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SKLEP IN IZJAVA
Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi »brionske« deklaracije
Skupščina Republike Slovenije je na
se// vseh zb
f™?"'
orov dne
10. julija
1991 obravnavala Skupno
deklaracijo,
izhajajočo iz dogovorov med ministrsko
trojko Evropske skupnosti in predstavniki vseh strani, ki so neposredno vključene v jugoslovansko krizo, na Brionih
7. juhja 1991 in sprejela naslednji
SKLEP
1. Skupščina Republike Slovenije
v celoti sprejema Skupno deklaracijo
vključno s prilogama I in II.
2. Skupščiha Republike Slovenije bo
o tem svojem sklepu obvestila ministrsko
trojko Evropske skupnosti.
3. V zvezi s svojim pristankom na določbe Skupne deklaracije sprejema
Skupščina Republike Slovenije naslednjo
IZJAVO
- Pravica do samoodločbe Republike
Slovenije ni bila nikoli sporna za nobeno
jugoslovansko republiko ali organ SFRJ
ccd izrecno
tudinačin
v Ustavi
SFRJ.
PredmetPodarjena
spora je samo
uveljavitve te pravice. Potrditev tega stališča
vidi Skupščina Republike Slovenije tudi
v ugotovitvi Skupne deklaracije, da »le
narodi Jugoslavije in zgolj oni sami lahko
odločajo o svoji prihodnosti«.
- Odločitev prebivalcev Republike
Slovenije, sprejeta na plebiscitu dne 23.
decembra 1990, je z velikansko večino
88,5% vseh prebivalcev nesporno pokazala, da prebivalci Slovenije želijo živeti
v samostojni in neodvisni državi.
- Skupščina Republike Slovenije je
s posebno resolucijo ponudila vsem re-

publikam v Jugoslaviji začetek pogajanj
o sporazumni razdružitvi in;o načinu urejanja prihodnjih medsebojnih odnosov
v kakršnikoli institucionalizirani obliki od
možne konfederacije do gospodarske
skupnosti. Ker na to svojo ponudbo ni
dobila odgovora, je morala v skladu z določili Zakona o plebiscitu,in z izidom plebiscita dne 25. junija 1991 razglasiti svojo
neodvisnost ter sprejeti ukrepe za uveljavitev neodvisnosti.
— Zvezne oblasti se tudi po tem dejanju niso bile pripravljene pogajati o osamosvojitvi Slovenije, čeprav je Republika
Slovenija 25. junija ponovila svoj predlog
za pogajanja, temveč so proti Sloveniji
nastopile z oboroženo silo. Glavni cilj
operacij JLA so bili: spremeniti obstoječi
režim na mejnih prehodih, ki je bil skladen tako z zakoni SFRJ kot z zakoni
Republike Slovenije; uvesti zaporo meja
Slovenije z drugimi državami ter odrezati
Slovenijo od komunikacij s svetom, da bi
ji potem JLA lahko vsilila svoje pogoje
s povsem jasnim političnim namenom
preprečiti osamosvojitev Republike Slovenije. JLA-je doživela neuspeh in pristala na prekinitev ognja, ni pa bila in še
vedno ni pripravljena imenovati svojih
predstavnikov v komisijo za nadzor nad
spoštovanjem prekinitve ognja pač pa še
grozi z novim množičnim napadom
z uporabo vseh sredstev, ki jih ima na
razpolago in na vse cilje; tudi civilne.
- Ker želi preprečiti nadaljnje prelivanje krvi in še vedno vztraja pri ponujenem stališču, naj se vprašanja osamosvojitve Slovenije uredijo s pogajanji in na
demokratičen način, je Republika Slovenija sprejela usluge ministrske trojke
Evropske skupnosti in za devetdeset dni

ustavila nadaljnjo implementacijo svojih
ustavnih aktov o osamosvojitvi.
' Skupščina Republike Slovenije izraža vse dolžno priznanje Evropski skupnosti za vložene napore za miroljubno
razrešitev jugoslovanske krize in posebej
pričakuje, da bo Evropska skupnost
s svoje strani storila vse, kar je v njeni
moči, da se prepreči nasilje JLA nad Slovenijo.
- Prekinitev ognja in ustavitev vseh
sovražnih dejavnosti oboroženih sil proti
Republiki Sloveniji razume Skupščina
Republike Slovenije kot obveznost za vse
strani in bo zato sleherno dopolnjevanje
vojaških garnizij z dovajanjem novih enot
iz drugih delov Jugoslavije na ozemlju
Slovenije smatrala za flagrantno kršitev
prekinitve ognja in obveznosti, ki izhajajo
iz brionske Skupne deklaracije.
- ~L S^uda
Pščina
Republikeskupnost
Slovenijeposepričakuje,
bo Evropska
bej pozorna zlasti do naslednjih odprtih
vprašanj:
- pospešena mobilizacija rezervneoa
sestava JLA, zlasti v republiki Srbiji;
- zagotavljanje varnosti starešinam in
vojakom JLA, ki so v času vojne zapustili
enote JLA;
- vrnitev vojakov JLA, ki so državljani
Republike Slovenije, brez kakršnihkoli
sankcij na njihove domove in
- Povračilo škode, ki je bila Republiki
Sloveniji in njenim državljanom povzročena v času intervencije JLA.
. ~ Skupščina Republike Slovenije sprejema brionsko Skupno deklaracijo brez
rezerv in pogojev ter s tem izraža svoje
polno zaupanje v dobronamernost
Evropske skupnosti.
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Predlog za izdajo zakona o DAVKU OD PROMETA PROIZVODITE
STORITEV z osnutkom zakona - ESA 41 /
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 98. seji
dne 28. junija 1991 določil besedilo:
PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O DAVKU OD PROMETA PROIZVODOV IN STORITEV Z OSNUTKOM ZAkPvam ga pošiljamo v obravnavo na P0^' P™® alinee
215 člena drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena
poslovnika Skupščina Republike S'ovenije v zvezi z dru^
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Izvršni'svefSkupščine Republike Slovenije je na Podla9'
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike

Slovenije in na podlagi 220; in 221 ^na
poslovnika
b c
Skupščine Republike Slovenija določil,
°? > kot i
govi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles so
-6'Dušan ŠEŠOK, član Izvršnega sveta in minister za fi-3 Alenka MARKIČ, namestnica ministra za finance,
- Zvonko DRAKSLER, svetovalec Izvšrnega sveta v mini-f Marija FERLEZ, svetovalka Izvršnega sveta v Mmistr-V|van ROJO direktor Republiške uprave za družbene
prihodke.

Predloa za izdajo zakona o davku od prometa proizvodov in
storitev z osnutkom zakona bodo obravnavali Druzbenopohtični zbor Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakono
dajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za proračun in javne finance kot matično delovno telo.

POVZETEK
C nredlooom za izdajo zakona o davku od prometa proizvodov^?n »TorSev se ureja sistem pr^etnega davka
v Republiki Sloveniji. Gre za nadaiievanie
reforme ki smo jo v Republiki Sloven.p začeli v letu 199U.
Končni cili reforme na področju prometnega davka je

"T.
Drehod na davek od dodane vrednosti.
nas
Osnovne značilnosti predlaganih rešitev so
'®^"|e..l
os dne a,
1 Sistem prometnega davka je sistem P. '® ?. Kot
enofaznega davka, ki se plačuje v končni potrošnji. Kot
končna Dotrošnia se pod posebnimi pogon ne šteje le
nakup reprodukdjskega materiala za proizvodni proces,
nakup proizvodov za nadaljnjo prodajo ter izvoz proizvo
frtSSR torej obdavčen ves promet ^izvodov in
vezane predvsem na mednarodno sprejetje konvencije
alede izvzemanja iz obdavčitve.
Kruto
3. Davčna osnova je prodajna cenat „•[vsi
olačilo ki se plača prodajalcu, v katero so vključeni vs
odvisni stroški vključno s carino in drugim, uvoznim,
daiatvami če gre za uvoz proizvodov. Ravno tako je pri
prometu storitev davčna osnova celotno bruto plačilo, ki
se plača za opravljeno storitev.

4. Davčni zavezanec je tisti, ki proda proizvod končnemu potrošniku oziroma tisti, ki opravi storitev.
5. Davčne stopnje so proporcionalne in se dolocaio
v odstotku od davčne osnove.
6. V tarifi, ki je sestavni del zakona je predlagano sedem
tarifnih številk za proizvode in pet tarifnih številk za
storitve.
Tarifa za proizvode
.
Vsi proizvodi so razvrščeni v glavnem v štiri tarifne
številke. Splošna stopnja (tar. št. 1) je predlagana v višini
20% (do 31. 12. 1991 je predlagana stopnja 25/o), niz|a
stopnja v višini 10% (tar. št. 2) je predlagana za proizvode, ki imajo poseben socialen, ekološki ali z vidika
porabe energije raiconalen pomen; na|niz|a stopnja
v višini 5% (tar. št. 3) je predlagana predvsem za^proizvode, ki pomembno vplivajo nazivlienjskistandarclprebivalstva; višja stopnja (tar. št. 4) v visim 32/o vdo 31. 2.
1992 je predlagana stopnja 40%, razen za osebne avtomobile), je predlagana za proizvode, ki niso najnujnejši
za preživljanje.
. .
Posebne tarifne številke so predvidene za naftne derivate tobačne izdelke in močne alkoholne pijace, kjer pa
so tako kot v drugih državah predvidene relativno visoke
stopnje.
Tarifa za storitve
Predlagana je obdavčitev vseh storitev po splošni stopnji 5%, razen za promet vrednostnih papirjev (0,1 /o),
bančnih, kreditnih in borznih storitev (3%), posredniških,
agencijskih, zastopniških in komisijskih storitev ter iger
na srečo (20%).

PREDLOG ZA IZDA.IO ZAKONA o davku od prometa proizvodov in storitev
ZAKON O DAVKU OD PROMETA PROIZVODOV IN STORITEV
1. USTAVNA PODLAGA
Ustavna podlaga za sprejetje zakona je utemeljena
v naslednjih določbah ustave Republike Slovenije oziroma
ustavnih amandmajev k ustavi Republike Slovenije^
- drugi odstavek 1. točke XCIX. amandmaja k ustavi Republike Slovenije, kjer je določeno, da Skupščina Repubhke
Slovenije z zakoni samostojno ureja vsa razmerja skupnega
poročevalec

pomena za državljane Republike Slovenije, njihove organizacije in skupnosti in tudi tista razmerja, katerih urejanje je bilo
doslej preneseno na organe SFRJ;
- druai odstavek 1. točke amandmaja XXXII, kjer je dolo
čeno, da sistem davkov, taks in drugih davščin ter prispevkov
določa zakon;
•- 7 točka prvega odstavka 321. člena ustave, kjer je določeno da Republika Slovenija z zakonom ureja razmerja davčnega sistema in sistema financiranja družbenopolitičnih
skupnosti.
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in storitev je prehod na večfazni prometni davek (davek od
dodane vrednosti - value-added tax, Mehrvvehrtsteuer)
zaenkrat pa se obdrži enofazni prometni davek. Uvedba davka
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Davek od prometa storitev
za ZaiSo
Obdavčitev določenih proizvodov
Obdavčitev monopolnih proizvodov kot so naftni derivati
tobačni izdelki in alkohol, zavzema v obdavčitvi prometa
posebno mesto V strukturi prihodkov je njihova obdavčitev
predstavljala velik del. Ti proizvodi so običajno obdavčeni po
sistemu akciz (trošarin), to je specifičnih davkov, ki se odmerjajo v nominalnem znesku, ne pa v % od davčne osnove
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„„uaniskih hišah ekološko primarni proizvodi (detergenti
ESz te.51. in min.rSn. vode te, vino. Predi.gamo, da se
zadnja dva proizvoda obdavčila po nizj, stopnji od SP'°S"®'

ialci) so na podlagi zakona o dohodnini dolžni voditi nekatere
poslovne evidence, ki pa ne omogočajo v celoti preg'ednostj
nad obračunom in plačilom prometnega davka. Zato je
v zakonu predvideno pooblastilo republiškega sekretarja za
finance da predpiše posebne evidence, tako, da bo enako ko
za pravne osebe omogočena kontrola obračuna plačila prom
Nadal]edsoVvazakonu predvidene posebne določbe za fmčne
nsebe - oroizvajalce vina in zganja in za fizične osebe, k
opravljajo promet z lasom in gozdnimi !.snlm, sort.men,,
Le-te so dolžne davčnim organom v 7 dneh po Poteku
vsakpaa meseca napovedati promet vseh količin ki je 011
opravljen v predhodnem mesecu neposredno s končnimi
PO
Vzakonueso0nbrdareado^Veenki načini plačevanja davkov, ki
si Tih davčni zavezanec izbere, upoštevaje značilnost, svoje"
dejavnosti ravnanja v primerih prehoda iz enega načina pla
čelanja na drugega, ipd. V izogib možnim izogibanjem
plačila
davka, izbranega načina ni mogoče spre™n|atM™dč'|1dane
Z zakonom so določene tudi zamudne obesti <S« ■dane
obveznosti niso vplačane v roku, in sicer v višini 0,5 /o na dan
V zakonu so nadalje določbe glede ravnanja v posebnih
primerih, zastaranja in pravnih sredstev.

°-Svsi prehrambeni proizvodi, razen nekaterih, ki so vkljuSKn'SKSln'S.v. plenice in d,u9o
'
perilo za dojenčke, otroški vozički,
- šolske potrebščine,
- kniige, brošure in publikacije,
- izvirna umetniška dela, slikarski in kiparski material,
- oDrema kmetijska mehanizacija, računalniki,
- proizvodi, ki so bili dosedaj oproščeni: proizvodiinvaidskih delavnic, zdravila, ortopedske priprave in P™?0™06*' **
S invalide! pogrebna oprema, drva in zemeljski plin, topla
voda in oborožitvena oprema.

Prerazporeditvi proizvodov in storitev v posamezne skuDine smo upoštevali naslednja izhodišča:
1 sprememba sistema veljavnih davkov od prometa proiz
jVodov ™itev mora biti neutralna glede na pričakovane

to™!" stopnjah1 ko.l^sp'K." stopnja, so obdavteni
nmizvodi za katere je sprejeto izhodišče, da niso najnujnejši
za preživljanje fn^e na „"„,'cin s tem poudarjena tod, socalna

Pr

2 °pdri določitvi tarifnih skupin in stopenj je potrebno izhajati
iz primerljivih ureditev in stopenj v evropskih, nam bližjih
^V^državah Evropske gospodarske skupnosti je uveden
davek od prometa proizvodov in storitev v oblik, večfaznega
rlavkatako imenovani davek od dodane vrednosti. Stopnje
fegadavka s™ načelu primerljive s stopnjami davka v maloorodaii zato jih je možno upoštevati kot referenčno raven.
V skladu s smernicami Evropske gospodarske skupnosti naj
bi znašal razpon stopenj od 13 do 19% od celotnega prometa
proizvodov in storitev, o nivojih trošarin (davk, na nafto m
naftne derivate, tobačne izdelke in alkohol) pa naj bi se
dooovarjali posebej. V letu 1990 so bile stopnje davka po
evropskih državah še zelo različne. V Italiji le znašala sp'ošna
ctnnnia 19% nižja stopnja 2% in 9 /o ter višja stopnja
v Nemčiji je znašala splošna stopnja 14%, na Nizozemskem
18 5% in nižja stopnja 6%; v Franciji 18,6% m nižja stopnja
5 5%, luksuzna stopnja pa 28%; v Avstriji znaša splošna stopnja 20% nižja stopnja 10% in luksuzna stopnja 3 •
Irskem znaša splošna stopnja 25%, nižji stopnji pa sta predp sani v višini 5% in 10%.
Menimo da bi s prehodom z velike raznovrstnosti tarifnih
skupin in velikega razpona davčnih stopenj na eno oziroma
največ dve tarifni skupini in stopnji, prišli do prevelikih premi
knv v relativni ravni cen in do prevelikega negativnega delova
nja^ prometnega davka, zato predlagamo, naslednje 4 glavne
tarifne skupine:
- tarifna št. 1 - splošna stopnja
- tarifna št. 2 - nižja, reducirana stopnja
- tarifna št. 3 - najnižja stopnja
ObdavčUev monoVpolnfh proizvodov je predvidena v_posebpl?b£!ini^reSikadav?nTnobreeme°nitv1 prometa v sosednjih
državah hkrati pa ne bo prišlo do prevelikih negativnih vplivov teh sprememb.
' ^Tarifna št 1 - vključuje vse proizvode, razen tistih za
katere so določeni drugi tarifni razredi. Predlagamo, da znaša
splošna stopnja 20 %. TI proizvodi so bili doseda, v pretežni
meri obdavčeni po skupni stopnji 33,5 /o.
skuDino so
9 Tarifna št 2 - nižja stopnja v višini 10 /o. V to sKupino su
vkMučeni proizvodi ki imajo poseben socialni, ekološki ali
z vidika porabe energije racionalen pomen, zato je za njih
predlagan ugodnejši status glede na splošno stopnja To so
vsi proizvodi, ki se uporabljajo za izgradnjo in vgradnjo v staporočevalec

3 Tarifna št 3 - najnižja stopnja v višini 5 %. V to skupino
so vklhJČeni proizvodi, ki so po našem mnenju zaradi svojih
socialnih in drugih posledic upravičeni do najnižje stopnje.
T

"TfoTCinotodijo nakit, krzno. P—
tični izdelki, ročno vozlane preprogera in cavtomobili.
Stopnja
obdavčitve avtomobilov je po Evropi ^' .n°
stopnje (v
v večini držav obdavčeni povišj, stop ni od sp! osn e stop j
večje avtomobile, itd.).
rSSSSSfp
Jem predlagamo obdavčitev po 20 % nižj. stopnji (25,6 /o).
5 Monopolni artikli so v Evropi obdavčeni z akcizanii in
deloma davkom od dodane vrednosti. Predlagamo,
proizvodi razvrstijo v nadaljne tarifne skupine.
Tarifna št. 5 - nafta in naftni derivati
V obdavčitev naftnih derivatov je vkijučeno tudi "^ornestiio za uporabo cest v maloprodajni ceni naftnih derivatov^
S politiko obdavčitve naftnih derivatov želimo vP^ati na
eneraetsko varčno in racionalno porabo goriva ter ekolosno
nesporno prednost uporabe naftnih derivatov za energe
ske
namene Zato menimo, da je potrebno predvsem mal
Pr|blizratl
maloprodajno ceno naftnega plina - diesel goriva_
°P °:
daini ceni bencina. S tem bomo dosegli varčnejšo
porabo
hltr l r
naftnega plina in hkrati zagotovili prihodke za
® ^. ^p0]
žpležniškeaa omrežja kot manj obremenjujočega za okolje.
Zaradi pomembnosti oblikovanja cen naftnih derivatov
7 vidika eneraetske in prometne politike, predlagamo, da
lahko Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije spremeni
stopnje davka.
Tarifna št 6 - tobačni izdelki
Predlaaamo enotno obdavčitev pri stopnji 65% ne glede na
vrsto il kakovost tobačnih izdelkov. Upoštevaje specifično
problematiko tega monopola predlagamo da se do leta 1993
domače cigarete obdavčujejo po stopnji 50/o.
Tarifna št. 7 - alkoholne pijače
,
.
Predlagamo obdavčitev naravnih in umetnih žganih pijač
po stopnji 80 %. Dosedanja obdavčitev je znašala od 80 /o do
105%.
Za alkoholne pijače, ki se prodajajo v stalnih gostinskih
obratih (restavracijah in gostilnah) predlagamo stopnjo
v višini 50 % od predpisane stopnje (to pomeni, da se v teh
obratih davek od alkoholnih pijač plačuje po stopnji 40 /o).

II. Tarifa za storitve

iz naslednje tabele:
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4. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Reforma sistema prometnih davkov temelji na izhodišču da
mora bit, nevtralna, odvisna od obsega sredstev k se no
vndn
predpisihSprememba
zagotavljajosistema
iz obdavčitve
vodov in storitev.
sloni naprometa
obsegu proizsred
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konkurence
stopnjeposamezprometnega davka imele prevelik vpliv na
relativni položaj
nih proizvajalcev na trgu. Ze s spremembami tar?f in stopenj
ST93 Promftne9a davka v začetku letošnjega leta so
naL naši sistem
odpravljene
te anomalije.
nadalje
treba
prilagajati
prometnega
davka,Še
tako
da bojepo
stopnjah
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9
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in tak
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s°toeninVeSti
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°' Preitl na samo
" tarite stopenj
prometnega
S predlaganimi tarifami se bodo spremenila relativna razmerja med posameznimi cenami, kar bo tudi odpravlialo
nekatera neskladja na trgu. Prav tako bo zaradi zmanišania
števila tarifnih številk in stopenj poenostavljen obračun davka
in s tem znizani administrativni stroški.
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Ob upoštevanju tega izhodišča se spremeni struktura davka
po posameznih tarifnih skupinah za proizvode, kot je razvidno

delež v znesku
davka v letu
1990 v %

delež v znesku
davka v 1.1991
v % (po predi.
tarifi)
34,7

tar. št. 1
stopnja 20%
47,8
tar. št. 2
stopnja 10%
4.8
3,2
tar. št. 3
stopnja 5%
4,5
9,2
tar. št. 4
stopnja 32%
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9.7
tar. št. 5
nafta
13,8
27,7
tar. št. 6
tobačni izdelki
6.9
10,5
. tar. št. 7
alkoholne pijače
57
51
Iz gornje tabele je razvidno, da v veljavnem sistemu nekartmno<UTo
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V skladu s predvideno politiko pri osamosvajanju slovenske države in s tem
Pntakovano denarno politiko, je treba zmanjševati
načrtovan deficit v republiškem proračunu. Sodimo, da povetomifJ^i
ni možno s povečanimi neposrednimi davki
na
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Predlagana sprememba sistema prometnega davka se bo
kazala tudi na načinu delitve prihodkov prometnega davka
v Republiki Sloveniji. V skladu z zakonom o finandranfu javne
P°rab® ln odlokom o razporeditvi določenih prihodkov med
republiko m občine v letu 1991 pripada občinam 30% posebnri3 «/ st
°t prometa Proizvodov po splošni stopnji (torej
rflkl?
7h .°Pnjevseh
Posebnega
republiškega
davka). Združitev
davčnih stopenj
in vrstprometnega
prometnih
davkov narekuje tudi materialno primerno razdelitev noveqa
prometnega davka, če bi bil zakon uveljavljen še v letu 1991

OSNUTEK ZAKONA o davku od prometa proizvodov in storitev
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem zakonom se ureja sistem in uvaja obveznost plačevanja davka od prometa proizvodov in davka od prometa storitev na območju Republike Slovenije.
II. DAVEK OD PROMETA PROIZVODOV
1. Predmet obdavčevanja
2. člen
Davek od prometa proizvodov se plačuje od prometa proizvodov, namenjenih za končno potrošnjo.
3. člen
Za promet proizvodov, namenjenih za končno potrošnjo se
dol'očeno

pr da a

° ' Proizv°dov, če ni v tem zakonu drugače

štej! tudi"61 pr0izvodov' omenjenih za končno potrošnjo, se
uv z
JI
° . Proizvodov,
namenjenih
za tobačnih
končno potrošnjo
vštevši, tudi
njihov začasen
uvoz, in uvoz
izdelkov
2) jemanje lastnega proizvoda, ki ga je proizvedla ali nabaDodlaaiVnoril^ha aU 0btčanne
' k' °pravlja zasebno dejavnost na
F v n£Li
k Prjst°J 9a organa kot stalni poklic
trošnjo
besedilu: zasebnik), za lastno končno podpla n0dajan e ali zamen ava
'Ln!?
l
'
J
proizvodov
osebe
ali zasebnika,
proizvedenih
v okviru
registriranepravne
dejavnosti oziroma nabavljenih za opravljanje dejavnosti;

zaradTviš^slle^ proizvodov' razen Primanjkljaja, ki'je nastal
5) odpis proizvodov (kalo, razsip, okvara in razbitje) ki
presega pisno postavljen običajen odpis proizvodov;
6) uporaba proizvoda, ki ga pravna oseba, zasebnik ali
izična oseba izdela za lastno rabo ali ga za njen račun izdela

poročevalec

kdo drua in za katerega je obvezna letna registracija,
71 neodplačno dajanje ali zamenjava motornega vozila aH
plovila, za katerega je obvezna letna registracija, ki ga opravi
fiZ n
Za prometa proizvodov iz prvega odstavka te točke se ne
šteje dajanje v prvem dednem redu.
4. člen
Za promet proizvodov, namenjenih za končno potrošnjo, se
^if prodaja proizvodov, razen prodaje tobačnih izdelkov,
oravni osebi ali zasebniku, registriranemu za opravljanje
trgovske dejavnosti, ki te proizvode kupuje za nadaljnjo prod3

2? prodaja proizvodov, razen prodaje tobačnih lzdejkov,
i phi oij zasebniku registriranemu za opravljanje
gostinske ali slaščičarske dejavnosti, ki te proizvode kupuje
osebi ali zasebniku registriranemu za opravljanje proizvodne
delavnosti zadrugi, registrirani za opravljanje proizvodne
dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: proizvajalci), ter fizic
osebi ki opravlja kmetijsko dejavnost kot edini in glavni
noklic in ie zavarovana po predpisih o zdravstvenem oziroma
pokojninskem zavarovanju kot kmet (v nadaljnjem besedilu,
kmet) ki te proizvode kupuje za reprodukcijo,
4) Drodaia proizvodov pravni osebi ali zasebniku, ki se
ukvaria z remontom, popravilom
in servisiranjem proizvodov
zfvaladitev v proiZvodeP ki se popravljajo in servisirajo;
5) posredna ali neposredna prodaja rabljenih stvari med
fizičnimi osebami ter prodaja kmetijskih proizvodov jiz_icnim
osebam na sejmih in tržnicah, razen prodaje, neodplačnega
daiania ali zamenjave rabljenih osebnih avtomobilov, drugi
motornih voziTin plovil, za katere je obvezna letna registra-

2) da se proizvodi prodajajo na podlagi pisne naroc mpe
kupca ob izdaji računa in ob brezgotovinskem
placi u (z
virmanom z žiro računa kupca na žiro račun Pro<^ca>D d
3) da kupec pred prevzemom proizvoda oziroma prea
izdajo računa da prodajalcu pisno izjavo, da bo kupljene
proizvode uporabljal izključno za namene iz
.
•
točke prvega odstavka 4. člena tega zakona ki mora> biti
oštevilčena in na kateri morajo biti datum in podpisi poob
Če P

4 ) dapfodajalec na račun o prodaji proizvodov vpiše klavzulo, da so bili proizvodi prodani brez obračunanega davka
od prometa proizvodov na podlagi pisne 'Ziave,
5) da prodajalec priključi od kupca prejeto izjavo h kopjn
računa o prodanih proizvodih in jo hrani kot knjigovods
d

°Pisno ?zjavo0iz 3. točke prvega odstavka tega člena lahko
da
kupec na naročilnici ali kot posebno prilogo k njej. Preder' le
bil opravljen promet. Ce se med letom po eni pogodbi sukcesivno dobavljajo proizvodi, lahko da kupec v prv, narocUmci
ali pogodbi pisno izjavo, pri poznejših dobavah pa se Prodaja
lec na računu o prodaji proizvodov sklicuje na številko in
datum te pogodbe oziroma naročilnice, v kateri je dana taka
P

'Prodajalec iz prvega odstavka tega člena mora pri prodaji
proizvodov zasebniku, ki te proizvode kupuje za nadaljnjo
prodajo oziroma za opravljanje gostinske dejavinosti, zasebniku ali kmetu, ki te proizvode kupuje kot material za rep
dukciio ter zasebniku ali kmetu, ki te proizvode kupuje kot
opremo za opravljanje svoje dejavnosti, poslati davčnemu
oraanu občine, v kateri je bilo kupcu izdano dovoljenje za
ooravlianie dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: davčni organ)
kCptjo računa o prodaji teh proizvodov ter kopijo izjave kupca
najpozneje v sedmih dneh po poteku meseca za vse račune,
izdane v predhodnem mesecu.
Knniie računov in kopije izjav kupcev so podlaga za nzazor
nakuDa in uporabe proizvodov, kupljenih brez plačila davka

Cl

6) uvoz proizvodov, razen tobačnih izdelkov, za prodajo,

re

Za°proizvajalce 'Tz3. točke prejšnjega odstavka se štejejo:
industrijske, rudarske, kmetijske, gozdarske, vodnogospoda
ske ribiške prometne, gradbene ter proizvodno - obrtne
nravne osebe in zasebniki, proizvajalne zadruge, proizvodni
obrati in proizvodne delovne enote v sestav, neproizvodnih
nravnih oseb in zasebnikov, registriranih za opravljanje ene
ali več proizvodnih dejavnosti, ter fakultete, fnanstvenoraz: skovalni ali raziskovalno - razvojni
^'/^IšeS
ratoriji. poskusnimi delavnicami ali obrati za zboljsevanje
proizvodnje.
5. člen
Proizvode iz 1. do 4. točke prvega odstavka 4. člena tega
zakona smejo kupcem iz omenjenega člena prodajati proizvajalna pravna oseba ali zasebnik - proizvajalec trgovsko
nodietie ali zasebnik, registriran za promet na debelo, ter
podjetje ali zasebnik, registriran za uvoz, pod naslednjimi
P

°nda se proizvodi prodajajo z razkladališča ali s skladišča
ind kfse za te proizvode obremeni po prodajni ceni, v katero
n! vračunan davek od prometa proizvodov, ali tranzitno (pro-

SSrSs
vrednosti proizvodov, kupljenih brez Plačlla davka °znižani
meta nroizvodov oziroma ob njegovem plačilu po znizan
Snnnif Dri čemer mora vsakih šestumesecev
oziroma najmanj
dvakrat na leto nadzirati nakup in Porab° kudPe'So stanje
dukcijskega materiala in opreme tako, da dejansKo sia j
Pr m r
c ari rarZnfcaVČpTekeoVlkateCreso uvoženi oprema in reprodukciiski material ter proizvodi za nadaljnjo prodaio zas®

od prometa proizvodov oziroma je bil obračunan po zmzan,
St

Kupljeni reprodukcijski material in oprema 'z bjega
^Hctpvka teaa člena se dve leti po nakupu ne smeta prodati
li
nia^ati davek od prometa proizvodov, ki ni on piacan uu

me , n a d e be

Ne g |e d e nadoločbo prejšnjega odstavka te točke, se smejo
oroizvodi iz 1 do 4. točke prvega odstavka l0
4. člena tega
zakona prodajati tudi iz prodajaln in drugih' P°® ^nf ten?h1, je
za te proizvode obremenjujejo po cenah, v katerin je
vračunan davek od prometa proizvodov pod pogojem, da
davčni zavezanec vodi posebno evidenco o proizvodih, prodanih brez obračunanega davka od prometa proizvodov, oziroma od katerih je davek obračunan po znizani stopnji in da
sestavlja poročila o vrednosti tako opravljenega prometa, ki
fih v rokih določenih za plačilo akontacij davka od prometa
nrolzvodov predlaga posebni službi za nadzor (v nadaljnjem
besed^u sfužba za nadzor) oziroma davčnemu organu^
Davčni zavezanec tako organiziran promet prijavi službi za
nadzor oziroma davčnemu organu pred pričetkom prodaje na
^Davek se Lzkijučuje iz prodajne cene ^ ^^^^"lega
določen s predpisom, izdanim na podlagi 51. člena teg
zakona.
poročevalec

nrnmefs kupci iz 4.člena tega zakona. O tem mora davčni
zavezanec v sedmih dneh po prodaji oziroma odtujitvi pisno
0b V
Nraledtnfpmoadnstavek tega člena sme fizična oseba, če
se jT plačHo nakaže na žiro račun, ne da bi bil obračunan
da
r)1a0stnPer0proizvoPd0eiZ ^^an^kf opravlja trgovsko ali
gostinsko ali slaščičarsko dejavnost in te proizvode kupuje za
h
k m et !js ke ^ro'izvode ^avez a r^c u, k i opravlja proizvodno
ali Jostinsko ali slaščičarsko dejavnost in te proizvode kupuje
Za a l|
3" |es gozdenPer°esneiMrtiirnend^t^r°izdelke iz ^orjJavUa
r,S^iVXdePlr;&kupuje za

nadaljnjo predelavo oziroma prodajo;
4) rabljena motorna vozila pravnim osebam in zasebnikom
ki opravljajo trgovsko dejavnost in ta vozila oziroma dele
kupujejo za nadaljnjo prodajo.
5) industrijske in druge odpadke (krpe in druge tekstilne
odpadke, staro železo, steklo, odpadni ali rabljeni papir karton, lepenko idr.) zavezancu, ki opravlja trgovsko ali proizvodno dejavnost in te proizvode kupuje za nadaljnjo prodajo
oziroma reprodukcijo ali predelavo.
Fizična oseba sme prodajati proizvode iz 5. točke petega
odstavka tega člena, ne da bi bil obračunan davek od prometa
proizvodov, tudi če se plačila ne izvršujejo prek žiro računa
če znesek izplačila ne presega 500 dinarjev.
6. člen
Za reprodukcijski material iz 3. točke prvega odstavka 4 člena
tega zakona se štejejo:
1) material, surovine, polizdelki, deli in pomožni material ki
se v proizvodnem procesu s predelavo, dodelavo vgraditvi'io
nanašanjem ali kako drugače uporabijo in postanejo substanca končnega izdelka;
2) material, ki se v proizvodnem procesu uporabi pri izdelavi izdelkov, ne postane pa substanca končnega izdelka na
primer: material za raztapljanje, jedkanje, razmaščevanje ipd
livarski pesek in drug podoben material.
'
3) pogonski material in kurivo v proizvodnem procesu če ie
vsebnost žvepla enaka ali manjša od 0,5 g/M J; če je vsebnost
žvepla večja od 0,5 g/MJ pa v primerih, če se kuriva uporabljajo v napravah, pri katerih dimni plini ne vsebujejo več kot
400 mg S02/m3;
za raditev in za
=Lma|tena
9
zaključna gradbenih
dela v gradbeništvu
m
material
za ' vzdrževanje
in popravilo
objektov
(cement, jeklo pesek, gramoz, apno, stavbni les idr.), instala0 IZd0 lkl k Se rikl uči
mrlTnffh'
, ' 'del (kadi,
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9 naprav (radijski apaI! ^
J1',1, P'^erji. televizijski sprejemniki idr.), ki
mrežo
izdelki priključijo na električno instalacijsko
5) embalaža in drug material za pakiranje, ki se uporablia
proizvodnem procesu; material, namenjen za vzdrževanje in
čiščenje opreme in proizvodnih prostorov;
Za reprodukcijski material po prvem odstavku tega člena se
0 01 (etanol)
enernn!ftortiir
A goriva in' maziva
P'Sarniški
material,
električna
energija ter tekoča
naftnega
izvora,
razen:
1) naftnih derivatov, če jih kemična industrija ali druai
proizvajalci naftnih derivatov ali mineralnih maziv uporabljajo
iat lal Za
min(inT'"'!!
« u derivatov;
nadaljnjo predelavo oziroma proizvodnjo
drugih naftnih
ht s, cka
krj9
o
in baznih olj, če jih proizvajalci kupujejo kot
reprodukcijski material za proizvodnjo mazivnih olj in za
proizvodnjo kablov, transformatorjev in amortizerjev
3) naftnih derivatov za proizvodnjo električne eneraiie za
p roda
za
. delež
<.°.mproizvedene
skupnoelektrične
proizvodnjo
elektrike
in
toplote, če je
energije
vsaj 15
% kurilne vrednosti goriv;
4) avionskega bencina in reaktivnega goriva, če se kupujeta
;
za pogon letal;
5) mazuta, ki ga rafinerija pri proizvodnji naftnih derivatov
uporablja kot surovino m pogonsko gorivo za svoje potrebe
Hmnfh i°H° ? (e,anola
'' kl 9a Proizvajalci kupujejo za izdelavo
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2. Davčni zavezanec
7. člen
Davčni zavezanec za davek od prometa proizvodov je pravna
oseba, zasebnik in fizična oseba, ki proda proizvod končnemu potrošniku.
Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko davčni zavezanec za davek od prometa določenega proizvoda pravna
oseba, zasebnik in fizična oseba, ki kupi proizvod če ie
z zakonom tako določeno.

8. člen
Davčni zavezanec za davek od prometa proizvodov je tudi
pravna oseba ali zasebnik, ki uvozi proizvod za lastno potrošnjo ali rabo, imetnik konsignacijskega skladišča in pravna
oseba oziroma zasebnik, ki prodaja proizvode v svojem imenu
in za račun komitentov.
Davčni zavezanec za davek od prometa proizvodov je pri
prometu tobačnih izdelkov proizvajalec oziroma uvoznik
tobačnih izdelkov.
Davčni zavezanec za davek od prometa proizvodov je tudi
pravna oseba ali zasebnik, ki je kako drugače opravil promet
proizvodov (jemanje lastnih proizvodov za lastno rabo, neodplačno dajanje ali zamenjava proizvodov, primanjkljaj proizvodov in odpis proizvodov, ki presega pisno postavljen običajen odpis).
Davčni zavezanec za davek od prometa proizvodov je tudi
pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba za proizvod za
katerega je obvezna letna registracija in ki ga izdela sama ali
za njen račun kdo drug ali ga da neodplačno.
Davčni zavezanec za davek od prometa proizvodov je pravna
oseba oziroma zasebnik, ki proizvode, kupljene ob davčni
oprostitvi ali po nižji
znižani davčni stopnji, uporabi za
namene, za katere ni predvidena davčna oprostitev ali nižja
— znižana stopnja.
Davčni zavezanec za davek od prometa proizvodov je
pravna oseba ali zasebnik, ki neposredno od fizične osebe
kupi proizvod.
Davčni zavezanec za davek od prometa proizvodov je
pravna oseba, zasebnik ali fizična oseba - kupec motornega
vozila, za katero je obvezna letna registracija. V prometu
rabljenih motornih vozil ali plovil, za katera je obvezna letna
registracija, je davčni zavezanec prodajalec teh vozil in plovil.
3. Davčna osnova
9. člen
Davčna osnova za davek od prometa proizvodov je prodajna cena proizvoda, ki ne vsebuje davka od prometa Kproizvodov.
Ne glede na prvi odstavek tega člena je lahko davčna
osnova davka od prometa določenih proizvodov prodajna
cena, ki v skladu s tem zakonom vsebuje davek od prometa
proizvodov.
S prodajno ceno proizvoda, ki je davčna osnova, od katere
se obračunava davek od prometa proizvodov, je mišljeno
celotno bruto plačilo, ki se plača prodajalcu za kupljene
proizvode, v katero se vštevajo tudi vsi drugi odvisni stroški ki
jih je prodajalec zaračunal kupcu.
V davčno osnovo za davek od prometa proizvodov se ne
vštevajo prevozni in drugi stroški, ki niso vsebovani v prodajni
ceni proizvoda, temveč so nastali po kupčevem naročilu in za
njegov račun za prevoz kupljenih proizvodov, prodajalec pa
jih posebej zaračuna kupcu in zanje izda poseben račun
Popust pri ceni proizvoda, ki ga prodajalec da kupcu
v obliki rabata, se sme odšteti od davčne osnove samo, če je
bil pisno dogovorjen in če je bil kupcu neposredno odobren
v računu.
10. člen
Davčna osnova za davek od prometa proizvodov pri uvozu
proizvoda za lastno končno potrošnjo je vrednost tega proizvoda, ugotovljena po carinskih predpisih, vštevši carino in
druge uvozne dajatve, ki se plačajo pri uvozu.
Davčna osnova za davek od prometa proizvodov za lastni
proizvod, ki se uporablja za lastno potrošnjo oziroma za
neodplačno dani ali zamenjani proizvod, je prodajna cena, po
kateri se ta proizvod prodaja drugemu končnemu potrošniku,
oziroma vrednost, ki bi se dosegla s prodajo tega proizvoda
končnemu potrošniku.
Davčna osnova za davek od prometa proizvodov za tobačne
izdelke - cigarete je prodajna ceha proizvajalca oziroma
uvoznika, v katero je vračunan davek od prometa proizvodov.
Za druge tobačne izdelke (cigarilosi, tobak za pipo idr.) je
davčna osnova prodajna cena proizvajalca oziroma uvoznika,
v katero ni vračunan davek od prometa proizvodov. Pri uvozu
tobačnih izdelkov določi prodajno ceno uvoznik in jo prijavi
poročevalec
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vrnjen v g a ranc| js ^ m ro ,
novega proizvoda večja od
piodajne°ce^ vrnjenega proizvod, oziroma ve«, od vredno-

sti, ki se kupcu prizna za vrnjeni proizvod, se davek od
prometa proizvodov plača od razlike v ceni, če to razliko Kplača
kupec.
j
III. DAVEK OD PROMETA STORITEV
1. Predmet obdavčevanja
»

14. člen
Davek od prometa storitev se plačuje od prometa vseh
storite^, če ni v tem zakonu drugače določeno.
15. člen
'
Davek od prometa storitev se ne plačuje:
1) ob izdaji vrednostnih papirjev pri izdajatelju vrednostnih
papirjev oziroma osebi,ki jo je izdajatelj pooblastil za izdajo
vrednostnih papirjev, če je izdaja v skladu s predpisi o vrednostnih papirjih; od storitev dajanja kreditov za likvidnost
bank iz primarne emisije; deponiranja deviznih prihrankov;
obresti iz naslova depozitov pravnih oseb pri poslovnih ban- :
kah in obresti iz naslova depozitov poslovnih bank pri Banki
Slovenije; obresti iž kupoprodajnih razmerij in storitev plačil- .i
nega prometa.
2) zavarovanja, katerega uživalec je tuja pravna ali fizična
oseba v tujini; zavarovanja ladij, ki plujejo v mednarodnih
vodah, oziroma letal, ki letijo na mednarodnih linijah, in
dopolnilnega zavarovanja cestnih vozil in odgovornosti prevoznikov zunaj meja Slovenije;
3) od prevoza potnikov in blaga v železniškem prometu,
prevoza potnikov v mestnem in obmestnem prometu z javnimi
prevoznimi sredstvi;
4) od izvoznih storitev;
5) od vstopnic za prireditve, katerih dohodek je namenjen
za dobrodelne namene;
6) od dajanja v najem ali podnajem:
- stanovanjskih prostorov,
- prostorov za prireditve, katerih dohodek je namenjen za
dobrodelne namene.
7) od zdravstvenih storitev in storitev socialnega varstva'
8) od storitev posredovanja zaposlitve in posredovanja dela
na podlagi pogodbe o koncesiji, ki jo sklene pristojni republiški upravni organ;
9) od storitev, ki jih opravljajo dobrodelne organizacije pri
uresničevanju ciljev, zaradi katerih so bile ustanovljene'
10) od poštnih storitev, razen od telegrafskih in telefonskih
storitev;
11) od storitev državnih organov, opravljenih druaim državnim organom;
12) od verskih storitev.
2. Davčni zavezanec
16. člen
Davčni zavezanec za davek od prometa storitev je pravna
oseba in zasebnik, ki opravi storitev, za katero je predpisano
plačevanja davka po tem zakonu.
Ce storitev opravi fizična oseba za račun pravne osebe ali
zasebnika, je ne glede na prvi odstavek tega člena davčni
zavezanec za davek od prometa storitev pravna oseba ali
zasebnik.
3. Davčna osnova
17. člen
čna

sno a za

r,if^i' za opravljeno
9 y.
davek od
prometa
storitevvjenaravi
znesek
plačila
storitev,
plačan
z denarjem,
ali
z nasprotno storitvijo.
Z zneskom plačila, ki je davčna osnova, od katere se obraa va
rometa
^*
i ki
5 se plača
,°* Pza
storitev,
je mišljeno
celotno
bruto
plačilo,
opravljeno
storitev,
v katero
se vštevajo
tudi vsi drugi odvisni stroški, ki jih je izvajalec storitve zaračunal uporabniku storitve.
Pri popravilu proizvoda se lahko davčna osnova davka od
prometa storitev zmanjša za vrednost nadomestnih delov in
rugega materiala, od katerih je bil pri nakupu plačan davek
od prometa proizVodov, ki jih je izvajalec storitve vgradil pri
10

popravilu proizvoda, na računu za opravljene storitve pa so
posebej izkazani in je zanje priložena ustrezna dokumentacija.
18. člen
Davčna osnova za davek od prometa storitev je:
1) ustvarjena razlika med nabavno in prodajno ceno, provi90 la
rioh^'r0ma
P čil° zauvoza
storitve
prometa inproizvodov
na
debelo
oziroma za storitve
proizvodov
druge zuna, njetrgovinske storitve;
ar
^®^v jena provizija in drugo plačilo za storitve zastopanja tujih pravnih ali fizičnih oseb;
3) ustvarjena provizija in drugo plačilo za aaenciiskp
posredniške, zastopniške in komisijske storitve'
4) od prometa vrednostnih papirjev borzna cena vrednostnega papirja oziroma cena, ki je bila dogovorjena in plačana
ce je bila prodaja opravljena mimo borze vrednostnih papirjev, pri neodplačnem prenosu vrednostnih papirjev je davčna
osnova borzna cena, če borzne cene ni, je davčna osnova
nominalna vrednost vrednostnega papirja;
■ ustvarjena pozitivna razlika med aktivnimi in pasivnimi
obrestmi za kreditne storitve;
'
) U Vari a pr0V Zi a in dru
|ačil za
.storitve
®
,
f
r
,
!
I
.
9°
P
°
bančne
in
borzne
)
in storitve plačilnega prometa;
7) ustvarjena zavarovalna premija za zavarovalne storitve'
8) vrednost prejetih vplačil, zmanjšana za dobitke, izplaa Sre
n^crf* 'Qr03 "500
, 'Za znesek' vplačan pri klasičnih igrah
"a li/
I dobrodelne
in športne
namene.
vsako
vrsto iger na srečo
se posebej določi
davčna
osnovaZa

4. Davčna stopnja
19. člen
Stopnje davka od prometa storitev so proporcionalne in se
določijo v odstotkih od davčne osnove.
Ce je davek od prometa storitev vračunan v vrednost storitve, se za izračun uporabi preračunana davčna stopnja.
IV. NASTANEK OBVEZNOSTI OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA DAVKA OD PROMETA PROIZVODOV IN DAVKA
OD PROMETA STORITEV
1) Obračunavanje davka od prometa proizvodov in davka
od prometa storitev
20. člen
Davčni zavezanec, ki proda proizvode končnemu potrošniku ali kako drugače opravi promet proizvodov (jemanje
proizvodov za lastno uporabo, neodplačno dajanje proizvodov menjava proizvodov, primanjkljaj proizvodov, razen primanjkljaja, ki je nastal zaradi višje sile, odpis proizvodov, ki je
večji od pisno postavljenega običajnega odpisa, oziroma ki
opravi storitev proti plačilu), mora obračunati davek od prometa proizvodov oziroma davek od prometa storitev.
Obveznost obračuna davka od prometa proizvodov in
davka od prometa storitev nastane takrat, ko je opravljen
promet proizvodov oziroma ko je opravljena storitev za
katero je predpisano plačevanje davka.
Šteje se, da je promet proizvodov opravljen oziroma da je
storitev opravljena takrat:
1) ko je izdan račun o prodaji proizvodov oziroma o opravK
ljeni storitvi;
2) ko je proizvod izročen, če je izročen pred izdajo računa
ali brez izdaje računa (prodaja za gotovino) oziroma takrat ko
je storitev opravljena, če je opravljena brez izdaje računa;
3) ko nastane obveznost plačila carine in uvoznih dajatev za
proizvode, ki se uvažajo;
4) ko se lastni proizvod vzame za lastno končno potrošnjo
ali uporabo;
'
5) ko so proizvodi izročeni, če so dani neodplačno;
6) ko se ugotovi primanjkljaj ali opravi odpis proizvodov
(kalo, razsip, razbitje in okvara), ki presega pisno postavljen
običajen odpis;
7) ko se proizvodi izročijo prodajalni, ki opravlja promet
proizvodov na drobno in se zanje obremeni po prodajni ceni,
v katero je vračunan davek od prometa proizvodov, razen
v primerih, ko prodajalna vodi zaloge blaga po vrsti, količini in
poročevalec

H«? SS^SiSSSS

proizvodov, ,»«h za .as.no
odofsa teivrednost proizvodov iz 3. točke tretjega odstavka

osebe, zasebniki ali fizične osebe, carinarnica skupa, z obra-

iHMHIIII

ssssE&s
davčni organ v kraju sedeža pravne osebe oziroma stalnega
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« od prome ta ^Sfenlh motornih S'a.i plovila
katere ie obvezna letna registracija, obračunava davčni orga
v kraju sedeža oziroma stalnega prebivališča prodajalca.
2) Plačevanje davka od prometa proizvodov in davka od
prometa storitev
21. člen

M
,fdn?,a™sre0omueS?,om. po poteka meseca, in sicer n.
e

TJvSn?e™Totv"edo"o° enega davka iz predhodnega
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rp aknntaciie davka določa trimesečno na pod

Dhračunani davek od prometa proizvodov oziroma davek
v tem zakonu.
22. člen

"T„?S!S?pkZ'nk™ r;;XTproiz,odih ob uporab.

Davek od prometa proizvodov in davek od prometa storitev
plačuje davčni zavezanec periodično kot akontaci|e
""nToM,™'p^Sv.k tega tl.n. pta&H. P™" »»»^
V

tnapoSgi polkov o prodanih proizvod^ razvrščenih

mssm
rllflil
mmmm.
proizvod, za katerega je obvezna registracija.
23. člen
šmimm
lilssfsSgagg
sss^stsa: ssisss. sss si „
nan davek od prometa storitev.
24. člen
Davek od prometa proizvodov plačuje davčni zavezanec
nravna oseba periodično kot akontacije, in sicer v petih
dneh po poteku vsakih 15 dni v mesecu oziroma po poteku
meseca.
J , . .
Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena določa n

'"gtt- dr.»r.%rhCr.i pO pole'ko vsakih 15 dni

da

SS£,a«0.dn™S?z".»r.C!.,d«.vk. «=a ««». « « «

plačilo za prodane proizvode v gotovini in na žiro
11
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določanje in plačevanje akontacij davka izbral način iz
sestega odstavka tega člena, prvič pa začne opravljati dejav3 n 0V0
ni 'jdoloča
, - in ustanovljeno
podjetje,
spremembe
ipd.),
plačuje akontacije
do statusne
prvega trimesečnega
obračuna akontacije na enega izmed načinov iz peteaa
odstavka tega člena.
Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena plačuje
davek od prometa proizvodov od vrednosti primanjkljaja
razen primanjkljaja, ki je nastal zaradi višje sile, in od vrednosti odpisa proizvodov, ki presega pisno postavljen običajen
odpis kot tudi pri jemanju proizvodov za lastno končno
potrošnjo ali rabo oziroma pri neodplačnem dajanju ali
menjavi proizvodov, - v petih dneh po nastanku obveznosti
obračunavanja davka.
25. člen
Davčni
zavezanec
pravna
oseba določa in plačuje akontac|je davka od prometa storitev v petih dneh po poteku
vsakih 15 dni v mesecu oziroma po poteku meseca za vsa
plačila za storitve, opravljene in plačane v zadevnem obdobju
(plačana realizacija), oziroma za vse storitve, opravljene
zadevnem obdobju (fakturirana realizacija). Za plačano
realizacijo iz tega odstavka se štejejo: plačilo za opravljene
storitve v gotovini in na žiro račun, zneski terjatev ki jih
vsebujejo instrumenti za zavarovanje plačil, in vrednost
opravljenih storitev, plačanih z obveznicami in čeki občanov
ter vrednost nasprotnih storitev.
Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena lahko plačuje akontacije davka tudi v višini ene šestine določeneoa
davka od prometa storitev iz predhodnega trimesečja
eza nec lz rve a
in plačujezav
P 9 ododstavka
člena,naki podlagi
določa
L
t
akontacije
davka
prometatega
storitev
n2L K a * obračunan
ega
davka iz predhodnega trimesečzacen a
n=t=n r,e
5jet,apa
J opravljati dejavnost (na novo
ln dru e
m2m£ 'ipd.),
wf P°?
. in plačuje
9 pravne
osebe,
statusne
spremembe
določa
akontacije
davka
od prometa
storitev do prvega trimesečnega obračuna na podlagi podatkov o realiziranih plačilih za opravljene storitve za obdobje za
katero določa akontacijo, če pa ne razpolagaš podatki o realiziranih plačilih, pa akontacije davka določa na podlagi podatkov o ustvarjenih plačilih za opravljene storitve.
26. člen
VČni zavezanec

t„iP^
~ pravna
oseba
mora doo načinu
10. januarja
tekočega leta pisno obvestiti
službo
za nadzor
obračunavanja in plačevanja akontacij davka od prometa proizvodov oziroma davka od prometa storitev.
Način obračunavanja in plačevanja akontacij se med letom
ne sme spremeniti, razen ob statusni spremembi. O statusni
spremembi ali ustanovitvi nove pravne osebe obvesti davčni
Z V zar e s
o za
f„ ® l spremembe
f
nadzor ustanovitvi.
v desetih dneh po nastanku
statusne
oziroma
O izbranem načinu akontiranja in obračunavanja prometdavka

mora

zifrlhr! za nadzor
'
novi davčni
zavezanec
pisno obvestiti
službo
v desetih
dneh po
ustanovitvi.
27. člen
Obračunani davek od prometa proizvodov pri uvozu proizvodov za končno potrošnjo in tobačnih izdelkov, razen pri
uvozu mo ornih vozil in plovil, vplačuje carinarnica v petih
dneh po plačilu tega davka.
28. člen
.®
iz četrtega, petega, šestega in sedmega
odstavka 8. člena oziroma drugega odstavka 16. člena teqa
zakona vplačuje obračunani davek v petih dneh po nastanku
obveznosti obračunavanja davka od prometa proizvodov oziroma davka od prometa storitev.
zav zanec

29. člen
Davčni zavezanec - zasebnik plačuje davek od prometa
proizvodov oziroma davek od prometa storitev po dejansko
opravljenem prometu, in sicer periodično kot akontacije in
dokončno na koncu leta. Davčni zavezanec iz tega odstavka
določa in plačuje akontacije davka od prometa proizvodov

oziroma davka od prometa storitev v petih dneh po poteku
vsakih 15 dni v mesecu oziroma po poteku meseca za promet
opravljen in plačan v zadevnem obdobju. Z opravljenim in
plačanim prometom iz tega odstavka sta mišljena plačilo za
prodane proizvode in opravljene storitve v gotovini in na žiro
račun ter vrednost proizvodov in opravljenih storitev, plačanih z obveznicami in čeki občanov, ter vrednost nasprotnih
storitev. Prodaja proizvodov in opravljanje storitev fizičnim
osebam se štejeta za opravljen in plačan promet ne glede na
dogovorjen čas, način in rok plačila.
VeZa ec
zasebnik ki
,°lVČnalil ?
? dejavnost,
. opravlja
gostinsko, slaščičarsko
trgovsko
lahko
plačuje.akontacije
davka
od prometa proizvodov tudi na način iz 1., 2. in 5 točke
9
d taVka 24 člena tega zakona če
npiio
h
'
'
Je »odavka
zanj ugodnejše. n°
O izbranem
načinu
plačevanja akontacij
mora

kvčn
' zavezannec
najpozneje
do 10. januarja tekočega leta
6
n^
f
i!'
'organ
' prl katerem
vodispremeniti.
kot davčni zavezanec. Izbrani
način
se med
letom nesesme
izbranem načinu akontiranja in obračunavanja prometnega davka mora novi davčni zavezanec pisno obvestiti
an P
se vodi k
h ko
J' jekaterem
ot davčni zavezanec
vvnetih
desetih ndneh,
postal davčni zavezanec.

30. člen
Fizične osebe - proizvajalci vina in žganja so dolžni davčV sedmlh dneh
n*™
P° Poteku
vsakega
napovedati promet yseh količin vina
in žganja,
ki je bilmeseca
opravpredhodnem
nfi? \ter obračunati in
mesecu
s končnimi
potrošniki,
plačatineposredno
davek od prometa
proizvodov
V napovedi so dolžni izkazati tudi prodajo vina in žganja
pravnim osebam in zasebnikom, ki opravljajo traovsko
gostinsko ali slaščičarsko dejavnost, kadar so ti sami davčni
zav zancl Za davek od
®
Prometa proizvodov. Davek iz teqa
odstavi« se obračuna na podlagi podatkov iz kletne in skladiščne evidence, predpisane s pravilnikom o načinu vodenia
evidence o proizvodnji oziroma prometu vina in druaih
proiza
K
vodov iz grozdja in vina.
Fizične osebe, ki opravljajo promet lesa in gozdnih lesnih
sortimentov ter izdelkov iz njih, ali promet drugih proizvodov
(oglje, gramoz, apno ipd.), so dolžne davčnemu oraanu
0
teku v
L.^Tl?
fakega
meseca napovedati
vseh
količin, ki je P°
bil opravljen
v predhodnem
mesecu promet
neposredno
s končnimi potrošniki ter obračunati davek od prometa proizvodov. V napovedi so dolžne izkazati tudi prodajo lesa in
zdnib
p°
sortimentov
proizvodov
pravnim
osebam
in zasebnikom,
kadar ter
so tidrugih
sami davčni
zavezanci
za davek
od
prometa proizvodov.
Davčni organ je dolžan posredovati podatke o prodaji vina
in zganja, lesa in gozdnih sortimentov ter drugih proizvodov
kupcem zasebnikom, kadar so ti sami davčni zavezanci za
davek od prometa proizvodov, davčnemu organu občine ki ie
pristojen za odmero davka iz dejavnosti.
, 3J„ Sestavljanje in predložitev obračuna akontacije in
dokončnega obračuna davka od prometa proizvodov in davka
od prometa storitev
31. člen
Davčni zavezanec - pravna oseba sestavlja obračun akontacije davka mesečno ali trimesečno in ga predloži v 20 dneh
po poteku obračunske dobe.
Davčni zavezanec - zasebnik, ki plačuje davek po dejansko
opravljenem prometu, sestavlja obračun akontacije davka
mesečno in ga predloži v 20 dneh po poteku obračunske
dobe. Davčni zavezanec, ki opravlja gostinsko, slaščičarsko
a i trgovsko dejavnost, sestavlja obračun akontacije mesečno
ali trimesečno na podlagi popisa zalog in ga predloži v 20
dneh po poteku obračunske dobe.
Obračun akontacije davka predloži pravna oseba službi za
nadzor, davčni zavezanec - zasebnik pa davčnemu organu,
pri katerem se vodi kot davčni zavezanec.
Davčni zavezanec iz prvega in drugega odstavka tega člena
predloži z obračunom akontacije davka tudi naloge za vplačilo razlike, če so vplačane akontacije davka manjše od zneska davčne obveznosti, določene s tem obračunom, za več
vplačane zneske pa lahko vloži zahtevo za vračilo davka ali
pisno obvesti, da bo za več vplačane zneske zmanjšal naslednjo akontacijo.

12
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k. _

ki nredDisanem roku, se davek prisilno izterja po posebnih
nredpisih če je davčni zavezanec pravna oseba, oziroma po
predpisih'o prisilni izterjavi davka fizičnih oseb, ce je daven
zavezanec zasebnik ali fizična oseba.

32. člen

iSŠESSSSr
*** KSSSffl
W?K^t«88fsBffK
enoti, »plačati ob [""»»SlS ptaje.al
=5S®S3SSSaSS

4) Kraj plačila davka od prometa proizvodov in davka od
prometa storitev
,
36. člen
navek od prometa proizvodov oziroma davek od prometa
zakonom ni drugače določeno.
37. člen
?ra'^^r:,f»«Š7a™Sa š£bfozirom. poslovne
sssssr: „^;šr?s^"o
^^TcS^Sodo. po predstavništvih, razstavnih ali
esrsajs« s»
T,S—t5S v potolo« proda*
sedež obratovalnice, ki je opravila promet, ne glede na kra]

Si^ssiii

fes? ^rsrs»o sss

mam

Sllsspi
osebe oziroma na stalno prebivališče fizične osebe in zas
nika.
38. člen
Davek od prometa storitev se plačuje:
_
■n 7a storitve ki jih opravijo pravne osebe glede n
sedež pravne osebe oziroma poslovne enote, ki ,e opravila te

mmmim
davka ob predložitvi dokončnega obračuna.
33. člen
•M^S^sSksS

"t"^storitve priretanta iger na srečo - glede na sedež
P
ttSi£™'Hftpravli. —■»* " «ted8 "" Seđ"
<*ST^JSSSSSSST- S'«« » =»dež ozi,on,.

asss

z enako ali podobno dejavnostjo.
34. člen
nr( 7neska davka od prometa proizvodov in davka od pro-

L?rpSoVv^MErvKr^oDs§R™
ter pošiljanje podatkov in dokumentacije
39. člen

maam

Hip^a^'S»SE^SflKK
na drobno med letom.
35. člen
£ZsrszmuJ^^x°&
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največji glede na celotno vrednost proizvoda
Ce se dva ali več proizvodov prodaja v kompletu, garnituri
ipd. in ce za vsak takšen proizvod ni mogoče določiti davčne
osnove ali ce so ti proizvodi povezani v neločljivo celoto se za
prodajno ceno, ki je davčna osnova za komplet, garnituro
vnHo up
°rablse
'a dajejo
najvišjav promet
davčna posamično.
stopnja, ki velja za te proizvode,
kadar
lalnah^i'zavezanec
7 Pravna oseba ali zasebnik, ki po proda9
poslovmh eno,ah da
v katarih
h
Je v promet
proizvode,
katerih prodajni ceni je vsebovan oziroma
vračunan
davek
P
a proizvodov
seb
£l
H°T
' P°davka
ej inizkazuje
prodajno
ceno proizvodov
brez prometnega
prodajno
ceno proizvodov
davkom Da bi
fahirnH1
'
Poenostavil davčno tehniko
rln i7kaa»oCn zavezanec v knjigah in drugi davčni dokumentanH prometa
n
♦ prodajno
ceno proizvodov z vračunanim davkom
od
proizvodov.
a Pr0iZV0d
v^w
f' ki sozavezanec
°Pr°ščeniiz davka
prometateqa
proizvodov, .se mora davčni
prvegaod
odstavka
člena
v računu o prodaji teh proizvodov sklicevati na določbo
s katero je uvedena davčna oprostitev. V računu o prodaii
proizvodov, ki so oproščeni prometnega davka po 12 členu
tega zakona, prodajalec obvezno izkaže stopnjo 0 %.
c etrti od
. in zasebnike,
stavek tegakičlena
se nanašata
tudidejavnost
na trgovska podjetja
opravljajo
trgovsko
kadar taksne proizvode prodajajo trgovskim podjetjem in
Za b ikom; kl
®® " proizvodov,
so za oziroma
te proizvode
za davek od
prometa
kadarzavezanci
jih kot reprodukcijski

hafn
n .Prodajajodejavnost.
pravnim osebam in zasebnikom, ki opravljajo proizvodno
Ce proizvajalec oziroma uvoznik iz prvega odstavka oziP
J
IZ četrte a
ri
odstavka iztega
člena in
ne vpiše
ali
netočno vpise na račun9 podatke
prvega
četrteoa
odstavka tega člena, zaradi česar davčni zavezanec pri nadaljnjem prometu ne obračuna oziroma obračuna manj in vplača
manj davka od prometa proizvodov, kot bi bilo treba se
razlika med manj obračunanim in plačanim davkom izterja od
proizvajalca, uvoznika ali prodajalca.
Procfajalec motornih vozil in plovil, za katera je obvezna
etna registracija, izkaže na računu ustrezno tarifno številko,
davčno stopnjo in znesek davka od prometa proizvodov ter
vpise opombo, da plača prometni davek kupec v petih dneh
da) rac na
Hnoh
' "davčnemu
: Prodajalec
pošlje
takoj,stalnega
najpozneje
pa v treh
dneh račun
organu
v karaju
prebivališča
zasebnika in fizične osebe oziroma sedeža pravne osebe
Ce uvozijo motorna vozila, za katera je obvezna letna reoistracija pravne osebe, zasebniki oziroma fizične osebe mora
ca v tf h
™™
e dneh
po carinjenju motornih vozil o tem
pisno
obvestiti davčni
organ.

40. člen
Davčni zavezanec - pravna oseba ali zasebnik mora v svotarifnih 'Pt0V^SlVU za9°toviti podatke o davčnih osnovah po
rfh SP rtnln*enakih
davčnih stopnjah, na podlagi katellrffj obračun
k J mtehPlacu
Jejo akontacije
ter sestavi
in
predloži
akontacij.
Analitičnodavka,
evidentiranje
davčsr
"Jth°tarifne
T' Zl
®re se
različne
davčne
stopnje
iz
iste
številke
ali uporabljajo
drugih tarifnih
številk,
lahko
davčni
zavezanec zagotovi tudi z izvenknjigovodsko evidenco.
Proizvajalci alkohola (etanola) in prodajalci alkohola (etaa) na
"°'
./ke debelo morajo v svojem knjigovodstvu zagotoviti
,P°fana*ola)
,°pProizvedenih oziroma prodanih količinah alkohola
!® ,
° namenu, za katerega je bil prodan. Kupci alkoT im0ra,
°uOdltl
P°sebno knjigo o porabi alkohola
J<
9
eZ placila
V
t
Tf
i?
,
oziroma
alkohola (etanola), kupljenega za Prometnega
konzerviranjedavka,
preparatov
in
pulpiranje sadja in vrtnin, proizvodnjo alkoholnih pijač ter
parfumerijskih in kozmetičnih izdelkov ali kupljenega
za
a
nadaljnjo prodajo.
Da bi se omogočil nadzor nad uporabo proizvodov kupljenih brez placila davka od prometa proizvodov ali s plačilom
l2)l topn,l mora ku
unrtv
.®
'o nakupu, gibanju
Pec - pravna
ali zasebnik
voditi evidenco
in porabioseba
teh proizvodov
po '
njihovi vrsti, količini in vrednosti, ki se mora ujemati s podatki
kUPU prejemnice

ali drugih °stin
'
' dostavnice, tovornega lista
Davčni zavezanec - pravna oseba ali zasebnik, ki vorajuie
oziroma zamenjuje dele neodplačno v garancijskem roku,

vodi evidenco o porabi teh delov.
1 3 evid nc po
"
! . natem
členu51.začlena
zasebnike
se določi
sc o,!!!?
predpisom,
izdanim
podlagi
tega zakona.

41. člen
Davčni zavezanec - zasebnik mora voditi predpisane
knjige oziroma evidence.
M'eupisdne
n za ezanec
mftrf,
^
- zasebnik,
izdeluje
in predeluje
predmete
iz 'ilomljenega
zlata
(zlatar),ki mora
voditi
tudi evidenco
onakupu lomljenega zlata, evidenco o predelavi lomljenega
zlata in evidenco o izdelavi in prodaji predmetov iz zlata
Uavcm zavezanec mora za vsako količino kupljenega lomliene az ata
9 '
izdati potrdilo njegovemu prodajalcu.
•" vsebina
ter način
izkazovanja
sprememb oziroma
vodenje
knjig in
evidenc zaposlovnih
zasebnike
se
zakon''0

S p

pisom

' 'zdanim na podlagi 51. člena tega

42. člen
Davčni zavezanec - pravna oseba in zasebnik mora za vsak
posamično opravljen promet proizvodov oziroma za vsako
posamično opravljeno storitev izdati kupcu proizvoda oziroma uporabniku storitve račun o prodanih proizvodih oziroma opravljenih storitvah, če pa se promet evidentira z registrsko blagajno, mora ustrezen odrezek blagajniškega traku
na katerem je evidentiran ta promet, dati kupcu proizvoda
oziroma uporabniku storitve. Kopije računov oziroma kontrolni trakovi registrskih blagajn so davčno - knjigovodska
dokumentacija davčnega zavezanca, na podlagi katere se
evidentira opravljen promet. Obveznost izdajanja računov oziroma registriranja prometa z registrsko blagajno se nanaša na
vsako fizično osebo, ki pri davčnem zavezancu prodaja proizvode oziroma opravlja storitve.
S predpisom, izdanim na podlagi 51. člena tega zakona se
določi kaj mora vsebovati račun oziroma odrezek blagajniškega traku_ in na katere davčne zavezance se obveznost
izdajanja računov oziroma odrezkov blagajniškega traku ne
nanaSa.
Kontrolne trakove, ki jih izdaja zasebnik oziroma na podlaqi
katerih evidentira promet, ter evidence, določene s predpisom, [zdanim na podlagi 51. člena tega zakona, overi pred
uporabo davčni organ.
Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena mora za
prodane proizvode oziroma opravljene storitve kupcu
IZ( a racun ozlroma
? ? na to ali je to ustrezen
odrezekzahteval
blagajniškega
traku, ne glede
kupec posebej
ali ne
Kupec proizvoda oziroma uporabnik opravljene storitve mora
taksno davčno listino spraviti in jo na zahtevo pokazati
organu, pristojnemu za nadzor.
43. člen
Davčni zavezanec za davek od prometa proizvodov ki
opravlja promet proizvodov po prodajnih cenah z vračunanim
davkom od prometa proizvodov, ta davek pa se poveča
zmanjša ali odpravi, mora na dan uveljavitve predpisa s katerim se davek od prometa proizvodov poveča, zmanjša ali
odpravi, popisati proizvode v zalogi in določiti nove prodaine
cene s povečanim, zmanjšanim oziroma odpravljenim davkom od prometa proizvodov. Davčni zavezanec mora sestaviti
sko'fistino P°PiSU t6h Proizvodov in ga hraniti kot knjigovodDavčni zavezanci, ki opravljajo trgovsko in gostinsko dejavnost, ki so po tem zakonu končni potrošniki tobačnih izdelkov, morajo pri spremembi davčne stopnje za tobačne izdelke
ravnati po prvem odstavku tega člena in ugotovljeno pozitivno razliko vplačati v petih dneh po popisu, za znesek
negativne razlike pa lahko zahtevajo vračilo davka.
VI. ZASTARANJE
44. člen
Pravica do določitve davčne obveznosti in do izterjave
davka od prometa proizvodov oziroma davka od prometa
storitev, obresti in stroškov prisilne izterjave zastara v petih
e ih po poteku leta, v katerem je nastala davčna obveznost
Pravica davčnega zavezanca do vračila zneska plačanega

14
poročevalec

davka, obresti, stroškov prisilne izteriave in denarnih kazn^ ki
jih ni bil dolžan plačati, zastara v petih letih po poteku leta,
v katerem jih je plačal.
45. člen
Zastaranie pravice do določitve davčne obveznosti in do
izterjave davka se pretrga z vsakim uradnim dejanjem pristojnega organa oziroma službe za nadzor, katerega namen ,e
lSnepravi.no plačanega davka,
ob restf stroškov prisilne izterjave in denarnih kazni se pre°rgazvsakim de'anjem, k, ga davčni zavezanecoziroma
kaznovana oseba stori pri pristojnem organu oz,.iroma službi
za nadzor, da doseže vračilo.
ta
Po vsakem pretrganju zastaranja začne znova teci zastara

Rok°zastari v vsakem primeru, ko poteče deset let od dneva,
ko je zastaranje prvič začelo teči.
VII NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN PLAČEVANJEM DAVKA OD PROMETA PROIZVODOV IN DAVKA OD
PROMETA STORITEV
^ ^
Obračunavanje in plačevanje davka pri davčnih zavezancih
- Dravnih osebah nadzoruje služba za nadzor.
Obračunavanje in plačevanje davka pri davčnih zavezane h
- zasebnikih ter pri fizičnih osebah - davčnih zavezancih
organi pr.vico pr«!«!««
poslovne knjige, druge evidence in listine, dokumentacijo ter
poslovne in pomožni prostore in naprave. Daven, zavezane,
- zasebniki morajo v roku, ki ga določi pristojni organ,
predložiti predpisane evidence s knjigovodsko dokumentaCl

Davčni zavezanci - zasebniki morajo hraniti evidenco
o nakupu gibanju in porabi proizvodov po tretjem odstavku
40. člena tega zakona v poslovnem prostoru. S pos ovmmi in
pomožnimi prostori so mišljeni tudi stanovanjskii in drug
nrostori v katerih opravlja davčni zavezanec dejavnost,
katere nastaja obveznost plačila davka od prometa proizv
dov in davka od prometa storitev.
....
Davčni organ lahko pregleduje, ali davčni zavezanci
- pravne osebe pravilno obračunavajo in plačujejo davek, in
predfožiskupaj z izvidom službi za nadzor zahtevo, naj izda
odločbo o plačilu davka. Služba za nadzor mora v zvezi s to
zahtevo izdati odločbo o plačilu davka ali zavrnitvi zahteve.
Pritožba zoper odločbo ne zadrži izvršitve odločbe.
h
Če izvid iz četrtega odstavka tega člene ne vsebuje vseh
elementov, potrebnih za izdajo odločbe o plačilu davka, lahko
služba za nadzor izjemoma vrne izvid davčnemu organu z
četrtega odstavka tega člena, ki je vložil zahtevo, da izvid
dopolni, lahko pa po potrebi izvede tudi nov postopek^
Popis proizvodov v zalogi po določbah 43. člena teg
zakona nadzoruje tržna inšpekcija, davčni organ in služba za
""uporabo kurilnega olja iz 3 točke in rdeče obarvanega
motornega petroleja iz 5. točke prvega odstavka tar st.
5 tarife davka od prometa proizvodov v motornih vozilih,
plovilih in drugih vozilih na motorni pogon nadzirajo pooblaščeni delavci prometne milice, davčnega organa ali trzne inSP

promet lesa in gozdnih lesnih sortimentov ter drugih proizvodov iz drugega odstavka 30. člena tega zakona nadzorujejo
ob prevozu tržna inšpekcija in organi milice na gozdnih
cestnih komunikacijah pa tudi gozdarski inšpektorji.
VIII. PRAVNA SREDSTVA
47. člen
Zooer odločbo službe za nadzor o določitvi davčne obveznosti in plačilu prometnega davka so dovoljena pravna sredstva po predpisih, ki urejajo službo za nadzor.
, ...
Zoper odločbo o določitvi davčne obveznosti in plačilu
prometnega davka, ki jo izda občinski davčni organ, se vloz
oritožba pri republiškem davčnem organu.
Zoper odločbo o določitvi davčne obveznosti in p acilu
prometnega davka, ki jo izda carinski organ, se vloži pritožba
po carinskih predpisih.

IX. OBNOVA POSTOPKA
48. člen
Nadzorni organ, ki je izdal odločbo o določitvi davčne
obveznosti in o plačilu prometnega davka, obnovi sam ali na
zahtevo davčnega zavezanca postopek za določitev davčne
obveznost? in postopek o plačilu davka v treh letih od dneva
kn ta odločba postane pravnomočna, ce se pozneje zve za
deistvaaU predložijo dokazi, ki ob izdaji odločbe niso bili
znani, kot tudi v drugih primerih, določenih s posebnimi
P

ČdePie bila zoper odločbo o določitvi davčne obveznosti in
o plačilu prometnega davka vložena pritožba, dovoli obnovo
Dostooka orqan, ki je odločal o pritožbi.
Spremenjeno odločbo o določitvi davčne obveznosti in
o plačilu prometnega davka v zvezi s predlogom za obnovo
Dostooka izda organ, ki je izdal odločbo na prvi stopnj.
Postopek za spremembo pravnomočne odločbe o določitvi
davčne obveznosti in o plačilu prometnega davka, ki ga plaruieio davčni zavezanci - pravne osebe, se izvaja po predpi
sih o službi za nadzor, za prometni davek ki ga P'ačujejo
davčni zavezanci - zasebniki in fizične osebe, pa po ustreznih določbah predpisov o davkih fizičnih oseb.
49. člen
Pravnomočno odločbo o določitvi davčne obveznosti in
o plačilu prometnega davka za davčne zavEJzance^kiniso
nravne osebe ie mogoče spremeniti tudi po uradni dolžnosti
v petih letih od dneva, ko postane odločba P^omocna, ce
se ugotovi da so bili predpisi nepravilno uporabljeni v škodo
ali v korist davčnega zavezanca, ali če se ugotovijo računske
napake.
X. VRAČILO DAVKA
50. člen
Davčni zavezanec, od katerega je bil izterjan davek ki ga ni
bil dolžan plačati, ima pravico do vračila plačanega davka
obresti, plačanih stroškov prisilne izterjave in denarne kazrK
Davčni zavezanec - pravna oseba vloži zahtevo za vračilo
napačno ati preveč plačanega davka pri službi za nadzor,
davčni zavezanec - zasebnik pa pri davčnemu organu.Zahteva se lahko vloži samo, če je kupec, ki je plačal davek, rev
pisno
zahteval od davčnega zavezanca vračilo napačno
ali P ®£
v
plačanega davka. K zahtevi mora davčni Za ezanec priloza
tudi dokaze o plačanem davku. Davek se vrne v breme ustre
nega vplačilnega računa in v dobro kupca.
rnif-na
Davčni zavezanec - pravna oseba, zasebnik in fizična
oseba ki je napačno obračunal davek, ki ga ni bil dolžan
nlačati in qa vplačal iz sredstev, s katerimi razpolaga, vloži
zahtevo za vračilo tako plačanega davka pri službi za nadzor
oziroma pri davčnemu organu. Davek se vrne v breme ustre
neaa vplačilnega računa in v dobro davčnega zavezanca.
Fizična oseba - kupec, ki je plačal davek od prometa
proizvodov za motorno vozilo ali plovilo, za katero ie °bvezna
letna reqistracija, ali je plačal obresti, denarno kazen m stroške prisilne izterjave, ki jih ni bil dolžan plačati, vloži zahtevo
za vračflo plačanega davka, obresti, denarne kazn. m sUoškov
prisilne izterjave pri davčnemu organu v kraju, kjer je bil
^KuMc^tuja fizična oseba ima pravico do vračila plačaneqa davka od prometa proizvodov, ki jih odnese s seboj iz
ReDublike Slovenije, če vrednost kupljenih proizvodov
Su ne znaša m'an, kot 5.000 dinarjev. Pravica do vračila se
ne nanaša na kupljene naftne derivate, na tobačne izdelke
TJ [^ni °svet 3| zd a p red p i se o'načinu in pogojih za vračilo
plačanega davka v skladu s petim odstavkom tega člena.
Zahteva za vračilo davka, ki je bil napačno ali preveč plačan
pri uvozu, se vloži pri carinarnici, ki je davek obračunala
'' o pravic? do vračila davka, obresti, denarne kazni in stroškov prisilne izterjave določi pristojni organ z odločbo.
51. člen
Natančnejše predpise o uporabi davčnih stopenj, uporabi
15
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XI. KAZENSKE DOLOČBE
52. člen

nas«.«
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pravice do ugodnejšega nakupa (4., 5. in 6. člen ter tar št 3 5
in 7 tarife davka od prometa proizvodov);
' '

firman™
Prodauvoznika
ialec ,y promet
cigarete
brez
označbe
firme domačega
oziromatuje
cigarete,
ki so
nezakonito
prenesene v državo (tar. št. 6 tarife davka od prometa proiz
po
na^in8določen
^ V*d' ev
jdence
količinah
na
način,
s tem
zakonom,
ali če in
je vrstah
ne vodiproizvodov
pravilno (40.

6) če ne vodi evidence o proizvodih, prodanih brez obračunanega davka od prometa proizvodov oziroma, od katerih je
davek obračunan po znižani stopnji (drugi odstavek 1. točke
prvega odstavka 5. člena zakona)-

8) če ne obračuna davka od prometa proizvodov in davka
od prometa storitev ali če obračunanega davka ne vplača na
P
predpisane račune (21. in 22. člen);
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(28 člen*)'Pr0m6ta Pr°iZV°d°V in davka od Pometa storitev '
11) če ne predloži obračuna akontacij davka ali dokonččlenV 3CUna daVka al' 93 ne predloži pravočasno (31. in 32.
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Za prekršek, storjen po 14. točki tega člena, se davčnemu
zavezancu - pravni osebi skupaj z denarno kaznijo izreče
tudi varstveni ukrep odvzema motornega vozila (tovorniaka
osebnega avtomobila idr.), traktorja, plovila ali drugega
motorja, s katerim je bilo tako dejanje storjeno.
53. člen
Pravna oseba se kaznuje za prekršek z denarno kaznijo
najmanj 50.000 dinarjev:
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54. člen
Zasebnik kot davčni zavezanec se kaznuje z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev:
13 prl naku
J)*«
proizvodov
kot kupec
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mateprometnega
davka kot
v druge
namene, ne
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v namene, določene s tem zakonom, ali če uporabi proizvode
kupljene po znizani stopnji v namene, za katere ni bila predpisana znizana stopnja (4., 5. in 6. člen ter tar. št.3 tarife davka
od prometa proizvodov);
k

lie n<
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od katerih
zaradi ali
njihovega
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bil plačan
od. prometa
proizvodov
je bil ta
plačan po nižji stopnji, proda brez obračuna davka ali z obračunom davka po nižji stopnji kupcu, ki po tem zakonu nima
pravice do ugodnejšega nakupa (4., 5. in 6. člen ter tar št 3
o in 7 tarife davka od prometa proizvodov);
4) če da kot prodajalec v promet tuje cigarete brez označbe
firme domačega uvoznika oziroma cigarete, ki so nezakonito
V
V0 (t3r Št 6 tar fe d3Vka d prometa pro
'
'
°
iz5) če ne vodi evidence po količinah in vrstah proizvodov na
način, določen s tem zakonom, ali če je ne vodi pravilno (40.
=r

6) če ne vodi evidence o proizvodih, prodanih brez obračunanega davka od prometa proizvodov oziroma, od katerih ie
davek obračunan po znižani stopnji (drugi odstavek 1 točke
prvega odstavka 5. člena zakona);
7) če pri spremembi davčnih stopenj ne popiše, nepopolno
ali nepravilno popiše proizvode v zalogi ali če v nove cene ne
proiUvodovV(e43a č^n)0Z'r0ma Zrnan<šane9a davka °d Pometa
8) če ne obračuna davka od prometa proizvodov in davka
od prometa storitev ali če obračunanega davka ne vplača na
predpisane račune (21. 22.in 29. člen);
9) če davka od prometa proizvodov in davka od prometa
storitev ne obračuna na način, določen s tem zakonom oziroma če ga obračuna nepravilno ali če obračunanega davka
ne vplača v predpisanem roku (24. 25.in 29. člen);
10) če kot izplačnik prihodkov ne obračuna in ne vplača
(28 čle°n(j-Pr0rTlet3 proizvodov in davka od Prometa storitev
11) če ne predloži obračuna akontacij davka ali dokončne
§?
davka ali ga ne predloži pravočasno (29 31
in 33. obračuna
člen);
12) če kupcu za prodan proizvod ali opravljeno storitev ne
izda računa ali odrezka blagajniškega traku (42. člen);
13) ce ovira pooblaščeno osebo pri nadzoru nad obračunavanjem in plačevanjem davka (46. člen);
14) če ne vodi predpisanih knjig oziroma drugih davčnih
evidenc, predpisanih s tem zakonom, oziroma jih ne vodi
sproti in točno (40. in 41. člen);
15) če davčnega organa ne obvesti o prodaji oziroma odtuiiT/T6,,m reprodukcijskega materiala, kupljenega brez
vek S členaf- °Z'r0ma s plačllom P° nižji stopnji (šesti odsta-
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16) če uporabi ekstra lahko kurilno olje (EL) ali sPec'aln°
lahko kurilno olje (LS) ter rdeče obarvan mrtorni pe rotej
v namene, za katere se po tem zakonu ne sme uporabl|ati (tar.
št 5 tarife davka od prometa proizvodov).
Za prekršek, storjen po 16. točki tega člena;3e *ase*
skupaj z denarno kaznijo izreče tudi varstveni uk^p odvzems
motornega vozila (tovornjaka, osebnega ay °mobi a idr)
traktorja, plovila ali drugega motorja, s katerim je bilo ta
dejanje storjeno.
55. člen
Zasebnik kot davčni zavezanec se kaznuje za prekršek
z denarno kaznijo najmanj 25.000 dinarjev:
11 ie na račun o prodaji proizvodov ne vpise predpisanih
podatkov ali vpiše nepravilne podatke (prvi in četrti odstavek
39 Č

2) čenkot prodajalec proizvodov v sedmih dneh po poteku
meseca ne pošlje kopije računov o prodajiv prizvodov
zaseb
niku ali'kmetu ter kopije izjav kupcev za ®®r.ačune^^r^g
v predhodnem mesecu davčnemu organu občine, v kateri je
bilo kupcu izdano dovoljenje za opravljanje dejavnosti (tretji
°^3)č^ne^isestavlja in ne predlaga v predpisanih rokihporočM
o vrednosti proizvodov, prodanih brez obračunanega davka
od prometa proizvodov oziroma, od katerih je davek obračunan po znižani stopnji in, če ne prijavi tako organiziranega
prometa davčnemu organu (drugi odstavek 1. točke prveg
odstavka 5. člena zakona);
56. člen
Fizična oseba kot davčni zavezanec se kaznuje za prekršek
z denarno kaznijo najmanj 25.000 dinarjev:
1) če ne obračuna davka od prometa proizvodov na način,
določen s tem zakonom, oziroma če ga obračuna nepravilno
ali če obračunanega davka ne vplača v predpisanem roku (JO.
Čl

2)'če uporabi ekstra lahko kurilno olje (EL) ali specialno
lahko kurilno olje (LS) ter rdeče obarvan motorni petrolej
v namene, za katere se po tem zakonu ne sme uporabljati (tar.
št.5 tarife davka od prometa proizvodov).
_
Za prekršek, storjen po 2. točki tega člena, se fizični osebi
skupaj z denarno kaznijo izreče tudi varstveni ukrep odvzema
motornega vozila (tovornjaka, osebnega avtomobila idr ),
traktorja, plovila ali drugega motorja, s katerim je bilo tako
dejanje storjeno.
57. člen
Fizična oseba kot davčni zavezanec se kaznuje za prekršek
z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev:
1) če v predpisanem roku ne napove opravljenega prometa
proizvodov ali če ne predloži posebne napovedi o prodanih
količinah gozdnih in lesnih sortimentov, drugih proizvodov
ter vina in žganja oziroma ne vodi evidenc, ki jih je dolžna
voditi po tem zakonu (30. člen).
Z denarno kaznijo iz prvega odstavka tega člena se kaznuje
tudi fizična oseba, če v motorno vozilo ali drug motor kupca
namesto dieselskega goriva natoči ekstra lahko kurilno olje
(EL) ali specialno lahko kurilno olje (LS) ter rdeče obarvan
motorni petrolej (tar. št.5 tarife davka od prometa proizvodov).
58. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje tudi
fizična oseba, ki pri davčnem zavezancu opravlja promet
proizvodov oziroma storitev, če ne izda računa oziroma če ne
registrira prometa z registrsko blagajno , čeprav ji je davčni
zavezanec omogočil izdajanje računov oziroma registriranje
prometa z registrsko blagajno (prvi odstavek 42. člena).
59. člen
Kupcu proizvodov oziroma uporabniku storitev, od katerih
se plača prometni davek po tem zakonu, se na kraju samem
izreče kazen za prekršek v znesku 250 dinarjev, če pristojnemu organu za nadzor noče pokazati računa ali odrezka
blagajniškega traku, ki mu ga je moral izdati prodajalec proizvodov ali izvajalec storitev (42. člen).

60. člen
Kdor uVozi in da v promet tuje cigarete brez označbe firme
uvoznika z namenom, da bi sebi ali komu drugemu pridobil
protipravno premoženjsko korist, se kaznuje za kaznivo dejanje z zaporom do enega leta (tar. št. 6 tarife davka od prometa
P

Če je storilec dejanja iz prvega odstavka tega člena sebi ali
komu drugemu pridobil protipravno premoženjsko korist, se
kaznuje z zaporom do treh let.
. hi
Kdor kot odgovorna oseba v pravni osebi ali zasebnik da bi
davčnim zavezancem - zasebnikom omogočil, da si pridobijo
protipravno premoženjsko korist ali da se izognejo obveznemu plačilu prometnega davka, ne pošlje kopije računa
pristojnemu davčnemu organu, se kaznuje za kaznivo dejanje
z zaporom do enega leta (tretji odstavek 5. člena).
XII. POSEBNE DOLOČBE
61. člen
Tarifa davka od prometa proizvodov oziroma davka od
prometa storitev je sestavni del tega zakona.
V V tarifi so določeni proizvodi in storitve, od katerih se
obračunavajo in plačujejo ti davki, in določene davčne
stopnje.
62. člen
Da se preprečijo in odpravijo motnje na trgu oziroma
v gospodarstvu, lahko Izvršni svet poveča stopnje davka od
prometa določenih naftnih derivatov do 50%, lahko pa jih tudi
zmanjša ali odpravi.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
63. člen
Do uveljavitve predpisov o novi organiziranosti davčnih
organov v Republiki Sloveniji opravljajo naloge davčnega
organa po tem zakonu uprave za družbene prihodke.
64. člen
Dokler ne bo organizirana posebna služba za nadzor po 5.
členu tega zakona, nadzira obračunavanje in plačevanje
davka po tem zakonu Služba družbenega knjigovodstva
v Republiki Sloveniji.
65. člen
Ne glede na določbo zadnjega odstavka 8. člena tega
zakona je v prometu rabljenih uvoženih motornih vozil kupljenih od prodajalcev, ki nimajo sedeža oziroma stalnega
prebivališča na območju Republike Slovenije, davčni zavezanec kupec, ki plača davek po stopnji 32/o iz tarifne številke
5 tarife davka od prometa proizvodov^
Ne glede na določbo zadnjega odstavka 20. člena tega
zakona obračunava davek od prometa uvoženih motornih
vozil iz prejšnjega odstavka tega člena davčni organ v kraju
sedeža oziroma stalnega prebivališča kupca.
66. člen
Za tobačne izdelke, ki jih imajo davčni zavezanci na dan
uveljavitve tega zakona v zalogi (trgovine na drobno idr.), je
treba vračunani prometni davek vplačati na predpisan račun
v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.
Davčni zavezanci morajo za izdelke iz 14. točke tarifne
številke 3 tarife prometnega davka, ki jih imajo v zalogi na dan
uveljavitve tega zakona in ki so bili na podlagi pisnega mnenja
pristojnega republiškega organa oproščeni plačila prometnega davka po odloku o soglasju k zakonu o začasnih ukrepih
o davku od prometa proizvodov in storitev, vračunati davek
od prometa proizvodov po stopnji iz tarifne številke 3 tarife
davka od prometa proizvodov. Za proizvode, ki se tiskajo in
izdajajo po uveljavitvi tega zakona, mora zaloznik oziroma
uvoznik pri pristojnem organu, se preden jih da v prornet,
priskrbeti mnenje o tem, da gre za izdelke iz te tarifne številke.
67. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, nehajo veljati.
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OBRAZLOŽITEV
S predloženim zakonom se nadaljuje z reformo davčnega
Splošna stopnja (tar.št. 1) je predlagana v višini 20 % (do
sistema tako da se enotno ureja sistem prometnega davka
konca leta 1992 je predlagana stopnja v višini 25 %), znižana
v Republiki Sloveniji po stopnjah iz tarife, ki je sestavni del
(reducirana) stopnja (tar.št. 2) v višini 10 %, najnižja stopnja
zakona.
(tar.št. 3) v visim 5% m tarifna številka (tar.št. 4) za proizvode
Davek od prometa proizvodov in storitev je enofazni davek
po višji stopnji 32 % (do konca leta 1992 je za to tarifno
ki se plačuje v končni potrošnji.
številko, razen za avtomobile, predlagana stopnja 40%).
1. Kot končna potrošnja se šteje ves promet proizvodov
Po splošni stopnji 20 % (veljavna znaša 33,5 %) je obdavoziroma storitev, razen tistih, za katere je drugače določeno.
čena večina proizvodov. V predlogu so v tej tarifni številki
2. Za promet, ki ni končna potrošnja se tako šteje predvsem
zajeti tudi kakav in čokolada ter sladkorni izdelki (zdaj po
prodaja proizvodov za nadaljnjo prodajo, prodaja proizvodov
stopnji 3% januarja pa po stopnji 10 % in 20 %) ter pivo (zdai
za reprodukcijske namene in uvoz proizvodov za te namene.
stopnja 68 /o januarja letos stopnja 103 %). Po tej stopnji se
3 Promet proizvodov in storitev, ki ni določen kot končna
plačuje tudi davek od vseh proizvodov, ki so zdaj obdavčeni
potrošnja se lahko brez davka opravlja le pod z zakonom
po zbirni stopnji 26,5 %, kolikor določeni proizvodi niso zajeti
določenimi pogoji.
zev znižani 10 % stopnji. Po tej tarifni številki je obdavčena
4. V zakonu je določeno, kaj se šteje za proizvode za
tudi kava (zdaj 50 %).
reprodukcijske namene in kateri proizvodi se kljub uporabi
Po tarifni številki 2 in stopnji 10 % so obdavčeni predvsem
v proizvodnem procesu štejejo za končno potrošnjo in so
gradbeni material in stavbno pohištvo, ekološki proizvodi
obdavčeni (alkohol - etanol, pisarniški material, naftni derimineralna voda, naravno vino in do konca leta 1992 tudi
vati m električna energija).
premog. Po veljavni ureditvi se od navedenih proizvodov
5. Davčne oprostitve v končni potrošnji so predpisane le
plačuje davek po stopnjah od 13 % do 26,5 %, mineralna voda
v izjemnih primerih, podobno kot v ureditvah prometneaa
po stopnji 15%, naravno vino pa po stopnji 14 %.
davka v drugih državah (izvoz, uvoz za namene diplomatsko
Po tarifni številki 3 so po stopnji 5 % obdavčeni ostali
konzularnih služb pod pogojem vzajemnosti, vrednotnice)
proizvodi, ki so pomembnejši za življenjski standard Po tei
Predlagana je oprostitev proizvodov, ki jih kupujejo ali dobistopnji je obdavčen tudi promet opreme, ki jo kupujejo pravne
vajo dobrodelne organizacije in organizacije, ustanovljene za
obrambo pred elementarnimi nesrečami ter nekaterih ortozasebntk za
nosfT
'
°Pravljanje svoje registrirane dejavpedskih pripomočkov, vode in predmetov, ki jih kot muzejske
Po
višji
stopnji
so
obdavčeni
zlato, določena kozmetika
vrednosti odkupujejo muzeji ter nakup osebnih avtomobilov
°sebni avtomobili ne glede na delovno prostornino motorja.
s strani invalidov.
Predlagana je tudi 20 % olajšava za osebne avtomobile z vgra6. V obdavčitev so vključene vse storitve, razen izvoznih
jenim katalizatorjem.
storitev, zdravstvenih in socialnih storitev, verskih storitev
Posebne tarifne številke so predvidene za naftne derivate
storitev prevoza potnikov in blaga v železniškem in mestnem
tobačne izdelke in za močne alkoholne pijače, kjer pa so tako
ter obmestnem prometu ter nekaterih drugih storitev.
7. V zakonu so določeni postopki obračunavanja in plače(akcize)rU^'h drzavah Predvidene relativno visoke stopnje
vanja prometnega davka, načini akontiranja prometnega
davka, Zamudne obresti v primeru neplačevanja davka in krai
d rivatih e v
plačila davka.
'
ceste
°
j stopnjah zajet tudi prispevek za
1
! 1 za' v cem naftnih derivatov na podlagi
8. Za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prometa
a Pn
nega davka je pooblaščena posebna služba za nadzor oziekofnških r/fi V re agospodinjskem
kurilnem olju je iz
roma davčni organ. Do organiziranja teh služb opravlja nad10 °/ Vls
Viii*a t
P
9ano znižanje stopnje od 35 % do
°f
'
stopnja
prometnega
davka
od
sedanje obremeni0
zor pristojna služba družbenega knjigovodstva oziroma
uprava za družbene prihodke.
nn približajo
Z-n dleselskem
9orivu bencinov
z namenom,
da se
cene teh goriv
cenam motornih
S pribli9. Posebej so razdelane kazenske določbe za kršitev določb
ževanjem cen bi sledili usmeritvam prometne poZike (preuzakona za pravne osebe, zasebnike in fizične osebe.
smeritev tovora in potnikov v večji meri za železnico)
10. V zakonu je dano pooblastilo republiškemu sekretarju
posredno tudi na manjše onesnaževanje okolja z izpušnimi
za finance, da izda natančnejše predpise o uporabi določb
plim. Relativno visoke stopnje so predlagane tudi zato da se
zakona.
11. Stopnje davka od prometa proizvodov in stopnje davka
dPJli!ne%zZTeVanie P°rabe ^ Zman'^a^ Pritiska"na
od prometa storitev so predpisane v tarifi, ki je sestavni del
zakona.
čn
65°/o, t0v^prehodnem
ih izdelkih
je predvidena
le ena
sicer
obdobju,
do konca
letastopnja,
1992 pain ie
za
Zaradi možnosti motenj na trgu naftnih derivatov pa je
v zakonu predlagano, da lahko izvršni svet poveča, zmanjša
9a
P dVid
a StOPnJa 50 %
leOd35°; d oto■»/ r
Z pn močnih W«™5>S
ali odpravi stopnje prometnega davka od določenih naftnih
P
kierJie pr
nrirMrŽn
n
alkoholnih pijačah
edv der a ;
derivatov.
t
Z
Ž
l
kopija
SO % s tem, da je predlagano da bi
d
t
12. Tarifa davka od prometa proizvodov je sestavljena iz
"
gostinski
obrati,
ter
visokogorske
postojanke
vale davek po stopnji v višini 50 % od predpisane. obračuna
7 tarifnih številk za proizvode, od tega 3 za t. i. monopolne
n anfi davka od
proizvode (naftni derivati, tobak, alkoholne pijače).
prometa storitev je predlagana splošna
Vsi proizvodi so razvrščeni v glavnem v štiri tarifne številke.
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Ocena realizacije davka od prometa proizvodov po predlaganih tarifnih skupinah za
leto 1991
v mio din
Davek od prometa proizvodov in storitev se pobira v končni
ocenjena struktura predvide- struktura ocena struktura
VRSTA DAVKA IN
potrošnji, zato se za oceno davčne osnove uporabljalo preddavčna davčne ni pri- davkov prihod- davkov
STOPNJA
vsem podatki o prometu v trgovini na drobno in nekateri drugi
osnova za osnove hodkipo glede na kov v letu leta 1990
podatki, ki se nanašajo na promet proizvodov in storitev (npr.
1,1991 za 1.1991 predlože- predla- 1990
podatki o vplačilih prometnega davka, o fakturiram in plačani
nem za- gano
realizaciji, prometu v gostinstvu itd.). Zadnji uradni podrobkonu za ureditev
nejši podatki o trgovini na drobno v Republiki Sloveniji so na
leto 1991
razpolago za leto 1989. Upoštevaje vplačila prometnega
5
davka po posameznih tarifah, podatke o gibanju maloprodaj1
nih cen za posamezne skupine proizvodov, obsegu prometa
DAVEK OD PROMETA PROIZVODOV
v letu 1990, podatke o realizaciji storitvenih dejavnosti v letu
1990 ter predpostavke za oblikovanje prihodkov javne porabe
Splošna s^opr^a 20%
32.629,6 36,3 6.625,9 34,7 6.916190 47^8
v Republiki Sloveniji za leto 1991, je bila ocenjena davčna
osnova za leto 1991. Davčna osnova predstavlja promet proizvodov in storitev brez vključenega prometnega davka.
Reducirana stopnja 10% 6.117,2
6,8 611,7
3,2 694j
4*
Davčna osnova je razporejena po tarifnih številkah tako, da po
Tarifna številka 3
naši oceni zajema večino prometa, zajetega v posameznih
4,5
35.266,3 39,2 1.763,3
9,2 657,9
Nižja stopnja 5%
tarifnih številkah. Na tej podlagi so izračunani potencialni
prihodki o posameznih davčnih stopnjah. V strukturi prometa
Tarifna številka 4
predstavlja promet proizvodov, ki je obdavčen po rednih
6,4 1.850,2
9,7 2.238,5 15,5
5.781,9
Stopnja 32%
tarifnih številkah 88,6% davčne osnove, preostalo razliko
Tarifna
številka5
predstavljajo t. i. monopolni artikli (naftni derivati, tobak,
8.319,8
9,3 5.289,0 27,7 2.000,2 13,8
Naftni derivati
alkohol) medtem ko so v prihodkih davka po veljavni ureditvi
udeleženi v višini 27,4%, in po predlagani v visim 43,3/o. Le
Tarifna številka 6
takšna prerazporeditev davka po posameznih tarifnih števil0,7 2.000,0 10,5 1.003,2
6,9
591 ,0
Tobačni izdelki
kah je omogočila prilagoditev splošne davčne stopnje stopTarifna številka 7
njam v sosednjih državah in najnižjo stopnjo v visini 5/o.
Alkohol ,
Strukturi davčne osnove in pričakovanega davka bi bili
1.223,3
1,4 978,6
5,1 973,8
6,7
in alkoholne pijače
v poaojih alokativno nevtralne funkcije prometnega davka
enaki, razen v primerih monopolnih artiklov. Iz priloženih
podatkov je razvidno, da ta nevtralnost še ni dosežena, saj
PRO^ETA^PROIZVODOV 89.929,1 100,0 19.118,8 100,0 14.485,0 100,0
40% davčne osnove nosi le 9% prihodka. V primerjavi z letom
DAVEK OD PROMETA STORITEV
1990 pa so se, upoštevaje predloženo ureditev tarifnih številk,
Tarifna številka 1
,Q.
ta razmerja izboljšala, kar je razvidno iz priložene tabele
stopnja 5%
15.456,7 49,6 772,8 39,8
- kolona 5 in 7. V koloni 6 je podana ocena prihodkov davka
za leto 1990 po posameznih tarifnih številkah tako, da so
Tarifna številka 2
uporabljeni podatki o plačanem davku po tarifni strukturi iz
11.560,1
37,1 346.8 17,9
stopnja 3%
leta 1990, seštevek pa predstavlja dejansko plačan prometni
davek (temeljni in posebni).
Tarifna številka 3
3.759,8 12,1 751,98 38,7
stopnja 20%
Prihodki za leto 1991 izhajajo z enakega izhodišča, kot je bila
pripravljena republiška bilanca javne porabe in republiški
Tarifna številka4
3,6
proračun za leto 1991 (v decembrskih cenah leta 1990) in
345,6
1,1 69,1
igre na srečo
razširitev davčne osnove, kot je bila zastavljena ze z dopolniTarifna številka5
tvijo davka od prometa proizvodov in storitev v začetku letoš0,2
0,0
0,1
18,1
stopnja 0,1%
njega leta.
: 9
SKUPAJ DAVEK
31.140,3 100,0 1.940,9 100,0 1.582,3 100,0
OD STORITEV
Zaradi korektne primerjave spremembe davčne strukture med
predlagano ureditvijo in veljavnim sistemom v oceni prihod121.069,4
21.059,7
16.067,3
VSE SKUPAJ
kov ni upoštevan obseg povračil za ceste v maloprodajni ceni
naftnih derivatov.
v

Tarifa prometnega davka
Davek od prometa proizvodov
Tar. št. 1
Od vseh proizvodov, ki so namenjeni za končno P?|r0f">0'
razen od proizvodov, ki so določeni v drugih tarifnih številkah
[e tarife al[°e zanje s tem zakonom določenai davčne> opros,tev se plačuje davek od prometa proizvodov po stopnji, 20 h
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se davek od
prometa proizvodov do 31. decembra 1992 plačuje po splosni
stopnj 25%, razen od dobavljene električne energije od
katere se davek plačuje po stopnji iz prvega odstavka te
tarifne številke.
Tar. št. 2
Po stopnji 10% se plačuje davek od prometa naslednjih

Pr

°)Zoddmateriala za graditev, vzdrževanje in popravilo gradbenih objektov ter instalacijski material za te objekte
2) od stavbnega pohištva in vseh vrst lesenih plošč (vezane
plošče, lesonitne plošče, panelne plošče, iverne plosce in
oplemenitene lesene plošče);
. .. .
3) od grelnikov za vodo, kadi, umivalnikov pomivalnih korit,
WC školjk in izplakovalnih kotličkov, pip in kopalnih baterij,
4) od solarnih vodnih grelnikov, kolektorjev in toplotnih i
napeljav, ki so konstruirani za neposredno in posredno uporabo sončne energije;
,
5) od peči za centralno ogrevanje in za ogrevanje sanitarne
vode na tekoče ali plinasto gorivo;
6) od toplotnih črpalk;
7) od vodnih turbin in opreme za majhne hidroelektrarne na
potokih in rečicah, ki jih kupujejo fizične osebe na podlagi
19
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da^sh/o3 f30trdila občinske9a organa, pristojnega za gospo8) od termostatskih radiatorskih ventilov, rekuperatorjev in
regeneratorjev toplote, ki izkoriščajo odpadno toploto9) od detergentov brez fosfatov;
10) od mineralnih vod;
11) od naravnih vin;
12) od premoga.
31D12°992
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t0Čke t8 tarifne številke se

uporablja do

Opomba
Stavbno pohištvo iz 2, točke te tarifne številke so tudi
obdelane lamperije s peresom, utorom ali urezi, žlebljene
ipd. parket, vrata, okna, naoknice in drugi podobni proizvodi
ne glede na to, iz katerega materiala so izdelani (les kovina
plastika in kombinacija teh in drugih materialov).
Tar. št. 3
Po stopnji 5% se plačuje davek od prometa naslednjih
proizvodov:
reme
^
°Pkupujejo
(stroji,
ki jo pravne
osebe
in
zasebniki
pod naprave
pogoji inidr.),
na način
iz 5. člena
tega
zakona izključno za opravljanje svoje dejavnosti;
2) od oborožitve, vojaške opreme in opreme' organov za
notranje zadeve, od oborožitve in opreme, namenjene za
usposabljanje za obrambo in zaščito oziroma za izvajanje
nalog organov za notranje zadeve; od naprav, sredstev in
opreme enot za zveze, civilne zaščite, službe za opazovanje in
obveščanje in splošne reševalne službe; od naprav in opreme
za protipožarno zaščito; naprav in sredstev za osebno in
vzajemno zaščito, ki jih morajo na podlagi zakona o obrambi
ini zaščiti, kupiti upravljala', lastniki ali uporabniki stavb in
občine; od naprav in opreme za proizvodnjo oborožitve, vojaške opreme ter rezervnih sredstev namenjenih izključno za
uporabo v vojni; od rezervnih in drugih sredstev za obrambo
in zaščito, ki jih kupujejo republika in občine ter njihovi
organi, zavodi oboroženih sil, podjetja in druge organizacije
ter društva in druge organizacije državljanov za izvaianie
nalog po zakonu o obrambi in zaščiti; od vojaških uniform in
uniform milice, ter oznak in pribora za te uniforme, ki se
kupujejo na način in pod pogoji iz 5. člena tega zakona;
3) od prometa rabljenih osebnih avtomobilov, druaih
motornih vozil in plovil, za katere je obvezna letna reaistracija;
4) od kmetijske mehanizacije, naprav in druge opreme
kmetijskega orodja za primarno obdelavo zemljišča ter nadomestnih delov za to opremo in naprave;
tevršni svet določi proizvode iz prejšnjega odstavka te
točke.
5) od proizvodov, proizvedenih v podjetju za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, ustanovljenim v skladu
s posebnim zakonom, če so prodani končnim potrošnikom
neposredno prek lastnih prodajnih mest (prodajalne, skladišča, magazini) ali če so določeni proizvodi pznačeni z enotnim zaščitnim znakom, in sicer: od sredstev za varstvo pri
delu, ortopedskih pripomočkov, medicinske opreme športnih
in rekreativnih rekvizitov.
Izvršni svet s svojim predpisom določi enotni zaščitni znak
iz prejšnjega odstavka te točke in proizvode, ki se označiio
s tem znakom.
6) od proizvodov, ki jih med zdravljenjem in rehabilitacijo
organiziranima v okviru organizacije invalidov izdelujejo invalidi, od proizvodov, izdelanih v okviru verskih in socialno
- humanitarnih organizacij za varstvo starih in onemoglih ter
otrok, in od proizvodov, izdelanih v dijaških delavnicah, če so
ti proizvodi prodani končnim potrošnikom neposredno ali
izključno z lastnih prodajnih mest, registriranih pri pristojnem
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organu;
7) od proizvodov, ki so namenjeni za prehrano ljudi in
krmljenje živali, razen proizvodov, ki so navedeni v druaih
tarifnih številkah te tarife ter od kakava in čokolade ter sladkornih izdelkov, od katerih se davek od prometa proizvodov
plačuje po stopnji iz tar. št. 1 te tarife.
8) od soli (NaCI) za hrano;
9) od osnovnih proizvodov kmetijstva in ribištva10) od steklene embalaže in od embalaže, izdelane iz biaksi-

alno orientiranega polistirena (OPS), za prehrambene izdelke;
11) od deških ali dekliških oblačil do vštete številke 14 , od
plenic in drugega perila za dojenčke ter od otroških vozičkov
(vozičkov za dojenčke);
12) od deške ali dekliške obutve do vštete številke 34;
13) od šolskih potrebščin;
14) od knjig, brošur in drugih publikacij - s področja
znanosti, umetnosti, kulture, izobraževanja in vzgoje; strokovnih publikacij; informativnega in zabavnega tiska (dnevnega,
tedenskega in drugega periodičnega ali občasnega) razen
komercialnega in pornografskega tiska; učnih filmov; katalo9 v kn g mu
P ;. ini' posnetih
' zejev,
likovnih galerij
in razstav; gramofonskih
plošč
videokaset,
magnetofonskih
in magnetnih
trakov s področja znanosti, kulture, izobraževanja, vzgoje,
umetnosti ter klasične in resne glasbe (govorna dela, namenjena učenju tujih jezikov ter dramska, operna, simfonična,
komorna, zborovska, orkestrska dela, etnomuzikološka dela,
otroške pesmi), razen tistih, na katerih je posneta zabavna ali
narodna glasba oziroma na katerih prevladuje zabavna ali
narodna glasba.
Mnenje o tem, da gre za proizvode iz te točke daje pristojni
republiški upravni organ.
Preden da založnik oziroma uvoznik proizvode iz te točke
v promet, mora na njih natisniti oziroma odtisniti klavzulo da
gre za proizvode, od katerih se plačuje davek od prometa
proizvodov po stopnji 5% ter številko in datum mnenja pristojnega organa.
15) od publikacij, namenjenih notranjemu delu organov
družbenopolitičnih skupnosti, podjetij, zavodov in druaih
pravnih oseb;
16) od slikarskega in kiparskega materiala in potrebščin;
17) od izvirnih umetniških del s področja slikarstva, kiparstva, arhitekture, grafike in drugih upodabljajočih dejavnosti
ter unikatov del uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja, za katera se avtorjem plačujejo avtorski honorarji;
18) od izdelkov domače in umetne obrti;
Mnenje o tem, da gre za proizvode iz te točke, daje pristojni
republiški upravni organ.
19) od turistično propagandnih in informativnih publikacij
ki so namenjene za brezplačno delitev turistom;
20) od računalnikov in žepnih kalkulatorjev
21) od zdravil;
22) od ortopedskih priprav in pripomočkov, razen priprav in
pripomočkov iz 12. člena zakona;
23) od pogrebne opreme;
24) od drv, zemeljskega plina in mestnega plina;
25) od tople vode;
26) od organskih in mineralnih gnojil in sredstev za varstvo
rastlin.
Opombe:
1) Oprema iz 1. točke te tarifne številke so osnovna sredstva
za opravljanje dejavaosti, drobni inventar, določen po predpisih o amortizaciji, sredstva za osebno varstvo pri delu in
osebna varovalna oprema in nadomestni deli zanjo, ki so
kupljeni pod pogoji in na način iz 5.člena tega zakona. Vlaganje opreme kot ustanovnega deleža se šteje za promet
opreme po 1.točki te tarifne številke.
Osebni avtomobili, pohištvo, preproge, umetniška dela
upodabljajoče in uporabne vrednosti in drugi okrasni predmeti za opremljanje administrativnih prostorov, se ne štejejo
za opremo in so obdavčeni po stopnjah iz ustreznih tarifnih
številk. Od opreme, ki ni kupljena pod pogoji in na način iz 5.
člena tega zakona, se plačuje davek po stopnjah iz ustreznih
tarifnih številk te tarife.
2) Proizvodi, ki so namenjeni za prehrano ljudi iz 7. točke te
tarifne številke so nepredelana in predelana živila ter začimbe
in vse druge snovi, ki sa dodajajo tem živilom, da se konservirajo, da se jim popravi videz, okus ali vonj, da se pobarvajo, da
se obogati njihova sestava ali da se doseže kakšna druaa
lastnost.
Med te proizvode spadajo med drugim tudi sadni izdelki
(džem, marmelada, kompot, kandirano sadje, sadni sokovi
koncentrirani sadni napitki, koncentrati sadnega soka
v prahu, sušeno sadje v prahu, sadni žele, sadni sirup, sladoled, sadna kaša ipd.), izdelki iz škroba in moke; slaščičarski in
drugi pekovški izdelki (keksi, napolitanke, sladice), škrob,
namenjen za hrano ljudi, jedilna želatina, esenca za pripravo
sladic in drugi podobni izdelki.
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Čokolada in drugi proizvodi, ki vsebujejo kakav, od katerih
se davek od prometa proizvodov plačuje po stopnji iz tar. št.
1 te tarife so: proizvodi, ki so izdelani iz kakava (poltekoča
čokolada, čokolada v obliki paste ipd.), polnjena čokolada,
čokoladni bonboni, čokoladni desert, kakav v prahu s sladkorjem in drugi podobni proizvodi, ki vsebujejo kakav. Proizvodi (sladice, biskviti, keksi ipd.) z dodatkom kakava, ki vsebujejo manj kot 50% kakava, spadajo med druge prehrambene proizvode.
Sladkorni izdelki, od katerih se davek od prometa proizvodov plačuje po stopnji iz tar. št. 1 te tarife so izdelki, izdelani
v obliki bonbonov ipd. iz sladkorja ali v glavnem iz sladkorja:
trdi bonboni, trdi polnjeni bonboni, svileni bonboni, svileni
polnjeni bonboni, draže bonboni, karamele, žele izdelki, fondan bonboni, gumijasti bonboni, žvečilni gumi, sladkorne
figure, komprimati in pastile, lakric bonboni, penasti izdelki,
persipan izdelki, likerski bonboni, marcipan izdelki, nugat
izdelki, karamelni izdelki in krokant izdelki; ratluk, tahan
halva, četen halva, bela halva; ekstrakti sladkornega korena
ipd.
3) Sol (NaCI) za hrano iz 8. točke te tarifne številke je sol,
namenjena za hrano ljudi in denaturirana sol za krmljenje
živali.
4) Osnovni proizvodi kmetijstva in ribištva iz 9. točke te
tarifne številke so:
- vse vrste surovega in sušenega žita, drugih rastlin (industrijskih, krmnih, vrtnih, začimbnih in zdravilnih) ter rastlinski
čaji, slama, koruznica, trsje, ličje, trava ipd.;
- cvetje, grozdje, sadje, gobe in drugi kmetijski in gozdni
plodovi;
- seme, sadike, cepljenke in drug sadilni material;
- vse vrste živine, perutnine in divjadi ter izdelki iz njih
(surova in nepredelana koža, volna, perje, dlaka, parklji,
rogovi, kopita ipd.), jajca, med in vosek in sviloprejke;
- morske in sladkovodne ribe, raki, školjke, dvoživke, mehkužci, ikre idr.
5) Deška ali dekliška oblačila iz 11. točke te tarifne številke
so vse vrste oblačil in perila za otroke iz tekstila, usnja ali
drugega material ali v kombinaciji raznih materialov, razen iz
usnja plazilcev in naravnega krzna iz tar. št. 4 te tarife.
Oblačila in perilo za otroke iz prejšnjega odstavka niso
robčki, naglavne rute, prevleke za otroške vozičke in otroške
košare, posteljno perilo ipd.
6) Deška ali dekliška obutev iz 12. točke te tarifne številke je
obutev velikosti do vštete številke 34, ne glede na to, iz
kakšnega materiala je, razen obutve iz usnja plazilcev in
naravnega krzna iz tar. št. 4 te tarife.
7) Šolske potrebščine iz 13. točke te tarifne številke so:
navadni svinčniki, vodene barvice, peresa, držala, radirke,
šolski pisalni in risalni kompleti, pastelni svinčniki in kompletni pribor za likovno vzgojo, šolski merilni kompleti za
razredni in predmetni pouk tehnične vzgoje in geometrije,
kompletni pribor za pouk prometne vzgoje (»stopko« idr),
tehnična računala, nahrbtne šolske torbe, tehniške črke in
številke, posebni svinčniki za likovno vzgojo, oljnati pasteli in
pasteli v prahu, šolski čopiči, črnila in tuši, plastelin, tempere,
oljne barve, šolski zvezki, vadnice, notni zvezki, risalni bloki in
bloki za likovno vzgojo.
8) Od prometa drugih grafičnih proizvodov, razen proizvodov iz 14. točke te tarifne številke, se davek od prometa
proizvodov plačuje po stopnji iz tar. št. 1 te tarife.
9) Izvirna umetniška dela iz 17. točke te tarifne številke so
dela s področja slikarstva, kiparstva, arhitekture in grafike in
druga dela upodabljajočih umetnosti ter dela vseh panog
uporabne umetnosti in industrijskega oblikovanja, ki imajo
certifikat ustreznega umetniškega združenja, da gre za dela iz
te točke.
10) Z zdravili iz 21. točke te tarifne številke so mišljeni
proizvodi, ki se dajejo v promet kot zdravila in kot pomožna
zdravilna sredstva.
11) Pogrebna oprema iz 23. točke te tarifne številke so
naslednji proizvodi: krsta in pločevinasti vložek zanjo;
pogrebni simbol (križ, piramida, muslimanski nagrobnik idr.),
žara in škatla za prevoz žare; krsta za prevoz mrličev z letalom; mrtvaški prt, rjuha, žimnica, blazina in oblazinjenje za
krste za pokop ter copate za mrliča; venci iz umetnega in
naravnega cvetja in zelenja ter trakovi zanje.
poročevalec

Tar. št. 4
Po stopnji 32% se plačuje davek od prometa naslednjih
proizvodov:
1) od osebnih avtomobilov;
Od prometa osebnih avtomobilov z vgrajenim katalizatorjem za uporabo neosvinčenega bencina se davčna stopnja iz
te tarifne številke zmanjša za 20%.
2) od okrasnih in drugih izdelkov vseh vrst ali oblik, izdelanih iz več kot 2% zlata in drugih plemenitih kovin (platina idr.),
oziroma izdelkov, izdelanih iz več kot 50% srebra;
3) od naravnih dragih kamnov in naravnih biserov ter izdelkov vseh vrst in oblik, izdelanih z dragimi kamni in biseri;
4) od parfumerijskih in kozmetičnih izdelkov;
5) od ročno vozlanih preprog z več kot 120.000 vozlov na
1m2;
6) od usnja plazilcev (kač, kuščarjev, krokodilov idr.) in vseh
izdelkov, izdelanih iz tega usnja, ter naravnega krzna in izdelkov iz tega krzna (obleka, obutev in drugi izdelki), katerih
delež v vrednosti proizvoda znaša več kot 50%, razen usnja in
krzna domačih.živali in izdelkov iz tega usnja in krzna, od
katerih se plačuje davek od prometa proizvodov po tarifni
številki 1 te tarife.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se davek od
prometa proizvodo iz 2. do 6. točke te tarifne številke do
31.12.1992 plačuje po stopnji 40 %.
Opombe:
1) Osebni avtomobili iz te tarifne številke so avtomobili za
prevoz potnikov, ki imajo skupaj s sedežem za voznika.največ
devet sedežev.
Med proizvode iz te tarifne številke ne spadajo: specialna
sanitetna vozila z vgrajenimi napravami za bolnike, specialna
gasilska vozila, pogrebna motorna vozila, specialna vozila za
milico in patruljno službo z vgrajenimi napravami, specialna
vozila za potrebe oboroženih in zaščitnih sil in kombi vozila.
Za promet vozil iz prejšnjega stavka se uporabljata tar. št. 1 te
tarife in tar. št. 3 te tarife. Specialna vozila iz tega odstavka
niso osebni avtomobili, prilagojeni za usposabljanje voznikov
(dvojne komande, odstranjeni sedeži idr.), osebni avtomobili
za pomoč na cesti, osebna ptt vozila ipd.
2) Okrasni in drugi izdelki iz zlata in drugih plemenitih kovin
iz 2. točke te tarifne številke so: vsi izdelki, izdelani v celoti ali
delno iz zlata in drugih plemenitih kovin oziroma kombinirano
iz teh in drugih različnih materialov (kovin, lesa, plastičnih
materialov, morske pene, jantarja, stekla idr.), pod pogojem,
da vsebujejo taki izdelki več kot 2% zlata ali drugih plemenitih
kovin.
3) Naravni dragi kamni iz 3. točke te tarifne številke so:
diamant, korund s svojimi različicami (rubin, safir, smaragd,
ametist, akvamarin, hrizonit, hiacint, orientalski topaz), spinel
(rubin - spinel, balos - spinel, spinel - safir in črni spinel),
beril, akvamarin, zlati beril (morganit) in hrizoberil.
Naravni biserje naravni biser, ki nastane v bisernih ostrigah
ali školjkah po naravni poti.
4) Parfumerijski in kozmetični izdelki iz 4. točke te tarifne
številke so: parfumi in kolonjske vode; kreme, mleko in losioni za nego kože; rdečila za ustnice, ličila, puder in drugi
preparati za maske; laki za nohte; paste za nohte in preparati
za poliranje nohtov; odstranjevalci lakov za nohte; olja, vode
in mazila za lase; preparati za onduliranje, barvanje in beljenje las; utrjevalci in drugi preparati za lase; kreme in svinčniki
za trepalnice.
Od pudrov in krem za otroke, otroškega olja in otroškega
mleka se plačuje davek od prometa proizvodov po tarifni
številki 1 te tarife.
5) Naravno krzno iz 6. točke te tarifne številke je krzno:
angorskega zajca, bobra, vidre, divje mačke, krta, veverice,
leoparda, jaguarja, panterja, hijene, šakala, severnega jelena,
kune, nutrije, malih ameriških medvedov, kenguruja, oposuma, pižmovke, hrčka, opice, srebrne, modre, platinaste,
črne, sive in bele lisice, astrahan, perzijanec, činčila, hermelinovo, skunkovo in risovo krzno, soboljevina, vombat in balabaj krzno in krzno divjadi (divjega zajca, volka, jazbeca idr.).
Naravno usnje in krzno domačih živali iz te točke so usnje in
kože s krznom ali dlako domačih živali (kuncev, koz, ovac in
drugih domačih živali).
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Tar. št. 5
Od naftnih derivatov se plačuje davek od prometa proizvodov po naslednjih stopnjah:
1) od motornega bencina:
- MB-86 in MB-98
140%
— NMB-91 inNMB-95
90%
2) od dieselskega goriva (D1, D2, D3) in motornega neobarvanega petroleja
190%
Od dieselskih goriv za pogon motornih tirnih vozil in plovnih objektov v železniškem, pomorskem, rečnem in jezerskem
prometu se obračunava davek po davčni stopnji v višini 50%
stopnje, predpisane v 2. točki te tarifne številke.
3) od ekstra lahkega kurilnega olja (EL) in lahkega specialnega kurilnega olja (LS)
10%
4) od kurilnega olja - mazuta: lahkega z nizko vsebnostjo
žvepla (LNŽ), srednje lahkega z nizko vsebnostjo žvepla (SNZ)
in težkega z nizko vsebnostjo žvepla (TNŽ)
20%
5) od reaktivnega goriva in avionskega bencina
20%
6) od motornega - rdeče obarvanega petroleja, svetilnega
petroleja, avionskih in motornih olj, mineralnih mazivnih olj in
masti, hipoidnih in drugih mineralnih olj in masti ter olj za
mazanje in primarnega (surovega) bencina
10%
7) od utekočinjenega naftnega plina
5%
Če se utekočinjen naftni plin uporablja po posebnih napravatrza pogon motornih vozil in motornih plovil
90%
8) od kurilnega olja - mazuta:
- lahkega (L), srednjega (S), težkega (T),
ekstra težkega (ET)
30%
Opombe:
1. Preden da proizvajalec v promet ekstra lahko kurilno olje
(EL) in lahko specialno kurilno olje (LS), ju mora v rafineriji
obarvati z jasno rdečo barvo . V primeru uvoza teh olj mora
uvoznik te derivate obarvati z jasno rdečo barvo, preden jih
dobavi naročniku, za katerega so bili derivati uvoženi.
2. Ekstra lahko kurilno olje (EL) in lahko specialno kurilno
olje (LS) iz 3. točke te tarifne številke ter rdeče obarvan
motorni petrolej iz 6. točke te tarifne številke se ne sme pod
nobenimi pogoji uporabljati za pogon motornih vozil vseh
vrst, plovil ali drugih motorjev.
Tar. št. 6
Po stopnji 65% se plačuje davek od prometa naslednjih
proizvodov:
1) od vseh vrst uvoznih in licenčnih cigaret, vseh vrst ekstra
domačih cigaret, vseh vrst cigaret kakovostnih skupin I do IV;
2) od rezanega tobaka vseh vrst in kakovosti, cigar, cigarilosov, tobaka za pipo ter žvečilnega in njuhalnega tobaka.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se davek od
prometa vseh vrst ekstra domačih cigaret, vseh vrst cigaret
kakovostnih skupin I. do IV. do 31.12.1992 plačuje po stopnji
50 %.
Opomba
Tuje cigarete, ki so v prometu brez označbe firme domačega uvoznika, se štejejo za nezakonito uvožene cigarete, od
katerih ni bil obračunan in plačan davek od prometa proizvodov. Označba uvoznika se mora natisniti neposredno na
zavitku ali na nalepki, zalepljeni na embalažo pod celofanskim ali drugim papirjem, s katerim je ovit zavitek (embalaža).
Prejšnji odstavek se ne nanaša na cigarete, izdelane po tuji
licenci v domačem podjetju.
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Tar. št. 7

Po stopnji 80% se plačuje davek od prometa naravnega
žganja in vinjaka ter drugih alkoholnih pijač (desertnih vin,
žganih pijač).
Stalni gostinski obrati, ki nudijo gostom poleg pijače in
napitkov topla in hladna jedila vseh vrst (restavracije in
gostilne) ter visokogorske postojanke, obračunavajo davek
od prometa proizvodov po stopnji v višini 50 % stopnje,
predpisane v tej tarifni številki.
Če nastane dvom o dejavnosti gostinskega obrata iz prejšnjega odstavka, odloči o tem republiški upravni organ, pristojen za gostinstvo in turizem in o tem obvesti pristojno službo
za nadzor oziroma davčni organ.
j
Opombe:
1. Pri prodaji vinskega destilata končnim potrošnikom,
razen pri prodaji vinskega destilata pod pogoji in na način iz
5. člena tega zakona kot reprodukcijskega materiala, se plačuje davek od prometa proizvodov po stopnji iz te tarifne
številke.
Če so vinskemu destilatu, ne glede na delež alkohola,
dodani sladkor ali kakšne druge sestavine, spada taka alkoholna pijača med druge alkoholne pijače iz te tarifne številke.
Davek od prometa storitev
Tar. št. 1
Od prometa vseh storitev, razen od prometa storitev, ki so
določene v drugih tarifnih številkah te tarife, ali je zanje s tem
zakonom določena davčna oprostitev, se plačuje davek od
prometa storitev po stopnji 5%.
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Tar. št. 2
Od bančnih, kreditnih in borznih storitev in storitev plačilnega prometa, se plačuje davek od prometa storitev po stopnji 3 %.
Tar. št. 3
Od posredniških in franchising storitev, zastopniških storitev, agencijskih storitev, komisijskih storitev in telefonskih
storitev se plačuje davek od prometa storitev po stopnji 20 %. j
Opomba
Od turističnega posredovanja se plačuje davek po tarifni
številki 1 te tarife.
Tar. št. 4
Davek od iger na srečo se plačuje:
1) po stopnji 20% od posebnih iger na srečo na igralne
avtomate (avtomati na kovance, žetone, ipd.) in od drugih
posebnih iger na srečo (roulette, trente et quarante, baccara,
shemin de fer ipd.);
2) po stopnji 5% od klasičnih iger na srečo - loterija
(številčna loterija, loterija s trenutno znanim dobitkom, kviz
loterija), tombola, loto, športna napoved in druge športne
stave in srečolov.
Opomba
Davčni zavezanec po tej tarifni številki je prireditelj igerna
srečo, ki ima dovoljenje pristojnega organa za prirejanje iger
na srečo.
Tar. št. 5
Od prometa vrednostnih papirjev in od meničnih kreditov
se plačuje davek od prometa storitev po stopnji 0,1 %.
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Predlog za izdajo zakona o IGRAH NA SREČO s tezami - ESA 416
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 98. seji
dne 28. junija 1991 določil besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O IGRAH NA SREČO
S TEZAMI,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
215. člena, 266., 267. in drugega odstavka 274. člena
poslovnika 1. člena začasnega poslovnika Skupščine
Republike Slovenije.
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike

Slovenije in napodlagi 220. in 221. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Dušan ŠEŠOK, član Izvršnega sveta in minister za
finance,
- Stanko DEBELJAK, namestnik ministra za finance,
- Alenka MARKIČ, namestnica ministra za finance,
- Zvonko DRAKSLER, svetovalec Izvršnedga sveta
v ministrstvu za finance,
- Siniša MITROVIČ, pomočnik ministra za finance.

Predlog za izdajo zakona o igrah na srečo s tezami bodo
obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga
bo tudi Odbor za proračun in javne finance kot matično
delovno telo.
POVZETEK
V skladu s spremembami v družbenogospodarskem in
družbenopolitičnem sistemu v naši republiki v zadnjih
letih se s tem predlogom za izdajo zakona ureja sistem
prirejanja iger na srečo. S tem zakonom se ureja prirejanje klasičnih iger na srečo, ki jih občasno prirejajo društva, prirejanje klasičnih iger na srečo, ki jih trajno organizirajo profesionalne organizacije (loterija) ter prirejanje posebnih iger na srečo, ki se igrajo v posebnih
igralnicah.
Osnovne značilnosti predlaganih rešitev so naslednje:
1. Občasno prirejanje iger na srečo:
— klasične igre na srečo (loterije, tombole, lota,
športne napovedi, srečolov in podobno) lahko prirejajo
samo društva za finansiranje svojih nalog, in sicer le
enkrat letno,
— društva, ki organizirajo športna tekmovanja, smejo
v okviru prostorov, kjer so takšna tekmovanja, prirejati
stave v zvezi s prirejanjem teh tekmovanj,
— za prirejanje iger na srečo je potrebno dovoljenje, ki
ga po prostem preudarku izda republiški upravni organ
za javne prihodke,
— žrebanje dobitkov se opravi pred posebno komisijo,
— sistem izvajanja iger na srečo se določa s pravili
iger.
2. Trajno prirejanje iger na srečo:
— klasične igre na srečo sme trajno prirejati podjetje
ali druga pravna oseba, ki ima sedež na območju Republike Slovenije,
— prireditelj sme trajno prirejati igre na srečo na podlagi koncesije,
— o dodelitvi koncesije odloča Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije, koncesijsko pogodbo s prirediteljem pa sklene republiški upravni organ za finance,
— s trajnim prirejanjem klasičnih iger na srečo se

zagotavljajo sredstva za finansiranje invalidskih in drugih humanitarnih organizacij ter športnih organizacij,
— sredstva, ki se za finansiranje invalidskih in drugih
humanitarnih organizacij in za finansiranje športnih
organizacij zagotavljajo s trajnim prirejanjem iger na
srečo, se usmerjajo v posebna sklada,
— o uporabi sredstev sklada za posamezne namene
oziroma konkretne uporabnike odloča upravni odbor
sklada, ki ga imenuje Skupščina Republike Slovenije.
3. Prirejanje posebnih iger na srečo:
— posebne igre na srečo se smejo prirejati le v posebnih igralnicah, ki imajo status delniške družbe ali družbe
z omejeno odgovornostjo,
— pri prirejanju posebnih iger na srečo ne sme biti
udeležen tuj kapital,
— posebne igre na srečo so igre, ki jih igralci igrajo
proti igralnici (n. pr. ruleta), igre, ki jih igrajo igralci drug
proti drugemu (nekatere igre na karte) in iger na igralne
avtomate,
— igre na igralne avtomate se smejo po osnovnem
predlogu prirejati le v igralnicah, po variantnem predlogu pa tudi v drugih gostinskih prostorih (to so igre
z omejenim vložkom in omejenim dobitkom),
— za prirejanje posebnih iger na srečo je potrebno
dovoljenje, ki ga izda po prostem preudarku republiški
upravni organ za finance na podlagi mnenja pristojnih
republiških upravnih organov za notranje zadeve in za
turizem,
— v ustanovitvenem kapitalu igralnice mora biti s 25
% udeležena država preko posebne organizacije za razvoj turizma,
— posebnih iger na srečo se lahko udeležujejo tudi
naši državljani; sistem sprejemanja gostov določajo
igralnice,
— posebne igre na srečo se igrajo za domočo oziroma
tujo valuto, ki jo določi republiški upravni organ za finance,
— del prihodkov, ki se doseže s prirejanjem posebnih
iger na srečo, se usmerja za razvoj turizma.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o igrah na srečo
I. USTAVNA PODLAGA ZA SPREJETJE ZAKONA
Ustavna podlaga za sprejetje zakona o igrah na srečo je
podana v določbah 7. točke prvega odstavka 321. člena
ustave Republike Slovenije, po katerih se z republiškim zakonom ureja tudi igranje na srečo.
II. PRIKAZ OBSTOJEČE PRAVNE UREDITVE
1. Osnovna izhodišča obstoječega zakona
poročevalec

Prirejanje iger na srečo je v naši republiki urejeno z zakonom o igrah na srečo (Uradni list SRS, št. 32/80 in 29/86). Ta
zakon po uveljavitvi ni bil vsebinsko spremenjen, razen
določb o valorizaciji denarnih kazni.
V zakonu o igrah na srečo je določena naslednja definicija
oziroma pravna opredelitev teh iger: za igre na srečo se
štejejo loterije, tombole, loto, športna napoved in druge
podobne igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo določe23

nega zneska možnost zadeti dobitke, izid iger pa ni odvisen
od njihovega znanja ali spretnosti, temveč od naključja ali
kakšnega negotovega dogodka.
Po svojih temeljnih značilnostih in načinu izvedbe se igre
na srečo razvrščajo v tri skupine:
- v takoimenovane klasične igre na srečo (loterije, tombole
in podobno), ki jih občasno prirejajo določene pravne osebe
za uresničitev posebnih namenov, predvidenih z njihovimi
splošnimi akti,
- v klasične igre na srečo, ki jih v okviru opravljanja
poslovnega predmeta izvajajo posebne profesionalne organizacije - loterijske organizacije,
- v posebne igre na srečo, ki se lahko pod določenimi
pogoji prirejajo le v posebnih igralnicah.
Z zakonom je določen osnovni namen prirejanja iger na
srečo. Tako se smejo klasične igre na srečo prirejati le zato,
da se z njimi pridobijo sredstva za financiranje socialno
humanitarnih in kulturno prosvetnih dejavnosti ter dejavnosti
na področju tehnične in telesne kulture oziroma rekreacije.
Posebne igre na srečo v okviru igralnic pa se smejo prirejati
zato, da se z njimi izpopolnjuje ponudba turističnih privlačnosti nekega kraja in pridobijo finančna sredstva za pospeševanje turizma.
Igre na srečo se izvajajo na podlagi pravil, ki jih sprejme
pristojni organ prireditelja. Prireditelj mora zagotoviti dobitke
v vrednosti, ki jih za posamezne vrste določa zakon. Dobitki
pri igrah na srečo so lahko v denarju (kar je najpogosteje),
lahko so tudi v blagu ali storitvah, kot je določeno v pravilih
iger (blagovno-denarne loterije, srečolov in podobno).
Zakon zavezuje prireditelja iger na srečo, da za obveznosti do
udeležencev v igri iz naslova dobitkov odgovarja z vsemi
svojimi sredstvi.
2. Klasične igre na srečo, ki jih občasno prirejajo družbene organizacije in društva
Prirejanje klasičnih iger na srečo je po zakonu omejeno le
na družbene organizacije in društva. V praksi prirejajo igre na
srečo najpogosteje različne organizacije oziroma društva na
področju telesne kulture. Za vsako organiziranje igre na srečo
mora dobiti predlagatelj posebno dovoljenje. Takšna dovoljenja izdajajo upravni organi za družbene prihodke.
Prirejanje iger na srečo je po zakonu zelo omejeno. Zakon
daje namreč posameznemu prireditelju možnost, da sme prirediti loterijo ali tombolo le enkrat na leto.
Dovoljenje za prirejanje iger na srečo se izdaja po prostem
preudarku. Pristojni organ izda takšno dovoljenje le v primeru, če po presoji vseh okoliščin v posameznem primeru
(zlasti namen za prirejanje iger, vrednost srečk oziroma tombolskih tablic, vrednost dobitkov in podobno) ugotovi družbeno primernost oziroma utemeljenost takšne igre.
Skupna vrednost dobitkov pri klasičnih igrah na srečo, ki jih
prirejajo družbene organizacije ali društva, mora znašati najmanj 40 % vrednosti izdanih srečk ali tombolskih tablic oziroma prejetih vplačil za udeležbo v igri. Žrebanje dobitkov je
javno in se opravlja pred posebno komisijo, ki jo imenuje za
družbene prihodke pristojni upravni organ občine. Dobitki se
izplačujejo V roku, ki ga določajo pravila iger na srečo (ta rok
ne sme biti krajši od 60 dni od objave poročila o izidu žrebanja). Po preteku tega roka neizplačani dobitki zastarajo in
pripadejo prireditelju za namene, za katere so bile prirejene
igre na srečo.
3. Klasične igre na srečo, ki se prirejajo v okviru loterijskih
organizacij
Za organizirano prirejanje klasičnih iger na srečo so v vseh
republikah organizirane posebne loterijske organizacije;
v Republiki Sloveniji je to Loterija Slovenije. Loterija Slovenije
ima status družbenega podjetja. Za njeno poslovanje se praviloma uporabljajo predpisi, ki se nanašajo na organizacije
s področja gospodarstva. Ker je temeljna naloga Loterije
Slovenije pridobivanje sredstev za financiranje socialno-humanitarnih dejavnosti (v prvi vrsti za delo invalidskih organizacij) in za dejavnosti na področju telesne kulture, je njena
dejavnost po zakonu opredeljena kot dejavnost posebnega
družbenega pomena. Glavna posledica takšnega statusa
Loterije Slovenije je v tem. da pri njenem upravljanju sodelujejo tudi predstavniki družbene skupnosti. Po zakonu lahko
Loterija Slovenije prireja vse vrste iger na srečo (razen poseb24

nih iger na srečo, ki imajo kot specifična oblika turistične
dejavnosti drugačen položaj). Za prirejanje teh iger Loteriji
Slovenije ni potrebno dovoljenje, ki ga sicer zakon predvideva
za vse druge prireditelje takih iger. Loterija Slovenije lahko
prireja igre na srečo samostojno ali skupaj z loterijskimi
organizacijami v drugih republikah.
Pri navedenih skupnih igrah na srečo mora znašati skupna
vrednost dobitkov najmanj 47 % vrednosti izdanih srečk oziroma prejetih vplačil za loto oziroma športno napoved. Loterija Slovenije prireja določene igre tudi samostojno (mala
športna napoved, ekspres loterija in igra 3x3).
Poseben družbeni interes pri opravljanju dejavnosti posebnega družbenega pomena v Loteriji Slovenije se uresničuje
s soodločanjem predstavnikov družbene skupnosti v določenih zadevah. Za uresničevanje tega posebnega družbenega
interesa je v Loteriji Slovenije oblikovan poseben organ
- loterijski svet. Loterijski svet sestavljajo delegati Skupščine
Republike Slovenije, delegati socialno-humanitanih in telesno-kulturnih organizacij, katerim se zagotavljajo sredstva iz
dejavnosti Loterije Slovenije in predstavniki delavcev Loterije
Slovenije. Osnovna naloga loterijskega sveta je v tem, da
odloča o razporeditvi prihodkov, doseženih z dejavnostjo
Loterije Slovenije, na osnovne namene (za dobitke, za stroške
poslovanja skupnosti loterijskih organizacij, za socialno-humanitarne in telesno-kulturne dejavnosti ter za celotni prihodek Loterije Slovenije) in da odloča o razporeditvi sredstev za
socialno-humanitarne in telesno-kulturne dejavnosti na
posamezne organizacije.
4. Posebne igre na srečo
Posebne igre na srečo so v zakonu opredeljene kot oblika
turistične dejavnosti in se lahko uvajajo le zaradi popestritve
turističnih ponudb posameznega območja. Te igre lahko
organizirajo podjetja, ki opravljajo gostinsko oziroma turistično dejavnost ali se ukvarjajo s pospeševanjem turizma.
Posebne igre na srečo se lahko prirejajo le v posebej prirejenih prostorih - igralnicah. Teh iger se lahko udeležujejo le
tujci, ki smejo igrati le za tujo konvertibilno valuto.
Posebne igre na srečo so v zakonu zajete v okviru treh
skupin glede na njihove osnovne značilnosti. To so: igre, kjer
igrajo igralci proti igralnici (na primer ruleta), igre, kjer igrajo
igralci drug proti drugemu (na primer razne igre s kartami), in
igre na igralne avtomate.
Posebne igre na srečo se lahko prirejajo le v pomembnejših
turističnih središčih, „ki izpolnjujejo določene pogoje glede
števila prenočitvenih kapacitet in doseženega števila prenočitev tujih gostov v zadnjem letu.
O izdajanju dovoljenj za prirejanje posebnih iger na srečo
odloča Republiški sekretariat za finance po prostem preudarku in po poprejšnjem mnenju republiških upravnih organov, pristojnih za turizem, notranje zadeve in mednarodno
sodelovanje.
Glede na to, da je prirejanje posebnih iger na srečo dopuščeno le zaradi izboljšanja turistične ponudbe, je v zakonu
določeno načelo, da so sredstva, ki se oblikujejo v tej dejavnosti, namenjena le za pospeševanje turizma. Tako lahko
igralnice ta sredstva usmerjajo v razvoj turistične dejavnosti
oziroma v gradnjo novih turističnih objektov v skladu s turističnimi tokovi ustreznega območja in v ustreznih poslovnih
povezavah organizacij na področju turizma v okviru kraja,
regije ali republike kot celote.
Doslej so bila v naši republiki izdana dovoljenja za samostojne igralnice v Portorožu, na Bledu, v Novi Gorici, v Mariboru in v Ljubljani ter za njihove enote v Lipici, Rogaški
Slatini, Kranjski gori, Kobaridu, Radencih in na Otočcu. Od
navedenih igralnic oziroma enot so še v ustanavljanju in torej
še ne poslujejo igralnice v Kranjski gori, Kobaridu, Radencih
in na Otočcu. Obstoječe igralnice so se z dosedanjim delom
uveljavile kot pomembni pospeševalci turistične dejavnosti na
svojem območju in so s sredstvi iz svoje dejavnosti pospeševale izgradnjo pomembnih turističnih objektov (na primer
v Portorožu - avditorij, letališče, luka za jahte-marina,
cestna infrastruktura, na Bledu pa igrišče za golf, objekti na
otoku in podobno).
5. Nagradni razpisi v reklamne namene
Nagradni razpisi v reklamne namene po zakonu nimajo
statusa iger na srečo. Te razpise lahko prirejajo podjetja
poročevalec
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z namenom, da propagirajo svoje proizvode ali storitve in tako
potrošnike vzpodbujajo k večjemu nakupu. Pri tem pa morajo
podjetja upoštevati predpise o nelojalni konkurenci in
ustrezne uzance gospodarske zbornice, ki določajo okvire,
v okviru katerih se lahko gibajo takšne reklame.
III. RAZLOGI ZA SPREJETJE NOVEGA ZAKONA
V času desetletne veljavnosti obstoječega zakona o igrah
na srečo je prišlo do številnih sprememb na področjih posameznih sistemskih ureditev oziroma do sprememb v družbenopolitičnem in družbenoekonomskem sistemu nasploh, za
katere je še posebej v zadnjem času značilna vsesplošna
liberalizacija družbenih odnosov. Zato je treba obstoječo
zakonodajo o igrah na srečo uskladiti z navedenimi spremembami oziroma novostmi v našem gospodarskem in političnem
sistemu. Te spremembe bodo potrebne glede vseh elementov
oziroma področij prirejanja iger na srečo, zlasti glede možnih
prirediteljev in vrst iger na srečo, glede statusa loterijske
organizacije in namena ter načina uporabe z loterijsko dejavnostjo zbranih sredstev, glede pravnega statusa igralnic in
njhove kapitalske strukture, glede možnosti udeležbe naših
državljanov pri posebnih igrah na srečo in igranja za našo
valuto, glede možnosti organiziranja iger z igralnimi avtomati
v gostinskih obratih zunaj igralnic in podobno,
i Glede na to, da se bodo predvidene spremembe nanašale
na vsa poglavja obstoječega zakona o igrah na srečo, se nove
rešitve predlagajo v obliki novega zakonskega besedila in ne
kot spremembe obstoječe ureditve.
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IV. PREDLAGANE REŠITVE
1. Temeljna načela
Prirejanje iger na srečo je dejavnost, ki je povsod po svetu
predmet ustrezne državne regulative. Pri igrah na srečo gre
pravzaprav za dejavnost, ki sama po sebi načelno ni dovoljena
in jo država dopušča samo v posebej organiziranih oblikah in
s posebej določenimi nameni.
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Po predloženem predlogu za izdajo zakona se za igre na
srečo štejejo igre, pri katerih imajo udeleženci za plačilo
določenega zneska možnost zadeti dobitke, izid igre pa je
izključno ali pretežno odvisen od naključja ali kakega negotovega dogodka. Igre na srečo se po tem zakonu delijo v dve
osnovni skupini:
- klasične igre na srečo, to so igre, ki se jih igralci udeležujejo z nakupom srečke ali drugačnega potrdila o vplačilu
ustreznega zneska, in sicer: številčne loterije, loterije s trenutno znaninm dobitkom, kviz loterije, tombole, loto, športna
napoved in druge športne stave, srečolov in druge podobne
[igre;
- posebne igre na srečo, to so igre, ki se igrajo v posebnih
igralnicah in jih igralci igrajo drug proti drugemu ali proti
igralnici, in sicer na igralnih mizah s kroglicami, kockami
oziroma kartami, na igralnih panojih ali na igralnih avtomatih,
razne oblike stav in druge podobne igre.
Z zakonom se določa obveznost prirediteljev iger na srečo,
da za obveznosti do udeležencev pri igrah odgovarjajo
z vsemi svojimi sredstvi.
Dobitki pri igrah na srečo so lahko v denarju, blagu, storitvah ali drugih pravicah.
; Igre na srečo se smejo prirejati samo na podlagi posebnega
dovoljenja ali koncesije, ki ga izda pristojni upravni organ.
Dovoljenje za prirejanje teh iger lahko dobijo samo subjekti,
iki imajo sedež na območju naše republike. Zato prodajanje
[srečk oziroma sprejemanje drugačnih vplačil za udeležbo pri
igri na srečo, katerih prireditelji imajo sedež na območju
'druge republike, v naši republiki ni dovoljeno.
| Enako kot po obstoječi ureditvi nagradni razpisi v reklamne
jnamene tudi po tem zakonu ne bodo imeli značaja iger na
srečo. Takšne razpise prirejajo podjetja v obliki gospodarske
propagande in reklame, s čimer spodbujajo potrošnike k večjemu nakupu. Pri tem pa morajo podjetja upoštevati predpise
0 nelojalni konkurenci oz. ustrezne uzance gospodarske
zbornice, ki določajo okvire, v okviru katerih se lahko gibajo
takšne reklame. Po teh predpisih se štejejo za nelojalno
konkurenco zlasti tiste oblike reklamnih razpisov, kjer je
nagrada obljubljena le kupcem določenega blaga ali storitev
fin kjer je ponujena nagrada v očitnem nesorazmerju z vred1
poročevalec

'' o s' i (; prodanega blaga oziroma opravljene storitve (tako
imenovani premijski posli).
2. Klasične Igre na srečo
Klasične igre na srečo (v nadaljnjem besedilu: igre na
srečo) se delijo na igre, ki jih smejo prireditelji prirejati
občasno (praviloma enkrat letno) in na igre, ki jih lahko
prireditelji prirejajo trajno - kot posebno obliko gospodarske
dejavnosti.
a) Občasno prirejanje iger na srečo
Po veljavnem zakonu lahko prirejajo igre na srečo občasno
le družbene organizacije in društva, da bi si s tem zagotovile
sredstva za finansiranje nalog na področju socialno humanitarnih dejavnosti, kulturno prosvetnih dejavnosti in dejavnosti
na področju tehnične in telesne kulture ter rekreacije.
Predlagamo, da se obstoječi restriktivni pristop glede prirejanja iger na srečo zadrži še vnaprej. Predlagamo torej, da
smejo igre na srečo prirejati le društva (v okviru društev so
zajete tudi družbene organizacije), ki imajo sedež na območju
Republike Slovenije. Društva smejo prirejati le številčno loterijo, tombolo ali srečolov, in sicer posamezno društvo le
enkrat na leto. Pri tem sme društvo prodajati srečke za posamezno igro največ 60 dni. Takšna časovna omejitev prodaje
srečk je predlagana glede na primere v dosedanji praksi, ko
se je posamezna igra z nenehnim podaljševanjem roka za
prodajo srečk preveč razvlekla in tako dobila značaj trajne
igre na srečo.
V sedanjem zakonu ni rešeno vprašanje prirejanja iger na
srečo v obliki sprejemanja stav pri določenih športnih prireditvah. Tu so najbolj aktualne stave pri konjskih dirkah. Te stave
so že dalj časa uveljavljene v drugih republikah, v praksi pa so
se ponekod pojavile tudi v naši republiki. Menimo, da bi bilo
mogoče prirejanje takih iger na srečo dovoliti športnim organizacijam, s tem da bi se stave sprejemale samo pri športnih
prireditvah v okviru prostora, v katerem potekajo igre. Tako bi
bilo na primer mogoče stave pri konjskih dirkah sprejemati le
na hipodromu, kjer poteka tekmovanje, ne pa zunaj hipodroma v obliki, kot je uveljavljena za športno napoved. Te
stave bi se torej lahko sprejemale občasno, kadar bi bilo
organizirano tekmovanje, in tako za njih ne bi veljala omejitev
na enkrat letno, ki bo sicer veljala za druge igre.
Prirejanje iger na srečo se tudi v novem zakonu veže na
dovoljenje, ki ga za vsako igro posebej izda republiški upravni
organ za javne prihodke. Takšno dovoljenje se izdaja po
prostem preudarku, pri čemer republiški organ upošteva zlasti namen, za katerega se prireja igra, skupno vrednost prodanih srečk, skupno vrednost dobitkov, ceno posamezne
srečke, premoženjsko stanje oziroma boniteto prireditelja in
podobno.
Dovoljenje za prirejanje iger na srečo pa ne bo potrebno
v primeru, kadar gre za tombolo ali srečolov, ki se prireja
v okviru kulturnega ali zabavnega programa prireditelja, če
skupna vrednost srečk ne presega določenega manjšega zneska, ki ga predpiše republiški upravni organ za javne prihodke
in če vrednost posameznih dobitkov ne presega zneska, od
katerega se plačuje davek na dobitke od iger na srečo. Prireditelj takšnih iger pa mora o prireditvi igre obvestiti pristojni
občinski organ.
Pristojni organ prireditelja bo moral sprejeti pravila iger na
srečo, iz katerih bodo razvidni vsi pogoji za udeležbo v igri
(zlasti višina in vrste dobitkov, cena posamezne srečke,
skupno število srečk, namen za uporabo zbranega denarja od
iger, rok za prodajo srečk, način žrebanja in podobno). Pravila iger na srečo mora potrditi republiški davčni organ. Prireditelj mora ta pravila objaviti na krajevno običajen način in
omogočiti udeležencem, da se lahko z njimi seznanijo na vseh
prodajnih mestih. Prireditelj, ki je že pričel prodajati srečke,
ne sme več spreminjati pravil iger na srečo.
Z zakonom je treba zagotoviti ustrezno kontrolo pri izvedbi
žrebanja in delitvi dobitkov. V ta namen se mora žrebanje
dobitkov opraviti pred komisijo, ki jo imenuje republiški
upravni organ za javne prihodke. Pred začetkom žrebanja
mora prireditelj ugotoviti število prodanih srečk, vse neprodane srečke pa mora zapečatiti ali uničiti pred komisijo.
Zakon daje republiškemu upravnemu organu za javne prihodke možnost, da sme v utemeljenih primerih (na primer ob
neprimernih vremenskih razmerah, če se igre prirejajo na
odprtem prostoru in podobno) na predlog prireditelja dovoliti,
25

da se odloži dan žrebanja dobitkov ali spremeni kraj žrebanja
dobitkov, pri čemer se sme žrebanje dobitkov odložiti za
naiveč 30 dni.
Žrebanje dobitkov mora biti javno. O poteku žrebanja
sestavi komisija zapisnik, ki ga pošlje republiškemu upravnemu organu za javne prihodke. Prireditelj iger na srečo mora
sporočilo o izidu žrebanja dobitkov objaviti najpozneje v sedmih dneh od dneva žrebanja,
b) Trajno prirejanje iger na srečo
Po veljavni ureditvi sme trajno prirejati igre na srečo le
Loterija Slovenije kot posebna monopolna organizacija.
V predloženem zakonu ne bo več izrecno določena takšna
organizacija, temveč bo postavljeno načelo, da se ta dejavnost poveri podjetju ali drugi pravni osebi, ki izpolnjuje
ustrezne pogoje. Te pogoje bo podrobneje predpisal Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije, nanašajo pa se na tehnične, prostorske in kadrovske elemente, na obseg te dejavnosti pri prireditelju ter na premoženjsko stanje oziroma boniteto prireditelja. Igre na srečo se lahko trajno prirejajo le za
pridobivanje sredstev za finansiranje dejavnosti invalidskih in
drugih humanitarnih organizacij ter dejavnosti športnih organizacij. Kot prireditelj bo praktično prišla v poštev v prvi vrsti
obstoječa Loterija Slovenije, ki opravlja to dejavnost že dolgo
vrsto let in izpolnjuje tudi ustrezne pogoje. Poleg tega pa bo
trajno prirejanje določenih iger na srečo lahko poverjeno tudi
kakšni drugi organizaciji, zlasti kadar gre za pridobivanje
sredstev za finansiranje športa. Tu je mišljena zlasti osrednja
športna organizacija v republiki, ki bi lahko v posebni organizacijski obliki prirejala igro »podarim - dobim«, za potrebe
finansiranja športnih dejavnosti. Ta igra je v naši republiki
uveljavljena že dalj časa, vendar pravno nima značaja iger na
srečo, temveč posebne oblike kviza. Zato se pri tej igri ne
plačuje davek od prometa storitev in tudi ne davek na dobitke
iger na srečo, prav tako pa za njeno izvedbo ne veljajo tudi
druga pravila, ki jih zakon predpisuje za igre na srečo.
V okviru priprav za novo zakonsko ureditev so predstavniki
uporabnikov loterijskih sredstev za socialno humanitarne
namene (zlasti predstavniki invalidskih organizacij) vztrajno
uveljavljali predlog, da naj se kot osnovni prireditelj iger na
srečo v zakonu izrecno predvidi Loterija Slovenija. Ta organizacija naj bi imela ustrezen javnopravni značaj (javno podjetje
oziroma zavod), pri čemer naj bi pri njenem upravljanju sodelovali tudi predstavniki uporabnikov loterijskih sredstev. Ce
bo navedena ureditev dobila podporo v skupščinski razpravi,
bo treba v okviru pravno sistemskih možnosti, ki jih daje
veljavna zakonodaja o podjetjih in zavodih, ta vprašanja
podrobneje urediti v naslednji fazi zakonodajnega postopka.
Glede na to, da ima navedena igra Ipodarim - dobiml vse
bistvene značilnosti igre na srečo, jo bo mogoče po novem
zakonu prirejati le kot igro na srečo (kot kviz loterijo), pri
čemer bodo zanjo veljala vsa tista pravila in omejitve, ki bodo
veljala za trajno prirejanje iger na srečo pri drugih prirediteIjih.
Trajno prirejanje iger na srečo bo možno le na podlagi
koncesije. O dodelitvi koncesije bo odločal Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, koncesijsko pogodbo s prirediteljem pa bo sklenil republiški upravni organ za finance. Za
trajno prirejanje posamezne vrste iger na srečo se lahko
dodeli le ena koncesija.
Koncesija za trajno prirejanje iger na srečo se lahko dodeli
za 15 let in se po preteku te dobe lahko podaljša. Prireditelj
lahko z enoletnim odpovednim rokom odpove koncesijsko
pogodbo, Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pa
lahko dodeljeno koncesijo odvzame, če prireditelj bistveno
krši določbe tega zakona, določbe koncesijske pogodbe oziroma sprejeta pravila igre, ali če igra ne daje pričakovanih
učinkov. S koncesijsko pogodbo se določijo temeljne pravice
in obveznosti pogodbenih strank, temeljni elementi za pravila
posameznih iger na srečo in druga vprašanja, ki so
pomembna za trajno prirejanje iger na srečo.
Prireditelj iger na srečo bo moral na podlagi koncesijske
pogodbe zagotoviti del sredstev, zbranih s trajnim prirejanjem
iger na srečo, za finansiranje določenih dejavnosti. Z zakonom je predvidena uporaba sVedstev iz trajnega prirejanja
iger na srečo za dve vrsti namenov:
— za finansiranje dejavnosti invalidskih in drugih humanitarnih organizacij se uporabijo sredstva, dosežena s trajnim
prirejanjem številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom in lota.
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- za finansiranje dejavnosti športnih organizacij se uporabijo sredstva, dosežena s trajnim prirejanjem športne napovedi, druge športne stave in kviz loterije (sedanja igra »podarim - dobim«).
Po predlagani rešitvi se bodo torej sredstva od trajnega
prirejanja iger na srečo, ki so povezane s športom (športna
napoved in druge športne stave ter kviz loterija kot igra
»podarim - dobim«), uporabljala za finansiranje športnih
organizacij, sredstva od trajnega prirejanja vseh drugih iger
na srečo pa se bodo uporabila za finansiranje invalidskih in
drugih humanitarnih organizacij. Po mnenju predlagatelja je
namreč treba načela o delitvi sredstev, zbranih s trajnim
prirejanjem iger na srečo, postaviti neposredno v zakonu in
tega vprašanja ne kaže prepuščati odločitvam izvršilnih ali
drugih organov.
Če bo prireditelj na podlagi koncesije pričel prirejati kakšno
novo vrsto iger na srečo, bo namen za uporabo sredstev od
takšne igre določil Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
ob dodelitvi koncesije.
O delitvi sredstev, ki jih doseže Loterija Slovenije s prirejanjem iger na srečo, odloča po veljavni ureditvi loterijski svet.
Loterijski svet sprejema merila za usmerjanje loterijskih sredstev in neposredno odloča o dedeljevanju teh sredstev posameznim uporabnikom. S predloženim zakonom se odločanje
o uporabi sredstev, zbranih s trajnim prirejanjem iger na
srečo, prenaša na ustrezne subjekte zunaj prireditelja.
Glede na to, da invalidske in druge humanitarne organizacije nimajo ustrezne skupne organizacijske oblike, ki bi lahko
usmerjala sredstva, zbrana s trajnim prirejanjem iger na
srečo, se v ta namen predlaga ustanovitev posebnega sklada
(sklad za pospeševanje invalidskih in drugih humanitarnih
organizacij). Sklad bo imel status pravne osebe. Sklad bo
upravljal upravni odbor, ki ima predsednika in štirinjast čla- ,
nov (varianta: dvajset članov). Predsednika in člane upravnega odbora sklada bo imenovala Skupščina Republike Slovenije in sicer: predsednika in štiri člane izmed poslancev in
drugih javnih delavcev, deset članov (varianta: šestnajst čla- 1
nov) pa izmed predstavnikov uporabnikov sredstev sklada.
Predlagana variantna rešitev naj bi po mnenju uporabnikov
teh sredstev (zlasti invalidskih organizacij) zagotavljala
ustrezno zastopanost uporabnikov v upravnem odboru
sklada. Upravni odbor sklada bo sprejemal pravila sklada,
finančni načrt in zaključni račun, določal merila in pogoje za
uporabo sredstev -sklada za posamezne namene, odločal
o konkretni uporabi sredstev sklada za posamezne uporabnike, dajal mnenje k predlogu koncesijske pogodbe in
podobno. Pravila sklada in splošni akt o določitvi meril in
pogojev za uporabo sredstev sklada za posamezne namene
bo potrjeval Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
Drugačna situacija pa je glede usmerjanja sredstev, zbranih
s trajnim prirejanjem iger na srečo za finansiranje športnih
organizacij. Športne organizacije v republiki se namreč povezujejo v osrednjo republiško športno zvezo, zato se s tem
zakonom predlaga, da osrednja republiška športna zveza
odloča o delitvi oziroma uporabi teh sredstev. Ta sredstva se
bodo uporabila za namene, določene v skladu z ustreznimi
akti in programi osrednje športne zveze.
Kot variantna rešitev pa je v predloženem zakonu predvidena možnost, da se tudi sredstva za finansiranje športnih
organizacij usmerjajo v poseben sklad (sklad za pospeševanje
športnih organizacij), enako kot je predvideno za sredstva za
finansiranje invalidskih in drugih humanitarnih organizacij.
Glede pravnega statusa in načina upravljanja tega sklada naj
bi veljal enak pravni režim, kot je v zakonu predviden za sklad
za pospeševanje invalidskih in drugih humanitarnih organizacij. Takšno variantno rešitev narekuje zahteva, ki je bila večkrat postavljena v dosedanjih razpravah o novi ureditvi, da naj
za vse uporabnike velja enak postopek za pridobivanje teh
sredstev.
Posebno vprašanje v okviru problematike trajnega prirejanja iger na srečo predstavljajo tako imenovanje denarne
verige, ki so se v preteklem letu pogosto pojavile tudi v naši
republiki. Osnovna značilnost teh denarnih verig je v tem, da
udeleženci nakazujejo ustrezne denarne zneske na različne
naslove in obstoječemu seznamu naslovov udeležencev
dodajo svoje ime ter nato pričakujejo vplačila od bodočih
udeležencev te verige. Te denarne verige sicer nimajo značaja
doslej poznanih običajnih iger na srečo, saj se v njih ne
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obljublja nagrada samo naključno izžrebanemu dobitniku,
temveč prav vsem udeležencem, če se bo potek igre razvijal
po pričakovanjih. Takšna igra nima ustrezne matematične
podlage, saj bi se lahko po danih zagotovilih normalno odvijala le, če bi bilo na razpolago neomejeno oziroma neskončno
število udeležencev. Ker pa je krog takih udeležencev realno
omejen, so morebitni dobitki odvisni od števila nadaljnjih
udeležencev oziroma od časa, kdaj se bo igra pretrgala. Tako
dejansko prejmejo dobitke samo prvi udeleženci igre, ki so
pogosto tudi neposredno Idirigiranil od organizatorja igre.
Zato imajo te igre vendarle osnovne značilnosti iger na srečo,
saj je rezultat odvisen od negotovega dogodka, ki je v tem,
koliko časa bo igra sploh trajala.
Glede na navedeno menimo, da takšnih denarnih verig ni
treba dovoliti kot obliko igre na srečo, in sicer ne glede na to,
kdo je prireditelj. Morebitno prirejanje takih denarnih verig
v prihodnje torej ne bo imelo zakonske podlage in bodo zato
lahko organi tržne oziroma davčne inšpekcije ustrezno ukrepali. Inšpekcijski organi v naši republiki so tako ukrepali že na
podlagi sedanjega zakona, tako da so te denarne igre pri nas
v glavnem že izkoreninjene.
c) Določanje, izplačevanje in zastaranje dobitkov
Zakon mora določiti najmanjšo vrednost dobitkov, ki se
izplačujejo pri posameznih igrah na srečo. Predlagamo, da
znaša najmanjša vrednost dobitkov 40 % od sklada dobitkov,
kar je enako kot po veljavni ureditvi. Pri tem se sklad dobitkov
pri številčni loteriji, loteriji s trenutno znanim dobitkom, kviz
loteriji, tomboli ali srečolovu določa glede na vrednost izdanih srečk, torej neodvisno od količine prodanih srečk in
prejetih vplačil. Pri vseh drugih igrah na srečo pa se sklad
dobitkov določa na podlagi vrednosti prodanih srečk (športna
napoved, druge športne stave, loto in podobno).
Dobitki se izplačujejo v roku, ki ga določajo pravila iger,
vendar čas izplačevanja dobitkov ne sme biti krajši kot 60 dni
od dneva objave poročila o izidu žrebanja.
Pravica do izplačila oziroma izdaje dobitkov zastara po
preteku roka, ki je določen za izplačilo dobitkov. Dobitki, ki
niso bili izplačani ali dvignjeni v tem roku, pripadejo pri
občasnem prirejanju iger na srečo prireditelju za namene, za
katere je bila igra prirejena. Pri igrah, ki se prirejajo trajno, pa
se morajo neizplačani dobitki prenesti v naslednje žrebanje
ali uporabiti za dobitke pri drugih igrah.
4. Posebne igre na srečo
a) Vrste posebnih iger na srečo
Predlagamo, da se v zakonu ne določijo taksativno vse vrste
posebnih iger na srečo, temveč da se določi le ustrezna
splošna opredelitev teh iger, v okviru katere bodo prireditelji
sami uvajali določene igre v skladu s splošno priznanimi
mednarodnimi standardi. Tako predlagamo, da se kot oblike
iger predvidijo igre na igralnih mizah (s krogljicami, kockami
ali kartami), igre na igralnih panojih, stave ter igre na igralnih
avtomatih. Te igre lahko igrajo igralci drug proti drfigemu ali
proti igralnici.
Igralni avtomati so z zakonom opredeljeni kot mehanične,
elektronske ali podobne naprave, na katerih imajo igralci ob
vplačilu določenega zneska možnost zadeti dobitek. Igralni
avtomat se aktivira z žetonom, kovancem ali neposrednim
plačilom pri blagajni. Podrobnejše tehnične lastnosti igralnih
avtomatov, na katerih bo dovoljeno igranje, bodo določene
s predpisom republiškega upravnega organa za finance.
V zvezi z igralnimi avtomati se je v okviru priprav zakona
postavilo vprašanje prirejanje zabavnih iger na avtomatih, kjer
se ne izplačujejo dobitki. Te igre po veljavni ureditvi nimajo
statusa posebnih iger na srečo, zato jih zakon tudi ne ureja.
Vendar so v nekaterih republikah tudi te igre za zabavo
predmet ureditve v zakonu o igrah na srečo (na primer
v Republiki Hrvatski), predvsem z vidika kontrole nad prirejanjem iger in plačevanjem ustreznih dajatev. Menimo, da je ta
vprašanja mogoče ustrezno urejati z davčnimi in drugimi
predpisi in da iger na zabavne avtomate ni treba vključiti
v zakon o igrah na srečo. Osnovna značilnost iger na igralnih
avtomatih je namreč v tem, da je mogoče z njimi zadeti
dobitek, medtem ko pri igrah na zabavne avtomate ni dobitkov in gre samo za zabavo.
Vse navedene posebne igre na srečo se bodo lahko prirejale le v posebej organiziranih igralnicah.
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b) Prireditelji
Prirejanje posebnih iger na srečo je specifična gospodarska oziroma pridobitna dejavnost, zato jo izvajajo le gospodarski subjekti. Po veljavnem zakonu lahko te igre prirejajo
podjetja in druge pravne osebe, ki opravljajo gostinske oziroma turistične storitve ali se ukvarjajo s pospeševanjem
turizma.
V okviru priprav za novo zakonsko ureditev je bila kot ena
od možnih oblik statusnega položaja prirediteljev posebnih
iger na srečo omenjeno tudi javno podjetje. Po mnenju predlagatelja takšna rešitev ne bi bila primerna, saj je osnovna
značilnost javnega podjetja v tem, da se ustanovi zaradi
proizvodnje ali prometa določenih proizvodov oziroma za
opravljanje storitev, ki so nenadomestljiv pogoj za življenje in
delo občanov ali za delo drugih podjetij na določenem
območju oziroma če je to nujno za delo organov družbeno
političnih skupnosti. Takšnih značilnosti posebne igre na
srečo nedvomno nimajo, zato je treba njihovo prirejanje organizirati v okviru drugih oblik pridobitnih organizacij in ne
v okviru javnega podjetja.
Predlagamo, da se igre na srečo organizirajo le v okviru
posebnih igralnic, ki imajo status delniške družbe ali družbe
z omejeno odgovornostjo. Igralnico lahko ustanovijo podjetja
in druge domače pravne osebe s področja turizma ter banke,
vendar le v primeru, če imajo sedež na območju Republike
Slovenije. Drugi pogoj, ki ga zakon določa za ustanovitelje
igralnice, pa je v tem, da v njegovem trajnem kapitalu ni
udeležen tuji kapital. V skladu z navedenim načelom je
v zakonu predvidena rešitev, da se delnice igralnice oziroma
deleži v igralnici po njeni ustanovitvi ne smejo prenašati na
tuje osebe. Takšna ureditev je glede na poseben položaj
igralnic kot ustrezne oblike državnega monopola uveljavljena
tudi v drugih evropskih državah.
Za ustanovitev igralnice je potreben ustanovitveni kapital,
ki ga določijo ustanovitelji, s tem da bo zakon določal najnižji
znesek potrebnega kapitala. Tako bo za ustanovitev igralnice
kot delniške družbe potreben ustanovitveni kapital najmanj
v višini dvajset milijonov dinarjev, za ustanovitev igralnice kot
družbe z omejeno odgovornostjo pa najmanj v višini deset
milijonov dinarjev. Višino tega zneska bo zaradi ohranitve
njegove realne vrednosti usklajeval Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije.
Kot delničarji oziroma družbeniki v igralnici bodo prišla
v prvi vrsti v poštev podjetja in druge pravne osebe s področja
turističnega gospodarstva, druga podjetja, katerih dejavnost
je povezana s turizmom, banke in druge finančne organizacije
in podobno. V takšni družbi bo imela po predlagani ureditvi
svoj delež tudi država preko ustrezne organizacije. Predlagamo, da mora biti v ustanovitvenem kapitalu nove igralnice
takšna organizacija udeležena s 25 % kapitala. Takšna funkcija delničarja v imenu države bo s posebnim zakonom dodeljena ustrezni svetovalni in finančni organizaciji za pospeševanje turizma v Republiki Sloveniji. To bo posebne vrste
agencija, katere osnovna dejavnost bo skrb za promocijo
turističnega gospodarstva republike in vlaganje kapitala
v turistično infrastrukturo. Sredstva za dejavnost te agencije
bodo zagotavljale organizacije s področja turističnega gospodarstva, igralnice, banke in drugi zainteresirani subjekti in
državni proračun. Podobne organizacije s statusom polvladne družbe so organizirane tudi v nekaterih drugih evropskih državah, ki imajo velik vpliv na pospeševanje turističnih
tokov oziroma na razvoj turizma nasploh. Zakon, ki bo določil
status in naloge takšne agencije, je že v pripravi.
V zakonu je postavljeno načelo, da se igralnice kot samostojne pravne osebe povezujejo v ustrezno organizacijsko
obliko na ravni republike. V okviru te skupne organizacije
bodo organizacije urejale vprašanja skupnega pomena kot na
primer razvoj tehnologije, nastopanje na zunanjih trgih,
sistem izobraževanja, enotna pravila o izvajanju iger, enotni
standardi vedenja delavcev pri izvajanju iger, kontrola nad
potekom iger, enotna merila za sprejemanje gostov, medsebojno informiranje in podobno.
Igralnice se bodo pri svojem delu povezovale z ustreznimi
domačimi in tujimi agencijskimi organizacijami, ki bodo skrbele za pridobivanje igralcev in za njihovo plačilno sposobnost. Skrb za plačilno sposobnost igralcev je namreč ena
pomembnih funkcij, ki jo opravljajo tuje agencije v okviru
organiziranja udeležbe tujih igralcev v naših igralnicah.
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c) Izdajanje dovoljenj
Ena temeljnih značilnosti prirejanja posebnih iger na srečo
je v tem, da se lahko ta dejavnost izvaja le na podlagi dovoljenja pristojnega državnega organa. Pri tej dejavnosti gre
namreč za ustrezno obliko državnega monopola, zato je
dovoljenje državnega organa za prirejanje takih iger predvideno povsod po svetu.
Po veljavni ureditvi izdaja takšno dovoljenje repubnski
upravni organ za finance na podlagi mnenja republiških
upravnih organov, pristojnih za turizem, notranje zadeve in
mednarodno sodelovanje. Predlagamo, da se takšna ureditev
zadrži še naprej s to izjemo, da ne bi bilo več potrebno mnenje
republiškega upravnega organa za mednarodno sodelovanje.
Mnenje tega organa je bilo doslej predvideno zato, ker so se
posebnih iger na srečo lahko udeleževali le tujci, ob predlagani odpravi omejitve glede udeležbe naših državljanov pri
teh igrah pa takšno mnenje ne bo več potrebno.
Odločanje o izdaji dovoljenja za prirejanje posebnih iger na
srečo bo tudi po novi ureditvi temeljilo na prostem preudarku.
S takšnim pooblastilom je upravnim organom dana možnost,
da pri izdaji dovoljenja upoštevajo osnovna izhodišča sprejete
politike v republiki ter konkretne okoliščine v vsakem posameznem primeru in njihov vpliv na gospodarske, socialne in
druge razmere v ustreznem okolju.
Po sedanjem zakonu so določeni nekateri pogoji, ki morajo
biti izpolnjeni za sprejetje odločitve o organiziranju igralnice.
Ti pogoji se nanašajo na število posteljnih kapacitet v turističnem kraju in na povprečno število prenočitev tujih gostov
v tem kraju v preteklem letu. Menimo, da takšni pogoji za
odpiranje igralnic v novem zakonu niso potrebni, saj prenočitvene kapacitete niso temeljni pokazatelj za možnost uspešnega poslovanja igralnice (kar se vidi zlasti na primeru nove
igralnice v Novi Gorici).
Igralnice so v zakonu opredeljene kot posebna oblika turistične ponudbe. Glede na splošni restriktivni pristop pri organiziranju igralnic je v zakonu postavljeno načelo, da se lahko
za posamezno zaokroženo turistično območje izda dovoljenje
le za eno igralnico. Takšno turistično območje določa republiški upravni organ za turizem. Podobne omejitve glede organiziranja igralnic so uveljavljene tudi v drugih državah (v Italiji
šo organizirane le štiri igralnice, v Avstriji pa dvanajst, s tem
da je to število neposredno določeno v zakonu).
V zakonu je predvidena tudi možnost odvzema izdanega
dovoljenja za prirejanje posebnih iger na srečo. Izdano dovoljenje lahko republiški upravni organ za finance (ob poprejšnjem mnenju organov, ki dajejo mnenje pri izdaji dovoljenja)
odvzame v primerih, če za prirejanje posebnih iger na srečo
niso več izpolnjeni osnovni pogoji, ki jih določa ta zakon, če
igralnica krši določbe tega zakona ali če krši sprejeta pravila
posebnih iger na srečo.
č) Usmerjanje dela prihodkov in dobička igralnice
Posebne igre na srečo so kot ustrezna oblika državnega
monopola povsod po svetu predmet dodatnega zajemanja
sredstev za določene potrebe države. V veljavnem zakonu ni
predvidena kakšna posebna oblika zajemanja sredstev iz prihodkov igralnice, saj je v zakonu postavljeno načelo, da se
vsa sredstva akumulacije iz te dejavnosti usmerijo za razvoj
turizma.
Za potrebe finansiranja javnih potreb bodo igralnice plačevale enake davke kot drugi gospodarski subjekti (davek od
dobička podjetij). Igralnice bodo plačevale tudi poseben
davek od prometa storitev, ki je po veljavni ureditvi predpisan
v višini 20 % od prihodkov pri posameznih vrstah iger. Poleg
teh obveznosti pa bodo igralnice po predloženem zakonu
zagotavljale sredstva še v dveh oblikah, in sicer kot dividende
za vložen državni kapital in posebno nadomestilo za pospeševanje turizma. Sredstav za pospeševanje turizma bo igralnica
vplačevala agenciji za razvoj turizma za opravljanje njenih
nalog in za naložbe v razvoj turistične infrastrukture. Predlagamo, da igralnice zagotavljajo v ta namen sredstva v višini 10
% od osnove, od katere se plačuje davek od prometa storitev.
Ta sredststva bodo igralnice vplačevale agenciji za razvoj
turizma v rokih in na način, kot je to določeno za plačevanje
davka od prometa storitev.
Predlagamo, da se v zakonu na poseben način uredi tudi
vprašanje uporabe sredstev, ki se iz dobička igralnice zagotavljajo delničarjem oziroma imetnikov deležev v igralnici.

Glede na osnovno opredelitev igralnic kot elementa izpopol
njevanja turistične ponudbe predlagamo rešitev, da se lahke
dobiček igralnice (preko delničarjev oziroma imetnikov dele
žev) uporablja le za naložbe za razvoj turizma,
d) Izvajanje posebnih iger na srečo
Za zagotovitev varnega poslovanja in zlasti še za nemotene
izpolnjevanje obveznosti do udeležencev pri posebnih igral
na srečo morajo igralnice zagotoviti posebna rezervna sred
stva. Te rezerve morajo znašati najmanj toliko, kolikor znas<
ustanovitveni kapital igralnice. Sredstava za te rezerve ^9°
tavljajo lastniki kapitala igralnice. Dokler te rezerve ne bode
oblikovane v predpisani višini, se vanje steka ves dobicel
igralnice.
. .
Igralnica mora zagotoviti nadzor nad osebami, ki prinajajc
v igralnico in mora v ta namen organizirati posebno recepcii
sko službo in voditi ustrezno evidenco o igralcih.
Za vsako vrsto posebnih iger na srečo mora igralnica spre
jeti pravila, ki morajo ustrezati veljavnim mednarodnim star
dardom.
. .
Zakon določa igralnicam obveznost, da morajo organizira
ustrezno kontrolo za spremljanje iger na igralnih mižatDosedanje izkušnje namreč kažejo, da je stroga kontrol
nujen pogoj za učinkovito izvajanje določenih iger. V dosedć
nji praksi se je kot najučinkovitejša oblika notranje kontrol
uveljavila takoimenovana video kontrola, kjer se s posebnih
kamerami (ki morajo biti postavljene čim manj opazno i
nemoteče) posnema celotno dogajanje na mizi. S taksn
kontrolo se lahko naknadno ugotovijo napake, ki so bil
storjene med igro pri sprejemanju vplačil in izplačevanj
dobitkov.
e) Udeleženci pri posebnih igrah na srečo
Po veljavni ureditvi se lahko posebnih iger na srečo udeli
žujejo le tujci. Takšna ureditev izhaja iz prvotne predstav
o igrah na srečo iz šestdesetih let, ko so imele te igre prizvc
nedopustnih in skoraj nemoralnih poslov in so bile tal«
prepovedane za naše državljane. Druge republike so taksr
ureditev že opustile, tako da se lahko vseh posebnih iger r
srečo v drugih republikah udeležujejo tudi naši državljani.
Predlagana omejitev je v današnjih razmerah nesprejer
Ijiva, zato se bodo posebnih iger na srečo po novem zakor
lahko udeleževali tudi naši državljani.
Vendar pa udeležba pri posebnih igrah na srečo tudi dr
god po svetu ni povsem prosta oziroma neomejena. Temeljr
pravilo je, da se posebnih iger na srečo lahko udeležujejo
polnoletne osebe. Osebe v uniformah praviloma ne sme
vstopiti v igralnico. Igralnice imajo povsod po svetu poobl
stilo, da lahko komurkoli preprečijo igranje, ne da bi jim bi
potrebno pri tem navesti vzroke za takšno odločitev. Veljav
zakon v Avstriji pa določa igralnicam še posebno obvezno:
da morajo pri sprejemanju avstrijskih državljanov gledati
njihovo plačilno sposobnost.
Podobno ureditev, kot velja sicer v svetu, bo uveljavlje
tudi za naše igralnice. Obisk v igralnicah se dovoljuje oseba
ki so stare najmanj 18 let. Uradne osebe v uniformi lah
vstopijo v igralnico samo pri opravljanju službene dolžnosti
v spremstvu odgovorne osebe igralnice. Pogoje za obi
v igralnici bo določala igralnica sama, pri čemer bo lah
posameznim osebam ali skupinam oseb prepovedala vst
v igralnico, ne- da bi ji bilo treba navesti vzroke za taks
odločitev. Prav tako bo igralnica lahko prepovedala nadaljr
igranje tistim igralcem, ki pri udeležbi v posebni igrah
srečo kršijo pravila teh iger.
Podobno kot v avstrijskem zakonu bo tudi v tem zako
določena posebna pravica in dolžnost igralnice glede sode
vanja naših državljanov pri igrah. Igralnica bo imela dolžno
da našim državljanom, katerih premoženjske in socialne r;
mere po mnenju igralnice oziroma pristojnega organa ni
primerne za udeležbo pri posebnih igrah, prepove obiske
jim omeji število obiskov v igralnici. S tem se želimo izog
nastajanju morebitnih socialnih in drugih problemov, do ke
rih bi lahko prišlo ob povsem neomejeni možnosti igranja
naše državljane. Vendar pa igralnica o takšnih obiskoval
ne bo vodila posebne evidence.
Po veljavnem zakonu se lahko posebne igre na sre
v igralnicah igrajo le za tuje konvertibilne valute. Predlag
zakon ne bo več neposredno določal igralne valute, tem*
bo odločitev o tem prepustil republiškemu upravnemu orge
za finance. Ta organ bo lahko tako za posamezne vrste r
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predvidel možnost uporabe domače oziroma tuje valute.
Zakon pa bo določil pravilo, da se lahko dobitki izplačujejo
v tuji valuti le v primeru, če so bila v tuji valuti vplačana tudi
sredstva za udeležbo pri igri na srečo.
f) Posebne določbe za delavce igralnice
V zakonu je treba na specifičen način urediti tudi določena
vprašanja, ki se nanašajo na delavce, ki neposredno sodelujejo pri izvajanju posebnih iger na srečo.
Tako mora zakon postaviti načelo, da se delavci igralnice
ne smejo neposredno udeleževati posebnih iger na srečo.
Takšno načelo je uveljavljeno tudi v obstoječem zakonu,
vendar se nanaša samo na igralnico, v kateri ti delavci delajo.
Glede na povezanost igralnic na našem območju bo treba
navedeno prepoved igranja razširiti na vse igralnice na
območju naše republike.
Zakon bo delavce v igralnici zavezal k takoimenovani igralniški molčečnosti. To pomeni, da morajo delavci, ki sodelujejo pri vodenju posebnih iger na srečo, kot zaupne varovati
podatke, ki jih zvedo pri opravljanju svojih nalog in se nanašajo na goste v igralnici (glede pogostnosti igranja, glede
dobljenih oziroma izgubljenih zneskov, glede njihovih spremljevalcev in podobno). Takšne.podatke bo mogoče od navedenih delavcev v skladu s splošnimi predpisi zahtevati le na
podlagi zahteve sodišča ali drugega pristojnega državnega
organa.
Prav tako je potrebno v zakonu postaviti načelo, da delavci
igralnice, ki vodijo posebne igre na srečo ali opravljajo nadzor
nad igrami, ne smejo sprejemati od igralcev napitnin (mimo
napitnin, ki se dajejo na igralnih mizah), daril, posojil ali
drugih ugodnosti zase ali za koga drugega. Ta določba je zelo
pomembna, saj se z njo prepoveduje vzpostavljanje neprimernih stikov med igralci in delavci igralnice, ki bi sicer lahko
privedli do ustreznih nepravilnosti pri poslovanju igralnice.
Poleg navedenih zakonskih omejitev bodo posebne pravice
in obveznosti delavcev pri vodenju posebnih iger na srečo
podrobneje urejene s splošnimi akti igralnice v skladu
z ustreznimi mednarodnimi pravili oziroma standardi.
g) Napitnina v igralnicah
Poseben problem v naših igralnicah že dalj časa predstavlja
napitnina, ki jo igralci dajejo pri določenih posebnih igrah na
srečo na igralnih mizah (mancia). Ta napitnina ima drugačen
značaj kot ga imajo sicer napitnine pri nekaterih drugih dejavnostih (na primer natakraji, delavci na bencinskih črpalkah in
podobno). Napitnina v igralnicah se namreč v skladu z mednarodnimi standardi zbira v posebne predale na mizi in se
uporablja za namene, določene z zakonom.
V obstoječem zakonu o igrah na srečo napitnina ni posebej
urejena, temveč se šteje, da je to ena od oblik prihodkov
igralnice in se steka v celotno realizacijo igralnice.
Drugod po svetu se napitnina praviloma uporablja za izplačilo plač delavcem, ki neposredno vodijo posle prirejanja
določenih posebnih iger na srečo. Osnovni vir sredstev za
plače tem delavcem so torej napitnine, poleg tega pa se za ta
namen izloča še ustrezen del prihodkov igralnice (na primer
v Avstriji in na Nizozemskem).
Številne predloge za ustrezno opredelitev statusa napitnine
so v zadnjem času dali zlasti novi sindikati igralniških delavcev. Po teh predlogih naj bi se napitnina opredelila kot vir, ki
pripada delavcem igralnice in se uporablja za izplačilo njihovih osebnih dohodkov v skladu s kolektivno pogodbo. Pri tem
pa ni bilo povsem razčiščeno vprašanje, ali naj bi bila ta
napitnina uporabljena za Iredne plačel oziroma le za poseben stimulativni dodatek k siceršnjim rednim plačam.
Menimo, da ne bi bila primerna rešitev, po kateri bi se
napitnina kot celota uporabljala za izplačilo sebnih dohodkov
delavcev, ki neposredno sodelujejo pri izvajanju iger na
mizah, saj bi lahko negativno vplivala na nadaljnji razvoj
igralnic. Izkušnje nekaterih drugih držav, kjer je uveljavljena
takšna rešitev, kažejo na to, da izvajalci navedenih iger pogosto nasprotujejo tako novemu zaposlovanju kot tudi uvedbi
iger, kjer ni napitnin (zlasti igralni avtomati), saj bi se s tem
realno zoževal global sredstev za njihove osebne dohodke.
Po našem mnenju bi morale napitnine ostati sestavni del
prihodkov igralnice, s tem da bi se določen del napitnin lahko
uporabljal za stimulativno nagrajevanje delavcev. Ta del naj bi
se podrobneje določil s splošnimi akti igralnic. Pri tem pa je
treba poudariti, da bi moral imeti tudi del osebnega dohodka
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iz napitnin status Irednegal osebnega dohodka, od katerega
bi bili plačani vsi davki in prispevki in ki bi bil podlaga za
priznavanje določenih pravic na področju socialnega varstva.
Posebej pa bi bilo treba proučiti še možnost, da bi se del teh
sredstev uporabljal za pokrivanje določenih izdatkov teh
delavcev kot posebna oblika materialnih stroškov igralnice.
h) Prirejanje določenih iger na igralnih avtomatih zunaj
igralnic
Glede prirejanja posebnih iger na srečo je v predlaganem
zakonu postavljeno načelo, da se lahko te igre (vključno
z igrami na igralne avtomate) prirejajo le v posebej organiziranih igralnicah. Takšna ureditev je uveljavljena v obstoječem
zakonu, poznajo pa jo tudi nekatere druge evropske države
(na primer Italija).
V zadnjem času pa se pogosto pojavljajo zahteve, da naj bi
se del posebnih iger na srečo, in sicer le igre na igralne
avtomate, prerejal tudi izven igralnic v posebej prirejenih
igralnih salonih ali v drugih gostinskih oziroma zabaviščnih
prostorih. Po teh predlogih naj bi bil organizator takšnih iger
na igralne avtomate katerikoli nosilec opravljanja gostinske
oziroma zabaviščne dejavnosti, če bi seveda izpolnjeval predpisane zakonske pogoje. Takšen koncept prirejanja iger na
igralne avtomate je uveljavljen v Republiki Hrvatski in delno
tudi v Avstriji. Po hrvatskem zakonu se lahko posebne igre na
srečo na igralne avtomate z enkratnim vložkom, pri čemer
lahko največji dobitek znaša največ tristokratno vrednost
osnovnega vložka, prirejajo v ustreznih poslovnih prostorih
pravnih in fizični oseb s področja gostinstva in turizma.
V Avstiji pa sa takšne igre na igralne avtomate zunaj igralnic
dovoljene le v treh deželah, s to omejitvijo, da je lahko najvišji
posamični vložek vreden 5 ATS in da lahko najvišji možni
dobitek znaša 200 ATS.
Kot možni prireditelj iger na igralne avtomate se zadnje
čase posebej močno uveljavlja Loterija Slovenije, ki želi na ta
način popestriti svojo ponudbo in zagotoviti dodatna sredstva
za pomoč invalidskim in drugim humanitarnim organizacijam.
Loterijske organizacije v dr*ugih republikah imajo namreč že
dalj časa dovoljenje za prirejanje posebnih iger na srečo na
igralne avtomate, zato želi takšen status doseči tudi Loterija
Slovenije.
Pri sprejemanju odločitve o tem, ali naj se zadrži sedanji
restriktivni pristop glede igralnih avtomatov (samo v igralnicah) ali pa naj se igre na igralne avtomate dopustijo tudi
v drugih turističnih in gostinskih objektih, bo treba vsestransko proučiti različne možne vplive teh dejavnosti na obstoječe
gospodarske, politične, socialne, vzgojne in druge razmere
oziroma okoliščine v družbi. Pri tem bo treba upoštevati
izkušnje, ki jih imajo v zvezi s temi igrami druge države. Za
primer naj navedemo, da so igre na igralne avtomate zunaj
igralnic v celoti prepovedane v Italiji in v Franciji oziroma da
so bile v igralnice v teh državah uvedene šele v zadnjih letih.
Zelo široko oziroma liberalno pa so se igre na igralne avtomate v zadnjem času razširile v deželah vzhodne Evrope. Zato
bi bilo treba k organiziranju takšnih iger pristopiti zelo restriktivno in kontrolirano, da nam ne bi njihov neomejen razvoj
povzročil probleme, ki so jih morali reševati že drugod.
V zadnjem letu so se v naši republiki močno razširile nelegalne igre na igralne avtomate po številnih gostinskih lokalih.
Pristojne inšpekcijske službe opravljajo sicer kontrolo in
ustrezno ukrepajo, vendar zaradi kadrovske problematike teh
služb in širine omenjenega pojava končni uspehi niso zadovoljivi. Zato tudi razrešitev obstoječega nelegalnega stanja zahteva ustrezen odgovor o bodoči usmeritvi prirejanja iger na
igralne avtomate v naši republiki.
V skladu z omenjeno problematiko je v predlaganem
zakonu predvidena variantna rešitev, po kateri se lahko določene igre na igralne avtomate (z omejenim najvišjim vložkom
in z omejenim najvišjim dobitkom) prerejajo tudi zunaj igralnic v ustreznih gostinskih, Zabaviščnih in drugih podobnih
prostorih prirediteljev. Za uporabo takšnih avtomatov bo
potrebno posebno dovoljenje republiškega upravnega
organa za finance (varianta: republiškega davčnega organa).
V predlogu za izdajo zakona navedena rešitev ni podrobneje operacionalizirana, temveč je predvideno, da podrobnejši režim prirejanja teh iger predpiše Izvršni svet Skupščine
Republike Slovenije (o tehničnih in drugih standardih za
avtomate, o načinu opravljanja dejavnosti, o obveznostih pri29

rediteljev, o Kon.ro,, nad ,grami in o d,o,in vprašanim , zvezi
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postopka načelno sprejeta navedena vanap
,
vsa odprta vprašanj v nasledn„h zakonodajnih fazah
podrobneje urejena.
J
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V zakonu je treba Podr°bneie
^asične'igre

nekatere naloae republiškega organa na tem področ|u opravprave za družbene prihodke, nekatere pa
Republiška uprava za družbene prihodke. Razmejitev nalog
med navedenimi organi je predlagana tako, kot je to urejeno
V
Glede"'tepSskega preoblikovanja obstoječih igralnic po

organom široka pooblastila za ukrepanje v prime
nepravilnosti.

določba, da se v okviru navedenega preoblikovanja 25
vrec|nosti kapitala igralnic prenese na agencijo za razvoj

i

^"ssffsss< ssssusti

oseba organa pri opravljanju nadzorstva ugotovila, da se igre

učinka odložitve njene izvršitve.
6. Prehodni režim
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pridobljenih s trajnim prirejanjem iger na srečo.
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TEZE ZAKONA o igrah na srečo
I. Temeljne določbe
1. člen
S tem zakonom se ureja sistem prirejanja iger na srečo. Igre
na srečo po tem zakonu so igre, pri katerih imajo udeleženci
za plačilo določenega zneska možnost zadeti dobitke, izid
igre pa je izključno ali pretežno odvisen od naključja ali
kakšnega negotovega dogodka.
2. člen
Prireditelj iger na srečo odgovarja za obveznost do udeležencev pri igrah z vsemi svojimi sredstvi.
3. člen
Dobitki pri igrah na srečo so lahko v denarju, blagu, storitvah ali drugih pravicah.
4. člen
Za igre na srečo po tem zakonu se ne štejejo nagradni
razpisi v reklamne namene, ki jih prirejajo podjetja in druge
pravne osebe.
II. Prirejanje klasičnih iger na srečo
1. Splošne določbe o klasičnih igrah na srečo
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5. člen
Klasične igre na srečo po tem zakonu so številčne loterij
loterije s trenutno znanim dobitkom, kviz loterije, tombol
lota, športne napovedi in druge športne stave, srecelovi
druge podobne igre (v nadaljnjem besedilu: igre na srečo)
6. člen
Udeleženci pri igrah na srečo so kupci oziroma imetn
loterijskih srečk, tombolskih tablic, srečk pri srecolovu, star
listkov ali drugih potrdil o vplačilu denarnega zneska
udeležbo v igri (v nadaljnjem besedilu: srečke).
7. člen
Igre na srečo se lahko prirejajo le na podlagi dovoljei
oziroma koncesije pristojnega organa.
Prodajalci srečk smejo prodajati srečke le za tiste igre
srečo, za katere je bilo izdano dovoljenje oziroma konce:
po določbah tega zakona.
2. Občasno prirejanje iger na srečo
a) Prireditelji in izdajanje dovoljenj
8. člen
Igre na srečo smejo občasno prirejati samo društva,
po roče v a li

imajo sedež na območju Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: prireditelji), in sicer zaradi pridobivanja sredstev za
financiranje nalog, določenih s splošnimi akti prireditelja.
9. člen
I
Prireditelj lahko priredi številčno loterijo, tombolo£li srečolov samo enkrat na leto, s tem da sme srečke prodajati največ
60 dni.
10. člen
Prireditelj, ki organizira športna tekmovanja, sme v okviru
prostorov, v katerih se izvajajo takšna tekmovanja, prirejati
stave v zvezi s temi tekmovanji.
i*
11. člen
Prireditelj lahko priredi posamezno igro na sreča le na ,
podlagi dovoljenja, ki ga izda republiški upravni organ za
javne prihodke.
12. člen
Predlogu za izdajo dovoljenja mora prireditelj priložiti izvleček iz splošnega akta, iz katerega je razvidna dejavnost prireditelja ter pravila iger na srečo. .
13. člen
Republiški upravni organ za javne prihodke odloča o predlogu za prireditev igre na srečo po prostem preudarku.
Pri odločanju po prejšnjem odstavku upošteva republiški
upravni organ za javne prihodke zlasti: namen, za katerega se
prireja igra, skupno vrednost izdanih srečk, skupno vrednost
dobitkov, ceno posamezne srečke, premoženje, s katerim
prireditelj zagotavlja izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje
drugih obveznosti v zvezi z igrami ter skladnost pravil igre
z določbami tega zakona.
14. člen
Za prireditev tombole oziroma srečolova, ki se prireja
v okviru kulturnega ali zabavnega programa prireditelja, ni
potrebno dovoljenje iz prejšnjih členov, če skupna vrednosrt
srečk ne presega zneska, ki ga določi republiški upravni
organ za javne prihodke in če vrednost posameznih dobitkov
ne presega zneska, od katerega se plačuje davek na dobitke
od iger na srečo.
Prireditelj iz prejšnjega odstavka mora pristojno občinski
upravni organ obvestiti o prireditvi takšne igre najpozneje
osem dni pred prireditvijo.
b) Pravila iger na srečo
15. člen
Pravila iger na srečo morajo vsebovati zlasti:
- ime in sedež prireditelja,
*- ime organa prireditelja, ki je sprejel sklep o prireditvi igre
:er datum in številko ustreznega sklepa,
- ime igre na srečo in njen opis,
- namen, za katerega bodo porabljena finančna sredstva,
Dridobljena z igro,
- območje, na katerem se bodo prodajale srečke,
- skupno število srečk in ceno posamezne srečke,
- opis srečke z navedbo besedila, ki bo natisnjeno na njej,
- vrste in število dobitkov in njihovo skupno vrednost,
- navedbo premoženja, s katerim prireditelj zagotavlja izplačevanje dobitkov in izplačevanje drugih obveznosti v zvezi
: igro
- rok, do katerega se bodo prodajale srečke,
- način žrebanja oziroma ugotavljanja dobitkov,
- način objave izida žrebanja dobitkov,
- rok za prevzem dobitkov ter način izplačevanja oziroma
zdaje dobitkov.
16. člen
Pravila iger na srečo sprejema organ prireditelja, ki je
loločen z njegovim splošnim aktom.
poročevalec

Pravila iger (na srečo potrjuje republiški upravni organ za
javne prihodke.
Prireditelj mora pravila iger na srečo objaviti na krajevno
običajen način in jih udeležencem pri igrah predložiti na
vpogled na vseh mestih, kjer se prodajajo srečke.
17. člen
Prireditelj ne sme spreminjati pravil iger na srečo, ko je že
začel prodajati srečke.
c) Žrebanje dobitkov
18. člen
Pri igrah na srečo, kjer se dobitki žrebajo, se mora žrebanje
opraviti pred komisijo, ki jo imenuje republiški upravni organ
za javne prihodke.
Pred začetkom žrebanja mora prireditelj ugotoviti število prodanih srečk ter neprodane srečke zapečatiti ali uničiti pred
komisijo.
19. člen
Republiški upravni organ za javne prihodke sme v utemeljenih primerih na predlog prireditelja dovoliti, da se spremeni
kraj žrebanja dobitkov ali da se odloži dan žrebanja dobitkov,
vendar največ za 30 dni.
Prireditelj mora spremembo kraja žrebanja ali odložitev dneva
žrebanja dobitkov objaviti na enak način, kot je bilo objavljeno obvestilo o prireditvi igre na srečo.
Ce se po določbah prejšnjih odstavkov odloži dan žrebanja
dobitkov, jsme prireditelj ne glede na določbe 9. člena tega
zakona prpdajati srečke do novega dneva žrebanja.
20. člen
Žrebanje dobitkov mora biti javno.
O poteku žrebanja sestavi komisija zapisnik, ki ga podpišejo
vsj njeni člani. V zapisniku se navedejo zlasti kraj, čas in način
žrebanja dobitkov, število prodanih srečk, izžrebane številke
ali imena dobitnikov z navedbo dobitkov ter morebitne pripombe udeležencev pri igri.
Zapisnik o poteku žrebanja pošlje komisija republiškem
upravnemu organu za javne prihodke najpozneje v sedmih
dneh po opravljenem žrebanju.
21. člen
Sporočilo o izidu žrebanja dobitkov mora prireditelj objaviti
najpozneje v sedmih dneh od neva žrebanja dobitkov.
22. člen
Po poteku roka za izplačilo oziroma izdajo dobitkov komisija
ugotovi, kateri dobitki v tem roku niso bili izplačani oziroma
prevzeti in kakšna je njihova vrednost.
Zapisnik o ugotovitvah iz prejšnjega odstavka pošlje komisija republiškemu upravnemu organu za javne prihodke najpozneje v sedmih dneh po poteku roka za izplačilo oziroma za
izdajo dobitkov.
3. Trajno prirejanje iger na srečo
a) Prireditelji in dajanje koncesije
23. člen
Igre na srečo sme trajno prirejati podjetje
ali druga pravna
oseba, ki ima sedež na območju 1 Republike Slovenije, (v
nadaljnjem besedilu: prireditelj), in sicer zaradi pridobivanja
sredstev |za financiranje dejavnosti invalidskih in drugih
humanitarnih organizacij ter dejavnosti športnih organizacij.
24. člen
Igre na srćčo se smejo trajno prirejati le na podlagi koncesije.
O dodelitvi koncesije za trajno prirejanje iger na srečo odloča
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, koncesijsko
pogodbo s prirediteljem pa sklene.republiški upravni organ za
finance.
I
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25. člen
Koncesija za trajno prirejanje iger na srečo se lahko f>odeh
prireditelju, ki izpolnjuje ustrezne tehnične, prostorske i
kadrovske pogoje in ki ima premoženje, ki zagotavlja izplačevanje dobitkov in izpolnjevanje drugih obveznosti v zvezi
Podrobnejše pogoje iz prejšnjega odstavka predpiše Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije.
26. člen
Koncesija za trajno prirejanje iger na srečo se deli za 15 let in
se po poteku te dobe lahko podaljša.
Prireditelj lahko, odpove-koncesijsko pogodbo z odpovednim rokom enega leta.
27. člen
Za trajno prirejanje posamezne vrste iger na srečo se lahko
dodeli le ena koncesija.

32. člen
Sredstva, ki se iz prihodkov od trajnega prirejanja iger na
srečo usmerjajo za financiranje dejavnosti invalidskih in druqih humanitarnih organizacij, se vplačujejo v poseben sklad
za pospeševanje dejavnosti invalidskih in drugih humanitarnih organizacij (v nadaljnjem besedilu: sklad).
(Varianta: Sredstva, ki se iz prihodkov od trajnega prirejanja iqer na srečo usmerjajo za financiranje dejavnosti invalidskih in drugih humanitarnih organizacij, se vplačujejo v Pose"
ben sklad za pospeševanje dejavnosti invalidskih in drugih
humanitarnih organizacij, sredstva, ki se usmerjajo za
ranje dejavnosti športnih organizacij, pa v poseben sk ad za
pospeševanje dejavnosti športnih organizacij (v nadaljnjem
besedilu: sklad).
33. člen
#
Sklad je pravna oseba.
...
Organizacija in poslovanje sklada se določita s pravili
sklada.

28. člen
S koncesijsko pogodbo se določijo: del sredstev, doseženih
s trajnim prirejanjem iger na srečo, ki se razporeja za nadene
iz 23. člena tega zakona; pravice in obveznosti pogodbenih
strank; temeljni elementi za pravila posameznih iger na sreco
in druga vprašanja, ki so pomembna za trajno prirejanje teh
^Izpolnjevanje obveznosti prireditelja iz koncesijske
pogodbe nadzira republiški upravni organ za finance.
29. člen
Dodeljena koncesija za trajno prirejanje iger na srečo se
lahko odvzame, če prireditelj bistveno krsi določbe tega
zakona ali določbe koncesijske pogodbe, če pri prirejanju
posamezne vrste iger na srečo ne spoštuje sprejetih pravil
iger ali če prirejanje iger zaradi neuspešnih odločitev priredi
telja ne daje pričakovanih rezultatov.
O odvzemu koncesije odloča Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
Opomba k 23. do 29. členu:
V predlogu za izdajo zakona je v poglavju o statusnih
vprašanjih prirediteljev, ki bodo trajno prirejali igre na sreco,
predvidena variantna možnost, da se kot osnovni prireditelj
teh iqer v zakonu izrecno predvidi Loterija Slovenije kot
ustrezna javno pravna institucija - javno podjetje
javni zavod. Če bo predlagana variantna rešitev glede na
pravno sistemske možnosti po predpisih o podjetjih oziroma
zavodih v skupščinski razpravi dobila ustrezno podporo, bo to
vprašanje podrobneje razdelano v naslednji fazi zakonodajnega postopka.)
b) Uporaba dela sredstev, zbranih s trajnim prirejanjem iger
na srečo
30. člen
Prireditelj mora na podlagi koncesijske pogodbe zagotoviti
del sredstev, zbranih s trajnim prirejanjem iger na sreco, za
financiranje dejavnosti invalidskih in drugih humanitarnih
organizacij oziroma dejavnosti športnih organizacij.

34. član
Sklad upravlja upravni odb,or, ki ima predsednika in štirinajst članov (varianta: dvajset članov).
Predsednika in člane upravnega odbora sklada imenuje
Skupščina Republike Slovenije za štiri leta, in sicer:
predsednika in štiri člane izmed poslancev in drugih javnih
delavcev, deset članov (varianta: šestnajst članov) pa izmed
predstavnikov uporabnikov sredstev sklada.
35. člen
Upravni odbor sklada sprejema pravila sklada, finančni
načrt in zaključni račun, določa merila in pogoje za uporabo
sredstev sklada za posamezne namene, odloča o uporabi
sredstev sklada za posamezne uporabnike, daje mnenje
k predlogu koncesijske pogodbe med republiškim upravnim
organom za finance in prirediteljem in opravlja druge naloge,
ki so določene s pravili sklada.
Pravila sklada in splošni akt o določitvi meril in pogojev za
uporabo sredstev sklada za posamezne namene potrjuje
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije.
36. člen
Sredstva ki se iz prihodkov od trajnega prirejanja iger na
srečo usmerjajo za financiranje dejavnosti športnih organizacij, se vplačujejo na račun osrednje športne organizacije
v republiki.
Osrednja športna organizacija iz prejšnjega odstavka
odloča o uporabi sredstev za financiranje dejavnosti športnih
oraanizacij v skladu s svojimi splošnimi akti.
(Varianta: ta člen se črta, če se sprejme varianta k 32.
členu).
4. Določanje in izplačevanje dobitkov ter zastaranje pravice
do izplačila dobitkov
37. člen
Skupna vrednost dobitkov pri igrah na srečo mora znašat

31. člen
Za financiranje dejavnosti invalidskih in drugih humanitarnih organizacij se razporedi del sredstev, doseženih s trajnim
prirejanjem številčne loterije, loterije s trenutno znanim dobitkom in lota.

- vrednosti izdanih srečk pri številčni loteriji, loteriji s tre
nutno znanim dobitkom, kviz loteriji, tomboli ali srecelovu,
- vrednosti prodanih srečk pri drugih igrah na sreco.

Za financiranje dejavnosti športnih organizacij se razporedi
del sredstev, doseženih s trajnim prirejanjem športne napovedi, druge športne stave in kviz loterije.
_
_
Če se prične trajno prirejati nova vrsta iger na sreco, določi
namen za uporabo dela sredstev od takšne igre v smislu
prejšnjih odstavkov Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ob dodelitvi koncesije.

38. člen
Dobitki se izplačujejo v roku, ki ga določajo pravila iger n;
srečo, s tem da ta rok ne sme poteči prej kot v 60 dneh ot
dneva objave poročila o izidu žrebanja.
Po preteku roka iz prejšnjega odstavka zastara pravica di
izplačila oziroma izdaje dobitka.
poročevale
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39. člen
Dobitki, ki niso bili izplačani ali dvignjeni v roku iz prejšnjega člena, pripadajo pri občasnem prirejanju iger na srečo
jrireditelju za namene, za katere je bila igra prirejena, pri
rajnem prirejanju iger na srečo pa se prenesejo v naslednje
rrebanje ali se uporabijo za dobitke pri drugih igrah.
V. Prirejanje posebnih iger na srečo
I. Vrste posebnih iger na srečo
40. člen
Posebne igre na srečo po tem zakonu so igre, ki jih igrajo
gralci proti igralnici ali drug proti drugemu na posebnih
gralnih mizah s kroglicami, kockami, kartami, na igralnih
»anojih ali na igralnih avtomatih ter stave in druge podobne
gre v skladu z mednarodnimi standardi (v nadaljnjem beselilu: posebne igre na srečo).
41. člen
Za igralne avtomate po prejšnjem členu se štejejo mehalične, elektronske ali podobne naprave, na katerih imajo
gralci ob vplačilu določenega zneska (s kovanci, z žetoni ali
neposrednim vplačilom pri blagajni) možnost zadeti dolitek.
Igralni avtomati morajo ustrezati tehničnim in drugim stanlardom, ki jih določi republiški upravni organ za finance.
Podjetja in druge pravne osebe ter zasebniki, ki opravijo
'romet z igralnimi avtomati, smejo te avtomate prodati,
ddati v najem ali kako drugače dati na razpolago le tistim
sebam, ki smejo po tem zakonu prirejati posebne igre na
rečo.
. Prireditelji in ustanovitev igralnice
42. člen
Posebne igre na srečo se smejo prirejati le v posebej orgaizirani igralnici, ki ima status delniške družbe ali družbe
omejeno odgovornostjo (v nadaljnjem besedilu igralnica).
43. člen
Igralnico lahko ustanovijo podjetja in druge domače pravne
sebe s področja 'turizma ter banke, ki imajo sedež na
bmočju Republike Slovenije in pri katerih v trajnem kapitalu
i udeležen tuj kapital.
Delnice igralnice oziroma deleži v igralnici se ne smejo
renašati na tuje osebe.

ravni republike, v kateri uresničujejo poslovne, organizacijske, strokovne in druge interese skupnega pomena, zlasti
glede razvoja tehnologije, izobraževanja kadrov, nastopanja
na zunanjih trgih, notranje kontrole nad izvajanjem iger, sprejemanja pravil iger v skladu z mednarodnimi standardi, sodelovanja z agencijskimi organizacijami in z agencijo za razvoj
turizma, sprejemanja gostov, uporabe sredstev napitnine ter
posebnih pravic in obveznosti delavcev igralnice.
Igralnice sodelujejo z agencijskimi organizacijami, ki skrbijo za pridobivanje igralcev in za njihovo plačilno sposobnost.
3. Izdajanje dovoljenj
47. člen
Za prirejanje posebnih iger na srečo je potrebno dovoljenje,
ki ga izda republiški upravni organ za finance po prostem
preudarku, ko dobi o tem poprej mnenje republiških upravnih
organov za turizem in za notranje zadeve.
Za zaokroženo turistično območje, ki ga določi republiški
upravni organ za turizem, se lahko izda le eno dovoljenje za
prirejanje posebnih iger na srečo.
48. člen
V predlogu za izdajo dovoljenja za prirejanje posebnih iger
na srečo mora predlagatelj izkazati, da so izpolnjeni pogoji, ki
jih določa ta zakon, in da ima zagotovljeno strokovno osebje
za vodenje iger v igralnici.
Predlogu za izdajo dovoljenja je treba priložiti tudi pravila
posebnih iger na srečo, ki se bodo igrale v igralnici in izvleček
iz vpisa dejavnosti predlagatelja in njegovih ustanoviteljev
v sodni register.
49. člen
V dovoljenju za prirejanje posebnih iger na srečo je treba
navesti, katere posebne igre na srečo se lahko igrajo v igralnici.
V igralnici se smejo igrati le tiste posebne igre na srečo, ki
so navedene v dovoljenju.
50. člen
Republiški upravni organ za finance lahko po poprejšnjem
mnenju republiških upravnih organov za turizem in za notranje zadeve odvzame izdano dovoljenje za prirejanje posebnih
iger na srečo, če ugotovi, da niso več izpolnjeni pogoji, ki jih
določa ta zakon, da igralnica krši določbe tega zakona ali da
igralnica krši sprejeta pravila posebnih iger na srečo.
4. Izvajanje posebnih iger na srečo

44. člen
Za ustanovitev igralnice je potreben ustanovitveni kapital,
i mora znašati najmanj:
- če se igralnica ustanavlja kot delniška družba - dvajset
lilijonov dinarjev,
- če se igralnica ustanavlja kot družba z omejeno odgojrnostjo - deset milijonov dinarjev.
Najmanjši znesek ustanovitvenega kapitala iz prejšnjega
jstavka usklajuje Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije
ko, da se ohranja njegova realna vrednost.
45. člen
V ustanovitvenem kapitalu igralnice mora biti s 25% udelesn kapital svetovalne in finančne organizacije za pospeševae turizma v Republiki Sloveniji, določene s posebnim zako?m (v nadaljnjem besedilu: agencija za razvoj turizma).
46. člen
Igralnice se povezujejo v ustrezno organizacijsko obliko na
oročevalec

51. člen
Za zagotovitev varnega poslovanja in izpolnjevanja obveznosti v zvezi s posebnimi igrami na srečo, se v igralnici
oblikujejo rezerve, ki morajo znašati najmanj toliko, kot znaša
vrednost ustanovitvenega kapitala.
Dokler lastniki kapitala igralnice ne zagotovijo sredstva za
rezerve igralnice v višini iz prejšnjega odstavka, se v rezerve
igralnice izloča ves dobiček igralnice.
52. člen
V igralnici mora biti organizirana recepcijska služba, tako
da je zagotovljen popoln nadzor nad osebami, ki prihajajo
v igralnico.
Igralnica mora voditi posebno evidenco o igralcih.
53. člen
Za vsako vrsto posebnih iger na srečo, ki se lahko igrajo
v igralnici, mora imeti igralnica pravila, ki morajo ustrezati
veljavnim mednarodnim standardom.
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Pravila posebnih iger na srečo morajo biti igralcem vselej
na razpolago.
54. člen
Igralnica mora organizirati ustrezno kontrolo za spremljanje iger na igralnih mizah.
55. člen
Vplačila in dobitki pri posebnih igrah na srečo se določajo
v domači ali tuji valuti.
Dobitki se izplačujejo v tuji valuti le v primeru, če je bilo
vplačilo za udeležbo v igri vplačano v tuji valuti.
Valuto, v kateri se sprejemajo vplačila za udeležbo v igri,
določi republiški upravni organ za finance.
5. Usmerjanje dela prihodkov in dobička igralnice
56. člen
Igralnica zagotavlja iz svojih prihodkov pri posameznih
vrstah posebnih iger na srečo del sredstev za delo agencije za
razvoj turizma ter za naložbe v razvoj turistične infrastrukture
na turističnem območju, za katero je organizirana igralnica, in
na drugih turističnih območjih.
Za namene iz prejšnjega odstavka zagotavlja igralnica sredstva v višini 10% od osnove, od katere plačuje davek od
prometa storitev. Ta sredstva vplačuje igralnica na račun
agencije za razvoj turizma v rokih in način, kot je določeno za
plačevanje davka od prometa storitev.
57. člen
Dobiček igralnice, ki pripada delničarjem oziroma lastnikom deležev v igralnici, se lahko uporabi le za naložbe za
razvoj turizma.
6. Udeležba pri posebnih igrah na srečo
58. člen
Obisk v igralnicah je dovoljen samo osebam, ki so stare
najmanj 18 let.
.
Uradne osebe v uniformi smejo vstopiti v igralnico samo pri
opravljanju službenih dolžnosti in v spremstvu odgovorne
osebe igralnice.
59. člen
Pogoje za obisk v igralnici določa igralnica; pri tem. lahko
posamezim osebam ali skupinam oseb prepove vstop v igralnico, ne da bi bilo treba navesti razloge za takšno odločitev.
Igralcem, ki pri izvajanju posebnih iger na srečo kršijo pravila
iger, lahko igralnica prepove nadaljnjo udeležbo v igrah.
Državljanom Republike Slovenije, katerih prihodki oziroma
premoženjske in socialne razmere, v katerih živijo, o mnenju
igralnice oziroma pristojnega organa niso primerni za udeležbo pri posebnih igrah na srečo, mora igralnica prepovedati
obiske ali omejiti število njihovih obiskov v igralnici.
7. Posebne določbe za delavce igralnice
60. člen
Delavci igralnice se ne smejo udeleževati posebnih iger na
srečo kot igralci v igralnicah na območju Republike Slovenije.
61. člen
Delavci igralnice morajo kot poslovno tajnost varovati
podatke o igralcih, do katerih so prišli pri opravljanju svojih
nalog (o dobitkih ali izgub, o številu obiskov, o spremljevalcih
in podobno).
62. člen
Delavci igralnice, ki vodijo posebne igre na srečo ali opravljajo nadzor nad igrami, ne smejo od igralcev sprejemati
napitnin, daril, posojil ali drugih ugodnosti zase ali za koga
drugega.
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63. člen
Pravice in obveznosti delavcev igralnice v zvezi z vodenjem
posameznih posebnih iger na srečo in njihovim odnosom do
igralcev se uredijo s splošnimi akti igralnice.
8. Napitnina
64. člen
Ne glede na določbe 62. člena tega zakona lahko igralci
dajejo posebno napitnino v zvezi z izvajanjem določenih
posebnih iger na srečo (mancia), ki se daje v posebne za ta
namen prirejene skrinjice na igralnih mizah.
Napitnina iz prejšnjega odstavka je sestavni del prihodkov
igralnice.
, ..
. .
S splošnim aktom igralnice se lahko določi, da se del
napitnine uporablja za dodatno nagrajevanje delavcev igralnice.
(Variantni dodatek za novo poglavje 8.a in novi 64.a člen.)
»8.a Uporaba določenih igralnih avtomatov zunaj igralnic
64.a člen
Ne glede na določbe 42. člena tega zakona se lahko
posebne igre na srečo na igralne avtomate z omejenim najvišjim vložkom iz z omejenim najvišjim dobitkom prirejajo tudi
zunaj igralnic v ustreznih gostinskih, zabaviščnih in drugih
podobnih prostorih prirediteljev.
Za prirejanje posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih
zunaj igrlanic je potrebno dovoljenje republiškega upravnega
organa za finance (varianta: republiškega upravnega organa
za javne prihodke).
Podrobnejše določbe o pogojih za uporabo igralnih avtomatov zunaj igralnic, o tehničnih in drugih standardih, ki jim
morajo ustrezati takšni avtomati, o načinu opravljanja taksne
dejavnosti, o obveznostih prirediteljev, o kontroli nad taksno
dejavnostjo in o drugih vprašanjih v zvezi z opravljanjem te
dejavnosti predpiše Izvršni svet Skupščine Republike Sloven

'(Opomba: če bi predlagani variantni dodatek dobil podporo
v prvi fazi zakonodajnega postopka v Skupščini Republike
Slovenije, bo ta rešitev v naslednji zakonodajni fazi podrobneje obdelana).
IV. Nadzor
65. člen
Nadzor nad izvajanjem tega zakona opravlja republiški
upravni organ za javne prihodke.
Pri opravljanju nadzora po prejšnjem odstavku ima pooblaščena oseba republiškega upravnega organa za javne prihodke pravico, da pri prireditelju iger na srečo pregleda
poslovno dokumentacijo, poslovne prostore in naprave za
prirejanje iger na srečo.
66. člen
Če republiški upravni organ za javne prihodke pri opravljanju
nadzora ugotovi, da se igre na srečo prirejajo v nasprotju
z določbami tega zakona, dovoljenja oziroma koncesije za
prirejanje iger na srečo ali sprejetih pravil iger, lahko
z odločbo prepove nadaljnje prirejanje teh iger.
Odločba o prepovedi nadaljnjega prirejanja posebnih iger na
srečo na igralnih avtomatih se izvrši z zapečatenjem ali začasnim zasegom igralnih avtomatov.
_
Pritožba zoper odločbo iz prejšnjih odstavkov ne zadrzi njene
izvršitve.
„ , ,
(Opomba: Pritožba zoper odločbo bo možna le takrat, kadar
bo odločbo izdala regionalna izpostava republiškega upravnega organa za javne prihodke kot organ prve stopnje).
V. Kazenske določbe
67. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba — prireditelj iger na srečo:
poročevalec

1. če brez dovoljenja oziroma koncesije pristojnega organa
priredi igro na srečo (7. in 11. člen, prvi odstavek 24. člena in
47. člen);
2. če spremeni pravila iger na srečo, ko je že začel prodajati
srečke (17. člen) ali če brez dovoljenja pristojnega organa
spremeni kraj oziroma odloži dan žrebanja dobitkov (prvi
| odstavek 19. člena);
3. če žrebanja dobitkov ne opravi pred komisijo, ki jo imenuje
pristojni organ (prvi odstavek 18. člena);
4. če pred začetkom žrebanja dobitkov ne ugotovi števila
prodanih srečk ter če neprodane srečke ne zapečati ali uniči
pred komisijo (drugi odstavek 18. člena);
5. če ne zagotovi dela sredstev, zbranih s trajnim prirejanjem
iger na srečo, za financiranje dejavnosti invalidskih in drugih
humanitarnih organizacij oziroma športnih organizacij (30.
člen);
6. če ne izplača dobitkov v roku, ki je določen v pravilih iger
na srečo (prvi odstavek 38. člena);
7. če določenega dela sredstev, ki jih zagotavlja iz svojih
prihodkov pri izvajanju posebnih iger na srečo, ne vplača na
račun agencije za razvoj turizma v rokih in na način, kot je
določeno s tem zakonom (drugi odstavek 56. člena);
8. če pooblaščeni osebi pristojnega organa pri opravljanju
nadzora ne omogoči pregleda poslovne dokumentacije,
poslovnih prostorov in naprav za prirejanje iger na srečo
(drugi odstavek 65. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe - prireditelja iger na srečo, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
68. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki prireja posebne igre na srečo:
1. če prireja v igralnici posebne igre na srečo, ki niso navedene v dovoljenju (drugi odstavek 49. člena),
2. če v igralnici ni organizirana recepcijska služba tako, da je
zagotovljen popoln nadzor nad osebami, ki prihajajo v igralnico (prvi odstavek 52. člena);
3. če ne vodi posebne evidence o igralcih (drugi odstavek 52.
člena);
4. če gostom v igralnici niso na razpolago pravila iger (drugi
odstavek 53. člena);
5. če dovoli obisk v igralnici osebam, ki še niso stare 18 let
(prvi odstavek 58. člena);
6. če dopusti delavcu, ki dela v igralnici na območju Republike Slovenije, da se kot igralec udeleži posebne igre na
srečo (60. člen);
7. če dopusti, da delavec igralnice, ki vodi posamezno
posebno igro na srečo ali opravlja nadzor nad igrami, od
igralcev sprejme napitnino, darilo, posojilo ali drugo ugodnost zase ali za koga drugega (62. člen);
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe - prireditelja posebnih iger
na srečo, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
69. člen
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek delavec, ki je zaposlen v igralnici:
1. če se kot igralec udeleži posebne igre na srečo v igralnici
na območju Republike Slovenije (60. člen);
2. če od igralcev sprejme napitnino, darilo, posojilo ali drugo
ugodnost zase ali za koga drugega (62. člen);
3. če kot poslovno tajnost ne varuje podatkov o igralcih, do
katerih je prišel pri opravljanju svojih nalog (prvi odstavek 61.
člena).
70. člen
Z denarno kaznijo najmanj 20.000 dinarjev se kaznuje za
orekršek pravna oseba - prireditelj iger na srečo:
I. če prodaja srečke dalj kot 60 dni (9. in 19. člen);
>. če o prireditvi igre na srečo, za katero ni potrebno dovoljenje, ne obvesti pristojnega organa najpozneje osem dni pred
prireditvijo (drugi odstavek 14. člena);
i. če pravil iger na srečo ne objavi na krajevno običajen način
*li če udeležencem pri igrah ne predloži pravil iger na vpogled
la vseh mestih, kjer se prodajajo srečke (tretji odstavek 16.
;lena);
•joročevalec

4. če spremembe kraja žrebanja ali odložitve dneva žrebanja
ne objavi na enak način, kot je bilo objavljeno obvestiio
o prireditvi igre na srečo (drugi odstavek 19. člena);
5. če sporočila o izidu žrebanja dobitkov ne objavi najpozneje
v sedmih dneh od dneva žrebanja dobitkov (21. člen);
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe — prireditelja iger na srečo, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
71. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba ali zasebnik, ki opravlja promet z igralnimi avtomati, če te avtomate proda, odda v najem ali kako
drugače da na razpolago osebam, ki po tem zakonu ne smejo
prirejati posebnih iger na srečo (tretji odstavek 41. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
72. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, ki prodaja srečke za igro na srečo, za
katero ni bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija po določbah tega zakona (drugi odstavek 7. člena).
• Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki prodaja srečke za igro na srečo, za
katero ni bilo izdano dovoljenje oziroma koncesija po določbah tega zakona (drugi odstavek 7. člena).
73. člen
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za
pekršek zasebnik, ki v zvezi s samostojnim opravljanjem
dejavnosti priredi kakšno igro na srečo (variantni dodatek: ali
prireja posebne igre na srečo na igralnih avtomatih brez
dovoljenja pristojnega organa) - (7. in 11. člen ter drugi odst.
64. a člena).
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za
prekršek posameznik, ki priredi kakšno igro na srečo (variantni dodatek: ali prireja posebne igre na srečo na igralnih
avtomatih brez dovoljenja pristojnega organa) - (7. in 11. člen
ter drugi odst. 64. a člena).
74. člen
Z prekrške iz 1. točke prvega odstavka 67. člena, 1. točke
prvega odstavka 68. člena ter 70., 71. in 72. člena tega zakona
se poleg denarne kazni izreče tudi varstveni ukrep odvzema
predmetov, ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek.
VI. Prehodne in končne določbe
75. člen
Do uveljavitve predpisov o nalogah organov za javne prihodke v Republiki Sloveniji opravljajo naloge republiškega
organa za javne prihdoke po tem zakonu občinske uprave za
družbene prihodke in Republiška uprava za družbene prihodke in sicer:
Dovoljenja za prirejanje iger na srečo po 11. členu tega
zakona izdaja:
- občinska uprava za družbene prihodke v občini, na
katere območju ima prireditelj sedež, če se bodo srečke
prodajale samo na območju te občine,
- Republiška uprava za družbene prihdoke, če se bodo
srečke prodajale na območju dveh ali več občin ali na
območju vse republike.
Naloge iz 13. člena, drugega odestavka 16. člena in prvega
odstavka 19. člena tega zakona opravlja organ, ki je po prejšnjem odstavku pooblaščen za izdajanje dovoljenj za prirejanje
iger na srečo.
Naloge iz prvega odstavka 18. člena, tretjega odstavka 20.
člena in drugega odstavka 22. člena tega zakona opravlja
občinska uprava za družbene prihodke.
Naloge iz prvega odstavka 14. člena tega zakona opravlja
Republiška uprava za družbene prihodke.
Naloge nadzora iz 65. in 66. člena tega zakona opravlja:
- občinska uprava za družbene prihodke nad prirejanjem
iger na srečo, za katere daje dovoljenje ta uprava, in nad
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prirejanjem posebnih iger na srečo na igralnih avtomatih
zunaj igralnic;
- Republiška uprava za družbene prihodke nad prirejanjem
iger na srečo, za katera izdaja dovoljenje ta uprava ali republiški upravni organ za finance.
76. člen
Odločitev o dodelitvi koncesije za trajno prirejanje iger na
srečo po 24. členu tega zakona sprejme Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v tridesetih dneh po uveljavitvi tega
zakona.
Do sklenitve koncesijske pogodbe na podlagi odločitve iz
prejšnjega odstavka nadaljujeta Loterija Slovenije in loterijski
svet z delom po določbah zakona o igrah na srečo (Uradni list
SRS, št. 32/80 in 29/86).
Podjetje oziroma druga pravna oseba, ki ji bo dodeljena
koncesija za trajno prirejanje iger na srečo, mora svoje
splošne akte uskladiti z določbami tega zakona v treh mesecih po dodelitvi koncesije.
77. člen
Sklad za pospeševanje dejavnosti invalidskih in drugih
humanitarnih organizacij iz 32. člena tega zakona se konstituira v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Nerazporejena sredstva Loterije Slovenije za socialno
humanitarne dejavnosti se prenesejo na sklad po stanju na
dan konstituiranja sklada.
Nerazporejena sredstva Loterije Slovenije za dejavnosti
telesne kulture se prenesejo na osrednjo športno organizacijo
v republiki po stanju na dan konstituiranja sklada iz prejšnjega odstavka.
(Varianta za 77. člen:
Sklad za pospeševanje dejavnosti invalidskih in drugih
humanitarnih organizacij in sklad za pospeševanje dejavnosti

ZBOR OBČIN
ODGOVOR
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije
na pobudo Ervina Kokošineka, delegata v Zboru
občin, v zvezi s Hidroelektrarno Golica — Koralpe
Delegat Ervin Kokošinek je dal delegatsko pobudo v zvezi
s hidroelektrarno Golica - Koralpe in sicer:
»Predlagamo vladi Republike Slovenije, da pri razgovorih
z avstrijsko stranjo doseže, da ne pride do polnjenja akumulacijskega jezu. Po naši sodbi pride v poštev kvečjemu pretočna
hidroelektrarna.
..
Utemeljitev: Prvotna teza, da gre na področju HE Golica
- Koralpe za aseizmično območje, je bila ovržena; jez je btl
arajen protipotresno, prvotno za peto stopnjo po Mercallijevi
lestvici, pozneje pa bojda še za sedmo stopnjo po navedeni
lestvici! Sicer pa je vseskozi prevladovalo mnenje, da potresov na tem področju sploh ne bo.
Vsa ta ugibanja in domneve je postavil na laž potres, ki smo
ga na našem koncu doživeli 27. 4. 1991. Stopnja potresa,
epicenter in drugi podatki v zvezi s potresom so bili različni
tako z avstrijske kot z naše strani. Ljudje v zgornji Dravski
dolini so odslej upravičeno zaskrbljeni. S tem je naš predlog
oziroma delegatska pobuda utemeljena.«
Izvršni svet mu je odgovoril:
Pobuda g. Ervina Kokošinka je predložena zaradi strokovnih dilem in zato prilagamo strokovna mnenja o varnosti
pregrade HE Golica tako z vidika seizmologije (glej tudi sirsi
prispevek v Delu z dne 15. 5. 1991 -rubrika Znanje za razvoj,
g. dr. Lapajne) kot tudi seizmotektonskega in gradbenega
vidika varnosti pregrade, čeprav se pobuda omejuje oziroma
temelji na strokovnih dilemaji, je treba ob tem ponovno
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športnih organizacij iz 32. člena tega zakona se konstituirata
v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
Nerazporejena sredstva Loterije Slovenije za socialno
humanitarne dejavnosti in za dejavnosti telesne kulture se
prenesejo na sklada iz prejšnjega odstavka po stanju na dan
konstituiranja skladov).
78. člen
Obstoječe igralnice morajo svoje poslovanje in splošne
akte uskladiti z določbami tega zakona v treh mesecih po
njegovi uveljavitvi.
79. člen
Lastninsko preoblikovanje obstoječih igralnic se opravi po
predpisih o privatizaciji podjetij, s tem da se 25% vrednosti
njihovega kapitala v obliki delnic ali deleža prenese na agencijo za razvoj turizma.
80. člen
Loterija Slovenije se preoblikuje v ustrezno kapitalsko
družbo v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona, dokončno
lastninsko preoblikovanje pa se opravi po predpisih o privatizaciji podjetij.
81. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon
o igrah na srečo (Uradni list SRS, št. 32/80 in 29/86).
82. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

dodati, da je vodotok mutska Bistrica meddržavni vodotok in
zanjo velja tako po našem kot tudi mednarodnem pravu
uveljavljeno načelo, da se države o uporabi skupnih vodotokov dogovarjajo (sporazum med vlado FLRJ in zvezno vlado
Republike Avstrije iz leta 1954. ^
.. .,
Mesto dogovarjanja obeh strani je v tem primeru
Stalna
jugoslovansko avstrijska komisija za Dravo, k! Ie v sr"'si^
izkoriščanja porečja Bistrice na mejnem profilu le al197
sprejela sklep o skupnem izkoriščanju porečja Bistrice^ Pc
odobritvi vlad je mednarodnopravno sklep začel veljati 2. 8
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<3?ede na navedena pravnoformalna dejstva in kot je trebs
na tem mestu ponovno poudariti, da so bile
s tega vidike
opravljene vse prehodne pravne praverbe, je bll°u9°t°v'lie"°
da ni mednarodnopravne podlage, da ne bi prišlo do obrato
vanja HE Golica.
V letu 1991 je bila opravljena strokovna revizija varnost
nrearade (komisija v sestavi: dr. Lapajne, dr. Buser in ing
Janežič). Revizija je bila opravljena ob upoštevanju vseh para
metrov, ki zagotavljajo varnost pregrade.
Republiški sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostor
ie pred revizijo vložil pritožbo na odločbo Zveznega ministi
stva za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Avstrije, na poC
laqi katere se prične akumulacija polniti, vendar o pritozt
pristojni avstrijski sodni organi niso pozitivno odločili, zaht«
vano dokumentacijo, ki smo jo v pritožbi navajali, pa je avstri
ska stran naknadno dostavila.
Menimo, da je slovenska stran izpeljala vse mozn
postopke za preveritev varnosti tega projekta, morebitn
spremembo stanja glede na zadnji potres bo Republika Slovi
nija preverila z dodatnimi meritvami preko ustreznih stroko'
nih institucij.
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike SI
venije je odgovor pripravil Republiški sekretariat za varstv
okolja in urejanje prostora.
poročevalec

Seizmološki zavod Republike Slovenije pa je posredoval
' naslednje strokovno mnenje o varnosti pregrade HE Golica
-KW Koralpe - seizmološki vidik:
Potres z dne 27. 4.1991 ne spreminja prejšnjih ocen
potresne nevarnosti območja pregrade na Bistrici
Republiškemu sekretariatu za varstvo okolja in urejanje
prostora smo na njegovo zahtevo 19. 02. 1991 že posredovali
mnenje z gornjim naslovom. Zelenim zgornje Dravske doline
(konkretno predsedniku dr. Vladimirju Toplerju in tajnici g.
Mariji Gerold) smo 15. 2.1991 na Republiškem sekretariatu za
varstvo okolja in urejanja prostora v daljšem razgovoru odgovorili na vrsto njihovih vprašanj o potresni nevarnosti
območja pregrade in postopku določanja projektih potresnih
parametrov (Savo Janežič, gradbenik in projektant za pregrade, Uroš Premru, geolog in Janez Lapajne, geofizik). Poleg
tega smo o potresni problematiki pregrade in njene okolice
večkrat pisali v Delu. Naših dosedanjih pisnih ali ustnih izjav
in mnenj potresi 27. in 28. aprila letos niso prav nič prizadeli.
Nedavni potres s šibkejšimi ponovitvami vred, ki so rezultat
umirjanja tal, tudi ni vnesel nič novega v naša (dosedanja)
predvidevanja o potresni nevarnosti na prizadetem ozemlju
oz. na širšem območju pregrade na Bistrici. Edini podoben
potresni dogodek, torej z magnitudo okoli 4 in epicentralno
intenziteto 6 MSK, za katerega vemo, da se je v zadnjih 200
letih sprožil tako blizu pregrade, je bilo v letu 1825, torej pred
166 leti.
Ker je bilo v veljavnih seizmoloških kartah Slovenije za
potrese s povratno dobo 100 let (slika 2) in 200 let (slika 3) to
Območje uvrščeno v 6. stopnjo MSK lestvice, se torej ni
zgodilo nič nepričakovanega. Verjetnostne seizmološke karte
za različne povratne dobe potresov uporabljamo v Jugoslaviji
in Sloveniji od leta 1987 dalje (dane so na slikah od 1 do 6;
Opozoriti je treba, da je karta za povratno dobo 10.000 let
čista matematična ekstrapolacija, ki je prikazovala območja
največjih pričakovanih potresnih stopenj MCS ali MSK
lestvice, ki so bile odvisne predvsem od izpričane potresne
zgodovine; v tej karti je bilo obravnavano območje v šesti
stopnji.
Ti podatki veljajo pravzaprav za ozemlje na naši strani meje;
v smeri proti severu, torej proti pregradi, pa se učinki potresov
praviloma zmanjšujejo. Po avstrijski seizmološki karti največjih pričakovanih potresnih stopenj MSK (ki jo lahko primerjamo s seizmološko karto Slovenije, ki je bila v rabi pred letom
1987; za Avstrijo nimamo verjetnostnih seizmoloških kart in
kot nam je znano še ne obstajajo) spada območje pregrade in
zajezitvenega prostora v peto stopnjo (slika 7). Dodati je še
Ireba, da so seizmološke karte napravljene za II. kategorijo tal
(po starem »srednja tla«). Pregrada pa je po avstrijskih podatkih temeljena v osnovnem gorstvu, torej v I. kategoriji tal (po
starem »dobra tla«), kjer so učinki potresa lahko precej
nanjši.
Pregrada je projektirana v skladu z jugoslovanskimi
jredpisi o potresno varni gradnji
Vsem, ki se boje, da je pregrada projektirana le za 5. stopnjo
MSK, naj povemo, da vzdržijo potres pete stopnje še stavbe, ki
liso potresno varno grajene; le na slabših (predvsem starih)
lišah se lahko pojavijo fine razpoke v ometu in tu in tam
norda odpade omet. Zato po jugoslovanskih predpisih
) potresno varni gradnji potresnih sil pri projektiranju pod 7.
itopnjo MSK (pravilnik navaja MCS lestvico) sploh ni treba
ipoštevati. Da pregrada ni napravljena le za 5. stopnjo MSK,
e navsezadnje pokazal tudi zadnji potres.
Glede na predloženo avstrijsko dokumentacijo je pregrada
irojektirana za horizontalne pospeške okoli 0,1 g, kar ustreza
saj 7. stopnji MSK za frekvence potresnega nihanja, ki bi bile
levarne za pregrado. To je v skladu s potresno nevarnostjo, ki
> za širše območje pregrade prikazuje karta pričakovanih
otresov s povratno dobo 1000 let (slika 5), ki je merodajna za
regrade. IZIIS je v svoji analizi potresne stabilnosti pregrade
rivzel celo 0,12 g kot največji pospešek potresnega nihanja
snovnega gorstva pod pregrado. Tudi za ta pospešek, je dal
:račun dopustne deformacije.
e torej upoštevamo seizmološko karto Avstrije in seizmoloko karto Slovenije, ki je bila v rabi do leta 1987, v času
rojektiranja pregrade na Bistrici »uradno« sploh ni bila
o roče valeč

v območju 7. stopnje MSK in projektantom tudi po jugoslovanskih predpisih ne bi bilo treba upoštevati potresnih sil.
Glede na »klasično« peto stopnjo je tudi vprašanje, če bi to
območje v karti za povratno dobo 1000 let sploh prišlo
v sedmo stopnjo (preskok za dve stopnji!). (Tu seveda ne
moremo razpravljati o tem, če ne bi kazalo predpisov dopolniti.)
Kot seizmologi ne moremo presojati o gradbenem vidiku
varnosti pregrade, ki zadeva tako gradbeni projekt kot izgradnjo. In ta je odločilen! S stališča naše stroke pa lahko zaključimo: Glede na podatke o seizmičnosti ožjega in širšega
območja pregrade HE Golica in vse razpoložljive pisne materiale kaže, da so bili projektni seizmični parametri določeni in
da je pregrada glede na jugoslovanske predpise potresno
varno projektirana.
Slovenska stroka je bila vključena šele leta 1990
Sicer pa moramo poudariti, da slovenske institucije
s področja seizmologije in geologije niso sodelovale pri
potresnih analizah in izračunu projektnih potresnih parametrov za pregrado na Bistrici. Vključene so bile šele leta 1990
v ocenjevanje opravljenih raziskav, študij in analiz, ki so delo
avstrijskih, za področje potresne varnosti pa predvsem strokovnjakov Inštituta za potresno gradbeništvo in inženirsko
seizmologijo (IZIIS) iz Skopja. Uporabljeni pa so seveda bili
slovenski osnovni seizmološki in geološki podatki.
Seizmološki zavod je prvo uradno mnenje posredoval 21.
maja 1990 Elektrogospodarstvu Maribor. Takrat je dal pozitivno mnenje o ustreznosti IZIIS-ovih projektnih potresnih
parametrov. V večjem obsegu so bili slovenski strokovnjaki
s področja seizmologije in geologije vključeni v drugi polovici
novembra 1990 kot člani revizijske komisije za oceno obsežnega elaborata »KW Koralpe — geologische und geotechnische Untersuchungen«, ki ga je predložil KELAG iz Celovca.
Na elaborat smo imeli precej kritičnih pripomb. (Zapisnik
komisije ima RSVOUP.)
Slovenski strokovnjaki v času ocenjevanja KELAG-ovega
elaborata (19. in 20. novembra 1990) nismo bili seznanjeni
z analizo potresne stabilnosti pregrade, ki jo je napravil IZIIS
leta 1988 (podatki so v prejšnjem prispevku). Seizmološkemu
zavodu Slovenije jo je EGS Maribor poslal šele tik pred iztekom leta 1990. Pripombe na KELAG-ov elaborat smo tako
oblikovali brez tega vedenja. Najpomembnejši seizmološki
zaključek revizijske komisije, da je potreben ponoven izračun
projektnih seizmoloških parametrov, je kasneje po pridobitvi
dodatnih podatkov in predvsem ob soočenju z ugotovitvijo
v IZIIS-ovem elaboratu, da je pregrada potresno varna, izgubil
svojo težo.
Predlagamo kontrolne meritve
Ocenjevali smo seveda elaborate in dokumente, ki smo jih
dobili v ocenjevanje. Če bi izhajali iz trditve Zelenih zgornje
Dravske doline, da so »podatki izmišljeni«, bi to morali dokazati (Nobeno sodišče namreč ne bi terjalo od KELAG-a, naj
ovrže obtožbo, da so podatki izmišljeni, dokler mi ne bi
preskrbeli ustreznih dokazov!)
Delo recenzentov je ocenjevanje in oblikovanje mnenja ter
morebitnih pripomb na opravljeno delo drugih strokovnjakov.
Pri tem je kljub skrbnemu preverjanju in iskanju pomanjkljivosti vendarle navadno prisotna določena mera zaupanja v izvajalce del. Vseh raziskav, študij, analiz in izračunov recenzenti
ne morejo preveriti v vseh podrobnostih. To bi bilo možno le
ob ponovitvi vseh raziskav, študij in projektov, £ar bi bilo
nesmiselno. Zato se v primeru dvomov napravijo le določeni
kontrolni izračuni in po potrebi kontrolne meritve.
Ko pregrada že stoji, je nekatere raziskave težko ali nemogoče napraviti. Po drugi strani pa je možno napraviti nekaj
mnogo bolj merodajnega: nekatere fizikalne oz. »potresne«
lastnosti pregrade lahko neposredno izmerimo. Ob upoštevanju teh dejstev smo predlagali smiseln obseg meritev hitrosti
širjenja potresnega valovanja v pregradi (s šibkim umetno
povzročenim valovanjem), s katerimi bi preverili ustreznost
vhodnih podatkov IZIIS-ove analize potresne stabilnosti pregrade. Le v primeru neustreznosti IZIIS-ovih privzetkov in
s tem zanikanja rezultata njegove analize iz leta 1988, da je
pregrada potresno varna, bi bila potrebna ponovna dinamična analiza in morda še druge raziskave.
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Predlagali smo tudi, da tako meritve kot morebitno
ponovno analizo napravi neka druga ustanova (po možnosti iz
Slovenije zaradi vsestranskega slovenskega interesa), saj pridobimo s tem nekakšno »dvojno« kontrolo. Ob tem je treba
poudariti, da avstrijska stran ni pripravljena financirati nobenih novih raziskav (razen morda na račun odškodninskih
zahtevkov, o čemer pa nimamo podatkov), ker smatra, da je
pregrada kvalitetno napravljena, pogodbeno pa je nič ne
zavezuje. Zato odpade celotno financiranje kakršnihkoli
dodatnih meritev in študij na Slovenijo.
Podatki o potresu z dne 27. 4.1991 in drugih potresih, ki jih je
zapisala začasna potresna opazovalnica v Braniku nad
Muto
Ne glede na večjo ali manjšo verjetnost induciranih potresov ki bi jih utegnila sprožiti vodna akumulacija za pregrado,
terjajo jugoslovanski predpisi za primer, kakršen je HE Golica
(predpostavljena 7. stopnja MSK za povratno dobo potresov
1000 let in višino pregrade med 40 in 100 m) postavitev
najmanj ene trikomponentne potresne opazovalnice v bližini
pregrade. Zato je Seizmološki zavod že pred leti opozarjal na
potrebo po njeni postavitvi pred začetkom polnjenja zajezitvenega prostora, da bi nekaj časa spremljali seizmičnost z vodo
neobremenjenega prostora. (Po naših izkušnjah so na našem
ozemlju šibki potresi razmeroma pogosti. Ker pa jih ljudje ne
čutijo, zanje na območjih, ki jih ne obvladujemo s potresnimi
opazovalnicami, ne vemo.)
Na EGS v Maribor smo prvo informativno ponudbo poslan
24. marca 1989. Zaradi kasnega odziva investitorjev smo se
dogovorili za postavitev začasne opazovalnice, ki bi morala
obratovati do začetka stalne, za katero pa obstaja do danes le
načelno soglasje. Začasno opazovalnico smo postavili 11. 9.
1990, uradno pa je začela obratovati 16. septembra. Preglednica 1 daje spisek potresov, ki jih je ta opazovalnica zabeležila
do 28. 4. 1991 zjutraj. Od prikazanih 23 potresov jih je bilo le
10 v času pred 27. aprilom, vsi ostali pa v noči od 27. na 28.
april. Slika 8 pa prikazuje del seizmograma s te opazovalnice
na katerem je zapis najmočnejšega potresa (v preglednici pod
št. 11) in nekaterih šibkejših potresov, ki so mu sledilL
Večini potresov zaradi njihove šibkosti ni bilo mogoče izračunati zemljepisnih koordinat in globine potresa (slednja je
tudi sicer pogosto vprašljiva). Iz podatkov 26 opazovalnic
(slovenske, hrvaške, madžarske, avstrijske in črnogorske)
smo za najmočnejši potres izračunali naslednje koordinate.
46,58 N in 15,19 E. Globino pa smo ocenili na 15 km. Potres je
bil tektonskega izvora.
V dneh po potresu so naši sodelavci odšli na teren, da di
zbrali nekatere vtise, predvsem pa, da bi si ogledali in zabeležili poškodbe na gradbenih objektih in morebitne pojave
v naravi. Slika 9 kaže kraje, kjer so po prvih podatkih nastale
manjše poškodbe, ki so značilne za 5. in 6. stopnjo MSK. To
so predvsem manjše razpoke v ometu in stenah, odpadanje
kosov ometa, odpadanje strešnikov, razpoke in odlomi dimnikov, posamezne poškodbe ostrešij, zdrsi zemljin in podobno.
Največ poškodb je bilo na starejših poslopjih.
Po pošti smo razposlali 1446 vprašalnikov poročevalcem,
katerih naslove imamo v računalniški datoteki, nekaj pa smo
jih razdelili na terenu. Na podlagi terenskih pregledov in
obdelave vprašalnikov bomo izdelali karto potresnih učinkov
(karta izoseist) za omenjeni potres. Zal terja taka obdelava
daljši čas. Zato opozarjamo, da sedanji podatki o potresu se
niso dokončni.
OPOMBA: Grafične priloge / seizmološke karte in druge so
na voljo* strokovni službi Zbora občin Skupščine RS
Čeprav kažejo zgodovinski podatki, da območje HE Golica
seizmično ni posebno aktivno, je treba upoštevati tudi značaj
in pomembnost objekta ter temu primerno ranljivost in ogroženost nizvodnega območja. Glede na ekstrapolacijo slovenskih seizmoloških podatkov prek slovensko-avstrijske meje
spada obravnavano območje v 7. stopnjo lestvice MSK pri
povratni periodi potresov 1000 let (najmanj tako povratno
periodo je treba po jugoslovanski praksi, ki pa topogledno še
ni ustrezno uzakonjena, upoštevati za dano pregrado). Po
različici potresne lestvice MSK iz leta 1978 so pričakovani
maksimalni pospeški nihanja tal pri 7. stopnji v povprečju
okoli 0,1 g (to je 10% zemeljskega pospeška). 7. stopnja MSK

in pospešek 0,1 g se nanašata na srednja tla površja terena.
V kameninski podlagi so ustrezne vrednosti manjše.
Ocena pospeška iz potresne stopnje je le približna. Zveza med
intenziteto in pospeškom namreč ni enolična. Določeni intenziteti ni mogoče prirediti enega samega pospeška, ampak nek
obseg vrednosti. Zato so po jugoslovanskem Pravilniku o tehničnih normativih za gradnjo objektov visoke gradnje na seizmičnih območjih (U. I. SFRJ, 31/1981 s kasnejšimi dopolnitvami) za pomembne objekte (med katere spadajo 'tud'visoke
vodne pregrade) potrebne POSEBNE RAZISKAVEi ZA DO LOČITEV POSPEŠKOV »PROJEKTNEGA« in »MAKSIMALNEGA POTRESA«. Ta pravilnik pa glede teh dveh »potresov«
ne postavlja niti minimalnih zahtev. To naj bi uredjl posebni
pravilnik za inženirske objekte, ki je v pripravi že vec let, ni pa
še izšel. Osnutek tega pravilnika predpisuje za pregrade projektni potres s povratno periodo 200 let, maksimalni pa
s povratno periodo 1000 let. V praksi se to pri nas že upošteva.
Po metodologiji, ki jo uporabljamo v Jugoslaviji, je Institut za
potresno inženirstvo in inženirsko seizmologijo (IZllb) iz
Skopja ocenil pospeške za projektni in maksimalni potres na
lokaciji pregrade HE Bistrica (Mihailov V., Ribaric V., Dojcinovski D., KW Koralpe - HE Golica, Ocena globalnog seizmičkog hazarda i projektnih seizmičkih parametara, Skopje,
april 1985, Izveštaj IZIIS 85-33). Kot je razvidno iz dokumentacije KELAG (Ergaenzende Standsicherheitsnachvveise fuer
den Erdbebenlastfall, Aufgrund des Gutachtens des
Erdbebeninstitutes der Universitaet Skopje vom April 1985,
KELAG Juli 1985), je pregrada temeljena v temeljnem gorstvu
in da je avstrijski projektant pri analizi stabilnost pregradnih
pobočij glede zdrsov upošteval ustrezne vrednosti pospeškov
iz omenjene IZIIS-ove študije.
Leta 1988 je IZIIS ponovno podal poročiio o projektnih seizmičnih parametrih (V. Mihailov, T. Paskalov, N Sešov, A
Šendov M Garevski, D. Dojčinovski, Brana Koralpe na
Bistrici,'Knjiga I. Evaluacija seizmičkog hazarda i projektnilseizmičkih parametara, Skopje, febr. 1988, Izvestaj IZIIS 8816), ki je le nekoliko skrajšana različica omenjenega porocils
iz I 1985. Spremenjen je le spisek avtorjev.
Glede potresne ogroženosti pregrade HE Golica je Seizmolo
ški zavod Republike Slovenije posredoval organizacijir EU
v Mariboru pozitivno mnenje o ustreznosti IZIIS-ovih P °JekJ
nih seizmičnih parametrov in 6. stopnji MSK (\A Ribaric
Uradno stališče o morebitnem ogrožanju pregrade HE kolica
Kw Koralpe - dolina potoka Bistrice v obmejnem področji
Avstrija-Jugoslavija, Ljubljana, 21. 05. 1990)
Pri nas je po že citiranem pravilniku (U. I. SFHJ, Ji/iyo
s kasnejšimi dopolnitvami) predpisana DINAMIČNA ANA
LIZA za,oceno možnih deformacij in poškodb pri projektnen
in maksimalnem potresu. IZIIS jo je napravil tudi za pregradi
HE Golica na podlagi ocenjenih pospeškov in drugm vnoclnl
podatkov (T. Paskalov, V. Mihailov, N. Sešov, A. Sendov, V
Garevski, D. Dojčinovski, Brana Koralpe na Bistrici, Knjiga I
Analiza statičke i seizmičke stabilnosti brane, Skopje, febi
1988, Izveštaj IZIIS 88-17).
Po tej analizi je pregrada potresno varna. Tu je treba poudc
riti da temelji analiza na mnogih privzetkih, ker ni bilo n
voljo potrebnih merskih podatkov. Ker je v zaključku pnvz«
najbolj neugoden primer potresa, ocenjujem, da so privzeti
o vhodnem potresu na varni strani. Predpostavljenega vhoc
nega potresa ni mogoče nadomestiti z izmerjenim, ker zapis
takega potresa za obravnavano območje nimamo. Glede pri
zetkov ki se nanašajo na pregrado, pa je mogoče pridobi
merske podatke. To zadeva hitrosti potresnega valovan
v pregradi.
Čeprav kažejo nekateri merski podatki, ki |ih je posredov
KELAG (prostorninska gostota nasipa, statični modul Es), c
je nasip izveden kvalitetno in da izmerjene hitrosti strizn
valov skoraj zanesljivo ne bodo manjše od vrednosti, ki jih
privzel IZIIS v omenjeni dinamični analizi, predlagam, da i
hitrosti vendarle izmerijo, da se izključi vsak dvom. Zveza m<
statičnim modulom Es in dinamičnim modulom Ed (ki je od
sen od hitrosti širjenja longitudinalnega in transverzalne!
potresnega valovanja ter od prostorninske gostote) ni en
lična Zato tudi ni mogoče iz vrednosti Es, ki so dane v orr
njenem poročilu KELAG, enostavno oceniti hitrosti potre
nega valovanja v telesu pregrade in zaključiti, da so privze
hitrosti res prave.
Predlagam, da napravi meritve hitrosti Geološki zavod Lju
poročevalt
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Ijana, ki ima poleg dobrih kadrov tudi najnovejšo mersko
opremo. Ker gre pri pregradi HE Golica za slovenske interese,
je po moji oceni priporočljivo, da izvaja kakršnekoli raziskave,
pri katerih gre v bistvu za preverjanje in nadzor slovenske
vlade, slovensko podjetje (če že obstaja). Če bodo merske
vrednosti na varni strani, smatram, da je ponovna dinamična
analiza (zaradi še vedno privzetega vhodnega potresa, ki
vnaša veliko nenatančnost) nepotrebno zapravljanje denarja.
Ne glede na večjo ali manjšo verjetnost induciranih potresov
terja jugoslovanski Pravilnik o tehničnih normativih za seizmično opazovanje visokih pregrad (U. I. SFRJ, 6/1988) za
primer, kakršen je HE Golica (7. stopnja MSK oziroma MCS
pri povr. periodi 1000 let, višina pregrade med 40 in 100 m)
postavitev najmanj ene trikomponentne POTRESNE OPAZOVALNICE v bližini pregrade. Avstrijsko stran pravno formalno
naš pravilnik sicer ne zavezuje (zavezujejo pa našo stran, saj
sodelujemo z 20%!), zaradi ogroženosti predvsem naše strani
pa je zavezana vsaj moralno. Glede na vse to sem mnenja, da
je treba postaviti potresno opazovalnico na naši strani meje.
Za postavitev stalne potresne opazovalnice je sicer dosežen
dogovor, pogodbeno pa ni še nič urejenega, razen postavitve
začasne opazovalnice, za katero pa se tudi izteče pogodba
s 16. 03. 1991. Zaenkrat ni še nobenih konkretnih zagotovil
niti za nadaljevanje delovanja začasne niti za postavitev stalne
opazovalnice.
Zaključki in predlogi:
1. Glede na podatke o seizmičnosti ožjega in širšega območja
aregrade HE Golica in na citirane pisne materiale smatram, da
so projektni seizmični parametri primerno določeni in da je
Dregrada glede na jugoslovanske predpise potresno varno
Drojektirana.
>. Jugoslovanski predpisi nadalje terjajo za primer, kakršen je
"^..Go'ica' postavitev stalne potresne opazovalnice v njeni
Jližini. Predlagam, da se postavi na naši strani meje.
3. Da bi dobila že opravljena dinamična analiza pregrade
rdnejšo podlago, predlagam, da napravi Geološki zavod
.jubljana meritve hitrosti (umetno povzročenega) longitudilalnega in transverzalnega potresnega valovanja v telesu
>regrade.
Dr. Janez Lapajne, mag. ing.
Elektroprojekt Ljubljana je prispeval strokovno mnenje o varnosti pregrade HE Golica — KW Koralpe — gradbeni vidik in
sicer:
\prila meseca leta 1988 sem pregledal izvedbeni projekt
Detailprojekt) in razpisni elaborat za pregrado Golica, predvsem s stališča varnosti pregrade. V poročilu, ki sem ga podal,
iem izrazil mnenje, da so strižne karakteristike materialov
>regradnega telesa upoštevane v stabilnostnih analizah, upoitevaje rezultate laboratorijskih preiskav, na varni strani.
! stabilnostnih analizah je bil za slučaj potresa psevdostaično upoštevan maksimalni pospešek v horizontalni smeri
1% in v vertikalni smeri 2% zemeljskega pospeška (G). Izrazil
;em dvom v relativno nizko vrednost upoštevanih pospeškov
n priporočil, da se stabilnost pregrade preveri tudi z dinanično analizo.
Ipoštevaje pripombe, dane v omenjenem poročilu, je IZIIS
Inštitut za zemljotresno inženirstvo) iz Skopja in razpoložljiih statističnih podatkov o registriranih potresih na širšem
'bmočju Avstrije in Jugoslavije izvršil oceno jakosti takoimeovanega »projektnega potresa« in »maximalnega potresa«.
Ugotovljene vrednosti znašajo 0.10 g za projektni potres in
• 12 g za maximalni potres. Ob nastopu »projektnega
otresa« pregrada ne sme utrpeti poškodb, ob nastopu
maximalnega potresa« pa pregrada lahko utrpi poškodbe, ki
a ne smejo biti tolikšne, da bi ogrozile njeno stabilnost, torej
e smejo povzročiti rušenja pregrade,
ugotovljenimi maximalnimi vrednostmi in registriranimi
^izmogrami raznih znanih potresov (Prakfield, El. Centro,
Icinj, Petrovac in Breginj) so bile izvršene dinamične analize
egrade. Ker ni bila poznana hitrost širjenja zvočnih valov
telesu pregrade, je bil izračun izveden alternativno upošteije predpostavljeno maksimalno vrednost (vsmln = 450 m/s
inosno vsmax = 650 m/s).
asuta pregrada ob nastopu močnejših potresov absorbira
;f energije potresa tako, da pride do hitre konsolidacije
oročevalec

pregradnega materiala in v zvezi s tem do deformacije telesa
pregrade v vertikalni in horizontalni smeri. Izračunane so
naslednje deformacije^regrade v primeru maximalnega po- ob upoštevanju najvišjih parametrov vgrajenega materiala
(vs = 650 m/s) 8 cm,
- ob upoštevanju najnižjih parametrov vgrajenega materiala
(vs = 450 m/s) 53 cm.
Smatram, da tudi največja izračunana vrednost plastične
deformacije (53 cm) ne predstavlja nevarnosti za rušenje
pregrade. V primeru takih deformacij bi pa bilo potrebno
podvzeti nujne mere za znižanje nivoja v bazenu in pristopiti
k sanaciji poškodovanega telesa pregrade.
Vhodne podatke, ki so bili v dinamičnih analizah predpostavljeni, bi bilo možno preveriti s podatki o stopnji komprimacije,
zbranimi v času gradnje pregrade in z dodatnimi geofizikalnimi meritvami (seizmične meritve širjenja zvočnih valov), ki
bi jih bilo možno v razmeroma kratkem času izvesti na telesu
že zgrajene pregrade.
Ponovljene dinamične analize pregrade bi upoštevale preverjene zgoraj omenjene vhodne podatke za telo pregrade. Zato
predlagam, da se ponovljene dinamične analize pregrade
izvrše za različno velike potresne pospeške, s čimer bomo
dobili vpogled v obnašanje pregrade pri različnih jakostih
potresa.
Predlagane dodatne meritve na samem telesu pregrade so za
ugotovitev točnejših vhodnih podatkov za dinamične analize
in ponovitev le teh z izmerjenimi podatki. Služile bodo predvsem za dokončno odstranitev dvomov o varnosti pregrade, ki
so jih v prizadetem nizvodnem področju ustvarili mediji
obveščanja z nekorektnim poročanjem. O kvaliteti pregrade
pa pričajo podatki, ki jih dajem v nadaljevanju.
Prejeli smo informacijo o načinu vgrajevanja materiala v telo
pregrade in o načinu stalne in občasne kontrole dosežene
stopnje komprimiranja.
Visoka specifična teža osnovne hribine (2,85 t/m3) in kvalitetno komprimiranje (4 prehodi 33
t vibracijskega valjanja po plasti nasipanja debeline 60 cm) je
omogočilo doseganje zelo 3visoke prostorninske
teže vgrajenega
materiala od 2,35 t/m do 2,45 t/m3 (v povprečju 2 40 t/
3
m ).
Prejeli smo tudi podatke o rezultatih opazovanja procesa
konsolidacije pregrade. Rezultati tega opazovanja so za čas
faze izgradnje, ko je bila pregrada zgrajena do 3/4 višine, že
izvrednoteni, v fazi vrednotenja pa so rezultati po zaključku
gradnje pregrade.
Izvrednoteni rezultati dajejo module elastičnosti vgrajenega
materiala od E = 6500 N/cm2 do 7500 N/cm2, kar so visoke
vrednosti in kažejo na dobro stopnjo komprimacije vgrajenega materiala. Pričakovati je, da bodo rezultati analiz, ki so
v toku2 dali še višje vrednosti elasticitetnega modula (E = 8000
N/cm ), ker je proces konsolidacije s časom napredoval.
Marca meseca 1990 sem podal strokovno mnenje o izboru
kriterijev, ki naj bodo merodajni za dajanje impulzov za sprožitev »opozorila« in »alarma«.
V telesu pregrade in na njeni površini je nameščeno veliko
število instrumentov in geodetskih točk za opazovanje obnašanja pregrade. Predvideno je opazovanje horizontalnih in
vertikalnih deformacij, nivo podtalnice v območju pregrade in
izven nje, meritev zemeljskega pritiska v področju jedra, meritev spremembe debeline asfaltnega jedra in merjenje količine
pronikle vode skozi asfaltni ekran.
Od merilnih mest za opazovanje pregrade so kot podatki
merodajni za oceno varnosti pregrade in v zvezi s tem za
dajanje impulza za »opozorilo« odnosno »alarm« izbrane
naslednje merjene količine:
- količina celokupne pronikle vode,
- motnost pronikle vode,
- višina piezometričnih nivojev,
- kota zajezbe v akumulacijskem bazenu.
Rezultate opazovanja bo redno prejemala tudi jugoslovanska
stran. Smatram, da je predvideno vsestransko kvalitetno opazovanje pregrade in da so izbrani reprezentativni podatki za
oceno varnosti pregrade.
Zaključki in predlogi:
1. Smatram, da je pregrada Golica projektirana in grajena
tako, da njena varnost, odnosno varnost nizvodnega področja
ni vprašljiva.
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2. Predlagam meritve hitrosti širjenja potresnih valov v telesu
pregrade.
^
3. Predlagam ponovitev dinamične ar»lize pregrade za različno velike potresne pospeške z upoštevanjem izmerjenih
hitrosti potresnih valov v telesu pregrade.
Ljubljana, 19. 2. 1991
.
Sava Janezič, dipl. ing. gr.
Strokovno mnenje Geološkega zavoda Ljubljana, Inštituta
za geologijo, geomehaniko in geofiziko o varnosti HE GolicaKoralpe z gledišča seizmotektonike in plazovitosti pa je:
V mesecu januarju in v prvi polovici februarja 1991 sem po
obsežnih strokovnih razgovorih in na podlagi poročila
»KELAG KW KORALPE, Geologie Staumraum Feistritzbach«,
datiranega 6. 2.1991, avtorja dr. Litscherja, glavnega geologa
pri firmi Kelag, dobil izčrpen vpogled v geološke in geomehanske raziskave in rezultate teh raziskav na zajezitvenem
področju HE Golice-Koralpe, kar mi je omogočilo kritično
presojo seizmotektonskih razmer na mestu pregrade in možnost zdrsov preperinskega pokrova v zajezitveni prostor.
Seizmotektonika
Pri podrobnem kartiranju so na mestu pregrade ugotovili
na desnem bregu doline prelomno cono, ki se sestoji iz
razpok zapolnjenih z milonitom in deloma iz rekristaliziramh
zapolnitev razpok. Milonit in rekristalizirane zapolnitve razpok so dobra indikacija za neaktivnost preloma. Prelom je
nastal še pred neotektonskim obdobjem, v neotektonskem
obdobju je bil reaktiviran, kar kaže formiranje doline po prelomu, nikakor pa ne more biti več aktiven.
Poleg tega preloma navaja dr. Litscher (v prej omenjenem
poročilu in v razgovorih) na levem in desnem boku pregrade
manjše cone razpok s smerjo NW-SE in značilnim vpadom, ki
so zapolnjene z listrično oblikovano prikamenino in se v globini izkinjajo. Nastale so zaradi pobočne tektonike (Hangtektonik) blizu površine in nimajo direktne povezave z morebitnimi aktivnimi razpokami in prelomi.
Plazovitost
Nestabilni deli pobočij na področju zajezitve so prikazani
na karti »Plan Nr. KO 780« v že prej citiranem poročilu in
komentirani.
.
Prečni profil Bistriške doline je v celotnem zajezitvenem
prostoru asimetričen zaradi vpada plasti. Na desni strani

doline vpadajo plasti za 20 do 25° proti SE in so vzporedne
s položnim pobočjem, na desni strani doline pa je zaradi
enakega vpada plasti pobočje strmejše in znaša 30 do 35^.
Za pregrado so napravili 3 kamnolome, iz katerih so pridobili material za izdelavo pregrade. Odkopali so nestabilno
preperino in del preperele kamenine. Tako so odstranili ves
material, ki bi bil lahko potencialno nevaren za zdrsnitev,
v sami kamenini pa ne obstoja nikakršna možnost zdrsa.
V centralnem delu zajezitvenega prostora je na desni strani
doline preperinski pokrov mestoma debel nad 10 m in lezi na
položnem pobočju z naklonom 20 do 15°. Na desni strani
doline je zaradi vpada plasti v pobočje relief stabilen.
V zgornjem delu zajezitvenega prostora ima desna stran
doline položno pobočje. Na levi strani doline, kjer je strmejse
pobočje, je preperinski pokrov debel 3 do 5 m.
Na tistih delih zajezitvenega prostora, kjer se pričakujejo
zdrsi preperinskega materiala, so 2zgrajeni zaščitni oporni
zidovi v skupni dolžini okoli 8000 m .
Na podlagi vseh dosedanjih geoloških in geomehanskin
raziskav dr. Litscher z veliko gotovostjo zaključuje, da je po
upadanju gladine zajezitve izključena3 možnost enkratne zdrsnitve materiala v količini več 1000 m .
Največja zdrsnitev, na katero je možno računati, znaša oko i
100 m3. Zdrs takšne mase v akumulacijski bazen bi povzročil,
dvig vodne gladine za okoli 0,0001 mm, kar je zanemarljiva
Kameninski plazovi so glede na geološke in morfološke
pogoje izključeni.
Zaključki
Na mestu pregrade ni aktivnih površinskih prelomov, ki bi
lahko pri potresu z diferencialnim premikom ogrozili varnost
Pr

položna pobočja in vpad plasti zagotavljajo, da ne bo prišlo
do zdrsa hribinskega plazu, ki bi povzročil nenaden dvig
gladine akumulacije, ta pa prelitje preko jezu in njegovo
Na'manjših in omejenih področjih v zajezitvenem prostoru
in na pobočjih nad njimi je 3možen zdrs preperinskega plazu
s prostornino okoli 100, m , kar bi povzročilo dvig vodne
gladine za okoli 0,0001 mm.
Na podlagi teh ugotovitev smatram, da je pregrada Hfc
Golica-Koralpe varna v pogledu površinskih prelomov na
mestu pregrade in stabilnosti pobočij v akumulacijskem prostoru in njegovem, neposrednem zaledju.
Premru Uros, dipl. ing. geol.
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