nacionalno politiko in EU 
programi. 

Sedanji sporazumi o razvoju regije se bodo podaljšali v leto 2003 
in tudi v obdobju 2004-2007 bodo veljali t.i. »programi regionalne 
rasti« (Regional grovvth programmes), ki bodo temeljili na načelih 
trajnostnega razvoja in s poudarkom na razvoju industrije in 
trgovine. Povečala se bo vloga lokalne samouprave, vendar pa je 
sodelovanje predstavnikov centralne oblasti obvezno. 

Ob pripravi razvojnih programskih dokumentov poteka tudi obširna 
debata o reformi lokalne samouprav s poudarkom na krepitvi regijske 
ravni. Zato trenutno potekajo 4 pilotni projekti krepitve regionalne ravni. 
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Kljub temu, da smo priča spremembam v švedski regionalni politiki, 
pa se ni zmanjšalo osredotočenje na nekatere problemske regije 
za katere je značilno, da so redko poseljene in je zanje značilno 
tudi zmanjševanje števila prebivalstva. Zato imajo problemska 
območja veliko površino vendar sorazmerno malo prebivalcev. V 
zadnjih letih je poudarek tudi na regijah s staro industrijsko 
strukturo. 

Francija 

Francija je ena najbolj centraliziranih evropskih držav. Poleg 
centralne ravni jo sestavlja 22 pokrajin, 96 departmajev, 
prekomorska območja (4 prekomorski departmaji, prekomorska 
območja in prekomorska območja s posebnim statusom) in občine. 
Porazdelitev pristojnosti med posameznimi teritorialnimi 
skupnostmi in državo je zelo zapletena, kljub Zakonu o prenosu 
pooblastil iz leta 1982, ki zahteva, da mora biti področje pristojnosti 
skupaj z ustreznimi sredstvi dano le eni ravni oblasti.Tudi v Franciji 
je želja po decentralizaciji oblasti in tako je francoski parlament 
marca 2003 sprejel odločitev o prenosu nekaterih pristojnosti iz 
državne na nižje ravni (predvsem na področju izobraževanja). 

Regionalne razlike v Franciji so precejšne. Najbolj razviti del so 
mesta, obala in jug, medtem ko so območja na severu in severo- 
vzhodu trenutno v najslabšem položaju. Tam so predvsem 
podeželska območja in območja s staro industrijsko strukturo. 
Čeprav Pariz še vedno prevladuje, smo v Franciji priča 
gospodarski rasti predvsem v zahodnem delu države. 

Regionalna politika ima v Franciji že dolgo zgodovino. Tako je 
minister za obnovo in urbanizem že leta 1950 znotraj svojega 
ministrstva ustanovil oddelek za regionalno politiko oziroma za 
Amenagement du Territoire, kar predstavlja regionalno planiranje. 
Istega leta so ustanovili tudi regionalni sklad. Sprva se je politika 
osredotočila predvsem na omejitev razvoja Pariza, saj je število 
prebivalstva večkratno povečalo (npr. samo v obdobju 1880- 
1936 se je število prebivalcev povečalo za trikrat, seveda na 
račun ostalega ozemlja). Leta 1963 je bil ustanovljen DATAR 
(Dšlšgation l'Amšnagement du Territoire et l'Action Regionale. 
DATAR je agencija, odgovorna za regionalni vidik nacionalnih 
ekonomskih planov. DATAR je tudi prevzel regionalni sklad FIAT, 
s katerim so se financirali regionalni infrastrukturni projekti, ki 
niso pridobili ostalih virov. DATAR je tudi razvil mrežo 
predstavništev v tujini z namenom spodbujanja tujih investicij. 
Tako je DATAR postal ključna institucija spodbujanja regionalnega 
razvoja v Franciji in je odgovorna medministrskemu odboru, ki 
mu predseduje predsednik vlade. DATAR je tudi organ upravljanja 
za strukturne sklade. 

DATAR je preko finančnih spodbud sofinanciral aktivnosti 
predvsem v Zahodni Franciji. Nameni financiranja so se z leti 
spreminjali (npr. spodbujanje industrije v 60-ih2, spodbujanje javne 
infrastrukture v 70-ih) in tudi pomen regionalne politike se je 
spreminjal. Predvsem v času gospodarskih kriz so prišli v ospredje 
nacionalni problemi. 

Pomembno je, da so Francozi vedno uporabljali programski in 
pogodbeni pristop (npr. že 70-ih so poznali pogodbe med državo 
in nižjimi teritorialnimi skupnostmi), ki je v veljavi še danes 
(Schšmas de services collectives, Contrats de plan). 

Leta 1995 je bil sprejet nov zakon (Loi d'orientation P°ur 

1'amenagement et le developpement du territoire - LOADT), k1 v 

prvem členu določa naslednje cilje regionalne politike: 
1. omogočiti enako možnost bivanja državljanov na celotne'11 

ozemlju in omogočiti enakopraven dostop do znanja, 
2. doseči skladen razvoj države. 

Instrumenti regionalne politike so bili zelo različni (davčne olajšave, 
subvencije podjetjem, vlaganja v infrastruktura, zagotavljanje javni 
storitev...), pomembno pa je, da se je zahtevalo uskladitev ostali 
politik, ki naj bi tudi prispevali k doseganju ciljev regionalne politike- 
Že kmalu po sprejetju zakona se je začela pripravljati sprememba 
sprejetega zakona. Razlog je v spremembi razmišljanja gle°e 

regionalne politike kot posledica globalizacije (manjši vpi'v 

centralne oblasti na gospodarski razvoj), decentralizacije i<J 
regionalne politike EU. Medtem, ko je regionalna politika v Franci)1 

temeljila predvsem na redistribuciji, se je pokazala potreba P° 
spodbujanju konkurenčnosti. Zato je bil junija sprejet nov krovni 
zakon (Loi d'orientation pour 1'amenagement et le developpen^ 
durable du territoire - LOADDT), ki predstavlja temeljiti zasuk v 
francoski regionalni politiki. Ustrezni podzakonski akti so bili spreje | 
šele leta 2001. Nov zakon je povzročil temeljit premik v francoski 
regionalni politiki, ki temelji na naslednjih usmeritvah: 

potreba po razvoju bolj pluralističnega pristopa k spodbujanju 
regionalnega razvoja, ki mora biti manj centraliziran in na' 
omogoči sodelovanje in usklajevanje javnega in zasebnega 
sektorja, 

- potreba po vključitvi varovanja okolja pri regionalnih razvojni 
aktivnosti, 
potreba po upravičenosti do regionalnih spodbud na osnovi 
ustreznih teritorialnih enot (fr. pays), ki so funkcionalne in n® 
administrativne enote. 

Tako nova francoska regionalna politika temelji na potrebah 
območij, kjer imajo pomembno vlogo lokalne iniciative. Okrepi'® 
se je tudi vloga urbanih centrov, saj so v preteklosti imela prednos 
predvsem podeželska območja. 

Nemčija 

Nemčija je zvezna država z zapleteno ureditvijo lokal"® 
samouprave, saj ima vsaka izmed 16 zveznih dežel posebnost' 
v ureditvi lokalne samouprave. Poleg centralne ravni so še dežele, 
okraji in občine (izjema so mesta Berlin, Bremen, Hamburg)- v 

nekaterih deželah obstojijo tudi višja združenja občin. Tako 
razmerja med posameznimi upravnimi ravnmi za razliko oo 
ameriškega sistema niso točno določena, kar zahteva velik0 

usklajevanja. Ta značilnost velja tudi za regionalno politiko. 

Nemčija je zvezna država, zato imajo dežele zelo močno vlogo- 
Tako ustava nalaga primarno odgovornost za razvoj deželam 'n 

okrajem, medtem ko je naloga države, da vzpostavi ustrezne 
pogoje za razvoj in da po potrebi s spodbudami pomaga tisti"1 

deželam, ki same ne morejo rešiti svojih problemov. 

Regionalna politika v Nemčiji je del gospodarske politike države 
in se večinoma izvaja na osnovi partnerskih dogovorov z dežela"11 

v okviru Gemeinschaftaufgabe: Verbesserung der regionalen 
VVirtschaftstruktur ali GA. Zato je za regionalno politiko odgovorno 
Ministrstvo za gospodarstvo in delo. Ker je regionalna politika de' 

2 Ena glavnih zamer francoski regionalni politiki je, da je DATAR v preteklosti 
financiral le nekaj velikih javnih podjetij (predvsem v 70-ih letih) in s tem 
ohranjal obstoječo strukturo gospodarstva. 
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onomske politike je osnovni cilj regionalne politike 

ln[fS,rU'<'Uriranie Pr°blemskih regij in sicer z odpravo z izboljšanju acijske privlačnosti. Zato pa so potrebne investicije v 
rastrukturo, strukturne spremembe in dvig konkurenčnosti 

9°spodarstva. GA ima že dolgo zgodovino, saj je bil ustanovljen 
I ustavno reformo leta 1969 in temeljito spremenjen v letih 1994 

i 95 (poenostavitev, večja neodvisnost dežel). Temelji na 
s etnih pogajanjih med centralno oblastjo in deželami3. Pripravijo 

® letni okvirni plani (Rahmenplanen) v katerih se določi okvir 
^ 9'onalne politike: površina območja države, kjer so upravičeni 

spodbud, kriteriji za določitev problemskih območij, obseg 
. stev, višina sofinanciranja, kvota posamezne dežele v 
stotkih upravičenega teritorija in v finančnih sredstvih, 

podbude, ki so vsebovane v okvirnem programu, upravljajo 
.zele neodvisno od centralne oblasti, čeprav je financiranje 

j^ovično (polovica dežela, polovico država). Posamezni okvirni 
^an mora odobriti večina dežel, kar pa zaradi dolgih pogajanj in 
°seženega konsenza ni problem. Zaradi neskladja z EU politiko 

urenčnosti je bil 29. okvirni plan notificiran šele maja 2001. 

^°v izziv nemški regionalni politiki je bila združitev obeh Nemčij. 
Je zahtevalo strukturno politiko na treh področjih: 

^strukturiranje gospodarstva, aktivno politiko trga dela in 
. oranje lokacijske privlačnosti države. GA je bil eden od 
ii nieljnih instrumentov pomoči »novim deželam«. Zaradi težav, ki 
i imajo »nove dežele« še danes (predvsem visoka stopnja 

ezposelnosti) je tudi v 32. okvirnem programu »novim deželam« 
sklenjeno večino finančnih sredstev. Poleg GA pridobivajo »nove 
szele« še druge oblike pomoči kot so davčne olajšave (zakon 

Ja do 2004), spodbujanje inovacij,... V novih deželah so zelo 
Pomembni tudi programi regionalne politike EU, saj bodo »nove 

®zele« lahko koristile EU sredstva do leta 2006 v višini več kot 
Milijard euro. 

j^rebno je poudariti, da so bile v zadnjih letih zelo živahne de- 
,e o reformi nemške regionalne politike in sicer zaradi težav s 
anciranjem, tudi okvirnih programov. Predvsem bogatejše 
2ele so zahtevale reformo do konca leta 2004. V okviru pogajanj 

a okvirne programe v letih 2003-2006 je uspelo aprila 2003 med 
nerii doseči soglasje za nadaljevanje obstoječe politike. 

Pruženo kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 

6?'ika Britanija je unitarna država, ki ji jo sestavljajo Anglija, 
otska, Wales in Severna Irska. Obstajajo tri glavne ravni oblasti: 

0k[edn'a oblast, lokalne oblasti in vmesna raven decentralizirane 'asti na Škotskem in v Walesu. Zakon o Severni Irski predstavlja 
n°vo za postopen prenos pooblastil na vmesno raven oblasti v 

averni Irski.Teritorializacija je med sestavnimi deli Velike Britanije 
n 

0 različna in zapletena. To še posebej velja za Anglijo. Tako je 
Škotskem in v VValesu namesto dvotirne oblasti (grofijsko 

grofijsko območje) od leta 1996 dalje le enotirna enotna 

g0|ika Britanija ima že zelo dolgo zgodovino regionalne politike, 
k o Pionirji, saj so že leta 1934 sprejeli »Special Areas Act« s 

jsrim so reševali problem visoke stopnje brezposelnosti v 
®katerih starih industrijskih območjih. Za Veliko Britanijo (VB) je 
0 značilno, da so bile regionalne razlike sorazmerno stalne 

pj°blem sever-jug, Wales, Severna Irska). Po krizi v 80-ih letih 

s0 '
6 pos,al regionalni problem mnogo bolj kompleksen. Čeprav 

Se 
razlike med severom in jugom bile še vedno precejšne, pa so 
Povečale razlike znotraj posameznih teritorialnih enot. Tedanja 

24. aprila 2003 so dogovorili okvirne pogoje za obdobje 2003-2006. 

konzervativna Vlada je temeljila svojo regionalno politiko na 
dokumentu White Paper: Regional Industrial Development iz leta 
1983, kjer je bil poudarek na ustvarjanju delovnih mest, saj je bila 
po njihovem mnenju vloga regionalne politike predvsem socialna. 
Šele kasneje (leta 1995) je konzervativna Vlada poudarila, da je 
regionalna politika potrebna tudi zaradi ekonomskih razlogov 
(spodbujanje konkurenčnosti Velike Britanije), zato je bil v 90-ih 
letih poudarek na spodbujanju investicij. Regionalna politika je bila 
skupaj z ukrepi razvoja podeželja in razvoja mestnih območij del 
politike regeneracije regij. Po spremembi oblasti maja 1997 
(vladanje so prevzeli laburisti) je pristop veliko širši, saj je povezan 
s povečano vlogo (odgovornostjo) regij za njihov razvoj. Sledila je 
ustanovitev parlamentov na Škotskem, VValesu in Severni Irski. 
Do takrat je bila za regionalno politiko v Veliki Britaniji odgovorna 
Vlada, z decentralizacijo pa je pomemben del spodbujanja razvoja 
postalo pristojnost nižje ravni (izjema je Severna Irska). Tako je 
že precejšen del pristojnosti prenesen na nižje ravni (Škotska, 
VVales, Severna Irska-trenutno velja od 14.10.2002 dalje 
moratorij). Predvsem imajo veliko samostojnosti pri spodbujanju 
razvoja. 

Spremembe v politiki spodbujanja razvoja je Vlada nakazala kmalu 
po prevzemu oblasti. Leta 1998 je objavila Bela knjigo o 
konkurenčnosti: »Naša konkurenčna prihodnost: Izgradnja 
gospodarstva temelječem na znanju.«, kjer je Vlada postavila cilj, 
da Velika Britanija s pomočjo stalne gospodarske rasti ujame 
najbolj razvite države na svetu. To pa je možno z izboljšanjem 
konkurenčne sposobnosti, s sodelovanjem in povečano 
konkurenco. Eden od načinov doseganja cilja pa je regionalen 
pristop s ključno vlogo regionalnih razvojnih agencij. 

To je imelo vpliv tudi na institucionalno podpiranje razvoja. Tako 
so v Angliji ustanovili 9 regionalnih razvojnih agencij (8 v letu 1999 
in 1 leta 2000). Na Škotskem se je okrepila vloga razvojnih agencij. 
Tako je »Scottish Enterprise« z dvanajstimi lokalnimi enotami 
odgovoren za južno Škotsko in »Highlands and Islands Enter- 
prise« z desetimi lokalnimi enotami za severno Škotsko. Obe 
agenciji sta bili ustanovljeni v letih 1990 in 1991. V Wales-u so 
okrepili dejavnost »Wales Development Agency«, ki je bila 
ustanovljena že 1976, medtem ko je Severna Irska zaradi 
zaostrenih političnih razmer v posebnem položaju. 

Pomembno je tudi, da so ločili upravljanje domačih aktivnosti in 
EU denarja (npr. v Wales-u z EU spodbudami upravlja »VVelsh 
European Funding Office« ali (VVEFO), ki je bil ustanovljen 
1.4.2000 in ne »Wales Development Agency«. Podobno je tudi na 
Škotskem. 

V skladu s prenosom pristojnosti za spodbujanje gospodarskega 
razvoja se razlikuje tudi pristop k spodbujanju regionalnega razvoja 
po posameznih delih VB. Iz institucionalnega vidika je za Slovenijo 
zanimiva predvsem usmeritev regionalne politike v Angliji, ki jo 
mnogo manj centralizirana kot v Wales-u ali na Škotskem. 

Britanska Vlada je leta 2001 objavila »VVhite Paper on Enterprise, 
Skills and Innovation«4, ki predstavlja nadaljevanje reforme 
spodbujanja regionalnega razvoja v Veliki Britaniji. Tako predstavlja 
spodbujanje regionalnega razvoja pristop k reševanju nacionalnih 

4 Tudi v ostalih delih Velike Britanije (Škotska, VVales, Severna Irska) so 
objavili podobne strateške dokumente. »The Framework tor Economic 
Development in Scotland« iz leta 2000 postavlja osnovne strateške 
smernice in njegova nadgradnja je »A Smart Successful Scotland: 
Ambitions for the Enterprise Netvvorks«. V Walesu so pripravili »The 
Welsh Assembly Government's national economic development strat- 
egy: A Winning VVales«, na Severnem Irskem pa »Shaping our Future: 
Regional Development Strategy for Nothern Ireland 2025«. 
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problemov in sicer s spodbujanjem gospodarskega razvoja vseh 
regij, temelječega na inovativnosti, podjetništvu in znanju. To pa 
zahteva celovit pristop k razvoju, ki mora temeljiti na programiranju 
z aktivno vlogo regionalnih razvojnih agencij in s poudarkom na 
poslovnem okolju. V dokumentu so predstavljene tudi možnosti 
razvoja vseh devetih angleških regij. 

RRA v Angliji imajo precejšne pristojnosti in tudi finančna sredstva. 
Tako RRA skrbijo za gospodarski razvoj in regeneracijo, 
spodbujanje podjetništva, za spodbujanje zaposlovanja, 
usposabljanje, od leta 2002 dalje pa tudi turizem, transport, 
stanovanjsko politiko in prostorsko planiranje. Čeprav se 
ekonomska politika vodi centralizirano, imajo regije pomembno 
vlogo pri pripravi, predvsem pa pri izvajanju le-te. Centralna oblast 
je vzpostavila sistem spremljanja delovanja RRA, ki temelji na 
managementu, temelječem na rezultatih. Stalno se tudi spremlja 
in primerja stanje v posamezni regiji (benchmarking). Poleg RRA 
so še številne spodbude kot so: New Deal for Communities, the 
National Strategy for Neighbourhood Renewal, England Rural 
Development Programme, Regional Selective Assistance, kakor 
tudi sredstva strukturnih skladov. K temu prispeva tudi politika na 
področju izobraževanja, stanovanjske politike in transporta. Vlada 
je tudi okrepila svoje izpostave (Government Offices) v vseh 
regijah in ti zastopajo že 9 ministrstev, medtem ko so jih leta 2000 
le 3. Ti uradi služijo tudi urejanju odnosov z regionalnimi akterji. 

Nadaljuje se tudi proces decentralizacije. V skladu s predlogom 
Vlade iz leta 2002, podanem v dokumentu »VVhite Paper on Re- 
gional Governance in England«, imajo angleške regije možnost, 
da volijo lastna predstavniška telesa (»Regional Assembly«). O 
tem se bo prebivalstvo posamezne regije odločalo na 
referendumu. 

Marca 2003 je Vlada objavila dokument »Amodern regional policy 
for United Kingdom« v katerem je podan predlog regionalne politike 
v Veliki Britaniji. Za Škotsko, Wales in Severno Irsko dokument ni 
obvezen na področjih, ki so v njihovi pristojnosti. Ključni cilj Vlade 
VB danes so visoke in stabilne stopnje gospodarske rasti in rasti 
zaposlovanja. Zato regionalna politika ni le stvar revnih regij. Da 
bo Velika Britanija konkurenčna, mora biti konkurenčen vsak njen 
sestavni del in vsaka regija. Zato je naloga regionalne politike, da 
izboljša ekonomski položaj vsakega dela in vsake regije, 
predvsem z odpravo napak trga (market failures) in s 
spodbujanjem enakih možnosti. Zato mora biti regionalna politika 
vodena na principu »bottom-up« in predstavlja ključni element 
ekonomske in socialne strategije. Vladna politika spodbujanja 
regionalnega razvoja temelji na: 
- makroekonomski stabilnosti, ki predstavlja osnovo za 

pospešeno investiranje, saj je bil obseg investicij zaradi 
nestabilnih razmer premajhen, predvsem v 80-ih; 
mikroekonomskih reformah na nacionalni, regionalni in lokalni 
ravni z odpravo ovir za razvoj ključnih faktorjev 
gospodarskega razvoja (znanje, investicije, inovacije, 
podjetništvo, konkurenca), 

- regionalni politiki, ki bo omogočala devolucijo in decentralizacijo 
in bo omogočila regijam, da s svojimi sredstvi in fleksibilnostjo 
spodbudijo endogeni razvoj vendar v okviru jasne 
verodostojnosti (odgovornosti). 

Za uspešno spodbujanje regionalnega razvoja je pomembno 
naslednje: 

Pri politikah na nacionalni ravni je potrebno ocenjevati njihov 
vpliv na regionalni razvoj. 
Politike na nacionalni, regionalni in lokalni ravni morajo biti 
medsebojno koordinirane. 

Poleg spodbujanja razvoja na celotnem ozemlju Velike Britanije, 
pa so še vedno območja, ki imajo prednost pri pridobivanju pomoči 
in so v skladu s pravili regionalnih državnih pomoči. Tak primer je 
program Regional Selective Assistance, ki omogoča pomoč 
podjetjem. 

Sklepne ugotovitve 

Spremembe v regionalni politiki razvitih držav so v zadnjih leti*1 

naslednje: 
Tradicionalni pristop k regionalni politiki, ki temelji na 
spodbujanju določenih problemskih območjih izgublja na 
pomenu. V ospredju je konkurenčnost vseh regij v državi- 
Zato pristop temelji na spodbujanju faktorjev konkurenčnos i 
v regijah (regionalni pristop k razvoju države), kjer je 
spodbujanja razvoja v posamezni regiji prilagojeno 
značilnostim samih regij. To je značilno za: Avstrijo, Finsko, 
Italijo, Nizozemsko, Švedsko, Veliko Britanijo, Norveško. 
Francijo in deloma Irsko. 
Zaradi spremenjene filozofije se je okrepilo načelo partnerstva 
in sicer se je okrepila vloga regionalnih in lokalnih oblasti, 
kakor tudi zasebnega sektorja. To zahteva tudi boljšo 
koordinacijo sektorskih politik in usklajenost posameznih ravni 
(EU, nacionalna, regionalna, lokalna). Centralna raven 
postavlja politiko (nacionalni okvir) in krepi koordinacijsko 
vlogo, še posebej, če so bile pristojnosti prenesene na nižje 
ravni. 

- Reforma regionalne politike je pogosto povezana z reform0 

lokalne samouprave (npr. Velika Britanija, Švedska, Finska. 
Norveška). Pogosto sta oba vidika v pristojnosti istega 
ministrstva ali službe (npr. Finska, Velika Britanija) in pogosto 
je pristojnost in sredstva za spodbujanje gospodarskega 
razvoja prenesena na nižjo raven. 

- Trend k povezovanju spodbujanja regionalnega razvoja m 
regionalnega prostorskega načrtovanja, ki v večini držav sicfir 

nista povezana (razlog je tudi v razdelitvi pristojnosti med 
različna ministrstva). 

- Zaradi pristopa spodbujanja na celotnem ozemlju je izvajani0 

regionalne politike postalo bolj zapleteno. Nov pristop zahteva 
veliko koordinacije. Zato so bili v raznih državah ustanovljen' 
različni koordinacijski mehanizmi (predstavništva Vlade v 

regijah, regijski sveti). 
Kljub pristopu k spodbujanju na celotnem ozemlju so v večin' 
držav še vedno ostala problemska območja, kjer je pomoč 
države izdatnejša. Razlog ohranitve problemskih območij i® 
tudi ureditev regionalnih državnih pomoči. 
Pri izvajanju regionalne politike se srečujejo države z različnimi 
izzivi: težave pri koordinaciji sektorskih politik (regionalizacija 
sektorskih politik), napetostmi med posameznimi ravnmi, 
uveljavljanju funkcionalnih regij (Švedska, Francija, deloma 
Finska), kar pa ne zavira njihovih številnih aktivnosti Prl 

uveljavljanju ciljev regionalne politike v nacionalnih okvirih in v 

okviru EU. 

2. Primerjalni pregled razvojnih agencij v evropskih 
državah 

Pri spodbujanju razvoja v posameznih državah, regijah in lokalni!1 

skupnostih sodelujejo številne organizacije. Sistem spodbujanja 
razvoja je med državami zelo različen in organizacije imajo različne 
naloge kot so: 
- spodbujanje razvoja: spodbujanje podjetništva, spodbujanje 

inovativnosti, mreženje, razvoj in upravljanje z gospodarskimi 
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c°nami, razvoj transportne infrastrukture, spodbujanje 
turizma, razvoj človeških virov, prostorsko planiranje, 
svetovanje; 
spodbujanje investicij (predvsem spodbujanje vhodnih 
"nvesticij, kakor tudi spodbujanje izvoza in izhodnih investicij); 
0rganiziranje in ponudba finančnih instrumentov. 

o'5?m spodbujanja razvoja je v različnih državah različen, 
t VlSen je tudi od institucionalne organiziranosti. Predvsem v 
sd rtra'nih državah imai° regionalne oblasti pomembno vlogo pri 

P bujanju razvoja (npr. Nemčija, Avstrija). V nekaterih državah 
aj° Pomembno funkcijo finančne organizacije. Tudi pomen 
ru2enJ (npr. zbornic, sektorskih združenj,...) je različen. 

an
Ve^ir!' ^av so v sistemu spodbujanju razvoja udeležene številne 

gencije: agencija za spodbujanje tujih investicij (npr. Finska, Irska) 
gencija za spodbujanje inovativnosti (FORFAS na Irskem, 

aa ? na Finskem), agencija za spodbujanje podjetništva, gencija za spodbujanje razvoja turizma, agencija za spodbujanje 
9'°nalnega razvoja (DATAR v Franciji). 

Y®'iko držav se je odločilo za agencije, ki opravljajo več funkcij, 
je primer Švedske, ki je leta 1998 z novim zakonom uvedla t.i. 

9'onalno industrijsko politiko, ki se izvaja na celotnem ozemlju 

zn ^V6 temelji na spodbujanju razvoja podjetij temelječem na acilnosti posamezne regije ob upoštevanju načel trajnostnega 
v°ja in enakosti spolov. Tako NUTEK kot razvojna agencija, 

k "pai2 ALMI, spodbuja tako razvoj podjetništva, velikih podjetij, 
*or tudi regionalni razvoj. Še bolj celovit pristop je v Estoniji, 

Enterprise Estonia združuje skoraj vse razvojne aktivnosti. 
D 

Vez°vanie posameznih funkcij je še bolj značilno za razvojne 
gencije na ravni regij. Te imajo zelo pomembno vlogo v nekaterih 

§ avah in deželah (celotna Velika Britanija, Flandrija, Portugalska, 
Panija, Madžarska,...). Nekatere so zelo velike in pomembne, 

sta Scottish Enterprise, VVelsh Development Agency saj gre 
regije s številnim prebivalstvom in elementi državnosti. Za ti 

aenciji je značilno, da pokrivata zelo širok spekter storitev 
Podbujanje podjetništva, pomoč ključnim sektorjem, izhodne in 
°dne investicije, pomoč lokalnim skupnostim, spodbujanje 
vativnosti, razvoj podeželja, turizem, razvoj človeških virov), 
sta javni in da imata območne pisarne, kar omogoča boljši stik 

, jn° skupino in da spodbujata tako razvoj podjetij, ljudi kakor 
in Njuna vloga seje v zadnjih letih povečala, saj sta VVales 

Škotska, v skladu s politiko devolucije, pridobila nekatere 
'stojnosti in finančne vire, predvsem na področju spodbujanja 

uj.^^rskega razvoja. Tako VVales kot Škotska beležita v zadnjih 
' številne uspehe, predvsem pa sta v veliki meri prestrukturirala 
sPodarstvo v smeri tehnološko zahtevnejših dejavnosti. 

Malta Enterprise 

^.a"a ie primer države pristopnice k EU, kjer so se odločili za 
ruževanje institucij regionalnega razvoja na državni ravni z 
konom (Act No. VIII iz leta 2003). Zakon določa ustanovitev 
alta Enterprise kot centralne agencije za spodbujanje tujih 
Posrednih investicij, spodbujanje podjetništva in izvoza. Agencija 
nastala z združitvijo Malta External Trade Corporation, v okviru 

■ re deluje Euro Info Center, Malta Development Corporation in 
^stitute for the Promotion of Small Enterprises. Malta External 

ade Corporation (METCO) je nacionalna agencija za 
Podbujanje izvoza. Malta Development Corporation je vladna 
9encija za spodbujanje tujih neposrednih investicij. IPSE je inštitut 

Podporo malim in srednje velikim podjetjem na Malti. 

Naloge Malta Enterprise določa 4.točka 2. dela 4. točke citiranega 
zakona in sicer; 

oblikovanje, koordinacija in spodbujanje gospodarskega in 
družbenega razvoja na Malti; 
koordinacija vseh aktivnosti do podjetij z zagotavljanjem 
koordiniranega in koherentnega pristopa države do 
gospodarstva; 
razvoj in zagotavljanje podpornih storitev za podjetja; 
promocija Malte kot primerne gospodarske lokacije; 
promocija, pomoč in razvoj pri ustanavljanju, povečanju 
konkurenčnosti in internacionalizacije gospodarskih subjektov, 
razvoj tehnologij, raziskav in človeških virov v gospodarstvu; 

- upravljanje finančnih shem, spodbud in sredstev iz tujih virov; 
- svetovanje ministru na področjih, ki jih ureja zakon; 

druge naloge po navodilu ministra. 

The Enterprise Estonia (EAS) 

The Enterprise Estonia (EAS) je ustanovilo ministrstvo za 
ekonomske dejavnosti leta 2000 in je financirana iz proračunskih 
sredstev. Njeno delovanje je predvsem namenjeno pomoči 
podjetjem in sicer v obliki financiranja, svetovanja, usposabljanja, 
mreženja. Nudi tudi pomoč raziskovalnim organizacijam, javnemu 
sektorju in nevladnim organizacijam. 

EAS ima sedem enot: 
1. Estonian Trade Promotion Aoencv (EEA): nudi pomoč 

estonskim podjetjem pri izvozu in sicer z informiranjem, 
organiziranjem nastopa na tujih trgih in s finančno pomočjo. 

2. Estonian Reaional Development Aoencv (ERDA): i) skrbi za 
ustrezno porabo sredstev namenjenih za regionalni razvoj in 
sicer na osnovi sprejetih regionalnih razvojnih programov 
(Estonija ima tematske regionalne razvojne programe in sicer: 
Program za kmetijska območja, program za industrijska 
območja, program za otoke, program mreženja centrov, pro- 
gram razvoja lokalnih iniciativ, program čezmejnega 
sodelovanja, program za regijo Setomaa), kakor tudi 
spremljanje porabe regionalnih spodbud; ii) spodbujanje 
podjetništva preko poslovnih razvojnih in poslovnih 
svetovalnih centrov. 

3. Estonian Technologv Agencv (ESTAG^: njena naloga je 
spodbujanje tehnološkega razvoja in sicer: i) s sodelovanjem 
pri pripravi inovacijske politike države; ii) priprava in financiranje 
tehnoloških programov države na prioritetnih področjih 
razvoja; iii) financiranje aplikativnega razvoja in razvoja novih 
proizvodov; iv) koordinacija in sofinanciranje mednarodnih 
tehnoloških projektov; v) prenos tehnologije; vi) ozaveščanje 
na področju tehnološkega razvoja in inovativnosti; vii) 
promocija estonske tehnologije in inovativnosti. 

4. Estonian Tourism Board (ETB): promocija Estonije kot 
turistične destinacije; ii) trženje Estonije na tujih trgih; iii) tržne 
raziskave; iv) razvoj turističnih proizvodov; v) svetovanje 
podjetjem na področju tržnih raziskav, trženja in razvoja 
turističnih proizvodov; vi) organizacija in izvajanje 
usposabljanja na področju turizma; vii) razvoj in upravljanje s 
turističnim informacijskim sistemom; sodelovanje v 
mednarodnih turističnih organizacijah. 

5. Estonian Investment Agencv fElAk glavni namen je 
spodbujanje tujih investicij in sicer: i) s promocijo Estonijo kot 
lokacije za tuje investicije; ii) pomoč potencialnim investitorjem 
v različnih fazah njihove investicijske odločitve; iii) dajanje 
predlogov kako izboljšati privlačnost Estonije za tuje investicije; 
iv) priprava in sodelovanje v projektih s katerimi se izboljša 
lokacijska privlačnost (npr. tehnološki in industrijski parki). 
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6. EAS Ida-Viru Agency (IVDA): pomoč podjetjem v omenjeni 
regiji. 

7. EAS South-Estonian Agecy (SEDA): spodbujanje podjetništva 
in konkurenčnosti podjetij v regijah Jčgeva, Polva, Tartu, Valga, 
Viljandi andVčru. 

EAS ima svojo Phare enoto, bo pa tudi ena od izvajalskih institucij 
za strukturne sklade v Estoniji. 

NUTEK/ALMI Competence Centre - Švedska 

NUTEK skupaj s poslovnim partnerjem ALMI Foretagspartner 
AB NUTEK predstavlja organizacijo za financiranje, podjetništvo, 
industrijski razvoj in za gospodarski razvoj regij. Cilj je spodbujanja 
industrijske in regionalne konkurenčnosti na Švedskem. NUTEK 
ima 4 oddelke in sicer: 

Podjetništvo in poslovne informacije: podpora novim in 
obstoječim podjetjem s posredovanjem informacij, 
svetovanjem, financiranjem in mreženjem. 
Regionalni razvoj podjetij: ustvarjanje in posredovanje znanja, 
finančna podpora, spodbujanje sodelovanja med akterji v 
regijah s ciljem ustvarjanja ustreznih pogojev za razvoj 
gospodarstva v švedskih regijah. 
Financiranje podjetij: financiranje tehnološko naprednih podjetij 
(nova, rastoča), z informiranjem le-teh, kakor tudi njihovo 
povezovanje. 
Analize: priprava analiz in strateških dokumentov povezanih 
z dejavnostjo NUTEK, kakor tudi z vrednotenjem programov, 
ki jih ima NUTEK. 

ALMI Foretagspartner AB spodbuja rast in razvoj srednjih in malih 
podjetij. ALMI nudi financiranje ter svetovanje in ima izpostavo 
(podjetje) v vsaki švedski regiji. Vsako od teh podjetij se prilagaja 
lokalnim razmeram. ALMI je materinsko podjetje, ki je v stoodstotni 
državni lasti. Država poseduje 51 % in okrožni svet 49 %. ALMI 
zaposluje več kot 550 ljudi. ALMI poleg financiranja (posojila v 
višini 20 % potrebnih sredstev) nudi tudi svetovanje in 
usposabljanje. Aktivnosti ALMI so na področjih, kjer ni zasebnega 
motive in zato ne izriva lokalnih svetovalnih podjetij. Proračun je 
okoli 450 mil. Euro. Delovanje ALMI je bilo ocenjeno kot zelo 
uspešno (vrednotenje). 

Scottish Enterprise 

Scottish Enterprise je osrednja škotska razvojna agencija, 
ustanovljena s strani škotske vlade. Agencija je ustanovljena z 
"Enterprise and New Towns (Scottland) Act 1990 (c.35) 

Glavne funkcije agencije so določene v prvem delu v točki 1 in 
so: 
- spodbujanje razvoja škotskega gospodarstva; 
- zagotavljanje in ohranjanje zaposlenosti; 
- povečevanje poklicnih zmožnosti in spodbujanje 

samozaposlovanja; 
spodbujanje mednarodne konkurenčnosti škotskega 
gospodarstva in 
izboljšanje poslovnega okolja. 

Glavne aktivnosti agencije na podlagi zgoraj navedenega so: 
- pomoč osebam pri ohranjanju in pridobivanju zaposlitve; 
- izvajanje usposabljanj za osebe, ki jim grozi brezposelnost in 

za brezposelne; 
spodbujanje samozaposlovanja potencialno brezposelnih in 
brezposelnih oseb; 
usposabljanja za ženske, pripadnike narodnostnih manjšin in 
invalide na področju zaposlovanja; 

- zagotavljanje finančnih virov škotskim podjetjem (posojila, 
sofinanciranje); 

finančna podpora novonastajajočim in rastočim podjetjem, 
idr. 

Pristojni minister, lahko na podlagi posvetovanj z agencijo, le tel 
določi usmeritve za izvajanje njenih funkcij, agencija pa jih )e 

dolžna spoštovati. 

Agencija lahko poveri izvajanje določenih nalog drugi pravni al' 
fizični osebi, razen taksativno naštetih izjem. 

Škotska si je postavila za cilj postati ena najbolj uspešnih ekonomi) 
na svetu. Zato je vloga Scottish Enterprise (SE), da pomaga 
škotskim prebivalcem in podjetjem zgraditi eno od najbolj uspešmn 
svetovnih gospodarstev. Scottish Enterprise (SE), ko 
najpomembnejša škotska razvoja agencija, je v celoti financirana 
iz javnih sredstev. Ciljna skupina so predvsem podjetja, vendar 
pa SE sodeluje tudi z univerzami, srednjimi šolami, lokalnimi 
oblastmi in ostalim javnim sektorjem. SE velja danes za eno od 
najbolj inovativnih in uspešnih razvojnih agencij na svetu. Njene 
strateške usmeritve so naslednje: 

rastoče gospodarstvo: podjetništvo, e-poslovanje. 
komercializacija razvoja in inovacij, podpora ključnih sektorjev- 
globalne povezave: povečana izvozna orientiranost podjetij, 
tuje investicije na Škotskem, spodbujanje zaposlovanja na 
Škotskem, digitalne povezave. 
znanje in učenje: boljše delovanje trga dela, usposabljanje 
mladih, usposabljanje na delovnem mestu. 

Glavne aktivnosti SE so naslednje: 
pomoč podjetjem: svetovanje, usposabljanje, mentorstvo, 
financiranje (posojila, lastniško), 
spodbujanje izvoza ter izhodnih in vhodnih investicij, 
podpora ključnim sektorjem škotskega gospodarstva- 
biotehnologija, poslovne storitve, tekstil, turizem, kemična 
industrija, letalska industrija, mikroelektronika  
investiranje v ljudi: pomoč delodajalcem in delojemalcem Pn 

razvoju karier. 
pomoč lokalnim skupnosti (regeneracija, transport, industrijske 
cone, socialna izključenost,... 

SE je zelo uspešna. Tako je kar 83 % vseh prejemnikov pomoč' 
izjavilo, da je pomoč SE pomagala njihovemu podjetju. Delovanje 
SE temelji na uspešnosti in učinkovitosti, kjer so glavni cilj' 
zadovoljstvo uporabnikov, dodana vrednost in vpliv na škotsko 
gospodarstvo. Njeno delo temelji na celovitem pristopu v 

partnerstvu z ostalimi javnimi organizacijami. 

Welsh Development Agency - WDA 

Velška razvojna agencija je vodilna razvojna agencija v Walesu- 
Njen namen je pospeševanje ekonomske prosperitete v Walesu 
in sicer z ustvarjanjem ugodne poslovne klime, z rastjo 
kakovostnih delovnih mest in s spodbujanjem konkurenčnost' 
gospodarstva. Uporabniki njenih storitev so prebivalci, podjetja 'n 

tudi lokalne skupnosti. Ustanovljena je bila leta 1976 in velja za 
eno najbolj uspešnih razvojnih agencij na svetu. Njene aktivnosti 
so naslednje: 

spodbujanje nastajanja novih podjetij: usposabljanje. 
svetovanje, financiranje; 
pomoč srednjim in malim podjetjem: svetovanje; 

- inovativnost in e-poslovanje: svetovanje, komercializacija 
R&R, inkubatorji; 
financiranje srednjih in malih podjetij; 
prostorski pogoji za razvoj: promocija vhodnih investicij, razvoj 
zemljišč, informacijska baza zemljišč, inkubatorji; 
pomoč lokalnim skupnostim: ruralna partnerstva, razvoj 
zemljišč in pravne storitve, regeneracija zemljišč in zagotovitev 
ustrezne infrastrukture; 

- razvoj človeških virov. 
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A ima svoje aktivnosti tudi regionalno razporejene. In sicer 
^ a 4 območja (sever, osrednji del, jug, severo-vzhod) in tudi 

ančna pomoč je odvisna od lokacije posameznega podjetja 
e9'onalne državne pomoči). 

3 Primerjalni pregled javnih finančnih institucij v 
evropskih državah 

Evropske unije imajo različne finančne institucije, v katerih 
kr h -ana 'avna sredstva s pomočjo katerih se dodeljujejo ugodni 'i, subvencionirajo obrestne mere in dodeljujejo garancije. 

V nadaljevanju je naštetih nekaj primerov tovrstnih finančnih 
»tucij v Evropi, ki imajo v svojih programih različne vrste 

sPodbud: 

^vedska ima javni sklad, imenovan ALMI Foeretagspartner, ki 
°9°ča lažji dostop do finančnih virov malim in srednjim 

Podjetjem. Sredstva tega sklada so v višini 450 mio EUR, dodeljuje 
P kredite za investicije, vlaganje v delovno silo in razvoj, vlaganje 
v Podjetja, ki so v lasti in upravljanju žensk, projekte v začetni 

(vir: Round table on Financing SMEs 4, 2002, Bled, str. 5,6). 
g 

Podobnim namenom deluje na Finskem Finnvera, ki je finančna 
^stitucija v lasti države s 400 zaposlenimi. Po stanju z dne 

'12-2002 je Finnvera za različne programe dodelila kredite v 

ERn 1 200 mio EUR' 9aranciie Pa za 3.300 mio EUR. Za sredstva • F na Finskem kandidira severo-vzhodna regija (cilj 1) ter 
9°zahodna regija (cilj 2). V teh regijah Finnvera dodeljuje kredite 

Po nižji obrestni meri in sprejema večja kreditna tveganja, (vir: 
P"'/ www.finnvera:fi). 

^ ^eiT,il|l, Deutsche Ausgleichsbank (DtA), ki je v državni lasti 
®d drugim služi kreditiranju različnih začetnih poslovnih 

P oiektov, katerim banke zaradi visokega rizika ne odobrijo kreditov. 
Podbude dodeljuje po različnih programih, med katerimi je tudi 
e9ionalfoerderungsprogram«, s katerim po regionalnem ključu 
9°dno dolgoročno financira investicije, (vir: http:// 

w kfw.mittelstandsbank.de/mportal/financierung/ Posebni pro- 
dam spodbud DtA so tudi dolgoročni krediti do 20 let, z 

ohrta,°ri'em 10 'et' kreditojemalci pa imajo možnost, da v oobju moratorija 2 leti ne plačujejo obresti, (vir: Round table on 
'nancing SMEs 4, 2002, Bled, str.B9). 

^ancoska Banque du Developpement des PME, ki je v večinski 
r^avni lasti, je razvila mrežo finančnih partnerjev (bank), ki močno 
oaelujejo z različnimi institucijami javnega sektorja. Z delitvijo 

u a med javnim in zasebnim sektorjem, z dajanjem garancij pri 
ančnih kreditih in z dodeljevanjem kreditov spodbuja razvoj in 
astanek novih projektov. (vir:Commission staff working paper, 
n,erprises' access to finance, Brussels, 19.10.2002). 

^ Italiji v regjji Lombardija (8,5 milijonov prebivalcev) je bila leta 
' 1 ustanovljena Finlombarda SpA, katere delničarji so regionalna 

ada (večinski delničar), glavne nacionalne banke, regionalne in 
pkalne banke ter območna gospodarska zbornica. Namen 
'niombarde je spodbujanje regionalnega gospodarstva, razvoja 

sta-P t9r re9ionalnih in lokalnih infrastruktur. Enoti znotraj banke 
Enota za podjetniške finance, ki skrbi za podporo malih in 
srednje velikih podjetij (tehnična pomoč, finančno svetovanje, 
Posojila, subvencije, subvencionirane obrestne mere, tvegani 
kapital, garancije, tejinična pomoč in svetovanje pri 
internacionalizaciji). 
Enota za regionalni razvoj, ki sodeluje z regionalnimi oblastmi 
|n finančnim sektorjem za zagotavljanje svetovalnih storitev 
|n finančnih sredstev za razvoj regionalne in lokalne 
infrastrukture. Glavni sektorji njihovega delovanja so: 

zdravstvo, javne službe, transport, energija, turizem in okolje. 
Enota je vključena v programiranje za črpanje strukturnih 
skladov EU. 

Naštete države imajo specializirane javno finančne institucije, ki 
spodbujajo razvoj v posameznih regijah in sektorjih, s tem, da 
omogočajo investitorjem lažji dostop do potrebnih sredstev. 

IV. CILJI, NAČELA IN POGLAVITNE REŠITVE 
PREDLOGA ZAKONA 

Cilji in načela 

Strategija regionalnega razvoja Slovenije je leta 2001 utemeljila 
vizijo regionalnega razvoja kot uravnoteženi gospodarski, socialni, 
zdravstveni, kulturni, prostorski in okoljski vidik razvoja v vseh 
slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko raven in 
kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. 
Vizija regionalnega razvoja, dogovorjena v okviru SGRS, stremi 
k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki optimalno izrablja 
vse potenciale v regiji, pri tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti 
razvoja prihodnjih generacij. 

Cilj predloga zakona je povečanje učinkovitosti regionalne politike 
in preko tega zmanjšanje regionalnih razvojnih razlik. Poročilo o 
regionalnem razvoju 2003 kaže, da so se slednje v zadnjih letih 
sicer prenehale povečevati vendar pa je dejstvo, da so 
nesprejemljivo visoke (skoraj 2:1 med najbolj in najmanj razvito 
statistično regijo). Da bi iz obdobja stagnacije lahko prešli v trend 
zmanjševanja regionalnih razvojnih razlik, je potrebno odpraviti 
ugotovljene pomanjkljivosti veljavnega zakona in dopolniti 
institucionalne strukture na državni in regionalni ravni. Aktivnosti 
za povečanje učinkovitosti regionalne politike bodo padle v čas 
našega vstopa v EU, kar bo še dodatna priložnost za spremembe, 
vendar pa tudi dodatna nevarnost saj bo vstop v EU predvidoma 
še povečal tržni pritisk na manj razvita območja. 

Da bi uresničili vizijo in zadane cilje bo regionalna politika v Sloveniji 
temeljila na naslednjih načelih: 
- politika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja (v 

nadaljnjem besedilu: regionalna politika) je obveznost vseh 
nosilcev odločanja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja; 
oelovitost izvajanja regionalne politike na celotnem ozemlju 
Republike Slovenije; 
povezovanje v okviru programov čezmejnega razvojnega 
povezovanja ter povezovanje regij znotraj širšega 
evropskega prostora; 
partnerstvo med državo in občinami ter javnim in zasebnim 
sektorjem pri določanju in uresničevanju razvojnih ciljev; 
usklajevanje med vlado in razvojnimi zvezami občin pri 
načrtovanju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja; 

- subsidiamost, po katerem pri pripravi, izvajanju, nadzoru in 
vrednotenju programov spodbujanja skladnega regionalnega 
razvoja višja teritorialna raven opravlja le tiste razvojne naloge, 
ki jih ne morejo učinkovito opraviti nižje ravni; 
programsko usmerjanje razvojnih spodbud države in občin 
za namene, utemeljene v usklajenih regionalnih razvojnih 
programih in projektih; 
spremljanje in vrednotenje učinkov razvojnih spodbud po 
primerljivih evropskih metodologijah; 
nadzor zakonitosti postopkov dodeljevanja in trošenja 
razvojnih spodbud; 
sofinanciranje skladnega regionalnega razvoja iz državnega 
in občinskih proračunov, zasebnih in drugih virov; 

- uresničevanje regionalnih razvojnih interesov v okviru 
instrumentov kohezijske politike EU in lastnih instrumentov 
regionalne politike v Republiki Sloveniji; 
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pospeševanje razvoja gospodarstva (vključno z kmetijstvom 
in gozdarstvom) ob upoštevanju okoljskih vidikov ter 
varovanja in razvojnega aktiviranja naravnih dobrin, 
ohranjanja narave in kulturne dediščine; 

- uveljavljanje integriranih regionalnih strategij informacijske 
družbe; 
enak dostop do izobraževanja in drugih javnih storitev; 
ustvarjanje in razvijanje pogojev za kulturo kot temeljno 
sestavino vsestranskega razvoja, 
enake možnosti za izboljšanje kakovosti življenja in zdravja 
prebivalcev na celotnem ozemlju Republike Slovenije. 

Zmanjševanje razvojnega zaostanka Slovenije in slovenskih regij 
za povprečjem EU bo dolgotrajen proces, ki gaje možno pospešiti 
le s krepitvijo regionalnih inovacijskih sistemov, ki bodo povečali 
izrabo endogenih potencialov razvojnih regij, konkurenčnost 
gospodarstva v regiji, pritegnili nove investicije v regijo ter okrepili 
socialni kapital. Dolgoročni cilj je doseganje visokega življenjskega 
standarda in kvalitete življenja ter boljšega zdravja prebivalcev 
vseh slovenskih regij s pospeševanjem razvoja okolju prijaznega 
gospodarstva z oblikovanjem vseslovenskega gospodarskega 
razvojnega pola z gospodarsko krepitvijo in dobro prometno 
povezavo regionalnih središč ter z dvigom kategorije 
najpomembnejših slovenskih središč ter s pritegnitvijo in križanjem 
glavnih evropskih prometnih smeri. S tem bodo mesta kot 
najpomembnejši generatorji razvoja dobila novo vlogo v 
evropskem in nacionalnem okviru. 

Cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so: 
- zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih 

možnostih prebivalstva med posameznimi območji v državi; 
preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi 
problemi; 

- spodbujanje policentričnega razvoja poselitve in 
policentričnega gospodarskega razvoja; 
razvoj in povečanje konkurenčnosti gospodarstva v vseh 
razvojnih regijah, ob upoštevanju njihovih posebnosti; 
zniževanje stopnje brezposelnosti v razvojnih regijah oziroma 
povečanje zaposlenosti in odprava strukturnih neskladij na 
trgu dela; 
povečanje blagostanja prebivalstva v razvojnih regijah, ob 
upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti; 

- krepitev socialnega kapitala in inovacijske sposobnosti v 
razvojnih regijah; 
ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem 
pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, trajnostni 
razvoj kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin v 
razvojnih regijah; 
uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja; 
zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in 
socialni blaginji ob upoštevanju varstva okolja in zmanjševanje 
razlik v zdravju; 
ustvarjanje gospodarske osnove za razvoj obeh avtohtonih 
narodnih manjšin in romske skupnosti v Republiki Sloveniji 
ter 

- spodbujanje gospodarskega sodelovanja z zamejskimi 
Slovenci in Slovenci po svetu. 

Sprejem predloga zakona je potreben, ker je reforma regionalne 
politike prišla do točke, koje potrebno utrditi in nadgraditi institucije 
regionalnega razvoja na državni, in še posebej na regionalni in 
lokalni ravni s ciljem jasne razmejitve nalog in vlog posameznih 
razvojnih partnerjev. To naj bi prispevalo k njihovi dodatni motivaciji 
in mobilizaciji za doseganje skupnih razvojnih ciljev s čemer bo 
država dobila aktivne razvojne partnerje pri zagotavljanju 
skladnega regionalnega razvoja. Cilj je torej nadaljnja krepitev t.i. 
socialnega kapitala kot elementa konkurenčnosti regij in države 
v celoti. Mobilizacija razvojnih potencialov v slovenskih regijah in 

lokalnih skupnostih, ki bi sicer ostali neizkoriščeni, je tudi sestavina 
trajnostnega razvoja. Ob vstopu Slovenije na zelo konkurenčen 
evropski trg z več kot 400 milijoni potrošnikov bo slednje s® 
posebej pomembno. S predlogom zakona želimo nadgraditi 
okrepiti procese decentralizacije razvojne politike, ki so bili zače j 
s sprejemom veljavnega zakona leta 1999 in odpraviti slabosti, w 
so se pokazale ob njegovem izvajanju. 

Poglavitne rešitve predloga zakona 

Skladni regionalni razvoj je opredeljen kot skupna odgovornost 
države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki se uresničuje z 

vzpostavitvijo javno-zasebnega partnerstva pri oblikovanju 
regionalnih razvojnih svetov in območnih razvojnih partnerstev. 

Kot osnovna funkcionalna enota za izvajanje regionalne politik® 
je opredeljena razvojna regija. Predlog zakona določa 14 razvojni" 
regij, ki so teritorialno določene z mejami vključenih občin- 
Statističnih regij, ki so doslej predstavljale izhodišče za izvajanj® 
regionalne politike, je 12, vendar pa so se pri pripravi regionalni" 
razvojnih programov pojavile težave tako, da npr. regionalni 
razvojni program Podravja ni mogel biti sprejet. Sodelovanje občin 
pri razvojnem povezovanje na področju celotnega Podravja j® 
sicer bilo vzpostavljeno vendar ni zaživelo. Podobna situacija s® 
nam kaže tudi v Savinjski regiji, kjer se je oblikovalo savinjsko- 
šaleško razvojno partnerstvo z močno izraženo voljo P° 
povezovanju v okviru, ki je ožji od Savinjske regije. Predlagatelj I® 
v predlogu zakona, kljub težavam pri izvajanju, kot izhodišče za 
razpravo najprej oblikoval obstoječo različico 12 razvojnih regij- 

Števila 12 razvojnih regij predlagatelj ni uspel uskladiti. V drugi fazi 
je zato nastal predlog 14 razvojnih regij, ki je vključeval razdelitev 
Podravja na Zgornje Podravje in Spodnje Podravje ter Savinske 
regije na Savinjsko in Savinjsko-Šaleško. Glede te razdelitve i® 
bila dosežena precejšnja mera soglasja vendar pa tudi tega 
predloga ni bilo mogoče uskladiti, ker mu je iz strokovnih razlogo" 
nasprotoval Statistični urad Republike Slovenije. 

Slovenija je zaključila pristopna pogajanja o teritorialni členit*" 
ozemlja na NUTS-3 razčlenitveni ravni statistične klasifikacije 1 

dogovorom o obstoječih 12 statističnih regijah. Sredi lanskega 
leta je bila v Evropski uniji sprejeta uredba (Regulation EC No 
1059/2003 of the European Parliament and of the Council on th® 
establishment of a common classification of territorial units f°r 

statistics NUTS), ki daje statističnemu klasifikacijskemu sistem^ 
NUTS zakonsko podlago. Doslej je bilo to področje v pristojnosti 
držav članic in predmet t.i. »Gentlemen's Agreements« meo 
statističnimi uradi. 

V tretjem členu določa uredba meje (minimum, maximun1) 
teritorialnih enot NUTS glede na število prebivalstva v regiji in 
sicer mora povprečna velikost takšnih enot za posamezno raven 
biti v naslednjih okvirih: 

NUTS 1: min: 3 milijone; max: 7 milijonov; 
- NUTS 2: min: 800.000; max: 3 milijone; 
- NUTS 3: min: 150.000; max: 800.000. 

Glede na to, da je najmanjša možna povprečna velikost NUTS-3 
enot v državi 150.000 prebivalcev to za Slovenijo pomeni največ 
13 takšnih enot. 

Zaradi zgoraj navedenih razlogov je bilo v usklajevalnih telesih 
vlade odločeno, da se poskusi pripraviti različica 13 razvojnih 
regij, ki bi bila sprejemljiva tudi za Eurostat. Predlagatelj je takšno 
različico tudi pripravil in pri tem upošteval dogovor iz vladnih 
usklajevalnih teles, da se črta regija z najmanjšim število^ 
prebivalstva. Ker je bilo potrebno pridobiti soglasje lokalnih 
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PnpBtI. je predlagatelj opravil nov krog usklajevanj s prizadetimi 

sit ■'t" ^pnostmi, obema združenjema občin in poslanskimi uPinami vladne koalicije v Parlamentu. 

D
P
r
rišl°. ie do izjemno odklonilnih stališč na predlagano 

n 
e°blil<ovanje najmanjše Notranjsko Kraške razvojne regije (glede 

s'ev'l° prebivalstva) v območno razvojno partnerstvo. Z 
žličico 13 razvojnih regij se ne strinjajo tudi stranke vladne 
al|cije. Na usklajevalnih sestankih je bilo oblikovano stališče, 

da je potrebno poskusiti s pogajanji za 14 regij NUTS-3 oziroma, 
da je potrebno v nasprotnem primeru za razvojno regijo, ki je 
morda ne bi uspeli uskladiti z EU, zagotavljati podatke v domačem 
statističnem sistemu. Predlagatelj je na osnovi stališč koalicijskih 
strank oblikoval aktualni predlog členitve ozemlja Republike 
Slovenije na 14 razvojnih regij. Pri tem je upošteval, da mora 
predlog zakona vzpotaviti sistem, ki bo tudi v praksi deloval. 
Upošteval je tudi dejstvo, da ni mogoče vsiliti rešitve mimo volje 
prizadetih lokalnih skupnosti in strank vladne koalicije. 

V tabeli v nadaljevanju prikazujemo osnovne statistične kazalce, analitično obdelal Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. 
so na voljo na tej teritorialni razčlenitveni ravni. Podatke je 

Tabela: Osnovni podatki In kazalci po razvojnih regijah 

Razvojne regije 

število Osnova za Dodana Stopnja 
Število delovno Osnova za Dodana Indeks dohodnino/p vrednost/za po brezposel 

Prebivalci brezposelnih, aktivnih, dohodnino vrednost, staranja reb.. 2002 sJenega, 2002 nosti. 
Površina 31.12.02 2002 2002 , 2002 2002 2003 (1000 v Sit) (v 1000 Sit) 2002 (v%) 

Skupaj Slo=100% Slo=100% 

OSREDNJESLOVENSKA 
OBALNO-KRAŠKA 
GORENJSKA 
GORIŠKA 
SAVINJSKA 
SAVINJSKO-ŠALEŠKA 
DOLENJSKA 
POMURSKA 
NOTRANJSKO-KRAŠKA 
ZGORNJE PODRAVSKA 
SPODNJE PODRAVSKA 
KOROŠKA 
POSAVSKA 
ZASAVSKA  

2555 
1524 
2137 
2325 
1627 
705 

2675 
1550 
976 

1311 
647 

1041 
885 
316 

493432 
118823 
197648 
119938 
190587 
61678 

138644 
141309 
36511 

232750 
69295 
73901 
69895 
50622 

17528 
4692 
7205 
3225 

12905 
3229 
6198 

11037 
1308 

18604 
5131 
3785 
4448 
3340 

203943 
47503 
77655 
47978 
73249 
25326 
56096 
53388 
15237 
84089 
25053 
28717 
26406 
18862 

30.2 
6.5 

10.1 
6.5 
7.9 
3.0 
6.6 
5.6 
1.9 

10.3 
2.7 
3.2 
3,0 
2.3 

38.3 
5.7 
9.9 
6.1 
7.0 
4.0 
6.6 
3.3 
1.3 
9.1 
2.0 
2.5 
2.4 
1,9 

97.9 
129.4 
92,5 

117.3 
94.9 
79 2 
87.1 

106.1 
101.2 
114,6 
94.9 
87.7 

104.4 
112J 

1391 
1243 
1158 
1238 
946 

1117 
1081 
901 

1176 
1009 
893 
973 
974 

1039 

6631 
6084 
5376 
5753 
4886 
5027 
5712 
3912 
4735 
4680 
4264 
4251 
5846 
4849 

7.9 
9.0 
8.5 
6.3 

15.0 
11.3 
9.9 

17.1 
7.9 

18.1 
17.0 
11.6 
14.4 
15.0 

100,0 100,0 SLOVENIJA 20273 1995033 102635 783499 

Vir: SURS, AJPES • Podatki Iz bilanco stanja in izkaza poslovnega izida družb za leto 2002; izračuni UMAR 

100,8 1138 5588 
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Na območju razvojne regije se lahko oblikuje ena ali več razvojnih 
zvez občin, ki skupaj z občinami, ki se niso odločile za sodelovanje 
v razvojni zvezi občin, združenji gospodarstva in drugimi 
organiziranimi razvojnimi partnerji na ravni razvojne regije sklenejo 
pogodbo o razvojnem partnerstvu. S pogodbo se definirajo naloge 
in odgovornosti ter način sodelovanja pri razvojnem načrtovanju 
in financiranju razvoja regij. V pogodbi se določi tudi način 
financiranja delovanja regionalnega razvojnega sveta in regionalne 
razvojne agencije. 

Regionalni razvojni svet je usklajevalno telo, oblikovano po načelu 
javno zasebnega partnerstva pri upravljanju razvoja regije. 
Razvojna zveza občin ali občine sprejemajo regionalni razvojni 
program in ustanavljajo regionalno razvojno agencijo oziroma 
izberejo nosilca nalog regionalne razvojne agencije. O drugih, 
izvedbenih razvojnih nalogah na ravni razvojne regije odloča 
regionalni razvojni svet. 

Razvojne regije so razdeljene na funkcionalno-interesno 
zaključena območja, za katere se lahko pripravljajo območni 
razvojni programi in ustanavljajo območne razvojne agencije- 
lokalni podjetniški centri. Seznam funkcionalno-interesno 
zaključenih območij določi minister, pristojen za regionalni razvoj 
na obrazložen predlog razvojnih zvez občin, skupine občin ali 
regionalnega razvojnega sveta. S tem je upoštevano dejstvo, da 
obstajajo pomembne razvojne razlike tudi znotraj razvojnih regij 
in omogočeno, da se izrazijo razvojne posebnosti teh območij v 
regionalnih razvojnih programih. Instrument območnega 
razvojnega programa torej omogoča specifične poudarke in 
posebne razvojne programe za ta območja. Ob tem velja poudariti, 
da se območna razvojna partnerstva lahko oblikujejo tudi čez 
meje razvojnih regij. 

O izvajanju zakona in stanju v regionalnem razvoju vlada poroča 
državnemu zboru na sredini in na koncu programskega obdobja 
kar je skladno z načeli nadzora pri izvajanju programov v EU. 

Z regionalnim razvojnim programom (RRP) se, na podlagi analize 
stanja in gibanj ter sektorskih razvojnih programov, uskladijo 
razvojna predvidevanja in naloge države in občin na področju 
gospodarskega (vključno kmetijskega in gozdarskega), 
socialnega, prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja v 
regiji. RRP vsebuje strateški in programski del in se pripravi za 
območje razvojne regije. Predlog zakona določa, da se RRP 
pripravljajo ob upoštevanju območnih razvojnih programov na 
območju razvojne regije. Regionalni razvojni programi obmejnih 
regij vključujejo programe čezmejnega sodelovanja, s posebnim 
poudarkom na programih povezovanja in razvoja slovenske 
manjšine v zamejstvu. Regionalni razvojni programi, ki segajo na 
območja avtohtonih narodnih skupnosti in romske skupnosti, 
vključujejo programe razvoja avtohtonih narodnih skupnosti in 
romske skupnosti. Pri pripravi in izvajanju RRP sodelujejo odbori 
regionalnega razvojnega sveta v katerih so zastopani uslužbenci 
RRA, območnih razvojnih agencij, občin in izpostav nekaterih 
ministrstev ter javnih služb v regiji. S tem je konkretizirano načelo, 
da je regionalni razvoj skupna odgovornost lokalnih skupnosti in 
države. 

Na podlagi usklajenega RRP se sklene pogodba o uresničevanju 
RRP med razvojno regijo in državo v kateri se partnerja zavežeta 
k uresničevanju sprejetega RRP. 

Predlog zakona določa pripravo izvedbenega načrta RRP, ob 
upoštevanju izvedbenih načrtov območnih razvojnih programov, 
ki so sprejeti v razvojni regiji. Predlog izvedbenega načrta, ki ga 
sprejme regionalni razvojni svet, predstavlja pogajalsko izhodišče 
regije. Pripravljen mora biti v rokih, ki omogočajo pravočasno 
vključitev v razprave o državnem in občinskih proračunih. 

Pri uvrščanju novih projektov v predlog izvedbenega načrta se 
upoštevajo proračunske možnosti države in občin in že sprejete 
javnofinančne obveznosti za projekte v izvajanju, ki so bili uvrščeni 
v načrt razvojnih programov državnega proračuna in proračuna 
občine v preteklih letih. 

Predlog zakona rešuje tudi vprašanje priprave območnega 
razvojnega programa v primeru zavarovanih območij. Določa, da 
se v teh primerih praviloma usklajeno pripravi regionalna zasnova 
prostorskega razvoja in načrt upravljanja zavarovanega območja- 
Potrebno strokovno, tehnično in administrativno pomoč pri priprav 
in izvajanju območnega razvojnega programa in regionalne 
zasnove prostorskega razvoja za območje na katerem Je 

uveljavljen poseben varstveni režim, nudi državna javna institucija 
ali zasebna institucija z javnim pooblastilom, ki izvaja varstvene 
naloge na območju. Tudi v načrtih upravljanja zavarovanega 
območja mora ta institucija zagotavljati povezovanje varstvenih 
in razvojnih vsebin. 

Predlog zakona združuje v Javni razvojni agenciji Republike 
Slovenije dejavnosti Javne agencije RS za regionalni razvoj 'n 

Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo. Z namenom 
učinkovitega povezovanja regionalnih spodbud in zasledovanja 
skupnih ciljev pri njihovem dodeljevanju predlog zakona določa, 
da generalni direktor javne agencije sklicuje in vodi skupni koleg1) 
predstavnikov javne agencije, javnega sklada,, Javne Agencije 
za gospodarsko promocijo in tuje investicije, Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje in Javne agencije Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja. Gre za povezovanje 
izvajalskih institucij, ki lahko s skupnimi razpisi ali usklajeno 
ponudbo različnih spodbud (predvsem časovno in glede razpisni 
pogojev), bistveno prispeva k njihovi učinkovitosti. Analize kažejo, 
da so sedanji razpisi ministrstev večkrat časovno neusklajeno, 
razpisni pogoji pa včasih celo onemogočajo kombinacijo različnih 
javnih virov pri financiranju projektov. 

Predlog zakona določa, da se v okviru Javnega sklada RS za 
regionalni razvoj in razvoj podeželja opravljajo naloge povezane 
z razvojem projektnega financiranja. Gre za naloge promocije 
uporabe finančnih tehnik pri projektih z udeležbo zasebnega 
kapitala na državni in regionalni ravni, oblikovanja standardnih 
modelov pravnih listin in strokovne podpore državni upravi pn 
izdaji ustreznih predpisov ter implementaciji projektnega 
financiranja. 

Na ravni razvojne regije sta ključna nosilca razvojne politik0 

regionalni razvojni svet, ki deluje kot partnerski organ razvojne 
zveze občin oziroma občin in drugih razvojnih partnerjev v regij1' 
ter regionalna razvojna agencija, ki zagotavlja uresničevanje 
razvojnih nalog. 

Člani regionalnega razvojnega sveta so predstavniki razvojnih 
zvez občin ali občin, predstavniki gospodarstva (vključno s 
kmetijstvom in gozdarstvom) ter predstavniki sindikatov in 
organizacij civilne družbe, ki so organizirane na regionalni ravni- 
V ustrezne svete so dodatno vključeni še po en predstavnik 
partnerskega sveta za človeške vire, predstavnik upravljalcev 
zavarovanih območij narave ter predstavniki italijanske narodne 
skupnosti, madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti- 
Predstavniki države se na seje vabijo kot opazovalci s pravico 
razpravljanja, ne pa tudi glasovanja. Uporabljena je rešitev, ki i° 
uporablja Evropska komisija pri delovanju nadzornih odborov 
razvojnih programov v državah članicah. Tako kot se države 
članice pogajajo z EU za svoje razvojne programe naj bi se v 
bodoče tudi v Sloveniji regionalni razvojni sveti pogajali za podporo 
programom regije z državo in občinami. 
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r ®,avniki razvojne zveze občin ali občin v regionalnem 
vojnem svetu se praviloma imenujejo izmed županov ali drugih 

snov občinskih svetov. Razvojne zveze občin ali občine, 
a spodarstvo, sindikati in interesne skupine imenujejo 

astavnike v svetu, skladno s svojimi pravili. Omejitev na župane 

bon0™3 ^'ane finskih svetov je določena, ker se računa, da . . v Perspektivi razvojne zveze občin oziroma njihova ruzenja na ravni kohezijskih regij samostojno usmerjala tudi 
SQ stva strukturnih skladov EU, kjer je eden od pogojev ta, da 

v takšnih telesih zastopani izvoljeni predstavniki s političnim 
mandatom. 

^azv°ina regija pridobiva za delovanje regionalnega razvojnega 
eta in regionalne razvojne agencije javna sredstva iz državnega 

do t Una kot neposredno regionalno spodbudo. Iz proračunskih 
jj stavk se sofinancira del stroškov delovanja regionalnih razvojnih 

etov in regionalnih razvojnih agencij. Preostali del stroškov 
ovanja sveta in agencije zagotovijo občine in drugi, v regionalni 

2v°jni svet povezani partnerji. Stroške, ki se pokrivajo iz 
Posrednih regionalnih spodbud, določi podzakonski akt. 

si ^a'° se na le na razvojne naloge, ki imajo značaj javne 
turi2 S° natan^no določene s predlogom zakona. Rešitev izhaja đl jz definicije neposrednih regionalnih spodbud, ki naj bi, med 

9'm, v obdobju do oblikovanja pokrajin, pokrivale del stroškov 
Postavljanja decentralizirane razvojne funkcije države na 

e9'onalni ravni. 

opravlja splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne 
°ge pri spodbujanju razvoja in privabljanju novih investicij v 

ti riV°'no re9'i°- zagotavlja regionalnemu razvojnemu svetu strokovno, tehnično in administrativno podporo za delo. 

£ole9 nalog, ki so v javnem interesu lahko RRA opravlja tudi u9e dejavnosti na trgu in na tej osnovi pridobiva sredstva, če te 
Javnosti niso v konkurenčnem neskladju z nalogami, ki so javna 

uzba in če ne ovirajo njihovega izvajanja. S tem se želi zagotoviti 
^'dobivanje sredstev in krepitev RRA tudi na drugih, tržnih 
snovah, razvijati njen občutek za trg in preprečiti njeno 
'rokratiziranje. Vsekakor pa mora RRA opravljati naloge, ki so v 
vnem interesu, v skladu s predpisi in normativi, ki veljajo za 

<avni sektor. Predlog zakona tudi določa, da mora biti RRA 
r9anizirana kot neprofitna institucija (vključno z obveznostjo 
lnvrestiranja morebitnega dobička v osnovno dejavnost). 

j*0 Predlogu zakona morajo RRA za izvajanje nalog regijskih 
nančnih in drugih shem izpolnjevati posebne pogoje. 

predlog zakona določa obseg regionalnih spodbud, ki naj bi se 
9|oale okoli enega odstotka bruto domačega proizvoda. Določeni 

stotek torej zajema t.i. neposredne in posredne regionalne 
Podbude, pri čemer pa so le-te zdaj jasno definirane kot tista 
redstva, ki jih državni proračun namenja za sofinanciranje 
°nkretnih regionalnih projektov iz izvedbenih načrtov regionalnih 
a*vojnih programov. 

^r°iekti, ki se uvrščajo v izvedbeni program morajo biti pripravljeni 
a 'zvedbo in izpolnjevati kriterije, ki jih določijo ministrstva. 

Ponovni izračun občin s posebnimi razvojnimi problemi na osnovi 
novejših podatkov kaže, da je ugotavljanje razvitosti na ravni 
občin s strokovnega vidika vprašljivo. Poleg tega je praksa iz 
preteklih let je polna pritožb posameznih občin, ki ugotavljajo 
vsebinske nesmisle pri posameznih kazalcih na ravni občin. 
Predlog zakona zato predvideva ugotavljanje razvitosti le na ravni 
razvojnih regij za katere obstajajo mednarodno primerljivi podatki. 

V. ZAKONODAJNI POSTOPEK SPREJEMANJA 
ZAKONA 

Predlagan je redni zakonodajni postopek za sprejem zakona. 

VI. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Zakon ima nevtralen neposredni učinek na državni proračun in 
javne finance. Sredstva za njegovo izvajanje so zagotovljena v 
okviru že obstoječih proračunskih postavk. Pomembnejši so 
posredni vplivi zakona, ki bodo delovali dolgoročno in imeli 
pozitiven vpliv na učinkovitost trošenja javnofinančnih sredstev, 
ki so namenjena razvojnim projektom. Sredstva za izvajanje 
zakona so zagotovljena v proračunih 2004 in 2005. Predlagane 
rešitve ne zahtevajo uvajanja novih proračunskih postavk. 
Predlagane rešitve tudi ne povečujejo javnofinančnih obremenitev 
na lokalni ravni. Zakon ne uvaja novih institucij ampak le preoblikuje 
obstoječe. Tudi v primerih, ko zakon predlaga oblikovanje dveh 
novih razvojnih regij in s tem dveh novih regionalnih razvojnih 
agencij, ne bo prišlo do ustanavljanja novih institucij ampak se 
predvideva, da bodo naloge RRA opravljale obstoječe območne 
razvojne agencije. Regionalne razvojne agencije torej ostanejo v 
svoji sedanji funkciji. Programski odbori za pripravo in izvajanje 
regionalnih razvojnih programov bodo preoblikovani v regionalne 
razvojne svete. Tudi oblikovanje odborov regionalnega razvojnega 
sveta ne bo zahtevalo dodatnih javnofinančnih sredstev. 
Oblikovane bodo iz že zaposlenih uslužbencev regionalnih 
razvojnih agencij, območnih razvojnih agencij, občin in mestnih 
občin ter izpostav nekaterih ministrstev oziroma njihovih javnih 
mrež na regionalni ravni. Tako v proračunih občin, kot tudi v 
državnem proračunu so se sredstva za delovanje regionalnih 
razvojnih agencij že doslej zagotavljala, v državnem proračunu v 
obliki regionalne spodbude (sofinanciranje razvojnih nalog 
regionalnih razvojnih agencij in delovanja programskih odborov 
za pripravo in izvajanje regionalnih razvojnih programov). 

Opravili smo izračun povečanja stroškov na regionalni ravni, do 
česar bo prišlo zaradi povečanega obsega spodbud, ki naj bi jih 
ministrstva v bodoče preverjala tudi skozi določanje regionalno 
specifičnih ciljev (nadzor programov, ki tečejo v regijah, monitor- 
ing in evalvacije povečanega obsega programov). 

V nadaljevanju najprej prikazujemo strošek obstoječe mreže 
regionalnih razvojnih agencij. Le-ta znaša 814.2 mio SIT letno. Od 
tega zneska znaša sofinanciranje države okoli 250 mio sit letno 
ali okoli 30% vseh stroškov. Preostalo financirajo občine, drugi 
lastniki in regionalne razvojne agencije same z dejavnostjo na 
trgu. 
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' 
REGIJA . " ' , iMrežna^ / 

: ŠL 
zaposlenih 

v£ (ali već>- 
ekon. 

V- ; VII. (ali ve£)- 
družb. 

VII. (al! več>- 
Vtehn. 

ostalo 
(VI. ali V.) 

1 Pomurska RRA Mura / 6 1 3 1 1 2 Notranjsko-kraška RRA Notranisko-kraške regije / 3 i 2 3 Gorenjska BSC Kranj BSC Kranj 6 2 1 2 1 
Razvojna agencija SORA 3 1 1 1 
Rar/ojna agencija RAGOR 7 2 4 1 4 Goriška RRA severne Pnmorske RRA severne Primorske 5 3 2 
Posoški razvojni center Kobarid 5 2 1 1 i 
iCRA d.o.o. 3 3 
ROD Razvojna agencija 2 1 1 

b Koroška RRA Koroška / 4 1 1 2 D Spodnjeposavska RPC Posavje / 4 3 1 / Zasavska RCR Zagorje / 15 3 5 1 0 8 Obalno-kraška RRČ Koper RRČ Koper 6 4 2 
CPP Piran 1 1 
Razvojni center Ilirska Bistrica 2 1 1 
PPC Sežana 1 1 

9 Podravska MRA Maribor MRA Manbor 8 3 2 1 2 
Ekonomski inštitut Maribor 
ZRS Bistra Ptuj 

13 7 1 5 
8 1 1 4 2 

10 Savinjska RRA Celje 7 5 3 1 1 11 J V Slovenija PC Novo mesto / 4 2 1 1 12 Osrednjeslovenska RRA LUR / 7 2 3 1 1 

SKUPAJ 118 43 31 17 27 

V nadaljevanju smo poskušali ugotoviti povečan obseg nalog do do spodbude je situacija različna. V nekaterih primerih bo šlo zgolj 
katerega bo prišlo, ker naj bi se tudi posredne regionalne spodbude za poročanje o učinkih in vrednotenje s strani doseganja cilj®v 

usmerjale skladno z regionalnimi cilji. V nadaljevanju v tabeli dajemo regionalnega razvojnega programa, v drugih pa tudi za dejansko 
obseg neposrednih regionalnih spodbud (ki so jih RRA že doslej izvedbo (npr. regijske štipendijske sheme) kjer bo vključenost 
usmerjale) in pregled posrednih regionalnih spodbud, ki naj bi jih RRA bistveno večja. Celotnega prikazanega zneska regionalnih 
dodatno usmerjale (ali vsaj spremljale) v bodoče. Od spodbude spodbud torej ne gre razumeti kot dodatne obremenitve RRA- 
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neposrednih regionalnih spodbud po proračunskih postavkah in ministrstvih v letu 2002 ter ocena za obdobje 2003-2005 (v sit) 
1——  MINISTRSTVA 2002 2003 2004 2005 
  . 
^iSIinanciranje PHARE-EU programov 30.827.000 41.533.000 120.703.000 J23.419.000 

CFCU - Zaposlovanje in regionalni razvoj - SNP 98 14.943.000 0 0 ni postavke 
rr-—b}£raya brezposelnih na zaposlitev 2.259.464.000 2.163 005.000 520.900.000 539.003.000 

35.070.000 97 450.000 0 :jjj^L£HAR£ CFCU - Ekonomska in socialna kohezija - SI 0004 118.475.000 242.985 000 0 0 
2.002.491.000 1.924.106.000 467.000.000 486.500 000 

Posočje-POT MIRU" 20.055.000 13.965.000 14.700.000 14.700.000 
^HAt?F CFCU - Program prekoniejneea sodelovanja z Avstrijo za leto 1998 - SL 9807 790.000 0 0 ni postavke 

-iSlkastna udeležba - pharf trc .->nm 82 297.000 99.593.000 
j^i^stna udeležba - PHARE 2003 ni postavke ni postavke 115.150000 237.350.000 

udeležba - PHARE 2001 ni postavke ni postavke 54.062.000 0 
-J* ^HARE CFCU - Ekonomska in socialna kohezija - SI 0106 nt postavke 189.184.000 316.663.000 0 
r^!™ARE CFCU - PHARE CBC Slovenija - Madžarska 01-03 ni postavke ni postavke 219.725.000 263.200.000 
rfi^£MARE CFCU - PHARE Nacionalni program ESC 2003 ni postavke ni postavke 394.800.000 921.200.000 
j£-iJS?*voi novih regionalnih projektov ni postavke ni postavke 200.000.000 212.000.000 ^nisirstvo t/i delo, družino in socialne zadeve 4.482.115.000 4.671228.000 2.506.000.000 2.896.965.000 

iikiiiMna udeležba - El! projekti 134.055.000 
2.500.000 

jiiiir^ARE CFCU - SI 0009 CBC SLO/AUS 178.275.000 
iiiiMinancirunje - RRA 147.046.000 

168.908.000 
~-j- rHARF CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za leto 1999 - SL 9911 412.169.000 !L-ju h*HARP CFCU - Ekonomska in socialna kohezija - nacionalni program za leto 2002 306.667.000 jpncija RS za regionalni razvoj 1.349.620.000 0 0 0 

■jilliHegionalna infrastruktura 876.094.298 
^bl;i?i">" gospodarskih posledic spremembe mejnih režimov zaradi pristopa k EU 100.000.000 

634 098.175 **zvo)nr> prestrukturiranje Zasavske regije po ZPZRTH 538.837.544 
49.601.322 

—žieastva za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne skupnosti 89.713.765 
120.891.511 Razvoji program za pospeševanje konkurenčnosti slovenske industrije 219.404.000 320.192.809 379.925.832 363.284.152 

Z^Mruvo za gospodarstvo 2.628.640.615 320.192.809 379.925.832 363.284.152 
■—   
-i-^rževanje in razvoj sistema ISARR 0 60.000.000 60.000.000 
-ii^Prestrukturiranje Zasavske reeije po ZPZRTH 850.000.000 840.000.000 800.000.000 
-iiSL^ofinanciranje izvedbenih delov RRP 3.201.985.000 3.240.000.000 3.370.000.000 

493.875.000 1.178.971.000 933.591.000 
2.373.047.000 5.594.111.000 4.058.356.000 

--^Aktivnosti na Dodročju evropskih integracij 10.000 000 30.000.000 35.000.000 
52.045.000 35.000.000 0 

ii^Znprava in spremljanje izvajanja državnih dokumentov razvojnega načrtovanja 34.873.000 35.000.000 37.000.000 ■pSJLRazvojna pomoč Posočju 399.881.000 395.131.000 400.000.000 
-ii^o_Razvojne naloee 40000.000 60.000.000 60.000.000 
iiS^iJblažitev gospodarskih posledic spremembe mejnih režimov zaradi vstopa v EU 1000.000 50.000.000 82.238.000 

Vlade RS m strukturno politiko in regionalni razvoj ** 7.456.706.000 11.518.213.000 9.836.185.000 

^Mnvesticije v Oš na demografsko ogroženih območjih 319.521.598 160.679.798 34,999.956 97.007.878 _J^utrstvo ^ Šolstvo, znanost in šport 319.521.598 160.679.798 34.999.956 97.007.878 
— 
r—- ii^LZmanjlevanie razlik v zdravju 0 0 50.000.000 51.850.000 

»utrstvo za zdravje 0 0 50.000.000 51.850.000 
   
**UrAJ VSA MINISTRSTVA 8.779.897.2131 12.609.806.607 14.489.138.787 13.245.292.030 

-    pivi-vuu* iw tm kiu in pituioj piuiavuad w u i ci o minitinivo za iinince, umoocr ^rorotcvuicc v C.). i.\a/j. utkMjcvinjc z n*nj*u»ivi. Pombi: • Izhodišče za izračun simulacije realizacije regionalnih programov v obdobju 2003-05 je pri nekaterih postavkah predstavljal enak delej realizacije regionalnih programov kot v letu 2002. 
•• V letu 2004 je znatno povečanje obsega spodbud povzročilo tudi dokončanje programa pred pristopne pomoči (PHARE - socialnoekonomska kohezija in čezmejno sodelovanje) 
iz let 2000, 2001.2002 in 2003, katerega platila so se v precejinji meri prenesla v leti 2004 in 2005. 

Pfl opravljeni oceni naj bi strošek države postopoma porasel od 
si anjih 250 mio sit na 500 mio sit. Dinamika tega porasta bo 

edila krepitvi tistih RRA, ki so kadrovsko najšibkejši členi v 
r®ži. Sredstva za to bodo predvidoma zagotovljena v okviru 

Proračunskih postavk Službe Vlade RS za strukturno politiko in 
®9'onalni razvoj. Pri tem je potrebno upoštevati, da bo mogoče 

Prikazanega porasta nadomestiti pri ministrstvih, ki dodeljujejo 
Posredne regionalne spodbude. Vključitev RRA v proces nadzora, 
premljanja in vrednotenja bo lahko razbremenila del njihovih 
osedanjih stroškov za te naloge. Ker ministrstva za delovanje 
v°iih implementacijskih mrež v regijah namenjajo precejšnja 
redstva vsekakor obstaja prostor za prihranke iz česar črpamo 
r9ument za oceno, da ima zakon v celoti nevtralne neposredne 
nančne učinke na proračun. 

Tudi združevanje agencij na državni ravni v Javno razvojno 
agencijo Republike Slovenije bo po naši oceni imelo nevtralen 
javnofinančni učinek. Postopoma naj. bi prišlo do racionalizacije 
pri t.i. podpornih službah (glavne pisarne, informatika, pravne 
službe, računovodske službe,...) vendar sočasno do okrepitve 
strokovnega dela javne agencije. Primerjava s sorodnimi 
agencijami in skladi v EU kaže, da bi bilo potrebno, če ne bi prišlo 
do združevanja institucij, kljub temu prilagoditi njuno delovanje 
standardom EU. Samostojni instituciji bi morali povečati število 
zaposlenih v mnogo večji meri, kot bo to potrebno v primeru 
njihovega združevanja. Pritisk na novo zaposlovanje bo zato v 
primeru združevanja institucij manjši. Znižanje proračunskih 
izdatkov iz tega naslova zato ni predvideno. 
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Z oblikovanjem območnih razvojnih partnerstev bo omogočena 
postopna koncentracija oziroma bolj učinkovito delovanje 
obstoječe mreže 37 območnih razvojnih agencij- lokalnih 
podjetniških centrov. Te institucije so ustanovile občine in 
gospodarski partnerji, ki jim tudi zagotavljajo sredstva za 
delovanje. Neposrednih transferjev iz državnega proračuna te 
organizacije ne prejemajo in tako naj bi ostalo tudi v bodoče. Gre 

Na podlagi analize potreb regionalnih razvojnih programov je 
mogoče oceniti, da naj bi se povečal obseg sredstev za spodbude 
gospodarstvu (izgradnja poslovnih con, spodbude za razvoj 
podjetništva, turistična infrastruktura), razvoj podeželja in vlaganja 
v človeške vire. Tudi znotraj teh kategorij naj bi prišlo do 
spremembe strukture porabe v smislu bolj koncentrirane porabe 
na manjšem številu postavk. Določanje regionalnih razvojnih 
prioritet bo vplivalo tudi na določeno koncentracijo resornih 
prioritet. 

Pomembno je tudi, da s predlogom zakona dosledno uvajamo 
načelo javno zasebnega partnerstva pri financiranju razvoja in s 
tem uresničujemo enega ključnih ciljev Strategije gospodarskega 
razvoja Slovenije in vladnega programa učinkovitega vstopa 
Slovenije v EU. Pritegnitev gospodarstva k soodločanju o razvojnih 
projektih bo pripeljala do večjega zanimanja gospodarskih 
subjektov za javne investicije in je dodaten element za povečanje 
učinkovitosti javnih vlaganj. 

za institucije, ki se prijavljajo na javne razpise in se torej večinoma 
financirajo iz pridobljenih projektov na trgu. 

Na osnovi zakona je mogoče pričakovati določeno notranje 
prestrukturiranje državnega proračuna. Predlog zakona posega 
na področje t.i. posrednih regionalnih spodbud, ki jih je, P° 
opravljenih ocenah, okoli 80 milijard sit letno. 

Največji pričakovani učinki bodo posredni, torej tisti, ki jih je mogoče 
izmeriti skozi uspešno vključitev Slovenije v sistem strukturnih 
instrumentov EU, transparentno in učinkovito dodeljevanje 
spodbud projektom, ki lahko največ pripomorejo k prestrukturiranju 
območij, ki najbolj zaostajajo v razvoju in s tem k povečanju 
učinkovitosti javnofinančnih izdatkov in investicij. Tovrstni dejavnik1 

so sestavina t.i. tehničnega napredka kot dejavnika proizvodne 
funkcije. Preko povečanega bruto domačega proizvoda se takšna 
javna vlaganja odrazijo v povečanju davčne osnove in večjem 
obsegu zbranih davkov ter v končni fazi ugodno vplivajo na 
javnofinančni račun. 

VII. DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Sprejem zakona nima drugih posledic. 

Tabela: Obseg posrednih regionalnih spodbud po proračunskih postavkah in ministrstvih v letu 2002 ter ocene za obdobje 2003-2005 (v sit) 

MINISTRSTVA 2002 2003 2004 2005 
Ministrstvo za finance 3.735.770.000 4.327.404.295 0 
Ministrstvo za gospodarstvo (vključno PCMG) 5.080.873.241 6.393.460.514 6.381.219.122 5.534.416.457 
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 1.630.470.589 5.613.996 171 4.995.864.392 3.277.003.695 
Ministrstvo za kulturo 3.762.100.000 3.266.609.173 3.660.192.000 3.893.010.000 
Ministrstvo za Šolstvo, znanost in Sport 12.187.664.236 6.824.455.103 8.364.529.317 8.253.420.400 
Ministrstvo za zdravje 3.627.493.943 113.408.802 273.277.752 532.334.673 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo 2.429.619.066 4.036.833.901 4.402.119.369 5.069.263.800 
Ministrstvo za informacijsko družbo 156.716.158 217.348.992 515.043.000 573.771.000 
Ministrstvo za delo, druiino in socialne zadeve 34.387.638.790 37.316.112.481 41.358.614.971 43.056.449.226 
Ministrstvo za promet 10.013.136.629 14.845.170.851 16.310.469.392 17.390.545.000 

SKUPAJ V54 MINISTRSTVA 77.011.482.653 82.954.800.283 86.261.329.315 87.580.214.253 

Usklajevanje z ministrstvi. 
Opomba: • IzhodiKe M iznijun simulacije realizacije rcjiominih projrunov » obdobju 2003-05 je pri nekaterih postavkah predstavljal enak dele! realizacije 

rcgionulnih programov kot v 1.2002. 
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"■ BESEDILO členov 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
(vsebina zakona) 

skiZal<on d°loča cilje, načela in organiziranost za spodbujanje adnega regionalnega razvoja, kot temeljne sestavine razvojne 
itike v Republiki Sloveniji in Evropski Uniji (v nadaljnjem besedilu: 
)' na državni, regionalni in lokalni ravni, dodeljevanje razvojnih 

Podbud ter postopek izvedbe projektnega financiranja, pri 
rem se javna in zasebna sredstva povezujejo za spodbujanje ra*voja. 

2. člen 
(odgovornost za regionalni razvoj) 

Država in samoupravne lokalne skupnosti so odgovorne za ladni regionalni razvoj. 

(cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja) 

p''ii spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so: 
zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih 
možnostih prebivalstva med posameznimi območji v državi, 
Preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi 
Problemi, 
spodbujanje policentričnega razvoja poselitve in 
Policentričnega gospodarskega razvoja, 
razvoj in povečanje konkurenčnosti gospodarstva v vseh 
razvojnih regijah, ob upoštevanju njihovih posebnosti, 
zniževanje stopnje brezposelnosti v razvojnih regijah oziroma 
povečanje zaposlenosti in odprava strukturnih neskladij na 
•rgu dela, 
povečanje blagostanja prebivalstva v razvojnih regijah, ob 
upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti, 
krepitev socialnega kapitala in inovacijske sposobnosti v 
razvojnih regijah, 
ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem 
Pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, trajnostni 
razvoj kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin v 
razvojnih regijah, 
uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja, 
zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in 
socialni blaginji ob upoštevanju varstva okolja in zmanjševanje 
razlik v zdravju, 
ustvarjanje gospodarske osnove za razvoj obeh avtohtonih 
narodnih manjšin in romske skupnosti v Republiki Sloveniji 
ter 
spodbujanje gospodarskega sodelovanja z zamejskimi 
Slovenci in Slovenci po svetu. 

(načela spodbujanja skladnega regionalnega razvoja) 

Načela spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so: 
Politika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja (v 
nadaljnjem besedilu: regionalna politika) kot obveznost vseh 
nosilcev odločanja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja, 
celovitost izvajanja regionalne politike na celotnem ozemlju 
Republike Slovenije, 

povezovanje v okviru programov čezmejnega razvojnega 
povezovanja ter povezovanje regij znotraj širšega 
evropskega prostora, 
partnerstvo med državo in občinami ter javnim in zasebnim 
sektorjem pri določanju in uresničevanju razvojnih ciljev, 
usklajevanje med vlado in razvojnimi zvezami občin pri 
načrtovanju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja, 
subsidiarnost, po kateri pri pripravi, izvajanju, nadzoru in 
vrednotenju programov spodbujanja skladnega regionalnega 
razvoja višja teritorialna raven opravlja le tiste razvojne naloge, 
ki jih ne morejo učinkovito opraviti nižje ravni, 
programsko usmerjanje razvojnih spodbud države in občin 
za namene, utemeljene v usklajenih regionalnih razvojnih 
programih in projektih, 

- spremljanje in vrednotenje učinkov razvojnih spodbud po 
primerljivih evropskih metodologijah, 
nadzor zakonitosti postopkov dodeljevanja in trošenja 
razvojnih spodbud, 
sofinanciranje skladnega regionalnega razvoja iz državnega 
in občinskih proračunov, ter iz zasebnih in drugih virov, 

- uresničevanje regionalnih razvojnih interesov v okviru 
instrumentov kohezijske politike EU in lastnih instrumentov 
regionalne politike v Republiki Sloveniji, 
pospeševanje razvoja gospodarstva ob upoštevanju okoljskih 
vidikov ter varovanja in razvojnega aktiviranja naravnih dobrin, 
ohranjanja narave in kulturne dediščine, 
uveljavljanje integriranih regionalnih strategij informacijske 
družbe, 

- enak dostop do izobraževanja in drugih javnih storitev, 
ustvarjanje in razvijanje pogojev za kulturo kot temeljno 
sestavino vsestranskega razvoja, 

- enake možnosti za izboljšanje kakovosti življenja in zdravja 
prebivalcev na celotnem ozemlju Republike Slovenije. 

5. člen 
(izrazi) 

Izrazi uporabljeni v tem zakonu imajo naslednji pomen: 
»razvojna regija« je funkcionalna ozemeljska enota za 
izvajanje regionalne politike, ki jo v enovito zaključeno 
prostorsko celoto združujejo poselitveni, gospodarski, 
infrastrukturni in naravni sistemi ter na kateri je mogoče 
zagotoviti enake možnosti za skladen regionalni razvoj, 
»funkcionalno-interesno zaključeno območje« je območje na 
katerem se oblikuje območno razvojno partnerstvo, 
»kohezijska politika EU« je regionalna politika EU, ki obsega 
politiko strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU, 
»partnerji na ravni razvojne regije« so razvojne zveze občin, 
občine, združenja gospodarstva, nevladne organizacije in 
drugi partnerji na ravni razvojne regije, 
»Strategija regionalnega razvoja Slovenije« je dolgoročni 
strateški dokument države, ki v skladu s Strategijo 
gospodarskega razvoja Slovenije in Strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije opredeljuje cilje regionalnega razvoja ter 
določa instrumente in politiko za doseganje teh ciljev, 
»regionalni razvojni program« je temeljni programski 
dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje razvojne prednosti 
razvojne regije in vsebuje finančno ovrednotene programe 
spodbujanja razvoja v razvojni regiji, 
»izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa« je nabor 
usklajenih razvojnih projektov, ki predstavljajo uresničevanje 
regionalnega razvojnega programa, 

- »območni razvojni program« je nabor povezanih razvojnih 
projektov, ki se pripravi za funkcionalno-interesno zaključeno 
območje znotraj razvojne regije, 
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»sektorski razvojni program« je dolgoročni izvedbeni 
dokument države, ki opredeljuje prednostne projekte in 
programe za doseganje ciljev razvojne strategije sektorja, 
»razvojna zveza občin« je zveza občin, ki jo občine in mestne 
občine ustanovijo na ravni razvojne regije ali funkcionalno- 
interesno zaključenega območja za opravljanje razvojne 
funkcije, 
»regionalni razvojni svet« je usklajevalno telo za izvajanje 
regionalne politike na ravni razvojne regije, 
»regionalna razvojna agencija« je pravna oseba, ki izvaja 
splošne razvojno pospeševalne naloge v regiji in zagotavlja 
strokovno, tehnično in administrativno podporo za delovanje 
regionalnega razvojnega sveta, 
»območno razvojno partnerstvo« je pogodbeno, javno- 

zasebno, interesno in teritorialno sodelovanje razvojnih zvez 
občin, občin, združenj gospodarstva, nevladnih organizacij 
in drugih partnerjev na funkcionalno-interesno zaključenem 
območju, 
»območna razvojna agencija-lokalni podjetniški center« je 
pravna oseba zasebnega ali javnega prava, ki izvaja razvojne, 
strokovne in pospeševalne naloge za območno razvojno 
partnerstvo, 
»indeks razvojne ogroženosti« je relativni kazalec razvitosti 
razvojne regije, izračunan na podlagi ponderacije kazalcev 
razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti, 
»neposredne regionalne spodbude« so razvojne spodbude, 
katerih primarni cilj je zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik 
in jih proračunski uporabniki, pristojni za izvajanje regionalne 
politike na državni ravni, namenjajo za vzpostavljanje 
decentralizirane razvojne funkcije države, razvoj regijskih 
instrumentov ter financiranje posebnih ukrepov regionalne 
politike, 
»posredne regionalne spodbude« so spodbude, katerih 
primarni cilj je sektorski ali področni, obenem pa imajo tudi 
vpliv na regionalni razvoj in jih proračunski uporabniki na 
državni ravni namenjajo za sofinanciranje projektov 
izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov, 
»projektno financiranje« je način povezovanja javnih in 
zasebnih sredstev, s katerim je mogoče izbrati, financirati in 
voditi razvojne projekte in izgradnjo razvojne infrastrukture 
na ravni države, razvojnih regij ali občin. 

6. člen 
(razvojne regije) 

(1) Kot razvojne regije se oblikujejo: 
Dolenjska razvojna regija, ki vključuje občine in mestne 
občine: Črnomelj, Metlika, Novo mesto, Semič, Šentjernej, 
Škocjan, Trebnje, Dolenjske Toplice, Mirna peč, Žužemberk, 
Kočevje, Loški Potok, Osilnica, Ribnica, Kostel, Sodražica, 
Gorenjska razvojna regija, ki vključuje občine: Bled, Bohinj, 
Cerklje na Gorenjskem, Gorenja vas-Poljane, Jesenice, Kranj, 
Kranjska Gora, Naklo, Preddvor, Radovljica, Šenčur, Škofja 
Loka, Tržič, Železniki, Žiri, Jezersko, Žirovnica, 

- Goriška razvojna regija, ki vključuje občine: Ajdovščina, Bovec, 
Brda, Cerkno, Idrija Kanal, Kobarid, Miren-Kostanjevica, Nova 
Gorica, Tolmin, Vipava, Šempeter-Vrtojba, 
Koroška razvojna regija, ki vključuje občine: Črna na 
Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka, 
Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec, 
Vuzenica, Prevalje, Ribnica na Pohorju, 
Obalno-kraška razvojna regija, ki vključuje občine: Divača, 
Hrpelje-Kozina, Ilirska Bistrica, Izola, Komen, Koper, Piran, 
Sežana, 

• Notranjsko-kraška razvojna regija, ki vključuje občine: 
Cerknica, Loška dolina, Pivka, Postojna, Bloke. 

Osrednjeslovenska razvojna regija, ki vključuje občine. 
Borovnica, Brezovica, Dobrepolje, Dobrova-Polhov Gradec, 
Dol pri Ljubljani, Domžale, Grosuplje, Ig, Ivančna Gorica, 
Kamnik, Ljubljana, Logatec, Lukovica, Medvode, Mengeš, 
Moravče, Škofljica, Velike Lašče, Vodice, Vrhnika, Horjul, 
Komenda, Trzin, Litija, Šmartno pri Litiji, 
Zgornje Podravska razvojna regija, ki vključuje občine: Duplek. 
Kungota, Maribor, Pesnica, Rače-Fram, Ruše, Slovenska 
Bistrica, Starše, Šentilj, Hoče-Slivnica, Lovrenc na Pohorju, 
Miklavž na Dravskem polju, Oplotnica, Selnica ob Dravi. 
Lenart, Benedikt, Cerkvenjak, Sveta Ana, 

- Spodnje Podravska razvojna regija, ki vključuje občine. 
Destrnik, Dornava, Gorišnica, Juršinci, Kidričevo, Majšperk. 
Ptuj, Videm, Zavrč, Hajdina, Markovci, Podlehnik, Sveti Andraž 
v Slovenskih goricah, Trnovska vas, Žetale, 
Pomurska razvojna regija, ki vključuje občine: Beltinci, Tišina, 
Črenšovcr, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Šalovci, Kobilje, 
Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska 
Sobota, Odranci, Puconci, Radenci, Rogašovci, Sveti Jurij 
ob Ščavnici, Turnišče, Cankova, Dobrovnik, Grad, Hodoš, 
Križevci pri Ljutomeru, Razkrižje, Velika Polana, Veržej, Ormož, 
Posavska razvojna regija, ki vključuje občine: Brežice, Krško, 
Sevnica, 
Savinjska razvojna regija, ki vključuje občine: Celje, Kozje, 
Laško, Podčetrtek, Rogaška Slatina, Rogatec, Slovenske 
Konjice, Šentjur pri Celju, Šmarje pri Jelšah, Štore, Vitanje, 
Vojnik, Zreče, Bistrica ob Sotli, Braslovče, Dobje, Dobrna, 
Polzela, Prebold, Tabor, Vransko, Žalec, 
Savinjsko-šaleška razvojna regija, ki vključuje občine: Gornji 
Grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Šmartno ob Paki, 
Šoštanj, Velenje, Solčava, 
Zasavska razvojna regija, ki vključuje občine: Hrastnik, 
Radeče, Trbovlje, Zagorje ob Savi. 

7. člen 
(Funkcionalno-interesno zaključena območja) 

(1) Razvojne regije so glede na svojo velikost in interes občin ter 
drugih partnerjev za oblikovanje območnega razvojnega 
partnerstva razdeljene na več funkcionalno-interesno zaključenih 
območij. 

(2) Organ, pristojen za regionalni razvoj objavi seznam 
funkcionalno-interesno zaključenih območij v Uradnem listu 
Republike Slovenije. Predlog za vpis funkcionalno-interesno 
zaključenega območja v seznam da regionalni razvojni svet, 
razvojna zveza občin ali skupina občin. 

(3) Vlada Republike Slovenije (v nadaljevanju: vlada) zagotovi 
podatke državne statistike na ravni funkcionalno-interesno 
zaključenih območij, ki so potrebni za izvajanje tega zakona. 

II. OBLIKOVANJE IN IZVAJANJE REGIONALNE 
POLITIKE 

8. člen 
(temeljni programski dokumenti) 

Oblikovanje in izvajanje regionalne politike temelji na naslednjih 
medsebojno usklajenih temeljnih programskih dokumentih: 
Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije, Strategiji prostorskega 
razvoja Slovenije, Strategiji regionalnega razvoja Slovenije, 
Državnem razvojnem programu, programskih dokumentih za ELI 
in regionalnih ter območnih razvojnih programih. 
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9. člen 
(Strategija regionalnega razvoja Slovenije) 

obrfhStra,09ii0 regionalnega razvoja Slovenije se za programsko 
. ° 'e Državnega razvojnega programa (v nadaljnjem besedilu: 
skl ®Iamsl<0 obdobje) podrobneje opredelijo, z vidika spodbujanja 
s |

dne3a regionalnega razvoja, cilji, politike in naloge določene 
Drn rate^''0 gospodarskega razvoja Slovenije in Strategijo °storskega razvoja Slovenije. 

(2) Strategija regionalnega razvoja Slovenije določi: 
nabor ciljnih območij in posebnih ukrepov regionalne politike, 
način vključevanja regionalnih razvojnih programov v 
Programske dokumente za EU, 
regionalno specifične cilje in usmeritve ministrstev pri 
dodeljevanju posrednih regionalnih spodbud, razvoju mreže 
lavnih služb in institucij ter investicij državnega pomena v 
razvojnih regijah. 

(3) Strategija regionalnega razvoja Slovenije je podlaga za pripravo 
9'onalnih razvojnih programov. 

(4) Cilji Strategije regionalnega razvoja Slovenije se upoštevajo 
Pripravi sektorskih razvojnih programov ministrstev, 

r avnega razvojnega programa, programskih dokumentov za 
ln strateških prostorskih aktov Republike Slovenije. 

j®) Strategijo regionalnega razvoja Slovenije sprejme vlada 
jrnanj dve leti pred začetkom programskega obdobja na predlog 
ln|stra, pristojnega za regionalni razvoj, po predhodni 
edstavitvi v Državnem zboru Republike Slovenije in Državnemu 
e'u Republike Slovenije. 

■®) Vlada p0r0l*a Državnemu zboru o uresničevanju tega zakona 
strategije regionalnega razvoja Slovenije na sredini in na koncu 

pr°9ramskega obdobja. 

fnr* 10. člen (°rzavni razvojni program in programski dokumenti 
za EU) 

) Strategija regionalnega razvoja Slovenije in regionalni razvojni 
r°9rami so ena od podlag za določanje državnih razvojnih 

P''oritot, glavnih programov in podprogramov Državnega 
^vojnega programa in programskih dokumentov za EU ter 

°'očanje obsega sredstev, ki se namenjajo za njihovo realizacijo. 

V Državnem razvojnem programu in programskih dokumentih 
® EU se, na podlagi Strategije gospodarskega razvoja Slovenije, 

r 
ra'egije regionalnega razvoja Slovenije, Strategije prostorskega 

azvoja Slovenije, Strategije trga dela in zaposlovanja, sektorskih < 
bojnih programov in regionalnih razvojnih programov opredelijo 

Pr°grami, ki spodbujajo skladen regionalni razvoj. Na predlog 
r9ana, pristojnega za regionalni razvoj, vlada v njih določi, na 

Podlagi regionalno specifičnih ciljev, indikativni obseg regionalnih 
Podbud v posameznih letih programskega obdobja in v 

Posameznih razvojnih regijah. Za določanje indikativnoga obsega 
Podbud se uporablja indeks razvojne ogroženosti skupaj s 
evilom prebivalstva in površino razvojne regije. 

j3) Vlada z Državnim razvojnim programom, na podlagi regionalno 
Pecifičnih ciljev,uskladi program razvoja mreže javnih služb in 
stitucij -ter program investicij državnega pomena v razvojnih 

regijah. 

(4) Državni razvojni program in regionalni razvojni programi se 
avi'oma sprejemajo sočasno in morajo biti usklajeni. 

11. člen 
(regionalni razvojni program) 

(1) Z regionalnim razvojnim programom se uskladijo razvojni cilji 
na področju gospodarskega, socialnega, javno-zdravstvenega, 
prostorskega in okoljskega ter kulturnega razvoja v razvojni regiji 
ter določijo instrumenti, in viri za njihovo uresničevanje. 

(2) Regionalni razvojni program sprejmejo sveti razvojnih zvez 
občin ali sveti občin v razvojnih regijah najmanj leto in pol pred 
iztekom prejšnjega programskega obdobja. K predlogu 
regionalnega razvojnega programa da predhodno mnenje Javna 
razvojna agencija Republike Slovenije. 

(3) Regionalni razvojni program je sestavljen iz strateškega in 
programskega dela. 

(4) Strateški del regionalnega razvojnega programa se lahko 
pripravi za več razvojnih regij skupaj. 

(5) Sestavine strateškega dela regionalnega razvojnega 
programa so: analiza stanja in problemov razvoja, razvojna 
predvidevanja sektorskih razvojnih programov, skupna regionalna 
vizija, cilji in usmeritve. 

(6) Sestavine programskega dela regionalnega razvojnega 
programa so: razvojni programi regionalnega pomena s časovnim 
in finančnim ovrednotenjem ter navedbo predvidenih virov 
financiranja, sistemi spremljanja in vrednotenja, organiziranost 
za izvajanje regionalnega razvojnega programa in ocena vplivov 
na zdravje, okolje in enake možnosti. 

(7) Regionalni razvojni programi obmejnih razvojnih regij 
vključujejo tudi programe čezmejnega sodelovanja in programe 
razvoja slovenske manjšine v zamejstvu. Regionalni razvojni 
programi regij, v katerih živijo avtohtoni narodni skupnosti in 
romska skupnosti, vključujejo programe razvoja teh skupnosti. 

(8) Regionalni razvojni program je podlaga za sklenitev pogodbe 
med razvojnimi zvezami občin ali občinami in vlado o razvoju 
regije v programskem obdobju. 

(9) Vlada, na predlog ministrice, pristojne za regionalni razvoj 
oziroma ministra, pristojnega za regionalni razvoj (v nadaljnjem 
besedilu: minister, pristojen za regionalni razvoj), predpiše 
minimalno obvezno strukturo in metodologijo priprave in izvedbe 
regionalnega razvojnega programa ter določi načine spremljanja 
in vrednotenja učinkov regionalnega razvojnega programa, v 
skladu z metodološkimi navodili in načeli kohezijske politike EU. 

(10) Regionalni razvojni program se uresničujejo z izvedbenimi 
načrti regionalnega razvojnega programa. 

12. člen 
(območni razvojni program) 

(1) Območni razvojni program se lahko pripravi na pobudo 
območnega razvojnega partnerstva ali regionalnega razvojnega 
sveta za funkcionalno-interesno zaključeno območje v katerem 
je oblikovano območno razvojno partnerstvo in določena območna 
razvojna agencija - lokalni podjetniški center. 

(2) Cilji območnega razvojnega programa in regionalnega 
razvojnega programa morajo biti usklajeni. Območni razvojni pro- 
gram je integralni del regionalnega razvojnega programa. 

(3) Pri pripravi območnega razvojnega programa se smiselno 
uporabljajo določbe o pripravi regionalnega razvojnega programa. 
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(4) Območni razvojni program se uresničuje z izvedbenimi načrti 
območnega razvojnega programa, ki so sestavni deli izvedbenih 
načrtov regionalnega razvojnega programa. 

13. člen 
(območni razvojni program za varstveno območje ali 

območje v prestrukturiranju) 

(1) Območni razvojni program se lahko pripravi na pobudo 
pristojnega ministrstva tudi za območje, ki je s posebnim 
predpisom s področja ohranjanja narave ali kulturne dediščine 
določeno kot varstveno območje in za območje, ki je s posebnim 
zakonom določeno kot območje v prestrukturiranju. 

(2) Pristojna ministrstva in območni razvojni partnerji s pogodbo 
določijo finančne vire in medsebojna razmerja pri izvajanju 
območnega razvojnega programa za varstveno območje ali 
območje v prestrukturiranju. 

(3) Usklajeno z območnim razvojnim programom za varstveno 
območje se praviloma pripravita regionalna zasnova prostorskega 
razvoja in načrt upravljanja varstvenega območja. 

(4) Strokovne, tehnične in administrativne naloge pri pripravi in 
izvajanju območnega razvojnega programa in regionalne zasnove 
prostorskega razvoja za varstveno območje, opravlja pravna 
oseba javnega ali zasebnega prava, ki ima javno pooblastilo za 
izvajanje varstvenih nalog na varstvenem območju. 

(5) Naloge pravne osebe iz prejšnjega odstavka pri pripravi in 
izvajanju območnega razvojnega programa se podrobneje določijo 
v pogodbi med pristojnim ministrstvom in območnimi razvojnimi 
partnerji. 

14. člen 
(območni razvojni program za območje, ki leži v dveh 

ali več razvojnih regijah) 

Območni razvojni program se lahko pripravi tudi za območje, ki 
leži v dveh ali več razvojnih regijah. 

15. člen 
(izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa) 

(1) Predlog izvedbenega načrta regionalnega razvojnega 
programa pripravi regionalna razvojna agencija. 

(2) Predlog izvedbenega načrta regionalnega razvojnega 
programa mora upoštevati Državni razvojni program in 
proračunske okvire. Praviloma mora biti pripravljen najmanj eno 
leto pred pričetkom proračunskega leta, na katerega se nanaša. 

(3) Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa se izvaja 
v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje proračuna, javna 
naročila in nadzor nad državnimi pomočmi. 

16. člen 
(razmerja do strateških prostorskih aktov) 

Regionalni razvojni programi, območni razvojni programi in 
izvedbeni načrti regionalnih razvojnih programov morajo biti 
usklajeni s strateškimi in izvedbenimi prostorskimi akti. 

III. NOSILCI REGIONALNE POLITIKE 

17. člen 
(organ, pristojen za regionalni razvoj) 

(1) Organ, pristojen za regionalni razvoj (v nadaljnjem besedilu- 
organ), v sodelovanju z ministrstvi, ki dodeljujejo regionalne 
spodbude, skrbi za oblikovanje nacionalnih ciljev regionalne 
politike in njihovo uresničevanje v okviru ekonomske politike vlade 
in kohezijske politike EU. 

(2) Organ ima naslednje naloge in pristojnosti: 
upravlja neposredne regionalne spodbude, 
vodi pripravo in nadzoruje ter koordinira izvajanje Državnega 
razvojnega programa, 
opravlja naloge organa upravljanja strukturnih skladov m 
kohezijskega sklada EU v Republiki Sloveniji ter vodi pripravo 
okvirnih sporazumov z EU, na podlagi katerih lahko Republika 
Slovenija prejema sredstva strukturnih skladov m 
kohezijskega sklada EU, 
opravlja naloge povezane s procesi oblikovanja euroregij m 
drugih čezmejnih regionalnih razvojnih povezav in 
predlaga vladi odločitve, ki jih ta sprejme za izvrševanje 
ustanoviteljskih pravic in dolžnosti Republike Slovenije v Javni 
razvojni agenciji Republike Slovenije in Javnem skladu 
Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj podeželja- 

18. člen 
(Svet za strukturno politiko) 

(1) Svet za strukturno politiko je usklajevalno telo vlade, ki j0 

odgovorno za usklajenost predlogov dokumentov za izvajanje 
regionalne politike in za usklajevanje državnih regionalnih spodbud 
ter spodbud iz sredstev strukturnih in kohezijskega sklada EU- 

(2) Člani oziroma članice (v nadlajnjem besedilu: član) Sveta za 
strukturno politiko so ministri in državni sekretarji oziroma državne 
sekretarke ministrstev, ki dodeljujejo regionalne spodbude. 

(3) Svet za strukturno politiko vodi minister, pristojen za regionalni 
razvoj. Administrativno in tehnično podporo Svetu za strukturno 
politiko zagotavlja organ. 

(4) Vlada podrobneje predpiše sestavo, organizacijo in način 
opravljanja nalog Sveta za strukturno politiko. 

19. člen 
(Javna razvojna agencija Republike Slovenije) 

* 
(1) Za opravljanje razvojnih in strokovnih nalog pri izvajanju, 
spremljanju in vrednotenju razvojnih dokumentov države z vidika 
Državnega razvojnega programa in zagotavljanju strokovne ter 
tehnične podpore vladi pri uresničevanju skladnega regionalnega 
razvoja, pospeševanju podjetništva ter spodbujanju investicij in 

internacionalizacije malih podjetij, se s tem zakonom ustanovi 
Javna razvojna agencija Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: javna agencija). 

(2) Ustanovitelj javne agencije je Republika Slovenija. Pravice in 
obveznosti ustanovitelja izvršuje vlada. 
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L.) me javne agencije je: »Javna razvojna agencija Republike 
°venije«. Skrajšano ime javne agencije je: »Razvojna Agencija 

. °Venii0"- Javna agencija poleg slovenskega imena uporablja 
' tui® ime, ki se glasi: »Slovene Development Agency«. 

rajšano tuje ime se glasi: »SDA«. 

(4) Sedež javne agencije je v Ljubljani. 

(5) Javna agencija pripravlja strokovne podlage za Strategijo 
9'onalnega razvoja Slovenije. Javna agencija v postopku priprave 

/zavnega razvojnega programa in državnega proračuna v adu s standardi in potrebami, izhajajočimi iz pogodb z EU, 
nPravlja strokovne podlage za usklajevanje sektorskih in 

. 9'onalnih razvojnih programov. V ta namen razvija in vzdržuje 
Vni '"formacijski sistem ISARR za izvajanje, spremljanje in 
ednotenje Državnega razvojnega programa, regionalnih 

.^vojnih programov, izvedbenih dokumentov strukturnih skladov 
"državnih pomoči, ki se povezuje z drugimi ustreznimi 

°nnacijskimi sistemi na državni, regionalni in lokalni ravni. 

(6) Javna agencija zbira in spremlja kazalce, ki so potrebni za 
Premljanje razvojne politike in državnih pomoči in ima za te 
amene dostop do podatkov splošnih in posebnih administrativnih 

statisflT'' evidenc 'avnih ins,ituc'i ter baz podatkov državne 

'7) Javna agencija vrednoti izvajanje razvojnih programov in 
adzira namenskost porabe sredstev, ki jih kot razvojne spodbude 

. 0<teljuje pravnim in fizičnim osebam. O opravljenem vrednotenju 
"adzoru izdaja poročila, ki morajo temeljiti na analizah, pregledu 

®'fezne dokumentacije in posvetovanju s prejemniki spodbud. 
WePne ugotovitve iz poročil morajo biti dostopne javnosti. 

20. člen 
(naloge javne agencije na področju spodbujanja 

skladnega regionalnega razvoja) 

^al°ge javne agencije na področju spodbujanja skladnega 
®gionalnega razvoja so predvsem: 

Posredovanje neposrednih in posrednih nepovratnih 
regionalnih spodbud iz državnega proračuna, 
spodbujanje, strokovno usmerjanje in koordinacija aktivnosti 
regionalnih razvojnih agencij pri pripravi ter izvajanju 
regionalnih razvojnih programov in delovanja regionalnih 
razvojnih svetov, 
vrednotenje učinkov regionalnih spodbud in dajanje mnenj o 
regionalnih in območnih razvojnih programih, 
razvoj mreže regionalnih razvojnih agencij ter njihovega 
Povezovanja z drugimi razvojnimi institucijami na mednarodni, 
regionalni in lokalni ravni 
vodenje evidence razvojnih zvez občin, regionalnih razvojnih 
svetov in regionalnih razvojnih agencij, 
strokovna in tehnična podpora delovanju razvojnih svetov 
kohezijskih regij, 
Ovajanje nalog nacionalnega organa za pobudo skupnosti 
Interreg, 
sodelovanje pri izvajanju drugih strukturnih instrumentov in 
Politike EU v Republiki Sloveniji. 

21. člen 
(naloge javne agencije na področju pospeševanja 

podjetništva) 

haloge javne agencije na področju pospeševanja podjetništva 
So; 

načrtovanje, usmerjanje in financiranje aktivnosti za promocijo 
Podjetništva in ustvarjanje pozitivne podjetniške klime, 

razvoj in izvajanje programov in ukrepov za zagotavljanje 
kvalitete in izboljšanje dostopnosti svetovalnih in drugih 
podpornih storitev za podjetnike in podjetja, 
izvajanje programov in ukrepov za spodbujanje podjetništva 
in nastajanje ter razvoj malih in srednje velikih podjetij, 
predlaganje ukrepov za odpravljanje administrativnih ovir za 
nastajanje in delovanje podjetij, 
spodbujanje mednarodnega povezovanja malih podjetij ter 
prenosa znanja in dobrih praks na področju pospeševanja 
podjetništva, 
spodbujanje povezovanja malih podjetij za razvoj in skupno 
nastopanje na domačih in tujih trgih, 

- zagotavljanje informacij pri prodiranju malih podjetij na tuje 
trge, 
organizacija sejmov in drugih oblik skupnega nastopanja 
podjetij na domačih in tujih sejmih v sodelovanju z zbornicami 
in območnimi razvojnimi agencijami-lokalimi podjetniškimi 
centri, 
vzpostavljanje mednarodnega sodelovanja za povezovanje 
podjetij, 
razvoj programov in organizacija ter koordinacija 
pospeševalnih aktivnosti za razvoj podpornega okolja za 
podjetništvo na lokalni ravni, 
razvoj svetovalne mreže, 
koordinacija delovanja slovenske mreže Euro Info Centrov in 
območnih razvojnih agencij-lokalnih podjetniških centrov, 
vodenje evidence območnih razvojnih agencij-lokalnih 
podjetniških centrov in 
druge naloge v skladu s predpisi s področja pospeševanja 
podjetništva. 

22. člen 
(naloge javne agencije na področju spodbujanja 
investicij in internacionalizacije malih podjetij) 

Javna agencija opravlja naloge: 
koordinacije spodbujanja investicij in internacionalizacije malih 
podjetij na regionalni ravni in 

- analiziranja konkurenčnega položaja razvojnih regij kot lokacij 
za investicije ter predlaganja sistemskih ukrepov za njegovo 
izboljšanje. 

23. člen 
(zagotavljanje podatkov in druge naloge javne 

agencije) 

(1) Pri opravljanju svojih nalog javna agencija spremlja podatke o: 
vrstah razvojnih spodbud in načinih njihovega dodeljevanja in 
ureničevanja; 
dodeljenih razvojnih spodbudah po obliki, namenu, višini in 
lokaciji; 
projektih in zahtevkih ter možnostih vlaganja v razvojne 
naložbe; 
razvojno svetovalnih organizacijah in organiziranosti razvojno 
pospeševalnega dela. 

(2) Javna agencija določa minimalne standarde za delovanje 
regionalnih razvojnih agencij in območnih razvojnih agencij-lokalnih 
podjetniških centrov ter skrbi za kvaliteto njihovih storitev in storitev 
slovenske mreže Euro Info Centrov. 

(3) Vlada lahko s sklepom naloži javni agenciji tudi izvajanje drugih 
razvojnih nalog in razvojnih programov iz drugih področij. 
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24. člen 
(notranji organizacijski enoti) 

(1) V javni agenciji se oblikujeta naslednji notranji organizacijski 
enoti: 

za regionalni razvoj in 
za podjetništvo. 

(2) Notranji organizacijski enoti vodita direktorja oziroma direktorici 
(v nadaljnjem besedilu: direktor). 

25. člen 
(organi javne agencije) 

Organa javne agencije sta svet javne agencije (v nadaljnjem 
besedilu: svet) in generalni direktor oziroma generalna direktorica 
javne agencije (v nadaljnjem besedilu: generalni direktor). 

26. člen 
(svet javne agencije) 

(1) Člane sveta imenuje in razrešuje vlada na predlog ministra, 
pristojnega za regionalni razvoj za dobo petih let z možnostjo 
ponovnega imenovanja. 

(2) Predsednika sveta oziroma predsednico sveta (v nadaljnjem 
besedilu: predsednik sveta) izvoli svet izmed svojih članov na 
predlog ministra, pristojnega za regionalni razvoj. 

i (3) Svet javne agencije sestavlja pet predstavnikov oziroma 
predstavnic (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) ustanovitelja (en 
predstavnik organa, en predstavnik ministrstva, pristojnega za 
gospodarstvo, en predstavnik ministrstva, pristojnega za 
zaposlovanje, en predstavnik ministrstva, pristojnega za razvoj 
podeželja in en predstavnik ministrstva, pristojnega za okolje in 
prostor) in štirje predstavniki partnerjev in uporabnikov (en 
predstavnik Obrtne zbornice Slovenije, en predstavnik 
Gospodarske zbornice Slovenije, en predstavnik Kmetijsko 
gozdarske zbornice in en predstavnik združenj občin). 

27. člen 
(generalni direktor) 

(1) Za generalnega direktorja je lahko imenovana oseba, ki poleg 
pogojev, določenih v Zakonu o javnih agencijah (Uradni list RS, 
št. 52/02) izpolnjuje še naslednje pogoje: 

ima izkušnje na področju pospeševanja podjetništva, 
spodbujanja regionalnega razvoja in delovanja strukturnih 
instrumentov EU, 
ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih, 
aktivno obvlada angleški jezik. 

(2) Generalnega direktorja v njegovi odsotnosti nadomešča eden 
od direktorjev. 

(3) Generalni direktor letno poroča vladi o doseženih ciljih in 
rezultatih pri opravljanju nalog, o izvrševanju finančnega načrta 
in izidu poslovanja. 

(4) Za učinkovitejše usklajevanje regionalnih spodbud in skupnih 
ciljev pri izvajanju posameznih politik generalni direktor javne 
agencije sklicuje in vodi kolegij predstavnikov javne agencije, 
Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj 
podeželja, Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Agencije 
Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, Agencije 
Republike Slovenije za gospodarsko promocijo in tuje investicije 
in Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. 

28. člen 
(sredstva za delo javne agencije) 

(1) Sredstva za delo javne agencije so: 
sredstva iz državnega proračuna, 
prihodki, pridobljeni s prodajo blaga in storitev, 
sredstva iz mednarodnih projektov, 
donacije in drugi prihodki. 

(2) Sredstva za delovanje javne agencije zagotavlja državni 
proračun v finančnem načrtu organa. Sredstva za izvajanje 
programov javne agencije se na osnovi predlogov programa dela 
in finančnega načrta javne agencije določijo v finančnih načrti 
organa in ministrstev.Usklajevanje predlogov finančnih načrtov, 
glede teh sredstev, vodi organ. Po sprejemu proračuna sprejnne 
svet program dela in finančni načrt javne agencije, ki sta usklajena 
s finančnimi načrti organa in ministrstev. 

(3) Javna agencija pridobi sredstva za posredovanje neposredni*1 

in posrednih nepovratnih regionalnih spodbud iz državnega 
proračuna na podlagi pogodb z organom in ministrstvi, ki 
dodeljujejo regionalne spodbude ter z mednarodnimi pogodbami' 

(4) Zoper sklep javne agencije o dodelitvi regionalne spodbude je 
mogoče vložiti pritožbo na organ. Pritožba ne zadrži izvšitve 
sklepa. Organ mora o pritožbi odločiti s sklepom v roku 60 dni od 
njenega prejema. 

29. člen 
(Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj 

in razvoj podeželja) 

(1) Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj 
podeželja (v nadaljnjem besedilu: sklad) je javni finančni sklad, kl 

je namenjen trajnejšemu doseganju javnih ciljev na področju 
regionalnega razvoja in razvoja podeželja. 

(2) Sklad posluje v skladu z določbami zakona, ki ureja javne 
sklade, in tega zakona. 

(3) Sklad dodeljuje in posreduje regionalne spodbude iz svojega 
namenskega premoženja in državnega proračuna na podlag1 

pogodb z neposrednimi proračunskimi uporabniki. Pri dodeljevanju 
spodbud sklad izvaja politiko spodbujanja skladnega regionalnega 
razvoja in politiko razvoja podeželja. Proti sklepu sklada Pri 

dodeljevanju regionalnih spodbud se lahko vloži pritožba na or- 
gan. Pritožba ne zadrži izvršitve sklepa. Organ mora o pritožb1 

odločiti v roku 60 dni s sklepom. 

(4) Sklad izvaja promocijo projektnega financiranja in zagotavlja 
strokovno podporo pri izdaji ustreznih predpisov ter implementaciji 
projektnega financiranja. 

(5) Pri dodeljevanju spodbud sklad sodeluje z javno agencijo, 
Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, Agencijo Republike 
Slovenije za okolje in Agencijo Republike Slovenije za kmetijske 
trge in razvoj podeželja z namenom zagotavljanja usklajene in 
celovite ponudbe nepovratnih in povratnih oblik razvojnih spodbud- 
Sklad sodeluje tudi z regionalnimi razvojnimi agencijami in s svojim' 
sredstvi spodbuja oblikovanje in delovanje regijskih finančnih 
shem. 

(6) Sklad lahko sodeluje z drugimi domačimi in mednarodnimi 
finančnimi institucijami z namenom učinkovitejšega opravljanja 
nalog in krepitve finančnega potenciala za izvajanje finančni!1 

spodbud in pri tem opravlja posle v tujem imenu za tuj račun ali v 
svojem imenu za tuj račun. Za take posle lahko zaračunava 
provizijo. Če opravlja take posle za ustanovitelja, do provizije 
sklad ni upravičen. 
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vi! " 2a9°'avljanju začetnega kapitala in spodbujanju zasebnih 
z lastniškim kapitalom, lahko sklad vlaga kapitalske 

zak 9 V irnenu Republike Slovenije in po postopku določenem v 
tak°nU' ^ ure'a )avne finance. Za upravljanje in razpolaganje s 
v|.°. Pridobljenimi kapitalskimi naložbami Republike Slovenije 

lajo določbe zakona, ki ureja javne finance in Zakona o Vladi 
eputjlike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 73/94-ZODPH, 23/ 

47/97, 23/99-ZSOVA, 119/00, 30/01-ZODPH-C in 92/02-ZDV- 

30. člen 
(■nstrumenti sklada za spodbujanje skladnega 

e9ionalnega razvoja ter projektnega financiranja) 

"strumenti sklada za spodbujanje skladnega regionalnega 
v°ja ter projektnega financiranja so: 
Posojila, 

" kapitalski vložki, 
sofinanciranje stroškov priprave študij izvedljivosti, 
Povrnitev stroškov odobritve posojil, 
Povrnitev stroškov garancij za najete kredite, 
Povrnitev stroškov obresti, 
zagotavljanje garancij za najete kredite, 
zavarovanje kreditov, 
dodeljevanje nepovratnih sredstev, 
leasing, 
izvajanje animacije in usposabljanj za spodbujanje projektnega 
financiranja, 
nuđenje tehnične pomoči neposrednim in posrednim 
uporabnikom državnega in občinskih proračunov pri izvajanju 
Projektnega financiranja. 

31. člen 
(viri sredstev sklada) 

|1) Sredstva za opravljanje dejavnosti sklada so predvsem: 
namensko premoženje sklada, ki ga zagotavlja ustanovitelj 
'z namenskih sredstev državnega proračuna, 
razvojna sredstva, ki jih zagotavlja ustanovitelj iz državnega 
Proračuna za regionalne spodbude, 
stvarno državno premoženje, ki ga prenese ustanovitelj na 
sklad namensko za izvajanje instrumentov sklada, 
Prispevki pravnih in fizičnih oseb, 
mednarodni viri, 
donacije. 

•^Namensko premoženje sklada se uporablja v skladu z določili k°na, ki ureja delovanje javnih skladov. 

Sredstva proračuna pridobiva sklad za razvoj storitev in 
.Rajanje drugih finančnih spodbud na podlagi pogodb z organom 

ministrstvi. Sredstva se uporabljajo za dodeljevanje nepovratnih 
edstev za spodbujanje razvojnih naložb in za oblikovanje 
Zervacij za kritje rizikov iz naslova izdanih garancij, kreditnih 
e9anj in kapitalskih vložkov. 

32. člen 
(razvojna zveza občin) 

J) Za opravljanje razvojne funkcije ustanovijo občine in mestne 
,B,v.ne na ravni razvojne regije ali funkcionalno-interesno 

ključenih območij razvojne zveze občin. 

Naloge razvojne zveze občin so: 
sprejem regionalnega razvojnega programa, 
imenovanje predstavnikov razvojne zveze občin v 
regionalnem razvojnem svetu, 

sklenitev pogodbe o razvoju regije iz osmega odstavka 11. 
člena tega zakona, 
sklenitev pogodbe o financiranju delovanja regionalnega 
razvojnega sveta in regionalne razvojne agencije z drugimi 
partnerji na ravni razvojne regije, 
ustanovitev in izvrševanje upravljavskih pravic v pravni osebi, 
ki izvaja naloge regionalne razvojne agencije. 

(3) Akt o ustanovitvi razvojne zveze občin predložijo 
ustanoviteljice v hrambo javni agenciji. Javna agencija prevzame 
akt o ustanovitvi v hrambo z odločbo, katere izrek objavijo župani 
občin v Uradnem listu Republike Slovenije. Z dnem objave pridobi 
razvojna zveza občin status osebe javnega prava. 

(4) Kolikor niso v nasprotju z določbami tega zakona, se za 
ustanovitev in delovanje razvojne zveze občin uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja lokalno samoupravo. 

33. člen 
(ustanovitev in naloge regionalnega razvojnega 

sveta) 

(1) Regionalni razvojni svet (v nadaljnjem besedilu: svet) 
ustanovijo razvojna zveza občin na ravni razvojne regije ali 
razvojne zveze občin na ravni funkcionalno-interesno 
zaključenega območja. Če občine ne ustanovijo razvojnih zvez 
občin, lahko neposredno ustanovijo regionalni razvojni svet na 
ravnir razvojne regije. 

(2) Naloge sveta so: 
sprejemanje sklepov o pripravi regionalnega razvojnega 
programa in območnega razvojnega programa ter drugih 
odločitev v postopku njegove priprave, 
potrjevanje kriterijev za pripravo seznama prioritetnih 
regionalnih razvojnih projektov, 
potrjevanje izvedbenega načrta regionalnega razvojnega 
programa, 
spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa, 
sodelovanje v programskih svetih za pripravo regionalnih 
zasnov prostorskega razvoja na območju razvojne regije, 
sodelovanje z regijami drugih držav, 
imenovanje vodij odborov sveta, 
nadzor nad delom regionalne razvojne agencije, 
dajanje soglasja k programu dela in finančnemu načrtu 
regionalne razvojne agencije, 
sprejem pravil svojega delovanja, 
obravnava drugih zadev regionalnega pomena. 

34. člen 
(sestava sveta) 

(1) Člani sveta so: 
predstavniki razvojnih zvez občin ali občin in mestnih občin 
razvojne regije, 

- predstavniki združenj gospodarstva na ravni razvojne regije, 
- predstavniki sindikatov, nevladnih organizacij in predstavniki 

drugih partnerjev na ravni razvojne regije. 

(2) Člani sveta so tudi: 
predsednik partnerskega sveta za človeške vire na regionalni 
ravni, 
po en predstavnik upravljalcev zavarovanih območij narave 
in 

• po en predstavnik italijanske oziroma madžarske narodne 
skupnosti in romske skupnosti v razvojnih regijah, v katerih 
živijo te skupnosti. 
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(3) Število članov sveta se določi v ustanovitvenem aktu sveta. 
Število predstavnikov razvojnih zvez občin ali občin in mestnih 
občin je enako številu predstavnikov združenj gospodarstva na 
ravni razvojne regije. Število predstavnikov sindikatov, nevladnih 
organizacij in drugih partnerjev na ravni razvojne regije ne more 
presegati polovice števila predstavnikov razvojnih zvez občin ali 
občin in mestnih občin. 

(4) Na seje sveta so stalno vabljeni tudi predstavniki ministrstev, 
ki sodelujejo pri izvedbi regionalnega razvojnega programa in 
predstavnik javne agencije. 

(5) Predstavnike razvojne zveze občin ali občin in mestnih občin 
imenujejo izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev sveti razvojnih 
zvez občin ali občinski sveti. Predstavnike gospodarstva, 
sindikatov, nevladnih organizacij in zavodov ter skladov, imenujejo 
njihovi organi oziroma organi zbornic in drugih interesnih združenj 
v katera se združujejo v skladu z aktom o ustanovitvi sveta. 
Italijanska in madžarska narodna skupnosti ter romska skupnost 
imenujejo svoje predstavnike v skladu s svojimi pravili. 

(6) Članstvo v svetu ni združljivo s funkcijo poslanca, z delom v 
regionalni razvojni agenciji in delom v državni in občinski upravi 
na delovnih mestih, na katerih se izvršujejo pooblastila v zvezi z 
nadzorstvom nad delom sveta. 

35. člen 
(delovanje sveta) 

(1) Svet prične z delom, če je na prvi seji navzočih več kot 
polovica članov s potrjenimi mandati. 

(2) Mandat sveta je vezan na programsko obdobje za katerega 
se pripravlja Državni razvojni program in regionalni razvojni pro- 
gram. Postopek imenovanja novih članov sveta se prične dve leti 
pred iztekom programskega obdobja. Člani morajo biti imenovani 
najkasneje šest mesecev pred iztekom programskega obdobja. 

(3) Svet ima predsednika oziroma predsednico (v nadaljnjem 
besedilu: predsednik) in podpredsednika oziroma podpredsednico 
(v nadaljnjem besedilu: podpredsednik). Predsednika in 
podpredsednika sveta izvolijo člani sveta izmed svojih članov z 
večino glasov vseh članov. Popredsednik pomaga predsedniku 
pri njegovem delu in opravlja naloge iz njegove pristojnosti, za 
katere ga pooblasti. 

(4) Predsednik predstavlja razvojno regijo ter vodi delo sveta. Po 
pooblastilu razvojnih zvez občin oziroma občin sklepa predsednik 
pogodbe o razvoju regije iz osmega odstavka 11. člena tega 
zakona. 

36. člen 
(odbori sveta) 

(1) Svet ima odbore za človeške vire, okolje in prostor, 
gospodarstvo in razvoj podeželja. Odbore sveta vodijo vodje 
odborov, ki jih imenuje svet. 

(2) Člani odborov sveta so uslužbenci regionalne razvojne 
agencije, območnih razvojnih agencij-lokalnih podjetniških centrov, 
občin, območne enote Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje, območne zbornice Gospodarske zbornice 
Slovenije, območnega Kmetijsko gozdarskega zavoda v okviru 
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, regionalnega zavoda 
za zdravstveno varstvo, upravljavcev zavarovanih območij 
narave in drugih izpostav ministrstev oziroma javnih institucij, ki 
delujejo na regionalni ravni in izrazijo interes za sodelovanje v 
odborih. 

(3) Odbor sveta za človeške vire je partnerski svet za človesj* 
vire, ki ga sestavljajo predstavniki območne enote Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, delodajalcev, sindikato > 
regionalne razvojne agencije, lokalnih skupnosti, zavodov z 
šolstvo, zavodov za zdravstveno varstvo, območnih razvojni 
agencij-lokalnih podjetniških centrov in drugih strokovnih institucij- 
Partnerski svet za človeške vire izmenoma vodita direkto 
območne enote Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje jn 

direktor območne enote zavoda za šolstvo na vsaki dve le J- 
Strokovno tehnično in finančno podporo pri delovanj 
partnerskega sveta za človeške vire zagotavljata območna eno 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in območna eno 
Zavoda Republike Slovenije za šolstvo v sodelavanju z regionalno 
razvojno agencijo. 

(4) Odbori sveta sodelujejo pri pripravi regionalnega razvojnega 
programa in pripravljajo izvedbene načrte regionalnega razvojnefl 
programa. 

37. člen 
(financiranje sveta in regionalne razvojne agencije) 

(1) Polovico sredstev za opravljanje nalog sveta in regionalne 
razvojne agencije, ki so v javnem interesu, zagotavlja državn 
proračun kot neposredno regionalno spodbudo. Sredstva s® 
zagotavljajo v obliki transferja sredstev na podlagi pogodbe, k' J® 
skleneta organ in regionalna razvojna agencija. Pogoj za skleni'® 
pogodbe je, da partnerji na ravni razvojne regije sklenejo pogodb® 
o zagotavljanju druge polovice sredstev za opravljanje nalog sve'a 

in regionalne razvojne agencije, ki so v javnem interesu. 

(2) Sredstva državnega proračuna za delovanje regionaln® 
razvojne agencije in sveta se zagotavljajo v okviru letnega 
izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa na podlag' 
dejanskega obsega programa. Višino sredstev določi organ. M"1 

ister, pristojen za regionalni razvoj predpiše s podzakonski"11 

predpisom iz tretjega odstavka 38. člena tega zakona standard® 
in normative za sofinanciranje nalog svetov in regionalnih razvojni 
agencij, ki so v javnem interesu. Pri tem upošteva normative.1(1 

veljajo v javnem sektorju. 

(3) Sredstva državnega proračuna za delovanje sveta in 

regionalne razvojne agencije se zbirajo na računu regionaln0 

razvojne agencije. 

(4) Regionalna razvojna agencija vodi za sredstva, namenjen3 

opravljanju nalog v javnem interesu ločene računovodske 0VI 

dence. 

(5) Nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in uspešnostjo dela 
regionalnih razvojnih agencij opravlja javna agencija. 

38. člen 
(regionalna razvojna agencija) 

(1) Za izvajanje nalog regionalne razvojne agencije ustanovijo 
razvojne zveze občin oziroma občine in mestne občine ter država 
zavod ali neprofitno družbo z omejeno odgovornostjo- 
Ustanoviteljske pravice v imenu države izvršuje sklad- 
Medsebojna razmerja med razvojno zvezo občin oziroma 
občinami in regionalno razvojno agencijo se določijo s pogodbo- 

(2) Javna agencija vodi evidenco regionalnih razvojnih agencij- 

(3) Minister, pristojen za regionalni razvoj s podzakonskim 
predpisom določi način vodenja evidence regionalnih razvojnjn 
agencij, minimalne pogoje za opravljanje nalog regionalni 
razvojnih agencij in obvezne elemente akta o ustanovitvi regionalne 
razvojne agencije ter pogodbe o izvajanju njenih nalodki so v 

javnem interesu. 
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, 39. člen 
laeiovanje in naloge regionalne razvojne agencije) 

j,1! ^e9'°nalna razvojna agencija opravlja naslednje naloge, ki so 
Javnem interesu: 

Pnprava regionalnega razvojnega programa, 
strokovne naloge pri usklajevanju regionalnega razvojnega 
Programa z državnimi dokumenti razvojnega načrtovanja, 
Pnprava letnega izvedbenega načrta regionalnega razvojnega 
Programa in njegovo usklajevanje z državnim in občinskimi 
Proračuni, 
spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih 
razvojnih programov in območnih razvojnih programov, 
vključno z izdelavo ocen vplivov na zdravje, okolje in enake 
Možnosti, 
"formiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regionalnih 
Projektov, 
usklajevanje dela lokalnih razvojnih organizacij in enot 
nacionalnih in regionalnih javnih institucij, ki sodelujejo pri 
Pnpravi in izvajanju regionalnega razvojnega programa, 
splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge 
Pri spodbujanju razvoja regije, 
Promocija razvojne regije in investicij v razvojni regiji, 
'ehnična, strokovna in administrativna podpora delovanju 
razvojne zveze občin in sveta, 
sodelovanje pri pripravi Strategije regionalnega razvoja 
Slovenije in Državnega razvojnega programa, 
svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise za 
dodeljevanje regionalnih spodbud, 
administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in 
Uvedbi skupnih razvojnih projektov iz regionalnih razvojnih 
Programov, 
ovajanje razpisov za projekte iz letnega izvedbenega načrta 
regionalnega razvojnega programa, 
ovajanje regijske štipendijske, garancijske, mikro kreditne 
sheme za spodbujanje samozaposlovanja in zaposlovanja in 
drugih regijskih finančnih shem, 
organiziranje in koordinacija drugih nalog s področja 
re9ionalne politike. 

i^) ^ okviru regionalne razvojne agencije delujejo področja: za 
oveške vire, za spodbujanje podjetništva in investicij, za okolje 
Prostor in za razvoj podeželja. 

(3) Regionalna razvojna agencija lahko opravlja tudi storitve na 
9u, če te niso nezdružljive z nalogami, ki so v javnem interesu in 

r
e ne ovirajo njihovega izvajanja. Če javna agencija ugotovi, da 
9'onalna razvojna agencija opravlja storitve a trgu v nasprotju z 
očbami ,e9a odstavka, jo opozori na nepravilnosti in določi rok a njihovo odpravo. O nepravilnostih obvestu tudi svet. Če 

9'onalna razvojna agencija v določenem roku ne odpravi 
epravilnosti, jo javna agencija lahko izbriše iz evidence regionalnih 
dvojnih agencij. 

'4) Minister, pristojen za regionalni razvoj predpiše posebne pogoje 
a izvajanje regijskih finančnih shem. 

(5) Direktor regionalne razvojne agencije in vodje odborov sveta 
estavljajo kolegij, ki ga vodi direktor regionalne razvojne agencije. 

j6) ^formacijski sistem regionalne razvojne agencije se vključi v 
"formacijski sistem javne agencije. 

40. člen 
(Območno razvojno partnerstvo) 

Območno razvojno partnerstvo je stalno ali začasno, 
Pogodbeno, javno-zasebno, interesno in teritorialno sodelovanje 

razvojnih zvez občin, občin, združenj gospodarstva, nevladnih 
organizacij in drugih partnerjev na funkcionalno-interesno 
zaključenem območju. 

(2) V pogodbi med partnerji se določijo cilji območnega razvojnega 
partnerstva, medsebojne pravice in dolžnosti partnerjev, nosilec 
nalog območne razvojne agencije, lokalnega podjetnškega cen- 
tra, naloge in način financiranja območne razvojne agencije- 
lokalnega podjetniškega centra ter naloge pri pripravi in izvedbi 
območnega razvojnega programa. 

41. člen 
(naloge območne razvojne agencije-lokalnega 

podjetniškega centra) 

Naloge območne razvojne agencije-lokalnega podjetniškega cen- 
tra so: . 

izvajanje programov in projektov na področju pospeševanja 
podjetništva, razvoja podeželja in konkurenčnosti na lokalni 
ravni, 
izvajanje drugih programov in projektov regionalnih in 
območnih razvojnih programov, 
priprava območnega razvojnega programa za območno 
razvojno partnerstvo v sodelovanju z regionalno razvojno 
agencijo, 

- koordinacija in razvoj območnega razvojnega partnerstva, 
izvajanje sektorskih politik na lokalni ravni, 

- zastopanje območnega razvojnega partnerstva v projektni 
skupini in 
druge izvajalske naloge na lokalnem nivoju. 

IV. DRŽAVNE SPODBUDE ZA SKLADNI REGIONALNI 
RAZVOJ 

42. člen 
(zagotavljanje skladnega regionalnega razvoja) 

Država spodbuja skladen regionalni razvoj z razvojem mreže 
javnih služb in institucij, investicijami državnega pomena in 
dodeljevanjem neposrednih ter posrednih regionalnih spodbud. 

43. člen 
(viri spodbud za skladni regionalni razvoj) 

(1) Viri državnih spodbud za skladni regionalni razvoj so javna 
sredstva, ki zajemajo tudi sredstva mednarodnih finančnih pomoči 
in drugih oblik spodbud za uresničevanje regionalnih razvojnih 
programov. 

(2) Obseg neposrednih in posrednih regionalnih spodbud, ki jih v 
skladu s proračunskim memorandumom v državnem proračunu 
namenja vlada za letne izvedbene programe regionalnih razvojnih 
programov, ne more biti manjši od enega odstotka bruto domačega 
proizvoda oziroma skladno z javnofinančnimi možnostmi. 

44. člen 
(dodeljevanje neposrednih regionalnih spodbud) 

(1) Neposredne regionalne spodbude se namenjajo za 
vzpostavljanje decentralizirane razvojne funkcije države, razvoj 
regijskih razvojnih instrumentov in shem ter financiranje priprave 
projektov in posebnih ukrepov regionalne politike v območjih, ki 
najbolj zaostajajo v razvoju ali se soočajo z velikimi strukturnimi 
problemi, med drugim tudi s strukturnimi problemi na področju 
zaposlovanja in drugih področjih. 
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(2) V finančnih načrtih javne agencije in sklada se določi vrsto 
posebnih ukrepov v posameznih območjih iz prejšnjega odstavka 
in obseg sredstev za njihovo financiranje. 

45. člen 
(dodeljevanje posrednih regionalnih spodbud) 

(1) Pri dodeljevanju posrednih regionalnih spodbud, ki se 
dodeljujejo upravičencem na ozemlju celotne države, proračunski 
uporabniki upoštevajo v svojih programih tudi regionalno specifične 
cilje. 

(2) Posredne regionalne spodbude iz državnega proračuna se 
dodeljujejo za vse namene, določene v regionalnih razvojnih 
programih, na podlagi ciljev posameznih pristojnih ministrstev. 

(3) Za določanje regionalno specifičnih ciljev se uporablja indeks 
razvojne ogroženosti. Indeks razvojne ogroženosti se izračuna 
na začetku programskega obdobja in po potrebi prilagaja ob 
vmesnem vrednotenju stanja regionalnega razvoja v Republiki 
Sloveniji. 

(4) Indeks razvojne ogroženosti se izračuna na podlagi 
ponderacije kazalcev gospodarske razvitosti (bruto domači 
proizvod po kupni moči na prebivalca), brezposelnosti (registrirana 
stopnja brezposelnosti) in drugih kazalcev, ki kažejo gospodarsko 
razvitost regij. 

(5) Vlada na predlog ministra, pristojnega za regionalni razvoj, 
predpiše metodologijo za izračun indeksa razvojne ogroženosti. 
S sklepom vlade se na predlog ministra, pristojnega za regionalni 
razvoj za programsko obdobje Državnega razvojnega programa 
sprejme pregled regij, razvrščenih po stopnji razvitosti. Razvrstitev 
regij v pregledu se po potrebi prilagaja ob vmesnem vrednotenju 
stanja regionalnega razvoja v Republiki Sloveniji. 

(6) Na podlagi ciljev Državnega razvojnega programa in 
programskih dokumentov za EU, pripravijo sveti predlog 
izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa. Vlada 
pri določitvi predloga proračuna neposrednega proračunskega 
uporabnika upošteva tudi cilje regionalnih razvojnih programov. 

(7) Pripravo predloga nabora indikativnih izvedbenih projektov 
za pripravo načrta posrednih regionalnih spodbud in pripravo 
predloga izvedbenega načrta regionalnih razvojnih programov 
koordinira minister, pristojen za regionalni razvoj. 

(8) Projekti, ki se nanašajo na javne investicije in se uvrščajo v 
izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa morajo biti 
pripravljeni za začetek izvajanja takoj po odobritvi sredstev ter 
morajo izpolnjevati kriterije, ki jih določijo pristojna ministrstva. 

(9) V primerih, ko je prejemnik regionalnih spodbud občina, ne 
veljajo določbe Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/ 
94, 45/97 - odi. US, 56/98, 1/99 - ZNIDC, 59/99 -odi. US, 61/99 - 
odi. US, 79/99 - ZJF in 89/99 - odi. US) o izdajanju soglasij 
Ministrstva za finance k začetku izvajanja investicije. Če pri 
financiranju projekta sodeluje sklad, za občine ne veljajo določbe 
17. člena Zakona o financiranju občin. 

46. člen 
(oblike spodbud) 

Spodbude se dodeljujejo v obliki: 
- subvencij, 
- ugodnih posojil, 
- poroštev, 

davčnih oprostitev in olajšav, kot so določene z davčni"11 

predpisi, 
- kapitalskih vložkov, 

prenosa državnega premoženja v upravljanje državni"1 

skladom, z namenom vlaganja tega premoženja v regionalne 
razvojne projekte, 
podeljevanje statusa območij za pospeševanje zaposlovanja' 
kjer je stopnja brezposelnosti višja od povprečne stopnje 
Republiki Sloveniji in 
prenosa državnega premoženja v last, posest ali v upravljanj® 
občinam, mestnim občinam in zvezam občin z nameno"1 

uporabe tega premoženja v razvojne namene. 

47. člen 
(regionalne državne pomoči) 

Regionalne spodbude, ki imajo značaj regionalnih državnih porno? 
se dodeljujejo v skladu s predpisi, ki urejajo dodeljevanje državni 
pomoči. Vlada z uredbo določi kriterije in pogoje za dodeljevanje 
regionalnih državnih pomoči. 

V. POSTOPEK ZA IZVAJANJE PROJEKTNEGA 
FINANCIRANJA 

48. člen 
(uporaba določb V. poglavja) 

Neposredni in posredni uporabniki državnega in občinskih 
proračunov (v nadaljevanju: uporabnik) morajo izvajati projekt"0 

financiranje v skladu z določbami zakonov, ki urejajo javne »; 
nance, javna naročila in izvrševanje proračuna ter določba"11 

tega zakona. 

49. člen 
(predhodni postopek pri projektnem financiranju) 

(1) Uporabnik mora pred začetkom projektnega financiranja izveš" 
predhodni postopek. Sklep o uvedbi predhodnega postopka iz"a 

uporabnik na lastno pobudo ali na podlagi vloge o zainteresiranosti; 
Vlogo o zainteresiranosti lahko vloži pravna ali fizična oseba, w 

ima interes za javno sofinanciranje njenega projekta ali za vlaga"!3 

zasebnih sredstev v javni projekt (v nadaljnjem besedil"- 
interesent). 

(2) Namen predhodnega postopka je, da se skladno z načelom 0 

sodelovanju zasebnih in javnih sredstev pri spodbujanju razvoj3 

ugotovi ali so izpolnjeni ekonomski, pravni, tehnični, okolj6 

varstveni in ostali pogoji za izvedbo postopka. 

(3) Oseba, ki je podala vlogo o zainteresiranosti, ima v nadaljnje^1 

postopku na podlagi javnega poziva enake pravice za kot ostal' 
interesenti. 

(4) Če so vlogi o zainteresiranosti priloženi dokumenti, kate" 
celovito predstavljajo pravne, ekonomske, tehnične, okolj® 
varstvene ali ostale pogoje za izvedbo postopka ali pomenij0 

kako drugače izvirno idejno rešitev, lahko uporabnik odloči o 
njihovem odkupu. 

(5) Če uporabnik na podlagi vloge interesenta ne uvede 
predhodnega postopka, niti ne doseže z interesentom soglasja 0 

odkupu dokumentov, mu je dolžan dokumente vrniti. V tem primeru 
ohrani interesent vse pravice na dokumentih priloženih vlogi o 
zainteresiranosti. 
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50. člen 
(varstvo zaupnosti) 

(1) Uporabnik mora varovati kot zaupne podatke iz vloge ali 
u9e podatke pridobljene v postopku in jih brez interesentovega 
9'asja ne sme razkriti konkurentom ali javnosti, razen pod pogoji, 

ločenimi v zakonu. 

(2) Uporabnik lahko določi, da morajo vsi, kateri so prejeli razpisno 
^entacijo, upoštevati zaupno naravo posameznih podatkov. 

51. člen 
(jezik) 

(1) Javni razpis, razpisna dokumentacija, pogodbeni dokumenti 
Postopek morajo biti vodeni v slovenskem jeziku. 

Uporabnik sme poleg dokumentacije in vodenja postopka v 
ovenskem jeziku, uporabljati tuj jezik in dovoliti, da tudi interesenti 
Porabljajo slovenski in določen tuj jezik. 

p) Uporabnik lahko v razpisni dokumentaciji določi, da smejo 
eresenti predložiti svoje vloge delno ali v celoti izključno v 

oiočenem tujem jeziku. V kasnejšem postopku lahko uporabnik 
ahteva od interesenta, da za vlogo ali del vloge, ki ni predložen 
ai v slovenskem jeziku, v določenem roku predloži prevod. 

(4) V primeru neskladja veljajo dokumenti v slovenskem jeziku. 

52. člen 
(denarna enota) 

(1) Vrednosti v razpisnih in pogodbenih dokumentih so praviloma 
Nažene v slovenski valuti. 

(2) Uporabnik lahko v razpisni dokumentaciji izrazi vrednosti v 
ovenski in tuji valuti. V tem primeru mora določiti pogoje, pod 
aterimi je slovenska valuta preračunana v tujo valuto. 

|3) 6e uporabnik v razpisni dokumentaciji dovoli, da so vrednosti 
v|ogah izražene tudi ali samo v tujih valutah, mora določiti pogoje, 
ateri omogočajo preračun in primerljivost ponudb. 

53. člen 
(strokovna komisija) 

'1) Uporabnik imenuje strokovno komisijo za izbiro projekta, 
atero sestavljajo predsednik in najmanj dva člana. Vsi člani 
omisije morajo imeti ustrezno izobrazbo in izkušnje, ki omogočajo 
trokovno presojo vlog. 

(2) Kadar je uporabnik ali eden od uporabnikov država ali na 
Podlagi posebnega zakona pravna oseba javnega prava, ki jo je 
stanovila država, lahko imenuje enega od članov strokovne 
otiisije minister, pristojen za finance. Organ uporabnika, pristojen 

.a vodenje postopka, obvesti ministra za finance o svoji nameri 
"Osnovati strokovno komisijo, minister za finance pa mora v ta 
0r9an najkasneje v 15 dneh imenovati člana strokovne komisije 

obvestiti ta organ, da člana ne bo imenoval. 

(3) Predsednik in člani komisije ne smejo biti z interesentom, 
nle9ovim članom uprave, nadzornega sveta ali pooblaščencem 

Poslovnem razmerju ali kako drugače interesno povezani, v 
Sorodstvenem razmerju v ravni vrsti ali v stranski vrsti do vštetega 
etrtega kolena, v zakonski zvezi ali svaštvu do vštetega drugega 
olena, četudi je zakonska zveza že prenehala ali v izvenzakonski 

, uPnosti. Uporabnik v komisijo ne sme imenovati osebe, ki je 
"a zaposlena pri interesentu ali je kako drugače delala za 

interesenta, če od prenehanja zaposlitve ali drugačnega 
sodelovanja še ni pretekel rok treh let. 

(4) Uporabnik mora na predlog predsednika ali člana komisije, na 
zahtevo interesenta ali na lastno pobudo imenovati novega 
predsednika ali člana takoj, ko izve za izločitveni razlog ali če 
izve za okoliščine, ki izražajo dvom o objektivni presoji komisije. 

(5) Če uporabnik po tem, ko so interesenti dvignili razpisno 
dokumentacijo, spremeni sestavo komisije, mora o tem obvestiti 
vse, ki so razpisno dokumentacijo dvignili. 

54. člen 
(javni poziv) 

(1) Javni poziv mora biti objavljen v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

(2) Uporabnik sme objaviti javni poziv tudi v drugih sredstvih 
obveščanja, vendar ne pred objavo v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

(3) Objava javnega poziva mora vsebovati zlasti: 
navedbo in sedež uporabnika, 
pravno podlago za izvedbo javnega poziva, 
predmet poziva in število projektov, ki se sofinancirajo ali se 
v njih želi pritegniti zasebna sredstva, 

- navedba pogojev in meril, 
okvirno višino sredstev, ki so na razpolago ali se želijo pritegniti, 

- postopek izbire, 
kraj, čas in plačilne pogoje za dvig razpisne dokumentacije, 
rok za predložitev vlog, 
naslov, prostor, datum in uro javnega odpiranja vlog, 
rok, v katerem bodo interesenti obveščeni o izidu javnega 
poziva. 

(4) Uporabnik lahko v javnem pozivu poleg podatkov iz prejšnjega 
odstavka, objavi glede na predmet poziva tudi druge podatke. 

(5) Uporabnik določi takšen rok za predložitev vlog, kateri glede 
na postavljene zahteve in pogoje iz razpisne dokumentacije 
omogoča izdelavo kakovostnih vlog. 

(6) Če uporabnik v javnem pozivu ne določi drugače, začne rok 
teči po objavi javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije. 

55. člen 
(učinek vlog) 

(1) Vsebina vloge veže interesenta do roka določenega v razpisni 
dokumentaciji. 

(2) Interesent lahko vlogo umakne, jo dopolni ali zamenja do 
poteka roka za oddajo vlog. 

56. člen 
(razpisna dokumentacija) 

(1) Uporabnik mora na dan objave javnega poziva omogočiti 
vsem zainteresiranim vpogled v razpisno dokumentacijo in jo 
predati vsakomur, kateri vplača zahtevani znesek. 

(2) Izjemoma lahko uporabnik objavi javni poziv brez razpisne 
dokumentacije, če le-ta glede na naravo predmeta in njegovo 
podrobno urejenost v objavi javnega poziva ni potrebna. 

(3) Uporabnik mora seznam oseb, katerim je posredoval razpisno 
dokumentacijo varovati kot uradno skrivnost. 
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(4) Razpisna dokumentacija mora vsebovati vse potrebno, da se 
na njeni podlagi lahko podajo popolne vloge. 

(5) Razpisna dokumentacija mora vsebovati zlasti: 
datum objave javnega poziva, 
podatke o projektu, 
višina sredstev, ki so na razpolago ali se želijo pritegniti, 
navodila za pripravo in predložitev vloge, 
postopek izbire, 
pogoje, katere mora izpolnjevati interesent, 
opredelitev predmeta, 
pogoje za izvajanje projekta, 
merila za izbiro, 

- dokazila za izpolnjevanje pogojev in ostalih okoliščin, 
zavarovanja za resnost ponudbe iz vloge in za izpolnjevanje 
obveznosti iz pogodbe, 
rok za oddajo vloge, 
rok do katerega vloga zavezuje interesenta, 
rok za sprejem in vročitev sklepa o izbiri. 

(6) Glede na predmet projekta lahko razpisna dokumentacija 
vsebuje tudi: 

tehnično dokumentacijo, skice in načrte, 
- elaborate o tehničnih, ekonomskih, okolje varstvenih in drugih 

pogojih za sofinanciranje projekta, 
gradbeno dovoljenje ter tehnično dokumentacijo, če gre za 
gradnjo objekta, 

- vrsto, tehnične značilnosti in opise posameznih storitev in 
blaga, 
navedbo tujega jezika v katerem se lahko poda vloga ali del 
vloge, 
tuje valute v katerih se lahko navajajo vrednosti, 
ime osebe, ki je pri uporabniku pooblaščena za sprejem pisnih 
sporočil ali zahtevkov v zvezi s postopkom izbire, 
kraj in čas morebitnega ogleda, 
pogoje za predložitev skupne vloge, 
določbe pogodbe, katere enostransko vnaprej določi 
uporabnik. 

57. člen 
(nedovoljeni pogoji in merila) 

Pri opisu predmeta projekta in ostalih zahtev, uporabnik ne sme 
navajati tehničnih zahtev ali drugih lastnosti, patentov, blagovnih 
znamk, vzorcev, modelov, državne pripadnosti, izvora blaga in 
storitev ali podobno, kar bi v nasprotju z zakonom ali neupravičeno 
izločalo posameznega interesenta ali posameznemu interesentu 
omogočalo neupravičeno prednost. 

58. člen 
(pogoji za izbiro) 

(1) Uporabnik mora kot pogoj za izbiro zahtevati od interesenta, 
da predvsem dokaže: 

da ima predpisana dovoljenja za opravljanje dejavnosti, katere 
so povezane s predmetom projekta, 

- da je finančno sposoben in ustrezno organiziran, 
- da ima zadostne kadrovske in tehnične zmogljivosti. 

(2) Uporabnik v razpisni dokumentaciji navede, katere vrste 
dokazil zahteva v zvezi s pogoji iz prejšnjega odstavka tega 
člena. 

(3) Več oseb lahko predloži skupno vlogo, če ni v razpisni 
dokumentaciji določeno drugače. V primeru skupne vloge sme 
biti ista oseba ali njena povezana družba udeležena le pri eni 
skupni vlogi. Pojem povezana družba se presoja po zakonu o 
gospodarskih družbah. 

(4) Uporabnik lahko v razpisni dokumentaciji določi posebne 
pogoje za predložitev skupne vloge. V razpisni dokumentaciji lahko 
tudi določi, da se morajo v primeru, da je skupna vloga več ose 
izbrana kot najugodnejša, le te pred sklenitvijo pogodbe poveza i 
v določeno pravno organizacijsko obliko. 

59. člen 
(samo ena vloga istega interesenta) 

(1) Vsak interesent sme predložiti samo eno vlogo na javni pozW- 

(2) Interesent sme v svoji vlogi podati poleg osnovne tudi 
alternativno vsebino, razen če razpisna dokumentacija to 
prepoveduje. 

60. člen 
(merila za izbiro) 

(1) Uporabnik mora v razpisni dokumentaciji določiti merila, način 
uporabe meril in pomen posameznega merila, kateri bodo 
uporabljeni pri vrednotenju vlog. 

(2) Merila morajo biti smiselno povezana s predmetom projekta, 
prispevati k nedisktriminatornemu razvrščanju interesentov |n 

omogočati gospodarno izbiro. Gospodarno izbiro omogočajo 
tehnična in finančna merila. 

(3) Odvisno od predmeta projekta, lahko uporabnik doloC' 
naslednja tehnična merila: 

tehnične rešitve, 
učinkovitost izvajanja projekta, 
kvaliteto storitev in ukrepe za njihovo nemoteno izvajanje, 
možnosti za družbeni in ekonomski razvoj, 
okolje varstveni vplivi, 

- reference pri izvajanju primerljivih dejavnosti. 

(4) Odvisno od predmeta projekta, lahko uporabnik dolo<5' 
naslednja finančna merila: 
- vložek uporabnika in interesenta za izvajanje projekta, 

višina plačila s strani tretjih oseb, 
- višina stroškov potrebnih za izvajanje projekta, 

rok zaključka projekta. 

61. člen 
(pojasnjevanje, spremembe in dopolnitve razpisne 

dokumentacije) 

(1) Dodatna pojasnila o vsebini razpisne dokumentacije pod® 
uporabnik le na podlagi pisne zahteve osebe, kateri je bila izročena 
razpisna dokumentacija. Pisna zahteva za pojasnitev se mora 
podati najpozneje pet dni do izteka roka za oddajo vlog. Uporabnik 
sme določiti v razpisni dokumentaciji krajši rok v katerem se sme 
zahtevati pojasnitev o vsebini razpisne dokumentacije. 

(2) Uporabnik mora posredovati pisni odgovor v najkrajšem času 
in sicer tako, da isto obvestilo sočasno posreduje tudi vsem 
ostalim, katerim je bila izročena razpisna dokumentacija. |z 

obvestila ne sme biti razvidno kdo je pojasnilo zahteval in komu 
vse je obvestilo posredovano. 

(3) Uporabnik sme spremeniti razpisno dokumentacijo le do roka 
za oddajo vlog. 

(4) Če uporabnik spremeni razpisno dokumentacijo, mora 0 

spremembi obvestiti vse, katerim je bila razpisna dokumentacija 
izročena. 
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J! če spremenjena razpisna dokumentacija terja daljši rok za 
Pravo vlog, mora uporabnik podaljšati rok za predložitev vlog. 

62. člen 
(javno odpiranje) 

(1) Odpiranje vlog je javno. 

[j? lJP°rabnik vlog, ki so prispele po roku, določenem v javnem 

PošH'S( nepravi,no Predloženih vlog ne odpre, temveč jih vrne 

(3) Na javnem odpiranju se vodi zapisnik. Vanj se vpišejo morebitne 
P P°mbe predstavnikov interesentov o poteku javnega odpiranja 

vsebini vlog. Uporabnik vroči zapisnik o javnem odpiranju v 
osmih dni vsem interesentom. 

63. člen 
(pregled in vrednotenje) 

(j) Po končanem javnem odpiranju strokovna komisija pregleda 
°9e in ugotovi ali izpolnjujejo razpisne pogoje. 

te) Komisija sme zahtevati od interesentov pojasnila, da bi si 
Pomagala pri pregledu, primerjavi in vrednotenju vlog. Pri tem pa 

0 Srt1e dovoliti, da bi interesent dopolnjeval ali kakorkoli spreminjal v°jo vlogo. Posebej ne sme dovoliti, da bi spreminjal tiste 
°kumente iz vloge, kateri vplivajo na višje vrednotenje vloge 

Posameznega interesenta. 

(3) Komisija sme dovoliti le take dopolnitve vlog, s katerimi se 
opravijo manjša odstopanja od zahtev razpisne dokumentacije 

n katere nikakor ne vplivajo na višje vrednotenje vloge 
Posameznega interesenta. 

(4) Komisija sme v soglasju z interesentom popraviti le računske 
naPake, ki jih odkrije pri pregledu. 

(5) Komisija zavrže vloge, katere ne izpolnjujejo razpisnih pogojev, 
r®*en vlog, katere so dopolnjene skladno s pogoji iz tretjega 
oostavka tega člena. 

(6) Po končanem pregledu in vrednotenju, komisija sestavi poročilo 
er navede, katere vloge izpolnjujejo razpisne zahteve ter razvrsti 
6 v|oge tako, da je razvidno katera od vlog najbolj ustreza 

Postavljenim merilom, oziroma kakšen je njihov vrstni red glede 
na ustreznost postavljenim merilom v primeru, da se na javnem 
izpisu podeli več projektov. 

'7) Komisija posreduje poročilo organu uporabnika, ki vodi 
Postopek izbire projektov. 

64. člen 
(izločitev že izbranega kandidata) 

!1) Uporabnik sme v sklepu o izbiri določiti samo tistega 
|n,eresenta, ki najbolj ustreza postavljenim merilom oziroma tiste 
ln,eresente po vrstnem redu, ki najbolj ustrezajo postavljenim 
berilom. 

(2) Uporabnik sme vse do sklenitve pogodbe izločiti interesenta, 
Kl najbolj ustreza postavljenim merilom in izbrati naslednjega na 
ocenjevalni lestvici le v primeru, če se utemeljeno izkaže, da 
ln'eresent ne bo mogel izpolnjevati obveznosti iz pogodbe. 

13) Utemeljeno je izkazano, da interesent ne bo mogel izpolnjevati 
obveznosti iz pogodbe, če je proti njemu uveden stečajni postopek, 
Postopek likvidacije ali prisilne poravnave, če nima poravnanih 

svojih obveznosti iz naslova davkov in drugih dajatev, določenih 
z zakonom, če se izkaže, da je vlogi predložil neresnične podatke 
o izpolnjevanju bistvenih zahtev in podobno. 

(4) V primeru iz drugega odstavka tega člena je dovoljena obnova 
postopka. 

65. člen 
(zavrnitev vseh vlog) 

(1) Kljub objavi javnega poziva uporabnik ni zavezan, da izbere 
interesenta. 

(2) Če uporabnik v postopku izbire ne izbere nobene stranke, o 
tem izda poseben sklep, s katerim se konča postopek izbire. V 
izreku tega sklepa se navedejo vse stranke, katerih vloge so bile 
zavrnjene in razlogi za njihovo zavrnitev. 

(3) Glede pravnih sredstev in upravnega spora zoper sklep iz 
prejšnjega odstavka se uporabljajo določbe tega zakona, ki veljajo 
za sklep o izbiri projekta. 

66. člen 
(postopek izbire) 

(1) Uporabnik izbere projekt na podlagi javnega poziva, izdelane 
študije izvedljivosti projekta in po postopku določenem v tem 
zakonu. 

(2) Postopki izbire so: 
- odprti postopek, 

postopek s pogajanji. 

(3) Uporabnik izvede odprti postopek v primeru, ko je predmet 
projekta enostavnejši in ko lahko vnaprej sam določi tehnične in 
druge pogoje za izvajanje projekta. 

(4) Uporabnik izvede postopek s pogajanji v primeru, kadar ne 
more vnaprej natančneje določiti pogojev in vsebine projekta, ker 
za doseganje ciljev določenih v projektu obstaja več različnih 
načinov izpolnitve. 

(5) Projekt se lahko izbere, brez objave javnega poziva v 
naslednjih primerih: 

če tako določa poseben zakon, 
za dejavnosti, ki so tako povezane z varovanjem državne, 
uradne ali vojaške skrivnosti, da bi z javno objavo ali pozivom 
bilo onemogočeno varovanje te skrivnosti, 
kadar nastopijo razlogi, ki jih uporabnik ni mogel predvideti in 
jih ni mogoče pripisati uporabniku in ki ne dopuščajo, da se 
izvede postopek na podlagi javnega poziva, 
ko obstaja le en možni izvajalec projekta. 

67. člen 
(razpisna dokumentacija v postopku s pogajanji) 

(1) V razpisni dokumentaciji uporabnik določi cilje in zahteve za 
izvajanje projekta in tiste okoliščine v zvezi s projektom, katere 
se v nadaljnjem postopku s pogajanji ne bodo spreminjale. 

(2) V razpisni dokumentaciji uporabnik določi: 
da se bo v nadaljnjem postopku pogajal istočasno z vsemi, ki 
izpolnjujejo pogoje iz razpisne dokumentacije, ali 

- da se bo v nadaljnjem postopku pogajal istočasno z določenim 
številom interesentov, ki izpolnjujejo razpisne pogoje; če omeji 
število interesentov, mora določiti njihovo število in merila za 
izbiro omejenega števila, ali 
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da se bo pogajal le s prvo uvrščenim interesentom na 
ocenjevalni lestvici, z naslednjim oziroma naslednjimi pa le, 
če pogajanja s prvim ne bi bila uspešna. V tem primeru mora 
v razpisni dokumentaciji določiti merila za določitev 
ocenjevalne lestvice. 

68. člen 
(potek postopka) 

(1) V postopku s pogajanji lahko vsi tisti interesenti, kateri so 
pozvani k pogajanjem, dopolnjujejo in spreminjajo svoje vloge. 

(2) Če se uporabnik istočasno pogaja z več interesenti, jih po 
zaključku pogajanj pozove, da do določenega dne podajo svoje 
dokončne vloge o elementih, ki so bili predmet pogajanj. Predloge 
uporabnik vrednoti po merilih iz razpisne dokumentacije. 

(3) V postopku s pogajanji mora uporabnik posebej skrbeti, da je 
vsem interesentom zagotovljen enakopraven položaj in da sam 
ali kdo od interesentov ne sporoči drugemu interesentu 
kakršnihkoli podatkov o tehničnih, cenovnih ali drugih pogojih 
brez pristanka interesenta. 

(4) Uporabnik po končanih pogajanjih vroči sklep o izbiri projekta 
vsem, ki so podali vloge. 

69. člen 
(sklep o izbiri) 

S sklepom o izbiri se določi pravno aii fizično osebo, s katero je 
mogoče skleniti pogodbo. 

(4) Uporabnik je dolžan pritožbo obravnavati, preveriti njene 
navedbe in v roku 15 dni ponovno odločiti s sklepom. S sklepo"1 

lahko spremeni svojo prejšnjo odločitev. 

(5) Sklep uporabnika o pritožbi interesenta je s tem dokončen. 

73. člen 
(vsebina pogodbe) 

(1) Glede na vrsto in predmet pogodbe ta ureja zlasti: 
naziv in naslov uporabnika in izbranega interesenta, 
namen projekta, 
skupna višina sredstev in višina sredstev, ki se sofinanciraj" 
ali vloženih zasebnih sredstev, 
terminski plan porabe sredstev, 
način nadzora nad namensko porabo sredstev, 
trajanje pogodbe, 
pogoje za podaljšanje pogodbe, 
pravice in obveznosti uporabnika in izbranega interesenta, 

- kršitve zaradi katerih imata uporabnik in izbrani interesent v 
skladu z zakonom pravico razdreti pogodbo, 

- pogoje za oddajo poslov podizvajalcem, 
vrste in pogoje zavarovanj za pravilno izvajanje pogodbe, 
zavarovanja za škodne dogodke, ki lahko vplivajo na izvajanje 
pogodbe, 
pravico do uporabe tehnologije, naprav, pravic industrijske 
lastnine, ki so potrebne za izvajanje predmeta pogodbe, 
vključno z znanjem potrebnim za to, za čas po prenehanju 
pogodbe. 

(2) Pogodba, njene dopolnitve in spremembe, morajo biti sklenjene 
v pisni obliki, sicer nimajo pravnega učinka. 

70. člen 
(postopek izdaje sklepa o izbiri) 

Neposredno pred izdajo sklepa o izbiri se interesente seznani s 
potekom postopka in njihovim uspehom v postopku ter se jim 
določi rok, ki ne sme biti daljši od 15 dni, da podajo svoje pripombe. 
Če v tem roku pripombe niso podane, se šteje da nimajo pripomb. 

71. člen 
(oblika in vročitev sklepa o izbiri) 

(1) V izreku sklepa o izbiri se navede interesenta, ki je bil izbran 
ter interesente, katerih vloge so bile zavrnjene. 

(2) V obrazložitvi sklepa o izbiri se navede tudi razloge za zavrnitev, 
če je bil izveden ta postopek izbire. 

(3) Sklep o izbiri se vroči vsem interesentom. Uporabnik mora 
hkrati s sklepom pozvati izbranega interesenta k podpisu pogodbe. 
Če se izbrani interesent v roku 8 dni ne odzove na poziv, se šteje, 
da je odstopil od svoje vloge. 

72. člen 
(pravna sredstva) 

(1) Zoper sklep o izbiri, ki ga je izdalo ministrstvo, ni pritožbe. 

(2) Če je sklep o izbiri izdala občinska uprava o pritožbi odloči 
župan. 

(3) Pritožbo lahko interesent, ki ni bil izbran vloži v roku 8 dni od 
prejema sklepa, in sicer na naslov uporabnika. V pritožbi mora 
natančno navesti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. 

74. člen 
(izvajanje pogodbe) 

Izbrani interesent mora s skrbnostjo dobrega strokovnjaka skrbe" 
za nemoteno in neprekinjeno izvajanje obveznosti iz pogodbe- 

75. člen 
(nadzor) 

(1) Uporabnik ima pravico in dolžnost nadzorovati izvajanje 
pogodbe. 

(2) Uporabnik lahko zahteva poročila v pisni obliki o poslovanju 
izbranega interesenta, ki se nanašajo na izpolnjevanje obveznosti 
po pogodbi, razen če ni s pogodbo drugače določeno. 

(3) Poročila iz drugega odstavka tega člena morajo vsebovati 
zlasti podatke o: 

izpolnjevanju obveznosti, ki jih ima izbrani interesent P° 
pogodbi, 

- o škodnih dogodkih, spremenjenih pogojih izvajanja pogodbe, 
koriščenju zavarovanj in o vseh ostalih okoliščinah, ki lahko 
neposredno ali posredno vplivajo na izvajanje pogodbe. 

(4) Če pogodba ne določa drugače, se poročila iz drugega 
odstavka pripravljajo letno. 

(5) Poleg poročil iz drugega odstavke tega člena ima uporabnik 
pravico do vpogleda v letne računovodske izkaze, ki jih mora 
izbrani interesent pripravljati v skladu z zakonom. 
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76. člen 
(nadzorstveni ukrepi) 

nai Pristo'ni or3an uporabnika izvaja nadzor na izvrševanjem °9 in obveznosti uporabnika po pogodbi. 

(2) V okviru tega nadzora smejo pooblaščeni predstavniki 
_ °'nega organa uporabnika: 

Pogledovati dokumentacijo izbranega interesenta, 
ugotavljati kvaliteto izvajanja predmeta pogodbe. 

(3) če pristojni organ uporabnika ugotovi, da izbrani interesent 
Spolnjuje pravilno obveznosti, mu lahko naloži izpolnitev teh 

veznosti, oziroma drugo ravnanje, ki izhaja iz pogodbe. 

77. člen 
(predhodno soglasje za posamezne posle) 

im ^ P°90cfoi se lahko določijo posli, ki jih izbrani interesent ne 0 zaupati podizvajalcem. 

!nt ^ '3080c")' se lahko določijo tudi drugi posli, ki jih lahko izbrani 6J'esent sklene samo na podlagi uporabnikovega predhodnega 

' ) Uporabnik sme zavrniti soglasje iz drugega odstavka tega 
na le, če bi takšen posel bil v nasprotju s pogodbo, javnim 

aom Republike Slovenije ali bi ogrozil nemoteno izvajanje 

(5) Ukrep organa uporabnika, ki je podlaga za enostransko 
spremembo pogodbe, mora biti sorazmeren v skladu z načelom 
sorazmernosti. 

(6) Enostranska sprememba pogodbe sme biti le tolikšna, kot je 
nujno potrebno za dosego javnega interesa, ki je razlog za 
spremembo. 

(7) Enostranska sprememba pogodbe v nobenem primeru ne 
sme biti tolikšna, da bi se s tem povsem spremenila narava 
pogodbenega razmerja ali da bi sprememba pripeljala do povsem 
nove pogodbe. 

(8) Enostranska sprememba pogodbe je mogoča le, če je 
sprememba v javnem interesu nujna. 

80. člen 
(prenehanje pogodbenega razmerja) 

(1) Pogodbeno razmerje preneha: 
zaradi prenehanja pogodbe, 
zaradi prenehanja izbranega interesenta, 
zaradi stečaja izbranega interesenta, 
če tako določa drug zakon. 

(2) Za prenehanje pogodbe in za posledice prenehanja se 
uporabljajo pravila pogodbenega prava, razen če ni s tem zakonom 
ali posebnim zakonom, drugače določeno. 

78. člen 
(spremembe v družbi izbranega interesenta) 

^.) lzt>rani interesent mora obvestiti uporabnika o spremembah, 
' Se nanašajo na ustanovitveni akt družbe, statusno 

^oblikovanje družbe in njegovih članov, na pomembnejše 
Premembe v strukturi članstva v družbi, na vodenje družbe in 

na nien nadzor. 

'2) Uporabnik in izbrani interesent se lahko v pogodbi dogovorita, 
a ^ora izbrani interesent pred odločanjem o spremembah iz 

Prve9a odstavka tega člena pridobiti soglasje uporabnika. 
Porabnik sme zavrniti soglasje le, če utemeljeno dvomi, da bi 

Pfsdlagana sprememba lahko ogrozila tekoče izpolnjevanje 
°Pveznosti po pogodbi. 

79. člen 
(enostranska sprememba pogodbe) 

(1) Uporabnik ne sme enostransko spreminjati pogodbe. 

p) 'zjemoma sme uporabnik, ne glede na določbe pogodbe, v 
Vnern interesu z upravno odločbo spremeniti pogodbo tudi brez 
°9lasja izbranega Interesenta (v nadaljevanju: »enostranska 
Prememba pogodbe«), vendar le pod pogoji in na način, določen 
zakonom. 

ini lJporabnik sme enostransko spremeniti pogodbo le v javnem 'eresu, ki je opredeljen v zakonu ali na zakon oprtem predpisu. 

'4) Ukrep organa uporabnika, ki je podlaga za enostransko 
Premembo pogodbe, se mora nanašati posebej na izbranega 

v 
6resenta ali na več določenih oziroma določljivih interesentov 
®nakem ali v bistvenih okoliščinah podobnem dejanskem in 

Pravnem položaju. 

81. člen 
(potek roka) 

(1) Pogodba preneha z dnem poteka roka za izvedbo pogodbenih 
aktivnosti, razen v kolikor se njene posamezne določbe glede na 
njihovo naravo uporabljajo še po preteku tega roka. 

(2) Pred potekom roka za izvedbo pogodbenih aktivnosti se lahko 
pogodbeno razmerje podaljša, če: 

je bilo tako predvideno v pogodbi in 
to ni v nasprotju z javnim interesom. 

(3) V rok za izvedbo pogodbenih aktivnosti se ne šteje čas, ko 
izbrani interesent zaradi višje sile ali iz razlogov na strani 
uporabnika ni mogel izvajati pogodbenih aktivnosti. 

82. člen 
(pravica uporabnika razdreti pogodbo) 

(1) Uporabnik ima pravico razdreti pogodbo, če jo izbrani 
interesent krši tako, da nastaja škoda uporabniku, če gre za 
kršitev bistvenih sestavin pogodbe ali če obstaja utemeljen dvom, 
da vlagatelj ne bo izpolnil svoje obveznosti. 

(2) V pogodbi se lahko določi katere so tiste kršitve pogodbe, 
zaradi katerih ima uporabnik pravico razdreti pogodbo. 

(3) Šteje se, da je podan utemeljen dvom, da izbrani interesent ne 
bo izpolnil svojih obveznosti, zlasti če: 

ni solventen, 
- je začel likvidacijski postopek, 

ponavljajoče ne spoštuje rokov, ki so določeni v pogodbi, 
ne ohranja v veljavi različnih zavarovanj, kot to določa 
pogodba, 
odtujuje sredstva, ki so nujno potrebna na izvajanje pogodbe 
in teh ne nadomešča, 
če iz zaporednih poročil izhaja, da je izvajanje pomanjkljivo ali 
se pogodba izvaja s ponavljajočimi prekinitvami. 
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83. člen 
(pravica izbranega interesenta razdreti pogodbo) 

Izbrani interesent ne sme razdreti pogodbe, razen v primeru, ko 
uporabnik ne izpolnjuje svojih obveznosti iz pogodbe tako, da to 
izbranemu interesentu onemogoča izvajanje pogodbe. 

84. člen 
(prenos pogodbe s strani izbranega interesenta) 

(1) Izbrani interesent sme pravice in obveznosti iz pogodbe ali 
njenega dela prenesti na drugega interesenta le s predhodnim 
soglasjem uporabnika.. 

(2) Če se prenaša pogodba, ki je sklenjena z več interesenti, na 
novega interesenta, je potrebno, poleg soglasja uporabnika, 
pridobiti tudi soglasje ostalih interesentov. Prav tako je potrebno 
pridobiti soglasje ostalih interesentov, če se pogodba prenaša na 
enega izmed njih ali na več njih. 

(3) Uporabnik in novi interesent skleneta pogodbo po enakimi 
pogoji, kot je sklenjena prvotna pogodba, prvotna pogodba pa se 
ustrezno spremeni ali sporazumno razveže. 

85. člen 
(prenos pogodbe s strani uporabnika) 

(1) Uporabnik sme v celoti ali delno prenesti pravice in obveznosti 
iz pogodbe na drugega interesenta, le s predhodnim soglasjem 
interesenta, razen če je v skladu s tem zakonom dolžan prenesti 
pogodbo na drugega interesenta. 

(2) Če je pogodba sklenjena z več uporabniki, je za prenos 
pogodbe potrebno soglasje vseh, razen, če pogodba ali pogodba, 
ki ureja njihova medsebojna razmerja, določa drugače. 

(3) Če se prenaša pogodba, ki je sklenjena z več interesenti, na 
novega interesenta, je potrebno pridobiti soglasja vseh. Prav tako 
je potrebno pridobiti soglasje ostalih interesentov, če se pogodba 
prenaša na enega izmed njih ali na več njih. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

86. člen 
(ustanovitev pokrajin) 

Po ustanovitvi pokrajin so pokrajine funkcionalne ozemeljske 
enote za izvajanje regionalne politike. 

87. člen 
(vpis v seznam funkcionalno-interesno zaključenih 

območij) 

Sveti in razvojne zveze občin oziroma skupine občin najkasneje 
šest mesecev po uveljavitvi tega zakona posredujejo organu 
predloge za vpise v seznam funkcionalno-interesno zaključenih 
območij. 

88. člen 
(ustanovitev sveta) 

Razvojne zveze občin oziroma občine in mestne občine skupaj z 
drugimi partnerji na ravni razvojne regije najkasneje v treh mesecih 
po uveljavitvi tega zakona ustanovijo svet. 

89. člen 
(sklic prve seje sveta) 

Prvo sejo sveta skliče direktor regionalne razvojne agencije, ki le 

na dan uveljavitve tega zakona vpisana v evidenco regionalnih 
razvojnih agencij pri Javni agenciji Republike Slovenije za 
regionalni razvoj, najkasneje v enem mesecu od njegove 
ustanovitve. 

90. člen 
(organizacijske in tehnične naloge pri ustanavljanju 

razvojne zveze občin in sveta) 

Organizacijske in tehnične naloge pri ustanavljanju razvojne zveze 
občin in sveta izvaja regionalna razvojna agencija, ki je na dan 
uveljavitve tega zakona vpisana v evidenco regionalnih razvojnih 
agencij pri Javni agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj- 

91. člen 
(ustanovitev regionalnih razvojnih agencij in njihovo 

delovanje v prehodnem obdobju) 

(1) Razvojne zveze občin oziroma občine in mestne občine ter 
država ustanovijo regionalne razvojne agencije v skladu z 
določbami tega zakona najkasneje v šestih mesecih od njegove 
uvejavitve. 

(2) Do vpisa regionalnih razvojnih agencij v sodni register v skladu 
z določbami tega zakona, opravljajo naloge regionalne razvojne 
agencije pravne osebe, ki so na dan uveljavitve tega zakona 
vpisane v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri Javni agenciji 
Republike Slovenije za regionalni razvoj. V primerih mrežne 
organizacijske strukture regionalne razvojne agencije v razvojni 
regiji opravlja naloge regionalne razvojne agencije pravna oseba, 
ki je ob uveljavitvi zakona vodilna v mreži. V primeru spora odloči 
Javna agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj. 

92. člen 
(začetek delovanja javne agencije) 

(1) Javna agencija se najkasneje v dveh mesecih od uveljavitve 
tega zakona vpiše v sodni register. 

(2) Strokovno-tehnično podporo za vpis javne agencije v sodni 
register zagotavlja organ. 

(3) Z dnem vpisa javne agencije v sodni register prenehata z 
delom Pospeševalni center za malo gospodarstvo in Javna 
agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj. 

(4) Za čas do imenovanja direktorja javne agencije vlada imenuje 
vršilca dolžnosti direktorja na predlog ministra, pristojnega za 
regionalni razvoj. 

(5) Premoženje Javne agencije Republike Slovenije za regionalni 
razvoj in Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo se z 
dnem vpisa javne agencije v sodni register prenese v njeno 
uporabo in upravljanje. 

(6) Z dnem vpisa javne agencije v sodni register nadaljujejo 
zaposleni na Javni agenciji Republike Slovenije za regionalni razvoj 
in Pospeševalnem centru za malo gospodarstvo z delovnim 
razmerjem v javni agenciji. 

(7) Neporabljene pravice porabe ter prevzete obveznosti na 
proračunskih postavkah za delovanje Pospeševalnega centra 

poročevalec, št. 18 42 19. februar2004 



aq 
0 9°spodarstvo pri Ministrstvu za gospodarstvo in Javne 

pr 
Cl'e FiePublike Slovenije za regionalni razvoj pri organu se 

a_ e®ei° na novo proračunsko postavko pri organu. Javna 
de,onc'ia 'n organ skleneta pogodbo o zagotavljanju sredstev za 
^giste"'6 '3Vne a9enc'ie 2 dnem vpisa javne agencije v sodni 

Prenosa proračunskih postavk iz prejšnjega odstavka 
a avljajo sredstva za delovanje in izvajanje programov javne 

a9enc,ie Pristojna ministrstva. 

, 93.člen 

\ °ki za uskladitev, sprejem in izdajo podzakonskih 
predpisov) 

najkasneje v treh mesecih od uveljavitve tega zakona 
regj9 0 us'anovitvi Javnega sklada Republike Slovenije za 1 y °nalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 

2a 
P ožne pogoje poslovanja Javnega sklada Republike Slovenije 

p re9'onalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
®zelia (Uradni list Republike Slovenije, št. 45/2002 in 58/2003) 

2 ^ločbami tega člena. 

najkasne)e v testih mesecih od uveljavitve tega zakona 
četrt me Podzakonske predpise iz devetega odstavka 11. člena, ega odstavka 18. člena, petega odstavka 45. člena in 47. 

na tega zakona. 

£** najkasneje v enem letu od uveljavitve tega zakona 
8|me program za zagotovitev statističnih podatkov iz tretjeoa 
avka 7. člena tega zakona. 

^ ^'nister, pristojen za regionalni razvoj najkasneje v šestih 
iz ,Secih od uveljavitve tega zakona izda podzakonske predpise 

etr,ega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 38. člena in 
nega odstavka 39. člena tega zakona. 

94. člen 
(prenehanje veljavnosti predpisov) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 
60/1999 in 56/03). 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
Uredba o splošnih pogojih delovanja Javne agencije Republike 
Slovenije za regionalni razvoj (Uradni list Republike Slovenije, 
št. 62/03); 
Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in nalogah Sveta za 
strukturno politiko (Uradni list Republike Slovenije, št. 59/00, 
17/2001 in 13/03); 
Uredba o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje 
spodbud, pomembnih za skladni regionalni razvoj (Uradni list 
Republike Slovenije, št. 59/00 in 60/01); 
Uredba o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi 
razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 59/00); 
Navodilo o minimalni obvezni vsebini in metodologiji priprave 
ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega 
programa (Uradni list Republike Slovenije, št. 52/00, 111/00 
in 44/01); 
Pravilnik o organizaciji in pogojih za opravljanje nalog 
regionalne razvojne agencije (Uradni list Republike Slovenije, 
št. 52/00, 111/00, 44/01 in 59/03) in 
Odlok o ustanovitvi Pospeševalnega centra za malo 
gospodarstvo (Uradni list RS, št. 61/92 in 68/96). 

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

95. člen 
(uveljavitev zakona) 

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

V 
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III. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 

Prvi člen določa vsebino predloga zakona. 

K 2. členu 

Člen določa, da je skladni regionalni razvoj odgovornost države 
in samoupravnih lokalnih skupnosti. Le ta se uresničuje z 
vzpostavitvijo javno-zasebnega partnerstva pri oblikovanju 
regionalnih razvojnih svetov in območnih razvojnih partnerstev. 
Iz tega določila so izvedene ključne vsebinske rešitve zakona. 

K 3. členu 

Cilji spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so: 
zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih 
možnostih prebivalstva med posameznimi območji v državi; 

- preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi 
problemi; 
spodbujanje policentričnega razvoja poselitve in 
policentričnega gospodarskega razvoja; 
razvoj in povečanje konkurenčnosti gospodarstva v vseh 
razvojnih regijah, ob upoštevanju njihovih posebnosti; 

- zniževanje stopnje brezposelnosti v razvojnih regijah oziroma 
povečanje zaposlenosti in odprava strukturnih neskladij na 
trgu dela; 

- povečanje blagostanja prebivalstva v razvojnih regijah, ob 
upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih posebnosti; 
krepitev socialnega kapitala in inovacijske sposobnosti v 
razvojnih regijah; 
ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem 
pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, trajnostni 
razvoj kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin v 
razvojnih regijah; 

■ uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja; 
zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in 
socialni blaginji ob upoštevanju varstva okolja in zmanjševanje 
razlik v zdravju; 
ustvarjanje gospodarske osnove za razvoj obeh avtohtonih 
narodnih manjšin in romske skupnosti v Republiki Sloveniji 
ter 
spodbujanje gospodarskega sodelovanja z zSmejskimi 
Slovenci in Slovenci po svetu. 

Glede na veljavni zakon se spremembe nanašajo na širšo 
opredelitev termina policentričnosti, ki je ne vidimo le kot 
policentričnost poselitve ampak tudi kot policentričnost 
gospodarske aktivnosti. 

Dodan je tudi cilj ustvarjanja gospodarske osnove za razvoj obeh 
avtohtonih narodnih manjšin in romske skupnosti v Sloveniji ter 
spodbujanja gospodarskega sodelovanja z zamejskimi Slovenci 
in Slovenci po svetu. Gre za politike, ki v zadnjem času pridobivajo 
na pomenu, še posebej v luči pristopa Slovenije k EU. 

K 4. členu 

Načela spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so: 
■ politika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja (v 

nadaljnjem besedilu: regionalna politika) je obveznost vseh 
nosilcev odločanja ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja; 
celovitost izvajanja regionalne politike na celotnem ozemlju 
Republike Slovenije; 

- povezovanje v okviru programov čezmejnega razvojnega 
povezovanja ter povezovanje regij znotraj širšega 
evropskega prostora; 
partnerstvo med državo in občinami ter javnim in zasebnim 
sektorjem pri določanju in uresničevanju razvojnih ciljev; 
usklajevanje med vlado in razvojnimi zvezami občin Pn 

načrtovanju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja: 
subsidiamost, po katerem pri pripravi, izvajanju, nadzoru 
vrednotenju programov spodbujanja skladnega regionalnega 
razvoja višja teritorialna raven opravlja le tiste razvojne naloge, 
ki jih ne morejo učinkovito opraviti nižje ravni; 
programsko usmerjanje razvojnih spodbud države in občin 
za namene, utemeljene v usklajenih regionalnih razvojnih 
programih in projektih; 
spremljanje in vrednotenje učinkov razvojnih spodbud P° 
primerljivih evropskih metodologijah; 
nadzor zakonitosti postopkov dodeljevanja in trošenja 
razvojnih spodbud; 

- sofinanciranje skladnega regionalnega razvoja iz državnega 
in občinskih proračunov, zasebnih in drugih virov; 
uresničevanje regionalnih razvojnih interesov v okviru 
instrumentov kohezijske politike EU in lastnih instrumentov 
regionalne politike v Republiki Sloveniji; 

- pospeševanje razvoja gospodarstva ob upoštevanju okoljskin 
vidikov ter varovanja in razvojnega aktiviranja naravnih dobni, 
ohranjanja narave in kulturne dediščine; 
uveljavljanje integriranih regionalnih strategij informacijske 
družbe; 
enak dostop do izobraževanja in drugih javnih storitev; 
ustvarjanje in razvijanje pogojev za kulturo kot temeljno 
sestavino vsestranskega razvoja, 
enake možnosti za izboljšanje kakovosti življenja in zdravja 
prebivalcev na celotnem ozemlju Republike Slovenije. 

Predlog zakona ohranja načela regionalne politike iz veljavnega 
zakona in dodaja nekatera nova, pri čemer pa načelo celovitosti 
izvajanja regionalne politike dopolnjuje tako, da je politika 
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja obveznost nosilcev 
odločanja na vseh ravneh odločanja. Poročilo o regionalnem 
razvoju 2003 namreč izpostavlja, kot poseben problem in izzrv 
fza regionalno politiko, različno razvitost posameznih območij 
znotraj statističnih regij. Primer tega je manj razvito Posočje znotraj 
Goriške statistične regije. 

Z vstopom Slovenije v EU bo prišlo do integracije slovenskega 
gospodarskega prostora v notranji evropski trg. Obstaja nujnost 
povezovanja regionalno strukturiranega slovenskega omrežja 
naselij in rastišč gospodarskih dejavnosti s sosednjim' 
gravitacijskimi središči. Le-to bo na enakopravni osnovi in 
konkurenčno oziroma uspešno samo, če bo slovenski 
gospodarski pol regionalno strukturiran na osnovi specializacije 
regij, skladno z njihovimi primerjalnimi razvojnimi prednostmi, i" 
če bo dosledno uveljavljen koncept policentričnega razvoja s 
smiselno delitvijo funkcij med omrežji regionalnih središč. V tem 
primeru se obmejni prostor, ki je še posebej občutljiv, ne bo praznil 
ampak bo postal ključni dejavnik povezovanja slovenskega 
razvojnega pola z ostalimi gravitacijskimi območji oziroma 
inovacijskimi središči v soseščini. Za okrepitev takšnega toka 
dogodkov je smiselno načelo celovitosti regionalne politike dopolniti 
z »načelom čezmejnega delovanja regionalne politike«. Praktična 
implikacija tega je, da je za regionalne razvojne programe ob meji 
predpisano vključevanje programov čezmejnega sodelovanja, 
še posebej gospodarskega povezovanja s slovensko manjšino 
v sosednjih državah. Načelo celovitosti je dopolnjeno tudi v smislu 
povezovanja razvojnih regij z drugimi regijami v širšem evropskem 
prostoru. 
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su
Venska regionalna politika se vključuje v sistem strukturnih ad°v in kohezijskega sklada EU s čemer se prenaša del naše 
verenosti na tem področju na skupne organe EU. Naši posebni 

ko^"' ,nteres'< °d katerih pa je v končni fazi odvisna n*urer>čnost regij in države v celoti, so torej predmet usklajevanj 
skupnimi evropskimi cilji in prioritetami. Izkušnje drugih držav 
žejo, da je z razvojnega vidika lahko problematično, če se 

■lZava odreče lastnim razvojnim spodbudam iz domačih 
Vnofinančnih virov in le-te v celoti nameni za sofinanciranje 

Prioritet, ki se usklajujejo z EU. Praktično vse države EU so 
radi tega, kljub precejšnjim sredstvom, ki jih prejemajo za svoj 

*voJ iz Bruslja, ohranile lastno notranjo regionalno politiko s 

in T° razrešujejo tista vprašanja, ki so za sistem strukturnih prumentov EU manj zaželena (državne pomoči) ali z vidika 
lev Eu manj p0memt,na. Zaradi tega je smiselno dodati načelo 
resničevanja regionalnih razvojnih interesov v okviru strukturnih 
s<rumentov EU in lastnih instrumentov regionalne politike za 
Uničevanje policentričnega razvoja. 

Pri 
ok r!a6e,u Pospeševanja razvoja gospodarstva ob upoštevanju oljskih vidikov ter varovanja in razvojnega aktiviranja naravnih 
° - ohranjanja narave in kulturne dediščine poudarjamo vidik 

vojnega aktiviranja obstoječih potencialov. 

členu 

^ VeJjavnem zakonu je kot osnovna funkcionalna enota za 
vajanje regionalne strukturne politike do ustanovitve pokrajin 
Predeljena statistična regija. Le-teh je 12. V okviru statistične 

^ 9'je so občine imele možnost, da so lahko prostovoljno pristopile 
Pripravi regionalnega razvojnega programa (RRP). Občine ob 
eJi statistične regije so se lahko prosto odločile tudi za pristop k 
"Pravi RRp sosednje statistične regije. S tem je veljavni zakon 

,a mehak" način spodbudil občine k medsebojnem povezovanju 
sodelovanju po načelu »od spodaj navzgor«. Občine so torej 

Prejemale sklepe o sodelovanju pri pripravi RRP na svetih občin 
"ker je fc//a občinam dana možnost proste izbire, so oblikovale 

rnočja priprave RRP, ki pa v dveh primerih odstopajo od meja 
Mističnih regij. Občina Ilirska Bistrica se je odločila, da pripravlja 

w skupaj z Obalno-Kraško regijo, čeprav sama sicer sodi v 
O,ranjsko-Kraško statistično regijo. Občini Radeče in Litija 

Popravljata RRP skupaj z Zasavsko regijo, čeprav prva sodi v 
av'njsko statistično regijo, druga pa v Osrednjeslovensko 
a'istično regijo. Zaradi tega v praksi nastajajo določene težave. 
"čina Litija, npr. sočasno sodeluje v RRP Zasavja in RRP 
srednjeslovenske regije. 

Glede na to, da so območja priprave RRP oblikovana menimo, da 
1 u dopolnjenem zakonu lahko povzeli vzpostavljeno stanje in 
Porabili bolj zavezujočo in bolj stabilno opredelitev funkcionalnih 
e9ij na ta način, da bi kot osnovno funkcionalno enoto določili 

razvojno regijo. 

Med izrazi smo, v povezavi z razvojno regijo, opredelili regionalni 
azv°jni svet kot usklajevalno telo za izvajanje regionalne politike 
a ravni razvojne regije, ki ga sestavljajo predstavniki partnerjev 

°a rayni razvojne regije: (1) razvojne zveze občin ali občin, (2) 
druženj gospodarstva na ravni regije in (3) drugih organiziranih 

Partnerjev na ravni razvojne regije. 

Y Povezavi z definicijo razvojne regije je bilo potrebno prilagoditi 
u°i dosedanjo definicijo regionalnega razvojnega programa in 
kupnega razvojnega programa iz veljavnega zakona. Slednjega 
adomeščamo z območnimi razvojnimi programi in mu dajemo 

jj°w> definicijo. Iz definicije regionalnega razvojnega programa so 
rlani projekti, ki so zdaj sestavina izvedbenih načrtov RRP. 

Dodana je definicija območnega razvojnega partnerstva, ki je 
pogodbeno, javno-zasebno, interesno in teritorialno sodelovanje 
na funkcionalno-interesno zaključenem območju, ki ga sestavljajo 
občine, gospodarstvo, nevladne organizacije, in drugi lokalni 
partnerji. Izvajalec razvojnih, strokovnih in pospeševalnih nalog 
za območno razvojno partnerstvo je območna razvojna agencija 
-lokalni podjetniški center. 

Med izrazi so, glede na veljavni zakon, dodane opredelitve indeksa 
razvojne ogroženosti, neposrednih in posrednih regionalnih 
spodbud in projektnega financiranja. 
Neposredne regionalne spodbude so razvojne spodbude, katerih 
primarni cilj je zmanjševanje regionalnih razvojnih razlik in jih 
proračunski uporabniki, pristojni za izvajanje regionalne politike 
na državni ravni, namenjajo za vzpostavljanje decentralizirane 
razvojne funkcije države, razvoj regijskih instrumentov ter 
financiranje posebnih ukrepov regionalne politike. Na ta način bo 
lahko regionalna politika podprla tudi projekte v manj razvitih 
območjih znotraj razvitejših razvojnih regij. 

Posredne regionalne spodbude so spodbude, katerih primarni cilj 
je sektorski ali področni, obenem pa imajo tudi vpliv na regionalni 
razvoj in jih proračunski uporabniki na državni ravni namenjajo 
za sofinanciranje projektov iz izvedbenih načrtov regionalnih 
razvojnih programov. 

K 6. členu 

Kot osnovna funkcionalna enota za izvajanje regionalne politike 
je opredeljena razvojna regija. Predlog zakona določa 14 razvojnih 
regij, ki so teritorialno določene z mejami vključenih občin. 

Statističnih regij, ki so doslej predstavljale izhodišče za izvajanje 
regionalne politike, je 12. Skladno z veljavnim zakonom so se v 
statističnih regijah oblikovale regionalne razvojne agencije in 
pripravljali regionalni razvojni programi. Pri tem je v praksi prihajalo 
do težav pri sodelovanju občin v tako določenih okvirih tako, da 
npr. regionalni razvojni program Podravja ni mogel biti sprejet. 
Podobna situacija se kaže v Savinjski regiji, kjer se je oblikovalo 
savinjsko-šaleško razvojno partnerstvo z močno izraženo voljo 
po povezovanju v okviru, ki je ožji od Savinjske regije. Predlagatelj 
je v predlogu zakona, kljub težavam v izvajanju veljavnega zakona, 
najprej oblikoval različico 12 razvojnih regij. 

V razpravah na terenu so se dejansko potrdile zgoraj navedene 
ugotovitve. Prišlo je do nasprotovanja v Svinjski in Podravski 
statistični regiji, kjer so se prizadete lokalne skupnosti sklicevale 
na dejstvo, da obstoječi zakon z 12 statističnimi regijami v praksi 
ne deluje. Števila 12 reizvojnih regij predlagatelj ni uspel uskladiti z 
občinami. V drugi fazi je zato nastal predlog 14 razvojnih regij, ki je 
vključeval razdelitev Podravja na Zgornje Podravje in Spodnje 
Podravje ter Savinske regije na Savinjsko in Savinjsko-Šaleško. 
Glede tega predloga je bilo sicer mogoče doseči osnovno soglasje 
v regijah vendar pa tudi tega predloga ni bilo mogoče uskladiti, 
ker mu je iz strokovnih razlogov nasprotoval Statistični urad 
Republike Slovenije. Slovenija je zaključila pristopna pogajanja o 
teritorialni členitvi ozemlja na NUTS-3 razčlenitveni ravni statistične 
klasifikacije z dogovorom o obstoječih 12 statističnih regijah. Sredi 
lanskega leta je bila v Evropski uniji sprejeta uredba (Reguiation 
EC No 1059/2003 of the European Parliament and of the Council 
on the establishment of a common classification of territorial units 
for statistics NUTS), ki daje statističnemu klasifikacijskemu 
sistemu NUTS zakonsko podlago. Doslej je bilo to področje v 
pristojnosti držav članic in predmet t.i. »Gentlemen's Agreements« 
med statističnimi uradi. 
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V tretjem členu določa uredba meje (minimum, maximum) 
teritorialnih enot NUTS glede na število prebivalstva v regiji in 
sicer mora povprečna velikost takšnih enot za posamezno raven 
biti v naslednjih okvirih: 

- NUTS 1: min: 3 milijone: max: 7 milijonov: 
- NUTS 2: min: 800.000; max: 3 milijone; 
- NUTS 3: min: 150.000; max: 800.000. 

Glede na to, da je najmanjša možna povprečna velikost NUTS-3 
enot v državi 150.000 prebivalcev to za Slovenijo pomeni največ 
13 takšnih enot. 

Zaradi zgoraj navedenih razlogov je bilo, v uskiajevalnih telesih 
vlade odločeno, da se poskusi pripraviti različica 13 razvojnih 
egij, ki bi bila sprejemljiva tudi a Eurostat. Predlagatelj je takšno 
različico tudi pripravil in pri tem upošteval dogovor iz vladnih 
uskiajevalnih teles, da se črta regija z najmanjšim številom 
prebivalstva. Ker je bilo potrebno pridobiti soglasje lokalnih 
skupnosti, je predlagatelj opravil nov krog usklajevanj s prizadetimi 

lokalnimi skupnostmi, obema zdnjženjema občin in poslanskimi 
skupinami vladne koalicije v Parlamentu. 

Prišlo je do izjemno odklonilnih stališč na predlagan0 

preoblikovanje najmanjše Notranjsko Kraške razvojne regije (glede 
na število prebivalstva) v območno razvojno partnerstvo. Z 
različico 13 razvojnih regij se ne strinjajo tudi stranke vladne 
koalicije. Na uskiajevalnih sestankih je bilo oblikovano stališče, 
da je potrebno poskusiti s pogajanji za 14 regij NUTS-3 oziroma, 
da je potrebno v nasprotnem primeru za razvojno regijo, ki le 

morda ne bi uspeli uskladiti z EU, zagotavljati podatke v domačem 
statističnem sistemu. Predlagatelj je na osnovi stališč koalicijskin 
strank oblikoval aktualni predlog členitve ozemlja Republike 
Slovenije na 14 razvojnih regij. Pri tem je upošteval, da mora 
predlog zakona vzpotaviti sistem, ki bo tudi v praksi deloval- 
Upošteval je tudi dejstvo, da ni mogoče vsiliti rešitve mimo volje 
prizadetih lokalnih skupnosti in strank vladne koalicije. 

V nadaljevanju prikazujemo nekatere osnovne statistične podatke 
in kazalce, kijih je bilo mogoče pripraviti za razvojne regije. Izračune 
je pripravil Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. 
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Ijbela: Osnovni podatki In Kazalci po razvojnih regllah 

SLOVENIJA 

OSREDNJESLOVENSKA 
Domžale 
Trzin 
Lukovica 
Mengeš 
Moravče 
Grosuplje 
bančna Gorica 
Dobrepolje 
Kamnik 
Komenda 
Logatec 
Ljubljana 
Horjul 
Doferova-Polhov Gradec 
Dol pri Ljubljani 
>0 
Brezovica 
Medvode 
Škofljica 
Velike Lašče 
Vodice 
Vrhnika 
Borovnica 
Šmartno pri Litiji 
Litija 

obalno-kraška 
Izola 
Koper 
Piran 
Sežana 
Hrpelje - Kozina 
Komen 
Divača 
Ilirska Bistrica 

gorenjska 
Jesenice 
Žirovnica 
Kranjska Gora 
Kranj 
Cerklje na Gorenjskem 
Naklo 
Preddvor 
Jezersko 
Šenčur 
Radovljica 
Bohinj 
Bled 
škofja Loka 
Gorenja vas • Poljane 
Železniki 
Žiri 
Tržič 

Število 
Prebivalci brezposelnih, 

Površina 31.12.02 2002 
 Skupaj  

Število 
delovno 
aktivnih, 

2002 

Osnova za Dodana 
dohodnino vrednost, 

, 2002 2002 
Slo=100% Sk)=100% 

Osnova za Dodana Stopnja 
Indeks dohodnino/p vrednost/zapo brezposel 

staranja reb.,2002 slenega, 2002 nosti, 
2003 (1000 v Sit) (v 1000 Sit) 2002 (v%) 

20273 1995033 102635 783499 100,0 100,0 

2555 
72 
9 

75 
22 
61 

134 
227 
103 
266 
24 

173 
275 

33 
117 
33 
99 
91 
78 
43 

103 
31 

126 
42 
95 

221 

1524 
29 

311 
45 

217 
192 
103 
148 
480 

2137 
76 
43 

256 
148 
78 
28 
87 . 
69 
43 

119 
334 
189 
145 
153 
165 
49 

155 

493432 
30092 
3439 
5050 
6716 
4527 

16009 
13730 
3597 

26640 
4492 

11433 
268537 

2648 
6716 
4400 
5516 
9512 

14339 
7258 
3796 
3956 

17679 
3783 
5155 

14412 

118823 
14829 
48595 
17446 
12015 
4199 
3598 
3877 

14264 

197648 
21924 

4159 
5388 

52722 
6429 
4981 
3084 
674 

7543 
18267 
5271 

11120 
22136 

6950 
6850 
4892 

15258 

17528 
1050 

103 
138 
199 
133 
593 
470 

86 
993 
119 
304 

10442 
47 

115 
146 
93 

160 
476 
105 
152 

81 
460 

91 
68 

905 

4692 
838 

1665 
754 
343 
189 
79 
73 

751 

7205 
1491 

141 
212 

2043 
149 
161 
76 
21 

220 
674 
122 
311 
466 

98 
124 
81 

814 

203943 
12523 

1478 
2042 
2830 
1875 
6832 
5527 
1402 

10947 
1852 
4889 

110693 
1136 
2604 
1811 
2364 
3847 
5913 
3065 
1482 
1567 
7622 . 
1623 
1029 
6992 

47503 
5880 

19641 
6798 
5106 
1576 
1410 
1660 
5433 

77655 
8417 
1526 
2070 

20733 
2589 
1933 
1186 
246 

3216 
6981 
2044 
4311 
9105 
2629 
2735 
1960 
5975 

30.2 
1.7 
0.3 
0,2 
0,4 
OZ 
0,9 
0.7 
0,2 
1.3 
02 
0,6 

18.3 
0.1 
0,3 
OZ 
0,3 
0,5 
0,9 
0,4 
OZ 
OZ 
1.0 
oz 
oz 
0.7 

6,5 
0,8 
2.7 
1.0 
0.7 
OZ 
OZ 
OZ 
0,7 

10.1 
1.0 
OZ 
0,3 
2,9 
0,3 
0.3 
0,2 
0.0 
0,4 
1.0 
OZ 
0.6 
\Z 
0.3 
0,3 
0.2 
0,7 

38,3 
1.6 
0,7 
0.0 
0.2 
0.0 
0,5 
0.3 
0.1 
0.8 
0.1 
0.3 

31,8 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.5 
0.1 
0.0 
0.0 
0,5 
0,0 
0,1 
OZ 

5.7 
0.6 
3.1 
0,9 
0,6 
0,1 
0,1 
0.0 
0,3 

9,9 
0.8 
0,0 
0,1 
4.2 
0.2 
0.8 
0,0 
0.0 
0,1 
0,6 
0.1 
0.5 
1.3 
0,1 
0,4 
0.3 
0.3 

100.8 

97,9 
71,9 
60,9 
66.1 
69,5 
61.5 
67,8 
79.8 
96.2 
83.9 
65.6 
65.3 

121.0 
69,3 
80.0 
73.3 
83,8 
76.8 
92.9 
60.1 

111.1 
72.4 
78.5 
90.2 
74.2 
84.7 

129.4 
124,1 
123.9 
126,6 
130,0 
143.0 
142.1 
145,6 
146.0 

92,5 
97,4 

114.1 
132.8 
98.3 
70.8 
72,1 
85,3 

110.5 
74.3 

109,0 
117.2 
111,4 
77.4 
68.7 
69.0 
90.8 
92.5 

1138 

1391 
1287 
1823 
1014 
1240 
1002 
1274 
1080 
999 

1115 
1169 
1139 
1544 
1122 
1156 
1263 
1287 
1307 
1350 
1382 
1179 
1179 
1333 
1201 
888' 

1041 

1243 
1207 
1279 
1288 
1330 
1098 
1276 
1243 
1065 

1158 
984 

1312 
1229 
1249 
1095 
1207 
1166 
1107 
1195 
1186 
1032 
1220 
1233 
898 

1112 
1098 
1041 

5588 

6631 
5923 
5294 
3242 
6788 
4767 
5216 
4783 
3542 
4228 
4284 
4484 
7075 
5691 
4561 
8893 
5323 
5398 
6473 
4851 
3400 
5657 
3950 
5338 
5237 
3612 

6084 
8021 
6574 
5677 
5880 
7829 
4383 
2916 
4142 

5376 
5217 
4036 
4395 
6327 
7530 
4793 
4126 
6670 
6027 
4755 
4652 
4819 
4928 
5541 
5635 
3675 
3382 

11.6 

7,9 
7.7 
6.5 
6.3 
6.6 
6,6 
8.0 
7.8 
5.8 
8.3 
6.0 
5.9 
8.6 
4,0 
4.2 
7,5 
3.8 
4,0 
7.5 
3.3 
9.3 
4.9 
5.7 
5,3 
6.2 

11,5 

9,0 
12,5 
7.8 

10.0 
6.3 

10.7 
5.3 
4.2 

12.1 

8,5 
15,1 
8.5 
9.3 
9,0 
5.4 
7.7 
6,0 
7.9 
6,4 
8.8 
5.6 
6.7 
4.9 
3.6 
4.3 
4.0 

12,0 
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Tabela: Osnovni podatki In kazalci po razvojnih regijah 

Razvojne regije 

Število 
Prebivalci brezposelnih. 

Površina 31.12.02 2002 
 Skupaj   

Število 
delovno 
aktivnih, 

2002 

Osnova za Dodana 
dohodnino vrednost, 

, 2002 2002 
Slo=100% Slo=100% 

Osnova za Dodana Stopnja 
Indeks dohodnino/p vrednost/zapo brezposel 

staranja reb.,2002 slenega. 2002 nosti, 
2003 (1000 v Sit) (v 1000 Sit) 2002 (v%) 

GORIŠKA 
Ajdovščina 
Vipava 
Idrija 
Cerkno 
Nova Gorica 
Šempeter - Vrtojba 
Kanal 
Miren - Kostanjevica 
Brda 
Tolmin 
Kobarid 
Bovec 

SAVINJSKA 
Celje 
Štore 
Vojnik 
Dobrna 
Laško 
Slovenske Konjice 
Zreče 
Vitanje 
Šentjur pri Celju 
Dobje 
Šmarje pri Jelšah 
Podčetrtek 
Bistrica ob Sotli 
Rogaška Slatina 
Kozje 
Rogatec 
Žalec 
Braslovče 
Polzela 
Prebold 
Tabor 
Vransko 

SAVINJSKO-ŠALEŠKA 
Mozirje 
Ljubno 
Gornji Grad 
Luče 
Solčava 
Nazarje 
Velenje 
Šoštanj 
Šmartno ob Paki 

DOLENJSKA 
Črnomelj 
Semič 
Metlika 
Novo mesto 
Dolenjske Toplice 
Mirna Peč 
Žužemberk 
Šentjernej 
Škocjan 
Trebnje 
Kočevje 
Kostel 
Osilnica 
Ribnica 
Sodražica 
Loški Potok 

2325 
245 
107 
294 
132 
309 

15 
147 
63 
72 

382 
193 
367 

1627 
95 
28 
75 
32 

197 
98 
67 
59 

222 
17 

108 
61 
31 
72 
90 
40 

117 
55 
34 
41 
35 
53 

705 
84 
79 
90 

109 
103 
43 
83 
96 
18 

2675 
340 
147 
109 
298 
110 
48 

164 
96 
60 

317 
555 

56 
36 

154 
49 

134 

119938 
18070 
5226 

11967 
5089 

36326 
6392 
6188 
4861 
5799 

12133 
4561 
3326 

190587 
48948 

4144 
7970 
2116 

13884 
13869 
6331 
2346 

18552 
1010 
9572 
3300 
1474 

10714 
3405 
3240 

20650 
5008 
5320 
4624 
1510 
2600 

61678 
6343 
2719 
2631 
1581 
551 

2711 
33839 

8365 
2938 

138644 
14829 
3823 
8323 

41290 
3364 
2747 
4587 
6655 
3058 

18584 
16784 

691 
412 

9263 
2176 
2058 

3225 
457 
131 
224 

72 
1051 

181 
155 
126 
123 
476 
146 
85 

12905 
3852 

326 
439 
120 
798 
832 
230 

94 
1310 

75 
768 
228 

85 
755 
227 
250 

1447 
252 
256 
320 

78 
163 

3229 
293 
157 
141 
109 
35 

121 
1955 
326 

91 

6198 
762 
179 
302 

1586 
71 
57 

133 
247 
124 
662 

1386 
25 
29 

441 
110 
84 

47978 
7291 
2020 
4998 
2219 

15271 
2569 
2149 
1873 
1997 
4700 
1622 
1269 

73249 
18499 

1521 
2964 

789 
5060 
5471 
2611 

890 
7229 

347 
3561 
1255 
555 

4679 
1273 
1281 
8011 
1926 
2134 
1757 
537 
901 

25326 
2538 

947 
968 
530 
169 

1111 
14746 
3144 
1175 

56096 
6047 
1589 
3907 

17266 
1422 
1115 
1806 
2612 
1181 
7592 
6266 

231 
128 

3487 
710 
738 

6,5 
0,9 
02 
0.7 
0,3 
2,2 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 
0,6 
0,2 
0.2 

7.9 
2.5 
0.2 
0.4 
0,1 
0.6 
0,6 
0,3 
0,1 
0.8 
0,0 
0,4 
0,1 
0.0 
0,1 
0.1 
0.1 
0,9 
0,2 
0,2 
0,2 
0.1 
0.1 

3.0 
0,3 
0.1 
0.1 
0,0 
0,0 
0,1 
1,9 
0,4 
0,1 

6.6 
0,6 
0,2 
0.3 
2.5 
0.2 
0,1 
02 
0,3 
0,1 
0,8 
0.7 
0.0 
0,0 
0.4 
0.1 
0,1 

6.1 
0,9 
0,1 
0,8 
0.3 
2,4 
0,6 
0,3 
0.1 
0,0 
0,4 
0,0 
0,1 

7,0 
3.2 
02 
0.0 
0,0 
0.5 
0,4 
0,7 
0,0 
0,3 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,4 
0,0 
0,0 
0,8 
0,0 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 

4,0 
0.1 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,4 
3.0 
0,5 
0.0 

6,6 
0,5 
0,2 
0,3 
4.1 
0,0 
0,0 
0,1 
0.1 
0,0 
0.5 
0,5 
0.0 
0,0 
0.2 
0.0 
0,0 

117.3 
94.4 
93.0 

105,9 
104.8 
124.4 
121.0 
143.7 
125,4 
127.1 
127.2 
145.2 
150.9 

94,9 
117,6 
103.4 
86,9 
91.1 

102.3 
71.5 
65.1 
77.2 
84.1 
82,8 
87,8 

109,0 
122,6 
74.2 

115.4 
76.3 
96.7 
93.8 
81,7 

108,6 
100.8 
92.9 

79,2 
88.2 

103.6 
110.7 
97,5 

112,2 
86,5 
65,5 
89,9 
93.2 

87,1 
105.9 
96,7 
82.0 
80.1 
85,9 
70.3 
83,3 
74,0 
78,9 
79,9 

102,4 
290.6 
300,0 
78,0 

118.7 
122,2 

1238 
1157 
1085 
1302 
1258 
1376 
1466 
1108 
1211 
1048 
1118 
1016 
1053 

946 
1153 
858 
998 
880 
989 
987 
965 
783 
934 
718 
861 
765 
721 
162 
759 
797 
980 

1027 
1015 
939 
769 
756 

1117 
998 
784 
774 
649 
687 
917 

1250 
1065 
1132 

1081 
977 
940 
950 

1352 
1150 
976 
866 
958 
852 

1010 
957 
933 
853 
984 
883 
848 

5753 
5068 
4457 
6410 
5624 
6251 
5537 
8510 
4707 
4412 
4617 
3672 
4263 

4886 
5436 
4829 
4462 
3799 
6416 
4434 
4856 
3089 
3991 
4636 
4897 
5458 
3835 
3392 
1837 
2716 
5152 
4461 
3158 
2547 
3631 
4124 

5027 
3781 
5262 
3607 
2765 
3964 
4972 
4684 
9998 
5034 

5712 
4759 
3495 
4026 
7366 
4011 
2760 
4793 
4508 
5411 
4831 
3612 
1789 
2926 
3722 
4826 
3666 

6,3 
5,9 
6.1 
4.3 
3.1 
6.4 
6.6 
6.7 
6.3 
5.8 
9.2 
8.3 
6,2 

15.0 
17,2 
17,6 
12,9 
13.2 
13.6 
13.2 
8.1 
9.6 

15.3 
17.7 
17,7 
15.4 
13,3 
13,9 
15.1 
16,3 
15.3 
11.6 
10.7 
15.4 
12,7 
15,3 

11,3 
10.3 
14.2 
12.7 
17.0 
17.4 
9.8 

11.7 
9.4 
7.2 

9.9 
11.2 
10.1 
7,2 
8.4 
4.8 
4.9 
6.9 
8,6 
9.5 
8.0 

18.1 
9.8 

18.6 
11.2 
13.4 
10.2 
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Tabela: Osnovni podatki in kazalci po razvojnih reql|ah 

Razvojne regije 

Število 
Prebivalci brezposelnih. 

Površina 31.12.02 2002 
 Skupaj  

Število 
delovno 
aktivnih, 

2002 

Osnova za Dodana 
dohodnino vrednost, 

, 2002 2002 
Slo=100% Sto=100% 

Osnova za Dodana Stopnja 
Indeks dohodnino/p vrednost/zapo brezposel 

staranja reb., 2002 slenega, 2002 nosti, 
2003 (1000 v Sit) (v 1000 Sit) 2002 (v%) 

POMURSKA 
Gornja Radgona 
Radenci 
Sveti Jurij 
Lendava 
Dobrovnik- Dobronak 
Turnište 
Odranci 
črešnovci 
Velika Polana 
Kobilje 
Ljutomer 
Križevci 
Razkrižje 
Veržej 
Murska Sobota 
Cankova 
Tišina 
Gornji Petrovci 
Kuzma 
Grad 
Moravske Toplice 
Hodoš - Hodoš 
Šalovci 
Puconci 
Rogaševci 
Beltinci 
Ormož 

NOTRANJSKO-KRAŠKA 
Cerknica 
Loška dolina 
Bloke 
Postojna 
Pivka 

ZGORNJE PODRAVSKA 
Pesnica 
Kungota 
Šentilj 
Maribor 
Hoće - Slivnica 
Miklavž na Dra. polju 
Duplek 
Rače - Fram 
Starše 
Slovenska Bistrica 
Oplotnica 
Ruše 
Lovrenc na Pohorju 
Selnica ob Dravi 
Lenart 
Benedikt 
Sveta Ana 
Cerkvenjak 

1550 
128 
34 
51 

123 
31 
24 
7 

34 
19 
20 

107 
46 
10 
12 
64 
31 
39 
67 
23 
37 

144 
18 
58 

108 
40 
62 

212 

976 
241 
167 
75 

270 
223 

1311 
76 
49 
65 

147 
54 
13 
40 
51 
34 

335 
33 
61 
84 
64 

120 
24 

'37 
23 

141309 
12501 
5313 
2896 

11627 
1380 
3547 
1717 
4380 
1567 
638 

12222 
3565 
1325 
1375 

20084 
2077 
4284 
2307 
1645 
2389 
6272 

355 
1799 
6346 
3398 
8541 

17759 

36511 
10573 
3755 
1606 

14608 
5969 

232750 
7393 
4396 
8262 

113316 
9829 
6004 
6061 
6155 
3996 

30090 
3947 
7334 
3167 
4584 

11546 
2157 
2369 
2142 

11037 
1086 
396 
230 

1133 
134 
314 
110 
388 
112 
38 

891 
202 

88 
64 

1611 
197 
299 
174 
173 
189 
490 

22 
144 
529 
376 
560 

1087 

1308 
374 

98 
47 

550 
239 

18604 
741 
435 
715 

9940 
632 
401 
468 
444 
293 

1922 
236 
820 
272 
388 
555 
110 
109 
124 

53388 
4354 
2085 

943 
4359 

547 
1356 
653 

1562 
638 
243 

4466 
1289 
452 
537 

8074 
744 

1733 
922 
511 
820 

2479 
109 
628 

2405 
1124 
3526 
6829 

15237 
4308 
1683 
601 

6191 
2453 

84089 
2531 
1490 
3110 

40549 
3597 
2219 
2272 
2237 
1485 

11346 
1483 
2634 
1149 
1606 
4190 

748 
751 
693 

5,6 
0,4 
02 
0,1 
0,5 
0.0 
0.1 
0,0 
0,1 
0,1 
0.0 
0,4 
0.1 
0,0 
0,1 
1,0 
0,1 
0,2 
0,1 
0,0 
0.1 
0,2 
0,0 
0,0 
0,2 
0.4 
0.3 
0,6 

1.9 
0,5 
OZ 
0,1 
0.8 
0,3 

10,3 
0,3 
0,2 
0.3 
5,5 
0,4 
0,3 
0,2 
0.3 
0.2 
1.3 
0.1 
0.3 
0.1 
0.2 
0,5 
0,1 
0,1 
0.1 

3,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 
0,3 
0,0 
0,0 
0.0 
1.3 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,0 
0,1 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.1 
0,5 

1,3 
0,3 
0,3 
0,0 
0,5 
0.2 

9.1 
0.1 
0.1 
0,2 
6,6 
0,3 
0.1 
0,0 
0.1 
0,0 
0,9 
0.0 
0.2 
0.0 
0 Z 
0,3 
0,0 
0,0 
0,0 

106.1 
92,5 
95,7 

108.7 
124.8 
136,7 
95.4 
75,0 
91.2 

110.6 
102.2 
104.3 
105.0 
109.7 
98.5 

101.3 
116.1 
97,9 

187.5 
101.9 
145.0 
139.4 
163.3 
166.8 
124.8 
107.1 
84,5 
97.4 

101.2 
100.6 
107,6 
120.0 
96.5 

103.3 

114,6 
98.4 
99.7 
92.6 

141.9 
119,3 
101.1 
82.8 
98.7 

111,1 
90.3 
75.3 

106,9 
108,0 
91,0 
79.5 
63,2 
87.4 
87,7 

901 
777 

1042 
596 
924 
783 
754 
625 
705 
741 
720 
834 
799 
668 
904 

1180 
676 
830 
635 
419 
494 
825 
517 
526 
736 

2959 
875 
814 

1176 
1118 
1213 
1084 
1242 
1121 

1009 
825 
847 
900 

■ 1104 
1034 
1012 
882 
994 
947 
962 
850 
965 
871 
938 
895 
698 
606 
598 

3912 
4254 
7056 
3083 
3622 
2306 
2046 
3891 
2601 
1753 
3135 
4266 
4790 

11085 
3619 
3351 
1528 
3828 
1888 
2497 
1739 
4979 

12463 
0 

5307 
3906 
3151 
4678 

4735 
4418 
5833 
5061 
4851 
3621 

4E80 
4765 
5703 
3897 
4729 
3663 
4222 
3386 
6567 
3528 
5061 
1512 
4324 
3184 
7042 
4312 
3466 
3020 

•195681 

17,1 
20,0 
16,0 
19,6 
20.6 
19.7 
18.8 
14.5 
19.9 
14,9 
13.4 
16.6 
13.6 
16,3 
10.7 
16.6 
20,9 
14.7 
15.9 
25.3 
18.8 
16.5 
17,0 
18.6 
18.0 
25.1 
13.7 
13,7 

7,9 
8,0 
5,5 
7.2 
8.2 
8,9 

18,1 
22,6 
22.6 
18.7 
19.7 
14.9 
15,3 
17.1 
16.6 
16,5 
14,5 
13.7 
23,7 
19.1 
19,5 
11,7 
12,9 
12,7 
15.2 
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Tabela: Osnovni podatki In kazalci po razvojnih regijah 

Razvojne regije 

SPODNJE PODRAVSKA 
Ptuj 
Hajdina 
Markovci 
Gorišnica 
Kidričevo 
Majšperk 
Žeta le 
Zavre 
Juršinci 
Dornava 
Destrnik 
Trnovska vas 
Sveti Andraž v Slo.goricah 
Videm 
Podlehnik 

KOROŠKA 
Dravograd 
Radlje ob Dravi 
Podvelka 
Ribnica na Pohorju 
Muta 
Vuzenica 
Ravne na Koroškem 
Prevalje 
Mežica 
Črna na Koroškem 
Slovenj Gradec 
Mislinja 

POSAVSKA 
Brežice 
Krško 
Sevnica 

ZASAVSKA 
Hrastnik 
Trbovlje 
Zagorje ob Savi 
Radeče 

SLOVENIJA 

Število 
Prebivalci brezposelnih, 

Površina 31.12.02 2002 
 Skupaj  

Število 
delovno 
aktivnih, 

2002 

Osnova za Dodana 
dohodnino vrednost, 

,2002 2002 
Slo=100% Slo=100% 

Osnova za Dodana Stopnja 
Indeks dohodnino/p vrednost/zapo brezposel 

staranja reb.,2002 slenega, 2002 nosti. 
2003 (1000 v Sit) (v 1000 Sit) 2002 (v%) 

647 
67 
22 
30 
61 
72 
73 
38 
19 
36 
28 
34 
23 
18 
80 
46 

1041 
105 
94 

104 
59 
39 
50 
63 
58 
26 

156 
174 
112 

885 
268 
345 
272 

316 
59 
58 

147 
52 

69295 
23985 

3696 
3998 
6144 
6736 
4142 
1424 
1473 
2338 
2653 
2594 
1278 
1278 
5603 
1953 

73901 
8731 
6266 
2767 
1287 
3720 
2867 

12349 
6555 
3965 
3697 

16991 
4706 

69895 
24429 
27974 
17492 

50622 
10402 
18321 
17196 
4703 

5131 
1926 
244 
255 
410 
448 
294 
107 
125 
191 
187 
185 
84 
95 

395 
183 

3785 
383 
410 
249 
107 
213 
155 
715 
309 
184 
201 
716 
143 

4448 
1536 
1915 
996 

3340 
744 

1435 
905 
256 

25053 
8881 
1341 
1510 
2197 
2522 
1436 
494 
481 
687 
957 
913 
436 
389 

2152 
656 

28717 
3553 
2343 

906 
419 

1435 
1073 
4996 
2381 
1411 
1320 
6983 
1898 

26406 
8813 

10823 
6770 

18862 
3777 
6559 
6737 
1790 

20273 1995033 102635 783499 

2,7 
1,2 
0,2 
0,1 
0,2 
0.3 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 
0,0 
0,2 
0,1 

3,2 
0,4 
0.2 
0,1 
0,0 
0,1 
0,1 
0,6 
0,3 
0.2 
0,1 
0,8 
0.2 

3,0 
1.0 
1.2 
0,7 

2.3 
0,5 
0,9 
0,8 
0,7 

100,0 

2,0 
1.2 
0,0 
0,0 
0,0 
0,6 
0,0 
0,0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0,0 
0,0 
0,0 
0.0 

2.5 
0,2 
0,2 
0,0 
0,0 
0,1 
0,0 
0,5 
0.1 
0.2 
0,0 
1,0 
0,0 

2,4 
0,4 
1.6 
0,4 

1,9 
0.3 
0,9 
0,6 
0,2 

100,0 

94,9 
95.8 

110,9 
93.5 
90.6 

108.8 
106.9 
112.5 
68.7 
80.3 
84.4 
87.6 
82.1 
72.5 
91.2 
94.6 

87.7 
86.0 
88.2 

127.7 
94.3 
76.1 
83.9 
86.2 

101.3 
117.6 
114.7 
76.1 
69.2 

104.4 
121,4 
98.3 
92.7 

112.8 
123.8 
123.9 
100,2 
84,7 

100.8 

893 
1093 
999 
819 
774 
915 
835 
607 
636 
536 
785 
755 
642 
539 
789 
674 

973 
951 
873 
699 
685 
852 
882 

1039 
971 
994 
897 

1074 
1038 

974 
935 

1012 
968 

1039 
997 

1057 
1052 
1041 

1138 

4264 
4261 
4520 
4730 
4907 
4733 

859 
4233 
9613 
2446 
2449 
2703 
5809 

102 
3435 
4215 

4251 
3823 
2773 
3480 
1974 
4212 
3424 
4075 
3603 
5352 
5288 
4815 
4194 

5846 
4307 
8298 
3125 

4849 
4833 
4943 
4953 
3612 

5588 

17.0 
17,8 
15,4 
14,4 
15,7 
15.1 
17,0 
17.7 
20.6 
21.8 
16.4 
16.9 
16.2 
19.7 
15.5 
21.8 

11.6 
9.7 

14.9 
21.5 
20.3 
12.9 
12.6 
12.5 
11.5 
11.5 
13,2 
9.3 
7.0 

14.4 
14,8 
15,0 
12.8 

15,0 
16.5 
17.9 
11,8 
11.5 

11.6 

RAZVOJNE REGUE 

OSREDNJESLOVENSKA 2555 493432 17528 203943 302 38^3 9A91391 6631 7,9 
OBALNO-KRAŠKA 1524 118823 4692 47503 6,5 5,7 129,4 1243 6084 9,0 
GORENJSKA 2137 197648 7205 77655 10,1 9,9 92,5 1158 5376 8,5 
GORIŠKA 2325 119938 3225 47978 6,5 6,1 117,3 1238 5753 6,3 
SAVINJSKA 1627 190587 12905 73249 7,9 7,0 94,9 . 946 4886 15,0 
SAVINJSKO-ŠALEŠKA 705 61678 3229 25326 3,0 4,0 79,2 1117 5027 11,3 
DOLENJSKA 2675 138644 6198 56096 6,6 6,6 87,1 1081 5712 9,9 
POMURSKA 1550 141309 11037 53388 5.6 3,3 106,1 901 3912 17,1 
NOTRANJSKO-KRAŠKA 976 36511 1308 15237 1.9 1,3 101,2 1176 4735 7,9 
ZGORNJE PODRAVSKA 1311 232750 18604 84089 10,3 9,1 114,6 1009 4680 18,1 
SPODNJE PODRAVSKA 647 69295 5131 25053 2,7 2,0 94,9 893 4264 17,0 
KOROŠKA 1041 73901 3785 28717 3,2 2,5 87,7 973 4251 11,6 
POSAVSKA 885 69895 4448 26406 3,0 2,4 104,4 974 5846 14,4 
ZASAVSKA 316 50622 3340 18862 2J3 1.9 112.6 • 1039 4849 150 

SLOVENIJA 20273 1995033 102635 783499 100,0 100,0 100,8 

Vir: SURS, AJPES - Podatki iz bilance stanja in izkaza poslovnega izida družb za leto 2002; izračuni UMAR 

1138 5588 11.6 
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* 7- členu 

?oi!rtere veQe razvojne regije se delijo na funkcionalno-interesno *Wjučena območja. 

int pris,0ien za regionalni razvoj objavi seznam funkcionalno- 
pr

eJ.sno sključenih območij v Uradnem listu Republike Slovenije, 
ulog za vpis funkcionalno-interesno zaključenega območja v 
nam da regionalni razvojni svet, razvojna zveza občin ali 

s«upina občin. 

* 8- členu 

tede na veljavni zakon je dopolnjen seznam dokumentov na 
grih temelji vodenje regionalne politike in sicer s Strategijo 

Si podarskega razvoja Slovenije, Strategijo prostorskega razvoja 
^ "en'ye, Državnim razvojnim programom in programskimi 
je "rnenti za vključitev Slovenije v kohezijsko politiko EU. S tem 

Poudarjena vpetost regionalne politike v širšo ekonomsko 
Politiko države. 

^ členu 
Qx ra'egija regionalnega razvoja Slovenije določi: 

nabor ciljnih območij in posebnih ukrepov regionalne politike, 
način vključevanja regionalnih razvojnih programov v 
Programske dokumente za EU, 
regionalno specifične cilje in usmeritve ministrstev pri 
dodeljevanju posrednih regionalnih spodbud, razvoju mreže 
lavnih služb in institucij ter investicij državnega pomena v 
razvojnih regijah. 

Veljavni zakon je določal poročanje vladi in državnemu zboru o 
dajanju regionalne politike oziroma zakona in SRRS z letno 

0®"°c'0 kar se v predlogu zakona nadomešča s členom, ki določa, 
. Vlada poroča Državnemu zboru o uresničevanju zakona in a,egije regionalnega razvoja Slovenije na sredini in na koncu 
r°9ramskega obdobja. Takšna predlagana ureditev je skladna z 

turt nadzora P11 dajanju programov v EU, ki jih bomo morali 
o hri ®oven'i' uveljaviti po pristopu k EU. Na sredini programskega u°bja se naredi t.i.vmesna evalvacija programa, ki služi 

orebitnim korektivnim ukrepom in na koncu obdobja končna 
alvacija programa, ki služi kot podlaga za pripravo novega 

pr°grama. 

°r°či'o 0 uresničevanju zakona in strategije, ki ga je vlada doslej 
r°

š'ljala v parlament, vsebuje statistične podatke o stanju v 
sgionalnem razvoju in morebitne predloge institucionalnih 
Prememb. Glede na običajen zamik med ukrepi regionalne politike 

ukazom učinkov le-teh v statističnih podatkih ter na dejstvo, 
t* Se 'ns,i,uclonalne spremembe ne predlagajo vsako leto, tudi s 9a vidika zadošča poročanje državnemu zboru na sredini in na 
°ncu programskega obdobja. 

* členu 

Strategija regionalnega razvoja Slovenije in regionalni razvojni 
r°grami so osnova za določanje državnih razvojnih prioritet, 

9avnih programov in podprogramov državnega razvojnega 
Pr°grama in programskih dokumentov za EU ter določanje obsega 

edstev, ki se namenjajo za njihovo realizacijo. 

RS 2001-2006 je Vlada sprejela decembra 2001 in je 
Predstavljal strateško podlago za pogajanja z EU v okviru 21. 

slovne skupine in tudi za pripravo Enotnega programskega 
°kumenta RS 2004-2006. Čeprav ima DRP zakonsko vlogo v 

sistemu razvojnega načrtovanja v Sloveniji, pa se v realnem 
življenju še ni uveljavil kot operativni dokument. Preveč je bila 
poudarjena njegova evropska vloga in premalo je bil viden kot 
dokument usmerjanja razvoja države (izvedba strategije razvoja 
Slovenije). 

DRP je opredeljen z zakonom o javnih financah in njegovo 
določanje ni predmet predloga zakona. Le-ta ureja le razmerja 
DRP do regionalnih razvojnih programov. 

Predlog zakona določa, da v fazi priprave DRP ter v fazi njegovega 
izvajanja v okviru priprave državnega proračuna vlada določi 
programe, ki vsebujejo regionalne spodbude in pomenijo 
sofinanciranje regionalnih razvojnih programov. Na predlog organa, 
pristojnega za regionalni razvoj določi vlada na podlagi regijsko 
specifičnih ciljev, indikativno alokacijo regionalnih spodbud po 
posameznih letih programskega obdobja po razvojnih regijah. 

Pri pripravi državnega razvojnega programa se, na podlagi 
regijsko specifičnih ciljev, določi program razvoja mreže javnih 
služb in investicij državnega pomena, ki imajo pomemben vpliv 
na regionalni razvoj. 

Slovenija je zaključila pristopna pogajanja z EU 13. decembra 
2002 na vrhu v Koebenhavnu. Iz naslova strukturne in kohezijske 
politike EU bo deležna 404 milijonov evrov razvojnih sredstev, od 
tega 236 milijonov iz strukturnih skladov in 168 milijonov iz 
Kohezijskega sklada. S prilivom razvojne pomoči lahko računa 
tudi v bodoče. Veljavni zakon, ki je bil sprejet leta 1999, je takšen 
tok dogodkov upošteval in vsebuje vsa potrebna načela za 
vključitev Slovenije v kohezijsko politiko EU. S tega vidika je tudi 
uspešno prestal kritični pregled slovenske zakonodaje v Bruslju. 
Ker pa je bilo v času sprejemanja veljavnega zakona članstvo 
Slovenije v EU še zelo oddaljeno, zakon ni eksplicitno obravnaval 
konkretnih oblik razvojne pomoči EU ampak se je omejil na splošni 
izraz »mednarodne donacije«. Ker je glede tega stanje danes 
bistveno drugačno, je bilo v predlogu zakona mogoče eksplicitno 
zapisati za kakšne oblike pomoči gre. 

Za koriščenje razvojne pomoči EU mora država članica pripraviti 
državni razvojni program na osnovi katerega se začnejo 
pripravljati skupni programski dokumenti države članice in EU. 
Razvojne prioritete posamezne države so predmet deljene 
suverenosti. Biti morajo skladne tudi z razvojnimi usmeritvami EU 
in šele po uskladitvi se določi vsebina razvojnih spodbud državi 
iz strukturnih instrumentov EU. Programski dokumenti so potrebni 
za koriščenje strukturnih skladov (regionalnega, socialnega, 
kmetijskega in ribiškega), pa tudi za koriščenje posameznih Pobud 
skupnosti (Equal, Leader, Urban in Interreg) in Kohezijskega 
sklada. Slovenija je te dokumente že pripravila in večinoma tudi 
že uskladila z Evropsko komisijo tako, da bodo lahko uveljavljeni 
takoj po pristopu Slovenije k EU. Programski dokumenti za 
koriščenje razvojne pomoči EU so pomemben vir financiranja 
regionalnih razvojnih programov in zato pomembni za usklajeno 
izvajanje regionalne politike v Sloveniji. 

V predlogu zakona se programski dokumenti za EU pojavljajo na 
več mestih saj je bilo potrebno vzpostaviti njihov odnos do 
regionalnih razvojnih programov. Predlog zakona pa ne ureja 
podrobneje vprašanj delovala regionalne politike znotraj kohezijske 
politike EU. Ta so deloma že urejene z zakonodajo s področja 
javnih financ oziroma bodo takoj po pristopu urejena neposredno 
z »bruseljsko« zakonodajo. Na področju strukturne in kohezijske 
politike EU gre namreč za uredbe Sveta EU, ki jih ni potrebno 
prenašati v pravni red države članice ampak se uporabljajo 
neposredno. 
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K 11. členu 

V skladu z veljavnim zakonom se z regionalnim razvojnim 
programom (RRP), na podlagi analize stanja in gibanj ter 
sektorskih razvojnih programov (okolja, kmetijstva, gozdarstva, 
prometa, itd...), uskladijo razvojna predvidevanja in naloge države 
in občin na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega 
in okoljskega ter kulturnega razvoja v regiji. RRP vsebuje strateški 
in izvedbeni del in se pripravi za območje več občin ene ali več 
■statističnih regij. 

Ker so praktično vsi RRP prve generacije že bili pripravljeni, je 
možno podati oceno skupnih značilnosti. Te so predvsem: 
• Kljub metodologiji predpisani v podzakonskih aktih, se v 

posameznih RRP pojavlja neenotna opredelitev področij 
programov (temeljnih področjih, programov, projektov), ki 
otežuje analizo njihove ustreznosti z vidika državnih razvojnih 
dokumentov. Tudi čas trajanja RRP je neenotno opredeljen. 
Pripravljeni RRP so optimistični, saj vrednost predvidenih 
programov bistveno presega realne možnosti za njihovo 
financiranje. Tudi viri financiranja so zelo različni in pogosto 
temeljijo na nerealnih predpostavkah. 
Sistem izvajanja, predvsem pa spremljanja in vrednotenja 
RRP v večini dokumentov ni ustrezno razdelan. 

V predlogu zakona smo zato skušali izostriti formulacije in odpraviti 
nejasnosti, ki so v praksi povzročale različnost pristopov po regijah. 
Predlog zakona določa, da se RRP pripravljajo ob upoštevanju 
območnih razvojnih programov, ki obstajajo ali se pripravljajo na 
območju razvojne regije. Regionalni razvojni programi obmejnih 
regij vključujejo programe čezmejnega sodelovanja, s posebnim 
poudarkom na programih povezovanja in razvoja slovenske 
manjšine v zamejstvu. Regionalni razvojni programi, ki segajo na 
območja avtohtonih narodnih skupnosti in romske skupnosti, 
vključujejo programe razvoja avtohtonih narodnih skupnosti in 
romske skupnosti. 

Sprememba je tudi v tem, da RRP zdaj sprejemajo sveti razvojne 
zveze občin (prej sveti občin v statistični regiji) s čemer je bistveno 
poenostavljen postopek sprejemanja. 

Predlog zakona določa, da je regionalni razvojni program podlaga 
za sklenitev pogodbe med razvojnimi zvezami občin ali občinami 
in vlado o razvoju regije v programskem obdobju. V pogodbi, ki jo 
v imenu občin podpiše predsednik regionalnega razvojnega sveta, 
bodo določene razvojne prioritete in indikativna sredstva za 
določeno programsko obdobje. Gre za sporazum (deklaracijo) o 
razvoju, s katerim se obe strani zavežeta, da bosta uresničevali 
usklajen regionalni razvojni program. 

K 12., 13. in 14. členu 

Območni razvojni program je v predlogu zakona precej bolj 
podrobno opredeljen kot v veljavnem zakonu. Sklep o pripravi 
območnega razvojnega programa za funkcionalno- interesno 
zaključeno območje lahko sprejme območno razvojno partnerstvo 
ali regionalni razvojni svet, če obstaja oblikovano območno 
razvojno partnerstvo z območno razvojno agencijo. Dana je torej 
možnost, da se za funkcionalno-zaključeno območje pripravlja 
območni razvojni program, ne pa tudi obveza. Dana je možnost 
priprave območnih razvojnih programov, ki segajo v dve ali več 
razvojnih regij. Območni razvojni program je sestavni del 
regionalnega razvojnega programa, s čemer je zagotovljeno, da 
se izvedbeni projekti ne »izgubijo« v regionalnem razvojnem 
programu. 

Tudi območni razvojni program se uresničuje preko izvedbenih 
načrtov v okviru regionalnih razvojnih programov. Na ta način fi 
vzpostavljen enoten pristop pri odločanju o posameznih projektin. 
Odločitev o projektih, ki se dejansko financirajo je ena sama in se 
sprejme v proračunski razpravi o državnem in občinskih 
proračunih. 

Predlog zakona rešuje tudi vprašanje priprave območnega 
razvojnega programa v primeru varstvenih območij. Določa, °a 

se v teh primerih usklajeno pripravi regionalna zasnovi 
prostorskega razvoja in da se v oba dokumenta smiselno vključi 
načrt upravljanja zavarovanega območja. Potrebno strokovno, 
tehnično in administrativno pomoč pri pripravi in izvajaniu 
območnega razvojnega programa in regionalne zasnove 
prostorskega razvoja za območje na katerem je uveljavljen 
poseben varstveni režim, nudi državna javna institucija ali zasebna 
institucija z javnim pooblastilom, ki izvaja varstvene naloge na 
območju. Tudi v načrtih upravljanja varstvenega območja morata 
institucija zagotavljati povezovanje varstvenih in razvojnih vsebin 

K 15. členu 

15. člen določa definicijo in postopek priprave izvedbenega načrta 
regionalnega razvojnega programa. Gre za nabor vsebinsko 
povezanih prioritetnih projektov razvojne regije, ki so pripravljen1 

za izvedbo. Izvedbeni načrt regionalnega razvojnega programa 
se pripravi ob upoštevanju izvedbenih načrtov območnih razvojnih 
programov. 

Pri uvrščanju novih projektov v predlog izvedbenega načrta se 
upoštevajo proračunske možnosti države in občin in že sprejete 
javnofinančne obveznosti za projekte v izvajanju, ki so bili uvrščeni 
v načrt razvojnih programov državnega proračuna in proračuna 
občine v preteklih letih. 

K16. členu 

Predlog zakona vzpostavlja povezave s sistemom prostorskega 
planiranja. Regionalni razvojni programi, območni razvojni 
programi in izvedbeni načrti morajo biti usklajeni s prostorskim1 

planskimi akti. 

K17. členu 

Predlaga se dodaten člen, ki opredeljuje naloge organa, pristojnega 
za regionalni razvoj na državni ravni. V sedanji organizacijski 
strukturi vlade je to Služba vlade RS za strukturno politiko in 
regionalni razvoj, predlog zakona pa uvaja splošen termin. 

Organ, pristojen za regionalni razvoj, upravlja neposredne 
regionalne spodbude, vodi pripravo in nadzoruje ter koordinira 
izvajanje državnega razvojnega programa, opravlja naloge 
organa upravljanja strukturnih skladov in kohezijskega sklada 
EU v Republiki Sloveniji ter vodi pripravo okvirnih sporazumov z 
EU, na podlagi katerih lahko Republika Slovenija prejema sredstva 
strukturnih skladov in kohezijskega sklada EU. Pristojen je tudi 
za vodenje procesov oblikovanja Euroregij in drugih čezmejnih 
regionalnih razvojnih povezav. 

K 18. členu 

Že v veljavnem zakonu je določen svet za strukturno politiko kot 
usklajevalni organ vlade, ki je odgovoren za usklajenost predlogov 
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d 
Umentov za izvajanje regionalne politike ter za usklajevanje 

sP°dbud za skladni regionalni razvoj in sredstev 
Murnih in kohezijskega sklada EU. 

an*SVeta so ministri ali državni sekretarji, ki dodeljujejo regionalne 
POdbude. Svet vodi minister, pristojen za regionalni razvoj. 

mmistrativno in tehnično podporo svetu zagotavlja organ, 
pristojen za regionalni razvoj. 

Podrobnejše pogoje za sestavo, organizacijo in opravljanje nalog 
a Popiše minister, pristojen za regionalni razvoj. 

K19. do 28. členu 

p.V^avnem zakonu je bila agencija za regionalni razvoj (ARR) edvidena kot ključna institucija s področja spodbujanja 
°'ona[nega razvoja na državni ravni. Njena vsebina dela se je 
' a9ajala novim nalogam. V preteklem letu se je dejavnost 

9encije delila na izvajanje programov za spodbujanje skladnega 
9'onalnega razvoja in strokovno analitične ter usklajevalne 

. °9e P" izvajanju kohezijske politike EU. Predvsem slednje so 
e bolJ Pridobivale na pomenu in obsegu in tako je bila v pristopnih 

I 9aianjih z EU sprejeta odločitev, da se pristojnost za pripravo 
usklajevanje državnega razvojnega programa, enotnega 

°9ramskega dokumenta in programskega dopolnila k enotnem 
.J^skem dokumentu v celoti prenese na novo ustanovljeno 

no službo. Le-ta je prevzela tudi del kadrov ARR. 

fp®,an°vitvij° službe so bile potrebne spremembe v vsebini dela 
.° s spremembami in dopolnitvami zakona o spodbujanju 

rg?
dne9a regionalnega razvoja (2003) je že bila uveljavljena S'tev, ki iz ožjega sistema državne uprave izloča ARR in jo 

/e-oblikuje v javno agencijo. Takšen njen status bo omogočil večji 

n socialnih in teritorialnih partnerjev na delovanje ARR ter "bližali delo agencije potrebam regij. Poleg tega je bilo to potrebno, 
er se v prihodnje pričakuje aktivnejša vloga ARR pri pripravi 
upnih javnih razpisov in usklajenih programov, ki se bodo 
mancirali s strani različnih resorjev in različnih virov (javnih 

oračih in EU sredstev ter zasebnih virov). 

bsog nalog javne agencije'bo zato v naslednjih letih v vzponu 
J. temu, da so bile določene naloge prenesene na vladno službo. 
IQna vloga se bo krepila predvsem pri: 

izvajanju nacionalne regionalne politike preko programskega 
financiranja izvedbenih delov regionalnih razvojnih programov, 
Ovajanju programov socialno ekonomske kohezije in 
čezmejnega sodelovanja Phare, 
Prevzemu novih nalog s področja izvajanja Evropskega 
regionalnega sklada v Republiki Sloveniji, 
Pripravi sistema in prevzemu novih nalog s področja 
usklajevanja pobude Interreg v Republiki Sloveniji, 
razvoju informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje 
razvojnih politik. 

tudi nadaljuje z izvajanjem programa Phare, kjer je v zadnjem 
v 

u uspela odpraviti zaostanke iz preteklih let, kar ji je bilo priznano 
zadnjem rednem poročili Evropske komisije o napredku 
ovenije v pridružitvenem procesu. 

g let°m 2003 je ARR prevzela vse programske proračunske 
ostavke Ministrstva za gospodarstvo s področja regionalnega 
a*v°ia. S tem je bil opravljen tisti del reforme regionalne politike, 

/e predvideval izločitev izvedbenih nalog regionalne politike 
^ava javnih razpisov, izvedba javnih naročil, sklepanje pogodb, 
obravanje in izplačilo finančnih zahtevkov, strokovni del priprave 
usklajevanja programov) iz pristojnega ministrstva v za tovrstna 
a usposobljeno specializirano agencijo. 

Glede ARR predlog zakona prinaša nadaljnje reforme. V novi 
Javni razvojni agenciji RS naj bi združili Javno agencijo RS za 
regionalni razvoj, Pospeševalni center za malo gospodarstvo in 
Agencijo RS za gospodarsko promocijo in tuje investicije. 

Na področju spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so 
naloge javne agencije zlasti: 

posredovanje neposrednih in posrednih nepovratnih 
regionalnih spodbud iz državnega proračuna, 
spodbujanje, strokovno usmerjanje in koordinacija aktivnosti 
regionalnih razvojnih agencij pri pripravi ter izvajanju 
regionalnih razvojnih programovin delovanja regionalnih 
razvojnih svetov, 
vrednotenje učinkov regionalnih spodbud in dajanje mnenj o 
regionalnih in območnih razvojnih programih, 
razvoj mreže regionalnih razvojnih agencij ter njihovega 
povezovanja z drugimi razvojnimi institucijami na mednarodni, 
regionalni in lokalni ravni 

- vodenje evidence razvojnih zvez občin, regionalnih razvojnih 
svetov in regionalnih razvojnih agencij, 
strokovna in tehnična podpora delovanju razvojnih svetov 
kohezijskih regij, 
izvajanje nalog nacionalnega organa za pobudo skupnosti 
Interreg, 
sodelovanje pri izvajanju drugih strukturnih instrumentov in 
politike EU v Republiki Sloveniji. 

Na področju razvoja podpornega okolja za podjetništvo, razvoja 
podjetniške kulture in spodbujanja konkurenčnosti srednje velikih, 
malih in mikro podjetij javna agencija zlasti: 

načrtovanje, usmerjanje in financiranje aktivnosti za promocijo 
podjetništva in ustvarjanje pozitivne podjetniške klime, 
razvoj in izvajanje programov in ukrepov za zagotavljanje 
kvalitete in izboljšanje dostopnosti svetovalnih in drugih 
podpornih storitev za podjetnike in podjetja, 
izvajanje programov in ukrepov za spodbujanje podjetništva 
in nastajanje ter razvoj malih in srednje velikih podjetij, 
spremljanje zakonodaje in odpravljanje administrativnih ovir 
za nastajanje in delovanje podjetij, 
spodbujanje mednarodnega povezovanja in prenosa znanja 
in dobrih praks na področju pospeševanja podjetništva, 
razvoj programov in organizacija ter koordinacija 
pospeševalnih aktivnosti za razvoj podpornega okolja za 
podjetništvo na lokalni ravni, 
razvoj svetovalne mreže, 
koordinacija delovanja slovenske mreže Euro Info Centrov in 
območnih razvojnih agencij-lokalnih podjetniških centrov, 
vodenje evidence območnih razvojnih agencij-lokalnih 
podjetniških centrov in 

■ druge naloge v skladu s predpisi s področja pospeševanja 
podjetništva. 

Na področju spodbujanja investicij in internacionalizacije malih 
podjetij javna agencija opravlja naloge: 

koordinacija spodbujanja investicij in internacionalizacije malih 
podjetij na regionalni ravni, 

■ analiziranje konkurenčnega položaja razvojnih regij kot lokacij 
za investicije ter predlaganje sistemskih ukrepov za njegovo 
izboljšanje. 

Z namenom učinkovitega povezovanja regionalnih spodbud in 
zasledovanja skupnih ciljev pri njihovem dodeljevanju se predlaga, 
da generalni direktor javne agencije sklicuje in vodi skupni kolegij 
predstavnikov javne agencije, javnega sklada, Zavoda RS za 
zaposlovanje, Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, 
Agencije RS za gospodarsko promocijo in tuje investicije in Sklada 
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Pri tem gre za 
usklajevanje in povezovanje v fazi izvajanja politik medtem, ko 
same politike oblikujejo in usklajujejo pristojna ministrstva. 
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Javna agencija je izvajalska institucija, vendar pa predlog zakona 
želi izkoristiti njen razvojni potencial tudi za oblikovanje strokovnih 
mnenj na predloge zakonov, strategij, programov in politik 
ministrstev. 

Glede na to, da se javna agencija ustanavlja z zakonom je bilo 
potrebno v njem določiti vse obvezne sestavine akta o ustanovitvi, 
ki jih določa zakon o javnih agencijah. 

Zakon o javnih agencijah določa, da ima lahko svet javne agencije 
največ 9 članov pri čemer določa tudi razmerje med člani, ki jih 
imenuje ustanovitelj in člani iz vrst uporabnikov. V svet javne 
agencije smo zaradi teh omejitev uvrstili le zastopnike nekaterih 
ministrstev, ki preko agencije že zdaj usmerjajo regionalne 
spodbude oziroma tiste, ki razpolagajo z večjim obsegom 
regionalnih spodbud. Med uporabniki storitev smo prav tako, zaradi 
omejitev možnega števila članov, uvrstili le zastopnike 
gospodarstva in združenj občin. Za pritegnitev ostalih ministrstev 
in interesnih skupin v soodločanje o vsebinskih vprašanjih bo s 
statutom oblikovan strokovni svet javne agencije. Ob tem velja 
poudariti, da je svet agencije organ nadzora poslovanja agencije, 
da pa se partnerstvo na državni ravni uresničuje preko vladnega 
Sveta za trajnostni razvoj v katerem so zastopana praktično vsa 
ministrstva in vsi partnerji. 

Predvideno združevanje institucij je utemeljeno z vsebinskimi 
razlogi: 

primeri evropskih praks kažejo, da je v eni instituciji mogoče 
uspešno izvajati naloge, ki so predvidene za javno agencijo. 
Letošnje poročilo Evropske komisije o napredku držav 
pristopnic k EU pri uveljavljanju pravnega reda EU npr. posebej 
izpostavlja Estonijo, ki je z ustrezno institucionalno izgradnjo 
dosegla pričakovan napredek na tem področju. 

- z združevanjem institucij na državni ravni bo mogoče tudi 
bolje povezati institucije na regionalni in lokalni ravni 
(regionalne razvojne agencije in območne ter lokalne 
podjetniške centre), 
zagotovljena bo bolj učinkovita povezava posameznih politik 
in povezava med nacionalnimi in regionalnimi institucijami. Na 
področju spodbujanja investicij in internacionalizacije malih 
podjetij bo mogoče bolj povezati dosedanje programe 
Pospeševalnega centra za malo gospodarstvo. Pri tem bo 
mogoče uporabiti mrežo, ki je za namen privabljanja investicij 
v regije razvita v regionalnih razvojnih agencijah, 
vsaka zase sta instituciji kadrovsko šibki, združeni pa lahko 
predstavljata zadosten človeški potencial za predvideni obseg 
nalog, ki se povečuje. Slovenija je majhna država, ki težko 
prenese veliko število specializiranih institucij. Ne glede na to, 
da specializirane institucije vsekakor imajo določene prednosti 
je v primerih, ko je naloge vsebinsko mogoče združevati, 
smiselno pristopati skrajno racionalno, 
mogoče bo relativno znižati fiksne stroške delovanja 
(predvsem podpornih služb). 
z ustreznimi organizacijskimi rešitvami bo mogoče odpraviti 
morebitne utemeljene pomisleke. 

Združevanje institucij ne pomeni njihovega »odtujevanja « od politik 
Ministrstva za gospodarstvo. Program dela javne agencije bo 
sprejemala Vladq Republike Slovenije, agencija pa bo še naprej 
lahko uresničevala svoje poslanstvo na področju spodbujanja 
malega gospodarstva, podjetništva in regionalnega razvoja le, da 
bolj povezano in učinkovito. 

Institucije je potrebno združiti z zakonom, ker bi združitev brez 
zakonske podlage v javno agencijo ne bila mogoča. Ustrezno 
podlago v zakonu ima le Javna agencija RS za regionalni razvoj. 
Iz obstoječih institucij želimo ustanoviti povsem novo javno 
institucijo, kar je vsebinsko edino utemeljeno. 

K 29, 30. in 31. členu 

V skladu z veljavnim zakonom je Javni sklad RS za regionalni 
razvoj in razvoj podeželja finančna organizacija, ki je namenjena 
za trajnejše doseganje javnih ciljev na področju regionalne politih- 
Pri tem sklad zbira in dodeljuje sredstva za regionalno strukturno 
politiko. Regionalne spodbude javni sklad dodeljuje na osnovi letni» 
finančnih in poslovnih načrtov, ki jih potrjuje vlada. Spodbude 
dodeljuje v obliki subvencij, ugodnih posojil, poroštev, kapitalski" 
vložkov in prenosa državnega premoženja v upravljanje drugi"1 

državnim skladom, z namenom vlaganja tega premoženja " 
regionalne razvojne projekte. 

Predlog zakona predvideva spremembo imena v Javni sklad 
za regionalni razvoj in razvoj podeželja. Uporabili smo modernejši 
termin »razvoj'podeželja«, ki se običajno uporablja v okviru 
kmetijske politike oziroma politike razvoja podeželja. 

Ker bo zaradi prenehanja priliva kupnin iz lastninskega 
preoblikovanja podjetij izgubil ključni finančni vir, se bo javni sklao 
specializiral v pridobivanje drugih finančnih virov. Tako bo v novin 
pogojih usmerjal kreditna sredstva evropskih finančnih institucij 
(predvsem Evropske investicijske banke in Banke sveta Evropa) 
v regionalne razvojne projekte. 

Prehod na programski način izvajanja regionalne politike pomen1 

spremembo načina delovanja tudi za javni sklad. Dodeljevanje 
posojil, za kar se je javni sklad specializiral v preteklih letih, bo 
moral nadgraditi iz novimi znanji in storitvami s področja 
projektnega financiranja. Pri tem naj bi javni sklad s kreditnimi 
sredstvi (razvojno projektno financiranje) spremljal regionalno 
politiko pri dodeljevanju nepovratnih regionalnih spodbud. 

V okviru sklada naj bi se oblikovala tehnična enota za projektn0 

financiranje, ki je nova enota in naj bi opravlja naloge promocije 
uporabe finančnih tehnik pri projektih z udeležbi zasebnega 
kapitala na državni in lokalni ravni, oblikovanja standardnih 
modelov pravnih listin in strokovne podpore državni upravi pn 
izdaji ustreznih predpisov ter druge naloge pri implementaciji 
projektnega financiranja. 

Predlog zakona nadalje določa, da javni sklad pri dodeljevanju 
spodbud sodeluje z javno agencijo, Zavodom RS za zaposlovanje 
in Agencijo RS za kmetijske trge in razvoj podeželja in z dnjgimi 
izvajalskimi institucijami z namenom zagotavljanja usklajene in 
celovite ponudbe nepovratnih in povratnih oblik razvojnih spodbud- 
Javni sklad se povezuje tudi z regionalnimi razvojnimi agencijam1 

in s svojimi sredstvi spodbuja oblikovanje in delovanje regijskih 
finančnih instrumentov. 

K 32. členu 

Med nosilci regionalne politike predlog zakona opredeljuje razvojno 
zvezo občin. Za opravljanje razvojne funkcije ustanovijo občine 
in mestne občine na ravni razvojne regije ali funkcionalno- 
zaključenih območij razvojne zveze občin. 

Naloge razvojne zveze občin po tem zakonu so: 
izvrševanje upravljavskih pravic v regionalni razvojni agenciji 
ali izbira nosilca nalog regionalne razvojne agencije, 
sprejemanje regionalnega razvojnega programa, 
imenovanje predstavnikov razvojne zveze občin v regionalni 
razvojni svet, 
sklepanje pogodbe o razvoju regije na podlagi pooblastila 
občin, 
sklepanje pogodbe o financiranju delovanja regionalnega 
razvojnega sveta in regionalne razvojne agencije z dnjgim' 
partnerji na ravni razvojne regije na podlagi pooblastila občin- 
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vh° ustanovitvi razvojne zveze občin predložijo ustanoviteljice 
v.
rambo javni agenciji. Javna agencija prevzame akt o ustanovitvi 

list^R130 2 0C"0<^0' katere izrek objavijo župani občin v Uradnem 
Q...

RePublike Slovenije. Z dnem objave pridobi razvojna zveza 
s,atus osebe javnega prava. 

Z"stan°vitvije ene razvojne zveze občin ali več razvojnih zvez 
v razvojni regiji bo poenostavljen postopek sprejemanja 

9'onalnega razvojnega programa, ki so ga doslej sprejemali 
ohgamezn'sveti občin. Zakon daje možnost, da v razvojnih regijah 
na 'k*8 uve'iav,i° rešitve po meri konkretnih razmer. Prva možnost, 
ob* ero naPotuje zakon, je ustanovitev ene razvojne zveze 

bi bila, po mnenju predlagatelja zakona, tudi najbolj 

bilo"131™ re^l!ev- Na tak0 oblikovano razvojno zvezo občin bi mogoče prenašati tudi druge naloge občin, ki jih je racionalno 
Povijati na regionalni ravni. 

Regijah, kjer ne bi bilo soglasja o oblikovanju ene same razvojne 

od 26 °^'n' obstaja možnost ustanovitve več razvojnih zvez, 
taki™ °d pr'Pravlienost' posameznih občin za povezovanje. V 
lunlnern pr'meru bi se razvojna zveza občin oblikovala na 
z '0naln°-interesno zaključenem območju. Seveda pa, skladno 
k !r.ono<3ai° o lokalni samoupravi, lahko občine tudi ne pristopijo 
ne h°vaniu razvojne zveze občin. V takšnih konkretnih primerih bo poenostavitve, ki jo želi doseči zakon. Tako kot doslej, bodo 

ng'?naln' razvojni program sprejemali občinski sveti občin, ki se bodo odločile za oblikovanje razvojne zveze občin. V razvojni 
Wli so mogoče tudi mešane rešitve. Del občin bo oblikoval 

vojno zvezo občin na ravni funkcionalno-interesno 

zaključenega območja, del pa ne. V tem primeru bodo oblikovali 
regionalni razvojni svet razvojna zveza občin, občine, ki ne bodo 
povezane v zvezo ter gospodarstvo in drugi razvojni pađnerji v 
regiji. Za tak primer zakon uvaja dodatni pogoj dosežene večine 
občin in večine prebivalstva razvojne regije. 

K 33. do 35. členu 

Med nosilce regionalne politike s temi členi dodajamo regionalne 
razvojne svete, ki naj bi nadomestili sedanje programske odbore 
za pripravo regionalnih razvojnih programov. Iz Poročila o 
regionalnem razvoju 2003 izhaja, da je potrebno v obdobju do 
oblikovanja pokrajin okrepiti institucije regionalnega razvoja 
predvsem na regionalni ravni. Med organi, katerih vloga ni dovolj 
razjasnjena poročilo navaja prav programske odbore regi, ki so v 
fazi priprave odgovorni za vsebinsko usmerjanje RRP, v fazi 
njegovega izvajanja pa za določanje prioritetnih regionalnih 
projektov in spremljanje izvajanje RRP ter spremembe in 
dopolnitve RRP. Programski odbori regij v veljavnem zakonu nimajo 
pokritja. Njihova vloga je opredeljena le v podzakonskih aktih. 

Poročilo ugotavlja, da sestava programskih odborov regij se od 
regije do regije razlikuje, glede na število lokalnih skupnosti v 
regiji ter izražen interes zasebne sfere. Povprečni programski 
odbor regije šteje 47 članov. V njem ima večino javni interes 
(država in lokalne skupnosti skupaj 54%). Gospodarske družbe 
so zastopane z 19%. 

Tabela: Sestava sedanjih programskih odborov regij 

REGIJA št. preb. 
v tisočih 

št. članov % članov 
države* 

% članov 
lok.skupnosti 

% članov 
gosp. družb 

% drugih 
članov 

Osrednjeslovenska 
Podravska 

488 
310 

47 
111 

17 
9 

49 
34 

13 
16 

21 
41 

Savinjska 
Gorenjska 

253 
195 

75 
33 

11 
27 

44 
46 

12 
6 

33 
21 

JV Slovenija 
Pomurska 
Goriška 
Obalno-kraška 

136 
120 
118 
102 

33 
50 
47 
43 

15 
12 
15 
12 

49 
40 
38 
26 

21 
14 
19 
32 

15 
34 
28 
30 

Koroška 
Spodnjeposavska 
Notranjsko-kraška 
Zasavska 

73 
68 
50 
45 

23 
39 
31 
29 

26 
15 
26 
14 

52 
13 
35 
21 

13 
26 
23 
38 

9 
46 
16 
27 

POVPREČJE 166 47 16,6 37,3 19,4 26,8 
' predstavniki ministrstev. Univerze v U, Univerze v MB. poslanci DZ, predstavniki ZRSZ 

Tabela: Sestava programskih odborov regij 
Povprečno Najmanj (regija) Največ (regija) 

Število članov 47 31 Notranjsko-kraška 111 Podravska 
Država (v %) 17 9 Podravje 27 Gorenjska 
Lokalne skupnosti (v %) 37 13 Spodnje posavska 52 Koroška 
Gospodarske družbe (v %) 19 6 Gorenjska 38 Zasavje 
Država +1. skupnosti (v %) 54 28 Spodnje posavska 78 Koroška 
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V predlogu zakona je regionalni razvojni svet opredeljen kot 
usklajevalno telo za izvajanje regionalne politike na ravni razvojne 
regije, ki ga sestavljajo predstavniki partnerjev na ravni razvojne 
regije in sicer: razvojne zveze občin ali občin, združenj 
gospodarstva na ravni regije in drugih organiziranih partnerjev na 
območju razvojne regije. 

Postopek oblikovanja regionalnega razvojnega sveta na ravni 
razvojne regije vodi regionalna razvojna agencija, ki je na dan 
uveljavitve tega zakona vpisana v evidenco regionalnih razvojnih 
agencij pri javni agenciji. 

Naloge regionalnega razvojnega sveta so: 
nadzor nad delom regionalne razvojne agencije glede 
izvrševanja odločitev sveta, 
sprejemanje sklepov o pripravi regionalnega in območnih 
razvojnih programov ter drugih odločitev v postopku njihove 
priprave, 
potrjevanje nabora kriterijev za pripravo seznama prioritetnih 
regionalnih razvojnih projektov, 
potrjevanje letnega izvedbenega načrta regionalnega 
razvojnega programa, 

• spremljanje in vrednotenje regionalnega razvojnega programa 
in območnega razvojnega programa, 
sodelovanje v programskih svetih za pripravo regionalnih 
zasnov prostorskega razvoja na območju razvojne regije, 

■ imenovanje predstavnikov v razvojni svet kohezijske regije, 
sprejem pravil delovanja, 
sodelovanje z regijami drugih držav, 

■ odločanje o drugih zadevah skupnega regionalnega pomena. 

Glede na različno število prebivalcev v regijah je smiselno, da 
imajo tudi regionalni razvojni sveti različno število članov. Predlog 
zakona predvideva poenotenje deležev med predstavniki 
zasebnih in javnih interesov, ter znotraj teh, lokalnih in državnih 
interesov. Število članov sveta šteje v razvojni regiji se določi z 
ustanovitvenim aktom. Beseda »praviloma« daje možnost tudi za 
drugačno ureditev v primerih, ko je to upravičeno oziroma nujno. 
Do takšnih primerov lahko pridš, če v razvojni regiji ne bo 
oblikovana zveza občin in bodo občine neposredno delegirale 
svoje predstavnike v regionalni razvojni svet. Tudi v teh primerih 
pa naj bi bilo zagotovljeno z zakonom predvideno številčno 
razmerje med partnerji v regionalnem razvojnem svetu. 

Člani regionalnega razvojnega sveta so predstavniki razvojnih 
zvez občin ali občin (dve petini mandatov), predstavniki združenj 
gospodarstva (vključno kmetijstva in gozdarstva) na ravni 
razvojne regije (dve petini mandatov mandatov), predstavniki 
sindikatov in organizacij civilne družbe na regionalni ravni (ena 
petina mandatov) ter predsednik partnerskega sveta za človeške 
vire na regionalni ravni in predstavnik upravljalcev zavarovanih 
območij narave. V svet Notranjsko-obalno-kraške razvojne regije 
se dodatno vključi en predstavnik italijanske narodne skupnosti. 
V svet Pomurske razvojne regije se dodatno vključita en 
predstavnik madžarske narodne skupnosti in en predstavnik 
romske skupnosti. V svete Dolenjske razvojne regije, Posavske 
razvojne regije in Osrednjeslovenske razvojne regije se dodatno 
vključi po en predstavnik romske skupnosti. 

Na seje sveta so stalno vabljeni tudi predstavniki ministrstev, ki 
sodelujejo pri izvedbi regionalnega razvojnega programa in 
predstavnik javne agencije. Predstavniki države torej niso člani 
sveta ampak se na seje vabijo kot opazovalci s pravico 
razpravljanja, ne pa tudi glasovanja. Uporabljena je rešitev, ki jo 
uporablja Evropska komisija pri delovanju nadzornih odborov 
razvojnih programov v državah članicah. Tako kot se države 
članice pogajajo z EU za svoje razvojne programe naj bi se v 

bodoče tudi v Sloveniji regionalni razvojni sveti pogajali za 
proračunska sredstva z državo in občinami. Odločitev o 
konkretnem sofinanciranju izvedbenih načrtov naj bi bila dosežena 
v okviru proračunske razprave. 

Preko predstavnika upravljalcev zavarovanih območij narave i® 
v regionalnem razvojnem svetu zastopan interes vafstva narave. 
V tem primeru sicer gre za državnega uradnika, ki pa v svetu ne 
zastopa interesa ministrstva ampak interes varovanja narave. 

Predstavnike razvojne zveze občin ali občin v regionalni razvojni 
svet imenujejo izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev razvojne 
zveze občin ali občine v skladu s svojimi pravili. Gospodarstvo 
(vključno kmetijstvo in gozdarstvo), sindikati in interesne skupine 
imenujejo predstavnike v svetu, skladno s svojimi pravili. Omejitev 
na člane občinskih svetov je določena, ker se računa, da bodo v 
perspektivi regionalni razvojni sveti oziroma njihova združen/a 
na ravni kohezijskih regij samostojno usmerjala tudi sredstva 
strukturnih skladov EU, kjer je eden od pogojev ta, da so v takšnih 
telesih zastopani izvoljeni predstavniki s političnim mandatom. 

Mandat sveta je vezan na programsko obdobje za katerega se 
pripravljajo državni razvojni program in regionalni razvoji 
programi. Postopek imenovanja novih članov sveta se prične dve 
leti pred iztekom programskega obdobja in zaključi najkasneje v 
6 mesecih. Na ta način je zagotovljeno, da v na začetku mandata 
regionalni razvojni svet sprejme regionalni razvojni program in 

končno evalvacijo prejšnjega RRP. Na koncu mandata obravnava 
in sprejme vmesno evalvacijo RRP in po potrebi RRP dopolni te' 
prične pripravljati nov RRP. 

Svet ima predsednika in podpredsednika. 

K 36. členu 

Regionalni razvojni svet ima odbore za človeške vire, okolje m 
prostor, gospodarstvo in razvoj podeželja. Odbore regionalnega 
razvojnega sveta, kijih vodijo vodje odborov sodelujejo pri priprav1 

regionalnega razvojnega programa in pripravljajo izvedbene 
načrte regionalnega razvojnega programa. 

Člani odborov regionalnega razvojnega sveta so uslužbenci 
regionalne razvojne agencije, območnih razvojnih agencij-lokalnih 
podjetniških centrov, občin, območne enote Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje, območne zbornice Gospodarske 
zbornice Slovenije, območne ga Kmetijsko gozdarskega zavoda 
v okviru Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, regionalnega 
zavoda za zdravstveno varstvo, upravljavcev zavarovanih 
območij narave in drugih izpostav ministrstev oziroma javnih 
institucij, ki delujejo na regionalni ravni in izrazijo interes za 
sodelovanje v regionalnem razvojnem odboru. 

Odbor regionalnega razvojnega sveta za človeške vire je 
partnerski svet za človeške vire, ki ga sestavljajo predstavniki 
območne enote Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, 
delodajalcev, sindikatov, regionalne razvojne agencije, lokalnih 
skupnosti, zavodov za šolstvo, zavodov za zdravstveno varstvo, 
območnih razvojnih agencij-lokalnih podjetniških centrov in drugih 
strokovnih institucij. Odbor regionalnega razvojnega sveta za 
človeške vire izmenično vodi direktor Območne enote Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje in območne enote Zavoda 
RS za šolstvo. Strokovno tehnično in finančno podporo Prl 

delovanju partnerskega sveta za človeške vire zagotavljata 
Območna enota Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in 
Območna enota Zavoda Republike Slovenije za šolstvo v 
sodelavanju z regionalno razvojno agencijo. 
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^ 37- členu 

&en določa, da se sofinancira polovico stroškov delovanja 

o°'onalnega razvojnega sveta in regionalne razvojne agencije, 
uP°števanju normativov, ki veljajo v javnem sektorju. Sredstva 

r 
e,ovanie regionalne razvojne agencije in regionalnega 

sveta se zagotavlja v okviru letnega izvedbenega rta regionalnega razvojnega programa na podlagi dejanskega 
ga programa. Minister, pristojen za regionalni razvoj predpiše 

°ske za izvajanje nalog v javnem interesu s podzakonskim 
predpisom. 

postali del stroškov delovanja sveta in RRA zagotovijo drugi 

dol"*"' partner"• Stroške za izvajanje nalog v javnem interesu 
kot podzakonski akt- Ti stroški so danes večinoma že zajeti 
ne tPOdbude RRA za opravljanje razvojnih nalog in zaradi tega 0 Potrebno uvajati novih proračunskih postavk. 

* 38. in 39. členu 

J* se' v skladu z veljavnim zakonom, oblikujejo za območja 
'™čnih regij in opravlja t.i. razvojne naloge za regije. Proces 

v £
ovanja mreže RRA se je zaključil že v letu 2001. RRA, ki so 

činoma nastale iz že obstoječih institucij (mreža regijskih 
djetniških centrov), so v pretežni meri zasebne, vendar 
Profitne gospodarske družbe, ki se pretežno financirajo s 

ro]ekti. Pogoj za vpis RRA v evidenco, ki jo vodi ARR, je njihov 
Profitni status in izpolnjevanje zahtevanih pogojev glede 
drovskih, prostorskih kapacitet in strokovne usposobljenosti. 

^ realnosti se RRA srečujejo s številnimi težavami. Sicer so bile 
Postavljene v vseh 12 statističnih regijah vendar pa so v veliki 
.'ni regij kadrovsko šibko zasedene, z večinoma neurejenimi 
s'emskimi viri financiranja in dejansko nezmožne opravljati vse 

p edpisane naloge. V praksi se od njih pogosto zmotno pričakuje, 
& bodo določale regionalne razvojne prioritete in odločale o tem, 
ateri projekti naj bi bili financirani. Dopolnjeni zakon to vlogo 
Ploča regionalnim razvojnim svetom tako, da naj bi bile RRA v 

doče tudi s tega vidika razbremenjene interesnih pritiskov. V 
9'iah so različna ministrstva zgradila svoje lokalne in regionalne 
Vaiaiske mreže (mreža pospeševalnega centra za malo 

3°spodarstvo, kmetijska svetovalna služba, javni zavodi s 
Področja varovanja kulturne in naravne dediščine, lokalne 

"sf/ćne organizacije, različna teritorialna partnerstva itd.), ki 
6 ujejo neusklajeno in večkrat celo predstavljajo nesmotrno 

Podvajanje aktivnosti. 

fa rešitev obstoječega položaja (nejasen status in financiranje) 
_ °nia in mednarodne primerjave ponujajo več možnih več rešitev: 

"Podržavljenje« RRA, z večinskim lastništvom države, kar bi 
pripeljalo do povečane vloge države in tudi povečanja stroškov 
države za njihovo delovanje. Razen tega bi prišlo do 
Podvajanja Javnih institucij, ker že obstaja Javna agencija RS 
za regionalni razvoj, ki pa je utemeljena v sistemu strukturnih 
instrumentov EU in je ni smiselno ukiniti. 
RRA naj še naprej delujejo zgolj na tržnem principu, kar pomeni 
njihovo konkurenčno nastopanje z drugimi razvojnimi 
institucijami na trgu za pridobitev različnih nalog na podlagi 
javnih naročil in projektnega financiranja. Takšen pristop bi 
Pripeljal do povečane vloge trga, stroški države za 
vzdrževanje mreže RRA pa se ne bi povečali. Regionalna 
Politika bi imela še naprej težave z nadzorom državnih pomoči, 
ker gre pri RRA za zasebna podjetja, pri subvencioniranju 
katerih je treba spoštovati stroga pravila konkurence. Prob- 
lem te rešitve, ki bi praktično pomenila nadaljevanje sedanjega 
stanja, je splošno nezadovoljstvo z le-tem. Poročilo o 
regionalnem razvoju 2003 ugotavlja, da so glede statusa in 
v,oge RRA potrebne spremembe. 

• Prenos nekaterih funkcij občin na RRA skupaj z zagotovitvijo 
finančnih virov, kar bi pripeljalo do povečana vloga lokalnih 
skupnosti. Ta rešitev bi bila v sedanjih razmerah težko 
izvedljiva saj se lokalne skupnosti, še posebej tiste, ki so 
finančno šibke, te stežka odločajo za združevanje nalog in 
finančnih virov. Ta rešitev je že zdaj možna vendar redko 
uporabljena. 

Teorija priporoča, da je, glede na izbrano rešitev, potrebno 
prilagoditi pravno obliko (npr. javna agencija, javni zavod, d.o.o). 

RRA je lahko zavod ali neprofitna družba z omejeno odgovornostjo, 
v kateri je Republike Slovenije soustanovitelj ali družbenik. 
Ustanoviteljske pravice v imenu RS izvršuje Sklad RS za 
regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja. 

Predlog zakona tudi sicer prinaša rešitve, ki predstavljajo 
nadgradnjo sedanjega stanja. RRA je samostojna pravna oseba, 
ki mora zagotoviti opravljanje razvojnih nalog v regiji. RRA 
zagotavlja regionalnemu razvojnemu svetu strokovno, tehnično 
in administrativno podporo za delo. Poleg tega RRA opravlja tudi 
splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge pri 
spodbujanju razvoja in privabljanju novih investicij v razvojno regijo. 

Naloge RRA, ki so v javnem interesu so zlasti: 
- priprava regionalnega razvojnega programa, 

strokovne naloge pri usklajevanju regionalnega razvojnega 
programa z državnimi dokumenti razvojnega načrtovanja, 

- priprava letnega izvedbenega načrta regionalnega razvojnega 
programa in njegovo usklajevanje z državnim in občinskimi 
proračuni, 

- spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnih 
razvojnih programov in območnih razvojnih programov, 
vključno z izdelavo ocen vplivov na zdravje, okolje in enake 
možnosti, 
informiranje in svetovanje ter pomoč pri pripravi regionalnih 
projektov, 
usklajevanje dela lokalnih razvojnih organizacij in enot 
nacionalnih in regionalnih javnih institucij, ki sodelujejo pri 
pripravi in izvajanju regionalnega razvojnega programa, 
splošne, informativne, svetovalne in pospeševalne naloge 
pri spodbujanju razvoja regije, 

- promocija razvojne regije in investicij v razvojni regiji, 
tehnična, strokovna in administrativna podpora delovanju 
razvojne zveze občin in regionalnega razvojnega sveta, 
sodelovanje pri pripravi Strategije regionalnega razvoja 
Slovenije in Državnega razvojnega programa, 
svetovanje in pomoč pri prijavi projektov na razpise za 
dodeljevanje regionalnih spodbud, 
administrativne, strokovne in tehnične naloge pri pripravi in 
izvedbi skupnih razvojnih projektov iz regionalnih razvojnih 
programov, 
izvajanje razpisov za projekte iz letnega izvedbenega načrta 
regionalnega razvojnega programa, 
izvajanje regijske štipendijske, garancijske, mikro kreditne 
sheme za spodbujanje samozaposlovanja in zaposlovanja in 
drugih regijskih finančnih shem, 
organiziranje in koordinacija drugih nalog s področja 
regionalne politike. 

Poleg nalog, ki so v javnem interesu lahko RRA opravlja tudi 
storitve na trgu in na tej osnovi pridobiva sredstva, če te dejavnosti 
niso v konkurenčnem neskladju z nalogami, ki so v javnem 
interesu in če ne ovirajo njihovega izvajanja. Nadzor izvaja javna 
agencija. V kolikor javna agencija ugotovi kršitev izbriše RRA iz 
evidence. S tem se želi zagotoviti pridobivanje sredstev in krepitev 
RRA tudi na drugih, tržnih osnovah, razvijati njen občutek za trg 
in preprečiti njeno birokratiziranje. 
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Za izvajanje regijskih finančnih inštrumentov mora izpolnjevati 
regijska razvojna agencija posebne pogoje in voditi poseben račun. 

K 40. členu 

4o. člen opredeljuje območno razvojno partnerstvo, ki se oblikuje 
s pogodbo med lokalnimi partnerji v kateri se določijo cilji, 
medsebojne pravice in dolžnosti partnerjev, nosilec nalog območne 
razvojne agencije/centra za razvoj podjetništva, način financiranja 
ter način priprave in izvedbe območnega razvojnega programa. 
Oblikovano območno razvojno partnerstvo je eden od pogojev, ki 
ga določa predlog zakona, kadar se začne s pripravo območnega 
razvojnega programa. 

V preteklih letih so bila razvita lokalna partnerstva na številnih 
področjih (zaposlovanje, razvoj podeželja, podjetništvo,...). 

Mrežo lokalnih podjetniških centrov, ki pomeni decentralizirano 
institucionalno podporo razvoju podjetništva in ustvarjanju novih 
delovnih mest, trenutno predstavlja 37 podjetniških centrov: 

Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. 
• Center za razvoj Litija, Zavod 
• Naš laz, Zavod 
■ Inkubator d.o.o., podružnica podjetniško pospeševalni center 

občin Divača, Hrpelje-Kozina, Komen Sežana, d.o.o. 
- Regionalni razvojni center Koper, Zavod 

Razvojna agencija SORA, d.o.o. 
Razvojna agencija Zgornje Gorenjske, Zavod 

■ BSC poslovno podporni center, d.o.o. 
■ Idrijsko-Cerkljanska razvojna agencija, d.o.o. 

Posoški razvojni center, Javni zavod 
Razvojna agencija ROD, Zavod 
Regijska razvojna agencija Severne Primorske, Nova Gorica, 
d.o.o. 

- Razvojna agencija Savinja, GIZ 
- SIC, območna razvojna agencija Pohorje-Dravinja, Javni 

zavod 
Savinjsko-Šaleška območna razvojna agencija, d.o.o. 

■ Razvojna agencija SOTLA, Zavod 
■ Lokalni podjetniški center Celje, d.o.o. 

Področni center za razvoj gospodarstva, d.o.o. 
Razvojni center Pokolpje, d.o.o. 
Podjetniški center Novo mesto, svetovanje in razvoj, d.o.o. 
Prleška razvojna agencija, GIZ 
Razvojni center Lendava, Javni zavod 

- Razvojna agencija Sinergija, d.o.o. 
Regionalna razvojna agencija Mura, d.o.o. 
Notranjski ekološki center, Zavod 
Razvojni center Ilirska Bistrica, Javni zavod 
Regionalna razvojna agencija Notranjsko-Kraške regije, d.o.o. 
Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica, Javni 
zavod 

• Lokalno pospeševalni center pri ZRS Bistra Ptuj, Javni zavod 
• GIZ RPT ■ HEJ. lokalni pospeševalni center Haloze, GIZ 
■ Ekonomski institut Maribor, d.o.o. 
• A.L.P. Peca podjetje za razvoj in trženje produktov Mežiške 

doline, d.o.o. 
Podjetniški center Slovenj Gradec, d.o.o. 
Center za razvoj podjetništva Trbovlje, Javni zavod 
Regionalni center za razvoj Zagorje, d.o.o. 

• Podjetniški center Krško, Javni zavod 
- Razvojni center Brežice, Javni zavod 
• Regijski pospeševalni center Posavje, Zavod. 

Mreža LPC je pridobila prepoznavno funkcijo in podobo tako z 
osnovnega programa razvoja in koordinacije mreže kot tudi s 
sodelovanjem pri izvajanju različnih nacionalnih programov (pro- 
gram vavčerskega svetovanja, antibirokratski program, posebne 
ciljne skupine). 

Mreža LPC predstavlja velik potencial okoli katerega bi se lahko 
oblikovala učinkovita lokalna razvojna partnerstva. Njeni programi 
so že zastavljeni v tej smeri tako, da bi bilo potrebno te program0 

okrepiti in jih še bolj povezati s programi kmetijske svetovali 
službe in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. 

Njihovi ustanovitelji so večinoma občine, gospodarstvo in drug1 

območni razvojni partnerji. Financirajo se večinoma z izvajanjatu 
projektov na trgu. 

K 41. členu 

Naloge območne razvojne agencije-lokalnega podjetniškega cen- 
tra so predvsem: 

izvajanje programov in projektov na področju pospeševania 
podjetništva in konkurenčnosti na lokalni ravni, 
izvajanje drugih programov in projektov regionalnih 
območnih razvojnih programov, 

- priprava območnega razvojnega programa za območno 
razvojno partnerstvo, v sodelovanju z regionalno razvojno 
agencijo, 
koordinacija in razvoj območnega razvojnega partnerstva, 
izvajanje sektorskih politik na lokalnem nivoju, 

- zastopanje območnega razvojnega partnerstva v projekt' 
skupini in 

- druge izvajalske naloge na lokalnem nivoju. 

K 42. členu 

Država zagotavlja skladen regionalni razvoj z razvojem mrež8 

javnih služb in institucij, investicijami državnega pomena t8' 
dodeljevanjem neposrednih in posrednih regionalnih spodbud■ 

K 43., 44. in 45. členu 

Poročilo o regionalnem razvoju 2003 ugotavlja, da ima obstojal 
sistem, ki temelji na občini kot teritorialni enoti za ugotavljanj 
območij s posebnimi razvojnimi problemi številne pomanjkljivost1- 

Majhnost in nehomogenost osnovne teritorialne enote & 
določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi. Osnovni 
enota za določitev območij s posebnimi razvojnimi problem1 

je občina. V Sloveniji imamo kar 193 občin, ki so si po svojem 
obsegu, številu prebivalstva in tudi drugih socio-ekonomskin 
kazalnikih zelo različne. Za primer naj navedemo le razlike v 
številu prebivalstva. Najmanjša občina je Hodoš in ima le 35' 
prebivalcev, največja - Ljubljana pa ima z 269.146 prebivalo' 
skoraj 750 krat več prebivalcev. Zaradi velikega števila majhni 
občin so slučajnostni vplivi pri posameznih kazalnikih zelo 
veliki, kar lahko v končni fazi pokaže nerealno sliko. 
Mejna vrednost merila za določitev območij s strukturnim1 

problemi (kmetijstvo) je neustrezna. Zaradi nizke vrednosti 
za Slovenijo in visokih razponov med občinami je v mejna 
vrednost tega kazalnika (20 odstotkov nad slovenskim 
povprečjem) prenizka. Delež delovno aktivnega prebivalstva 
zaposlenega v kmetijstvu od skupnega prebivalstva znaša v 
povprečju okoli 2.2%. Po občinah je situacija zelo različna in 
številčno sicer majhna odstopanja od tega povprečja se lahko 
v indeksu ravni kažejo kot zelo velika odstopanja. Končna 
posledica tega dejstva je, da zelo veliko občin izpolnjuje pogoj0 

za omenjeno merilo, čeprav število delovno aktivnega 
prebivalstva v kmetijstvu od skupnega prebivalstva ni posebno 
velik in torej kmetijstvo v občini ni pomembna dejavnost. 
Regionalni razvoj je zato preveč podrejen kmetijski politiki, ki 
ima že sicer svoje ukrepe in sredstva namenjena 
pospeševanju razvoja podeželja. 
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Prevečkrat se kot merilo za določitev območij s posebnimi 
Problemi ponavlja indeks rasti prebivalstva, dvakrat pa se 
*ot merilo upošteva »kmetijski kriterij«. Indeks rasti 
Prebivalstva je v kombinaciji s kakšnim drugim kazalnikom 
uPorabljen kar 3-krat (ekonomsko šibka območja, razvojno 
omejevana območja in razvojno omejevana obmejna 
območja), kar v končni fazi preveč poudarja pomen tega 
kazalnika. Tudi kmetijski kriterij je poudarjen dvakrat ■ preko 
merila za območja s strukturnimi problemi in merila za razvojno 
omejevana območja. Rezultat tega je, da so iste občine 
vključene v različne tipe območij s posebnimi razvojnimi 
Problemi. 
Pojem razvojno omejevanih območij je zelo nejasen in tudi 
metodologija za določitev teh območij je sporna. 

Ponovni izračun občin s posebnimi razvojnimi problemi na osnovi 

oh*-^ Podatkov kaže, da je ugotavljanje razvitosti na ravni cm s strokovnega vidika vprašljivo. Poleg tega je praksa iz 
Preteklih let je polna pritožb posameznih občin, ki ugotavljajo 

ebinske nesmisle pri posameznih kazalcih na ravni občin, 
redlog zakona zaradi tega določa razvitost le še na ravni 
dvojne regije, ki je dovolj velika teritorialna enota in za katero so 

a voljo tudi potrebni statistični podatki. Bruto domači proizvod in 
opnja brezposelnosti po mednarodno primerljivi metodi se za 
le teritorialne enote ne izračunavata. 

^redlog zakona določa, da morajo znašati regionalne spodbude 
°li enega odstotka bruto domačega proizvoda. Podobno določilo 

d VSe^oval tudi veljavni zakon pri čemer pa je zdaj jasno določeno, a odstotek zajema t.i. neposredne in posredne regionalne 
Podbude, le-te pa so definirane kot tista sredstva, ki jih državni 

Proračun namenja za sofinanciranje konkretnih regionalnih 
Projektov iz izvedbenih načrtov regionalnih razvojnih programov. 

Poseben člen ureja dodeljevanje neposrednih regionalnih spodbud, 
1 se namenjajo za vzpostavljanje decentralizirane razvojne 
nacije države, razvoj regijskih instrumentov (regijski inkubator, 

yski tehnološki park, regijske štipendijske sheme, regijske 
garancijske in druge finančne sheme) ter financiranje posebnih 

repov v območjih, ki najbolj zaostajajo v razvoju oziroma se 
Oočaio z velikimi strukturnimi problemi. Pri tem so mišljena 
Pmočja znotraj razvojnih regij, ki se iz različnih razlogov lahko 
Najdejo v situaciji, da so potrebna posebne pozornosti regionalne 

Politike. Posebni ukrepi in obseg sredstev iz tega naslova se 
oločijo v finančnih načrtih Javna razvojna agencija Republike 
ovenije ter Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni 

azvoj in razvoj podeželja. S tem določilom je omogočena 
Potrebna fleksibilnost regionalne politike, da tekoče reagira na 
nastale probleme. 

Pri dodeljevanju posrednih regionalnih spodbud, ki se dodeljujejo 
Pravičencem na ozemlju celotne države, proračuhski uporabniki 
Poštevajo v svojih programih regionalno specifične cilje. Posredne 

^gionalne spodbude iz državnega proračuna se dodeljujejo za 
Se namene, določene v regionalnih razvojnih programih, na 

Podlagi ciljev posameznih pristojnih ministrstev. 

določanje regionalno specifičnih ciljev se uporablja indeks 
a*vojne ogroženosti, ki se izračuna na začetku programskega 
odobja in po potrebi prilagaja ob vmesnem vrednotenju državnega 

dvojnega programa. Metodologijo za izračun indeksa razvojne 
°9roženosti predpiše vlada na predlog ministra, pristojnega za 
e9ionalni razvoj. 

® sklepom vlade se na predlog ministra, pristojnega za regionalni 
razvoj za programsko obdobje državnega razvojnega programa 
sprejme tudi seznam regij, razvrščenih po stopnji razvitosti (v 
s°danjem sistemu t.i. liste A, B, C in D). Razvrstitev regij v seznamu 
Se Po potrebi prilagaja ob vmesnem vrednotenju državnega 
dvojnega programa. 

Na podlagi ciljev Državnega razvojnega programa in programskih 
dokumentov za EU, pripravijo regionalni razvojni sveti predlog 
izvedbenega načrta regionalnega razvojnega programa. Vlada 
pri določitvi proračuna neposrednega proračunskega uporabnika 
upošteva tudi cilje regionalnih razvojnih programov. 

Pripravo predloga nabora indikativnih izvedbenih projektov za 
pripravo načrta posrednih regionalnih spodbud in pripravo predloga 
izvedbenega načrta regionalnih razvojnih programov koordinira 
minister, pristojen za regionalni razvoj. 

Projekti, ki se uvrščajo v izvedbeni načrt regionalnega razvojnega 
programa morajo biti pripravljeni za začetek izvajanja takoj po 
odobritvi sredstev in morajo izpolnjevati kriterije, ki jih določijo 
pristojna ministrstva. 

V primerih, ko je prejemnik regionalnih spodbud občina, ne veljajo 
določbe Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 45/ 
97 - odi. US, 56/98, 1/99 - ZNIDC, 59/99 -odi. US, 61/99 - odi. US, 
79/99 - ZJF in 89/99 - odi. US) o izdajanju soglasij Ministrstva za 
finance k začetku izvajanja investicije. Če pri financirahju projekta 
sodeluje sklad, za občine ne veljajo določbe 17. člena Zakona o 
financiranju občin. 

K 46. členu 

Regionalne spodbude se dodeljujejo v obliki subvencij, ugodnih 
posojil, poroštev, davčnih oprostitev in olajšavi kot so določene z 
davčnimi predpisi, kapitalskih vložkov, prenosa državnega 
premoženja v upravljanje državnim skladom, z namenom vlaganja 
tega premoženja v regionalne razvojne projekte, podeljevanja 
statusa ekonomskega območja in prenosa državnega premoženja 
v last in posest oziroma v upravljanje lokalnih skupnosti z 
namenom uporabe tega premoženja v razvojne namene. 

K 47. členu 

V 48. členu je dan nastavek, da lahko pristojni minister predpiše 
shemo regionalnih državnih pomoči po zakonu o nadzoru nad 
državnimi pomočmi, ki jo trenutno sestavljata regionalna, karta in 
pravilnik o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči. 

K 48. do 85. členu 

Povezovanju javnih in zasebnih sredstev je namenjeno posebno 
poglavje. Razvoja ni mogoče učinkovito spodbujati samo z javnimi 
sredstvi in še posebej ne v Sloveniji, ki se je s Strategijo 
gospodarskega razvoja Slovenije opredelila za koncept 
gospodarstvu prijaznega davčnega okolja z vzdržno ravnijo 
javnofinančnih obremenitev. Pritegnitev zasebnega sektorja je 
temeljno vodilo predloga zakona. Odraža se tako pri institucijah 
(regionalna razvojna zveza v kateri je gospodarstvo enakopraven 
partner) kot tudi pri spodbudah, kjer se tudi predvideva pomembna 
udeležba gospodarstva pri financiranju ključnih razvojnih projektov. 
S predlogom zakona vzpostavljamo pogoje za takšno sodelovanje 
gospodarstva, ki doslej niso bili zagotovljeni. S tem želimo povečati 
učinkovitost regionalnih razvojnih programov in regionalne politike. 

Projektno financiranje je v primerjalnih ureditvah pojmovano kot 
tehnika povezovanja javnih in zasebnih sredstev, s katero je 
mogoče izpeljati, voditi in financirati kompleksne projekte praviloma 
z ustanovitvijo posebne pravne osebe t.im. projektne družbe. S 
projektnim financiranjem so v primerjalnih ureditvah realizirali 
številne projekte od izgradnje avtocest, mostov, muzejev, železnic, 
sistemov za ravnanje z odpadki ipd. 
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Pri projektnem financiranju obstajajo različne oblike zasebnih 
investicij v javno infrastrukturo tudi, če ni namenjena javni službi, 
ki jih običajno označujejo kot BOT in podobni projekti (Build-Op- 
erate-Tansfer, Build-Own-Operate, Rehabilitate-Operate-Trans- 
fer in podobno). 

Kljub temu, da v Republiki Sloveniji še ni sprejet sistemski zakon 
o koncesijah, se je pojem koncesije v slovenskem pravnem redu 
že dodobra uveljavil in vključuje tudi povezovanje javnih in zasebnih 
sredstev za izvajanje različnih projektov. 

Zaradi pomanjkanja sistemskega koncepta koncesij je prišlo do 
oblikovanja velikega števila precej različnih pravnih ureditev 
koncesij. V posebne pravne ureditve koncesij predlog zakona ne 
posega. Potreba po pospeševanju zasebnih vlaganj v različne 
projekte (vlaganja v objekte naravne in kulturne dediščine, idr.) je 
privedla do posebnih poglavij predloga zakona, ki naj bi enotno 
uredili postopek povezovanja javnih in zasebnih sredstev, če s 
posebnimi zakoni ni določena drugačna ureditev, ustanovil 
posebno tehnično enoto za projektno financiranje v okviru javnega 
sklada za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja ter opredelil spodbude, ki jih sklad dodeljuje za 
spodbujanje projektnega financiranja. 

Pregled pravnih ureditev koncesijskih razmerij (koncesije za 
izvajanje dejavnosti in koncesije za uporabo, izkoriščanje ali drugo 
posebno pravico na naravnem viru, na javnem dobru ali stvareh 
v javni lasti) v slovenskem pravnem redu, v katere predlog zakona 
ne posega, kaže, da ta vprašanja niso urejena. Zlasti postopek 
podelitve koncesije je v teh zakonih precej nedorečen. Zakon o 
javnih naročilih (Ur. I. RS, št. 39/00,102/00 in 30/01; v nadaljevanju: 
ZJN-1) je poskusil urediti nedorečenosti in pomanjkljivost 
postopka v 133. členu, kjer je za podelitev koncesij predpisana 
smiselna uporaba nekaterih določb tega zakona (členov od 65. 

do 71.), hkrati pa ta člen vsebuje tudi nekatere določbe o rokih, 0 

koncesionarjevi oddaji del svojim povezanim osebam in tretjih 
usposobljenim ponudnikom, ter o uporabi revizije. Nadalje tudi 
Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2003 
in 2004 v 21.b členu dopušča zasebna vlaganja v javno 
infrastrukturo (objekti in omrežja, ki so opredeljeni kot javni 
infrastruktura na področju javnih služb ali javnih gospodarski" 
služb), razen v primerih ko za posamezna področja pogoje & 
podelitev koncesije uredi poseben zakon. Citirani člen določa 
obvezne sestavine pogodbe med neposrednim uporabnikom in 
zasebnim investitorjem, odkazuje na smiselno uporabo 133. členi 
ZJN-1 pri izboru zasebnega investitorja ter nalaga ministru, 
pristojnemu za finance, da predpiše podrobnejša navodila & 
izvedbo tega člena. 

Namen postopkovnih določb predloga zakona, ki se nanašajo ^ 
projektno financiranje, ni posegati v obstoječo pravno uredita 
koncesij in postopke podelitve koncesij, ampak ureditev postopa 
povezovanja javnih in zasebnih sredstev za izvajanje različnih 
projektov, ki jih drugi zakoni ne urejajo. 

Namen vzpostavitve posebne tehnične enote v javnem skladu 
za regionalni razvoj in spodbujanje poseljenosti slovenskega 
podeželja je zagotoviti enoto, ki bo informirala, svetovali' 
organizirala usposabljanja ter spodbujala vse oblike projektnegi 
financiranja. Navedeni sklad bo tudi dodeljeval spodbude & 
povezovanje javnih In zasebnih sredstev za izvajanje projektov s 

projektnim financiranjem. 

K 86. do 95. členu 

Gre za prehodne in končne določbe zakona. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA O SPODBUJANJU 

SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA 

(EVA: 2003-1536-0001) 

^asiav Predloga akta: 

^red'og zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
°ia: EVA: 2003-1536-0001 

2" Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega 
Sftgrgzuma o pridružitvi": 

I 

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

/ 

^ V kakšnem obsegu so Iz sporazuma izhajajoče 
obveznosti Izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ 

3l Skladnost predloga akta s predpisi e$: 
a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se 

"anašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti: 

^ba Sveta o splošnih določbah o strukturnih skladih št. 1260/ 

Predpisa sta usklajena. 

Uredba Sveta o ustanovitvi kohezijskega sklada 1164/94 št. 

PredPisa sta usklajena. 

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

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 
/ 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z 
zaoral navedenimi pravnimi viri ES: 

/ 

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

/ 

6. Ali le predlog akta preveden v kateri lezik? 

Ne 

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 upoštevale roka za uskladitev: 

/ 

mag. Zdenka Kovač 
ministrica 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI konvencije med republiko 

SLOVENIJO IN SLOVAŠKO REPUBLIKO 

0 IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

o IN PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ V ZVEZI 

Z DAVKI OD DOHODKA IN PREMOŽENJA S 

PROTOKOLOM (BSKIDO) 

-EPA 1148-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

|VA: 2003-1811-0167 
Številka: 422-23/2001-31 
Ljubljana, 12.02.2004 

Vlada Republike Slovenije je na 61. redni seji dne 12.02.2004 
določila besedilo: 

* PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE 
MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN SLOVAŠKO 
REPUBLIKO O IZOGIBANJU DVOJNEGA 
OBDAVČEVANJA IN PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ 
V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN PREMOŽENJA S 
PROTOKOLOM, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 
odstavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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 in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
o RATIFIKACIJI konvencije med republiko 

SLOVENIJO IN SLOVAŠKO REPUBLIKO O 
IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA IN 

PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ V ZVEZI Z DAVKI 
°D DOHODKA IN PREMOŽENJA S PROTOKOLOM 

1. člen 

Ratificira se Konvencija med Republiko Slovenijo in Slovaško 
""©publiko o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju 

davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja s 
protokolom, podpisana v Bratislavi 14. maja 2003. 

2. člen 

Besedilo konvencije s protokolom se v izvirniku v slovenskem in 
angleškem jeziku glasi:* 

Besedilo konvencije s protokolom v slovaškem jeziku je na vpogled v 
Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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KONVENCIJA MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN SLOVAŠKO REPUBLIKO 

O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA IN PREPREČEVANJU 

DAVČNIH UTAJ 
V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA IN PREMOŽENJA 

Republika Slovenija in Slovaška republika sta se v želji, da bi 
sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in 
preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in 
premoženja, 

sporazumeli: 

1. člen 
OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 

Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh 
držav pogodbenic. 

2. člen 
DAVKI, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 

1. Ta konvencija se uporablja za davke od dohodka in premoženja, 
ki se uvedejo v imenu države pogodbenice ali njenih političnih 
enot ali lokalnih oblasti, ne glede na način njihove uvedbe. 

2. Za davke od dohodka in premoženja se štejejo vsi davki, 
uvedeni na celoten dohodek, celotno premoženje ali na sestavine 
dohodka ali premoženja, vključno z davki od dobička iz odtujitve 
premičnin ali nepremičnin, davki na skupne zneske mezd ali plač, 
ki jih plačujejo podjetja, ter davki na zvišanje vrednosti kapitala. 

3. Obstoječi davki, za katere se uporablja konvencija, so zlasti: 

a) na Slovaškem: 

i) davek od dohodka posameznikov; 
ii) davek od dohodka pravnih oseb; 
iii) davek od nepremičnin 

(v nadaljevanju "slovaški davek"); 

b) v Sloveniji: 

i) davek od dohodka posameznikov; 
ii) davek od dobička pravnih oseb; 
iii) davek od premoženja 

(v nadaljevanju "slovenski davek"). 

4. Konvencija se uporablja tudi za enake ali vsebinsko podobne 
davke, ki se uvedejo po datumu podpisa konvencije dodatno k 
obstoječim davkom ali namesto njih. Pristojna organa držav 
pogodbenic drug drugega uradno obvestita o vseh bistvenih 
spremembah njunih davčnih zakonodaj. 

3. člen 
SPLOŠNA OPREDELITEV IZRAZOV 

1. V tej konvenciji, razen če sobesedilo ne zahteva drugače: 

a) izraz "Slovaška" pomeni Slovaško republiko, in ko se 
uporablja v zemljepisnem smislu, njeno ozemlje, na katerem 
lahko Slovaška republika izvaja svoje suverene pravice in 
jurisdikcijo v skladu s pravili mednarodnega prava; 

b) izraz "Slovenija" pomeni Republiko Slovenijo, in ko se 
uporablja v zemljepisnem smislu, ozemlje Slovenije, vključno 
z morskim območjem, morskim dnom in podzemljem ob 
teritorialnem morju, na katerem lahko Slovenija izvaja svoja 
suverene pravice in jurisdikcijo v skladu s svojo domačo 
zakonodajo in mednarodnim pravom; 

c) izraza "država pogodbenica" in "druga država pogodbenica" 
pomenita, kot zahteva sobesedilo, Slovaško ali Slovenijo; 

d) izraz "oseba" vključuje posameznika, družbo in katero koli 
drugo telo, ki združuje več oseb; 

e) izraz "družba" pomeni katero koli korporacijo ali kateri koli 
subjekt, ki se za davčne namene obravnava kot korporacija; 

f) izraza "podjetje države pogodbenice" in "podjetje druge 
države pogodbenice" pomenita podjetje, ki ga upravlja 
rezident države pogodbenice, in podjetje, ki ga upravlja 
rezident druge države pogodbenice; 

g) izraz "mednarodni promet" pomeni prevoz z ladjo, letalo"1 

ali cestnim vozilom, ki ga opravlja podjetje, ki ima sedež 
dejanske uprave v državi pogodbenici, razen če ladja, letalo 
ali cestno vozilo ne opravlja prevozov samo med kraji v 
drugi državi pogodbenici; 

h) izraz "državljan" pomeni: 

i) posameznika, ki ima državljanstvo države pogodbenice: 
ii) pravno osebo, osebno družbo ali združenje, katerega 

status izhaja iz veljavne zakonodaje države 
pogodbenice; 

i) izraz "pristojni organ" pomeni: 

i) na Slovaškem Ministrstvo za finance Slovaške republike 
ali pooblaščenega predstavnika tega ministrstva; 

Ii) v Sloveniji Ministrstvo za finance Republike Slovenije ali 
pooblaščenega predstavnika tega ministrstva. 

2. Kadar koli država pogodbenica uporabi konvencijo, ima kateri 
koli izraz, ki v njej ni opredeljen, razen če sobesedilo ne zahteva 
drugače, pomen, ki ga ima takrat po pravu te države za namene 
davkov, za katere se konvencija uporablja, pri čemer kateri koli 
pomen po veljavni davčni zakonodaji te države prevlada nad 
pomenom izraza po drugi zakonodaji te države. 

4. člen 
REZIDENT 

1. V tej konvenciji izraz "rezident države pogodbenice" pomeni 
osebo, ki je po zakonodaji te države dolžna plačevati davke 
zaradi svojega stalnega prebivališča, prebivališča, sedeža 
uprave ali katerega koli drugega podobnega merila, in vključuje 
tudi to državo in katero koli njeno politično enoto ali lokalno oblast. 
Ta izraz pa ne vključuje osebe, ki je dolžna v tej državi plačevati 
davke samo v zvezi z dohodki iz virov v tej državi ali od 
premoženja v njej. 
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obeh ^ '9 zaracli določb prvega odstavka posameznik rezident držav pogodbenic, se njegov status določi tako: 
a) Šteje se samo za rezidenta države, v kateri ima na razpolago 

stalno prebivališče; če ima stalno prebivališče na razpolago v 
P eh državah, se šteje samo za rezidenta države, s katero 
'™a tesnejše osebne in ekonomske odnose (središče 
življenjskih interesov); 

^ če ni mogoče opredeliti države, v kateri ima središče 
v'j®niskih interesov, ali če nima v nobeni od držav na 

razpolago stalnega prebivališča, se šteje samo za rezidenta 
države, v kateri ima običajno bivališče; 

če ima posameznik običajno bivališče v obeh državah ali v 
Nobeni od njiju, se šteje samo za rezidenta države, katere 
državljan je; 

^ če je državljan obeh držav ali nobene od njiju, si pristojna 
or9ana držav pogodbenic prizadevata vprašanje rešiti s 
skupnim dogovorom. 

pQ *
adar je zaradi določb prvega odstavka oseba, ki ni 

r 
ameznik, rezident obeh držav pogodbenic, se šteje samo za 
'denta države, v kateri je njen sedež dejanske uprave. 

5. člen 
STALNA POSLOVNA ENOTA 

^ ^ tej konvenciji izraz "stalna poslovna enota" pomeni stalno 
sto poslovanja, prek katerega v celoti ali delno potekajo posli 

podjetja, 
2- 'zraz "stalna poslovna enota" še posebej vključuje: 

a' sedež uprave, 

^ Podružnico, 

Pisarno, 

tovarno, 
9) delavnico in 

rudnik, nahajališče nafte ali plina, kamnolom ali kateri koli 
drug kraj pridobivanja naravnih virov. 

3- 'zraz "stalna poslovna enota" vključuje tudi: 
M 
' 9radbišče ali projekt gradnje ali montaže ali postavitve, samo 

če traja več kot dvanajst mesecev; 

^ opravljanje storitev, vključno s svetovalnimi in poslovodnimi 
storitvami, ki jih opravlja podjetje države pogodbenice s svojimi 
zaposlenimi ali z drugim osebjem, ki jih podjetje zaposli v ta 
namen, vendar samo če se tovrstne dejavnosti na ozemlju 
druge države pogodbenice izvajajo v obdobju ali obdobjih, ki 
skupno trajajo več kot 183 dni v katerem koli obdobju 
dvanajstih mesecev. 

Ne glede na prejšnje določbe tega člena se šteje, da izraz 
s,alna poslovna enota" ne vključuje: 

a' uporabe prostorov samo za skladiščenje, razstavljanje ali 
dostavo dobrin ali blaga, ki pripada podjetju; 

b) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo 
za skladiščenje, razstavljanje ali dostavo; 

c) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo 
za predelavo s strani drugega podjetja; 

d) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za nakup dobrin 
ali blaga ali zbiranja informacij za podjetje; 

e) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za opravljanje 
kakršne koli druge pripravljalne ali pomožne dejavnosti za 
podjetje; 

f) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za kakršno 
koli kombinacijo dejavnosti, omenjenih v pododstavkih a) do 
e), če je splošna dejavnost stalnega mesta poslovanja, ki je 
posledica te kombinacije, pripravljalna ali pomožna. 

5. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka, kadar oseba 
- ki ni zastopnik z neodvisnim statusom, za katerega se uporablja 
šesti odstavek - deluje v imenu podjetja ter ima in običajno uporablja 
v državi pogodbenici pooblastilo za sklepanje pogodb v imenu 
podjetja, se za to podjetje šteje, da ima stalno poslovno enoto v tej 
državi v zvezi z dejavnostmi, ki jih ta oseba prevzame za podjetje, 
razen če dejavnosti te osebe niso omejene na tiste iz četrtega 
odstavka, zaradi katerih se to stalno mesto poslovanja po določbah 
tega odstavka ne bi štelo za stalno poslovno enoto, če bi se 
opravljale prek stalnega mesta poslovanja. 

6. Ne šteje se, da ima podjetje stalno poslovno enoto v državi 
pogodbenici samo zato, ker opravlja posle v tej državi prek 
posrednika, splošnega komisionarja ali katerega koli drugega 
zastopnika z neodvisnim statusom, če te osebe delujejo v okviru 
svojega rednega poslovanja. 

7. Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice, nadzoruje 
družbo, ki je rezident druge države pogodbenice ali opravlja posle 
v tej drugi državi (prek stalne poslovne enote ali drugače) ali je 
pod nadzorom take družbe, samo po sebi še ne pomeni, da je 
ena od družb stalna poslovna enota druge. 

6. člen 
DOHODEK IZ NEPREMIČNIN 

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz nepremičnin 
(vključno z dohodkom iz kmetijstva ali gozdarstva), ki so v drugi 
državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Izraz "nepremičnine" ima pomen, ki ga ima po pravu države 
pogodbenice, v kateri je ta nepremičnina. Izraz vedno vključuje 
premoženje, ki je sestavni del nepremičnin, živino in opremo, ki 
se uporablja v kmetijstvu in gozdarstvu, pravice, za katere se 
uporabljajo določbe splošnega prava v zvezi z zemljiško lastnino, 
užitek na nepremičninah in pravice do spremenljivih ali stalnih 
plačil kot odškodnino za izkoriščanje ali pravico do izkoriščanja 
nahajališč rude, virov ter drugega naravnega bogastva; ladje, 
čolni in letala se ne štejejo za nepremičnine. 

3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo za dohodek, ki se 
ustvari z neposredno uporabo, dajanjem v najem ali katero koli 
drugo obliko uporabe nepremičnine. 

4. Določbe prvega in tretjega odstavka se uporabljajo tudi za 
dohodek iz nepremičnin podjetja in za dohodek iz nepremičnin, ki 
se uporabljajo za opravljanje samostojnih osebnih storitev. 
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7. člen 
POSLOVNI DOBIČEK 

1. Dobiček podjetja države pogodbenice se obdavči samo v tej 
državi, razen če podjetje ne posluje v drugi državi pogodbenici 
prek stalne poslovne enote v njej. Če podjetje posluje, kot je prej 
omenjeno, se lahko dobiček podjetja obdavči v drugi državi, 
vendar samo toliko dobička, kot se pripiše tej stalni poslovni 
enoti. 

2. Ob upoštevanju določb tretjega odstavka, kadar podjetje države 
pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne 
poslovne enote v njej, se v vsaki državi pogodbenici tej stalni 
poslovni enoti pripiše dobiček, za katerega bi se lahko pričakovalo, 
da bi ga imela, če bi bila različno in ločeno podjetje, ki opravlja 
enake ali podobne dejavnosti pod istimi ali podobnimi pogoji ter 
povsem neodvisno posluje s podjetjem, katerega stalna poslovna 
enota je. 

3. Pri določanju dobička stalne poslovne enote je dovoljeno odšteti 
stroške, ki nastanejo za namene stalne poslovne enote, vključno 
s poslovodnimi in splošnimi upravnimi stroški, ki so tako nastali v 
državi, v kateri je stalna poslovna enota, ali drugje. 

4. Če se v državi pogodbenici dobiček, ki se pripiše stalni poslovni 
enoti, običajno določi na podlagi porazdelitve vsega dobička 
podjetja na njegove dele, nič v drugem odstavku tej državi 
pogodbenici ne preprečuje določiti obdavčljivega dobička z 
običajno porazdelitvijo; sprejeta metoda porazdelitve pa mora biti 
taka, da je rezultat v skladu z načeli tega člena. 

5. Stalni poslovni enoti se ne pripiše dobiček samo zato, ker 
nakupuje dobrine ali blago za podjetje. 

6. Za namene prejšnjih odstavkov se dobiček, ki se pripiše stalni 
poslovni enoti, vsako leto določi po isti metodi, razen če ni 
upravičen in zadosten razlog za nasprotno. 

7. Kadar dobiček vključuje dohodkovne postavke, ki so posebej 
obravnavane v drugih členih te konvencije, določbe tega člena 
ne vplivajo na določbe tistih členov. 

8. člen 
MEDNARODNI PREVOZ 

1. Dobiček od ladijskih, letalskih ali cestnih prevozov v 
mednarodnem prometu se obdavči samo v državi pogodbenici, v 
kateri je sedež dejanske uprave podjetja. 

2. Če je sedež dejanske uprave ladjarskega podjetja na ladji, se 
šteje, da je v državi pogodbenici, v kateri je matično pristanišče 
ladje, ali če ni takega matičnega pristanišča, v državi pogodbenici, 
katere rezident je ladijski prevoznik. 

3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo tudi za dobiček iz 
udeležbe v interesnem združenju, mešanem podjetju ali 
mednarodni prevozni agenciji. 

9. člen 
POVEZANA PODJETJA 

1. Kadar: 

a) je podjetje države pogodbenice neposredno ali posredno 
udeleženo pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja druge 
države pogodbenice ali 

b) so iste osebe neposredno ali posredno udeležene Prl 

upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja države pogodbenice 
in podjetja druge države pogodbenice 

in v obeh primerih obstajajo ali se uvedejo med podjetjema v 

njunih komercialnih ali finančnih odnosih pogoji, drugačni od tisti"; 
ki bi obstajali med neodvisnimi podjetji, se kakršen koli dobiček, W 
bi prirastel enemu od podjetij, če takih pogojev ne bi bilo, vendar 
prav zaradi takih pogojev ni prirastel, lahko vključi v dobiček tega 

podjetja in ustrezno obdavči. 

2. Kadar država pogodbenica v dobiček podjetja te države 
vključuje - in ustrezno obdavči - dobiček, za katerega je bilo z0 

obdavčeno podjetje druge države pogodbenice v tej drugi državi, 
in je tako vključeni dobiček dobiček, ki bi prirastel podjetju P^0 

omenjene države, če bi bili pogoji, ki obstajajo med podjetjema, 
taki, kot bi obstajali med neodvisnimi podjetji, ta druga država 
ustrezno prilagodi znesek davka, ki se v tej državi obračuna od 
tega dobička. Pri določanju take prilagoditve je treba upošteva 
druge določbe te konvencije, pristojna organa držav pogodbenic 
pa se po potrebi med seboj posvetujeta. 

3. Določbe drugega odstavka se ne uporabljajo pri goljufiji ali 
namerni kršitvi ali malomarnosti. 

10. člen 
DIVIDENDE 

1. Dividende, ki jih družba, ki je rezident države pogodbenic0, 

plača rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v 
tej drugi državi. 

2. Take dividende pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, 
katere rezident je družba, ki dividende plačuje, in v skladu 1 

zakonodajo te države, če pa je upravičeni lastnik dividend reziden 

druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne presega- 

a) 5 odstotkov bruto zneska dividend, če je upravičeni lastnik 
družba, ki ima neposredno v lasti najmanj 25 odstotkov kapital® 
družbe, ki plačuje dividende; 

b) v primeru slovaške osebne družbe 5 odstotkov bruto zneska 
dividend, če je upravičeni lastnik družba - rezident Slovašk0 

- ki je partner v slovaški osebni družbi in ima sama neposredne 
v lasti najmanj 25 odstotkov kapitala družbe, ki plačuj® 
dividende; 

c) 15 odstotkov bruto zneska dividend v vseh drugih primeril1- 

Pristojna organa držav pogodbenic se sporazumno dogovorita 0 

načinu uporabe teh omejitev. 

Ta odstavek ne vpliva na obdavčenje družbe v zvezi z dobičkom, 
iz katerega se plačajo dividende. 

3. Izraz "dividende", kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek 
iz delnic, ustanoviteljskih delnic ali drugih pravic do udeležbe v 
dobičku, ki niso terjatve, in tudi drugi dohodek, ki se davčno 
obravnava enako kot dohodek iz delnic po zakonodaji držav®, 
katere rezident je družba, ki dividende deli. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, C® 
upravičeni lastnik dividend, ki je rezident države pogodbenice; 
posluje v drugi državi pogodbenici, katere rezident je družba, W 
dividende plačuje, prek stalne poslovne enote v njej ali opravlja v 
tej drugi državi samostojne osebne storitve iz stalne baze v nje) 
ter je delež, v zvezi s katerim se dividende plačajo, dejansko 
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Prim 23n S ta^° s1a'no poslovno enoto ali stalno bazo. V takem eru se uporabljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

mT«0™* ali dohodek družbe, ki je rezident države 
ne

9 benice, izhaja iz druge države pogodbenice, ta druga država 
r 

uv®sti nobenega davka na dividende, ki jih plača družba, 

je d 1 ■ S9 te dividende Plačaj° rezidentu te druge države ali če po ® ' v zvezi s katerim se take dividende plačajo, dejansko 
niti n ?an S stalno Poslovno enoto ali stalno bazo v tej drugi državi, 
đ .,® sme uvesti davka od nerazdeljenega dobička na nerazdeljeni 
doh'* c'ru^'3e' tud' Se so plačane dividende ali nerazdeljeni icek v celoti ali delno sestavljeni iz dobička ali dohodka, ki 
nastane v taki drugi državi. 

11. člen 
OBRESTI 

;.°bresti, ki nastanejo v državi pogodbenici in se izplačajo 
dentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej 

u9' državi. 

ka^9 °')rest' Pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v ®n nastanejo, in v skladu z zakonodajo te države, če pa je 

tak V'^6n' 'astn'k obresti rezident druge države pogodbenice, 
ohr a^unani davek ne presega 10 odstotkov bruto zneska 

na* 9 organa držav pogodbenic se sporazumno dogovorita o lnu uporabe te omejitve. 

'zraz "obresti", kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek 
. seh vrst terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko, 
(j. ® 9lede na to, ali imajo pravico do udeležbe v dolžnikovem 
ter !i ' 'n Posel3ei dohodek iz državnih vrednostnih papirjev dohodek iz obveznic ali zadolžnic, vključno s premijami in 

9radami od takih vrednostnih papirjev, obveznic ali zadolžnic, 
gl ndar ne vključuje nobenega dohodka, ki se v skladu z 10. 
8e n°m obravnava kot dividende. Kazni zaradi zamude pri plačilu Za namen tega člena ne štejejo za obresti. 

Določb0 prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 

Po?ViČGni Ustnik obresti, ki je rezident države pogodbenice, siuje v drugi državi pogodbenici, v kateri obresti nastanejo, 

sa S,a'.ne Poslovne enote v njej ali opravlja v tej drugi državi 
2v

rn°stoine osebne storitve iz stalne baze v njej ter je terjatev, v 
st |Z' s katero se obresti plačajo, dejansko povezana s tako 

n° poslovno enoto ali stalno bazo. V takem primeru se 
Porabljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

pij^®'® S0. da obresti nastanejo v državi pogodbenici, kadar je 
ne 

nik rezident te države. Kadar pa ima oseba, ki plačuje obresti, 
glede na to, ali je rezident države pogodbenice, v državi 

, 9°dbenici stalno poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s 
oh 9ro.'® nastala zadolžitev, za katero se plačajo obresti ter take r®sti krije taka stalna poslovna enota ali stalna baza, se šteje, 

take obresti nastanejo v državi, v kateri je stalna poslovna 
0,a ali stalna baza. 

I "J5adar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
tnikom ali med njima in drugo osebo znesek obresti glede na 

Son V' Za ka,ero se Plačajo, presega znesek, za katerega bi se b^umela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne 
bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni 
®*®k. V takem primeru se presežni del plačil še naprej 

Dri *ĆUie v sk,adu z zakonodajo vsake države pogodbenice, erner je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

12. člen 
LICENČNINE IN AVTORSKI HONORARJI 

1. Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi 
pogodbenici in se plačajo rezidentu druge države pogodbenice, 
se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 

2. Take licenčnine in avtorski honorarji pa se lahko obdavčijo tudi 
v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo 
te države, če pa je upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih 
honorarjev rezident druge države pogodbenice, tako obračunani 
davek ne presega 10 odstotkov bruto zneska licenčnin in 
avtorskih honorarjev. 

Pristojna organa držav pogodbenic se sporazumno dogovorita o 
načinu uporabe te omejitve. 

3. Izraz "licenčnine in avtorski honorarji", kot je uporabljen v tem 
členu, pomeni plačila vsake vrste, prejeta kot povračilo za uporabo 
ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih pravic za literarno, 
umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi 
in filmi ali trakovi za radijsko ali televizijsko predvajanje, katerega 
koli patenta, blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, tajne 
formule ali postopka ali za uporabo ali pravico do uporabe 
industrijske, komercialne ali znanstvene opreme ali za informacije 
o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, ki je rezident 
države pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri 
licenčnine in avtorski honorarji nastanejo, prek stalne poslovne 
enote v njej ali opravlja v tej drugi državi samostojne osebne 
storitve iz stalne baze v njej ter je pravica ali premoženje, v zvezi 
s katerim se licenčnine in avtorski honorarji plačajo, dejansko 
povezano s tako stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem 
primeru se uporabljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

5. Šteje se, da so licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi 
pogodbenici, kadar je plačnik rezident te države. Kadar pa ima 
oseba, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje, ne glede na to, 
ali je rezident države pogodbenice, v državi pogodbenici stalno 
poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s katero je nastala 
obveznost za plačilo licenčnin in avtorskih honorarjev ter take 
licenčnine in avtorske honorarje krije taka stalna poslovna enota 
ali stalna baza, se šteje, da so take licenčnine in avtorski honorarji 
nastali v državi, v kateri je stalna poslovna enota ali stalna baza. 

6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek licenčnin in 
avtorskih honorarjev glede na uporabo, pravico ali informacijo, 
za katero se plačujejo, presega znesek, za katerega bi se 
sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne 
bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni 
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej 
obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, 
pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

13. člen 
KAPITALSKI DOBIČKI 

1. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice doseže z odtujitvijo 
nepremičnin, ki so omenjene v 6. členu in so v drugi državi 
pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Za namene prvega odstavka dobiček iz odtujitve nepremičnin 
iz 6. člena in so v drugi državi pogodbenici vključuje dobiček iz 
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odtujitve delnic v družbi - razen delnic, ki so uvrščene na priznani 
borzi - ali deleža v osebni družbi, katere premoženje so v več kot 
50 odstotkih neposredno ali posredno nepremičnine v tej drugi 
pogodbenici ali kakršne koli druge pravice na takih nepremičninah. 

3. Dobiček iz odtujitve premičnin, ki so del poslovnega premoženja 
stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države pogodbenice v 
drugi državi pogodbenici, ali premičnin, ki se nanašajo na stalno 
bazo, ki jo ima rezident države pogodbenice na voljo v drugi 
državi pogodbenici za opravljanje samostojnih osebnih storitev, 
vključno z dobičkom iz odtujitve take stalne poslovne enote (same 
ali s celotnim podjetjem) ali take stalne baze, se lahko obdavči v 
tej drugi državi. 

4. Dobiček iz odtujitve ladij, letal ali cestnih vozil, s katerimi se 
opravljajo prevozi v mednarodnem prometu, ali premičnin, ki se 
nanašajo na opravljanje prevozov s takimi ladjami, letali ali cestnimi 
vozili, se obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež 
dejanske uprave podjetja. 

5. Dobiček iz odtujitve premoženja, ki ni premoženje, navedeno v 
prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku, se obdavči samo v 
državi pogodbenici, katere rezident je oseba, ki odtuji premoženje. 

14. člen 
SAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE 

1. Dohodek, ki ga dobi rezident države pogodbenice iz poklicnih 
storitev ali drugih samostojnih dejavnosti, se obdavči samo v tej 
državi, razen če nima stalne baze, ki mu je redno na voljo v drugi 
državi pogodbenici za opravljanje njegovih dejavnosti. Če ima 
tako stalno bazo, se dohodek lahko obdavči v drugi državi, a 
samo toliko dohodka, kolikor ga je pripisanega tej stalni bazi. 

2. Izraz "poklicne storitve" vključuje še posebej samostojne 
znanstvene, literarne, umetniške, izobraževalne ali pedagoške 
dejavnosti kot tudi samostojne dejavnosti zdravnikov, odvetnikov, 
inženirjev, arhitektov, zobozdravnikov in računovodij. 

15. člen 
ODVISNE OSEBNE STORITVE 

1. V skladu z določbami 16., 18., 19. in 20. člena se plače, mezde 
in drugi podobni prejemki, ki jih dobi rezident države pogodbenice 
iz zaposlitve, obdavčijo samo v tej državi, razen če se zaposlitev 
ne izvaja v drugi državi pogodbenici. Če se zaposlitev izvaja 
tako, se lahko tako dobljeni prejemki obdavčijo v tej drugi državi. 

2. Ne glede na določbe prvega odstavka se prejemek, ki ga dobi 
rezident države pogodbenice iz zaposlitve, ki se izvaja v drugi 
državi pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni državi, če: 

a) je prejemnik navzoč v drugi državi v obdobju ali obdobjih, ki 
ne presegajo skupno 183 dni v katerem koli obdobju dvanajstih 
mesecev, ki se začne ali konča v določenem davčnem letu, 
in 

b) prejemek plača delodajalec, ki ni rezident druge države, ali 
se plača v njegovem imenu in 

c) prejemka ne krije stalna poslovna enota ali stalna baza, ki jo 
ima delodajalec v drugi državi. 

3. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se lahko prejemek, K] 
izhaja iz zaposlitve na ladji ali letalu, s katerim se opravljajo prevozi 
v mednarodnem prometu, obdavči v državi pogodbenici, v kate" 
je sedež dejanske uprave podjetja. 

16. člen 
PLAČILA DIREKTORJEM 

Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih dobi rezident 
države pogodbenice kot član uprave ali kakršnega koli druge!)3 

podobnega organa družbe, ki je rezident druge država 
pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 

17. člen 
UMETNIKI IN ŠPORTNIKI 

1. Ne glede na določbe 14. in 15. člena se lahko dohodek, ki 93 

dobi rezident države pogodbenice kot nastopajoči izvajalec, k°l 

je gledališki, filmski, radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik, alj 
kot športnik iz takšnih osebnih dejavnosti, ki jih izvaja v drug' 
državi pogodbenici, obdavči v tej drugi državi. 

2. Kadar dohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja nastopajo'1 

izvajalec ali športnik kot tak, ne priraste samemu nastopajoče"1^ 
izvajalcu ali športniku osebno, temveč drugi osebi, se ta dohode* 
kljub določbam 7., 14. in 15. člena lahko obdavči v držav1 

pogodbenici, v kateri potekajo dejavnosti nastopajočega izvajale3 

ali športnika. 

3. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo *a 

dohodek iz dejavnosti, ki jih nastopajoči izvajalec ali športnik izvai3 

v državi pogodbenici, če se obisk v tej državi v celoti ali pretežno 
financira z javnimi sredstvi ene ali obeh držav pogodbenic a" 
njunih lokalnih oblasti. V takem primeru se dohodek obdavči sam0 

v državi pogodbenici, katere rezident je nastopajoči izvajalec al1 

športnik. 

18. člen 
POKOJNINE 

V skladu z določbami drugega odstavka 19. člena se pokojnine i" 
drugi podobni prejemki, ki se izplačujejo rezidentu država 
pogodbenice za preteklo zaposlitev, obdavčijo samo v tej državi' 

19. člen 
DRŽAVNA SLUŽBA 

1. a) Plače, mezde in drugi podobni prejemki razen pokojnin' 
ki jih plačuje država pogodbenica ali njena politična enota 
ali lokalna oblast posamezniku za storitve, ki jih opravi za 
to državo ali enoto ali oblast, se obdavčijo samo v tel 
državi. 

b) Take plače, mezde in drugi podobni prejemki pa se 
obdavčijo samo v drugi državi pogodbenici, če se storitve 
opravljajo v tej državi in je posameznik rezident te države. 
ki: 

i) je državljan te države ali 

ii) ni postal rezident te države samo zaradi opravljanja 
storitev. 
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2 
a) Vsaka pokojnina, plačana iz skladov države pogodbenice 

ali njene politične enote ali lokalne oblasti posamezniku 
Za storitve, opravljene za to državo ali enoto ali oblast, se 
obdavči samo v tej državi. 

^ Taka pokojnina pa se obdavči samo v drugi državi 
Pogodbenici, če je posameznik rezident in državljan te 
države. 

in dm'°^be 15"'16"'17, in 18"člena se uP°rabliai° za P'ače, mezde 
v 2 ®.e Podobne prejemke ter za pokojnine za storitve, opravljene 
'°kal 21 S ')0S'.' dr*ave pogodbenice ali njene politične enote ali 

20. člen 
profesorji, učitelji in raziskovalci 

vj^6zident ene države pogodbenice, ki je na povabilo univerze, 
Pod h°z'roma visoke šole, raziskovalne ustanove ali druge 
drun'h ustanove v drugi državi pogodbenici začasno navzoč v 
ali oh V' P°90c'benici samo zaradi poučevanja ali raziskovanja 
usta °'e^a na univerzi. višji oziroma visoki šoli, raziskovalni 
le, "°vi 311 drugi podobni ustanovi v obdobju, ki ni daljše od dveh 
Poa ^.datuma Prvega prihoda v ta namen v drugo državo 
Prei °' se v drugi državi pogodbenici ne obdavči za 
dobi Za Poučevanje ali raziskovanje, če te prejemke 2 virov zunaj te druge države pogodbenice. 

jih ^re'šrije določbe tega člena se ne uporabljajo za prejemke, ki 
.Profesor' učitelj ali raziskovalec prejme za raziskave, če se 

)a)o predvsem v zasebno korist določene osebe ali oseb. 

21. člen 
ŠTUDENTI 

drž,'a' ki jih študent ali pripravnik, ki je ali je bil tik pred obiskom 

Prvi V0 po?odbenice rezident druge države pogodbenice in je v 
ali u°

m0n'eni državi navzoč samo zaradi svojega izobraževanja 
Us ^Po^bljanja, prejme za svoje vzdrževanje, izobraževanje ali 
. POsabljanje, se ne obdavčijo v tej državi, če taka plačila nastanejo 

Vlrov zunaj te države. 

22. člen 
DRUGI DOHODKI 

kol?8'' d.oh°dka rezidenta države pogodbenice, ki nastanejo kjer 
obri 'n n'so obravnavani v predhodnih členih te konvencije, se avčijo samo v tej državi. 
2 A 
dm 6 rezident države pogodbenice prejme dohodek iz virov v 
kakri drŽaV Pogodbenici, kot so loterija in kakršne koli igre ali 
prv 

koli '9re na srežo a,i stave, se ne glede na določbe e9a odstavka tak dohodek lahko obdavči v drugi državi 
^Sodbenici. 

doh °l0ć')e prve9a odstavka se ne uporabljajo za dohodek, ki ni 
6 'z nepremičnin, kot so opredeljene v drugem odstavku 
Poo 8na' Preiemnik takega dohodka, ki je rezident države 
Pof,0đbenice' P°slui0 v dru9' državi pogodbenici prek stalne 
QsehVne 6no,e v ni®i a,i v tei drugi državi opravlja samostojne 
*a k6 s,ori,ve iz stalne baze v njej in je pravica ali premoženje, po ater° se plača dohodek, dejansko povezano s tako stalno 
dol *Vn° enoto ali stalno bazo. V takem primeru se uporabljajo °ooe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

23. člen 
PREMOŽENJE 

1. Premoženje, ki so nepremičnine iz 6. člena v lasti rezidenta 
države pogodbenice in so v drugi državi pogodbenici, se lahko 
obdavči v tej drugi državi. 

2. Premoženje, ki so premičnine, ki so del poslovnega premoženja 
stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države pogodbenice v 
drugi državi pogodbenici, ali premičnine v zvezi s stalno bazo, ki 
so na voljo rezidentu države pogodbenice v drugi državi 
pogodbenici za opravljanje samostojnih osebnih storitev, se lahko 
obdavči v tej drugi državi. 

3. Premoženje, ki so ladje, letala ali cestna vozila, s katerimi se 
opravljajo prevozi v mednarodnem prometu, in premičnine v zvezi 
z opravljanjem prevozov s takimi ladjami, letali ali cestnimi vozili, 
se obdavči samo v državi pogodbenici, v kateri je sedež dejanske 
uprave podjetja. 

4. Vse druge sestavine premoženja rezidenta države pogodbenice 
se obdavčijo samo v tej državi. 

24. člen 
ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

1. Kadar rezident države pogodbenice dobi dohodek ali ima v lasti 
premoženje, ki se v skladu z določbami te konvencije lahko 
obdavči v drugi državi pogodbenici, prva omenjena država dovoli: 

a) kot odbitek od davka od dohodka tega rezidenta znesek, ki je 
enak davku od dohodka, plačanemu v tej drugi državi; 

b) kot odbitek od davka od premoženja tega rezidenta znesek, 
ki je enak davku od premoženja, plačanemu v tej drugi državi. 

Tak odbitek pa v nobenem primeru ne sme presegati tistega dela 
davka od dohodka ali premoženja, ki je bil izračunan pred 
odbitkom, pripisanim dohodku ali premoženju, odvisno od primera, 
ki se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Kadar je v skladu s katero koli določbo konvencije dohodek, ki 
ga dobi rezident države pogodbenice, ali premoženje, ki ga ima v 
lasti, oproščeno davka v tej državi, lahko ta država pri izračunu 
davka od preostalega dohodka ali premoženja takega rezidenta 
vseeno upošteva oproščeni dohodek ali premoženje. 

25. člen 
ENAKO OBRAVNAVANJE 

1. Državljani države pogodbenice ne smejo biti v drugi državi 
pogodbenici zavezani kakršnemu koli obdavčevanju ali kakršni 
koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj obremenjujoča, 
kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem povezane zahteve za 
državljane te druge države v enakih okoliščinah, še zlasti glede 
rezidentstva.Ta določba se ne glede na določbe 1. člena uporablja 
tudi za osebe, ki niso rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic. 

2. Obdavčevanje stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države 
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne sme biti manj ugodno 
v tej drugi državi, kot je obdavčevanje podjetij te druge države, ki 
opravljajo enake dejavnosti. Ta določba se ne razlaga, kot da 
zavezuje državo pogodbenico, da prizna rezidentom druge 
države pogodbenice kakršne koli osebne olajšave, druge olajšave 
in znižanja za davčne namene zaradi osebnega stanja ali 
družinskih obveznosti, ki jih priznava svojim rezidentom. 
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3. Razen kadar se ne uporabljajo določbe prvega odstavka 9. 
člena, šestega odstavka 11. člena ali šestega odstavka 12. člena, 
se obresti, licenčnine in avtorski honorarji ter druga izplačila, ki jih 
plača podjetje države pogodbenice rezidentu druge države 
pogodbenice, pri določanju obdavčljivega dobička takega podjetja 
odbijejo pod istimi pogoji, kot če bi bili plačani rezidentu prve 
omenjene države. Podobno se tudi kakršni koli dolgovi podjetja 
države pogodbenice rezidentu druge države pogodbenice pri 
določanju obdavčljivega premoženja takega podjetja odbijejo pod 
istimi pogoji, kot če bi bili pogodbeno dogovorjeni z rezidentom 
prve omenjene države. 

4. Podjetja države pogodbenice, katerih kapital je v celoti ali delno, 
neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom enega ali več 
rezidentov druge države pogodbenice, ne smejo biti v prvi 
omenjeni državi zavezana kakršnemu koli obdavčevanju ali 
kakršni koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj 
obremenjujoča, kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem 
povezane zahteve do drugih podobnih podjetij prve omenjene 
države. 

5. Določbe tega člena se uporabljajo ne glede na določbe 2. člena 
za davke vseh vrst in opisov. 

26. člen 
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA 

1. Kadar oseba meni, da imajo ali bodo imela dejanja ene ali obeh 
držav pogodbenic zanjo za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu 
z določbami te konvencije, lahko ne glede na sredstva, ki ji jih 
omogoča domače pravo teh držav, predloži zadevo pristojnemu 
organu države pogodbenice, katere rezident je, ali če se njen 
primer nanaša na prvi odstavek 25. člena, tiste države 
pogodbenice, katere državljan je. Zadeva mora biti predložena v 
treh letih od prvega uradnega obvestila o dejanju, ki je imelo za 
posledico obdavčevanje, ki ni v skladu z določbami konvencije. 

2. Pristojni organ si, če se mu zdi pritožba upravičena in če sam 
ne more priti do zadovoljive rešitve, prizadeva rešiti primer s 
skupnim dogovorom s pristojnim organom druge države 
pogodbenice z namenom izogniti se obdavčevanju, ki ni v skladu 
s konvencijo. Vsak dosežen dogovor se izvaja ne glede na roke 
v domačem pravu držav pogodbenic. 

3. Pristojna organa držav pogodbenic si prizadevata s skupnim 
dogovorom razrešiti kakršne koli težave ali dvome, ki nastanejo 
pri razlagi ali uporabi konvencije. Prav tako se lahko med seboj 
posvetujeta o odpravi dvojnega obdavčevanja v primerih, ki jih 
konvencija ne predvideva. 

4. Pristojna organa držav pogodbenic lahko neposredno 
komunicirata med seboj, da bi dosegla dogovor v smislu prejšnjih 
odstavkov, vključno prek skupne komisije, ki jo sestavljata sama 
ali njuni predstavniki. 

27. člen 
IZMENJAVA INFORMACIJ 

1. Pristojna organa držav pogodbenic si izmenjavata take 
informacije, ki so potrebne za izvajanje določb te konvencije ali 
domače zakonodaje držav pogodbenic glede davkov, za katere 

se uporablja ta konvencija, če obdavčevanje na njeni podlagi m 
nasprotju s konvencijo. Izmenjava informacij ni omejena s 
členom. Vsaka informacija, ki jo prejme država pogodbenica, s® 
obravnava kot tajnost na isti način kot informacije, pridobljene P° 
domači zakonodaji te države, in se razkrije samo osebam a 

organom (vključno s sodišči in upravnimi organi), udeleženim P 
odmeri ali pobiranju, izterjavi ali pregonu ali pri odločanju o pritožba 
glede davkov, za katere se uporablja konvencija. Te osebe a 
organi uporabljajo informacije samo v te namene. Informacije lanK 
razkrijejo v sodnih postopkih ali pri sodnih odločitvah. 

2. V nobenem primeru se določbe prvega odstavka ne razlagal0, 

kot da nalagajo državi pogodbenici obveznost: 

a) da izvaja upravne ukrepe, ki niso v skladu z zakonodajo in 

upravno prakso te ali druge države pogodbenice, 

b) da priskrbi informacije, ki jih ni mogoče dobiti po zakonski al1 

običajni upravni poti te ali druge države pogodbenice, 

c) da priskrbi informacije, ki bi razkrile kakršno koli trgovinsko, 
poslovno, industrijsko, komercialno ali poklicno skrivnost a^ 
trgovinske postopke, ali informacije, katerih razkritje bi bil" 
nasprotju z javnim redom. 

28. člen 
ČLANI DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTEV IN 

KONZULATOV 

Nobena določba te konvencije ne vpliva na davčne ugodnosjj 
članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov po splošrn 
pravilih mednarodnega prava ali določbah posebnih sporazume"' 

29. člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

1. Ta konvencija se ratificira in listini o ratifikaciji se izmenja'3, 

kakor hitro je to mogoče. 

2. Konvencija začne veljati 60 dni po datumu izmenjave listi" 0 

ratifikaciji in njene določbe se uporabljajo v obeh država 
pogodbenicah: 

a) v zvezi z davki, zadržanimi pri viru, za dohodek, plačan a'1 

pripisan prvi dan januarja ali po njem v koledarskem letu, * 
sledi letu, v katerem začne veljati konvencija; 

b) v zvezi z drugimi davki od dohodka in davki od premožen)8 

za dohodek ali premoženje v katerem koli davčnem letu z 

začetkom prvi dan januarja ali po njem v koledarskem letu,kl 

sledi letu, v katerem začne veljati konvencija. 

3. Konvencija med Socialistično federativno republiko Jugoslavr 
in Socialistično republiko Češkoslovaško o izogibanju dvojneSJ3 

obdavčevanja v zvezi z davki od dohodka in premoženja, ki f 
bila podpisana 2. novembra 1981 v Pragi, med Republiko SloveniJ0 

in Slovaško republiko preneha veljati z začetkom veljavnosti'® 
konvencije in njene določbe se prenehajo uporabljati z datumom, 
ko se ta konvencija začne uporabljati v skladu z določbami druge9a 

odstavka. 
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30. člen 
PRENEHANJE VELJAVNOSTI 

Vsak^6"^'3 V6l'a'dokleri® ena od držav pogodbenic ne odpove, (jipl a dfžava pogodbenica lahko odpove konvencijo po 
me 

malski Poti s pisnim obvestilom o odpovedi najmanj šest 
'®tih oh V '3red koncern katerega koli koledarskega leta po petih 
se k datuma začetka veljavnosti konvencije. V takem primeru hvencija v obeh državah pogodbenicah preneha uporabljati: 
g) ^ 

2V0zi z davki, zadržanimi pri viru, za dohodek, plačan ali 
PHpisan prvi dan januarja ali po njem v koledarskem letu, ki 

letu, v katerem je bilo dano obvestilo o odpovedi; 

' v zvezi z drugimi davki od dohodka in davki od premoženja 
a dohodek ali premoženje v katerem koli davčnem letu z 

začetkom prvi dan januarja ali po njem v koledarskem letu, ki 
sledi letu, v katerem je bilo dano obvestilo o odpovedi. 

V POTRDITEV NAVEDENEGA sta podpisana, ki sta bila za to 
pravilno pooblaščena, podpisala to konvencijo. 

SESTAVLJENO v dveh izvirnikih v Bratislavi dne 14. maja 2003 v 
slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada 

Za Slovaško republiko: 

angleško besedilo. 

Za Republiko Slovenijo: 

PROTOKOL 

re. ^°dP'su Konvencije med Republiko Slovenijo in Slovaško 
da . ko 0 izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju 
drja "i uta' v zvezi z davki od odhodka in premoženja sta se 
knn Vl po9°dbenici dogovorili za določbe, ki so sestavni del Konvencije. 

. *Ve* 2 drugim odstavkom 13. člena konvencije se izraz nana borza" nanaša: 
g) 

"a Slovaškem na slovaško borzo (Burza cennych papierov v Bratislave, a. s.), 

' v Sloveniji na Ljubljansko borzo (Ljubljanska borza, d. d.) in 

' katere koli druge borze, za katere se dogovorita pristojna 
0r9ana držav pogodbenic. 

V POTRDITEV NAVEDENEGA sta podpisana, ki sta bila za to 
pravilno pooblaščena, podpisala ta protokol. 

SESTAVLJENO v dveh izvirnikih v Bratislavi dne 14. maja 2003 v 
slovenskem, slovaškem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Pri razlikah v razlagi prevlada 
angleško besedilo. 

Za Republiko Slovenijo: Za Slovaško republiko: 

3. člen 4. člen 

'dajanje konvencije s protokolom skrbi Ministrstvo za finance. Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Konvencija med Republiko Slovenijo in Slovaško republiko o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj 
v zvezi z davki od dohodka in premoženja je bila podpisana v 
Bratislavi 14. maja 2003. Konvencijo sta podpisala dr. Dimitrij Rupel, 
minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in Eduard Kukan, 
minister za zunanje zadeve Slovaške republike. 

Konvencija ureja: 

• razdelitev pravic obdavčevanja med državama 
pogodbenicama; 

odpravo dvojnega obdavčevanja dohodkov fizičnih in pravnih 
oseb - rezidentov Republike Slovenije in Slovaške republike; 

preprečevanje davčnih utaj v državah pogodbenicah; 

■ preprečevanje diskriminacije na davčnem področju; 

izmenjavo davčnih informacij, potrebnih za izvajanje določb 
te konvencije in domače zakonodaje, ki se nanaša na davke, 
ki so pokriti s konvencijo; 

- postopek skupnega dogovora, ki omogoča odp'&° 
nesporazumov v zvezi z izvajanjem določb te konvencije- 

Konvencija začne veljati 60 dni po datumu izmenjave listi" 0 

ratifikaciji. Konvencija velja, dokler je ena od držav pogodbenici1 

odpove. Vsaka država pogodbenica lahko odpove konvencijo P° 
diplomatski poti s pisnim obvestilom o odpovedi najmanj ss 
mesecev pred koncem katerega koli koledarskega leta po Pe 

letih od datuma začetka veljavnosti konvencije. 

Zaradi sklenitve te konvencije ne nastanejo nobeni stroški oziro 
finančne obveznosti. 

Ta konvencija se uporablja v skladu z notranjo zakonodajo drža" 
pogodbenic in zanjo ne bo imela posledic. 

Konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Konvencija ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropi6 

unije. 
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Predi og zakona o 

Ratifikaciji konvencije med vlado 

REPODLIKE SLOVENIJE IN VLADO OKRAJINE 

0 IZOGIBANJU DVOJNEGA ODDAVČEVANJA 

° IN PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ V ZVEZI 

Z DAVKI OD DOHODKA IN PREMOŽENJA 

(BUKIDO) 

•EPA 1149 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

2003-1811-0168 
422-23/2001-33 
12.02.2004 

EVA: 
številka; 
Ljubljana, 

V'ada Republike Slovenije je na 61. redni seji dne 12.02.2004 
aoločila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE 
med vlado republike Slovenije in vlado 
Ukrajine o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj 
v zvezi z davki od dohodka in premoženja, 

ki 9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 

s,avka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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 in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
O RATIFIKACIJI KONVENCIJE MED VLADO 

REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO UKRAJINE O 
Pt>e.?GIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA IN 
SREČEVANJU DAVČNIH UTAJ V ZVEZI Z DAVKI 

OD DOHODKA IN PREMOŽENJA 

1. člen 
^atifi. 
Najine 

!c'ra se Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju 

davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka in premoženja, podpisana 
v Ljubljani 23. aprila 2003. 

2. člen 

Besedilo konvencije se v izvirniku v slovenskem in angleškem 
jeziku glasi:* 

Besedilo konvencije v ukrajinskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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KONVENCIJA 

med Vlado Republike Slovenije 

in 

Vlado Ukrajine 

o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj 

v zvezi z davki od dohodka in premoženja 

Vlada Republike Slovenije in Vlada (Kabinet ministrov) Ukrajine 
sta se 

v želji, da bi sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od 
dohodka in premoženja, 

sporazumeli: 

1. člen 
OSEBE, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 

Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh 
držav pogodbenic. 

2. člen 
DAVKI, ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 

1 .Ta konvencija se uporablja za davke od dohodka in premoženja, 
ki se uvedejo v imenu države pogodbenice ali njenih političnih 
enot ali lokalnih oblasti, ne glede na način njihove uvedbe. 

2. Za davke od dohodka in premoženja se štejejo vsi davki, 
uvedeni na celoten dohodek, celotno premoženje ali na sestavine 
dohodka ali premoženja, vključno z davki od dobička iz odtujitve 
premičnin ali nepremičnin, davki na skupne zneske mezd ali plač, 
ki jih plačujejo podjetja, ter davki na zvišanje vrednosti kapitala. 

3. Obstoječi davki, za katere se uporablja konvencija, so zlasti: 

a) v Sloveniji: 

i) davek od dobička pravnih oseb; 

Ii) davek od dohodka posameznikov, vključno z mezdami 
in plačami, dohodkom iz kmetijskih dejavnosti, dohodkom 
iz poslovanja, dobičkom iz kapitala in dohodkom iz 
nepremičnin in premičnin, in 

iii) davek od premoženja 

(v nadaljevanju "slovenski davek"); 

b) v Ukrajini: 

i) davek od dobička podjetij in 

il) davek od dohodka posameznikov « 

(v nadaljevanju "ukrajinski davek"). 

4. Konvencija se uporablja tudi za enake ali vsebinsko podob11 

davke, ki se uvedejo po datumu podpisa konvencije dodatno 
obstoječim davkom ali namesto njih. Pristojna organa drza 

pogodbenic drug drugega uradno obvestita o vseh bistven1 

spremembah njunih davčnih zakonodaj. 

3. člen 
SPLOŠNA OPREDELITEV IZRAZOV 

1. V tej konvenciji, razen če sobesedilo ne zahteva drugače: 

a) izraz "Slovenija" pomeni Republiko Slovenijo, in ko se upora# 
v zemljepisnem smislu, območje Slovenije, vključno z morsK^ 
območjem, morskim dnom in podzemljem ob teritorialne^ 
morju, na katerem lahko Slovenija izvaja svoje suverfl" 
pravice in jurisdikcijo v skladu s svojo domačo zakonodajo1 

mednarodnim pravom; 

b) izraz "Ukrajina", ko se uporablja v zemljepisnem smis|lj' 
pomeni območje Ukrajine, njen epikontinentalni pas in izkljufl1 

(morsko) ekonomsko cono, vključno s katerim koli območje^ 
zunaj teritorialnega morja Ukrajine, ki je bilo ali se lahko 
skladu z mednarodnim pravom določi kot območje, na kater®"' 
se lahko izvajajo pravice Ukrajine v zvezi z morskim dnom1 

podzemljem ter njunimi naravnimi viri; 

c) izraz "državljan" pomeni: 

i) posameznika, ki ima državljanstvo države pogodbenic0' 
ii) pravno osebo, osebno družbo ali združenje, katere9 

status izhaja iz veljavne zakonodaje države pogodbenic0, 

d) izraza "država pogodbenica" in "druga država pogodbenic3 

pomenita, kot zahteva sobesedilo, Slovenijo ali Ukrajino; 

e) izraz "oseba" vključuje posameznika, družbo in katero k0'1 

drugo telo, ki združuje več oseb; 

f) izraz "družba" pomeni katero koli korporacijo ali kateri kp'| 
subjekt, ki se za davčne namene obravnava kot korporaci)3, 

g) izraza "podjetje države pogodbenice" in "podjetje drug0 

države pogodbenice" pomenita podjetje, ki ga upravlja rezid0n 

države pogodbenice, in podjetje, ki ga upravlja rezident drug0 

države pogodbenice; 

h) izraz "mednarodni promet" pomeni prevoz z ladjo, letalom a" 
cestnim vozilom, ki ga opravlja podjetje države pogodbenic0' 
razen če ladja, letalo ali cestno vozilo ne opravlja prevozo 
samo med kraji v drugi državi pogodbenici; 
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nar|Z ^8t0'n' or9an" pomeni v Sloveniji Ministrstvo za fi- 
te 

ce Republike Slovenije ali pooblaščenega predstavnika 
ali rw!'n'StrS,Va 'n v Ukrajini Državno davčno upravo Ukrajine P°oblaščenega predstavnika te uprave. 

koli ^raz 't'" drzava Pogodbenica uporabi konvencijo, ima kateri 
drugog ' v n'ei ni opredeljen, razen če sobesedilo ne zahteva 
davkov ' pomen' ki 9a ima takrat po pravu te države za namene 
Pomen' 29 kate-re. se konvenciia uporablja, pri čemer kateri koli 
nađ PomP° dav.Sni zakonodaji te države pogodbenice prevlada enom izraza po drugi zakonodaji te države pogodbenice. 

4. člen 
REZIDENT 

O8ebo0l-k°nvencW izraz "rezident države pogodbenice" pomeni 
davke' ')e P° zakonodaji te države pogodbenice dolžna plačevati 
uPrave svo'e9a s,a,ne9a prebivališča, prebivališča, sedeža 
merila ra'a ustanovitve ali katerega koli drugega podobnega 
^''tičrio1 vk''u^u'e 'ud' to državo pogodbenico in katero koli njeno 
je cj0£ en°to ali lokalno oblast. Ta izraz pa ne vključuje osebe, ki 
2 dohodk V ,ej.državi pogodbenici plačevati davke samo v zvezi 
njej. iz virov v tej državi pogodbenici ali od premoženja v 

^idem 'e zaradi. dol°čb prvega odstavka tega člena posameznik obeh držav pogodbenic, se njegov status določi tako: 

J®je se samo za rezidenta države pogodbenice, v kateri ima 
razpolago stalno prebivališče; če ima stalno prebivališče 
razpolago v obeh državah pogodbenicah, se šteje samo 

os ru2identa države pogodbenice, s katero ima tesnejše 
'"tereso )" Gkonomske odnose (središče življenjskih 

b) Če ni n, 
Sr "10?oče opredeliti države pogodbenice, v kateri ima 

aisče življenjskih interesov, ali če nima v nobeni od držav 
9odbenic na razpolago stalnega prebivališča, se šteje samo 

bivalTšč<:'e"t3 drzave P°9°dbenice, v kateri ima običajno 
C) x . 

nohna 0biČaino '3iva''^^e v ot3eh državah pogodbenicah ali v eni od njiju, se šteje samo za rezidenta države 
9°dbenice, katere državljan je; 

d) ž . 

Pri'? državl'an obeh držav pogodbenic ali nobene od njiju, stojna organa držav pogodbenic vprašanje rešita s 
uPnim dogovorom. 

3, (^. 
p0sarn

arje zaradi določb prvega odstavka tega člena oseba, ki ni 
r®ziden^Zn'k - rez'den' o^eh držav pogodbenic, se šteje samo za 
uPrave 

drzave Pogodbenice, v kateri je njen sedež dejanske 

5. člen 
STALNA POSLOVNA ENOTA 

rriestl)6' konvencii' izraz "stalna poslovna enota" pomeni stalno 
P°djetja 0Sl0Vania' prek kalere9a v celoti ali delno potekajo posli 

faz stalna poslovna enota" še posebej vključuje: 
9) s®dež uprave, 
b) Podružnico, 
C) Pisarno, 

d) tovarno, 

e) delavnico, 

f) napravo ali objekt za raziskovanje naravnih virov, 

g) rudnik, nahajališče nafte ali plina, kamnolom ali kateri koli drug 
kraj pridobivanja naravnih virov in 

h) skladišče ali drugo zgradbo, ki se uporablja kot prodajno 
mesto. 

3. Gradbišče ali projekt gradnje ali montaže je stalna poslovna 
enota samo, če traja več kot dvanajst mesecev. 

4. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se šteje, da izraz 
"stalna poslovna enota" ne vključuje: 

a) uporabe prostorov samo za skladiščenje, razstavljanje ali 
dostavo dobrin ali blaga, ki pripada podjetju; 

b) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo 
za skladiščenje, razstavljanje ali dostavo; 

c) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo 
za predelavo, ki jo opravi drugo podjetje; 

d) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za nakup dobrin 
ali blaga za podjetje ali zbiranje informacij za podjetje; 

e) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za opravljanje 
kakršne koli druge pripravljalne ali pomožne dejavnosti za 
podjetje; 

f) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za kakršno 
koli kombinacijo dejavnosti, omenjenih v pododstavkih a) do 
e), če je splošna dejavnost stalnega mesta poslovanja, ki je 
posledica te kombinacije, pripravljalna ali pomožna. 

5. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena, 
kadar oseba - ki ni zastopnik z neodvisnim statusom, za katerega 
se uporablja šesti odstavek tega člena - deluje v imenu podjetja 
ter ima in običajno uporablja v državi pogodbenici pooblastilo za 
sklepanje pogodb v imenu podjetja, se za to podjetje šteje, da ima 
stalno poslovno enoto v tej državi pogodbenici v zvezi z 
dejavnostmi, ki jih ta oseba prevzame za podjetje, razen če 
dejavnosti te osebe niso omejene na tiste iz četrtega odstavka 
tega člena, zaradi katerih se to stalno mesto poslovanja po 
določbah tega odstavka ne bi štelo za stalno poslovno enoto, če 
bi se opravljale prek stalnega mesta poslovanja. 

6. Ne šteje se, da ima podjetje stalno poslovno enoto v državi 
pogodbenici samo zato, ker opravlja posle v tej državi pogodbenici 
prek posrednika, splošnega komisionarja ali katerega koli drugega 
zastopnika z neodvisnim statusom, če te osebe delujejo v okviru 
svojega rednega poslovanja. 

7. Dejstvo, da družba, ki je rezident države pogodbenice, nadzoruje 
družbo, ki je rezident druge države pogodbenice ali opravlja posle 
v tej drugi državi pogodbenici (prek stalne poslovne enote ali 
drugače) ali je pod nadzorom take družbe, samo po sebi še ne 
pomeni, da je ena od družb stalna poslovna enota druge. 

6. člen 
DOHODEK IZ NEPREMIČNIN 

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz nepremičnin 
(vključno z dohodkom iz kmetijstva ali gozdarstva), ki so v drugi 
državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi 
pogodbenici. 
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2. Izraz "nepremičnine" ima pomen, ki ga ima po zakonodaji države 
pogodbenice, v kateri je zadevna nepremičnina. Izraz vedno 
vključuje premoženje, ki je sestavni del nepremičnin, živino in 
opremo, ki se uporablja v kmetijstvu in gozdarstvu, pravice, za 
katere se uporabljajo določbe splošnega prava v zvezi z zemljiško 
lastnino, užitek na nepremičninah in pravice do spremenljivih ali 
stalnih plačil kot odškodnino za izkoriščanje ali pravico do 
izkoriščanja nahajališč rud, virov ter drugega naravnega 
bogastva. Ladje, čolni, letala in cestna vozila se ne štejejo za 
nepremičnine. 

3. Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo za dohodek, 
ki se ustvari z neposredno uporabo, dajanjem v najem ali katero 
koli drugo obliko uporabe nepremičnine. 

4. Določbe prvega in tretjega odstavka tega člena se uporabljajo 
tudi za dohodek iz nepremičnin podjetja in za dohodek iz 
nepremičnin, ki se uporabljajo za opravljanje samostojnih osebnih 
storitev. 

7. člen 
POSLOVNI DOBIČEK 

1. Dobiček podjetja države pogodbenice se obdavči samo v tej 
državi pogodbenici, razen če podjetje ne posluje v drugi državi 
pogodbenici prek stalne poslovne enote v njej. Če podjetje posluje, 
kot je prej omenjeno, se lahko dobiček podjetja obdavči v drugi 
državi pogodbenici, vendar samo toliko dobička, kot se pripiše tej 
stalni poslovni enoti. 

2. Ob upoštevanju določb tretjega odstavka tega člena, kadar 
podjetje države pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici 
prek stalne poslovne enote v njej, se v vsaki državi pogodbenici 
tej stalni poslovni enoti pripiše dobiček, za katerega bi se lahko 
pričakovalo, da bi ga imela, če bi bila različno in ločeno podjetje, ki 
opravlja enake ali podobne dejavnosti pod istimi ali podobnimi 
pogoji ter povsem neodvisno posluje s podjetjem, katerega stalna 
poslovna enota je. 

3. Pri določanju dobička stalne poslovne enote je dovoljeno odšteti 
stroške, ki nastanejo za namene stalne poslovne enote, vključno 
s poslovodnimi in splošnimi upravnimi stroški, ki so tako nastali v 
državi pogodbenici, v kateri je stalna poslovna enota, ali drugje. 

4. Če se v državi pogodbenici dobiček, ki se pripiše stalni poslovni 
enoti, po njeni zakonodaji običajno določi na podlagi porazdelitve 
vsega dobička podjetja na njegove dele, nič v drugem odstavku 
tega člena tej državi pogodbenici ne preprečuje določiti 
obdavčljivega dobička z običajno porazdelitvijo; sprejeta metoda 
porazdelitve pa mora biti taka, da je rezultat v skladu z načeli tega 
člena. 

5. Stalni poslovni enoti se ne pripiše dobiček samo zato, ker 
nakupuje dobrine ali blago za podjetje. 

6. Za namene prejšnjih odstavkov se dobiček, ki se pripiše stalni 
poslovni enoti, vsako leto določi po isti metodi, razen če ni 
upravičenega in zadostnega razloga za nasprotno. 

7. Kadar dobiček vključuje dohodkovne postavke, ki so posebej 
obravnavane v drugih členih te konvencije, določbe tega člena 
ne vplivajo na določbe tistih členov. 

8. člen 
MEDNARODNI PREVOZ 

1. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice ustvari* 
opravljanjem ladijskih, letalskih ali cestnih prevozov 
mednarodnem prometu, se obdavči samo v tej drža 
pogodbenici. 

2. V tem členu dobiček od ladijskih ali letalskih prevozov" 
mednarodnem prometu vključuje: 

a) dohodek od najema praznih ladij ali letal in 

b) dobiček iz uporabe, vzdrževanja ali najema zabojnik" 
(vključno s priklopniki in sorodno opremo za preV° 
zabojnikov), uporabljenih za prevoz dobrin ali blaga, 

če so tak najem oziroma taka uporaba, vzdrževanje ali naje^ 
priložnostni glede na opravljanje ladijskih ali letalskih prevozov 
mednarodnem prometu. 

3. Če dobiček iz prvega odstavka tega člena ustvari rezi de*1' 
države pogodbenice iz udeležbe v interesnem združenj^' 
mešanem podjetju ali mednarodni prevozni agenciji, se dobič0,' 
ki se pripiše temu rezidentu, obdavči samo v državi pogodben"3, 

katere rezident je. 

0a člen 
POVEZANA PODJETJA 

1. Kadar: 

a) je podjetje države pogodbenice neposredno ali posred" 
udeleženo pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja 
države pogodbenice ali 

b) so iste osebe neposredno ali posredno udeležene Pr' 
upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja države pogodbeni" 
in podjetja druge države pogodbenice 

in v obeh primerih obstajajo ali se uvedejo med podjetjema v 

njunih komercialnih ali finančnih odnosih pogoji, drugačni od tistih' 
ki bi obstajali med neodvisnimi podjetji, se kakršen koli dobiček, 
bi prirastel enemu od podjetij, če takih pogojev ne bi bilo, venda 
prav zaradi takih pogojev ni prirastel, lahko vključi v dobiček teg8 

podjetja in ustrezno obdavči. 

2. Kadar država pogodbenica v dobiček podjetja te drža^ 
pogodbenice vključuje - in ustrezno obdavči - dobiček, za katere^ 
je bilo že obdavčeno podjetje druge države pogodbenice v 
drugi državi pogodbenici, in je tako vključeni dobiček dobiček, (j 
bi prirastel podjetju prve omenjene države pogodbenice, če bi ^ 
pogoji, ki obstajajo med podjetjema, taki, kot bi obstajali m® 
neodvisnimi podjetji, ta druga država pogodbenica ustrezn" 
prilagodi znesek davka, ki se v tej državi obračuna od te9a 

dobička. Pri določanju take prilagoditve je treba upoštevati drug® 
določbe te konvencije, pristojna organa držav pogodbenic pa 50 

po potrebi med seboj posvetujeta. 
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10. člen 
DIVIDENDE 

piačaViCiencie' ki 'ih družba' ki i® rezident države pogodbenice, 
'si d re.2'c'entu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v ru9i državi pogodbenici. 

kata^ d'videncie Pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, 
zal® r®zident je družba, ki dividende plačuje, in v skladu z 
divid '° ,e dr^ave pogodbenice, če pa je upravičeni lastnik 
da ®nd rezident druge države pogodbenice, tako obračunani ne presega: 

' 5 odstotkov bruto zneska dividend, če je upravičeni lastnik 
T^ba, ki ima neposredno v lasti najmanj 25 odstotkov kapitala 
^zbe, ki plačuje dividende; 

odstotkov bruto zneska dividend v vseh drugih primerih. 

na??'na or9ana držav pogodbenic s skupnim dogovorom uredita 
uPorabe teh omejitev. 

j*)^s,avek ne vpliva na obdavčenje družbe v zvezi z dobičkom, 6rega se plačajo dividende. 

'z dof2 dividende", kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek 
in i "lc ali drugih pravic do udeležbe v dobičku, ki niso terjatve, 
obra ' dohodek 'z drugih korporacijskih pravic, ki se davčno 
p** enako kot dohodek iz delnic po zakonodaji države 

benice, katere rezident je družba, ki dividende deli. 

Up(?<**be prvega in drugega odstavka tega člena se ne 

POaodh °' uPrav^eni lastnik dividend, ki je rezident države 
je dr . nice. posluje v drugi državi pogodbenici, katere rezident 
ali o kl dividende plačuje, prek stalne poslovne enote v njej 
st0rjPravl'a v tej drugi državi pogodbenici samostojne osebne 
divid 6 '2 stalne baze v njej ter je delež, v zvezi s katerim se 
aij e"de Plačajo, dejansko povezan s tako stalno poslovno enoto 
člen ° ^azo- ^'akem primeru se uporabljajo določbe 7. ali 14. a 'e konvencije, odvisno od primera. 

POflorih^ ^^ek a" dohodek družbe, ki je rezident države po lice, izhaja iz druge države pogodbenice, ta druga država 
Plača 3 ne sme uvesti nobenega davka na dividende, ki jih 
drža ^a, razen če se te dividende plačajo rezidentu te druge divjcJ

V0 Pogodbenice ali če je delež, v zvezi s katerim se take 
s)ain

ende Plačajo, dejansko povezan s stalno poslovno enoto ali 
davk° '3aZ0 v ,e' c'ru3i dr*av' pogodbenici, niti ne sme uvesti 
tudj f 001 nerazdeljenega dobička na nerazdeljeni dobiček družbe, 
dein 

8 so Plač3ne dividende ali nerazdeljeni dobiček v celoti ali 
drj °. S0stavljeni iz dobička ali dohodka, ki nastane v taki drugi 

Vl Pogodbenici. 

11. člen 
OBRESTI 

rfizid')r6S"' nas,ane)° v državi pogodbenici in se izplačajo en,u druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej 
9' državi pogodbenici. 

2. Tak« 
kato • ° esti Pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v 
Če d nas,anei°. in v skladu z zakonodajo te države pogodbenice, 
PoanriK9 uPrav'čeni lastnik obresti rezident druge države 
bru, b®nice, tako obračunani davek ne presega 5 odstotkov 
skUD°*neska obresti. Pristojna organa držav pogodbenic s 

01 dogovorom uredita način uporabe teh omejitev. 

'Z vs^h ol3r8st'". kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek 9 vrs< terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko, 

in ne glede na to, ali imajo pravico do udeležbe v dolžnikovem 
dobičku, in še posebej dohodek iz državnih vrednostnih papirjev 
ter dohodek iz obveznic ali zadolžnic, vključno s premijami in 
nagradami od takih vrednostnih papirjev, obveznic ali zadolžnic. 
Kazni zaradi zamude pri plačilu se za namen tega člena ne štejejo 
za obresti. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne 
uporabljajo, če upravičeni lastnik obresti, ki je rezident države 
pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri obresti 
nastanejo, prek stalne poslovne enote v njej ali opravlja v tej drugi 
državi pogodbenici samostojne osebne storitve iz stalne baze v 
njej ter je terjatev, v zvezi s katero se obresti plačajo, dejansko 
povezana s tako stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem 
primeru se uporabljajo določbe 7. ali 14. člena te konvencije, odvisno 
od primera. 

5. Šteje se, da obresti nastanejo v državi pogodbenici, kadar je 
plačnik rezident te države pogodbenice. Kadar pa ima oseba, ki 
plačuje obresti, ne glede na to, ali je rezident države pogodbenice, 
v državi pogodbenici stalno poslovno enoto ali stalno bazo, v 
zvezi s katero je nastala zadolžitev, za katero se plačajo obresti, 
ter take obresti krije taka stalna poslovna enota ali stalna baza, 
se šteje, da take obresti nastanejo v državi pogodbenici, v kateri 
je stalna poslovna enota ali stalna baza. 

6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek obresti glede na 
terjatev, za katero se plačajo, presega znesek, za katerega bi se 
sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne 
bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni 
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej 
obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, 
pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

12. člen 
LICENČNINE IN AVTORSKI HONORARJI 

1. Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi 
pogodbenici in se plačajo rezidentu druge države pogodbenice, 
se lahko obdavčijo v tej drugi državi pogodbenici. 

2. Take licenčnine in avtorski honorarji pa se lahko obdavčijo tudi 
v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo 
te države pogodbenice, če pa je upravičeni lastnik licenčnin in 
avtorskih honorarjev rezident druge države pogodbenice, tako 
obračunani davek ne presega 10 odstotkov bruto zneska licenčnin 
in avtorskih honorarjev v smislu pododstavka a) tretjega odstavka 
tega člena in 5 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih 
honorarjev v smislu pododstavka b) tretjega odstavka tega člena. 

3. Izraz "licenčnine in avtorski honorarji", kot je uporabljen v tem 
členu, pomeni plačila vsake vrste, prejeta kot povračilo: 

a) za uporabo ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih 
pravic za literarno ali umetniško delo (vključno s 
kinematografskimi filmi ter filmi in trakovi za televizijsko in 
radijsko predvajanje) in 

b) za uporabo ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih 
pravic za znanstveno delo, katerega koli patenta, blagovne 
znamke, vzorca ali modela, načrta, tajne formule ali postopka 
ali industrijske, komercialne ali znanstvene opreme ali za 
informacije o kakršnih koli industrijskih, komercialnih ali 
znanstvenih izkušnjah. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se ne 
uporabljajo, če upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, 
ki je rezident države pogodbenice, posluje v drugi državi 

l9~ februar2004 77 poročevalec, št. 18 



pogodbenici, v kateri licenčnine in avtorski honorarji nastanejo, 
prek stalne poslovne enote v njej ali v tej drugi državi pogodbenici 
opravlja samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej ter je 
pravica ali premoženje, v zvezi s katerim se licenčnine in avtorski 
honorarji plačajo, dejansko povezano s tako stalno poslovno enoto 
ali stalno bazo. V takem primeru se uporabljajo določbe 7. ali 14. 
člena te konvencije, odvisno od primera. 

5. Šteje se, da so licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi 
pogodbenici, kadar je plačnik rezident te države pogodbenice. 
Kadar pa ima oseba, ki plačuje licenčnine in avtorske honorarje, 
ne glede na to, ali je rezident države pogodbenice, v državi 
pogodbenici stalno poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s 
katero je nastala obveznost za plačilo licenčnin in avtorskih 
honorarjev ter take licenčnine in avtorske honorarje krije taka 
stalna poslovna enota ali stalna baza, se šteje, da so take 
licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi pogodbenici, v 
kateri je stalna poslovna enota ali stalna baza. 

6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek licenčnin in 
avtorskih honorarjev glede na uporabo, pravico ali informacijo, 
za katero se plačujejo, presega znesek, za katerega bi se 
sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne 
bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni 
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej 
obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, 
pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

13. člen 
KAPITALSKI DOBIČKI 

1. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice ustvari z odtujitvijo 
nepremičnin, ki so omenjene v 6. členu te konvencije in so v drugi 
državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi 
pogodbenici. 

2. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice ustvari z odtujitvijo 
delnic (razen delnic, uvrščenih na borzi članici Mednarodne zveze 
borz (IFSE - International Federation of Stock Exchanges)), katerih 
vrednost pretežno izhaja iz nepremičnin v drugi državi pogodbenici, 
se lahko obdavči v tej drugi državi pogodbenici. 

3. Dobiček iz odtujitve premičnin, ki so del poslovnega premoženja 
stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države pogodbenice v 
drugi državi pogodbenici, ali premičnin, ki se nanašajo na stalno 
bazo, ki jo ima rezident države pogodbenice na voljo v drugi 
državi pogodbenici zaradi opravljanja samostojnih osebnih storitev, 
vključno z dobičkom iz odtujitve take stalne poslovne enote (same 
ali s celotnim podjetjem) ali take stalne baze, se lahko obdavči v 
tej drugi državi pogodbenici. 

4. Dobiček iz odtujitve ladij, letal ali cestnih vozil, s katerimi podjetje 
države pogodbenice opravlja prevoze v mednarodnem prometu, 
ali premičnin, ki se nanašajo na opravljanje prevozov s takimi 
ladjami, letali ali cestnimi vozili, se obdavči samo v tej državi 
pogodbenici. 

5. Dobiček iz odtujitve premoženja, ki ni premoženje, navedeno v 
prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena, se lahko 
obdavči samo v državi pogodbenici, katere rezident je oseba, ki 
odtuji premoženje, če je ta dobiček obdavčljiv v tej državi 
pogodbenici. 

14. člen 
SAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE 

1. Dohodek, ki ga dobi rezident države pogodbenice iz poklicn"' 
storitev ali drugih samostojnih dejavnosti, se obdavči samo v J 
državi pogodbenici, razen če nima stalne baze, ki mu je redno n 
voljo v drugi državi pogodbenici za opravljanje njegovih dejavno®1. 
Če ima tako stalno bazo, se dohodek lahko obdavči v drugi drža 
pogodbenici, a samo toliko dohodka, kolikor ga je pripisanega' 
stalni bazi. 

2. Izraz "poklicne storitve" vključuje še posebej samostojfl® 
znanstvene, literarne, umetniške, izobraževalne ali pedago=K 

dejavnosti kot tudi samostojne dejavnosti zdravnikov, odvetnik0 ■ 
inženirjev, arhitektov, zobozdravnikov in računovodij. 

15. člen 
ODVISNE OSEBNE STORITVE 

1. V skladu z določbami 16., 18., 19. in 20. člena te konvencijo s® 
plače, mezde in drugi podobni prejemki, ki jih dobi rezident držav ■ 
pogodbenice iz zaposlitve, obdavčijo samo v tej drža 
pogodbenici, razen če se zaposlitev ne izvaja v drugi drža 
pogodbenici. Če se zaposlitev izvaja tako, se lahko tako dot*1!® 
prejemki obdavčijo v tej drugi državi pogodbenici. 

2. Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se prejern0!^ 
ki ga dobi rezident države pogodbenice iz zaposlitve, ki se iz^al 
v drugi državi pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni drža 
pogodbenici, če: 

• ali a) je prejemnik navzoč v drugi državi pogodbenici v obdobju » 
obdobjih, ki ne presegajo skupno 183 dni v katerem 
obdobju dvanajstih mesecev, ki se začne ali konča 
določenem davčnem letu, in 

b) prejemek plača delodajalec, ki ni rezident druge držav® 
pogodbenice, ali se plača v njegovem imenu in 

c) prejemka ne krije stalna poslovna enota ali stalna baza, ki i° 
ima delodajalec v drugi državi pogodbenici. 

3. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se lahko prejeme^ ^ 
izhaja iz zaposlitve na ladji, letalu ali cestnem vozilu, s katerims 

opravljajo prevozi v mednarodnem prometu, obdavči v drž8 

pogodbenici, katere rezident je podjetje, ki opravlja ladijske, letali 
ali cestne prevoze. 

16. člen 
PLAČILA DIREKTORJEM 

Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih dobi rezid8"' 
države pogodbenice kot član uprave družbe, ki je rezident druS 
države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi drža 
pogodbenici. 

17. člen 
UMETNIKI IN ŠPORTNIKI 

1. Ne glede na določbe 14. in 15. člena te konvencije se lahj® 
dohodek, ki ga dobi rezident države pogodbenice kot nastopal0* 
izvajalec, kot je gledališki, filmski, radijski ali televizijski umo,nl 
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izvai'aS'>eni'<' a'' ^ot športnik iz takšnih osebnih dejavnosti, ki jih 
tvv,,!,.L

v ^ru9i državi pogodbenici, obdavči v tej drugi državi 
^soabenici. 

izvaM 3r do'10cie^ tz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja nastopajoči 
i2v 

ec a'j športnik kot tak, ne priraste samemu nastopajočemu 
uJ cu a'' športniku osebno, temveč drugi osebi, se ta dohodek 

držav' °'°^arn in 15. člena te konvencije lahko obdavči v 
i*/=J, po9°đbenici, v kateri potekajo dejavnosti nastopajočega 

' ca a|i športnika. 

(j0u ® 9'ede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se 
se j, ,iz te9a člena ne obdavči v državi pogodbenici, v kateri 
Se t.,

a)ai° dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika, če 
^žav 6 d6'avnos'' pretežno financirajo z javnimi sredstvi obeh ali d Pogodbenic ali se izvajajo v okviru kulturnega sporazuma 

9°vora med državama pogodbenicama. 

18. člen 
POKOJNINE 

Se
S^adu z določbami drugega odstavka 19. člena te konvencije 

K°Jnine in daigi podobni prejemki, ki se izplačujejo rezidentu 
rtrj e P°9odbenice za preteklo zaposlitev, obdavčijo samo v tej 

' Pogodbenici. 

19. člen 
DRŽAVNA SLUŽBA 

a) Plače, mezde in drugi podobni prejemki razen pokojnin, 
ki jih plačuje država pogodbenica ali njena politična enota 
ali lokalna oblast posamezniku za storitve, ki jih opravi za 
to državo pogodbenico ali enoto ali oblast, se obdavčijo 
samo v tej državi pogodbenici. 

k) Take plače, mezde in drugi podobni prejemki pa se 
obdavčijo samo v drugi državi pogodbenici, če se storitve 
opravljajo v tej državi pogodbenici in je posameznik 
rezident te države pogodbenice, ki: 

j) je državljan te države pogodbenice ali 
ii) ni postal rezident te države pogodbenice samo zaradi 

opravljanja storitev. 
£ 

a) Vsaka pokojnina, plačana iz skladov države pogodbenice 
ali njene politične enote ali lokalne oblasti posamezniku 
za storitve, opravljene za to državo pogodbenico ali enoto 
ali oblast, se obdavči samo v tej državi pogodbenici. 

b) Taka pokojnina pa se obdavči samo v drugi državi 
pogodbenici, če je posameznik rezident in državljan te 
države pogodbenice. 

Za^j^be 15., 16., 17. in 18. člena te konvencije se uporabljajo 
storit mezde in druge podobne prejemke ter pokojnine za 
Politi,*0' oprav|iene v zvezi s posli države pogodbenice ali njene ne enote ali lokalne oblasti. 

20. člen 
PROFESORJI IN UČITELJI 

p0g°®ameznik, ki je ali je bil tik pred obiskom druge države 
Univa 

0 rezident države pogodbenice in je na povabilo 
'Zobr^8' V'^'e 02iroma visoke šole, šole ali druge podobne 
druQ 

evalne ustanove, ki jo za neprofitno priznava vlada te 
države pogodbenice, navzoč v tej drugi državi pogodbenici 

v obdobju, ki ni daljše od dveh let od datuma prvega prihoda v to 
drugo državo pogodbenico, samo zaradi poučevanja ali 
raziskovanja ali obojega v taki izobraževalni ustanovi, se v tej 
drugi državi pogodbenici ne obdavči za prejemke za tako 
poučevanje ali raziskovanje. 

2. Ta člen se za prejemke od raziskovanja uporablja samo, če 
tako raziskovanje izvaja posameznik v javno korist in ne predvsem 
v korist druge zasebne osebe ali oseb. 

21. člen 
ŠTUDENTI 

Plačila, ki jih študent ali pripravnik, ki je ali je bil tik pred obiskom 
države pogodbenice rezident druge države pogodbenice in je v 
prvi omenjeni državi pogodbenici navzoč samo zaradi svojega 
izobraževanja ali usposabljanja, prejme za svoje vzdrževanje, 
izobraževanje ali usposabljanje, se ne obdavčijo v prvi omenjeni 
državi pogodbenici, če taka plačila nastanejo iz virov zunaj te 
države pogodbenice. 

22. člen 
DRUGI DOHODKI 

1. Deli dohodka rezidenta države pogodbenice, ki nastanejo kjer 
koli in niso obravnavani v predhodnih členih te konvencije, se 
obdavčijo samo v tej državi pogodbenici. 

2. Določbe prvega odstavka tega člena se ne uporabljajo za 
dohodek, ki ni dohodek iz nepremičnin, kot so opredeljene v 
drugem odstavku 6. člena te konvencije, če prejemnik takega 
dohodka, ki je rezident države pogodbenice, posluje v drugi državi 
pogodbenici prek stalne poslovne enote v njej ali opravlja v tej 
drugi državi pogodbenici samostojne osebne storitve iz stalne 
baze v njej in je pravica ali premoženje, za katero se plača dohodek, 
dejansko povezano s tako stalno poslovno enota ali stalno bazo. 
V takem primeru se uporabljajo določbe 7. ali 14. člena te 
konvencije, odvisno od primera. 

3. Ne glede na določbe prvega in drugega odstavka tega člena se 
lahko dohodek iz iger na srečo, ki ga prejme rezident države 
pogodbenice in nastane v drugi državi pogodbenici, obdavči tudi 
v tej drugi državi pogodbenici. 

23. člen 
PREMOŽENJE 

1. Premoženje, ki so nepremičnine iz 6. člena te konvencije, ki so 
v lasti rezidenta države pogodbenice in so v drugi državi 
pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi pogodbenici. 

2. Premoženje, ki so premičnine, ki so del poslovnega premoženja 
stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države pogodbenice v 
drugi državi pogodbenici, ali premičnine v zvezi s stalno bazo, ki 
so na voljo rezidentu države pogodbenice v drugi državi 
pogodbenici za opravljanje samostojnih osebnih storitev, se lahko 
obdavči v tej drugi državi pogodbenici. 

3. Premoženje, ki so ladje, letala in cestna vozila, s katerimi podjetje 
države pogodbenice opravlja prevoze v mednarodnem prometu, 
in premičnine v zvezi z opravljanjem prevozov s takimi ladjami, 
letali in cestnimi vozili, se obdavči samo v tej državi pogodbenici. 

4. Vse druge sestavine premoženja rezidenta države pogodbenice 
se obdavčijo samo v tej državi pogodbenici. 
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24. člen 
ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

Dvojno obdavčevanje se odpravi tako: 

1. Kadar rezident države pogodbenice dobi dohodek ali ima v lasti 
premoženje, ki se v skladu z določbami te konvencije lahko 
obdavči v drugi državi pogodbenici, prva omenjena država 
pogodbenica dovoli: 

a) kot odbitek od davka od dohodka tega rezidenta znesek, ki je 
enak davku od dohodka, plačanemu v tej drugi državi 
pogodbenici; 

b) kot odbitek od davka od premoženja tega rezidenta znesek, 
ki je enak davku od premoženja, plačanemu v tej drugi državi 
pogodbenici. 

Tak odbitek v nobenem primeru ne sme presegati tistega dela 
davka od dohodka ali premoženja, ki je bil izračunan pred 
odbitkom, pripisanim dohodku ali premoženju, odvisno od primera, 
ki se lahko obdavči v tej drugi državi pogodbenici. 

2. Kadar je v skladu s katero koli določbo konvencije dohodek, ki 
ga dobi rezident države pogodbenice, ali premoženje, ki ga ima v 
lasti, oproščeno davka v tej državi pogodbenici, lahko ta država 
pogodbenica pri izračunu davka od preostalega dohodka ali 
premoženja takega rezidenta vseeno upošteva oproščeni 
dohodek ali premoženje. 

25. člen 
ENAKO OBRAVNAVANJE 

1. Državljani države pogodbenice ne smejo biti v drugi državi 
pogodbenici zavezani kakršnemu koli obdavčevanju ali kakršni 
koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj obremenjujoča, 
kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem povezane zahteve za 
državljane te druge države pogodbenice v enakih okoliščinah, še 
zlasti glede rezidentstva. Ta določba se ne glede na določbe 1. 
člena te konvencije uporablja tudi za osebe, ki niso rezidenti ene 
ali obeh držav pogodbenic. 

2. Osebe brez državljanstva, ki so rezidenti države pogodbenice, 
v nobeni državi pogodbenici ne smejo biti zavezane kakršnemu 
koli obdavčevanju ali kakršni koli zahtevi v zvezi s tem, ki je 
drugačna ali bolj obremenjujoča, kot so ali so lahko obdavčevanje 
in s tem povezane zahteve za državljane te države pogodbenice 
v enakih okoliščinah. 

3. Obdavčevanje stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države 
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne sme biti manj ugodno 
v tej drugi državi pogodbenici, kot je obdavčevanje podjetij te 
druge države pogodbenice, ki opravljajo enake dejavnosti. 

4. Razen kadar se uporabljajo določbe prvega odstavka 9. člena 
te konvencije, šestega odstavka 11. člena te konvencije ali šestega 
odstavka 12. člena te konvencije, se obresti, licenčnine in avtorski 
honorarji ter druga izplačila, ki jih plača podjetje države 
pogodbenice rezidentu druge države pogodbenice, pri določanju 
obdavčljivega dobička takega podjetja odbijejo pod istimi pogoji, 
kot če bi bili plačani rezidentu prve omenjene države pogodbenice. 
Podobno se tudi kakršni koli dolgovi podjetja države pogodbenice 
rezidentu druge države pogodbenice pri določanju obdavčljivega 
premoženja takega podjetja odbijejo pod istimi pogoji, kot če bi bili 
pogodbeno dogovorjeni z rezidentom prve omenjene države 
pogodbenice. 

5. Podjetja države pogodbenice, katerih kapital je v celoti ali d®'" ' 
neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom enega ali v 

rezidentov druge države pogodbenice, ne smejo biti v P 
omenjeni državi pogodbenici zavezana kakršnemu K 
obdavčevanju ali kakršni koli zahtevi v zvezi s tem, ki je druga0 

ali bolj obremenjujoča, kot so ali so lahko obdavčevanje in s t® 
povezane zahteve do podobnih podjetij prve omenjene drza 
pogodbenice. 

6. Nobena določba tega člena se ne razlaga, kot da zavez# 
katero koli državo pogodbenico, da prizna posameznikom* 
niso rezidenti te države pogodbenice, kakršne koli osebne olajša > 
druge olajšave in znižanja za davčne namene, ki jih prizna 
posameznikom, ki so taki rezidenti, v skladu z merili, ki jih 
vsebuje splošna davčna zakonodaja. 

7. Določbe tega člena se uporabljajo ne glede na določbe 2. čl®na 

te konvencije za davke vseh vrst in opisov. 

se uporablja ta konvencija, če obdavčevanje na njeni podlagi 
nasprotju s konvencijo, zlasti za preprečevanje goljufij in za 

26. člen 
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA 

1. Kadar oseba iz države pogodbenice meni, da imajo ali 
imela dejanja ene ali obeh držav pogodbenic zanjo za posle® 
obdavčevanje, ki ni v skladu z določbami te konvencije, lahko 
oseba ne glede na sredstva, ki ji jih omogoča domače pravo 
držav pogodbenic, predloži zadevo pristojnemu organu drža 
pogodbenice, katere rezident je, ali če se njen primer nanaša n 
prvi odstavek 25. člena, tiste države pogodbenice, katere državi)® 
je. Zadeva mora biti predložena v treh letih od prvega uradn®^ 
obvestila o dejanju, ki je imelo za posledico obdavčevanje, kinl 

skladu z določbami konvencije. 

2. Pristojni organ si, če se mu zdi pritožba upravičena in če sa^j ; 
ne more priti do zadovoljive rešitve, prizadeva rešiti prirn®r

e 
skupnim dogovorom s pristojnim organom druge drža*' 
pogodbenice z namenom izogniti se obdavčevanju, ki ni v skla 
s konvencijo. Vsak dosežen dogovor se izvaja ne glede na r0 

v domačem pravu držav pogodbenic. 

3. Pristojna organa držav pogodbenic si prizadevata s skupn'^ 
dogovorom razrešiti kakršne koli težave ali dvome, ki nastan®! 
pri razlagi ali uporabi konvencije. Prav tako se lahko med se", 
posvetujeta o odpravi dvojnega obdavčevanja v primerih, k' I 
konvencija ne predvideva. 

4. Pristojna organa držav pogodbenic lahko neposred"® 
komunicirata med seboj, vključno prek skupne komisije, ki l^ 
sestavljata sama ali njuni predstavniki, da bi dosegla dogoVO" 
smislu prejšnjih odstavkov. 

tak® 

27. člen 
IZMENJAVA INFORMACIJ 

1. Pristojna organa držav pogodbenic si izmenjavata . 
informacije, ki so potrebne za izvajanje določb te konvencije a 
domače zakonodaje držav pogodbenic glede davkov, za kat®r 

i nlv 

laži® 
izvajanje zakonskih predpisov proti izogibanju davčni 
obveznostim. Izmenjava informacij ni omejena s 1. členom 
konvencije. Vsaka informacija, ki jo prejme država pogodbenic8' 
se obravnava kot tajnost na isti način kot informacije, pridoblj®n 

po domači zakonodaji te države pogodbenice, in se razkrije san1 
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®) 

udele^m a'' or9anom (vključno s sodišči in upravnimi organi), 
o Drit •r"m pri oclmen ali pobiranju, izterjavi ali pregonu ali odločanju 
°seb Z 9lede davkov, za katere se uporablja konvencija. Te 
lnf0r

6 a'|. organi uporabljajo informacije samo v te namene. 
°d,oSc;e lahko razkrijejo v sodnih postopkih ali pri sodnih 

ral
nobenem primeru se določbe prvega odstavka tega člena ne 
9alo, kot da nalagajo kateri koli državi pogodbenici obveznost: 

) da izvaja upravne ukrepe, ki niso v skladu z zakonodajo in 
Pravno prakso te ali druge države pogodbenice, 

' i?*** 'n,orrnacile' ki jih ni mogoče dobiti po zakonski ali lćajni upravni poti te ali druge države pogodbenice, 

da Priskrbi informacije, ki bi razkrile kakršno koli trgovinsko, 
Poslovno, industrijsko, komercialno ali poklicno skrivnost ali 
rgovinske postopke, ali informacije, katerih razkritje bi bilo v 

nasprotju z javnim redom. 

a. 28. člen 
^LANI DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTEV IN 

KONZULATOV 

člano"3 določba ,e konvencije ne vpliva na davčne ugodnosti 
Pravili diP'oma,skih predstavništev ali konzulatov po splošnih Mednarodnega prava ali določbah posebnih sporazumov. 

I 

29 člen 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

pQ^
a država pogodbenica drugo uradno obvesti po diplomatski 

zahte S° končani Postopki, ki se po njeni domači zakonodaji Vai° 2a začetek veljavnosti te konvencije. 
2. Tg l 
teh u enciia začne veljati na datum prejema poznejšega od radnih obvestil in njene določbe se uporabljajo: 

a) v zvezi z davki, zadržanimi pri viru, za zneske, plačane 
prvega januarja ali po njem v koledarskem letu, ki sledi letu, v 
katerem začne veljati konvencija; 

b) v zvezi z drugimi davki za davke, odmerjene za obdobja z 
začetkom prvi dan januarja ali po njem v koledarskem letu, ki 
sledi letu, v katerem začne veljati konvencija. 

30. člen 
PRENEHANJE VELJAVNOSTI 

Ta konvencija velja, dokler je katera koli država pogodbenica ne 
odpove. Vsaka država pogodbenica lahko odpove konvencijo po 
diplomatski poti s pisnim obvestilom o odpovedi najmanj šest 
mesecev pred koncem katerega koli koledarskega leta po petih 
letih od datuma začetka veljavnosti konvencije. 

V takem primeru se konvencija preneha uporabljati: 

a) v zvezi z davki, zadržanimi pri viru, za zneske, plačane 
prvega januarja ali po njem v koledarskem letu, ki sledi letu, v 
katerem je bilo dano obvestilo; 

b) v zvezi z drugimi davki za davke, odmerjene za obdobja z 
začetkom prvi dan januarja ali po njem v koledarskem letu, ki 
sledi letu, v katerem je bilo dano obvestilo. 

V dokaz navedenega sta podpisana, ki sta bila za to pravilno 
pooblaščena, podpisala to konvencijo. 

Sestavljeno v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 23. aprila 2003 v 
slovenskem, ukrajinskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi besedil prevlada 
angleško besedilo. 

Za Vlado Republike Slovenije: Za Vlad Jkrajine: 

lu^ 

3. člen 
2a 'dajanje konvencije skrbi Ministrstvo za finance. 

4. člen 

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

Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Ukrajine o 
izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj 
v zvezi z davki od dohodka in premoženja je bila podpisana v 
Ljubljani 23. aprila 2003. Konvencijo sta podpisali Milojka Kolar, 
državna sekretarka na Ministrstvu za finance Republike Slovenije 
in Ljudmila Musina, državna podsekretarka na Ministrstvu za 
gospodarstvo in evropske integracije Ukrajine. 

Konvencija ureja: 

■ razdelitev pravic obdavčevanja med državama 
pogodbenicama; 

odpravo dvojnega obdavčevanja dohodkov fizičnih in pravnih 
oseb - rezidentov Republike Slovenije in Ukrajine; 

• preprečevanje davčnih utaj v državah pogodbenicah; 

- preprečevanje diskriminacije na davčnem področju; 

■ izmenjavo davčnih informacij, potrebnih za izvajanje določb 
te konvencije in domače zakonodaje, ki se nanaša na davke, 
ki so pokriti s konvencijo; 

postopek skupnega dogovora, ki omogoča odp^° 
nesporazumov v zvezi z izvajanjem določb te konvencij 

Konvencija začne veljati na datum prejema poznejšega od obves^ 
s katerim država pogodbenica drugo uradno obvesti, da 
končani postopki, ki se po njeni domači zakonodaji zahtevajo 
začetek veljavnosti konvencije. Konvencija velja, dokler je kaM 
koli država pogodbenica ne odpove. Vsaka država pogodbetu 
lahko odpove konvencijo po diplomatski poti s pisnim obvesti10 
o odpovedi najmanj šest mesecev pred koncem katerega * 
koledarskega leta po petih letih od datuma začetka veljavno 
konvencije. 

Zaradi sklenitve te konvencije ne nastanejo nobeni stroški oziro">a 

finančne obveznosti. 

Ta konvencija se uporablja v skladu z notranjo zakonodajo dd& 

pogodbenic in zanjo ne bo imela posledic. 

Konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Konvencija ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropa 
unije. 
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predl og zakona o 

RATIFIKACIJI konvencije med vlado 

^PUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE 

TAJSKE o izogibanju dvojnega 

o OBDAVČEVANJA in preprečevanju 

davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka 

(BTHIDO) 

■EPA 1150 -III 

2004-1811-0008 
422-23/2001-32 
12.02.2004 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 
Številka: 
Mubljana, 

)f'ada Republike Slovenije je na 61. redni seji dne 12.02.2004 
do|očila besedilo: 

PREDLOGA zakona o ratifikaciji konvencije 
MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO 
kraljevine tajske o izogibanju dvojnega 
obdavčevanja in preprečevanju davčnih utaj 
v ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA, 

9a pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 169. člena 
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in tretjega 

stavka 75. člena zakona o zunanjih zadevah. 

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 in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

dr. Dimitrij Rupel, minister za zunanje zadeve, 
dr. Dušan Mramor, minister za finance, 
Andrej Logar, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 
Milojka Kolar, državna sekretarka v Ministrstvu za finance, 
Meta Bole, državna podsekretarka v Ministrstvu za zunanje 
zadeve, 

- Marija Ferlež, državna podsekretarka v Ministrstvu za 
finance. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

ZAKON 
„O RATIFIKACIJI konvencije med vlado 
REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE 

Oor, TaJSKE O IZOGIBANJU DVOJNEGA 
OBDAVČEVANJA IN PREPREČEVANJU DAVČNIH 

UTAJ V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA 

1. člen 
Ratificir; 
Krar°'ra Se konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado levine Tajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in 

preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, podpisana 
v Ljubljani 11. julija 2003. 

2. člen 

Besedilo konvencije se v izvirniku v slovenskem in angleškem 
jeziku glasi:* 

Besedilo konvencije v tajskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve. 
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KONVENCIJA 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO KRALJEVINE TAJSKE 

O IZOGIBANJU DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 
IN PREPREČEVANJU DAVČNIH UTAJ 

V ZVEZI Z DAVKI OD DOHODKA 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Kraljevine Tajske sta se v želji, 
da bi sklenili konvencijo o izogibanju dvojnega obdavčevanja in 
preprečevanju davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka, 

sporazumeli: 

1- člen 
OSEBE. ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 

Ta konvencija se uporablja za osebe, ki so rezidenti ene ali obeh 
držav pogodbenic. 

2. Člen 
DAVKI. ZA KATERE SE UPORABLJA KONVENCIJA 

1. Ta konvencija se uporablja za davke od dohodka, ki se uvedejo 
v imenu države pogodbenice ali njenih političnih enot ali lokalnih 
oblasti, ne glede na način njihove uvedbe. 

2. Za davke od dohodka se štejejo vsi davki, uvedeni na celoten 
dohodek ali na sestavine dohodka, vključno z davki od dobička iz 
odtujitve premičnin ali nepremičnin, davki od celotnega zneska 
mezd ali plač, ki jih plačujejo podjetja, ter davki na zvišanje vrednosti 
kapitala. 

3. Obstoječi davki, za katere se uporablja konvencija, so zlasti: 

a) v Sloveniji: 

i) davek od dobička pravnih oseb in 
ii) davek od dohodka posameznikov, vključno z mezdami 

in plačami, dohodkom iz kmetijskih dejavnosti, dohodkom 
iz poslovanja, dobičkom iz kapitala in dohodkom iz 
nepremičnin in premičnin 

(v nadaljevanju "slovenski davek"); 

b) na Tajskem: 

i) davek od dohodka in 
ii) davek od dohodka od nafte 

(v nadaljevanju "tajski davek"). 

4. Konvencija se uporablja tudi za enake ali vsebinsko podobne 
davke, ki se uvedejo po datumu podpisa konvencije dodatno k 
obstoječim davkom ali namesto njih. Pristojna organa držav 
pogodbenic drug drugega uradno obvestita o vseh bistvenih 
spremembah njunih davčnih zakonodaj. 

3, Člen 
SPLOSNA OPREDELITEV IZRAZOV 

1. V tej konvenciji, razen če sobesedilo ne zahteva drugače: 

a) izraz "Slovenija" pomeni Republiko Slovenijo, in ko se upora^ 
v zemljepisnem smislu, ozemlje Slovenije, vključno z mors^ _ 
območjem, morskim dnom in podzemljem ob teritorialne'^ 
morju, na katerem lahko Slovenija izvaja svoje suvere" 
pravice in jurisdikcijo v skladu s svojo domačo zakonodajo1 

mednarodnim pravom; 

b) izraz Tajska" pomeni Kraljevino Tajsko in vključuje morSlj° 
območje ob teritorialnem morju Kraljevine Tajske, ki je 131

2 
določeno ali se lahko po tajski zakonodaji in v skladu 

mednarodnim pravom določi kot območje, na katerem lafl. 
Kraljevina Tajska uresničuje svoje pravice v zvezi z mors"1 

dnom in podzemljem ter njunimi naravnimi viri; 

c) izraza "država pogodbenica" in "druga država pogodbenic* 
pomenita, kot zahteva sobesedilo, Slovenijo ali Tajsko; 

d) izraz "oseba" vključuje posameznika, družbo in katero 
drugo telo, ki združuje več oseb, kakor tudi kateri koli subj®^' 
ki se po davčni zakonodaji te ali druge države pogodbenih 
šteje za davčnega zavezanca; 

e) izraz "družba" pomeni katero koli korporacijo ali kateri k°'| 
subjekt, ki se za davčne namene obravnava kot korporaci)3, 

f) izraza "podjetje države pogodbenice" in "podjetje drug® 
države pogodbenice" pomenita podjetje, ki ga upravlja rezid«11 

države pogodbenice, in podjetje, ki ga upravlja rezident dn>9 
države pogodbenice; 

g) izraz "davek" pomeni, kot zahteva sobesedilo, slovenski a'1 

tajski davek; 

h) izraz "mednarodni promet" pomeni prevoz z ladjo ali letalo'"' 
ki ga opravlja podjetje države pogodbenice, razen če ladja 3 

letalo ne opravlja prevozov samo med kraji v drugi drža 
pogodbenici; 

i) izraz "pristojni organ" pomeni: .. 
i) v Sloveniji Ministrstvo za finance Republike Slovenije a 

pooblaščenega predstavnika tega ministrstva; 
ii) na Tajskem ministra za finance ali njegoveg3 

pooblaščenega predstavnika; 

j) izraz "državljan" pomeni: 
i) posameznika, ki ima državljanstvo države pogodbenic01 

ii) pravno osebo, osebno družbo, združenje in kateri k° 
drug subjekt, katerega status izhaja iz veljavn® 
zakonodaje države pogodbenice. 
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j" 0 država pogodbenica uporablja konvencijo, ima kateri koli 
dru J*' v n'e' ni opredeljen, razen če sobesedilo ne zahteva 
za k6'pomen' ki 9a ima P° Pravu ,e države za namene davkov, atere se uporablja konvencija. 

4. člen 
REZIDENT 

osehrf' konvenciii izraz "rezident države pogodbenice" pomeni 
Sv . °' ki je po zakonodaji te države dolžna plačevati davke zaradi 
(ren 3 sta'ne9a prebivališča, prebivališča, kraja ustanovitve 
ftier'i rac'i0)' S0deža uprave ali katerega koli drugega podobnega 
e 'a' 'n vključuje tudi to državo in katero koli njeno politično 
dol2° ali loka'no oblast. Ta izraz pa ne vključuje osebe, ki je na Plačevati davke v tej državi samo v zvezi z dohodki iz 
Vlrov v tej državi. 

°beh da- '6 zaracli določb prvega odstavka posameznik rezident držav pogodbenic, se njegov status določi tako: 
9) v 

ieje se za rezidenta države, v kateri ima na razpolago stalno 
Prebivališče; če ima na razpolago stalno prebivališče v obeh 
ar*avah, se šteje za rezidenta države, s katero ima tesnejše 
0sebne in ekonomske odnose (središče življenjskih 
"Neresov); 

' ni mogoče opredeliti države, v kateri ima središče 
*lv'ienjskih interesov, ali če nima v nobeni od držav na 
razpolago stalnega prebivališča, se šteje za rezidenta države, 
v kateri ima običajno bivališče; 

Q) v , Ce ima običajno bivališče v obeh državah ali v nobeni od njiju, 
Se ^teje za rezidenta države, katere državljan je; 

' ie državljan obeh držav ali nobene od njiju, si pristojna 
°rgana držav pogodbenic prizadevata vprašanje rešiti s 
kupnim dogovorom. 

p0s
K^ar je zaradi določb prvega odstavka oseba, ki ni 

(jrjgT'eznik, rezident obeh držav pogodbenic, pristojna organa 
do, J. Pogodbenic vprašanje rešita s skupnim dogovorom in ,a način uporabe sporazuma za tako osebo. 

5. člen 
STALNA POSLOVNA ENOTA 

rjj 'ei konvenciji izraz "stalna poslovna enota" pomeni stalno 
Podje^'posl°vania■ Prek katerega v celoti ali delno poteka poslovanje 

'2raz "stalna poslovna enota" še posebej vključuje: 

' sedež uprave, 

^ Podružnico, 

C' Pisarno, 

'ovarno, 

^ delavnico, 

' jadnik, nahajališče nafte ali plina, kamnolom ali kateri koli 
dru9 kraj pridobivanja naravnih virov in 

^ skladišče v povezavi z osebo, ki drugim zagotavlja skladiščne 
Prostore. 

3. Izraz "stalna poslovna enota" vključuje tudi: 

a) gradbišče, projekt gradnje, montaže ali postavitve ali dejavnosti 
nadzora v zvezi z njimi, kadar tako gradbišče, projekt ali 
dejavnosti skupno trajajo več kot šest mesecev; 

b) opravljanje storitev, vključno s svetovalnimi storitvami, ki jih 
opravlja podjetje ene od držav pogodbenic s svojimi 
zaposlenimi ali z drugim osebjem, če se tovrstne dejavnosti 
za isti projekt ali projekt, ki je povezan z njim, v drugi državi 
pogodbenici izvajajo v obdobju ali obdobjih, ki skupno trajajo 
več kot šest mesecev v katerem koli obdobju dvanajstih 
mesecev. 

4. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se šteje, da izraz 
"stalna poslovna enota" ne vključuje: 

a) uporabe prostorov samo za skladiščenje, razstavljanje ali 
dostavo dobrin ali blaga, ki pripada podjetju; 

b) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo 
za skladiščenje, razstavljanje ali dostavo; 

c) vzdrževanja zaloge dobrin ali blaga, ki pripada podjetju, samo 
za predelavo, ki jo opravi drugo podjetje; 

d) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za nakup dobrin 
ali blaga za podjetje ali zbiranje informacij za podjetje; 

e) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za opravljanje 
kakršne koli druge pripravljalne ali pomožne dejavnosti za 
podjetje; 

f) vzdrževanja stalnega mesta poslovanja samo za kakršno 
koli kombinacijo dejavnosti, omenjenih v pododstavkih a) do 
e), če je splošna dejavnost stalnega mesta poslovanja, ki je 
posledica te kombinacije, pripravljalna ali pomožna. 

5. Ne glede na določbe prvega, drugega in tretjega odstavka, 
kadar oseba - ki ni zastopnik z neodvisnim statusom, za katerega 
se uporablja šesti odstavek - v državi pogodbenici deluje v imenu 
podjetja druge države pogodbenice, se za to podjetje šteje, da 
ima v prvi omenjeni državi stalno poslovno enoto, če taka oseba: 

a) ima in običajno uporablja v prvi omenjeni državi pooblastilo za 
sklepanje pogodb v imenu podjetja, razen če njene dejavnosti 
niso omejene na nakup dobrin in blaga za podjetje; 

b) nima takega pooblastila, pač pa v prvi omenjeni državi običajno 
vzdržuje zaloge dobrin ali blaga, ki pripadajo podjetju, iz katerih 
redno dobavlja v imenu podjetja, ali 

c) nima takega pooblastila, pač pa v prvi omenjeni državi običajno 
pridobiva naročila izključno ali skoraj izključno za podjetje ali 
za podjetje in druga podjetja, ki jih to podjetje nadzoruje ali ima 
v njih obvladujoči delež. 

6. Ne šteje se, da ima podjetje države pogodbenice stalno poslovno 
enoto v drugi državi pogodbenici samo zato, ker opravlja posle v 
tej državi prek posrednika, splošnega komisionarja ali katerega 
koli drugega zastopnika z neodvisnim statusom, če te osebe 
delujejo v okviru svojega rednega poslovanja. Kadar pa so 
dejavnosti takega zastopnika namenjene izključno ali skoraj 
izključno temu podjetju ali temu podjetju in drugim podjetjem, ki jih 
to podjetje nadzoruje ali ima v njih obvladujoči delež, se ne šteje 
za zastopnika z neodvisnim statusom v smislu tega odstavka, 
razen če gre za posle med nepovezanimi osebami. 
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7. Dejstvo, da družba, kije rezident države pogodbenice, nadzoruje 
družbo, ki je rezident druge države pogodbenice ali opravlja posle 
v tej drugi državi (prek stalne poslovne enote ali drugače) ali je 
pod nadzorom take družbe, samo po sebi še ne pomeni, da je 
ena od družb stalna poslovna enota druge. 

g- člen 
DOHODEK IZ NEPREMIČNIN 

1. Dohodek rezidenta države pogodbenice, ki izhaja iz nepremičnin 
(vključno z dohodkom iz kmetijstva ali gozdarstva), ki so v drugi 
državi pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Izraz "nepremičnine" ima pomen, ki ga ima po pravu države 
pogodbenice, v kateri je ta nepremičnina. Izraz vedno vključuje 
premoženje, ki je sestavni del nepremičnin, živino in opremo, ki 
se uporablja v kmetijstvu, gozdarstvu in ribištvu, pravice, za katere 
se uporabljajo določbe splošnega prava v zvezi z zemljiško 
lastnino, užitek na nepremičninah in pravice do spremenljivih ali 
stalnih plačil kot odškodnino za izkoriščanje ali pravico do 
izkoriščanja nahajališč rude, virov ter drugega naravnega 
bogastva; ladje, čolni in letala se ne štejejo za nepremičnine. 

3. Določbe prvega odstavka se uporabljajo za dohodek, dosežen 
z neposredno uporabo, dajanjem v najem ali katero koli drugo 
obliko uporabe nepremičnine. 

4. Določbe prvega in tretjega odstavka se uporabljajo tudi za 
dohodek iz nepremičnin podjetja in za dohodek iz nepremičnin, ki 
se uporabljajo za opravljanje samostojnih osebnih storitev. 

7. člen 
POSLOVNI DQBI$EK 

1. Dobiček podjetja države pogodbenice se obdavči samo v tej 
državi, razen če podjetje ne posluje v drugi državi pogodbenici 
prek stalne poslovne enote v njej. Če podjetje posluje, kot je prej 
omenjeno, se lahko dobiček podjetja obdavči v drugi državi, 
vendar samo toliko dobička, kot se pripiše tej stalni poslovni 
enoti. 

2. Ob upoštevanju določb tretjega odstavka, kadar podjetje države 
pogodbenice posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne 
poslovne enote v njej, se v vsaki državi pogodbenici tej stalni 
poslovni enoti pripiše dobiček, za katerega bi se lahko pričakovalo, 
da bi ga imela, če bi bila različno in ločeno podjetje, ki opravlja 
enake ali podobne dejavnosti pod istimi ali podobnimi pogoji ter 
povsem neodvisno posluje s podjetjem, katerega stalna poslovna 
enota je. 

3. Pri določanju dobička stalne poslovne enote je dovoljeno odšteti 
stroške, ki nastanejo za namene poslovanja stalne poslovne 
enote, vključno s poslovodnimi in splošnimi upravnimi stroški, ki 
nastanejo v državi, v kateri je stalna poslovna enota, ali drugje. 

4. Če se v državi pogodbenici dobiček, ki se pripiše stalni poslovni 
enoti, običajno določi na podlagi določenega odstotka bruto 
prejemkov podjetja ali stalne poslovne enote ali na podlagi 
porazdelitve vsega dobička podjetja na njegove dele, nič v drugem 
odstavku tej državi pogodbenici ne preprečuje določiti 
obdavčljivega dobička z običajno porazdelitvijo; sprejeta metoda 
pa mora biti taka, da je rezultat v skladu z načeli tega člena. 

5. Stalni poslovni enoti se ne pripiše dobiček samo zato, ker 
nakupuje dobrine ali blago za podjetje. 

6. Za namene prejšnjih odstavkov se dobiček, ki se pripiše stalni 
poslovni enoti, vsako leto določi po isti metodi, razen če ni 
upravičenega in zadostnega razloga za nasprotno. 

7. Kadar dobiček vključuje dohodkovne postavke, ki so poseM 
obravnavane v drugih členih te konvencije, določbe tega č'en 

ne vplivajo na določbe tistih členov. 

8. V tem členu se izraz "dobiček" nanaša na dohodek ali dobiček 

8. člen 
LADIJSKI IN LETALSKI PREVOZ 

1. Dohodek ali dobiček podjetja države pogodbenice iz opravljaj 
letalskih prevozov v mednarodnem prometu se obdavči sam" 
tej državi pogodbenici. 

2. Dohodek ali dobiček podjetja države pogodbenice iz opravljaj 
ladijskih prevozov v mednarodnem prometu se lahko obdavči 
drugi državi pogodbenici, vendar se davek v tej drugi drža 
zniža za znesek v višini 50 odstotkov tega davka. 

3. Določbe prvega in drugega odstavka se uporabljajo tudi za 

dohodek ali dobiček iz udeležbe v interesnem združenji 
mešanem podjetju ali mednarodni prevozni agenciji. 

9 člen 
POVEZANA PODJETJA 

1. Kadar: 

a) je podjetje države pogodbenice neposredno ali posredi1" 
udeleženo pri upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja drug 
države pogodbenice ali 

b) so iste osebe neposredno ali posredno udeležene 
upravljanju, nadzoru ali v kapitalu podjetja države pogodbe'1'0 

in podjetja druge države pogodbenice 

in v obeh primerih obstajajo ali se uvedejo med podjetjem3 v 

njunih komercialnih ali finančnih odnosih pogoji, drugačni od tistin. 
ki bi obstajali med neodvisnimi podjetji, se kakršen koli dohod6 

ali dobiček, ki bi prirastel enemu od podjetij, če takih pogojev ne " 
bilo, vendar prav zaradi takih pogojev ni prirastel, lahko vključ' 
dohodek ali dobiček tega podjetja in ustrezno obdavči. 

2. Kadar država pogodbenica v dobiček podjetja te držav6 

vključuje - in ustrezno obdavči - dobiček, za katerega je bilo z 

obdavčeno podjetje druge države pogodbenice v tej drugi drža*"' 
in je tako vključeni dobiček dobiček, ki bi prirastel podjetju 
omenjene države, če bi bili pogoji, ki obstajajo med podjetje"13' 
taki, kot bi obstajali med neodvisnimi podjetji, ta druga drža*'3 

lahko ustrezno prilagodi znesek davka, ki se v tej državi obračun 
od tega dobička. Pri določanju take prilagoditve je treba upošteva 
druge določbe te konvencije, pristojna organa držav pogodbe"1 

pa se po potrebi med seboj posvetujeta. 

10- člen 
DIVIDENDE 

1. Dividende, ki jih družba, ki je rezident države pogodbenic^ 
plača rezidentu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo 
tej drugi državi. 

2. Take dividende pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici 
katere rezident je družba, ki dividende plačuje, in v skladu 
zakonodajo te države, če pa je upravičeni lastnik dividend rezidan 

druge države pogodbenice, tako obračunani davek ne preseSJ8 

10 odstotkov bruto zneska dividend. 

Ta odstavek ne vpliva na obdavčenje družbe v zvezi z dobičko"1, 

iz katerega se plačajo dividende. 
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iz d "d'v'dende", kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek 
do e'nic,.rudn'ških delnic, ustanoviteljskih delnic ali drugih pravic 
kom 0 v dobičkL1. k' n'so terjatve, in tudi dohodek iz drugih 
iz ?0

|
rac'is'<'h Pravic, ki se davčno obravnava enako kot dohodek 

rti„. , n'c Po zakonodaji države, katere rezident je družba, ki a'V|dende deli. 

J***« prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
viceni lastnik dividend, ki je rezident države pogodbenice, 

đi . u'e v drugi državi pogodbenici, katere rezident je družba, ki 
tej ri

6nt?e P'a(5uje, prek stalne poslovne enote v njej ali opravlja v 
te! rU^' dr^avi samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej 
p ,e de|ež, v zvezi s katerim se dividende plačajo, dejansko 
Prim 2aP S tako s,alno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem eru se uporabljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

Poanrtđar d°b'ček ali dohodek družbe, ki je rezident države 
ne "enice, izhaja iz druge države pogodbenice, ta druga država 
ra?Sni6 uves,i nobenega davka na dividende, ki jih plača družba, 
is dl ^-e se ,e dividende plačajo rezidentu te druge države ali če 
Pov V 2vez' s ka,er'rn se take dividende plačajo, dejansko 
niti 2an s stalno poslovno enoto ali stalno bazo v tej drugi državi, 
dob* Snie uves,i davka od nerazdeljenega dobička na nerazdeljeni 
do,.'5ek družbe, tudi če so plačane dividende ali nerazdeljeni 
last V ce'0,i a'' delno sestavljeni iz dobička ali dohodka, ki 
[j, ane v taki drugi državi. Nobena določba te konvencije se ne 
đob^ra2'a9a,i tak°. kot da državi pogodbenici preprečuje obdavčiti c®k, ki ga stalna poslovna enota v njej prenese iz države 

venri ce v skladu 2 določbami njene domače zakonodaje, 
pre 'ako obračunani davek v nobenem primeru ne sme 
v ®9a,i davka, ki se za dividende obračuna v državi pogodbenici adu z določbami drugega odstavka tega člena. 

11. člen 
obresti 

re ?
bres,i. ki nastanejo v državi pogodbenici in se izplačajo 

dn,„8ntu druge države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej t u9i državi. 

kato^9 obres1i Pa se lahko obdavčijo tudi v državi pogodbenici, v 
UDr 

n.Ostanejo, in v skladu z zakonodajo te države, če pa je 
takn V'^en' lastnik obresti rezident druge države pogodbenice, 

obračunani davek ne presega: 
^ ) 

,1° odstotkov bruto zneska obresti, če jih prejme finančna 
■nstitucija (vključno z zavarovalnico); 

b) i j- s odstotkov bruto zneska obresti v vseh drugih primerih. 

v (j!? 9lede na določbe drugega odstavka so obresti, ki nastanejo 
Plač aV' po9°dbenici in se rezidentu druge države pogodbenice al° za posojilo, ki ga je dala ali je zanj dala poroštvo: 
a' v Sloveniji: 

I? Vlada Republike Slovenije, 
!!| katera koli politična enota ali lokalna oblast, 
!"' Banka Slovenije, 
,v) Slovenska izvozna družba, 
v) katera koli institucija, za katero se vsakokrat dogovorita 

državi pogodbenici; 

^ na Tajskem: 

!) Vlada Tajske, 
"> katera koli politična enota ali lokalna oblast, 
|") Banka Tajske, 
v) Izvozno-uvozna banka Tajske, 

v) Državna hranilnica, 
vi) Državna stanovanjska banka, 
vii) katera koli institucija, za katero se vsakokrat dogovorita 

državi pogodbenici, 

oproščene davka v prvi omenjeni državi. 

4. Izraz "obresti", kot je uporabljen v tem členu, pomeni dohodek 
iz vseh vrst terjatev ne glede na to, ali so zavarovane s hipoteko, 
in ne glede na to, ali imajo pravico do udeležbe v dolžnikovem 
dobičku, in še posebej dohodek iz državnih vrednostnih papirjev 
ter dohodek iz obveznic ali zadolžnic, vključno s premijami in 
nagradami od takih vrednostnih papirjev, obveznic ali zadolžnic, 
kakor tudi vsak dohodek, ki se po davčni zakonodaji države 
pogodbenice, v kateri takšen dohodek nastane, obravnava kot 
dohodek od denarnih posojil. Kazni zaradi zamude pri plačilu se 
za namen tega člena ne štejejo za obresti. 

5. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
upravičeni lastnik obresti, ki je rezident države pogodbenice, 
posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri obresti nastanejo, 
prek stalne poslovne enote v njej ali opravlja v tej drugi državi 
samostojne osebne storitve iz stalne baze v njej ter je terjatev, v 
zvezi s katero se obresti plačajo, dejansko povezana s tako 
stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem primeru se 
uporabljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

6. Šteje se, da obresti nastanejo v državi pogodbenici, kadar je 
plačnik ta država, politična enota, lokalna oblast aii rezident te 
države. Kadar pa ima oseba, ki plačuje obresti, ne glede na to, ali 
je rezident države pogodbenice, v državi pogodbenici stalno 
poslovno enoto ali stalno bazo, v zvezi s katero je nastala 
zadolžitev, za katero se plačajo obresti ter take obresti krije taka 
stalna poslovna enota ali stalna baza, se šteje, da take obresti 
nastanejo v državi, v kateri je stalna poslovna enota ali stalna 
baza. 

7. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek obresti glede na 
terjatev, za katero se plačajo, presega znesek, za katerega bi se 
sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne 
bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni 
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej 
obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, 
pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

12. člen 
LICENČNINE IN AVTORSKI HONORARJI 

1. Licenčnine in avtorski honorarji, ki nastanejo v državi 
pogodbenici in se plačajo rezidentu druge države pogodbenice, 
se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 

2. Take licenčnine in avtorski honorarji pa se lahko obdavčijo tudi 
v državi pogodbenici, v kateri nastanejo, in v skladu z zakonodajo 
te države, če pa je upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih 
honorarjev rezident druge države pogodbenice, tako obračunani 
davek ne presega: 

a) 10 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev 
za uporabo ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih 
pravic za literarno ali umetniško delo, vključno s 
kinematografskimi filmi, predvajanjem v živo, filmi, trakovi ali 
drugimi sredstvi za uporabo ali reprodukcijo v zvezi z radijskim 
in televizijskim predvajanjem, in za uporabo ali pravico do 
uporabe industrijske, komercialne ali znanstvene opreme; 

b) 15 odstotkov bruto zneska licenčnin in avtorskih honorarjev 
v vseh drugih primerih. 
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3. Izraz "licenčnine in avtorski honorarji", kot je uporabljen v tem 
členu, pomeni plačila vsake vrste, prejeta kot povračilo za uporabo 
ali pravico do uporabe kakršnih koli avtorskih pravic za literarno, 
umetniško ali znanstveno delo, vključno s kinematografskimi filmi, 
predvajanjem v živo, filmi, trakovi ali drugimi sredstvi za uporabo 
ali reprodukcijo v zvezi z radijskim in televizijskim predvajanjem, 
katerega koli patenta, blagovne znamke, vzorca ali modela, načrta, 
tajne formule ali postopka ali za uporabo ali pravico do uporabe 
industrijske, komercialne ali znanstvene opreme ali za informacije 
o industrijskih, komercialnih ali znanstvenih izkušnjah. 

4. Določbe prvega in drugega odstavka se ne uporabljajo, če 
upravičeni lastnik licenčnin in avtorskih honorarjev, ki je rezident 
države pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici, v kateri 
licenčnine in avtorski honorarji nastanejo, prek stalne poslovne 
enote v njej ali v tej drugi državi opravlja samostojne osebne 
storitve iz stalne baze v njej ter je pravica ali premoženje, v zvezi 
s katerim se licenčnine in avtorski honorarji plačajo, dejansko 
povezano s tako stalno poslovno enoto ali stalno bazo. V takem 
primeru se uporabljajo določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

5. Šteje se, da so licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi 
pogodbenici, kadar je plačnik ta država, politična enota, lokalna 
oblast ali rezident te države. Kadar pa ima oseba, ki plačuje 
licenčnine in avtorske honorarje, ne glede na to, ali je rezident 
države pogodbenice, v državi pogodbenici stalno poslovno enoto 
ali stalno bazo, v zvezi s katero je nastala obveznost za plačilo 
licenčnin in avtorskih honorarjev ter take licenčnine in avtorske 
honorarje krije taka stalna poslovna enota ali stalna baza, se 
šteje, da so take licenčnine in avtorski honorarji nastali v državi, 
v kateri je stalna poslovna enota ali stalna baza. 

6. Kadar zaradi posebnega odnosa med plačnikom in upravičenim 
lastnikom ali med njima in drugo osebo znesek licenčnin in 
avtorskih honorarjev glede na uporabo, pravico ali informacijo, 
za katero se plačujejo, presega znesek, za katerega bi se 
sporazumela plačnik in upravičeni lastnik, če takega odnosa ne 
bi bilo, se določbe tega člena uporabljajo samo za zadnji omenjeni 
znesek. V takem primeru se presežni del plačil še naprej 
obdavčuje v skladu z zakonodajo vsake države pogodbenice, 
pri čemer je treba upoštevati druge določbe te konvencije. 

13, člen 
KAPITALSKI DOBIČKI 

1. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice ustvari z odtujitvijo 
nepremičnin, ki so omenjene v 6. členu in so v drugi državi 
pogodbenici, se lahko obdavči v tej drugi državi. 

2. Dobiček iz odtujitve premičnin, ki so del poslovnega premoženja 
stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države pogodbenice v 
drugi državi pogodbenici, ali premičnin, ki se nanašajo na stalno 
bazo, ki jo ima rezident države pogodbenice v drugi državi 
pogodbenici za opravljanje samostojnih osebnih storitev, vključno 
z dobičkom iz odtujitve take stalne poslovne enote (same ali s 
celotnim podjetjem) ali take stalne baze, se lahko obdavči v tej 
drugi državi. 

3. Dobiček, ki ga podjetje države pogodbenice ustvari z odtujitvijo 
ladij ali letal, s katerimi se opravljajo prevozi v mednarodnem 
prolnetu, ali premičnin, ki se nanašajo na opravljanje prevozov s 
takimi ladjami ali letali, se obdavči samo v tej državi. 

4. Dobiček, ki ga rezident države pogodbenice ustvari z odtujitvijo 
delnic ali primerljivih deležev v družbi, katere premoženje v 
glavnem ali pretežno sestavljajo nepremičnine v drugi državi 
pogodbenici, kot so omenjene v 6. členu, se lahko obdavči v tej 
drugi državi. 

5. Dobiček iz odtujitve premoženja, ki ni premoženje, navede"0 

prvem, drugem, tretjem in četrtem odstavku tega člena, se obdav 

samo v državi pogodbenici, katere rezident je oseba, ki odtuj 
premoženje. 

14. člen 
SAMOSTOJNE OSEBNE STORITVE 

1. Dohodek, ki ga dobi rezident države pogodbenice iz poklic*1. 
storitev ali drugih samostojnih dejavnosti, se obdavči samo v ' I 
državi, razen v naslednjih primerih, ko se tak dohodek lah* 
obdavči tudi v drugi državi pogodbenici: 

a) če ima v drugi državi pogodbenici stalno bazo za opravlja0)8 

svojih dejavnosti, ali 

b) če se zadržuje v drugi državi pogodbenici v obdobju ®J| 
obdobjih, ki skupno trajajo 183 dni ali več v katerem k" 
obdobju dvanajstih mesecev, ki se začne ali konča 
določenem davčnem letu; v takem primeru se v tej dru9 
državi lahko obdavči samo toliko dohodka, kot ga je doseS 
s svojimi dejavnostmi v tej drugi državi. 

2. Izraz "poklicne storitve" vključuje še posebej samostoj"® 
znanstvene, literarne, umetniške, izobraževalne ali pedagog 
dejavnosti kot tudi samostojne dejavnosti zdravnikov, odvetnik"1 

inženirjev, arhitektov, zobozdravnikov in računovodij. 

15- člen 
ODVISNE OSEBNE STORITVE 

1. Ob upoštevanju določb 16., 18., 19., 20. in 21. člena se p'a^6' 
mezde in drugi podobni prejemki, ki jih dobi rezident držaji 
pogodbenice iz zaposlitve, obdavčijo samo v tej državi, razen 
se zaposlitev ne izvaja v drugi državi pogodbenici. 6® ? 
zaposlitev izvaja tako, se lahko tako pridobljeni prejemki obdavči 
v tej drugi državi. 

2. Ne glede na določbe prvega odstavka se prejemek, ki ga d°b' 
rezident države pogodbenice iz zaposlitve, ki se izvaja v dru9 
državi pogodbenici, obdavči samo v prvi omenjeni državi, če: 

a) je prejemnik navzoč v drugi državi v obdobju ali obdobji^ Jjj 
ne presegajo skupno 183 dni v katerem koli obdobju dvanajs" 
mesecev, ki se začne ali konča v določenem davčnem l®tu' 
In 

b) prejemek plača delodajalec, ki ni rezident druge države, a'' 
se plača v njegovem imenu in 

c) prejemka ne krije stalna poslovna enota ali stalna baza, ki l° 
ima delodajalec v drugi državi. 

3. Ne glede na prejšnje določbe tega člena se lahko prejemek, k' 
izhaja iz zaposlitve na ladji ali letalu, s katerim podjetje držav. 
pogodbenice opravlja prevoze v mednarodnem prometu, obdav 
samo v tej državi. 

16, člen 
PLAČILA DIREKTORJEM 

Plačila direktorjem in druga podobna plačila, ki jih dobi rezidsn' 
države pogodbenice kot član uprave družbe, ki je rezident dru9 
države pogodbenice, se lahko obdavčijo v tej drugi državi. 
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17. člen 
UMETNIKI IN ŠPORTNIKI 

đob|er
9'ede na določbe 14. in 15. člena se lahko dohodek, ki ga 

j6gl e*!?ent države pogodbenice kot nastopajoči izvajalec, kot 
kot j . radijski ali televizijski umetnik ali glasbenik, ali 

'2 ,ak®nih osebnih dejavnosti, ki jih izvaja v drugi ' Pogodbenici, obdavči v tej drugi državi. 

i4fa|arSedohodek iz osebnih dejavnosti, ki jih izvaja nastopajoči 
izVaj ,ec a'| športnik kot tak, ne pripiše samemu nastopajočemu 
d°lo - ali športniku, temveč drugi osebi, se ta dohodek kljub 
vitgt« am 7''14- in 15. člena lahko obdavči v državi pogodbenici, n Potekajo dejavnosti nastopajočega izvajalca ali športnika. 

Se'đoh'eC'e na določbe P^ega in drugega odstavka tega člena pa 
storite 0Cle^' 9a rezident države pogodbenice dobi iz osebnih 
državj

V 01 nastopajoči izvajalec ali športnik, obdavči samo v tej 
v 0^. P°3°dbenici, če storitve v drugi državi pogodbenici izvaja 
drža, Pro9rama kulturne ali športne izmenjave, ki ga odobrita 1 Pogodbenici. 

18. člen 
POKOJNINE 

in ^števanju določb drugega odstavka 19. člena se pokojnine 
Po9odh' Podobni prejemki, ki se plačajo rezidentu države oenice za preteklo zaposlitev, obdavčijo samo v tej državi. 

19. člen 
DRŽAVNA SLUŽBA 

a) p|ače, mezde in drugi podobni prejemki razen pokojnin, 
ki jih plačuje država pogodbenica ali njena politična enota 
ali lokalna oblast posamezniku za storitve, ki jih opravi za 
,0 državo ali enoto ali oblast, se obdavčijo samo v tej 
državi. 

^ Take plače, mezde in drugi podobni prejemki pa se 
obdavčijo samo v drugi državi pogodbenici, če se storitve 
opravljajo v tej državi in je posameznik rezident te države, 
ki: 

|) je državljan te države ali 
'0 ni postal rezident te države samo zaradi opravljanja 

storitev. 
a) Vsaka pokojnina, ki jo plača država pogodbenica ali njena 

Politična enota ali lokalna oblast ali ki se plača iz njihovih 
skladov posamezniku za storitve, opravljene za to državo 
ali enoto ali oblast, se obdavči samo v tej državi. 

^ Taka pokojnina pa se obdavči samo v drugi državi 
Pogodbenici, če je posameznik rezident in državljan te 
države. 

in 15-i 16., 17. in 18. člena se uporabljajo za plače, mezde 
v 2v Podobne prejemke ter za pokojnine za storitve, opravljene 
lok=i *' s pos|i države pogodbenice ali njene politične enote ali Kalne oblasti. 

2Q. člen 
BBOfesorji. učitelji in raziskovalci 

1. p0 
r®zid amezni'<' ki je ali je bil tik pred obiskom države pogodbenice 
OZir0

6nt dru9e države pogodbenice in na povabilo univerze, višje 
visoke šole, šole ali druge podobne izobraževalne 

ustanove, ki jo priznava pristojni organ prve omenjene države 
pogodbenice, obišče prvo omenjeno državo pogodbenico za 
obdobje, ki ni daljše od dveh let, samo zaradi poučevanja ali 
raziskovanja ali obojega v taki izobraževalni ustanovi, se v prvi 
omenjeni državi pogodbenici ne obdavči za prejemke za tako 
poučevanje ali raziskovanje. 

2. Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za prejemke od 
raziskovanja, če tako raziskovanje posameznik izvaja predvsem 
v zasebno korist določene osebe ali oseb. 

21. člen 
STUDENTI 

1. Posameznik, ki je ali je bil tik pred obiskom države pogodbenice 
rezident druge države pogodbenice in obišče prvo omenjeno 
državo pogodbenico samo zaradi: 

a) študija na univerzi ali drugi priznani izobraževalni ustanovi ali 

b) usposabljanja, da bi izpolnil pogoje za opravljanje poklica 
oziroma dejavnosti, ali' 

c) študija ali raziskovanja kot prejemnik podpore, dodatka ali 
nagrade vladne, verske, dobrodelne, znanstvene, literarne 
ali izobraževalne organizacije, 

je v prvi omenjeni državi pogodbenici oproščen davka na: 

i) plačila iz tujine za svoje vzdrževanje, izobraževanje, študij, 
raziskovanje ali usposabljanje; 

ii) podporo, dodatek ali nagrado vladne, verske, dobrodelne, 
znanstvene, literarne ali izobraževalne organizacije. 

2. Glede podpor, štipendij in prejemkov iz zaposlitve, ki niso zajeti 
v prvem odstavku tega člena, je študent ali pripravnik med takim 
izobraževanjem ali usposabljanjem upravičen do enakih 
oprostitev, olajšav ali zmanjšanj za davke, kot jih imajo rezidenti 
države pogodbenice, v kateri je na obisku. 

22- Člen 
PRggi dohopki 

1. Deli dohodka rezidenta države pogodbenice, ki nastanejo kjer 
koli in niso obravnavani v predhodnih členih te konvencije, se 
obdavčijo samo v tej državi. 

2. Določbe prvega odstavka se ne uporabljajo za dohodek, ki ni 
dohodek iz nepremičnin, kot so opredeljene v drugem odstavku 
6. člena, če prejemnik takega dohodka, ki je rezident države 
pogodbenice, posluje v drugi državi pogodbenici prek stalne 
poslovne enote v njej ali v tej drugi državi opravlja samostojne 
osebne storitve iz stalne baze v njej in je pravica ali premoženje, 
za katero se plača dohodek, dejansko povezano s tako stalno 
poslovno enoto ali stalno bazo. V takem primeru se uporabljajo 
določbe 7. ali 14. člena, odvisno od primera. 

23- člen 
ODPRAVA DVOJNEGA OBDAVČEVANJA 

1. Dvojno obdavčevanje se odpravi tako: 

a) kadar rezident države pogodbenice dobi dohodek, ki se v 
skladu z določbami te konvencije lahko obdavči v drugi državi 
pogodbenici, prva omenjena država dovoli kot odbitek od 
davka od dohodka tega rezidenta znesek, ki je enak davku 
od dohodka, plačanemu v tej drugi državi. 
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Tak odbitek v nobenem primeru ne sme presegati tistega dela 
davka od dohodka, ki je bil izračunan pred odbitkom, pripisanim 
dohodku, odvisno od primera, ki se lahko obdavči v tej drugi 
državi; 

b) kadar je v skladu s katero koli določbo te konvencije dohodek, 
ki ga dobi rezident države pogodbenice, oproščen davka v 
tej državi, lahko ta država pri izračunu davka od preostalega 
dohodka takega rezidenta vseeno upošteva oproščeni 
dohodek. 

2. Za namene pododstavka a) prvega odstavka se šteje, da izraz 
"davek, plačan v drugi državi pogodbenici" vključuje kakršen koli 
znesek, ki bi ga bilo treba plačati v tej državi pogodbenici, a je bil 
znižan ali oproščen v skladu s posebno zakonodajo o spodbudah 
za pospeševanje gospodarskega razvoja v taki državi, ki velja 
na datum podpisa te konvencije. Določbe tega odstavka se 
uporabljajo samo v obdobju desetih let, ki se začne prvi dan 
januarja obdavčljivega leta, ki sledi letu, v katerem začne veljati 
konvencija. To obdobje lahko pristojna organa s skupnim 
dogovorom podaljšata. 

omogoča domače pravo teh držav, predloži zadevo pristojnem 
organu države pogodbenice, katere rezident je, ali če se_nj 
primer nanaša na prvi odstavek 24. člena, tiste drža ^ 
pogodbenice, katere državljan je. Zadeva mora biti predložena 
treh letih od prvega uradnega obvestila o dejanju, ki je imelo 
posledico obdavčevanje, ki ni v skladu z določbami konvencij®' 

2. Pristojni organ si, če se mu zdi ugovor upravičen in če sam 
more priti do zadovoljive rešitve, prizadeva rešiti primer s skupi" ^ 
dogovorom s pristojnim organom druge države pogodbenic® 
namenom izogniti se obdavčevanju, ki ni v skladu s konvendt 

3. Pristojna organa držav pogodbenic si prizadevata s skupn'"' 
dogovorom razrešiti kakršne koli težave ali dvome, ki nastanil 
pri razlagi ali uporabi konvencije. Prav tako se lahko med sec° 
posvetujeta o odpravi dvojnega obdavčevanja v primerih, k1' 
konvencija ne predvideva. 

4. Pristojna organa držav pogodbenic lahko neposred11® 
komunicirata med seboj, da bi dosegla dogovor v smislu prejsnj 
odstavkov. 

24. člen 
ENAKO OBRAVNAVANJE 

1. Državljani države pogodbenice ne smejo biti v drugi državi 
pogodbenici zavezani kakršnemu koli obdavčevanju ali kakršni 
koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj obremenjujoča, 
kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem povezane zahteve za 
državljane te druge države v enakih okoliščinah, še zlasti glede 
rezidentstva.Ta določba se ne glede na določbe 1. člena uporablja 
tudi za osebe, ki niso rezidenti ene ali obeh držav pogodbenic. 

2. Obdavčevanje stalne poslovne enote, ki jo ima podjetje države 
pogodbenice v drugi državi pogodbenici, ne sme biti manj ugodno 
v tej drugi državi, kot je obdavčevanje podjetij te druge države, ki 
opravljajo enake dejavnosti. Ta določba se ne razlaga, kot da 
zavezuje državo pogodbenico, da prizna rezidentom druge 
države pogodbenice kakršne koli osebne olajšave, druge olajšave 
in zmanjšanja za davčne namene zaradi osebnega stanja ali 
družinskih obveznosti, ki jih priznava svojim rezidentom. 

3. Razen kadar se uporabljajo določbe prvega odstavka 9. člena, 
šestega odstavka 11. člena ali šestega odstavka 12. člena, se 
obresti, licenčnine in avtorski honorarji ter druga izplačila, ki jih 
plača podjetje države pogodbenice rezidentu druge države 
pogodbenice, pri določanju obdavčljivega dobička takega podjetja 
odbijejo pod istimi pogoji, kot če bi bili plačani rezidentu prve 
omenjene države. 

4. Podjetja države pogodbenice, katerih kapital je v celoti ali delno, 
neposredno ali posredno v lasti ali pod nadzorom enega ali več 
rezidentov druge države pogodbenice, ne smejo biti v prvi 
omenjeni državi zavezana kakršnemu koli obdavčevanju ali 
kakršni koli zahtevi v zvezi s tem, ki je drugačna ali bolj 
obremenjujoča, kot so ali so lahko obdavčevanje in s tem 
povezane zahteve do drugih podobnih podjetij prve omenjene 
države. 

5. Določbe tega člena se uporabljajo samo za davke iz te 
konvencije. 

26. člen 
IZMENJAVA INFORMACIJ 

1. Pristojna organa držav pogodbenic si izmenjavata ta*® 
informacije, ki so potrebne za izvajanje določb te konvencij® 
domače zakonodaje držav pogodbenic glede davkov, za kat® 
se uporablja konvencija, če obdavčevanje na tej podlagi fl 
nasprotju s konvencijo. Izmenjava informacij ni omejena 5 ' 
členom. Vsaka informacija, ki jo prejme država pogodbenica, 
obravnava kot tajnost na isti način kot informacije, pridobljena r 
domači zakonodaji te države, in se razkrije samo osebam 
organom (vključno s sodišči in upravnimi organi), udeleženim P 
odmeri ali pobiranju, izterjavi ali pregonu ali pri odločanju o pritožb3 

glede davkov, za katere se uporablja konvencija. Te osebe 3 

organi uporabljajo informacije samo v te namene. Informacije lan 
razkrijejo v sodnih postopkih ali pri sodnih odločitvah. 

2. V nobenem primeru se določbe prvega odstavka ne razlag3'0, 

kot da nalagajo državi pogodbenici obveznost: 

a) da izvaja upravne ukrepe, ki niso v skladu z zakonodaj0 |0 

upravno prakso te ali druge države pogodbenice, 

b) da priskrbi informacije, ki jih ni mogoče dobiti po zakonski a' 
običajni upravni poti te ali druge države pogodbenice, 

c) da priskrbi informacije, ki bi razkrile kakršno koli trgovinsK": 
poslovno, industrijsko, komercialno ali poklicno skrivnost 
trgovinske postopke, ali informacije, katerih razkritje bi bi|0 

nasprotju z javnim redom. 

27. $U?n 
ČLANI DIPLOMATSKIH PREDSTAVNIŠTEV IN 

KONZULATOV 

Nobena določba te konvencije ne vpliva na davčne ugodno5'' 
članov diplomatskih predstavništev ali konzulatov po splošn' 
pravilih mednarodnega prava ali določbah posebnih sporazum0 • 

25, člen 
POSTOPEK SKUPNEGA DOGOVORA 

1. Kadar oseba meni, da imajo ali bodo imela dejanja ene ali obeh 
držav pogodbenic zanjo za posledico obdavčevanje, ki ni v skladu 
z določbami te konvencije, lahko ne glede na sredstva, ki ji jih 

28. člgn 
ZAČETEK VELJAVNOSTI 

1. Vsaka država pogodbenica drugo uradno obvesti, da so končaj 
postopki, ki so po njenem pravu potrebni za začetek veljavno5 

te konvencije. Ta konvencija začne veljati na datum zadnja9 
uradnega obvestila. 
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Določbe te konvencije se uporabljajo: 
2vezi z davki, odtegnjenimi pri viru, za zneske dohodka, 

obijene prvi dan januarja ali po njem v koledarskem letu, ki 
i le,u, v katerem začne veljati konvencija, in 

' V,ZV0zi z drugimi davki od dohodka za take davke, ki se 
Vračunajo: 

j) v Sloveniji za katero koli davčno leto in 
' na Tajskem za katero koli davčno leto ali obračunsko 

obdobje, 

kise - začne prvi dan januarja ali po njem v koledarskem letu, ki 
e,U' v katerem začne veljati konvencija. 

29. člen 
PRENEHANJE VELJAVNOSTI 

d J® konvencija velja za nedoločen čas, vendar lahko katera koli 
Pošr 3 P°9°c"3enica drugi državi pogodbenici po diplomatski poti 
koli k f"Sno °»ves*lo o odpovedi 30. junija ali pred tem v katerem 
l(0nv°|)

edarskern letu po petih letih od datuma začetka veljavnosti 

2v 'akem 

a) 
primeru se konvencija preneha uporabljati: 

v zvezi z davki, odtegnjenimi pri viru, za zneske dohodka, 

dobljene prvi dan januarja ali po njem v koledarskem letu, ki 
sledi letu, v katerem je bilo dano obvestilo o odpovedi, in 

b) v zvezi z drugimi davki od dohodka za take davke, ki se 
obračunajo: 

i) v Sloveniji za katero koli davčno leto in 
ii) na Tajskem za katero koli davčno leto ali obračunsko 

obdobje, 

ki se začne prvi dan januarja ali po njem v koledarskem letu, ki 
sledi letu, v katerem je bilo dano obvestilo o odpovedi. 

V DOKAZ NAVEDENEGA sta podpisana, ki sta bila za to pravilno 
pooblaščena, podpisala to konvencijo. 

Sestavljeno v dveh izvirnikih v Ljubljani dne 11. julija 2003 v 
slovenskem, tajskem in angleškem jeziku, pri čemer so vsa 
besedila enako verodostojna. Pri različni razlagi besedil prevlada 
angleško besedilo. 

Za Vlado 
Republike Slovenije: 

Dr. Dimitrij Rupel, l.r. 
minister za zunanje zadeve 

Za Vlado 
Kraljevine Tajske: 

Dr. Surakiart Sathirathai, l.r. 
minister za zunanje zadeve 

3. člen 

'dajanje konvencije skrbi Ministrstvo za finance. 

4. člen 

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

Konvencija med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine 
Tajske o izogibanju dvojnega obdavčevanja in preprečevanju 
davčnih utaj v zvezi z davki od dohodka je bila podpisana v 
Ljubljani 11. julija 2003. Konvencijo sta podpisala dr. Dimitrij Rupel, 
minister za zunanje zadeve Republike Slovenije in dr. Surakiart 
Sathirathai, minister za zunanje zadeve Kraljevine Tajske. 

Konvencija ureja: 

- razdelitev pravic obdavčevanja med državama 
pogodbenicama; 

- odpravo dvojnega obdavčevanja dohodkov fizičnih in pravnih 
oseb - rezidentov Republike Slovenije in Kraljevine Tajske; 

■ preprečevanje davčnih utaj v državah pogodbenicah; 

- preprečevanje diskriminacije na davčnem področju; 

■ izmenjavo davčnih informacij, potrebnih za izvajanje določb 
te konvencije in domače zakonodaje, ki se nanaša na davke, 
ki so pokriti s konvencijo; 

- postopek skupnega dogovora, ki omogoča odp'^° 
nesporazumov v zvezi z izvajanjem določb te konvencij* 

Konvencija začne veljati na datum zadnjega uradnega obvesti% 
s katerim država pogodbenica drugo uradno obvesti, da s 

končani postopki, ki se po njenem pravu potrebni za zač®' 
veljavnosti konvencije. Konvencija velja za nedoločen čas. Kata 
koli država pogodbenica lahko drugi državi pogodbenici P 
diplomatski poti pošlje pisno obvestilo o odpovedi 30. junija * 
pred tem datumom v katerem koli koledarskem letu po petih la1 

od datuma začetka veljavnosti konvencije. 

Zaradi sklenitve te konvencije ne nastanejo nobeni stroški ozi'0^1 

finančne obveznosti. 

Ta konvencija se uporablja v skladu z notranjo zakonodajo d(& 
pogodbenic in zanjo ne bo imela posledic. 

Konvencijo ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 

Konvencija ni predmet usklajevanja s pravnim redom Evropi6 

unije. 
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