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S

(ZNOJF-A)

- EPA 1569 - hitri postopek

Podpisani poslanci pošiljajo na podlagi 174., 175. in 201.
člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. list RS, št. 40/
93,80/94d in 28/96) v prvo obravnavo in sprejem po hitrem
postopku

zbora RS bodo pri obravnavi zakona v Državnem zboru in
pri delu njegovih organov sodelovali kot predlagatelji.
OBRAZLOŽITEV:
Sprejem zakona je nujen še pred volitvami, saj bodo le
tako volilci imeli podlago za odločanje o poštenosti funkcionarjev, preden jih bodo volili.
Ivo Hvalica, l.r.
dr. Jože Pučnik, l.r.
Vitodrag Pukl, l.r.
'
Drago Šiftar, l.r.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O NEZDRUŽLJIVOSTI OPRAVLJANJA JAVNE
PUNKCIJE S PRIDOBITNO DEJAVNOSTJO
V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega

I. UVOD

Stopnja zaupanja ljudi funkcionarjem je tako nizka, da ogroža
normalno delovanje države. S temi spremembami želimo prispevati k dvigu ugleda funkcionarjem oziroma tistim, ki izkoriščajo svo) položaj, preprečiti opravljanje javnih funkcij.

1

- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

jfakon o nezdružljivosti opravljanja javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. list št. 49/92 in popravek Ur. list št 50/92)
I® v delu, kjer opredeljuje nadzor nad premoženjem funkcionarjev pomanjkljiv iz več razlogov. Najpomembnejši je ta, da
Jakon ne predvideva sankcij za kršenje določb zakona. Zaradi
™9a zakon ni operativen, saj ga je mogoče izigrati (kar se je
*e zgodilo v praksi), tako da posamezen funkcionar ne posreduje podatkov ali pa posreduje napačne. Druga pomanjkljivost je ta, da zakon v 10 členu ne določa vseh podatkov, ki bi
bi|
i potrebni za natančen nadzor izvajanja zakona.

3. OCENA FINANČNIH SREDSTEV
IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA
Izvajanje zakona ne bo imelo vpliva na proračun RS.

II. BESEDILO ČLENOV

® Predlaganimi spremembami in dopolnitvami zakona želimo
Predlagatelji doseči večjo operativnost zakona in s tem tudi
tanjšati možnost zlorab položaja in korupcije.

1. člen
V 1. odstavku 10. člena zakona o nezdružljivosti opravljanja
javne funkcije s pridobitno dejavnostjo (Ur. list št. 49/92 in
popravek Ur. list št 50/92) se doda nova alineja, ki se glasi:
- prejetih darilih po 3. členu zakona
V 5. alineji 2. odstavka 10. člena se številka 500.000 zamenja s
številko 200.000.
2. člen

2

- CILJI IN NAČELA ZAKONA

Predlagani zakon spreminja osnovni zakon, tako da določa
Podatke o premoženju funkcionarjev kot javne. Ta sprememba
je potrebna zato, ker je le z javnostjo podatkov iz 10.
c
'ena zakona mogoče zagotoviti resnično učinkovitost
*akona. Poleg tega pa bi po naši oceni ta sprememba povzročila dvig ugleda funkcionarjev, kar je eden od temeljnih pogo'n8v za razvoj demokracije. Le tisti funkcionarji, ki se ne bojijo
adzora javnosti lahko od le-te tudi pričakujejo spoštovanje.

Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
Funkcionar je v času trajanja mandata dolžan prijaviti
podatke iz 10. člena vsako leto do 31. marca.
3. člen

Ja člen dopolnjujemo tudi z zahtevo o posredovanju podatkov o prejetih darilih in znižujemo določbo o premičninah
®6je vrednosti iz 500.000 SIT na 200.000 SIT.

12. člen se spremeni tako, da se glasi:
Podatki o iz 10. člena so javni.
3
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- gospodarski družbi, podjetju, zavodu, poklicu oziroma
drugi zasedbi dejavnosti z opisom dejavnosti, oznako firm«
ter podatki o deležih in vrednosti,
- denarnih sredstvih in vrednostnih papirjih,
- dolgovih in obveznostih oziroma prevzetih jamstvih,
- premičninah večje vrednosti, pri čemer se kot premičnin®
večje vrednosti štejejo stvari oziroma predmeti, ki presegaj"
vrednost 500.000 tolarjev.

4. člen
Doda se nov 24. a člen, ki se glasi:
Kršenje 3., 9., 10., ali 11. člena se kaznuje z denarno kaznijo •
od 500.000 SIT do 5.000.000 SIT
5. člen
Ne glede na določbe spremenjenega 11. člena mora funkcionar posredovati podatke iz 10. člena v letu 1996 do 31. 10.
1996.

Funkcionar sporoči komisiji tudi podatke o premoženju i"
dohodkih zakonca oziroma osebe, ki z njo živi v izvenzakof"1
ski skupnosti, ter družinskih članov, s katerimi živi v skupne"
gospodinjstvu, kakor tudi podatke o skupnem premoženju
funkcionarja in njegovega zakonca oziroma osebe, s katero
živi v izvenzakonski skupnosti.

6. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

11. člen
Funkcionar je v času trajanja mandata dolžan prijaviti premoženje vsaki dve leti.

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO:
10. člen

Na zahtevo pristojnega organa mora funkcionar še v enem
letu po prenehanju opravljanja funkcije dati pristojnemu
organu podatke o premoženju.

Funkcionar mora komisiji predložiti podatke o:
- funkciji, ki jo opravlja poklicno ali nepoklicno,
- drugih funkcijah oziroma položajih, ki jih zaseda,
- pridobitni dejavnosti, ki jo je opravljal pred nastopom
funkcije,
- premoženju,
- plači in drugih dohodkih v preteklem letu.

12. člen
Podatki o premoženju in dohodkih funkcionarja se štejejo kot
osebni podatki in se smejo uporabljati izključno za spremljanje premoženjskega stanja funkcionarjev po tem zakonu.

Pri premoženju navede funkcionar podatke o:
- nepremičninah z vsemi zemljiškoknjižnimi podatki.

Plače in drugi prejemki funkcionarjev, ki se izplačujejo iz
proračuna, so javni.

OBRAZLOŽITEV
i
»
1. člen določa spremembo 10. člena zakona, tako da so
funkcionarji dolžni posredovati tudi podatke o prejetih darilih.
Spreminja tudi vrednost ki določa premičnino večje vrednosti iz 500.000 SIT na 200.000 SIT.

4. člen določa kazen za nespoštovanje 9., 10., ali 11. čienB
zakona.
5. člen določa izjemo spremenjenega 11. člena za leto 1996,
ko so volitve in funkcionarji še niso bili dolžni posredovati
vseh podatkov.

2. člen določa rok, do kdaj je potrebno zahtevane podake
posredovati.

6. člen opredeli začetek veljavnosti zakona.

3. člen spreminja 12. člen osnovnega zakona tako, da so vsi
podatki o premoženju funkcionarja javni.
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(ZPPBDO)

- EPA 1570 - hitri postopek

Spodaj podpisani poslanci pošiljajo na podlagi 174., 175.
in 201. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Ur. list RS,
št. 40/93, 80/94 in 28/96) v obravnavo in sprejem po hitrem
postopku

nega zbora RS bodo pri obravnavi zakona v Državnem
zboru in pri delu njegovih delovnih teles sodelovali kot
predlagatelji.
,

PREDLOG ZAKONA O PRENOSU PREMOŽENJA BIVŠIH
DRUŽBENOPOLITIČNIH ORGANIZACIJ MED SREDSTVA
LOKALNIH SKUPNOSTI IN ZAVODA ZA POKOJNINSKO IN
INVALIDSKO ZAVAROVANJE.

OBRAZLOŽITEV:
Neenakopravni položaj parlamentarnih strank pred letošnjimi volitvami zahteva čimprejšnjo ureditev razmer na
premoženjskem področju naslednic bivših družbenopolitičnih organizacij.

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora RS
predlagamo, da se zakon obravnava in sprejme po hitrem
postopku.

Ivo Hvalica, l.r.
dr. Jože Pučnik, l.r.
Drago Šiftar, l.r.
Vitodrag Pukl, l.r.

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav-

I. UVOD
1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
a

) S prvimi demokratičnimi volitvami aprila 1990 se je začel
instutucionaini proces demokratizacije slovenske države, saj
e je lahko teh volitev prvič po več kot 50-ih letih udeležilo
več političnih strank. Kljub formalni enakopravnosti političnih
strank, le-te nikoli niso bile tudi dejansko v enakopravnem
Položaju. Za razliko od novonastalih so naslednice bivših
družbenopolitičnih organizacij razpolagale s številnimi nepremičninami in finančnimi sredstvi, nelegitimno pridobljenimi v
času večdesetletne komunistične diktature. Politični boj v
takih okoliščinah v nobenem primeru ni mogel biti enakopraven in pošten. V podobnem položaju so bile takrat tudi nove
Politične sile v vseh ostalih postkomunističnih državah Srednje in Vzhodne Evrope. Zato so se v nekaterih državah Srednje države odločili za podržavljenje premoženja komunističnih strank.
s

v

tekmovanje v volilnem boju, s posledico, da vdlitve niso bile
poštene. Čeprav je Državni zbor RS v jeseni 1994 sprejel
Zakon o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94), ki je v
34. členu predvideval prenos tistih nepremičnin političnih
strank na Republiko Slovenijo in lokalne skupnosti, ki so jih te
pridobile kot pravni nasledniki bivših družbenopolitičnih
organizacij, le-ta v tem delu ni nikoli zaživel. Vlada RS se je
ves čas izgovarjala na zakonske določbe, ki naj ne bi bile
dovolj jasne, saj med drugim naj ne bi določale kriterijev za
delitev teh nepremičnin med državo in lokalnimi skupnostmi,
prav tako naj ne bi obstajal predpis, ki bi zahteval od Vlade RS
da zbere podatke o stanju nepremičnin bivših družbenopolitičnih organizacij.
Tako tudi letos, šest let po uvedbi večstrankarske demokracije, situacija še vedno ostaja nespremenjena. Še vedno razpolagata naslednici bivših družbenopolitičnih organizacij Združena lista in Liberalna demokracija - z obsežnim premoženjem, ki jih postavlja napram novonastalim strankam v
neupravičeno privilegiran položaj.

Tako je tudi prvi na demokratičnih volitvah izvoljeni Izvršni
svet Skupščine Republike Slovenije že julija 1990 predložil
Skupščini RS Predlog zakona o prenosu nepremičnin bivših
družbenopolitičnih organizacij med sredstva družbenopolitičnih skupnosti, s katerim je želel zagotoviti dejansko enakopravnost
med posameznimi političnimi strankami in krepiti
r
azvoj večstrankarske demokracije. Zaradi ostrega nasprotovanja naslednic bivših družbenopolitičnih organizacij predlog
zakona v takratni Skupščini ni bil sprejet. Tako so tudi pri
naslednjih
demokratičnih volitvah za Državni zbor RS v letu
1
992 politične stranke imele povsem neenake možnosti za

b) Po uvedbi lokalne samouprave v začetku leta 1995 se
marsikatera občina sooča z velikimi težavami zaradi premajhnega števila nepremičnin, ki je v občinski lasti. To velja še
zlasti za novonastale občine, ki so mnogokrat ostale celo brez
prepotrebnih lastnih občinskih prostorov.
c) Že nekaj let Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje primanjkuje finančnih sredstev za nemoteno izplačevanje
pokojnin. Doslej Vlada RS še ni našla rešitve, s katero bi lahko
zapolnila kronični deficit v blagajni pokojninsko-invalidskega zavarovanja.
5
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političnih organizacij med sredstva lokalnih skupnosti ir
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v nadaljevS"
nju: Zavod).

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA
S predlaganami rešitvami želimo predlagatelji še pred letošnjimi volitvami zagotoviti osnovne pogoje za enakopravne in
poštene volitve ter s tem prispevati h krepitvi večstrankarske
demokracije. Predlagamo prenos vseh nepremičnin bivših
družbenopolitičnih organizacij (to so Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva, Zveza socialistične mladine Slovenije in Zveza borcev NOV), na katerih so
imele te organizacije na dan uveljavitve ustavnih amandmajev
k bivši Ustavi Republike Slovenije XCI do XCV (Uradni list RS
št. 8/90 - 16. marec 1990) pravico uporabe oziroma lastninsko pravico, na lokalne skupnosti, le-te pa morajo 1/3 nepremičnin, ki jim pripadajo po tem zakonu, dati v uporabo vsem v
mestnih oziroma občinskih svetih .zastopanim političnim
strankam za neprofitno najemnino. Tako se omogoči vsem
političnim strankam na enakopravni osnovi koriščanje delovnih prostorov za izvrševanje političnih aMtivnosti, hkrati pa se
lokalnim skupnostim dodeli nepremičnine, s katerimi lahko
prosto razpolagajo in po potrebi z oddajanjem tudi pridobiijo
prepotrebna sredstva za opravljanje svojih nalog. To velja še
zlasti za novonastale občine.

2. člen
Bivše družbenopolitične organizacije iz 1. člena tega zakona
so: Zveza komunistov Slovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva, Zveza socialistične mladine Slovenije in Zveza
borcev NOV.
3. člen
Med sredstva lokalnih skupnosti in Zavoda se prenesejo tiste
nepremičnine bivših družbenopolitičnih organizacij, na kate*
rih so imele te organizacije na dan uveljavitve ustavnih
amandmajev k bivši Ustavi Republike Slovenije XCI do XC»
(Uradni list RS št. 8/90) pravico uporabe oziroma lastninsko
pravico ter vsa denarna sredstva, s katerimi so na ta dan
razpolagale v državi ali v tujini.

S prenosom vseh denarnih sredstev, s katerimi so bivše družbenopolitične organizacije na dan uveljavitve ustavnih
amandmajev k bivši Ustavi Republike Slovenije XCI do XCV
(Uradni list RS št. 8/90 - 16. marec 1990) razpolagale v državi
ali v tujini na Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
želimo napolniti prazno blagajno tega zavoda. Tako bomo
lahko zagotovili nemoteno in neogroženo izplačevanje pokojnin in prispevali k večji socialni varnosti več kot 400.000
upravičencev.

4. člen
Prenos iz prejšnjega člena se opravi najpozneje 45. dan P°
uveljavitvi zakona in sicer tako, da se
- vse nepremičnine prenese na posamezne lokalne skupnosti,
- vsa finančna sredstva pa na Zavod.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Predlog zakona obvezuje fizične ali pravne osebe, ki so po 16.
marcu 1990 odtujile del premožnja bivših družbenopolitičnih
strank, da morajo upravičencem v 90 dneh povrniti razliko, ki
je nastala zaradi zmanišanja premoženja.
S predlaganim zakonom se odpravljajo določbe 34. člena
Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94), ki so
sicer predvidevale prenos tistih nepremičnin političnih strank
na Republiko Slovenijo in lokalne skupnosti, ki so jih te
pridobile kot pravni nasledniki bivših družbenopolitičnih
organizacij, ki pa žal niso nikoli zaživele (dopis Vlade RS
glavnemu tajniku SDS z dne 13.12.1995, v katerem ugotavlja,
da teh zakonskih določb ni možno operativno izvesti). Zato
določbe 4. in 5. člena predloga zakona zavezujejo Vlado RS,
da mora v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona pripraviti
seznam premoženja bivših družbenopolitičnih organizacij in
nato v 120. dneh po uveljavitvi zakona prenesti le-te na
upravičence in sicer tako, da se vse nepremičnine prenese na
posamezne lokalne skupnosti, vsa finančna sredstva pa na
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

S. člen
Vlada RS mora v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona
pripraviti seznam premoženja iz 3. člena. Kasneje ugotovljeno
premoženje preide v last upravičencev iz 1. člena tega zakona
z dnem pravnomočne ugotovitve.
6. člen
V primeru, da je del premoženja iz 3. člena odprodan, podarjen ali na kakšen drug način nepovratno odtujen, je tisti, ki je
odtujitev povzročil, v 90 dneh dolžan upravičencem iz 1. člena
povrniti razliko, ki je nastala zaradi zmanjšanja premoženja.
7. člen
Lokalne skupnosti morajo 1/3 nepremičnin, ki jim pripadajo
po tem zakonu, dati v uporabo vsem v mestnih oziroma
občinskih svetih zastopanim političnim strankam za neprofitno najemnino.

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC SPREJEMA ZAKONA
Predlagani ukrepi ne bodo imeli neposrednih posledic za
državni proračun. Posredno pa bodo zmanjšali odhodke
državnega proračuna, saj bo zagotovljeno nemoteno izplačevanje pokojnin ter zmanjšanje finančne izravnave med državo
in občinami s povečanjem izvirnih prihodkov občin.

8. člen
Z dnem uveljavitve zakona prenehajo določbe 34. člena
Zakona o političnih strankah (Uradni list RS, št. 62/94).

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen

9. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

S tem zakonom se ureia orenos premoženia bivših družbeno-
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da mora v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona pripraviti
seznam premoženja iz 3. člena. Poleg tega predvideva, da tudi
kasneje ugotovljeno premoženje bivših družbenopolitičnih
organizacij preide v last upravičencev iz 1. člena tega zakona
z dnem pravnomočne ugotovitve. Tako se zagotavlja možnost
poznejšega prenosa premoženja v vseh tistih primerih, ko bo
šele kasneje možno ugotoviti premoženje bivših družbenopolitičnih organizacij.

"i člen določa namen tega zakona.

j* drugem
členu so naštete vse bivše družbenopolitične orgaac
'/e, ki so predmet zakona. To so: Zveza komunistov
8 lovenije, Socialistična zveza delovnega ljudstva, Zveza soci"stične mladine Slovenije in Zveza borcev NOV.
s'*

Tretji člen določa, da se med sredstva lokalnih skupnosti in
avoda prenesejo tiste nepremičnine bivših družbenopolitičen organizacij, na katerih so imele te organizacije na dan
uveljavitve ustavnih amandmajev k bivši Ustavi Republike
"°»nlje XCI do XCV (Uradni list RS št. 8/90 - 16. marec
s90) pravico uporabe oziroma lastninsko pravico ter vsa
^narna sredstva, s katerimi so na ta dan razpolagale v državi
8H v tujini. Z omenjenimi ustavnimi amandmaji k bivši Ustavi
S
g Je bila načrtovana vzpostavitev enakopravnega položaja
Političnih organizacij. Tako je tudi predlog zakona o prenosu
Premičnin bivših družbenopolitičnih organizacij med sredJ*a družbenopolitičnih skupnosti, ki ga je 2. 7. 1990 takratni
^kupščini RS predložil Izvršni svet Skupščine RS, predvideli, da se vse nepremičnine bivših družbenopolitičnih organizacij zaradi čim hitrejše vzpostavitve enakopravnega položaja
Političnih organizacij prenese z dnem uveljavitve ustavnih
vnandmajev k Ustavi RS od XCI do XCV (Uradni list RS št. 8/

Šesti člen zadeva tiste primere, ko je del premoženja bivših
družbenopolitičnih organizacij prešlo v druge roke. V tem
primeru določbe tega člena zagotavljajo, da je tisti, ki je
odtujitev povzročil, v 90 dneh dolžan upravičencem iz 1. člena
povrniti razliko, ki je nastala zaradi zmanjšanja premoženja.
Sedmi člen obvezuje lokalne skupnosti, da tretjino pridobljenih nepremičnin dajo v uporabo vsem v mestnih oziroma
občinskih svetih zastopanim političnim strankam za neprofitno najemnino. Tako se zagotovi enakopraven položaj vseh v
organih lokalnih skupnostih zastopanih strank, hkrati se
vzpostavi osnovne pogoje za politično delovanje, s tem pa
zagotovi krepitev in razvoj večstrankarske demokracije.
Osmi člen določa, da z dnem uveljavitve zakona prenehajo
določbe 34. člena Zakona o političnih strankah (Uradni list
RS, št. 62/94). Te so sicer predvidevale prenos tistih nepremičnin političnih strank na Republiko Slovenijo in lokalne skupnosti, ki so jih te pridobile kot pravni nasledniki bivših družbenopolitičnih organizacij, ni jih pa bilo možno operativno izvesti. Vlada RS je omenjeno dejstvo potrdila tudi v dopisu
glavnemu tajniku SDS z dne 13. 12. 1995.
Deveti člen določa, da začne zakon veljati osmi dan po obiavi
v Uradnem listu Republike Slovenije.

potrti člen opredeljuje rok prenosa premoženja bivših družbenopolitičnih organizacij ter določa, da se vse nepremičnine
Prenese na posamezne lokalne skupnosti, medtem ko pa se
^sa finančna sredstva prenese na Zavod za pojkoninsko in
"ivalidsko zavarovanje.
V Prehodnih in končnih določbah peti člen nalaga Vladi RS,

beležke
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH
ZAKONA
STEČAJU

0

IN

DOPOLNITVAH

PRISILNI

IN

PORAVNAVI,

LIKVIDACIJI

(ZPPSL-?)

- EPA 1579 - hitri postopek

Poslanca Tone Peršak in Danica Simšič sta dne 26. julja
1996 ob 14.20 predložila Državnemu zboru v obravnavo
predlog zakona o dopolnitvi zakona o prisilni poravnavi,
stečaju In likvidaciji (ZPPSL-A) - skrajšani postopek
(ŽPA 1578).

i

Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki sta ga
predložila poslanca Tone Peršak in Danica Simšič še ni
končan, je predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora
zadržal dodelitev predloga zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (ZPPSL-?) - hitri postopek, ki so ga dne 26. julija
1996 ob 14.24 predložili Državnemu zboru v obravnavo
poslanci Benjamin Henigman, Izidor Rejc, Miroslav
Mozetič in Stane Frim.

Na podlagi 19. čl. zakona o poslancih (Ur. I. RS št. 48/92)
ter na podlagi 174., 175. in 201. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Ur. I. RS št. 40/93) vlagajo
podpisani poslanci po hitrem postopku:

obligatorne predložitve poročila o delu in postopkih direktorjev v času dveh let pred nastopom insolventnosti
podjetja, Državnemu tožilstvu, bodo onemogočeni pojavi
takoimenovanih programiranih stečajev.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O PRISILNI PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI

Predlagane spremembe zakona so ključnega pomena za
zaščito zakonitosti v obdobju poslovanja podjetja pred
uvedbo stečajnega postopka in aktivnosti stečajnega
upravitelja po uvedbi stečajnega postopka.

Predlog zakona vsebuje vse elemente iz 175. člena poslovnika, v ciljih in načelih zakona ter v obrazložitvi predloga
zakona pa je razvidna potreba države, da se zakon
sprejme po hitrem postopku.

Glede na okoliščino, da število in čas trajanja stečajnih
postopkov vplivata tako na rast brezposelnosti kakor tudi
na stabilen razvoj celotnega gospodarstva je sprejem
predlaganega zakona po hitrem postopku, utemeljen s
splošnim družbenim interesom.
Benjamin Henigman, l.r.
Izidor Rejc, l.r.
Miroslav Mozetič, l.r.
Stane Frim, l.r.

Jasno in strogo opredeljeni pogoji za določitev stečajnega
upravitelja, bodo omogočili hitrejšo in bolj strokovno izpeljavo stečajnih postopkov. Znižani bodo stroški stečajnih
Postopkov in dosežena višja raven zaščite interesov stečajnih upnikov, oziroma vseh drugih subjektov, ki jih zadevajo posledice uvedbe stečajnega postopka. Skozi institut
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upravitelj izvršuje skladno s potrebami stečajnega postopa
pri čemer vodi dolžnikove posle in ga zastopa. Stečajni up'a'
vitelj sklepa pogodbe, s katerimi vnovči dolžnikovo premože-1
nje, oziroma sklepa nove pogodbe s katerimi usmerja i]
pospešuje dokončanje začetih poslov. Stečajni upraviti
sklepa tudi pogodbe v zvezi z dovoljenim nadaljevanjem pW
izvodnje.

I. UVOD
1. OCENA STANJA
Okrožno sodišče v Ljubljani trenutno odloča o 116. nerešenih
stečajnih zadevah, do 04.06.1996 pa je prejelo še trinajst
novih predlogov za uvedbo stečajnih postopkov. Na zaključek
dveh izmed še vedno nerešenih stečajnih postopkov upniki
čakajo že osem let. Hkrati je odprtih še petnajst stečajnih
postopkov, kateri po sedmih letih še vedno niso zaključeni.
Odprtih postopkov, ki so bili uvedeni leta 1991 in pozneje, pa
je seveda neprimerno več.

Stečajni postopek je uspešen, če so terjatve stečajnih upniko*v
poplačane hitro in v visokem odstotku. Ker je poplačilo
stečajnem postopku mogoče izvesti le v denarju (izjema je I®
določilo prvega odstavka 157. člena ZPPSL), je vnovčenj®
premoženja stečajnega dolžnika najpomembnejše opravilo v
celem stečajnem postopku, od katerega je v pretežni me"
odvisen tako čas kot višina poplačila. Stečajni upravitelj b°
torej dosegel dober rezultat stečajnega postopka predvsem
skozi pravilno vnovčevanje premoženja stečajnega dolžnika
Pravilno vnovčevanje dolžnikovega premoženja terja
posebno usposobljenost stečajnega upravitelja, saj sta hitrost
pri prodaji in visoka prodajna cena v medsebojnem nasprotju.
Stečajni upravitelj mora v kar najkrajšem času pravilno oceniti vrednost sredstev stečajnega dolžnika po metodah likvidacijske vrednosti sredstev, zelo natančno ugotoviti pravni in
dejanski stan v zvezi s sredstvom prodaje in pravočasno
identificirati potencialne kupce. Možnost, da je za stečajnega
upravitelja lahko izbran vsakdo, lahko ogrozi pravilno uresničevanje Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidacijiLahko se namreč zgodi, da je za stečajnega upravitelja izbran
nekdo, ki je nezadostno strokovno usposobljen. Trajanje stečajnih postopkov nazorno kaže, da stečajni upravitelji pogosto ne razpolagajo z zadostnim pravnim in ekonomsko poslovnim znanjem, da bi lahko hitro in učinkovito vodili
stečajni postopek. Navedene okoliščine neizogibno vodijo v
počasnejšo izpeljavo stečajnih postopkov. Pravilen izbor stečajnega upravitelja je nadalje izjemno pomemben tudi zato,
ker v stečajnem postopku ni mogoče zahtevati vrnitve v prejšnje stanje, niti predlagati obnove postopka in ne vložiti revizije (11. člen ZPPSL).

Okrožno sodišče v Mariboru trenutno odloča o 86. nerešenih
stečajnih zadevah, do 28.03.1996 pa je prejelo tudi že osem
novih predlogov za uvedbo stečajnih postopkov. Najstarejši
še vedno odprt stečajni postopek je bil predlagan še v letu
1989.
Sedaj veljavni Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji,
Ur. I. RS 67/93 in 74/94 (odločba ustavnega sodišča) predpisuje, da sta obvezna organa stečajnega postopka stečajni
senat in stečajni upravitelj. Prisotnost drugih (fakultativnih)
organov stečajnega postopka ni obvezna.
Stečajni senat je senat treh poklicnih sodnikov. Vse aktivnosti
stečajnega dolžnika (podjetja, ki je v stečaju), pa samostojno
vodi stečajni upravitelj. Stečajni upravitelj je zakoniti zastopnik stečajnega dolžnika. Stečajni upravitelj je torej ključna
oseba stečajnega postopka in kot tak neposredno in samostojno odloča o vseh pravnih dejanjih podjetja, ki je v stečaju.
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, Ur. I. RS 67/93
in 74/94 - OU (v nadaljevanju ZPPSL), v 78. členu predpisuje,
da je za stečajnega upravitelja lahko določen tisti, ki je glede
na naravo in obseg stečajne mase ter ostale okoliščine primera strokovno usposobljen in v katerega nepristranost in
poštenost ni mogoče dvomiti. Zakon niti primeroma, niti
splošno ne navaja podrobnejših zahtev glede izobrazbe,
dodatnih znanj in izkušenj potrebnih za opravljenje dela stečajnega upravitelja. Utemeljeno je pričakovati, da je hitrost
stečajnih postopkov neposredno odvisna tudi od izkušenosti
in motiviranosti stečajnega upravitelja.

Poglavitni razlog, ki narekuje sprejem predlaganega zakona
je v pospeševanju učinkovitosti stečajnih postopkov. Glede
na številčnost stečajnih postopkov je sprejem predlaganih
sprememb v splošnem družbenem interesu.

Slovenska sodišča imajo neuradne sezname stečajnih upraviteljev, pri čemer pogoji, ki naj bi jih stečajni upravitelji izpolnjevali, da bi se lahko uvrstili na te sezname, niso znani. Izbor
stečajnih upraviteljev v Sloveniji torej ne temelji na jasnih,
vnaprej znanih in za vse enakih (objektivnih) merilih. Odločitev o tem, kdo bo stečajni upravitelj je prepuščena sicer
strokovni, vendar povsem svobodni oceni stečajnega senata.

3. CILJI IN NAČELA ZAKONA
Predlagani zakon v obstoječo zakonodajo vnaša vnaprej določene objektivne pogoje, ki jih mora izpolnjevati stečajni upravitelj. Pravico opravljati delo stečajnega upravitelja bi bilo
mogoče pridobiti z vpisom v imenik stečajnih upraviteljev.
Stečajni upravitelji z območja Republike Slovenije bi se
obvezno združevali v Zbornico stečajnih upraviteljev Republike Slovenije. Navedena zbornica bi spremljala in obravnavala problematiko dela stečajnih upraviteljev, sprejemala
kodeks poklicne etike stečajnih upraviteljev in opravljala
druge naloge v zvezi z delom stečajnih upraviteljev. Ustanovitev, naloge in pristojnosti zbornice bi bile urejene s posebnim
zakonom.

Na tem mestu nikakor ne gre prezreti okoliščine, da si stečajni
upravitelji na podlagi odredbe o merilih za določanje nagrad
stečajnim upraviteljem in upraviteljem prisilne poravnave (Ur.
1. RS, št. 37/94 in 37/95), izplačujejo mesečne akontacije
nagrade v višini od dveh do petih zajamčenih plač.
Nekateri stečajni upravitelji so hkrati upravitelji kar petih
stečajnih dolžnikov. Redki so stečajni upravitelji, ki se v sedaj
aktualnem seznamu odprtih stečajnih zadev Okrožnega
sodišča v Ljubljani, pojavijo (samo) dvakrat hkrati. Le za
spoznanje drugačna je situacija v Mariboru. Podobna situacija je tudi pri manjših Okrožnih sodiščih. V seznamu odprtih
stečajnih zadev Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu je ista
oseba stečajni upravitelj v petih različnih stečajnih postopkih
hkrati.

Združevanje stečajnih upraviteljev v zbornico bi nujno pomenilo bolj kritičen pristop k ocenjevanju usposobljenosti stečajnega upravitelja, spremljanju njegovega dela in sankcioniranju ugotovljenih nepravilnosti. Predlagatelj meni, da je problematika neurejenih razmer na področju stečajnega prava
presegla raven obrobnosti. Delo stečajnih upraviteljev je
zaradi varovanja pravne varnosti stečajnih upnikov in širšega
družbenega interesa potrebno urejati skozi posebej ustanovljeno zbornico stečajnih upraviteljev.

Zaradi obstoječega stanja je hitrost, oziroma učinkovitost
stečajnih postopkov zelo zmanjšana. Počasnost postopkov
hkrati povečuje možnost prikritih zlorab dolžnikovega premoženja. Trajanje stečajnega postopka neposredno vpliva tudi
na obseg stroškov stečajnega postopka.

Skozi predlagano obligatorno predložitev poročila Državnemu tožilstvu bo dosežena kontrola zakonitosti poslovnih
odločitev, s čimer bodo posledično onemogočeni pojavi takoimenovanih programiranih stečajev. Sestava poročila o delu
in postopkih direktorjev v času dveh let pred nastopom insolventnosti podjetja, posega namreč ravno v obdobje, ko dolgovi podjetja v stečaju postanejo neobvladljivi.

2. RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA
Stečajni upravitelj izvršuje pravice organov upravljanja oziroma lastnika stečajnega dolžnika. Navedene pravice stečajni
poročevalec, št. 32
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^edvidene rešitve imajo torej za cilj pospešitev že uvedenih
stečajnih
postopkov in preventivno preprečitev nezakonitosti,
1(1
bi utegnile povzročiti uvedbo stečajnih postopkov.

Stečajni upravitelji z območja Republike Slovenije se obvezno
združujejo v Zbornico stečajnih upraviteljev Slovenije.

«•p OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
«ORAČUNA IN DRUGE POSLEDICE

Pristojnosti, pravice, obveznosti in odgovornosti Zbornice
stečajnih upraviteljev Slovenije se uredijo s posebnim zakonom.«
2. člen

Sprejem predlaganega zakona ne bi obremenjeval državnega
Proračuna, saj
se na podlagi zakona, sredstva za delo
sbornice zagotavljala izključno iz naslova članarine stečajnih
upraviteljev.

V prvem odstavku 80. člena se doda nova 10. točka, ki se
glasi:
»Sestaviti poročilo o delu in postopkih direktorjev v času dveh
let pred nastopom insolventnosti podjetja in poročilo predložiti pristojnemu Državnemu tpžilstvu.«

BESEDILO ČLENOV

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Natančnejše predpise za pripravo poročila iz desete točke
prejšnjega člena izda na predlog Ministrstva za pravosodje
Vlada Republike Slovenije.«
Dosedanju drugi odstavek postane tretji odstavek.
3. člen

1. člen
Besedilo 78. člena zakona o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji (Ur. I. RS 67/93 in 74/94) se spremeni tako, da se
glasi:
"Za stečajnega upravitelja je lahko postavljena le oseba, ki je
Pisana v imenik stečajnih upraviteljev pri Zbornici stečajnih
upraviteljev Slovenije.
v

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

OBRAZLOŽITEV

Stečajni postopek je posebna oblika izvršilnega postopka,
oziroma postopka generalne izvršbe, ki zagotavlja enakomerno in sočasno poplačilo vseh upnikov. Zaradi dolgotrajnosti stečajnih postopkov, ki hkrati povzročajo blokado znatnih sredstev, ki jih gospodarstvo potrebuje za nemoten razvoj,
so zakonodaje razvitih dežel posvetile posebno skrb ureditvi
<}azmerij v zvezi z imenovanjem stečajnih upraviteljev. Praksa
/s torej pokazala, da je pri postopkih imenovanja stečajnih
Upraviteljev nujno potrebna podrobnejša pravna (zakonska
regulativa).

V Nemčiji lahko pravniki in računovodje z ustreznimi strokovnimi kvalifikacijami pri sodišču vložijo prošnjo za vodenje
stečajnih postopkov. Stečajne upravitelje pooblasti sodišče.
Pogoj, ki ga mora kandidat izpolnjevati, da bi lahko postal
stečajni upravitelj je predhodno delo pri stečajnem upravitelju. Nemški zakon naj bi bil v kratkem spremenjen in bo vpeljal
obvezne licence ter registracijo stečajnih upraviteljev.
Z obligatorno povezavo stečajnih upraviteljev v posebno
zbornico, se bo stečajnopravna ureditev slovenske zakonodaje, približala klasičnim zakonodajam razvitih držav.

y Avstraliji so stečajni upravitelji večinoma pooblaščeni računovodje. Združeni so v Avstralsko združenje stečajnih upraviteljev (Australian lnsolvency Practitioners Association). Novi
člani se lahko priključijo združenju na podlagi uspešno opravlenega izpita, ki sledi določenemu programu izobraževanja.
Združenje ima svoj statut ter kodeks obnašanja. Vsakdo, ki bi
želel opravljati dolžnosti stečajnega upravitelja mora biti registriran pri združenju. Njihovo izvajanje postopkov ter skladnost s standardi kontrolirajo strokovni organi združenja.

Sodišča
v Franciji imajo liste stečajnih upraviteljev na katere
s
® stečajni upravitelji lahko uvrstijo na podlagi izkušenj. Stečajni upravitelji morajo imeti ustrezno izobrazbo (pravniki,
Pooblaščeni računovodje ali člani Pravne družbe Francije),
izpit ni predviden.

Primerno strokovno usposobljen stečajni upravitelj, ki je pri
svojem delu zavezan s pravili poklicne etike, je edina oseba, ki
ima popoln vpogled v knjigovodsko evidenco stečajnega
dolžnika. Skozi opravljanje svojega dela stečajni upravitelj
nujno in neposredno zazna obstoj morebitnih nezakonitih ali
vsaj nenavadnih pojavov v poslovanju prejšnjih direktorjev
stečajnega dolžnika. Predlog zakona zato stečajnega upravitelja zavezuje k sestavi poročila o delu in postopkih direktorjev v času dveh let pred nastopom insolventnosti podjetja.
Zakon nadalje stečajnega upravitelja zavezuje k predložitvi
navedenega poročila pristojnemu Državnemu tožilstvu.
Postopek obligatorne predložitve poročila Državnemu tožilstvu, bo vnesel v obstoječo zakonodajo povsem nov element
nadzora, ki na sam potek stečajnega postopka sicer ne bo
imel nobenega vpliva, vendar pa bo zmanjšal možnosti nezakonitega odliva sredstev in posledične uvedbe takoimenovanih programiranih stečajev. Preprečevanje programiranih stečajev in dodatna kontrola poslovanja direktorjev v času pred
uvedbo stečajnega postopka je po mnenju predlagatelja utemeljena s splošnim družbenim interesom.

V Veliki Britaniji so pooblaščeni računovodje in pravniki zdruieni v Združenje stečajnih upraviteljev. Združenje ima svoj
statut in kodeks pravil. Pogoj za vstop v združenje je uspešno
opravljen izpit. Stečajne postopke lahko vodijo izključno registrirani stečajni upravitelji z licenco. Zanimivo je, da so stečajni upravitelji dolžni poročati vladnim organom o obnašanju
in postopkih direktorjev pred nastopom insolventnosti.
D
elo stečajnih upraviteljev nadzira poseben nadzorni organ.

Jasna in strožja opredelitev pogojev za določitev stečajnega
upravitelja, bo omogočila hitrejšo in bolj strokovno izpeljavo
stečajnih postopkov, s čimer bodo ščiteni tako interesi stečajnih upnikov, kakor tudi interesi vseh subjektov, ki jih zadevajo
posledice uvedbe stečajnega postopka. Dolgoročno bodo
znižani tudi stroški stečajnih postopkov, saj bi se povečala
njihova hitrost, učinkovitost in strokovna izpeljava.

V Kanadi so stečajni upravitelji predvsem pooblaščeni računovodje in pravniki. Stečajni upravitelji morajo biti registrirani. Postopek registracije je pogojen z uspešno opravljenim
izpitom, ki sledi programu izobraževanja. Delo stečajnih upraviteljev nadzira vladni uradnik zadolžen za stečaje.
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BESEDILA ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO

2. sestaviti v 30 dneh v sogolasju s predsednikom stečajnega
senata načrt poteka stečajnega postopka s predračunom
stroškov in terminskim planom,
3. sestaviti komisijo za inventuro,
4. sestaviti začetno stečajno bilanco,
5. skrbeti kot dober gospodar za vodenje poslov stečajnega
dolžnika,
6. skrbeti za izterjavo terjatev dolžnika,
7. vnovčiti stvari dolžnika, ki spadajo v stečajno maso,
8. sestaviti v soglasju s predsednikom stečajnega senata
osnutek glavne razdelitve in osnutek zaključne stečajn®
bilance,
9. sestaviti osnutek poznejše razdelitve.

Predlagana je bila sprememba 78. in 80. člena Zakona o
prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur. I. RS 67/93 in 74/94
odločba ustavnega sodišča), ki se v nespremenjeni obliki
glasita:
78. člen
Za stečajnega upravitelja je lahko določen tisti, ki je glede na
naravo in obseg stečajne mase ter ostale okoliščine primera
strokovno usposobljen in v katerega nepristranost in poštenost ni mogoče dvomiti.

(2) Stečajni upravitelj odgovarja vsakemu udeležencu v ste;
čajnem postopku za škodo, ki mu jo prizadene namenoma ali
iz hude malomarnosti. Za škodo nastalo zaradi dejanja stečajnega upravitelja, ki gaje odobril stečajni senat ali predsednik
stečajnega senata, ali zaradi tega, ker je stečajni upravitelj
ravnal po navodilu predsednika stečajnega senata, stečajni
upravitelj ni odgovoren razen če je na goljufiv način izposloval odobriteev ali navodilo.

80. člen
(1) Stečajni upravitelj mora zlasti:
1. ažurirati knjigovodsko evidenco do dneva začetka stečajnega postopka,

BELEŽKE

I

I
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH
ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

INŠPEKCIJI

DELA

(ZID-?)

- EPA 1573 - skrajšani postopek

Poslanec Drago Šiftar je dne 17/4-1996 predložil Državnemu zboru v obravnavo predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o inšpekciji dela — prva obravnava — EPA 1445.
Ker zakonodajni postopek predloga zakona, ki ga je
predložil poslanec Drago Šiftar še ni končan, je predsednik Državnega zbora na podlagi četrtega odstavka 174.
člena poslovnika Državnega zbora zadržal dodelitev
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
inšpekciji dela (ZID-?) - skrajšani postopek - EPA
1573, ki ga je predložila v obravnavo Državnemu zboru
Vlada Republike Slovenije.

usmeritvami Socialnega sporazuma za leto 1996, ki so ga
podpisali predstavniki vseh treh socialnih partnerjev 29.
maja 1996.

Vlada Republike Slovenije je na 206. seji dne 11. julija 1996
določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O INŠPEKCIJI DELA,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da navedeni zakon sprejme po skrajšanem postopku, ker gre za manj obsežne in manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona v delu, ki se
nanaša na instrumente za preprečevanje črne zaposlitve
in za povečanje učinkovitosti inšpekcijskega nadzorstva.
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona so v skladu z

Viada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:
- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne
zadeve,
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve,
- Tatjana PETRIĆEK, svetovalka vlade v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.

Med razlogi za izdajo zakona je Vlada Republike Slovenije kot
predlagatelj zakona navajala naslednje najpogostejše kršitve
predpisov na področju delovnih razmerij:

1. UVOD
OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA

- nespoštovanje določb zakona in kolektivnih pogodb o
plačah in denarnih nadomestilih, ki se večinoma izplačujejo
»na roko«, brez ustreznih obračunov in poračunov
- pri zagotavljanu pravic pri delodajalcih - obrtnikih in malih
družbah, kjer so delavci zaradi znanih ekonomskih razmer
prisiljeni trpeti zlorabe glede sklenitve in obstoja kot tudi
glede prenehanja delovnega razmerja

Veljavni Zakon o inšpekciji dela je bil sprejet v Državnem
*boru Republike Slovenije pred dvema letoma in je začel
v
0ljati 15. julija 1994 (Uradni list RS, št. 38/94). Z njim naj bi se
*aradi izvajanja temeljne upravne funkcije, to je spremljanje
stanja skozi upravni nadzor uredila nova organizacija inšpekcijskih služb in zagotovila pravna varnost delavcev.
13
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Zakon o delovnih in socialnih sodiščih (Uradni list RS št.
94) določa v 4. členu, da so delovna in socialna sodišča
drugim pristojna odločati v individualnih delovnih sporih"
sklenitvi, obstoju in prenehanju delovnega razmerja. Z u red'"
tveno odločbo inšpektorja tako ni mogoče na tem področij1
posegati v konkretno delovno razmerje, kljub pritiskon0,
delavca, da inšpektor za delo, zaradi možnosti hitrejše zag
tovitve pravnega varstva, to stori.

- zlorabe pri prenehanju delovnega razmerja v škodo zavoda
za zaposlovanje
- uvajanje pogodbenega delovnega razmerja v nasprotju z
zakonom o delovnih razmerjih
- neplačevanje prispevkov za socialno zavarovanje.
V ta namen je predlagatelj zakona predvidel nekaj inštrumentov, ki gredo v smeri učinkovitega preprečevanja zlasti naštetih kršitev s tem, da je določil možnost, da inšpektor z
odločbo prepove delodajalcu opravljanje delovnega procesa
do odprave nepravilnosti, možnost pečatenja sredstev za
delo, delovnih prostorov ter delovišč, možnost prekinitve
dobave električne energije, vode, plina ter možnost preprečitve uporabe telekomunikacijski zvez.

Opisan problem zahteva ustrezno zakonsko rešitev.
PREDLAGANE REŠITVE
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona dopoj"1
njuje osnovno ureditev odločanja inšpektorja v primer
"
posebno hudih kršitev predpisov s področja delovnih razrn*
rij, zaposlovanja in prispevkov za socialno zavarovanje, s tenj
da predpisuje možnosti za odpravo nepravilnosti, kakor tufl
da opredeljuje možnost mandatnega kaznovanja delodajalci
za tovrstne prekrške.

Zakon je nadalje predvidel možnost, da se v primerih ponavljajočih kršitev pravic delavcev istega delodajalca temu odzame dovoljenje za delo.
Čeprav je veljavni zakon z novimi ukrepi in reorganizacijo
omogočil boljše delo inšpekcijskih služb, pa predlagatelj
zakona ugotavlja, da zakonske možnosti še vedno niso v
zadostni meri pripomogle k učinovitosti inšpektorjev na
področju zagotavljanja pravnega varstva delavcev, še zlasti pa
na področju preprečevanja zaposlovanja na črno. Glede na
to, ter skladno s Socialnim sporazumom za leto 1996 (Uradni
list RS, št. 29/96), ki v VI. delu o pravni varnosti izrecno
zavezuje Vlado RS, da pripravi spremembe in dopolnitve
zakona o inšpekciji dela ter tako zagotovi pogoje za učinkovitejše delovanje Inšpektorata za delo, zlasti na področju zaposlovanja na črno, ter v skladu s Separatom o zaposlovanju, ki
so ga socialni partnerji podpisali skupaj s citiranim sporazumom, in ki predvideva sprejem določenega instrumentarja za
učinkovito preprečevanje nezakonitega zaposlovanja in nezakonitega prenehanja delovnega razmerja, predlaga Vlada RS
spremembe in dopolnitve veljavnega Zakona o inšpekciji
dela.

Predlog zakona uvaja t. i. predsodni postopek tako, da daj«
možnost inšpektorju za delo, da lahko v primerih očitni"
kršitev pravic delavca zadrži izvršitev dokončnega sklepa o°
njegove pravnomočnosti.
Kadar inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstvi
ugotovi, da so bile v konkretnem primeru kršene pravice»
zvezi s sklenitvijo, obstojem in prenehanjem delovnega raz-merja, je za ureditev tega razmerja pristojno delovno in soci
alno sodišče, ne pa inšpektor za delo. V skladu s svo|0
funkcijo iz 4. člena zakona, inšpektor nudi delavcu strokovno
pomoč tako, da ga opozori, da lahko uveljavlja svoje pravice«
sodnem postopku.
Predlog zakona daje legitimacijo inšpektorju za delo, da v
primerih ponavljajočih kršitev predpisov o zaposlovanju,
predpisov o delovnih razmerjih in predpisov iz varstva pri del"
istega delodajalca, izda odločbo o prepovedi opravljanj
dejavnosti in predlaga po predhodnem opozorilu pristojnemu
organu prenehanje, likvidacijo ali stečaj tega delodajalca.

Novela zakona naj bi odpravila tiste pomanjkljivosti zakona, ki
so se do sedaj pokazale v praksi.
Analize delovanja inšpekcije za delo kažejo, da inšpektorji
relativno pogosto izrečejo prepoved opravljanja delovnega
procesa do odprave nepravilnosti v primerih, ko delodajalec
zaposluje delavce »na črno«, to je mimo določil prepisov iz
delovnih razmerij ali pa zaposluje osebe brez državljanstva in
tujce. Nepravilnost odpravi delodajalec tako, da z delavcem
ne sklene pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu, ampak
takega delavca preprosto odpusti. Delavci zato niso motivirani za prijavljanje takih kršitev in kršiteljev, težko pa ob taki
praksi ocenimo, da je inšpekcija učinkovita.

Kot prekrški se sankcionirajo nekatere nove kršitve dolof
zakona, predlog sprememb pa vsebuje tudi nekatere redakcij'
ske popravke sedanjega zakona.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Glede na predvidene nove kazni za prekrške ter predvideno
kazen plačila prispevkov za delodajalce, ki zaposlujejo na
črno, bo končna bilanca sprememb in dopolnitev zakona o
inšpekciji dela pozitivna in v prid proračunu Republike Slovenije.

Drugačna je situacija, ko delodajalec po opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu niti ne more odpraviti nepravilnosti oz.
pravno sanirati stanja, ker zaposluje npr. tujce ali upokojence.
Inšpektor za delo, tudi z ukrepi, ki mu jih daje na voljo veljavni
zakon, v takih primerih ne more učinkovito preprečiti črnega
zaposlovanja.

II. BESEDILO ČLENOV

Predlagatelj ugotavlja, da je zakonska možnost odvzema
dovoljenja za opravljanje dejavnosti neizvedljiva, ker zakon o
gospodarskih družbah ne predvideva več dovoljenja za opravljanje dejavnosti, kot ga je predvideval zakon o obrtni dejavnosti in še nekateri drugi zakoni s področja gospodarskih
dejavnosti. 4. člen zakona o gospodarski družbah (Uradni list
RS št. 30/93, 29/94 in 82/94) pozna le odločbo, s katero
upravni organ ugotovi, da družba izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, če zakon pogoje predpisuje.

1. člen
V zakonu o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94) se v
drugem odstavku 6. člena za besedo »pravne »doda vejica in
beseda »ekonomske«.
2. člen
V prvem odstavku 13. člena se črta zadnji stavek.
3. člen

Predlagatelj nadalje ugotavlja, da se inšpektorji pogosto
poslužujejo možnosti, da delodajalce prijavijo sodniku za
prekrške, vendar postopek zaradi prekrška pogosto zastara in
je torej tudi ta oblika prisile zoper delodajalca premalo učinkovita.

V drugem odstavku 14. člena se beseda »pošlje« nadomestil
besedo »vroči«.

Vse navedeno nedvomno predstavlja tehten razlog za spremembe in dopolnitve obstoječega zakona o inšpekciji dela.

V drugem stavku drugega odstavka 15. člena se za besedo
»mora« dodajo besede »v takem primeru«.
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4. člen
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S. člen
15. členom se dodajo novi 15. a, 15. b in 15. c člen, ki se
9'asijo:

8. člen
V prvem odstavku 19. člena se beseda »meni« nadomesti z
besedama »verjetno izkaže« in se črta beseda »večja«.

»15. a člen

9. člen
21. člen se soremeni tako, da se glasi:
»Če inšpektor pri istem delodajalcu več kot dvakrat v šestih
mesecih ali večkrat v daljšem časovnem obdobju, ugotovi
kršitve iz 17. člena tega zakona, izda odločbo, s katero prepove delodajalcu opravljanje dejavnosti in poda pristojnemu
organu predlog za začetek postopka za njegovo prenehanje,
likvidacijo ali stečaj.«

rDelodajalec

mora inšpektorju poročati o izvršitvi odločbe v
°ku 8 dni po poteku posameznega roka za njeno izvršitev.
15. b člen

Inšpektor za delo lahko zadrži izvršitev dokončnega sklepa, ki
Posega v obstoječe pravice, obveznosti in odgovornosti
delavca
do njegove pravnomočnosti, če ugotovi očitno kršitev
Pravice delavca.

10. člen
24. člen se spremeni tako, da se glasi:

Pisni sklep o zadržanju izda inšpektor za delo najpozneje v
eh dneh od dneva, ko je bilo opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo.

»Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000,00 tolarjev se kaznuje
za prekršek delodajalec - pravna oseba ali posameznik, ki
stori prekršek v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti,

Sklep iz prejšnjega odstavka je lahko usten, kadar obstaja
fožnost nastanka nenadomestljive škode. V tem primeru je
'nšpektor dolžan izdati pisni sklep najkasneje v roku treh dni.

1. inšpektorju ne zagotovi nemotenega opravljanja inšpekcijskega nadzorstva (drugi odstavek 12. člena);

,r

ln

2. ne ravna v skladu z odločbo, izdano na podlagi prvega
odstavka 15. člena;

špektor poda ovadbo pristojnemu javnemu tožilcu v primeru kaznivega dejanja zoper delovno razmerje in socialno
v
arnost, zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter
zavodu za zdravstveno zavarovanje pa pošlje inšpektor sklep
o zadržanju, če ima dokončni sklep iz prvega odstavka tega
člena za posledico prenehanje delovnega razmerja.

3. kljub prepovedi inšpektorja nadaljuje z opravljanjem delovnega procesa oziroma uporablja sredstva za delo (16. in 17.
člen );
4. odpečati sredstva za delo, delovne pogoje ter delovišča ali
druge prostore, v katerih se opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost (prvi odstavek 20. člena);

2oper sklep inšpektorja je dovoljena pritožba v roku treh dni
°d dneva vročitve sklepa. Pritožba zoper sklep ne zadrži
njegove izvršitve. Ministrstvo, pristojno za delo je dolžno o
Pritožbi odločiti v roku osmih dni.
15. c člen

5. poškoduje, odstrani ali opravi kakršnokoli dejanje v zvezi s
pečatom oziroma z žigom inšpekcije na pečatu (drugi odstavek 20. člena).

pe inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi kršitev v zadevi sklenitve, obstoja in prenehanja delovnega razmerja delavca, za katero je pristojno delovno sodišče
opozori delavca, da lahko uveljavlja svoje pravice v sodnem
Postopku.«

Z denarno kaznijo najmanj 80.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«
11. člen
Za 24. členom se doda nov 24. a člen, ki se glasi:

6. člen

»Z denarno kaznijo najmanj 500.000,00 tolarjev se kaznuje
delodajalec - pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek
v zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti, ki v roku
osmih dni inšpektorju ne poroča o izvršitvi odločbe (15. a
člen).

1

?. člen se spremeni in dopolni tako, da se doda nova 4.
'očka, ki se glasi:
"4. da je delodajalec omogočil delo tujcu ali osebi brez
državljanstva v nasprotju s predpisi o zaposlovanju tujcev.«

Z denarno kaznijo najmanj 50.000,00 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.«

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"V obrazložitvi odločbe je inšpektor dolžan opozoriti delodalalca na možnost izreka nadaljnih ukrepov v primeru ponavljanja kršitev iz prejšnjega odstavka.«

12. član
Ne glede na določbo 25. člena zakona o prekrških (Uradni list
SRS, št. 25/83, 42/85, 47/87 in 5/90 ter Uradni list RS, št. 10/91,
13/93 in 66/93) se z denarno kaznijo 100.000 tolarjev kaznuje
takoj na kraju prekrška delodajalec - pravna oseba ali posameznik, za vsak prekršek, iz prvega odstavka 3. in 13. točke
132. člena zakona o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 14/
90, 5/91 in 71/93) in prvega odstavka 21. člena zakona o
zaposlovanju tujcev (Uradni list RS, št. 33/92).

7. člen
Doda se nov 17. a člen, ki se glasi:
»17. a člen
Delodajalec odpravi nepravilnost iz 1. točke prvega odstavka
Prejšnjega člena tako, da v skladu s predpisi v roku 8 dni od
Izdaje odločbe z delavcem sklene pogodbo o zaposlitvi in ga
Prijavi v zavarovanje oziroma da z njim sklene pogodbo o delu
in jo pošlje zavodu za zaposlovanje.

Z denarno kaznijo 25.000 tolarjev se kaznuje takoj na kraju
prekrška tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

Delodajalec odpravi nepravilnost iz 2. točke prvega odstavka
Prejšnjega člena tako, da delavca v roku iz prejšnjega
odstavka prijavi v zavarovanje in začne plačevati predpisane
prispevke, in sicer od dneva, ko je delavec začel opravljati
delo pri delodajalcu.«

13. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
15
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OBRAZLOŽITEV
delu samo za začasna ali občasna dela v okviru zakoni
delovnih razmerjih.

K 1. členu:
Veljavni zakon predvideva, da morajo imeti inšpektorji visoko
strokovno izobrazbo pravne oziroma tehnične smeri. S predloženimi spremembami pa omogočamo, da bi se v inšpekciji
zaposlili tudi delavci z ekonomsko izobrazbo, saj glede na
kršitve na področju izplačil plač in drugih materialnih obveznosti ter v zvezi s spremembo 21. člena zakona ugotavljamo
potrebo tudi po tovrstnih strokovnjakih.

k 8. členu:
Sprememba je redakcijske narave in prispeva k jasnosti i"
ločbe.
k 9. členu:
Določba novega 21. člena pomeni stopnjevanje pritiska
delodajalca v smislu generalne in specialne prevencije pW
vsem za tiste delodajalce, ki večkrat huje kršijo predpise <f
delovnih razmerjih, predpise o zaposlovanju in predpise »
varstva pri delu.

k 2. členu:
Dopolnitev sedanjega 13. člena zakona je usklajena z določbo
12. člena konvencije št. 81 o inšpekciji dela v industriji in
gradbeništvu. Predlagana dopolnitev bo po mnenju predlagatelja prispevala k možnostim za bolj učinkovito inšpekcijsko
nadzorstvo.

Inšpektorju daje legitimacijo, da z odločbo trajno prepo#
opravljanje dejavnosti in predlaga uvedbo postopka za pren*
hanje pravne osebe oziroma za njeno likvidacijo ali steM
Oba predloga morata biti v zakonu predvidena alternativnf
zaradi poplačila upnikov v primeru prenehanja pravnega sur
jekta.

k 3. In 4. členu:
Spremembi sta redakcijske narave in sta namenjeni jasnosti
določb veljavnega 14. in 15. člena.

k 10. In 11. členu:
S tema določbama se dopolnjujejo inkriminacije ravnanj"!
opustitev delodajalcev v obliki prekrškov in se določajo kaZ<*
zanje.

k S. členu:
Delodajalčeva dolžnost poročanja o izvršitvi odločbe je bila
dosedaj določena le z zapisnikom o opravljenem inšpekcijskem nadzoru. Dopolnitev ureditve na ta način zagotavlja
zakonsko osnovo.

k 12. členu:
Z določbo 12. člena se določa možnost mandatnega kaznovanja delodajalcev za prekrške, storjene v zvezi z nezakoniti
zaposlovanjem delavcev, to je z zaposlovanjem delavcev bret
sklenjene pogodbe o zaposlitvi ali pogodbe o delu ter1
nezakonitim zaposlovanjem tujcev. Zakon o delovnih razmer
jih v 12. členu določa, da delavec ne more začeti delati, če
sklenil pogodbe o zaposlitvi. Nadalje zakon v posebneC
poglavju ureja začasno in občasno delo in ureja sklenite*
pogodbe o delu. Za obe obliki opravljanja dela zakon (3. in 13točka prvega odstavka 132. člena) opredeljuje, da se pravni
oseba in posameznik kaznujeta za prekršek, če omogoči delo
v nasprotju z določbami zakona. Zakon o zaposlovanju tujcev
v 3. členu določa, da delodajalec ne sme skleniti delovnega
razmerja oziroma pogodbe o zaposlitvi s tujcem, ki nim>
delovnega dovoljenja.

Nov 15. b člen uvaja možnost, da inšpektor izda sklep o
zadržanju dokončnega sklepa delodajalca do njegove pravnomočnosti, kadar sklep delodajalca posega v delavčeve pravice. V takem primeru inšpektor bodisi poda ovadbo javnemu
tožilcu, če gre za kaznivo dejanje zoper delovno razmerje,
bodisi pošlje sklep zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zavodu za zdravstveno zavarovanje, če ima kršitev
pravic delavca za posledico prenehanje delovnega razmerja.
15. c člen pa določa, da inšpektor, v primeru, ko ugotovi
kršitve v zvezi z sklenitvijo, obstojem ali prenehanjem delovnega razmerja, delavca opozori, da uveljavlja svoje pravice v
sodnem postopku.
Določili 15. b in 15. c člena pomenita enega izmed instrumentarijev, za katerega so se dogovorili socialni partnerji v Separatu o zaposlovanju, in s katerim naj bi zagotovili predvsem
učinkovito preprečevanje nezakonitega sklepanja oziroma
prenehanja delovnih razmerij.

Kljub temu, da so vse zgoraj omenjene kršitve v veljaviji
zakonodaji opredeljene kot prekrški, pa prav na tem področju
ugotavljamo veliko nepravilnosti in kršenja s strani deiodajer
cev. Zagrožene kazni za kršitelje so prenizke, postopki preo
sodniki za prekrške pa dolgotrajni in glede na predpisane
zastaralne roke prekrški neredko tudi zastarajo. V praksi se
kot učinkovite kazni kažejo predvsem tiste, ki delodajalce
finančno prizadenejo, ter tiste, ki se izrečejo hitro in na krajo
samem. Vsled tega predlagamo mandatno kazen, ki bo
gotovo privedla do učinkovitejšega dela inšpekcije. To bi še
posebej rešilo tiste primere, ko delodajalci oziroma ustanovitelji spreminjajo sedež podjetja in bivališča, kar zaradi izgubljenega časa vodi še k bolj gotovemu zastaranju prekrška.

k 6. členu:
Dopolnitev razlogov za začasno prepoved opravljanja delovnega procesa je potrebna zaradi pogostosti tovrstnih kršitev
delodajalcev.
k 7. členu:
Določba tega člena opredeljuje možnosti odprave nepravilnosti in roke za njihovo odpravo. Pomembno je, da se nepravilnosti odpravijo v skladu z veljavnimi predpisi, kar pomeni, da
lahko delodajalec sklene delovno razmerje le z osebami, s
katerimi je to mogoče (nezaposlenimi državljani RS oziroma s
tujci, ki imajo delovno dovoljenje) oziroma sklene pogodbo o

Iz vseh navedenih razlogov Vlada RS predlaga višino mandatne kazni, ki odstopa od tiste, ki je sicer predvidena v
veljavnem zakonu o prekrških.

13. člen

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMENIJO

Inšpekcijsko nadzorstvo, v mejah pristojnosti inšpektorata,
neposredno opravlja inšpektor za delo (v nadaljnjem besedilu: inšpektor).

Inšpektor ima pravico, brez predhodnega obvestila ter brel
dovoljenja delodajalca, ne glede na delovni čas, vstopit1
delovne prostore, na delovišča, k napravam ter v druge p'°'
store, v katerih se opravlja gospodarska ali negospodarska
dejavnost. Ob vstopu obvesti inšpektor delodajalca, če I®
dosegljiv.

Inšpektor mora imeti visoko strokovno izobrazbo pravne oziroma tehnične smeri, najmanj pet let delovnih izkušenj in
strokovni izpit za inšpektorja.

Če mora inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstvi"
pregledati posamezne stanovanjske prostore, v katerih s«
opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost, pa delo*

6. člen
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dajalec ali delavec temu nasprotuje, si mora za pregled teh
P'ostorov pridobiti odločbo pristojnega sodišča.

2. da delodajalec delavca ni prijavil oziroma zanj ne plačuje
prispevkov za invalidsko in pokojninsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za primer brezposelnosti.

'"ipektor lahko največ za osem dni odvzame dokumentacijo,
ki jo potrebuje za ugotavljanje resničnega stanja v obravnavni zadevi, če meni, da so očitno kršene pravice delavca
°*iroma,
da obstaja sum prekrška ali hujših kršitev zakona,
dr
«jgih predpisov, kolektivnih pogodb oziroma splošnih
aktov.

3. neposredno nevarnost za življenje ali zdravje delavcev.
19. člen
Delodajalec lahko od inšpektorja zahteva odložitev izvršbe, če
meni, da bi mu z izvršbo nastala težko popravljiva škoda,
odložitev pa ne nasprotuje javni koristi in tudi ni nevarnosti,
da bi zaradi odložitve izvršbe nastala večja nepopravljiva
škoda.
%
Zahtevi iz prejšnjega odstavka delodajalec priloži ustrezna
dokazila.

9 odvzemu dokumentacije iz prejšnjega odstavka inšpektor
'zda delodajalcu potrdilo, iz katerega mora biti razvidno,
katera dokumentacija je bila odvzeta.
14. člen
ln
špektor
v

sestavi zapisnik o opravljenem nadzorstvu, ki mora
sebovati zlasti podatke o:

O zahtevi iz prvega odstavka tega člena mora inšpektor izdati
odločbo najpozneje v treh dneh potem, ko dobi zahtevo
delodajalca.

~ dnevu in času inšpekcijskega nadzorstva;
~ delodajalcu;
~ ugotovljenem stanju;
~ ukrepih ter o pravni podlagi za izrečene ukrepe;
- odvzemu dokumentacije iz 13. člena tega zakona.

Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba v
osmih dneh od dneva vročitve odločbe.

Zapisnik se pošlje delodajalcu, pri katerem je bil opravljen
'nšpekcijski pregled.

21. člen
Če inšpektor pri istem delodajalcu več kot dvakrat v šestih
mesecih ugotovi kršitve iz 17. člena tega zakona, mora pristojnemu organu takoj podati predlog za odvzem dovoljenja za
opravljanje dejavnosti. Pristojni organ je dolžan v roku dveh
mesecev od vložitve predloga obvestiti inšpektorja o ukrepu,
ki ga je sprejel v zvezi z njegovim predlogom.

15. člen
p
o opravljenem inšpekcijskem nadzorstvu ima inšpektor pravico in dolžnost z odločbo delodajalcu odrediti, da z dejanjem, opustitvijo dejanja oziroma z aktom, v roku, ki ga določi
inšpektor, zagotovi izvajanje zakonov, drugih predpisov,
kolektivnih pogodb ter splošnih aktov iz svoje pristojnosti.

24. člen

Odločba iz prejšnjega odstavka je lahko, kadar gre za izjemno
nujne ukrepe, tudi ustna. Inšpektor mora izdati pismeno
odločbo delodajalcu najkasneje v osmih dneh od dneva, ko je
opravljeno inšpekcijsko nadzorstvo.

Z denarno kaznijo najmanj 1,000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek
delodajalec, ki;

17. člen

1. inšpektorju ne zagotovi nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva
(drugi odstavek 12. člena),
2. bdpečati sredstva za delo, delavne prostore ter delovišča ali
druge prostore v katerih se opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost (prvi odstavek 20. člena),
3. poškoduje, odstrani ali opravi kakršnokoli dejanje v zvezi s
pečatom oziroma v zvezi z žigom inšpekcije na pečatu (drugi
odstavek 20. člena).

inšpektor z odločbo prepove delodajalcu opravljanje delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave
nepravilnosti, če pri inšpekcijskem nadzorstvu ugotovi:

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba delodajalca, ki stori prekršek
iz prejšnjega odstavka.

da delodajalec z delavcem ni sklenil pogodbe o zaposlitvi
oziroma pogodbe o delu v skladu s predpisi in s kolektivno
Pogodbo.

Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznuje za
'prekršek iz prvega odstavka delavec delodajalca, ki stori
prekršek iz prvega odstavka.

Zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega člena je
dovoljena pritožba v osmih dneh od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo iz prvega in drugega odstavka tega
Člena ne zadrži izvršitve odločbe.
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Predlog zakona o

DOPOLNITVI
PORAVNAVI,

ZAKONA

0

STEČAJU

PRISILNI
IN

LIKVIDACIJI

(ZPPSL-A)
- EPA - 1578 - skrajšani postopek

Poslanska skupina
Demokratske stranke Slovenije - DS

prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji, ki opredeljuje krogoseb, ki v stečajnem postopku ne morejo nastopiti kot
kupci dolžnikovega premoženja oziroma dolžnika kot
celote. Gre za zakonodajno-tehnično manj zahtevno
dopolnitev, ki pa obenem ostaja v mejah sistemskih okvirov obstoječega zakona. S tem so podane okoliščine, ki jih
za tovrstni postopek predpisuje 1. alinea 204.a člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. Besedilo na novo predlaganega dopolnila je v primerjavi s prej
predloženim besedilom izboljšano. na podlagi opozoril
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve in mnenja
vlade, rešitev pa ni bila vsebinsko sporna tudi v pravkar
končanem hitrem postopku obravnave in sprejemanja
predloga zakona z enako vsebino. Ta poredlog zakona je
bil v Državnem zboru po ponovnem odločanju zavrnjen
izključno zaradi spornosti z amandmaji sprejetih rešitev.

Podpisani poslanci na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list Republike Slovenije, št. 48/92 in 44/94 odločba US RS) ter prvega odstavka 174. člena in 175.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
(Uradni list Republike Slovenije, št. 40/93, 80/94 in 28/96)
vlagajo
PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O PRISILNI
PORAVNAVI, STEČAJU IN LIKVIDACIJI (ZPPSL-A),
ki ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi tretjega
odstavka 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije sporočajo, da bodo pri
obravnavi predloga zakona na sejah državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali vsi predlagatelji zak0n3
'
Tone PERŠAK, l.r.
Danica SIMŠIČ, l.r.

Na podlagi 204.a člena poslovnika Državnemu zboru
Republike Slovenije predlagajo, da predlog zakona obravnava in sprejme po skrajšanem postopku ter na isti seji
opravi vse tri obravnave predloga zakona po določbah
poslovnika, ki urejajo hitri postopek. Predlog zakona predvideva dopolnitev le enega od določil veljavnega zakona o

vnovčevanju dolžnikovega premoženja, vendar na podlagi
148. člena velja tudi za prodajo dolžnika kot pravne osebe, saj
zakon za takšne primere ne določa drugačnih rešitev.

Uvod
'■ OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA:

Podatki o številu stečajev vsaj do leta 1991 sicer niso bili
predmet sistematičnega zbiranja in analiziranja, vendar ugotovitve, ki so nam bile dostopne, izkazujejo trend naraščanja.
V zadnjem času vse pogosteje slišimo o stečajih velikih podjetij, doslej »paradnih konj- slovenskega gospodarstva (v javnosti je zlasti razvpit primer Vidma iz Krškega). Načeloma naj
bi sicer vodilna struktura v podjetju ne mogla imeti posebnih
koristi od stečaja, saj kazenski zakonik za primere, kadar so
podani znaki kaznivega dejanja in ugotovljena kazenska
odgovornost odgovornih oseb, predvideva ustrezne sankcije,
tudi izrek varnostnega ukrepa prepovedi opravljanja poklica
oziroma dejavnosti. Kljub temu pa vodstva podjetij preko
poslovnih odločitev dejansko razpolagajo z mehanizmi, preko
katerih si lahko položaj izboljšajo. To je še zlasti izrazito v še
vedno družbenih podjetjih, kjer si ob odsotnosti pravega
lastnika management lahko pridobi koristi, ki bi sicer šle
slednjemu.

^akon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji je Državni
*°or
Republike Slovenije sprejel po ponovnem odločanju
?ar
adu suspenzivnega veta Državnega sveta decembra 1993.
*akon
je v primerjavi z dotlej veljavnim zveznim zakonom
Uy
edel nekaj novosti ter zakonodajo s stečajno-pravnega
Področja prilagodil novim, tržni naravnanosti primernim in v
*akonu
o gospodarskih družbah postavljenim izhodiščem. Če
Se
omejimo le na del materije, ki jo zakon ureja - stečajni
Postopek, so v njem na novo opredeljeni materialnopravni
P°9oji za začetek stečajnega postopka, nekoliko spremenjene pa so tudi procesnopravne določbe. Med rešitvami, ki
Jjh prejšnji zakon ni vseboval, je tudi določba 153. člena, s
katero je opredeljen krog oseb, ki ne morejo biti kupci tega
Premoženja.
Vanj sodijo predsednik in člani stečajnega
s
®nata, stečajni upravitelj ter druge osebe, ki uradno sodelulejo pri prodaji. Določba je sicer umeščena v poglavje o
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zadnjih petih letih pred dnem uvedbe stečaja pri d° Lci,
zaposlene ali so opravljale funkcijo kot poslovodni 1 c j
delavci s posebnimi pooblastili in njihovimi družinski^ J
osebami, ki so v tem času opravljale funkcijo prokuris'j>
pravnimi osebami, katerih lastniki ali solastniki so n»
fizične osebe, če njihov delež predstavlja več kot dese
skupnega premoženja pravne osebe. Na ta način bi se5 £
našem mnenju lahko vzpostavila bolj odgovorna in i® itJ,
razpoznavna strategija gospodarjenja in upravljanja s MP
lom, zmanjšale pa tudi možnosti za morebitno špekulai
ravnanje zlasti (aktualnih in bivših) vodilnih struktur v V"
djetjih.

Plačilna nesposobnost podjetij, ki je osnovni razlog uvedbe
stečajnih postopkov, postaja le težko obvladljiv problem, še
posebej alarmantne pa so vesti o gospodarskem položaju
velikih podjetij, kjer tudi posledice stečajev dobijo potencirane razsežnosti. Temu se - tudi po oceni oseb, ki so v
takšnih postopkih udeleženi kot stečajni upravitelji ali sodniki
- vse pogosteje pridružujejo različne nepravilnosti in celo
kazniva dejanja. Slednja morajo seveda ostati predmet kazenskih postopkov in ne stečajne zakonodaje.
V praksi se (zlasti v obdobju, dokler ni zaključen proces
lastninskega preoblikovanja družbenih podjetij) pogosto
omenjajo nepravilnosti, povezane s privatizacijo. Izredno
pogosto se namreč kot razlog stečaja pojavlja prenašanje
poslovanja na zasebna podjetja in speljevanje poslovanja
profitnih delov podjetij oziroma dejavnosti s strani teh podjetij
ali prav s procesom privatizacije motivirana uvedba stečaja. V
takšnih primertih si posamezni vodilni delavci ali skupine
delavcev ustanovijo vzporedna podjetja, zmanjšajo realizacijo
starih podjetij, jih obremenijo s stroški in dajejo njihova sredstva v najem proti minimalnemu plačilu. Tovrstno ravnanje (ki
hkrati pomeni tudi kršenje konkurenčne klavzule) je usmerjeno k cilju, da se podjetje prek stečaja nazadnje poceni
proda, zanj pa je značilna povezanost managementa podjetja
v stečaju z lastniško strukturo zasebnih podjetij, ki jo praviloma sestavljajo kar vodilni delavci in družinski člani prvega.
Nakup podjetja v stečaju je zaradi njegove razbremenitve
obveznosti do delavcev in tudi stečaju prodan pod ocenjeno
vrednostjo, pri čemer je mogoče zaznati tudi določene pritiske kupcev, ki seveda želijo ta podjetja čim ceneje kupiti. Ker
kot potencialni kupci lahko nastopajo tudi predstavniki vodstev teh podjetij in osebe, ki so takšne funkcije prenehale
opravljati, je jasno, da v takšnih primerih njihovi interesi ne
morejo biti usmerjeni k ohranitvi podjetja, kar se kaže tako v
poslovni politiki kot tudi v samem stečajnem postopku.
Takšne ugotovitve so dovolj pomemben pokazatelj, ki terja
ustrezno in čimprejšnjo korekcijo zakonodaje.

III. OCENA FINANČNIH SREDSTEV IN DRUGE POSLEDI#
SPREJEMA ZAKONA:
Sprejem predlaganega zakona ne bo povzročil dodat"''1
obveznosti za državni proračun.
BESEDILO ČLENOV:
1. člen
V zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Uradni||S'
RS, št. 67/93 in 8/96 - odločba US) se v 153. členu doda«
nova drugi in tretji odstavek, ki se glasita:
»Kupci ne morejo biti tudi fizične osebe, ki so bile v zadnji
petih letih pred dnem začetka stečaja pri dolžniku zaposle"
ali so opravljale funkcijo kot poslovodni delavci, delavci
posebnimi pooblastili in njihovi družinski člani, osebe, ki so
tem času opravljale funkcijo prokurista ter pravne osj#*
katerih lastniki ali solastniki so te fizične osebe, če nj"1®
delež presega desetino skupne vrednosti premoženja pravn
osebe.

II. CIUIIN NAČELA ZAKONA:

Družinski člani fizične osebe iz prejšnjega odstavka so za^
nec ali oseba, s katero živi v dalj časa trajajoči življenj9*
skupnosti, posvojenec, posvojitelj, sorodniki v ravni vrsti_"V)
stranski vrsti do vključno četrtega kolena ter sorodniki P
svaštvu do vključno četrtega kolena.«.

Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji v veljavni
določbi 153. člena predvideva, da kupci v stečajnem postopku
ne morejo biti predsednik in člani stečajnega senata ter druge
osebe, ki uradno sodelujejo pri prodaji. To so lahko upniki in
druge pravne in fizične osebe, vključujoč tudi tuje osebe.
Namen našega predloga pa je razširiti krog oseb, ki jim zakon
onemogoča, da kot kupci dolžnikovega premoženja sodelujejo v stečajnem postopku tudi s fizičnimi osebami, ki so bile v

2. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem li9"1
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
nega postopka pri dolžniku zaposlene oziroma so °Prao0čsfunkcijo kot poslovodni delavci, delavci s posebnimi P Psll
stili, njihovi družinski člani, osebe, ki so bile v tem
prokuristi ter pravne osebe, katerih lastniki ali solastniki so
fizične osebe, če njihov delež presega desetino skupne vt**
nosti premoženja pravne osebe.

Decembra 1993 sprejeti zakon o prisilni poravnavi, stečaju in
likvidaciji že vsebuje (v primerjavi s prejšnjo zvezno ureditvijo
novo) določbo 153. člena, s katero je opredeljen krog oseb, ki
ne morejo biti kupci. Določba, ki je sicer uvrščena med člene,
ki urejajo vnovčevanje dolžnikovega premoženja na podlagi
148. člena velja tudi za drugi v zakonu omenjeni način prodajo dolžnika kot pravne osebe. Med osebe, ki jim zakon
nakup prepoveduje, so vključeni predsednik in člani stečajnega senata, stečajni upravitelj ter druge osebe, ki uradno
sodelujejo pri prodaji.
Besedilo prvega člena predloga zakona predvideva dopolnitev te določbe z novim drugim odstavkom, ki bi zaradi v uvodu
že navedenih razlogov razširila ta krog oseb tudi na fizične
osebe, ki so bile v zadnjih petih letih pred začetkom stečaj-

Novo besedilo upošteva mnenje vlade in opozorila, ki jih jo J?
pravkar zaključenem zakonodajnem postopku podal Sekre'
riat za zakonodajo in pravne zadeve ter v primerjavi s tsM*
obravnavanim besedilom predloga zakona jasneje opft"
ljuje, katere so osebe, na katere se nanaša prepoved nakup*..
V posebnem odstavku je podrobneje določeno tudi, kdo soO
med družinske člane naštetih fizičnih oseb.

io b'1'
druge osebe, ki uradno sodelujejo pri prodaji, ne morejo
kupci.«

BESEDILO ČLENA, KI SE DOPOLNJUJE:
153. člen:
»Predsednik ali član stečajnega senata, stečajni upravitelj ali
poročevalec, št. 32
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Predlog zakona o

TRŽNI

INŠPEKCIJI

EPA 762 - tretja obravnava

(ZTI)

f

^!ada Republike Slovenije je na 207. seji dne 18. 7. 1996
določila besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

~ PREDLOGA ZAKONA O TRŽNI INŠPEKCIJI,
ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 38. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 16. 4. 1996 in
'95. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o tržni inšpekciji - tretja
obravnava.

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in
razvoj,
- Davor VALENTINČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za
ekonomske odnose in razvoj,
- Roman KLADOŠEK, glavni tržni inšpektor.

Ministrstvo predloži poročilo najkasneje do 30. aprila tekočega leta v obravnavo Vladi Republike Slovenije.

'•SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen

5. člen

["špekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem zakonov in drugih
j^edpisov s področja trgovine, obrti, storitev, cen, meril,
akovosti blaga, varstva potrošnikov in varstva konkurence
Pravlja tržni inšpektorat (v nadaljevanju: inšpektorat), če z
akonom ni drugače določeno.

Inšpektorat pri svojem delu sodeluje z drugimi inšpektorati ter
drugimi upravnimi organi in organizacijami, zavodi, združenji
in drugimi organizacijami glede vseh vprašanj, ki so
pomembna za njegovo delo.

2. člen

II. TRŽNI INŠPEKTOR

'^Pektorat se ustanovi kot organ v sestavi ministrstva, prisojnega za trgovino (v nadaljevanju: ministrstvo).

6. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo, v mejah pristojnosti inšpektorata,
neposredno opravlja tržni inšpektor (v nadaljevanju: in' špektor).

J^Pektorat ima notranje organizacijske enote, ki jih na pred9 glavnega inšpektorja ustanavlja, združuje ter odpravlja
nin
ister, pristojen za trgovino (v nadaljevanju: minister).
Jjj^ktorat vodi glavni tržni inšpektor (v nadaljevanju: glavni

Inšpektor mora imeti visoko strokovno izobrazbo, najmanj 5
let delovnih izkušenj in strokovni izpit za inšpektorja.

3. člen

7. člen

' 4pektorat zagotavlja enotno uresničevanje ukrepov na
področju tržne inšpekcije, sodeluje z ministrstvi pri pripravi
Podpisov
s svojega delovnega področja, ter opravlja druge
al
°ge, določene z zakonom ali drugim predpisom.

Inšpektor, ki nima strokovnega izpita, mora opraviti strokovni
izpit v roku enega leta od dneva imenovanja za inšpektorja.

n

Vsebino strokovnega izpita predpiše minister.

4. člen

Inšpektor lahko strokovni izpit opravlja največ dvakrat.

[[^pektorat predloži ministrstvu do konca prvega tromesečja
,®kočega koledarskega leta poročilo o svojem delu za prete*'o koledarsko leto.

Če inšpektor strokovnega izpita ne opravi pri prvem poskusu,
ima pravico drugič opravljati strokovni izpit v roku šestih
mesecev od dneva prvega poskusa.
21
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Inšpektor v času, ko nima strokovnega izpita, ne sme izdajati
odločb, lahko pa opravlja dejanja v postopku pred izdajo
odločbe.

pomanjkljivosti. Inšpektor mora izdati odločbo najMSfj Lj
osmih dneh od dneva vročitve zapisnika zavezancu. V o*?'1
inšpektor lahko določi rok, v katerem je treba odprav"
tovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti.

8. člen

14. člen

Inšpektorat mora vsako tretje leto izvajati program rednega
strokovnega izpopolnjevanja.

Organ, ki prejme predlog za uvedbo postopka zaradi
vega dejanja ali postopka za prekršek, mora o svojih uK' h
obvestiti inšpektorja, ki je vložil ovadbo oziroma predlo!)'

Inšpektor mora opraviti pisni preizkus iz poznavanja vsebine
programa rednega strokovnega izpopolnjevanja.

15. člen

Če inšpektor pisnega preizkusa iz poznavanja vsebine programa rednega strokovnega izpopolnjevanja ne opravi pri
prvem preizkusu, ima pravico drugi preizkus opravljati v roku
šestih mesecev od dneva prvega preizkusa. Če ne opravi
drugega preizkusa, mora ponovno opravljati strokovni izpit za
inšpektorja. Vsebino rednega strokovnega izpopolnjevanja na
predlog glavnega inšpektorja določi minister.

Če se opravlja dejavnost brez predpisanega dovoljeni® 2
brez odločbe pristojnega upravnega organa o izpolnjevani
zakonom določenih pogojev o opravljanju dejavnosti, 8 i
prekoračen predmet poslovanja oziroma dejavnosti,
inšpektor odločbo, s katero opravljanje te dejavnosti prep
Če prostori, v katerih se opravlja dejavnost, ali K
oprema ne ustreza minimalnim tehničnim pogojem,
predpisani za to dejavnost, izda inšpektor odločbo, s K®
prepove opravljati dejavnost do odprave pomanjkljivosti-

9. člen
Glavni inšpektor predlaga ministru razrešitev inšpektorja, če
ne opravi strokovnega izpita.

Če zavezanec opravlja dejavnost brez predpisanega d°v0'J^
nja, zaseže tržni inšpektor delovne priprave, izdelke in ma
rial, ki se uporablja za opravljanje dejavnosti, za katero za
zanec nima dovoljenja. O zaseženih predmetih dokone
odloči sodišče.

Glavni inšpektor lahko predlaga razrešitev inšpektorja ministru tudi v primeru, ko inšpektor opusti dejanja v inšpekcijskem postopku.
10. člen

16. člen

Inšpektor ne sme sprejemati daril oziroma si ne sme pridobivati ugodnosti, ki bi lahko vplivale na njegova uradna ravnanja.

Če je po zakonu mogoče odvzeti predmet, s katerim je ^
storjeno kaznivo dejanje ali prekršek, lahko inšpektor
predmet zaseže.

III. POOBLASTILA IN UKREPI INŠPEKTORJA

O zasegu predmeta mora inšpektor obvestiti pristojneg8
državnega tožilca oziroma sodnika.

11. člen
Pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali druga
fizična oseba (v nadaljevanju: zavezanec) mora inšpektorju
omogočiti nemoteno opravljanje inšpekcijskega nadzorstva.

O zasegu predmetov iz prvega odstavka tega člena i* ®
inšpektor pisno potrdilo z natančnimi podatki o zasežen
predmetu.
17. člen

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ima inšpektor pravico pregledati blago, poslovne knjige, poslovne ali proizvodne prostore, objekte, naprave in opremo, kjer se opravlja
dejavnost, pogodbe, listine in druge dokumente zavezancev,
vzeti vzorce ter opraviti preiskave in vsa druga dejanja, ki so
potrebna za ugotavljanje materialne resnice v inšpekcijskih
zadevah, zasliševati v upravnem postopku odgovorne osebe
in priče, kot tudi pregledati listine, s katerimi se ugotovi
istovetnost oseb.

Če inšpektor ugotovi, da si je zavezanec pridobil s s,0^j|j
kaznivega dejanja ali prekrška premoženjsko korist, sodn
predlaga njen odvzem.
18. člen (20. člen)
Stroške inšpekcijskega postopka (dnevnica, potni stro|^
stroški analiz in drugi stroški, ki so nastali v zvezi z uve°
postopka), ki se je končal neugodno za zavezanca, trpi za
zanec.

Odgovorna oseba zavezanca mora dati na zahtevo in v roku,
ki ga določi inšpektor, tudi pisno pojasnilo in izjavo v zvezi s
predmetom nadzorstva.

19. člen (21. člen)

Pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva lahko inšpektor
največ za osem dni odvzame dokumentacijo, ki jo potrebuje
za ugotavljanje resničnega stanja v obravnavani zadevi, če
meni, da obstaja utemeljen sum kršitev zakonov ali na podlagi
zakonov izdanih predpisov.

Rok za pritožbo zoper odločbo iz 13. in 1 i* člena tega zakon®
je osem dni od dneva njene vročitve.
Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži izvr
' šitve odločbe.
Če se s pritožbo izpodbija pravilnost rezultatov analize. s'r°s
kovnega izvida ali mnenja, zahteva organ, ki je pristojen
odločanje o pritožbi, pred odločitvijo, od pooblaščene^
zavoda, naj opravi superanalizo oziroma naj da o stvari si
kovni izvid in mnenje.

O odvzemu dokumentacije iz prejšnjega odstavka izda
inšpektor potrdilo.
O opravljenem pregledu sestavi inšpektor zapisnik.
12. člen

Če gre za hitro pokvarljivo blago, se na zahtevo zavezanca
vzorec istočasno v analizo in superanalizo, drugače pa * 'e
rezultat analize. Vzorec za analizo in superanalizo se vzs
istočasno.

Prf pregledu stanovanjskega prostora morata biti navzoča dva
polnoletna občana kot priči.
13. člen

20. člen (23. člen)

Če inšpektor pri opravljanju inšpekcijskega nadzorstva ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis, katerega izvajanje
nadzoruje, mora odrediti z odločbo odpravo nepravilnosti in
poročevalec, št. 32

'
Če inšpektor ugotovi nepravilnosti, ima pravico
zapei®t|f|
poslovne ali proizvodne prostore, objekte, delovna sredst* '

22

?®Prave in opremo ali druge prostore, v katerih se opravlja
javnost.

- nadaljuje z opravljanjem dejavnosti preden je odpravil z
odločbo ugotovljene pomanjkljivosti (drugi odstavek 15.
člena);
- če odpečati poslovne ali proizvodne prostore, objekte,
naprave in opremo ali druge prostore, v katerih se opravlja
dejavnost (prvi odstavek 20. člena);

'^Pektor označi pečat z žigom inšpekcijskega organa.
^ '"Spektor ugotovi nepravilnosti iz prvega in drugega
a 15 člena t0 a
liti
9 zakona, ima pravico s sklepom naloPodjetjem. ki so pristojna za distribucijo električne enerVOde plina ter za elek
2anncu v roku
'
*
°munikacijske
zveze,
da zavetreh dni ustavijo
njihovo dobavo
oziroma
da
v
®zancu prekinejo telekomunikacijske zveze.

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega
odstavka.
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 SIT se kaznuje za prekršek
iz prvega odstavka tega člena posameznik - fizična oseba, ki
stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

prekinitev dobav iz tretjega odstavka tega člena trpi
®zanec.

av

23. člen (27. člen)

21. člen (24. člen)
inš e
r
P kt°
eC
u

Z denarno kaznijo najmanj 750.000 SIT se kaznuje za prekršek
podjetje, ki v treh dneh od dneva vročitve ne izvrši sklepa
inšpektorja (tretji odstavek 20. člena).

rh
več kot dvakrat pri istem zavezancu v šestih
čle ih 9°tovi kršitve iz prvega in drugega odstavka 15.
Don -e9a zakona' mora pristojnemu organu v roku osmih dni
n
osw ^rec"°9 za odvzem dovoljenja za opravljanje dejav-

Z denarno kaznijo najmanj 80.000 SIT se kaznuje za prekršek
odgovorna oseba podjetja, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

ni
organ je dolžan v roku dveh mesecev od vložitve
, n®dl°ga obvestiti inšpektorja o ukrepu, ki ga je sprejel v zvezi
iegovim predlogom.

V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Iv

- Kazenske določbe

24. člen (28. člen)
Določbe 6. člena tega zakona se ne nanašajo na inšpektorje,
ki so ob uveljavitvi tega zakona opravljali inšpekcijsko nadzorstvo v inšpektoratu.

22. člen (26. člen)
enar

j ^K

no kaznijo najmanj 1.000.000 SIT se kaznuje za prekrPravna oseba oziroma samostojni podjetnik posameznik,

25. člen (29. člen)

j,

n
e®

Z dnem' uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o tržni
inšpekciji (Uradni list SRS, štev. 27/74).

zagotovi inšpektorju nemotenega opravljanja inšpekcij9a nadzorstva ali mu ne predloži zahtevanih listin ali
pojasnil (11. člen):
ne
odpravi ugotovljenih nepravilnosti v roku, ki ga je v
0.
Jiločbi določil inšpektor (prvi odstavek 13. člena);
"nadaljuje
z opravljanjem dejavnosti, kljub izdani odločbi o
8
P°vedi (prvi odstavek 15. člena);

26. člen (30. člen)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
členu tega zakona. Vsi sprejeti amandmaji so vključeni v
besedilo predloga zakona, ki je predložen v tretjo obravnavo.
Predlagatelj je v predlogu zakona za tretjo obravnavo napravil
redakcijski popravek, tako da je v drugem odstavku 22. člena
(prejšnji 26. člen) za besedama »se kaznuje« dodal besedi »za
prekršek«, ki sta pomotoma izpadli iz besedila predloga
zakona za drugo obravnavo.

Vni zt}0r
1<to
RGPublike
Slovenije
na 38.
seji, dne- druga
16. 4.
996, ob obravnavi
predloga
zakonajeo tržni
inšpekciji
°ravnava,
sprejel
sklep,
da
Vlada
Republike
Slovenije
priPravi predlog zakona o tržni inšpekciji za tretjo obravnavo.

^ drugi obravnavi zakona so bili sprejeti amandmaji k 6., 8., 9.,
13., 14., 15., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27. in 28.

A

toANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE

Obrazložitev:
Državni zbor je ob obravnavi predloga tega zakona - druga
obravnava sprejel amandma k 12. členu, s katerim je črtal prvi,
drugi, tretji in četrti odstavek, tako da je v 12. členu ostal samo
en - peti odstavek. Iz vsebinskih in redakcijskih razlogov se
predlaga, da se zato prejšnji peti odstavek 12. člena doda kot
nov sedmi odstavek 11. člena.

I 'ada
Republike Slovenije predlaga k predlogu zakona o tržni
s
Pekciji - tretja obravnava naslednje amandmaje:
1

' amandma k 11. členu:

^ 11- členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:

2. amandma k 12. člen:

H^ri Pregledu stanovanjskega prostora morata biti navzoča
*a polnoletna občana kot priči«.

Člen 12 se črta.
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Obrazložitev:

Obrazložitev:

Amandma se navezuje na 1. amandma k 11. členu.

S tem amandmajem predlagatelj usklajuje besedilo atrej^®
c
odstavka tega člena z besedilom prvega odstavka tega ,u
'® j
ki je bil amandmiran v drugi obravnavi, hkrati P
°^
terminologijo šeste točke 4. člena Zakona o
družbah (Uradni list RS, štev. 30/ 93, 29/94 in 82/94), ki doio">;
da družba ne sme začeti opravljati svoje dejavnosti pred«'
vpisana v register in preden ne izpolni z zakonom d°loce
pogojev za opravljanje dejavnosti in tega ne ugotovi pristoj
organ.

3. amandma k 15. členu:
V tretjem odstavku 15. člena se za besedo »dovoljenja« črta
vejica in doda naslednje besedilo:
»ali brez odločbe pristojnega upravnega organa o izpolnjevanju z zakonom določenih pogojev o opravljanju dejavnosti
lahko«.

BELEŽKE

I

I
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Predlog zakona o

CENTRALNEM

REGISTRU

PRERIVALSTVA

(ZCRP)

^ EPA 669 - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in delovnih telesih sodelovali:

^lada Republike Slovenije je na 207. seji dne 18. 7. 1996
določila besedilo:
- predloga zakona o centralnem registru prebivalstva,

- Tomaž BANOVEC, direktor Statističnega urada Republike Slovenije,
- Irena KRIZMAN, namestnica direktorja Statističnega
urada Republike Slovenije,
- Irena TRŠINAR, svetovalka direktorja Statističnega
urada Republike Slovenije,
- mag. Slobodan DUJIĆ, višji svetovalec direktorja Statističnega urada Republike Slovenije,

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in
sklepov 23. seje Državnega zbora Republike Slovenije z
one 25. 7. 1994 in 187. člena poslovnika Državnega zbora
republike Slovenije.
Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o centralnem registru prebivalstva - druga obravnava.

- o tujcih, ki v Republiki Sloveniji nimajo dovoljenja za stalno
ali začasno prebivanje, imajo pa določene pravice ali obveznosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
davkov, iz humanitarnih razlogov ali na drugem področju, če
je tako določeno z zakonom.

'■ SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen zakona)
zakon ureja določanje in uporabo osebne identifikacijske
®'evilke
ter vsebino Centralnega registra prebivalstva (v nadaevan
'ln
ju CRP), pretok podatkov, vodenje, vzdrževanje in hraienje podatkov ter njihovo uporabo.

4. člen
(upravljavec CRP-Ja)
Upravljavec CRP-ja je Ministrstvo za notranje zadeve.

2. člen
(namen CRP—ja)

5. člen
(pojmi)

y crp -ju se podatki o prebivalstvu centralno zbirajo, obdeluhran
nit?'
'jo in uporabljajo
z namenom
in
"'banje prebivalstva
za potrebe
državnihspremljati
organov instanje
drugih
"Porabnikov,
ki jih potrebujejo za opravljanje predpisanih
a
'og oziroma za voklenje zbirk podatkov o posameznikih ter
a
* namene izvajanja statističnih, socioekonomskih in drugih
■aziskovanj, za katere imajo zakonsko podlago.

Pojmi imajo v tem zakonu naslednji pomen:
(1) Register - računalniško vodena baza podatkov, ki jo
sestavljajo posamezne evidence kot logične celote. V njem so
zakonsko predpisani podatki, ki so urejeni časovno in vsebinsko ter medsebojno kontrolirani.

3. člen
(kratka vsebina CRP-Ja)

(2) Prebivališče - naselje, v katerem se posameznik naseli z
namenom, da v njem stalno ali začasno prebiva. Za Republiko
Slovenijo je to občina, naselje, ulica, hišna številka z dodatkom k hišni številki in geokodo ter oznaka stanovanja, za
tujino pa država in kraj. Geokoda je identifikator, ki v realnem
in geoprostoru loči posamične istovrstne nepremičnine in jim
določa lokacijo (centroid ali točka s koordinatama x, y v
državnem koordinatnem sistemu, po Gaus-Krugerju).

^P je osrednja zbirka podatkov:
I
o o državljanih, ki imajo stalno ali začasno prebivališče v
P®publiki Sloveniji in tujcih, ki imajo dovoljenje za stalno ali
*®časno prebivanje v Republiki Sloveniji
""o državljanih, ki so stalno ali začasno, za več kot tri mesece,
°dSotni iz Republike Slovenije
25
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- statistike
- notranjih zadev
- zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja
- davkov in carine
^
- obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesre'8
- geodetske službe
- urejanja prostora in ekološke zaščite
- zaposlovanja in spremljanja delovne sile
- pokojninskega in invalidskega zavarovanja
- pravosodja (vključno z zemljiško knjigo)
- šolstva
- socialnega varstva
k|«
in drugi upravljavci zbirk podatkov, določeni z zakonom,
teh zbirkah podatkov uporabljajo emšo.

(3) Vrsta prebivališča - stalno ali začasno, prvo ali drugo, ob
selitvi pa staro in novo (sedanje) prebivališče. Prvo ali drugo
prebivališče je tisto, ki ga določi posameznik v primeru, če
ima stalno in začasno prebivališče, glede na dolžino prebivanja na posameznem naslovu. Staro prebivališče je prebivališče, kjer je posameznik prebival do odselitve, novo pa tisto,
kamor se je priselil oziroma kamor se namerava preseliti, če je
to v tujini.
(4) Kraj rojstva - za rojene v Republiki Sloveniji občina in
naselje, kjer je posameznik rojen oziroma vpisan v Rojstno
matično knjigo, za rojene v tujini pa država in kraj v tuji državi.
II. OSEBNA IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA
6. člen
(Identifikacija)

(2) Emšo se lahko vpisuje tudi v javne listine, ki se na PoC"a®
zbirk iz prejšnjega odstavka izdajajo posameznikom-

(1) Osebna identifikacijska številka v Republiki Sloveniji je
emšo - enotna matična številka občana, ki je identifikacija za
enoznačno opredelitev posameznika. Predstavlja temeljni, z
matematično metodo izračunani numerični standard.

(3) Kdor pridobiva emšo, je dolžan navesti zakonsko P°^l
in namen pridobivanja emšoja, v primeru pisne privoli"
posameznika seznaniti z namenom pridobivanja.
(4) Upravljavci iz prvega odstavka tega člena, ki imajo n°z|r®.
njo zaščito zbirk podatkov urejeno z lastnimi notranjimi °
kami, uporabljajo emšo za povezavo.

(2) Identifikacija je namenjena vodenju in vzdrževanju zbirk
podatkov o prebivalstvu, povezovanju podatkov v teh zbirkah
ter racionalizaciji dela državnih organov in drugih uporabnikov, ki imajo zakonsko podlago za uporabo emšojev. Identifikacija je namenjena tudi uresničevanju pravic in obveznosti
posameznika.

-

10. člen
(predpis vlade za določanje emšoja)

Vlada Republike Slovenije v petnajstih dneh po uvel'?ji!r
tega zakona, z uredbo predpiše način določanja osebne i°
tifikacijske številke.

7. člen
(določanje emšoja)
(1) Emšo določi upravljavec CRP-ja za vsakega posameznika
iz 3. člena tega zakona, ko ga vpiše v CRP ob rojstvu, priselitvi
oziroma ob vpisu posameznika, kateremu emšo ni bil določen. .

III. VSEBINA CRP-JA

(2) Emšo določi upravljavec CRP-ja v roku treh dni po prejemu podatkov. Za novorojenega se emšo določi takoj ob
rojstvu v pristojni zdravstveni ustanovi v skladu z drugim
odstavkom 19. člena tega zakona.

(1) Podatki v CRP-ju so:
- emšo
- kraj rojstva
- datum rojstva
- spol
- ime in priimek
- državljanstvo
- prebivališče in vrsta prebivališča
- zakonski stan
- šolska izobrazba
- poklic
- volilna pravica
- emšo matere
- emšo očeta
- emšo zakonca
- emšo otrok in
|()
- datumi in podatki o dogodkih, spremembah ali popra"*

11. člen
(podatki)

(3) Upravljavec CRP-ja vodi evidenco določenih osebnih
identifikacijskih številk, ki je sestavni del CRP-ja.
8. člen
(struktura emšo]a)
(1) Upravljavec CRP-ja določi emšo enotno za vse osebe iz 3.
člena tega zakona, po datumu rojstva in spolu - za državljane
na podlagi podatkov iz rojstne matične knjige, za tujce pa na
podlagi podatkov iz osebnega dokumenta.
(2) Emšo sestavlja trinajst številk, ki imajo naslednji pomen:

IV. PRETOK PODATKOV

- od 1. do 7. številke: datum rojstva (2 mesti za dan, 2 mesti za
mesec in 3 mesta za letnico)
- 8. in 9. številka: številka registra (šifra 50)
- 10., 11. in 12. številka: zaporedna številka oziroma kombinacija spola in zaporedne številke za osebe, rojene istega dne
(000-499 za moške in 500-999 za ženske)
- 13. številka: kontrolna številka, izračunana po matematični
metodi (modul 11).

12. člen
(pretok podatkov)
(1) Upravljavec CRP-ja pridobiva podatke od upravlj®"6*
zbirke podatkov, ki je najbližje izvoru podatkov.
(2) Upravljavec CRP-ja lahko posreduje podatke iz CRP'-'
za vzpostavitev oziroma za vodenje in vzdrževanje registrov0
uradnih evidenc državnim organom in drugim uporabni*
za izvrševanje njihovih, z zakonom določenih nalog.

(3) Če je emšo določen na napačen datum rojstva ali spol, ga
upravljavec CRP-ja razveljavi in ponovno določi, razveljavljeni emšo pa ostane v evidenci. Ob spremembah drugih
podatkov iz 11. člena tega zakona oseba obdrži dodeljeni
emšo. Razveljavljenega emšoja se ne sme dodeliti drugemu
posamezniku.

13. člen
(viri podatkov)
(1) Upravljavec CRP-ja pridobiva podatke:

9. člen
(uporaba emšoja)

- o rojstvih, smrtih, državljanstvih, sklenjenih zakonskih
zah in spremembah osebnega imena iz matičnih
podatke o rojstvu (kraj in datum rojstva, spol in vitaliteta)
iz uradnih evidenc pristojnih zdravstvenih ustanov;

(1) Emšo morajo uporabljati upravljavci zbirk podatkov (registrov, evidenc ipd.), ki jih vodijo o posamezniku na podlagi
zakona, na področjih:
poročevalec, št. 32
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~ 0 razvezah sklenjenih zakonskih zvez iz evidenc pravosod™h organov;
Tj^ktentifikacijah
iz 12. do 15. alineje 11. člena tega zakona iz
>°'rnak podatkov, ki jih vodijo upravljavci iz 1. in 2. alineje tega
® ob rojstvih, smrtih, sklenitvah zakonske zveze in razve_ *akonske zveze;
Dr° selitvah prebivalstva, ugotavljanju prebivališča in o volilni
^avicj
iz registrov stalnega prebivalstva, razvidov začasnega
j bivališča in evidenc o tujcih, ki jih vodijo pristojni upravni
9ani za notranje zadeve;
teritorialne podatke (šifre in imena občin, naselij in ulic,
Paoštevilčbe hišnih številk in drugo) iz registra prostorskih
in drugih registrov ali evidenc, v katerih se spremljajo
^n,orialni podatki;
j Podatke o šolski izobrazbi in poklicih iz registrov in evidenc
Področja izobraževanja in dela, zdravstva ter pokojninskega
„ lnvalidskega zavarovanja;
~ Podatke o tujcih, ki nimajo dovoljenja za stalno ali začasno
jj abivanje, imajo pa določene pravice ali obveznosti, iz evi®nc s področja davkov, zdravstva, pokojninskega in invalid*e9a zavarovanja, evidenc, ki jih vodijo humanitarne organiacije oziroma evidenc na drugih področjih.

V. VODENJE, VZDRŽEVANJE IN HRANJENJE PODATKOV
18. člen
(pridobivanje podatkov)
Podatke za vodenje in vzdrževanje CRP-ja pridobiva upravljavec CRP-ja na obrazcih ter na uradnih in drugih dokumentih, ki jih upravljavec zbirke podatkov posreduje na papirju, na
magnetnih medijih ali z neposredno računalniško povezavo.
19. člen
(vodenje In vzdrževanje kooperativne baze)
(1) Upravljavec CRP-ja je odgovoren za vodenje in vzdrževanje CRP-ja.
(2) Z namenom racionaliziranja opravil skupnega pomena
lahko upravljavec CRP-ja pooblasti upravljavca zbirke podatkov, ki posreduje določene podatke za CRP, za neposredno
vzdrževanje teh podatkov v CRP-ju.
20. člen
(hranjenje podatkov)

j?!) Upravljavec CRP-ja lahko pridobiva podatke o posamezKu tudi na podlagi pisne privolitve posameznika, od zakonika
m zastopnika ali skrbnika oziroma od polnoletne osebe, ki
a ustrezno pooblastilo.

CRP je register trajnega pomena. Podatki se v CRP-ju hranijo 100 let po smrti ali odselitvi posameznika, po preteku
tega časa pa se odstopijo v hrambo arhivu Republike Slovenije.

(3) Upravljavci, ki vodijo zbirke podatkov, iz katerih upravljaCRP-ja pridobiva podatke iz prejšnjega odstavka, so
vrvi'
. Posr
dogodke,
spremembe
PHvajo
na edovati
podatkevse
iz 11.
člena tega
zakona. in popravke, ki

21. člen
(predpis vlade za CRP)
Vlada Republike Slovenije z uredbo predpiše vodenje in vzdrževanje CRP-ja ter postopek za pridobivanje in posredovanje
podatkov CRP-ja.

14. člen
(dolžnosti vira)

VI. UPORABA PODATKOV

q! Upravljavci zbirk podatkov, ki posredujejo podatke za
Dredh so "Pravljavcu CRP-ja dolžni posredovati podatke v
Pisanem času in obliki ter brezplačno.

22. člen
(uporaba podatkov)
Podatki CRP-ja se smejo uporabljati samo na način in v
obliki, ki ne omogoča identifikacije posameznika, če zakon ne
določa drugače.

ims^b rojstvu določene emšoje ali podatke za določitev
J^aoja morajo upravljavci zbirk podatkov poslati takoj ob
m tVU a" Prisel',yi oziroma takoj, ko ugotovijo, da osebi
8m«
»o ni bil določen, najpozneje pa v treh dneh.

23. člen
(uporabniki CRP-ja)

15. člen
(dolžnosti upravljavca CRP-|a)

Uporabniki, ki uporabljajo CRP za vzpostavitev novih zbirk
oziroma za tekoče vodenje in vzdrževanje z zakonom predpisanih zbirk, so upravljavci zbirk podatkov na področjih;

(j) Upravljavec CRP-ja usklajuje pretok podatkov in uporabo
župnih standardov.

-

[2) če se pojavi dvom o pravilnosti podatka ali napaka, mora
"Pravljavec CRP-ja to sporočiti upravljavcu zbirke podatkov,
i® podatke posredoval. Ta je dolžan podatek preveriti in
a
Pako popraviti.
16. člen
(dolžnosti uporabnika)
p6 uporabnik ugotovi, da je podatek napačen, o tem obvesti
upravljavca
CRP-ja, ki mora ravnati na način, določen v 15.
6n
u tega zakona.

statistike
notranjih zadev
zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja
davkov in carine
obrambe
geodetske službe
urejanja prostora in ekološke zaščite
zaposlovanja in spremljanja delovne sile
pokojninskega in invalidskega zavarovanja
pravosodja
šolstva
socialnega varstva

in drugi uporabniki, določeni z zakonom oziroma upravljavci
zbirk podatkov, določeni z zakonom, ki v teh zbirkah podatkov uporabljajo emšo.

17. člen
(sprememba pri viru)
V primeru, da upravljavec zbirke podatkov, ki posreduje
podatke za CRP, na svojem delovnem področju pripravlja
Premembo, ki lahko vpliva na pretok podatkov, mora to
počasno uskladiti z upravljavcem CRP-ja, ta pa z uporab-

Vil. KAZENSKA DOLOČBA

itvZveznost iz prejšnjega odstavka velja tudi za upravljavca,
*Postavlja novo zbirko podatkov.

(1) Z denarno kaznijo najmanj 25.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek:

24. člen
(kazenska določba)
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določene na način, predpisan pred uveljavitvijo teg8^)*
Le izjemoma se lahko na pisno zahtevo državljana
Slovenije določi nova identifikacija, če mu ni bila dow
Republiki Sloveniji.
t ki
(2) Posameznikom iz 1. odstavka 25. člena tega zakon* ^
osebna identifikacijska številka še ni bila določen«' ■
določi najpozneje v roku dvanajstih mesecev od uve')
tega zakona.

1. upravljavec zbirke podatkov, ki ne uporablja emšoja v zbirki
podatkov, ki jo vodi o posamezniku na podlagi zakona (1.
odstavek 9. člena);
2. pravna oseba, ki ob pridobivanju emšoja ne navede zakonske podlage ali namena pridobivanja emšoja oziroma ob
pridobivanju emšoja s pisno privolitvijo, posameznika ne seznani z namenom (3. odstavek 9. člena);
3. upravljavec zbirke podatkov iz 13. člena, če ne posreduje
podatkov upravljavcu CRP-ja v predpisanem času, obliki ali
brezplačno (14. člen).

(3) Vpis manjkajočih identifikacij so upravljavci *iS5
kov dolžni opraviti najpozneje v roku dvanajstih mes®c
uveljavitve tega zakona.

(2) Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek iz prvega odstavka tega člena odgovorna oseba
upravljavca zbirke podatkov oziroma druga odgovorna oseba,
ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.

27. člen
(prehodno obdobje upravljanja CRP-ja)

VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Statistični urad Republike Slovenije upravlja CRP najdlj®đ
izteka roka, določenega z zakonom o državni statistiki-

25. (len
(pridobivani« manjkajočih podatkov)

28. člen
(rok za predpis vlade)

(1) Upravljavec CRP-ja vodi in vzdržuje CRP na osnovi sedanjih podatkov. Manjkajoče podatke o tujcih in podatke o
državljanih Republike Slovenije, ki so začasno prijavljeni v
Sloveniji oziroma odsotni iz Slovenije, pridobi od pristojnih
organov, ki vodijo zbirke podatkov s področja notranjih
zadev, zdravstva, pokojninskega in invalidskega zavarovanja
ter davkov.

Uredba iz 21. člena tega zakona se izda najpozneje v
stih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

dva""

29. člen
(prenehanje uporabe oziroma veljavnosti)

(2) Upravljavec CRP-ja pridobi manjkajoče podatke iz 4.
alineje 13. člena tega zakona od pristojnih upravnih organov
za notranje zadeve najpozneje v dveh letih od uveljavitve tega
zakona.
(3) Do vzpostavitve registra stavb in stanovanj se podatki o
prebivališču v Republiki Sloveniji spremljajo do ravni hišne
številke z dodatkom k hišni številki oziroma do ravni drugačne
prostorske identifikacije.

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo up°jSt
določbe zakona o uvedbi matične številke občanov (u ^
list SFRJ, 58/76) in določbe zakona o enotnem registru P
valstva (Uradni list SFRJ, 24/86) v zvezi s 4. členom Usta* ^
zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojno1 ^
neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 'p #
preneha pa veljati zakon o enotni matični številki ofc
(Uradni list SRS, št. 1/80).

(4) S podatki o šolski izobrazbi in poklicih se CRP dopolni, ko
bo možno podatke povezovati z evidencami iz šeste alineje 1.
odstavka 13. člena, vendar najpozneje v dveh letih od uveljavitve tega zakona.
26. člen
(prehodno stanje Identifikacij)

(2) Dokler ne bodo izdani predpisi iz 10. in 21. člena
zakona, se uporabljajo dosedanji izvršilni predpisi.

(1) Identifikacije, določene pred uveljavitvijo tega zakona, se
praviloma ohranijo tudi po njegovi uveljavitvi, če so bile

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

30. člen
(veljavnost)

OBRAZLOŽITEV
1.
Državni zbor Republike Slovenije je na 23. seji z dne 25. 7.
1994 opravil prvo obravnavo in sprejel Predlog zakona o
CRP-ju (EPA 669). Ugotovil je, da je gradivo ustrezna podlaga za pripravo zakona za drugo obravnavo. Državni zbor je
predlagatelju naložil, da naj do druge obravnave prouči nujnost ohranjanja enotne matične številke občana (emšo) oziroma omeji njeno preširoko uporabo ter prouči primernost
prenosa upravljanja CRP-ja na Ministrstvo za notranje
zadeve, poleg tega pa naj upošteva tudi druga stališča in
sklepe ter smiselno upošteva predloge Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve Državnega zbora RS.

13. člena je dodano besedilo oziroma evidence na dru9
področjih, s čimer je ta alineja redakcijsko usklajena s
alineo 3. člena.
K'*
Med redakcijske izboljšave štejemo tudi drugačen na!ls0<
tičnega
poimenovanja
EMŠO-ja
in
sicer
zapis
z
{
črkami, z malo začetnico in s podaljšavo z -j- emšo, e
emšoju ter z izgovorjavo z naglašenim -o emšo. Za
poimenovanje smo se odločili na podlagi mnenja s'.Lg}r
Prav tako smo z namenom pravilnejšega slovenskega »
nja izraz upravljalec zamenjali z izrazom upravljavec.

Besedilo predloga zakona, ki ga je predlagatelj pripravil za
drugo obravnavo, je dopolnjeno s stališči in sklepi Državnega
zbora, upoštevajoč predloge Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve, ter redakcijsko izboljšano. Redakcijske izboljšave so v tretji alinei 3. člena, drugem odstavku 5. člena,
drugem odstavku 6. člena, četrti alinei drugega odstavka 8.
člena, tretji in dvanajsti alinei 9. člena, peti in sedmi alinei 13.
člena in v drugem odstavku 25. člena. Na koncu sedme alinee
poročevalec, št. 32

Predlagatelj je ponovno proučil nujnost ohran/anja ^«1
ugotovil, da je nujno emšo ohraniti. S tem bo s
zagotovljeno enolično identificiranje posamezini„
pa bo tudi kontinuiteta dela pri upravljavcih zbirk poda ^
že uporabljajo emšo kot identifikacijo v svojih zbir*
datkov.
Tudi za nadaljnji razvoj registrske usmeritve Slovemi
28

*
it<f

je n
9J\° nordijskih zgledih začel že v sedemdesetih letih - je
*var*Uino oclat
P°treben- Emšo omogoča, da CRP deluje kot
Wf0
' P
kov o prebivalstvu: podatki se iz različnih
0 v
"ski s,e><a
i
CRP,
na enem mestu kontrolirajo, popravljajo,
Vbnifl6'0 'n shraniuiei° ter enega mesta razpošiljajo upoCop
k'
imajo
za
to zakonsko podlago. Shema delovanja
nH
~ja je v prilogi.

l)t

opravljenih aktivnostih. V primeru, da bi prevladala odločitev
o določitvi drugega upravljalca, bi bilo potrebno spremeniti
Zakon o državni statistiki, vse do sedaj opravljene aktivnosti v
zvezi s prenosom pa bi bile izničene.
Glede na navedeno predlagatelj meni, da je prenos na Ministrstvo za notranje zadeve, kot bodočega upravljalca CRP-ja,
primeren.

9aifii °vmejili moreb'tno preširoko uporabo emšoja, je predla9. členu taksativno navedel upravljavce zbirk podat0(J * določenih področij, ki morajo uporabljati emšo. Ni
ta da°dati, da je na navedenih področjih emšo že v uporabi
. °™ je postal nepogrešljiv za vodenje in vzdrževanje zbirk
Podatki o prebivalstvu.

lit'
tf

4.
Kratka obrazložitev členov, ki so bili spremenjeni oziroma
dopolnjeni v skladu s Stališči in sklepi Državnega zbora in z
mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve:

p

Wlagatelj meni, da so za zaščito evidenc varovalni mehana or
avn'
9anizacijski
in programsko-tehnični
ravni ter
K > /" kontrole
nujno potrebni.
Nekateri so vključeni
ženav
l9 °nu o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 8/90 in
lika Se bo,i pa notranja zaščita evidenc z lastnimi identiitvf ose n številkami opredeljena v Predlogu zakona o var0rf vne ba ih podatkov - druga obravnava (Poročevalec
iisgf 9 zbora RS, št. 1/96). Sprejet je koncept, da naj se za
podro e na
(šol
^i '
katerem
se obdelujejo
osebni podatki
>' Krti h ', zaposlovanje,
zdravstvo,
statistika, notranje
zadeve
obl ku
Ois
i /ejo posebne identifikacijske številke, ki med seboj
° neposredno povezljive. Predvideva pa, da bi bile te šte*e prevedljive v emšo, tako da bi emšo služil samo v
Port°valne namene. V tem primeru pooblaščeni uporabnik
Por* 0W n,kdar ne bi imel neposrednega dostopa do zbirk
i petkov, temveč bi moral upravljavec zbirke vedno sam
podatke skupaj s prevodom emšoja zaradi možnosti
°aljnjega povezovanja.

K 6. členu:
Na predlog Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve je
določba drugega odstavka redakcijsko izboljšana. S tem je
osebna identifikacijska številka določena kot identifikacija
posameznika in povezovalni znak za evidence, ki se vodijo o
prebivalstvu, pomaga pa tudi pri uresničevanju pravic in
obveznosti posameznika. Torej identifikacija ni namenjena le
vodenju in vzdrževanju zbirk podatkov, ki jih vodijo državni
organi in drugi, ki imajo za to zakonsko podlago, temveč tudi
posameznikom za lažje in hitrejše uresničevanje pravic (na
primer pravica do pokojnine in otroških dodatkov, zdravstvenega zavarovanja in podobno).

fg'° " Predlogu zakona o CRP-ju ni treba vgraditi dodatnih
n
ne °L,va[mel
'h mehanizmov,
kar pa seveda še ne pomeni, da jih
tudi
ile a '
bodoči upravljavec CRP-ja - na podlagi 12.
(. " vPredloga zakona o varstvu osebnih podatkov. Poleg
CRP-ju ni specifičnih podatkov, ki bi jih bilo treba
CR0pVa-'a le2 resek
internimi vmesniki, saj predstavljajo podatki
gre
P
vsebin
zbirk podatkov
o prebivalstvu,
torej
i za najosnovnejše
podatke,
ki jih potrebujejo
uporabniki.
Pa
vsekakor
ne
pomeni,
da
upravljavci
drugih
zbirk
ne
bi
v
ibi°ualisssv
Pecifičnih podatkov, ki jih potrebujejo samo za svoje
do
ojimi notranjimi oznakami. Zato je določba 9. člena
j P°injena z novim četrtim odstavkom, v skladu s prvo alineo
■ 'očke Stališč in sklepov Državnega zbora.

- Racionalizacija postopkov določanja emšojev novorojenim: po sedanji ureditvi poteka določitev tako, da porodnišnica pošlje obrazce o rojstvu matični službi, pristojni za
območje, kjer je porodnišnica. Ta posreduje obrazce upravljavcu CRP-ja, ki določi emšoje najpozneje v roku treh dni.
Za to so zlasti potrebni podatki o datumu in kraju rojstva,
spolu in vitaliteti, za pravilnost teh pa je pristojna porodnišnica. Obrazci se vrnejo isti matični službi, ki jih v roku dveh
mesecev ponovno pošlje upravljavcu CRP-ja, tokrat z vsemi
preverjenimi podatki, za katere je pristojen matičar. Po predlagani rešitvi bi skrajšali pretok podatkov in še skrajšali rok za
določitev emšojev.

^redlagatoij tudi meni, da je natančna zakonska opredelitev v
vl?- 3 tem, kateri podatki se pod nobenimi pogoji ne smejo
l^evati v mrežo podatkov, vsebovana že v rešitvah Predteo zakona ° varstvu osebnih podatkov (4. člen). Na podlagi
off zakona se namreč v CRP-ju ne bodo zbirali posebej
, outijivi podatki o posamezniku, temveč le osnovni identifi*adiski podatki.

- Porodnišnica bi potrebovala emšoje takoj po rojstvu, torej
še pred odpustom matere in otroka. Po sedanji ureditvi to
namreč ni tako, saj je postopek kljub kratkim rokom za porodnišnico predolg. V bodoče bi torej upravljavec CRP-ja, ki
sicer določa emšoje, porodnišnico pooblastil za določanje
emšojev za novorojene in tudi za neposredno vzdrževanje
podatkov, za katere je porodnišnica pristojna (datum in kraj
rojstva, spol in vitaliteta).

r

K 7. členu:
Upoštevana je 5. točka iz Stališč in sklepov Državnega zbora
RS: s to določbo je omogočeno, da se emšo novorojenemu
določi takoj po rojstvu, v zdravstveni ustanovi. To je potrebno
iz več razlogov:

Tudi vprašanji inšpekcijske službe in tehnično-organizacij-

- Določitev emšoja novorojenemu takoj po rojstvu, v zdravstveni ustanovi, bo pripomogla k izboljšanju kakovosti zdravstvenih evidenc in perinatalnega informacijskega sistema ter
k boljši usklajenosti zdravstvene statistike z demografsko
statistiko.

ial^0ra>azavarovanja
osebnihpodatkov
podatkov
o varstvu osebnih
(12.stain rešeni
25. do v27.Predlogu
člen).
3.
to ko
Prs*'a30'0 s
^ tališč in sklepov Državnega zbora je
Cftp 9atelj
ponovno preučil primernost prenosa upravljanja
a
not ' na Ministrstvo za notranje zadeve. Ministrstvo za
»*nje zadeve je upravni organ, pristojen za sistem in delos
lo t dr*avne uprave, upravne notranje zadeve in javno varm. * (9. člen Zakona o organizaciji in delovnem področju
lari ^tev. Uradni list RS, št. 71/94). Ministrstvo za notranje
°ev
načrtuje, da bo CRP vodila samostojna organizacijska
0, e
a, ki bo organizacijsko ločena od ostalih služb.

K 8. členu:
Upoštevano je mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve za razumljivejšo formulacijo Modula 11, ki je matematična metoda za izračun kontrolne številke emšoja. Ta je
sestavni del emšoja in služi za preprečevanje napak in za
kontrolo. Kontrolna številka je nujno potrebna za uresničevanje varstva inforrr\acijske zasebnosti posameznika, saj preprečuje napačno uporabo identifikacij, izključuje pa tudi nepravilno identifikacijo osebe.

aga tel j dodaja, da je Državni /bor RS v 59. členu Zakona
Oržavni statistiki (Uradni list RS, št. 45/95) določil, da se
Zne e v rol<u treh let ocl
^0rt°
i
uveljavitve tega zakona prenese
iJlenie in vzdrževanje CRP-ja na Ministrstvo za notranje
6 ter v roku
Pra»losa, Vladi in Državnemu
testih mesecev
pripravi
operativni
načrt
zboru RS
pa predloži
poročilo
o
.
i

K 11. členu:
V skladu s 6. točko Stališč in sklepov Državnega zbora RS
podatek o narodnosti ni več vključen med podatke CRP-ja.
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zbirk podatkov, ki posredujejo upravljavcu CRP-ja P0<*'9 v
za določitev emšojev, da jih morajo posredovati najpozM ^
treh dneh po rojstvu, po priselitvi ali pa po ugotovitvi,
oseba še nima emšoja.

Ni pa upoštevana 4. točka Stališč in sklepov Državnega zbora
RS. Predlagatelj je proučil možnost izključitve emšojev družinskih članov iz CRP-ja in nadomestitve z drugimi podatki
za statistične namene. Predlagatelj meni, da ni podatka, ki bi
lahko nadomestil identifikacijo, saj potem ni več možnosti za
izmenjavo in povezovanje podatkov, kar je nujno pri registrski
usmeritvi Slovenije. Posebej pa je treba poudariti, da emšoji
družinskih članov v CRP-ju niso potrebni samo za statistične
namene, temveč tudi za različne potrebe socialnega skrbstva
(na primer evidence o prejemnikih otroških doklad in drugih
socialnih pomoči).

K 24. členu:
;e
Kazenske določbe (24. do 26. člen) so upoštevajoč ^ \
Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve združen
enem členu, vsi nadaljnji členi pa so zato preštevilčeni-

K 13. členu:
Upoštevajoč mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne
zadeve je zadnja alinea prvega odstavka te določbe izločena v
samostojni drugi odstavek in jasneje opredeljena, dosedanji
drugi odstavek pa postane tretji.

K 25. členu:
ne
Upoštevajoč mnenje Sekretariata za zakonodajo in Pra' .
zadeve je popravljen drugi odstavek te določbe. Na novo
oblikovano pridobivanje manjkajočih podatkov o tujci.
začasno prijavljenih osebah. Upravljavec CRP-ja jih bo P
dobil od pristojnih upravnih organov za notranje zpdeve »
pozneje v dveh letih od uveljavitve tega zakona.

Dopolnitev oziroma sprememba te določbe je posledica upoštevan/a 5. točke Stališč in sklepov Državnega zbora RS;
nanaša se na možnost določitve emšoja novorojenemu takoj
oo roistvu - v zdravstveni ustanovi (7. člen predloga tega
zakona) Rešitev te določbe zavezuje pristojne zdravstvene
ustanove, ki določilo emšoie za novorojene, in upravljavce

K 26. členu:
<
. .. jn
Spremenjen je glede na mnenje Sekretariata za zakonodaj .
pravne zadeve, tako da je nedvoumno določena izjema, * .
se lahko določi nova identifikacija. To pride v poštev
n
sočasni izpolnitvi treh predpostavk: pifne zahteve Pos mio
nika, da gre za državljana Republike Slovenije in da mu ew
ni bil določen v Republiki Sloveniji.

»(1) Uporabniki, ki uporabljajo CRP za vzpostavitev no
zbirk oziroma za tekoče vodenje in vzdrževanje z zak°yeqa
predpisanih zbirk, so upravljavci zbirk podatkov iz pf* »,
odstavka 9. člena tega zakona in drugi, ki imajo za to za*
sko podlago.

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
1. amandma k 5. členu:
V drugem odstavku 5. člena se v zadnjem stavku za besedo
sistemu postavi zaklepaj, besedi po Gaus-Krugerju pa se
črtata.

(2) Uporabniki osebnih podatkov, ki imajo zakonsko
za pridobivanje podatkov in uporabniki, ki so pooblašča ^
osebno pisno privolitvijo posameznika, na katerega
:0
podatki nanašajo, pa v zakonu oziroma pooblastilu n!Te(1i,
konkfttno opredeljenih podatkov, do katerih so upravtc1
imajo pravico iz CRP-ja dobiti naslednje podatke: reD
i" ®,
priimek, kraj rojstva, leto rojstva, spol, državljanstvo, P
lišče in vrsta prebivališča.«

Obrazložitev:
Sprememba te določbe ne vpliva na pomen pojma prebivališče. Predlagatelj je prišel do zaključka, da ni potrebno navajati imena državnega koordinatnega sistema zaradi možnosti
njegove spremembe.

Obrazložitev:

2. amandma k 11. členu:

Sprememba te določbe je posredno posledica upoštevanj®^
točke Stališč in sklepov Državnega zbora RS, ta se odraza
v spremenjenem 9. členu, v katerem je jasno opredeljeno, (
mora uporabljati emšo. Glede na dejstvo, da so upora D ,
CRP-ja hkrati tudi vsi tisti, ki uporabljajo emšo (ob 'Zpo'"'^
predpostavki, da imajo za to ustrezno pravno podlago). s
bili mnenja, da je odvečno podvajanje uporabnikov CRP-J

Iz 11. člena se črtajo tretja, četrta in deseta alinea.
Obrazložitev:
Tretja in četrta alinea se nanašata na datum rojstva in spol.
Predlagatelj meni, da je podvajanje podatkov v CRP-ju nepotrebno, saj sta datum rojstva in spol že zajeta v emšoju, ki je
tudi eden od podatkov CRP-ja. Potrebna sta sicer za določitev emšoja ob rojstvu, priselitvi oziroma ob vpisu posameznika, kateremu emšo ni bil določen, vendar je to natančno
opredeljeno že v 7. in 8. členu. Zato se oba podatka lahko
črtata iz 11. člena.

Predlagatelj ugotavlja, da v marsikaterem predpisu niso ■> ,
plicitno navedeni osebni podatki, ki jih je uporabnik up
čen zahtevati od upravljavca zbirke podatkov. Namesto
*
kretne opredelitve podatkov je ponekod uporabljena tenbnjK
generalne klavzule tako, da je določeno, da ima u pozrao ^
pravico pridobiti podatke, ni pa določeno, katere. ,aK®*njh
praksi prihaja do problemov v zvezi z interpretacijo ®0v
določb. Namen drugega odstavka tega amandmaja jeoZ
ravg
tem, da se odpravijo takšne interpretacijske težave ' „0da se natančno opredeli obseg podatkov, do katerih
rabnik upravičen, če to ni eksplicitno opredeljeno v za*
oziroma v pooblastilu.

Deseta alineja se nanaša na poklic. Predlagatelj meni, da se
tudi ta podatek lahko črta glede na definicijo poklica - delo,
ki ga oseba opravlja, da se preživlja. Zaradi pogostnosti spreminjanja poklicev je spremljanje teh podatkov zahtevno,
poleg tega pa tudi kakovost podatkov še ni zadovoljiva. Projekt o Klasifikacije poklicev, ki je še v fazi priprave, bo izpopolnil vrzel in omogočil boljše in točnejše spremljanje podatkov
o poklicih na izvornih mestih, od koder bodo upravljavci zbirk
podatkov, ki potrebujejo poklic, ta podatek tudi črpali.

4. amandma k 24. členu:
24. člen se spremeni tako, da se glasi:

Zaradi črtanja podatka o poklicu iz tega člena se črtata tudi
besedi in poklicih iz šeste alinee 1. odstavka 13. člena.

(1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznu|0
prekršek:

3. amandma k 23. členu:

1. upravljavec zbirke podatkov, ki ne uporablja emšoja v zbi^
podatkov, ki jo vodi o posamezniku na podlagi zakon
odstavek 9. člena);

23. člen se nadomesti z novim 23. členom, ki se glasi:
poročevalec, št. 32
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■Pravna oseba, ki ob pridobivanju emšoja ne navede zakonb podlage ali namena pridobivanja emšoja oziroma ob
pridobivanju emšoja s pisno privolitvijo posameznika ne sezoni z namenom (3. odstavek 9. člena);
^upravljavec zbirke podatkov iz 13. člena, če ne posreduje
podatkov upravljavcu CRP-ja v predpisanem času, obliki ali
Orezplačno (14. člen).

Na koncu drugega odstavka 29. člena se doda dvopičje in
besedilo:
- Pravilnik o vodenju in vzdrževanju centralnega registra
prebivalstva Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/92),
- Pravilnik za izvajanje zakona o enotni matični številki občanov (Uradni list SRS, št. 7/80),
*
- Pravilnik o načinu določitve enotne matične številke tujcev
(Uradni list SFRJ, št. 43/80),
- Navodilo o načinu določitve kontrolne številke enotne
matične številke občanov po modulu 11 (Uradni list SFRJ, št.
36/77),
- Uredba o enotnem načinu zagotavljanja podatkov o občanih za enotni register prebivalstva in o enotnem načinu vodenja registra (Uradni list SFRJ, št. 70/86).

nr
? 5)enarno
kaznijoodstavka
najmanj tega
50.000
tolarjev
se kaznuje
za
P ekršek
iz prvega
člena
odgovorna
oseba
"Pravljavca
zbirke
podatkov
oziroma
druga
odgovorna
oseba,
stor
" prekršek iz prejšnjega odstavka tega člena.
Obrazložitev:
Od prve obravnave predloga zakona (Poročevalec Državnega
a;?
$t. 211 z dne 26. 5. 1994) sta nastala dva zakonska
predloga, ki sta v neposredni povezavi s kazenskimi določbami tega predloga zakona. To sta predlog Zakona o prekršit, - EPA 1146 - prva obravnava in predlog Zakona o
varstvu osebnih podatkov (ZVOP) - druga obravnava (Poročevalec Državnega zbora RS, št. 30, z dne 29. 06. 1995 in št. 1,
9 11
kr«?
'
Glede
na ocenjeno
družbeno
nevarnost
"sitev informacijske
zasebnosti
posameznika
predvidevata
°a zakonska predloga veliko višje denarne kazni, kot so bile
predvidene v predlogu zakona o CRP-ju. Zato je razlog za
»Preiem
tega amandmaja medsebojna uskladitev višine predV|
denih denarnih kazni.

Obrazložitev:
Prenehanje uporabe emšojev v evidencah in listinah iz 6
člena Zakona o enotni matični številki občanov (Uradni list
SRS, št. 1/80), bi onemogočilo vodenje teh evidenc oziroma
listin ter v celoti onemogočilo povezavo z drugimi evidencami.
Kot primer nujnosti sprejema tega amandmaja predlagatelj
navaja zemljiški kataster. Zaradi ročnega vodenja zemljiške
knjige se v zemljiškem katastru vodijo tudi podatki o lastnikih
in se v povezavi s CRP-jem in Poslovnim registrom tudi
vzdržujejo. Izpad pravice do uporabe emšoja bi v večji meri
povzročil neuporabnost podatkov zemljiškega katastra za
določitev davka od kmetijstva, kakor tudi neuporabnost
podatkov zemljiškega katastra za dohodnino - izračunano na
osnovi katastrskega dohodka.

5

- amandma k 29. členu:

Prvi odstavek 29. člena se dopolni tako, da se glasi:
rt'2 dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati
Ikt or- zakona
,° "vedbi matične številke občanov (Uradni
76 in
i/J
7S®'
določbe
zakona
o enotnem
registru
prebiaistva
(Uradni )list SFRJ,
24/86)
v zvezi
s 4. členom
Ustavnega
akona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in
neodvisnosti Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1
Preneha pq veljati zakon o enotni matični številki občanov
(Uradni list SRS, št. 1/80), razen 6. člena, ki ostane v veljavi do
01
• 12. 1998.

Predlagatelj meni, da je obdobje do 31. 12. 1998 realno, torej
dovolj dolgo za zagotovitev ustrezne zakonske podlage za
upravljavce tistih zbirk podatkov, ki je še nimajo. Predlagatelj
je v drugem odstavku 29. člena natančno opredelil, kateri
dosedanji izvršilni predpisi se uporabljajo do izdaje novih
izvršilnih predpisov.
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CRP - VOZLIŠČE PODATKOV O PREBIVALSTVU
SURS

februar 1996

PORODNIŠNICE

druge ZDRAV.
USTANOVE

MATIČNE
KNJIGE
ROJENIH

MATIČNE
KNJIGE
UMRLIH

rojstva,
vpis v RMK,
dol. emšojev

smrti

GEODETSKA
UPRAVA RS

REGISTRI
STALNEGA
PREBIVAL.

MATIČNE
KNJIGE
POROČENIH

selitve,
dol. emšojev,
popravki

OKROŽNA
SODIŠČA

REGISTER
TERITOR.
ENOT

razveze

teritorialni
podatki

POSAMEZNIK1

SURS
demogr., popisi,
ankete, stat.reg.
Poslovni register

MF
Davčni register,
davčne evidence

UNZ
volilni imen.
spiski preb,.

MO
Register
obveznikov

ZDRAVSTVO
rojstva, smrti,
zdr. registri

MDDSZ
Reg. ne/zaposl.
Prejem.soc.pod,

GURS
Zem.kataster
Kat. zgradb

ZPIZ
Matična
evidenca

MP
Sodni reg., Zem.
knj., sodne evid.

zavarovanci
zavezanci

LOKALNA
SAMOUPRAVA
obč. evidence

DRUGO
na osn. zakona, pisne privolitve posameznika

' posameznik ni niti neposredni vir podatkov, niti uporabnik, ima pa pravico do vpogledu do podatkov, ki se o njem
zbirajo
poročevalec, št. 32
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Svet Evrope1

temah, kot so npr. AIDS, mediji, genetika, pomen samoregulacije na področju varstva podatkov itd., prispeva k razumevanju pomena teh vprašanj in njihovem razširjanju med vse
predstavnike vlad držav članic, pa tudi med opazovalce iz
različnih mednarodnih organizacij in med predstavnike držav,
ki niso članice Sveta Evrope. Pri tem je očiten pomen primerjalnega pristopa in različnih izkušenj, zaradi česar se ubirajo
različne poti za reševanje postavljenih problemov.
Včasih menjavanje izkušenj sproži natančnejše obdelovanje
posameznih specialnih vprašanj, npr. s strani posebnih delovnih skupin, ki dqbijo mandat za proučitev določenega problema in poročanje o mogočih rešitvah. Takšen pristop je bil
izbran za reševanje dilem, pred katere so bile države članice
postavljene zaradi uvajanja novih tehnologij v obdelavo
podatkov. V teh primerih je ustrezneje objavljati izsledke
delovnih teles in njihove sklepe, kakor pa pripravljati osnutke
priporočil v obliki natančnega pravnega besedila (glej npr.
študijo Sveta Evrope z naslovom »Nove tehnologije - izziv
varstvu podatkov«).
Prav na takšen način se je bilo treba spoprijeti tudi s problemom uvajanja in uporabe osebnih identifikacijskih številk (v
nadaljevanju: OIŠ) oziroma s težavami, ki jih povzroča uvajanje teh številk glede varstva podatkov. Glede menjavanja
izkušenj oziroma stališč o OIŠ je Odbor strokovnjakov ugotovil, da to vprašanje nikakor ni nevtralno v razmerju do problema varstva osebnih podatkov. V zvezi s tem so se izkristalizirali različni pomisleki držav, članic Sveta Evrope. Ta ugotovitev se ne nazadnje odraža tudi iz odgovorov na vprašalnik,
ki ga je Odbor uvodoma zbral od vlad držav, članic Sveta
Evrope. Namen tega vprašalnika je bil poizvedba o naslednjem:

Uvedba in uporaba osebnih identifikacijskih številk: problemi varstva podatkov 2
Računalniki in pravo3
študija, ki jo je pripravil Odbor strokovnjakov za zaščito
podatkov (CJ-PD) po pooblastilu Evropskega odbora za
sodelovanje na področju prava (CDCJ)
Tiskarna Sveta Evrope, 19914
' Council of Europe.
* Angl. »The introduction and use of personal identification numbers:
the data protection issues-.
3
4 Zbirka: Computers and law.
Council of Europe Press, 1991.
Vsebina
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Uvod
Prvo poglavje:
Osebne identifikacijske številke - delovna definicija;
področja, na katerih se OIŠ lahko uporabljajo; načini, kako
se lahko oblikujejo OIŠ, sedanje usmeritve
Drugo poglavje:

a. ali obstaja in kakšna je nacionalna zakonodaja, ki se
nanaša na uvajanje in uporabo OIŠ;

1. Ugotovljene prednosti in razlogi za uporabo OIŠ
2. Ugotovljene nevarnosti za posameznika
Tretje poglavje:

b. zaradi katerih razlogov se nekatere države članice niso
odločile za uvedbo sistema OIŠ;

Analiza pravnih vidikov zaščite posameznika ob uvedbi in
uporabi Oiš

c. kakšni so problemi v zvezi z varstvom podatkov, ki so
nastali v nekaterih državah članicah z uvedbo in uporabo OIŠ.

Sklepi in predlogi, ki jih morajo upoštevati odgovorni za
politiko na področju zaščite podatkov kakor tudi javne oblasti pri OIŠ

Odbor strokovnjakov je ocenil, da je vredno analizirati te
probleme zaradi bogastva informacij, ki jih je zbral kot odgovor na vprašalnik, kakor tudi zaradi pomembnih izhodišč o
tako kočljivem vprašanju, kot je uvajanje in uporaba OIŠ.
Ravno zato je Odbor strokovnjakov oblikoval ožjo skupino
izvedencev, sestavljeno iz predstavnikov Nemčije, Nizozemske in Švedske, z nalogo, da poglobljeno razišče vse probleme, ki se pojavljajo z uvajanjem in uporabo OIŠ pri politiki
varstva podatkov. Ta študijska skupina je delala med 12. in 13.
junijem 1989 ter je izpolnila nalogo, ki ji jo je zaupal Odbor
strokovnjakov na svoji plenarni seji. Skupina je pripravila
poročilo v sodelovanju s Sekretariatom Sveta Evrope. V njem
so povzete tako informacije iz vprašalnika, ki so ga izpolnile
države, članice Sveta Evrope, kakor tudi izkušnje članov
Odbora strokovnjakov.

Uvod
Prispevek Odbora strokovnjakov za zaščito podatkov
(CJ-PD) k oblikovanju in pojasnjevanju mednarodne politike
na tem področju se ne omejuje izključno na proučevanje
pravnih instrumentov za varstvo podatkov. Res je, da je priprava (dne 28. januarja 1981) svetovno edino zavezujočega
pravnega dokumenta o varstvu podatkov - Konvencije o
varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelovanje
osebnih podatkov (»konvencija o varstvu podatkov«) - še
vedno največji dosežek tega Odbora. Ne glede na to pa ni
manj pomembno uspešno prizadevanje Odbora za zagotovitev smernic za izvajanje politike varstva podatkov na posameznih specialnih področjih. Šest priporočil, ki jih je sprejel
Ministrski odbor Sveta Evrope, pokriva različna področja, na
katerih prihaja do obdelovanja osebnih podatkov, kar priča o
marljivosti, s katero Odbor strokovnjakov obravnava posamezna področja (Priporočila: št. R(81)1 s področja avtomatskih medicinskih bank podatkov; št. R(83)10 s področja znanstvenoraziskovalnega dela in statistike; št. R(85)20 s področja
neposrednega trženja; št. R(86)1 s področja socialnega varstva; št. R(87)15 s področja policijskih zadev; št. R(89)2 s
področja zaposlovanja ter št. R(90)19 s področja plačevanja in
drugih povezanih zadev).

Pomembno je poudariti, da je bila študijska skupina, ki je
pripravila poročilo, namerno sestavljena iz članov treh omenjenih držav, članic Sveta Evrope. V njej je bil en član iz
države, v kateri večnamensko OIŠ razumejo kot veliko nevarnost za varstvo informacijske zasebnosti posameznika (Nemčija); en član iz države, v kateri so večnamensko OIS dolgo
dopuščali, potem pa so se usmerili v omejevanje njene široke
uporabe (Švedska), ter en član iz države, v kateri so bile OIS
za posamezne namene dolgo v uporabi, z novo zakonodajo
pa jih namerava razširiti oziroma uporabljati še širše kot
doslej (Nizozemska). Posvetovanje študijske skupine gre tako
onkraj treh jurisdikcij oziroma pravnih ureditev teh držav.
Sklepe, ki so vsebovani na koncu te študije, naj bi uporabljale
vse vlade in organi, ki so odgovorni za oblikovanje državne
politike v zvezi z varstvom podatkov in izvajanje ustreznih
predpisov. Še več, upati je, da bodo imeli korist od ugotovitev
ter od predlaganih načinov reševanja problemov, ki so prikazani na primerjalni način. Odbor strokovnjakov za zaščito
podatkov verjame, da bo ta študija pomembno prispevala k
razpravam o varstvu podatkov v Evropi.

Delo Odbora strokovnjakov presega samo pripravo pravnih
tekstov (konvencij in priporočil). Njegov prispevek k razpravam o varstvu podatkov moramo presojati tudi z vidika koristnega menjavanja različnih izkušenj, o katerih ti strokovnjaki
razpravljajo na svojih plenarnih sejah, ki se jih udeležujejo
vsaj vsaki dve leti. Menjavanje izkušenj oziroma informacij o
33
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Prvo poglavje:

Ciper

Osebne identifikacijske številke - delovna definicija;
področja, na katerih se OIŠ lahko uporabljajo; načini,
kako se lahko oblikujejo Olš; sedanje usmeritve
Pripravljaci osnutka tega poročila razumejo OIŠ kot sredstvo
za identifikacijo posameznika v administrativni zbirki podatkov. Vendar to ne pomeni, da se OIŠ ne uporabljajo tudi zunaj
področja izvajanja funkcij javnopravnih organov. OIŠ so primerne za dostop do širokega spektra služb na področju
zasebnega sektorja - npr. v obliki številk bančnih računov,
številk članov različnih klubov, številk članov knjižnic ali drugih številk, ki so dodeljene posamezniku zato, da se mu
omogoči pooblaščen dostop do sistema za obdelovanje
podatkov v zasebnem sektorju. Poročilo se sprva ni nanašalo
na OIŠ za posamezne namene oziroma OIŠ po načelu »ena
aktivnost - ena številka« na področju zasebnega sektorja.
Fokus tega poročila je usmerjen na OIŠ, ki jih dodeljujejo
javnopravni organi za administrativne namene, in ki se lahko
uporabljajo (s pooblastilom ali brez njega) tudi v zasebnem
sektorju.

Glavne OIŠ za posebne namene, ki jih uporablja javna uprav*
so:
a. številka socialnega zavarovanja,
b. številka osebne izkaznice,
c. številka vozniškega dovoljenja.
Številka osebne izkaznice se uporablja tudi za pobirani8
dohodnine.
Ti identifiktorji se veliko uporabljajo tudi v zasebnem sektori"'
največ v bančništvu, tako za vodenje bančnih računov kako'
tudi za vodenje plačilnih kartic.
Danska
Zakon iz leta 1968 je uvedel univerzalno desetmestno številko,
sestavljeno iz datuma rojstva, zaporedne številke in kontroli®
številke. Podatki o prebivalcih Danske se vodijo v Centralne?
registru prebivalstva, vsakega posameznika pa lahko identificirajo s pomočjo navedene OIŠ. V registru so shranjeni najpo*
membnejši identifikacijski osebni podatki o vseh prebivalcih
Podatke lahko uporabljajo upravna telesa in zasebne institucije na predpisani način. Uporaba podatkov je v javnem seKtorju dokaj široka. V zasebnem sektorju je uporaba OIŠ omejena v skladu z določbami zakona o registrih na področju
zasebnega sektorja; to je na Danskem zakon o varstvu osebnih podatkov na tem področju.

OIŠ v nekaterih državah pomenijo univerzalne večnamenske
identifikatorje posameznikov. Zato je mogoče reči, da se
lahko OIŠ uporablja tako za administrativne namene kakor
tudi pri obdelavi podatkov v zasebnem sektorju. Ena in ista
številka se tako lahko uporablja kot davčna številka, številka
potnega lista, številka vozniškega dovoljenja, hkrati pa je
ključ za dostop do nekaterih dobrin in storitev, ki jih zagotavlja zasebni sektor. Takšna OIŠ temelji na monolitnem razumevanju javne uprave. Po drugi strani pa ima lahko omejeno
uporabo - npr. samo za vodenje davčnih zbirk podatkov, za
določanje upravičenosti do socialne pomoči ali kot sredstvo
za identifikacijo imetnikov potnih listov oziroma imetnikov
nekaterih drugih identifikacijskih dokumentov. V tem smislu
je posameznik lahko nosilec različnih identifikatorjev za
različne upravne namene. Načelo funkcionalne ločitve utemeljuje omejitev uporabe OIŠ za posamezna upravna področja.

Finska
Na Finskem so bile osebne identifikacijske številke uvedene v
šestdesetih letih tega stoletja. Sprva je bila uporaba teh številk načrtovana za socialno zavarovanje. Univerzalna OIS I®
sestavljena iz desetih številk in pomišljaja. Prvih šest številk 9®
nanaša na datum rojstva osebe, naslednje tri so zapovrstna
številka, ki omogoča razlikovanje med osebami, rojenimi nfl
isti dan. Lihe zaporedne številke so rezervirane za mošk®
osebe, sode pa za ženske osebe. Zadnja številka je kontrolna-

Končno, OIŠ se lahko uporablja za identifikacijo posameznika
v registru prebivalstva ali v registru državljanskih stanj, njena
uporaba pa ni dovoljena zunaj teh posebnih namenov.

Obstajajo posebni predpisi, ki urejajo uporabo in registracij0
posameznika s pomočjo identifikacijske številke. OIŠ se uporablja v skladu s temi predpisi, npr. v registru prebivalstvaregistru nepremičnin, registru vozniških dovoljenj, kakor tuo
za vodenje evidence o kreditnih karticah. Delodajalci a®11
dolžni obveščati davčne organe o identifikacijskih številk«
svojih delavcev v zvezi z obdavčljivimi dohodki.

Upoštevajoč stanje na tem področju v posameznih državah,
članicah Sveta Evrope, je mogoče opisati načine, po katerih
se oblikuje in uporablja OIŠ, kakor tudi sodobne trende glede
uvedbe in uporabe teh številk.
Avstrija

Ko je bil sprejet zakon o zbirkah osebnih podatkov, je pristoji'
parlamentarni odbor svojo pozornost usmeril na razširit®*
uporabe identifikacijskih številk, kar se je začelo pojmovata
kot grožnja za informacijsko zasebnost posameznika. Z
določitev splošnih usmeritev v zvezi s tem je bilo izvedenoa
posebno raziskovanje o uporabi identifikacijskih številk n
različnih področjih. To raziskovanje je izvedel urad ombud"
smana za varstvo podatkov.
Zakon o zbirkah osebnih podatkov vsebuje splošne določb®
za varstvo podatkov in v zvezi s tem protokoliranje, uporabo
in posredovanje identifikacijske številke. V skladu s tem zakonom se lahko obdelujejo samo nujno potrebni osebni podat*
- glede na namen zbirke podatkov.

V Avstriji ni univerzalne identifikacijske številke navzlic predlogom uprave za njeno uvedbo. Obstajajo samo posebne
identifikacijske številke za posamezne upravne namene. Od
leta 1988 se številka socialnega zavarovanja lahko uporablja
za določene fiskalne namene.
Belgija
Za vodenje registra prebivalstva je v Belgiji vsakomur - ne
glede na to, ali gre za državljana ali tujca - dodeljen identifikator (identifikacijska številka). Ta številka je bila sprva uvedena zaradi izvajanja zakona o registru prebivalstva iz leta
1983, vendar je kasneje postala sprejemljiv identifikator za
veliko drugih administrativnih najnenov oziroma potreb.
Zaradi te (univerzalne) številke so pozneje postopoma opustili
uporabo vrste prej obstoječih identifikacijskih številk za posamezne namene (med njimi npr. številko socialnega zavarovanja in številko za fiskalne namene). Ta usmeritev k univerzializaciji številke iz registra prebivalstva se je uveljavila navkljub
dejstvu, da ie zakon iz leta 1983 uvedel obveznost odobritve
uporabe OIS s sprejemom posebnega kraljevega dekreta po
poprejšnjem posvetovanju s Svetovalnim
odborom za varstvo
informacijske zasebnosti posameznika.5 Ta varnostna omejitev ni vplivala na omejitev uporabe OIŠ za njene prvotne
namene.
5

Francija
Vsakomur, ki je bil rojen v Franciji, se dodeli trinajstštevilčna
osebna identifikacijska številka, ki opredeljuje posameznikov
spol, leto in mesec rojstva, departma in okrožje mesta rois
ter zaporedno številko registra, v katerem se vodijo OIS.J®
številka
je znana pod imenom registrska identifikacijska številka.7 6 OIŠ dodeljuje francoska nacionalna statistična inš"':L
cija. Poleg omenjene OIŠ je še vrsta drugih identifikacijski"
številk tako v javnem kot tudi v zasebnem sektorju. V ten
* Fra.: numero d'identification au repertoire t.j. (angl.) the index identl
fication number
,
'Angl.: The National Institute for Economic Statistics and Stuoi®
(INSEE)

Angl.: The Advisory Committee on the Protection of Privacy.
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Pnmerih pa ne gre za univerzalno, ampak za številke za
Posebne namene (npr. številka osebne izkaznice, številka
identifikacije vojaških obveznikov, bančne številke itd.). Kar
j-adeva OIŠ, kot bomo videli pozneje, so v Franciji preprečili,
°a bi postala večnamenska identifikacijska številka. Kljub
temu se lahko izda pooblastilo za njeno uporabo v drugih
sektorjih (poleg statističnega), npr. za vodenje sistema socialnega zavarovanja. Organi državne uprave želijo širšo uporabo
OIS zato, ker so ugotovili, da si s tem zmanjšujejo stroške. Ti
broški so veliko večji ob uporabi identifikacijskih številk za
Posamezne namene, npr. zaradi nujnosti prilagajanja računalniških programov. Kljub tem ugotovitvam pa francoski
državni organ za varstvo osebnih podatkov - CNIL (Državna
komisija za varstvo svoboščin na področju informatike8) sili
upravo v to, da uporablja identifikacijske številke za posamezne namene. Komisiji je uspelo prepričati Glavno davčno
"pravo,9 da je oblikovala posebno davčno (oziroma fiskalno)
številko kot nadomestek za OIŠ pri davčnih napovedih.

ved pa je dovoljeno zbirki osebnih podatkov dodajati tiste
podatke, ki se nanašajo na OIŠ, čeprav so bili dobljeni iz
registra, ki ga vodi kakšna tretja oseba.
Irska
Na Irskem ni univerzalne večnamenske OIŠ. Obstajajo samo
posamezne identifikacijske številke za določene namene, in
to kar na nekaj področjih javne uprave; npr. številka socialnega zavarovanja, ki se uporablja za natančno določene
namene. Opozoriti je treba, da ni enotne osnove za tolmačenje načina, po kkterem se oblikujejo omenjene sektorske
identifikacijske številke. V zasebnem sektorju je opazno
občutno povečanje uporabe osebnih identifikatorjev, še posebej na finančnem področju.
Opozoriti kaže na dejstvo, da na Irskem ni bilo velikih oziroma
pomembnejših javnih razprav v zvezi z ustreznostjo ali neustreznostjo uvajanja večnamenske OIŠ (seveda OIŠ, ki jo
predpiše država). Če bi se takšne javne debate razvile, se zdi
verjetno, da bi bilo treba zelo previdno pretehtati vsa vprašanja, ki se nanašajo na varstvo informacijske zasebnosti posameznika pri uporabi OIŠ.

Nemčija10
Na kratko, v tej državi ni enotne vsenamenske OIŠ. Način, po
katerem bo posameznik identificiran, je odvisen od različnih
upravnih oziroma zasebnih položajev. Poskusi uvedbe ene
same enotne OIŠ so naleteli na odklonilno stališče Bundestaga in Zveznega sodišča.

Luksemburg
Zakon z dne 30. marca2 1979 - o numerični identifikaciji
fizičnih in pravnih oseb' - predpisuje dodelitev identifikacijske številke vsaki fizični osebi (prav tako pa tudi pravnim
osebam oziroma združbam na osnovi različnih meril), ki je
rezident države Luksemburg na temelju rojstva ali priselitve
(imigracije). Enako velja tudi za vse druge fizične osebe, ki so
registrirane pri javnopravnih organih ali v inštitucijah s
področja socialnega zavarovanja - če so slednje pravno
zavezane, da uporabljajo OIŠ. To je enajstmestna označba, ki
opredeljuje: datum rojstva, spol, razlikovalni znak za osebe,
rojene na isti dan istega meseca in istega leta, zadnja pa je
kontrolna številka. Uporaba OIŠ je omejena na notranjo
upravo v javnih službah in v telesih socialnega zavarovanja oziroma na njihovo djrektno'razmerje z imetniki OIŠ. Uredba
Velikega vojvodstva z dne 7.12.1979 (ki je bila pozneje delno
spremenjena) določa potrdila, dokumente in zbirke podatkov,
v katerih je dovoljeno uporabljati identifikacijsko številko, ki
se nanaša na pravne in fizične osebe. Uredba vsebuje ponesrečeno določbo, ki dopušča upravljalcem zbirk podatkov,
pristojnim za uporabo OIŠ, da delegirajo to svojo pristojnost
na druge osebe oziroma telesa, ki izvajajo nekatere naloge v
imenu upravljalca zbirke podatkov. Rezultat tega je npr. tudi
ta, da inštitucije za socialno zavarovanje, ki zagotavljajo medicinsko oskrbo, sprašujejo ljudi po njihovih OIŠ in tudi delodajalce, da posredujejo OIŠ svojih uslužbencev - in to v vseh
dokumentih, ki jih te osebe oziroma organizacije posredujejo
socialnemu zavarovanju. Državni organ za varstvo podatkov v
Luksemburgu je, sledeč takšnemu razvoju, z določeno
zaskrbljenostjo sprejel ta dejstva, ker se zdi, da OIŠ čedalje
bolj kroži med osebami, ki niso njeni pooblaščeni uporabniki
glede na določbe zakona o numerični identifikaciji fizičnih in
pravnih oseb, ki je bil sprejet 30. 3. 1979.

Grčija
Zakon iz leta 1986 vsebuje nekaj določb o uvedbi enotne
registracijske številke" (t. j. Olš), ki naj bi se uporabljala v
naslednjih dokumentih oziroma zbirkah podatkov: osebnih
izkaznicah, rojstnih listih, volilnih imenikih in volilnih izkaznicah, potnih listih, izkaznicah socialnega zavarovanja, vozniških dovoljenjih, davčnih registrih, občinskih registrih ter
registrih, ki jih vodijo grški konzulati. Njena uporaba je omejena na sprotno kontaktiranje med državo in državljani. Zato
je OIŠ dokaj razširjena, čeprav se ne uporablja univerzalno v
javnem sektorju.
V resnici pa zakonske določbe o uporabi EKAM (t. j. OIŠ)
doslej še niso bile uveljavljene. Upoštevaje odzive, ki so se
Pojavili v tisku, in javno mnenje, je vlada ustanovila posebno
delovno telo, kateremu je zaupala pripravo predloga sprememb in dopolnitev zakona glede uporabe OIŠ.
Islandija
Sistem OIŠ je bil v tej državi uveden v letu 1953 z ustanovitvijo
centraliziranega nacionalnega registra prebivalstva, da bi
olajšali vodenje registra za upravne in statistične namene.
Sedaj je Olš desetmestna govoreča identifikacijska številka,
ki vsebuje podatke: o datumu rojstva posameznika (dan,
mesec, leto in stoletje - sedem mest), kontrolno številko (eno
mesto) ter številko za razlikovanje oseb, ki so rojene na isti
dan v letu (dve mesti). Leta 1987 je bilo odločeno, da se
uporaba desetmestne OIŠ v javni upravi razširi zato, da bi se
•zognili problemom, ki nastajajo pri identifikacijah, temelječih
na osebnem imenu. Poleg uporabe v javnem sektorju se OIŠ
~ ta se v Islandiji določi vsaki osebi v prvem letu rojstva sedaj uporablja tudi v bančnem sektorju. S to številko so
opremljeni vsi finančni dokumenti, ki se nanašajo na imetnika.

Nizozemska
Splošna upravna identifikacijska številka na Nizozemskem
obstaja že od leta 1968. Doslej se je uporabljala v registrih
prebivalstva, ki jih vodijo organi lokalnih skupnosti oziroma
občinski organi. Bela knjiga, objavljena je bila v letu 1985, pa
navaja na postopen pristop k uvajanju OIŠ za nekatere sektorje, pri čemer je treba zagotoviti obstoj ustreznih pravnih
mehanizmov, da bi bila nevarnost pretiranega poseganja v
informacijsko zasebnost posameznika čim manjša. V skladu s
temi opozorili davčni zakon sedaj predpisuje obveznost sistematičnega poročanja o dohodkih z uporabo davčnih številk
zadevnih oseb. Do leta 1989 je bilo dopustno davčne številke
uporabljati izključno za davčne namene. Od tega leta pa je
bilo razširjeno področje uporabe davčnih številk - začele so

Novi zakon o varstvu podatkov je začel veljati 1.1. 1990. V
skladu s 4. členom prvega oddelka tega zakona se njegove
določbe nanašajo na vse podatke, ki zadevajo osebne lastnosti posameznika, tudi tistega, ki ni izrecno imenovan, če
obstaja možnost njegove identifikacije prek OIŠ. Glede na 1.
Člen šestega oddelka zakona je prepovedano medsebojno
oo vezo van je zbirk osebnih podatkov. Ne glede na to prepot
J Fra.: Commission nationale de l'nformatique et des libertšs
Angl.: Directorate General for taxes
10
Studija je bila napisana pred združitvijo Nemčije v letu 1990. Čeprav
s« zaradi prikladnosti uporablja izraz Nemčija, se ugotovitve iz te
Rudije ne nanašajo na nekdanjo DDR.
' Angl.: a single registration code number (gr. akronim EKAM)

iz Angl.: The Numerical Identification of Natural and Legal Persons
Act (1979)
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se uporabljati za socialno zavarovanje v celoti. Predlogi Iz
bele knjige o integraciji splošne upravne identifikacijske številke s socialno (fiskalno) številko so naleteli na številne
kritike. Nasprotniki te ideje so poudarjali potrebo po pravnih
zaščitnih mehanizmih - in še zlasti potrebo po sprejemu
zakonodaje o varstvu informacijske zasebnosti posameznika
glede na to, da se OIŠ lahko uporablja v celotni javni upravi. V
skladu s tem na Nizozemskem sedaj postopno uvajajo enotni
identifikator za področje javnega sektorja, in to na temelju
ustreznih pravnih podlag. Uporaba splošne OIŠ ne bo dovoljena v zasebnem sektorju.

mesta rojstva imetnika - za »splošno identifikacijsko številko.«
Ta številka se izdaja razadi urejanja razmerij med javno
upravo in posameznikom ter razmerij med določenimi deli
zasebnega sektorja (npr. bančnega sektorja) in posameznikom. Številka se razširja z dodatnimi kontrolnimi številkami,
ki jih oblikujejo javna in zasebna telesa. V skladu z določbami
zakona št. 7/1985 se nešpanski državljani identificirajo s svo;
jimi rezidenčnimi osebnimi izkaznicami, delovnimi dovoljenji
itd. - kar so vse serijske številke za laže delovanje javne
uprave in stik s posameznikom. Posebna številka socialnega
zavarovanja se od leta 1986 dodeljuje tudi nešpanskim državljanom. Sestavljena je iz številke, ki razkriva območje registracije, serijske številke in ene ali (Jveh kontrolnih številk.

Norveška
Vsakemu prebivalcu Norveške je dodeljena OIŠ v skladu z
določbami Zakona o registru prebivalstva.

V letu 1990 je bila uvedena nova fiskalna številka, ki je sestavljena iz številke osebne izkaznice in kontrolnih številk, slednjih posameznik ne pozna. Dodeljuje se vsaki osebi ob rojstvu.

OIŠ je enajstmestna številka. Prvih šest mest se nanaša na
podatke o datumu rojstva: dve za dan, dve za mesec in dve za
leto rojstva. Naslednja tri mesta se določijo sukcesivno za
osebe, ki so bile rojene na isti dan. Deveto mesto je parna
številka, rezervirana za označbo ženskega spola, oziroma
neparna številka, rezervirana za označbo moškega spola.
Zadnji dve mesti sta kontrolni številki. Poleg uporabe za
vodenje registra prebivalstva se OIŠ sedaj uporablja na mnogih drugih področjih javne uprave, na katerih je potrebna
identifikacija državljanov, npr. za socialno zavarovanje oziroma obdavčitve.

Švedska
Leta 1947 je bila na Švedskem uvedena številka registracije
rojstva. Namen te številke je bilo oblikovanje enotnejše in
prilagodljivejše metode za identifikacijo oseb na način, ki je
dugačen od preproste identifikacije prek posameznikovega
osebnega imena. Ta številka se je postopoma stapljala v
državljansko registracijsko številko, ki se je čedalje širše uporabljala na različnih področjih ter nadomestila veliko število
identifikacijskih številk za posamezne namene. Ta OIŠ vsebuje posameznikove rojstne podatke (dve mesti za leto rojstva, dve za mesec rojstva ter dve mesti za dan rojstva).
Številka registracije rojstva je sestavljena tako, da omogoča
identifikacijo spola imetnika številke ter preprečuje nevarnost
enake identifikacije za osebe, ki so bile rojene istega dne.
Deveto mesto v švedski OIŠ pomeni, da je bila oseba rojena v
tujini. Ta je lahko švedski državljan ali tujec. Prav tako lahko
to (deveto) mesto pomeni, da je bila v preteklosti posameznikova OIŠ spremenjena. Naslednje leto bo ta sistem registracije spremenjen. V prihodnje iz OIŠ ne bo mogoče razbrati
podatka, ali je oseba rojena v tujini ali ne. Na koncu ima
številka še kontrolni element. OIŠ se na Švedskem dodeljuje
vsaki osebi, ki je registrirana kot prebivalec kake švedske
župnije.

Uporaba OIŠ v funkciji identifikacijskega sredstva se je prav
tako razširila na nekatera področja v zasebnem sektorju, npr.
v bančništvu in zavarovalništvu.
Javnopravnim telesom, ki potrebujejo podatke o OIŠ za izvajanje svojih funkcij, je navadno z zakonom ali z drugimi
predpisi dana pravica zahtevati omenjene podatke od državljanov. Zakonitost takšnih zahtev na področju zasebnega sektorja bo odvisna od tega, ali se razkritje takšnih podatkov
šteje kot zakonit pogoj za sklepanje pogodb na omenjenih
področjih ali ne.
V skladu z Zakonom o registrih osebnih podatkov je vzpostavljanje registrov in uporaba OIŠ v njih pod nadzorstvom posebnega Inšpektorata za varstvo podatkov. Po veljavni zakonodaji in drugih predpisih je prepovedano vključevanje OIŠ v
mnoge vrste registrov. V nekaterih vrstah registov pa je vključevanje OIŠ odvisno od izpolnjevanja pogojev, določenih v
zakonih in drugih predpisih, oziroma od dovoljenja, ki ga izda
Inšpektorat za varstvo podatkov. Kar zadeva izdajanje dovoljenj, je Inšpektorat za varstvo podatkov opredelil natančne
pogoje za zbiranje, shranjevanje in uporabo OIŠ.
Portugalska

Poleg uporabe OIŠ za registracijo državljanstva se ta identifikacijska številka uporablja na celotnem področju javnih služb
(davki, zdravstveno in socialno zavarovanje, potni listi, carina,
volitve, kazenske preiskave, pravni postopki, izvrševanje sodnih odločb, vozniška dovoljenja itd.). Prav tako se ta široko
uporablja v zasebnem sektorju, kjer zbirke osebnih podatkov
vsebujejo OIŠ o zaposlenih, članih zasebnih podjetij, lastnikih
zemlje in najemnikih, imetnikih kreditnih kartic itd.
Na kratko, na Švedskem je OIŠ univerzalen, večnamenski
identifikator par excellence. Komisija za varstvo podatkov in
njihovo objavljanje je pripravila predlog za to, da se zmanjša
uporaba OIŠ. Zakon o varstvu podatkov naj bi se spremenil
tako, da bi se omejile možnosti vključevanja OIŠ v zbirke
osebnih podatkov. Odbor za nadzorovanje uporabe podatkov
bi bil po tem zakonu pristojen za nadzor nad uporabo OIŠ s
strani upravljalcev zbirk podatkov. Alternativno pa je bilo
predlagano, da bi OIŠ uredili s posebnim zakonom, ki bi med
drugim predpisoval, da se OIŠ ne sme uporabljati pri elektronski obdelavi podatkov, če v takšno obdelovanje ni privolil
posameznik, na katerega se podatki nanašajo, ali kadar za
takšno uporabo OIŠ ni pravne podlage. Poročilo omenjene
komisije sedaj obravnava švedska vlada.

„

V tej državi je glede na vsebino 35. člena ustave iz leta 1977
(spremenjena v letih 1982 in 1989) strogo prepovedana dodelitev enotne nacionalne identifikacijske številke, čeprav je
neki zakon iz leta 1973 predvideval dodelitev OIŠ vsem pravnim in fizičnim osebam na Portugalskem. Namen je bil, da bi
bila OIŠ obvezno vpisana v vseh uradnih dokumentih in registrih - in to od 1. 1. 1975. Ta zakon je bil razveljavljen s
posebno ustavno določbo iz leta 1977. Čeprav torej v tej
državi ni enotne OIŠ, imajo kljub temu različne identifikacijske številke za posamezne namene: številka osebne izkaznice, ki jo sestavljajo negovoreči podatki; številka volilnega
registra, fiskalna številka (negovoreča serijska številka); številka socialnega zavarovanja itd. Odveč je govoriti, da Portugalska z drugimi državami menjava identifikacijske številke na
področju zasebnega sektorja zaradi najrazličnejših namenov.

Švica

Španija

Čeprav v Švici ni enotne identifikacijske številke splošnega
pomena, je opazna tendenca, da naj številka socialnega zavarovanja (AVS) postopoma prevzame to funkcijo. Številko socialnega zavarovanja dejansko uporabljajo mnoge zasebno'
pravne organizacije in javnopravna telesa za vodenje sklada
bolniškega zavarovanja, osebnih podatkov o zaposlenih, registra prebivalstva itd. To številko uporabljajo celo vojaški

Kljub poskusom, da bi v 70. letih uvedli univerzalno OIŠ po
zgledu ureditev v skandinavskih državah, Španija še vedno
povezuje svoj sistem OIŠ z izdajanjem številke identifikacijskih dokumentov državljanov. Odlok št. 196/76 (spremenjen z
Odlokom št. 1245/85) razglaša številko osebne izkaznice - ta
v resnici določa samo kraj izdaje izkaznice, ne pa datuma in
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°fgani. Sestavljajo jo kodirani podatki, ki se nanašajo na
zavarovančevo ime, spol. satus - Švicar ali tujec - ter kon"Oina številka.

nanje obstoja zgoraj omenjenih koristi zaradi uporabe OIŠ. V
skladu z vsebino preambule OIŠ lahko zagotovi veliko natančnost identifikacije davkoplačevalcev; povečuje uspešnost
spremljanja izvajanja fiskalnih obveznosti ter olajšuje stike
med državnimi organi in davkoplačevalci. Lindopov odbor,
katerega ugotovitve so povzročile sprejem osnutka zakona o
varstvu podatkov v parlamentu Združenega kraljestva (ta
osnutek je leta 1984 sprejet kot Zakon o varstvu podatkov),
prav tako priznava vrednost sistema enotnih osebnih identifikacijskih številk:
t
»Mogoče je dokazati, da se skupni stroški lahko zmanjšajo, če
se vsakemu prebivalcu dodeli ena in enotna identifikacijska
ševilka in če to identifikacijo lahko uporabljajo vsi uporabniki
neorrojeno. Prav tako bi bilo mogoče dokazati, da imajo
koristi pri tem tudi državljani - npr. že zato, ker si jim ni treba
zapomniti ali zapisovati različnih identifikacijskih številk za
vsako področje svojih aktivnosti posebej.« (29. poglavje, 6.
odstavek poročila odbora za varstvo podatkov, 1978)

T
ako široko sprejeta uporaba številke socialnega zavarovanja
i* pripeljala do spoznanja (po posebni študiji), da ni treba
oblikovati novega sistema identifikacije posameznikov in da
ie bolje uporabljati sedanjo številko socialnega zavarovanja.

Turčija
Potrdilo o državljanstvu v Turčiji določa številko njegovega
'"letnika, kakor tudi njegovo ime in priimek, imeni obeh
staršev ter datum in mesto rojstva. V registru državljanskih
stanj so vsi navedeni podatki. Številka državljanstva tako ni
univerzalna večnamenska identifikacijska številka.
Združeno kraljestvo

Sistem OIŠ prav tako pomeni natančno identifikacijo posameznikov in zagotavlja natančnost podatkov, ki se vodijo v
računalniških sistemih. V zvezi s tem obstajata dve pomembni
zadevi. Na prvem mestu, OIŠ je sredstvo, s katerim se je
mogoče izogniti zmedi zaradi vodenja podatkov o osebah z
istim osebnim imenom. Na to sta opozorili vsaj dve državni
poročili (iz Francije in Luksemburga). Imena in priimki so
popolnoma neustrezni za nedvoumno identifikacijo posameznikov, še posebej takrat, kadar je identifikacija pomembna z
vidika finančnih posledic (upravičenja do pridobitve sredstev,
seznami nesolidnih dolžnikov itd.) ali pa drugih razlogov (npr.
vodenje policijskih kartotek). V številnih državah imajo mnogi
državljani enako ime; delno zaradi zmanjševanja števila imen,
ki se uporabljajo, delno pa zato, ker so v določenih obdobjih
posamezna osebna imena v modi itd.

V tej državi imajo številne identifikacijske številke za posamezne namene, ki se uporabljajo v javni upravi, npr: številka
nacionalne zdravstvene službe, nacionalna številka zavarovala, davčna številka, številka vozniškega dovoljenja itd.
Takšne številke se lahko oblikujejo po osebnem imenu posameznika in rojstnih podatkih, ki se kombinirajo z drugimi
Številkami, prav tako pa gre ponekod za preprosto zaporedno
serijsko številko. Praksa je odvisna od področja uporabe
številke. Ob tem ni presenetljivo, da obstajajo tudi številne
identifikacijske ševilke v zasebnem sektorju. Razprave o
uvedbi osebnih izkaznic (kakor tudi novih oblik lokalnih davščin) so po eni strani sprožile zahtevo po uvedbi enotnih
Identifikacijskih številk, po drugi strani pa tudi opozorile na
njihovo nevarnost za svoboščine posameznikov na splošno.

Poleg tega je treba poudariti, da ima natančnost tudi svojo
drugo razsežnost. OIŠ lahko upravi omogoči kontrolo točnosti in zanesljivosti informacij, ki so vključene v upravne zbirke
podatkov. Ta vidik natančnosti se nanaša bolj na kontrolo
oziroma preverjanje podatkov, ki jih uprava dobi od posameznikov in jih potrebuje zaradi preverjanja upravičenosti državljanov do določenih pravic, koristi oziroma prejemkov (socialno zavarovanje, subvencije, povračila stroškov itd.), ali
zaradi oprostitve plačevanja nekaterih denarnih obveznosti
oziroma dajatev (davki, takse, komunalni prispevki itd.). Dejstvo, da so podatki o posamezniku v mnogih upravnih zbirkah
podatkov za različne upravne namene, omogoča upravi, da
preverja točnost podatkov, ki jih predložijo državljani neposredno. To preverjanje je mogoče prek primerjave zadevnih
podatkov z vsebino drugih podatkovnih zbirk. Univerzalni
identifikator v pomembnem obsegu olajšuje povezovanje in
primerjanje podatkov. Poleg tega seveda elektronska obdelava podatkov še izboljšuje in tudi spodbuja omenjene procese povezovanja in primerjanja podatkov. Če stvar ponazorimo s primerom, posameznik lahko pri kakem upravnem
organu zaprosi za štipendijo za Izobraževanje. Ob tem bo
predložil podatke, ki se nanašajo na njegovo finančno stanje,
da bi s tem dokazal svojo upravičenost za pridobitev štipendije. Previden državni organ bo, če ima prosilčevo OIŠ ter
ustrezna elektronska sredstva, pogledal v njegovo davčno
napoved pri upravnem organu, pristojnem za davčne zadeve.
Hitra preverba se tako lahko izvede glede vprašanja točnosti
predloženih prosilčevih podatkov o njegovih prihodkih, razpoložljivem kapitalu itd. Pri preverjanju točnosti predloženih
podatkov uprava lahko - ker ima enotni identifikator za
različne upravne namene - preprečuje poskuse prevar. Tudi
ta pogled na uporabo enotnih identifikatorjev je argument, ki
upravičuje njihov obstoj.

Drugo poglavje
Ugotovljene prednosti in razlogi za uporabo OIŠ: ugotov'iene nevarnosti za posameznika
1. Ugotovljene prednosti in razlogi za uporabo OIŠ
Ob naraščujočem številu stikov med državo in posameznikom
~ predvsem zaradi delovanja t. i. države blaginje - je postalo
Izjemno pomembno iznajti natančna sredstva za identifikacijo
upravičencev do družbenih dobrin in storitev. Povojno povečanje števila prebivalcev je neogibno sprožilo potrebo po
učinkovitejšem upravljanju, kar pa spet - povratno - povečuje kompleksnost oziroma breme upravljanja (in zato
Potrebo po racionalnih registrih prebivalstva). Država kot
sistem za zagotavljanje nekaterih dobrin in storitev (družbena
varnost, subvencije, izobraževanje, zdravstvo itd.) in kot regu'acijski mehanizem (policijske zadeve, zapori, obdavčevanje,
dovoljenja za družbene shode, izdajanje vozniških dovoljenj,
vodenje lastnih poslov itd.) nujno potrebuje natančne administrativne zbirke podakov. Ob takšni naraščajoči kompleksnosti sodobne države dodeljevanje enotne identifikacijske
označbe vsakemu državljanu znotraj jurisdikcije posamezne
države v pomembnem obsegu olajšuje izvajanje upravnih,
Pospeševalnih, kontrolnih in regulacijskih fukcij. Upravno
učinkovitost je mogoče doseči bodisi z uvedbo večnamenskih
OIŠ bodisi OIŠ za posamezne namene. Olš so se pojavile še
Pred širokim razmahom avtomatske obdelave podatkov (tako
so npr. registri prebivalstva v mnogih državah obstajali že
dolgo pred uvedbo elektronske obdelave podatkov). Razvoj
tehnologije za elektronsko obdelavo podatkov znotraj javne
uprave še povečuje koristnost uporabe OIŠ.

2. Ugotovljene nevarnosti za posameznika
Treba je omeniti, da so v nekaterih državah razprave o uvedbi
in uporabi OIŠ sprožile tudi razpravo o varstvu informacijske
zasebnosti posameznika. V drugih državah pa so po takšnih
razpravah sprejeli zakonodajo s tega področja. Tako npr.
francoski zakon o varstvu osebnih podatkov z dne 6. januarja

Nacionalna poročila, po katerih je nastala ta študija, pogosto
opredeljujejo uporabo OIŠ kot sredstvo za zmanjševanje Stroškov ter kot sredstvo za dvig učinkovitosti uprave. Tako npr.
zakonodajni odlok z dne 30. 11. 1979, s katerim je bila na
Portugalskem uvedena fiskalna davčna številka, pomeni priz37
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1978 izvira iz razprav okrog predlaganega projekta SAFARI iz
srede sedemdesetih let - iz projekta, ki je predvideval medsebojno povezovanje podatkovnih zbirk na temelju indeksne
identifikacijske številke. Nemčijo pa lahko navedemo kot
državo, v kateri je presoja o nevarnosti združevanja podatkov
pri elektronski obdelavi podatkov prek OIŠ povzročila debate,
iz katerih izvira zvezni zakon o varstvu podatkov iz leta 1978.
35. člen portugalske ustave iz leta 1989 je prav tako zanimiv Iz
tega zornega kota, ker je prepovedal medsebojno povezovanje podatkov iz različnih podatkovnih zbirk (3. odstavek 35.
člena), pa tudi dodeljevanje enotnih identifikatorjev posameznikom (5. odstavek 35. člena) — vse to zaradi uveljavljanja
pravic državljanov pri elektronski obdelavi podatkov.

zavarovanja. Zvezna vlada je na tem področju sodelovala tudi
s provincialnimi vladami, da bi omejila uporabo številke socialnega zavarovanja v njihovih predpisih.
V Združenem kraljevstvu novi predlogi povečujejo obseg uporabe osebnih identifikacijskih številk tako v javnem kot tudi v
zasebnem sektorju - npr. v zvezi z novimi lokalnimi davki,
komunalnimi prispevki ter v kreditnih službah. Organ za varstvo podatkov15 je komentiral te primere in opozoril na nevarnosti za varstvo informacijske zasebnosti posameznika ob
nenadzorovani uporabi OIŠ.
Tako je uporaba OIŠ spet aktualna. Zakon o varstvu podatkov
na Nizozemskem, ki je bil sprejet v decembru 1988, je izzval
velike razprave o OIŠ. Švedska vlada je sodelovala s Komisijo
za varstvo informacijske zasebnosti" in upoštevala nieno
mnenje glede nevarnosti, ki nastajajo zaradi uporabe OIŠ.

Upravičeni ali ne, vsi ti dejavniki razkrivajo močno psihološko
in emocionalno zaskrbljenost zaradi uvajanja in uporabe
enotnih identifikatorjev. Zanimivo je, da je nemško ustavno
sodišče v neki svoji odločbi navedlo, da uvedba univerzalne
OIŠ lahko pomeni resen napad na človekovo dostojanstvo,
zato ker omogoča družbeno kontrolo zaradi povečevanja
možnosti medsebojnega povezovanja podatkovnih zbirk in
zaradi povečane možnosti individualnega in skupinskega profiliranja. Skrb za posameznikovo dostojanstvo se prav tako
kaže v strahu, navzočem v javnem mnenju, da bodo posamezniki zreducirani na številke. Ta argument navaja, da bo država
prenehala posameznika obravnavati kot človeško bitje, kar je
resnično vredno razmisleka. Ta vrsta široko segajočega javnega mnenja oziroma stališča je povezana s strahom pred
postopnim razvojem orvvelovske totalne kontrole in možnostjo za trajen nadzor nad člani družbene skupnosti.

Nikakršnega dvoma ni o tem, da OIŠ (v povezavi s sredstvi za
avtomatsko obdelavo podatkov) povečuje moč uprave. Kot
smo zgoraj že omenili, uporaba enotnih identifikatorjev omogoča upravnim organom, da povezujejo osebne podatke,
shranjene v različnih zbirkah. Povezovanje podatkov na ta
način izključuje posameznika, na katerega se podatki nanašajo, od informacijskega kroga. Ni več potrebno, da upravni
organ sodeluje s posameznikom zaradi posredovanja tistih
podatkov, ki jih je ta nekoč že dal kakemu organu javne
uprave. Upravni organ lahko izvaja nadzor oziroma kontrolo s
tem, da pregleduje zbirke osebnih podatkov drugih organov
javne uprave. Podatke, ki jih pridobi od drugih upravnih
organov, lahko tudi nalaga - in to takšne, ki se sicer uporabljajo za različne namene. Enotna večnamenska identifikacijska označba za vsakega prebivalca je kritični del tega upravnega procesa in lahko neizmerno poveča moč uprave.

Nikakršnega dvoma ni o tem, da vsaj kar zadeva obstoj univerzalnih OIŠ, ne moremo mimo realnih pomislekov, ki so bili
izraženi glede njihove uvedbe in uporabe. Tako je bil npr.
sprejem avstralskega zakona o varstvu informacijske zasebnosti iz leta 1989 zaznamovan z močno kampanjo zoper
določbo o nadzoru s predlagano t. i. avstralsko kartico - ki je
bila opremljena s številko za vsakega imetnika. Projekt so
končno opustili, novi zakon o varstvu informacijske zasebnosti pa je znatno omejil uporabo številke davčnega registra. V
Kanadi so uspešni pooblaščenci za varstvo informacijske
zasebnosti bučno opozarjali na čedalje širše »plazenje« številke socialnega zavarovanja in njeno postopno preobrazbo v
identifikacijsko številko splošnega pomena. Tako je npr. v
svojem poročilu za leto 1985-86 pooblaščenec za varstvo
informacijske zasebnosti zapisal, da je nezaželeno povezovanje podatkov s pomočjo številke socialnega zavarovanja še
vedno dosti lažje kakor povezovanje s pomočjo kateregakoli
drugega elementa osebne identifikacije oziroma osebnega
podatka. Tukaj je pooblaščenec za varstvo informacijske
zasebnosti izrazil svojo zaskrbljenost
ob dejstvu, da številka
socialnega zavarovanja (SINf)13, ki se je pojavila v sredi šestdesetih let, hitro presega uporabo znotraj socialnega zavarovanja in postaja najpogosteje uporabljana OIŠ v Kanadi - kar je
ključ za medsebojno povezovanje upravnih podatkovnih
zbirk, ki vsebujejo osebne podatke, zbrane in shranjene za
različne upravne namene. Spet v Kanadi poročilo stalnega
odbora za pravosodje in poročilo generalnega državnega
tožilca iz leta 1987 (Prikaz izvajanja zakona o dostopu
do
podatkov in zakona o varstvu informacijske zasebnosti)14 vsebujeta resna priporočila za omejevanje uporabe kanadske
številke socialnega zavarovanja. Poročilo navaja, da je ta
številka tako pomembna, tako posebna in tako zelo simbolizira potrebo po varstvu informacijske zasebnosti, da zahteva
natančno kontrolo za svojo uporabo. V svojem odgovoru
parlamentarnemu odboru je zvezna vlada navedla, da bo
delovala v skladu z zagotovitvijo, da številka socialnega zavarovanja ne bo postala univerzalna identifikacijska številka. V
juniju 1988 je zvezna vlada omejila uporabo številke socialnega zavarovanja. Od takrat je vsakršno uporabo številke
socialnega zavarovanja v inštitucijah iz sestave zvezne vlade
moral odobriti parlament. Skupna politika, ki jo je sprejela
zvezna vlada v juniju 1989, je zahtevala od teh inštitucij, da
obvestijo posameznike, zakaj je bila številka zbrana. Prav tako
so morale omenjene inštitucije posameznika obvestiti o tem,
ali mu bodo zmanjšane oziroma odrečene kake pravice, koristi in privilegiji, če ne bo dovolil uporabe številke socialnega
poročevalec, št. 32

Kadar enotna OIŠ ni omejena zgolj na uporabo v javnem
sektorju, ampak se uporablja tudi v zasebnem, je naravno, da
je nevarnost povečevanja moči upravnega aparata celo še
večja. Takšne ugotovitve odpirajo vprašanja, ki se nanašajo
na varstvo posameznikovih svoboščin. Posameznikova anonimnost je zreducirana z uporabo številke, ki je lahko enaka
vse življenje, kar olajšuje javnopravnim organom, da spremljajo podatke o posameznikovem prebivališču, gibanju itd. s
povezovanjem podatkov iz različnih zbirk osebnih podatkov
(brez posameznikovega vedenja), ter da na tej podlagi sprejemajo odločbe, ki zadevajo njegove pravice in obveznosti
oziroma pravne koristi. Te analize veljajo tako na skupinski
kot tudi na individualni ravni.
Poleg omenjenega je mogoče ugotoviti tudi druge nevarnosti:
a. Nekatere OIŠ lahko vsebujejo kodirane podatke, razumljive
samo pristojnim organom, ki so jim ti predloženi, oziroma so
vidni samo, če se berejo s posebnimi napravami za dekodiranje.
b. Nekatere OIŠ so sestavljene iz podatkov občutljive narave,
t. j. čisto osebne narave (nekateri ljudje npr. ne želijo imeti
identifikacijske označbe, ki razkriva, da so ločeni ali da so
stari 50 let, 60 let ipd.).
c. Nekatere OIŠ niso nespremenljive. Njihova sestava se lahko
spreminja v skladu s pomembnimi dogodki v življenju imetnika številke (posameznika). Gre npr. za spol, ki ga ta lahko
spremeni. V teh primerih je nujno, da se stara OIŠ uniči ali da
se vsaj izredno skrbno zavaruje pred zlorabo.
d. Pri uporabi OIŠ za statistične namene obstaja nevarnost
povezovanja osebnih podatkov o posamezniku iz zbirk statističnih podatkov.
13

Angl.: SIN - The Social Insurance Number
"Angl.: »A revievv of the Access to Information Act and the Privacy
Act.«
15
Angl.: The Data Protection Registrar
'* Angl.: The Commission on Data protection and the Princlple of
Publicity
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Mogoče je, da se od posameznika zahteva, naj posreduje
svojo OIŠ javnopravnim organom, ki zagotavljajo določene
dobrine ali storitve, čeprav za to ni bila predvidena njena
uporaba takrat, ko mu je bila dodeljena. Tako je npr. organ za
varstvo osebnih podatkov na Švedskem opozoril, da je posredovanje OIŠ pogosto pogoj »sine qua non« za pridobitev
kreditnih sredstev, storitev, vstop v članstvo različnih združenj itd. Će posameznik ne želi dati svoje OIŠ, se ngora v tej
državi sprijazniti s tem, da bo dobil negativen odgovor na
svoje prošnje v zvezi z zgoraj navedenim.

Glede uporabnosti določb o varstvu podatkov vis—vis uporabe OIS je mogoče sprejeti naslednje sklepe:
- OIŠ spadajo v okvir definicije osebni podatki, ki je določena
v 2. a členu Konvencije Sveta Evrope o varstvu osebnih
podatkov.
- Uporabniki podatkov od posameznika lahko pridobijo OIŠ
na pošten in zakonit način v skladu z zahtevami, kl jih določa
5a. člen konvencije. To pomeni, da v posamezni državi članici
lahko obstaja zakonita podlaga za delovanje pristojnega
državnega organa, ki je pooblaščen za odobritev zbiranja OIŠ
od imetnikov te številke (posameznikov). Če takšnega organa
ni, je potrebna posameznikova svobodna in zavestna privolitev, preden se začnejo zbirati osebni podatki - OIŠ.

'■ Predhodna ugotovitev je povzročila nastanek splošnejše in
vsekakor pomembnejše ugotovitve oziroma možnosti (in
nekatera nacionalna poročila so pokazala, da je to tako tudi v
resnici), da OIŠ za posamezne namene polagoma preraščajo
svoje sprva določene namene uporabe. Postopoma se jih
začne uporabljati tudi v drugih kontekstih ter, kar je najslabše, končno postanejo splošno uporabne. K vsemu temu
^e zlasti pripomore pomanjkanje varovalnih mehanizmov
♦akrat, kadar se uvajajo univerzalne OIŠ ali OIŠ za posamezne
namene. Enako problematična je tudi določitev nejasnih omejitev za poznejšo uporabo OIŠ ali nejasna opredelitev organov, ki smejo te številke uporabljati.

- OIŠ naj se uporabljajo samo tam, kjer so bile sprva predvidene, oziroma, naj se ne uporabljajo na način oziroma za
namene, ki niso bili predvideni (tako 5a. člen konvencije).
Zato je npr. dvomljivo, ali naj se to načelo upošteva tudi za
OIŠ za posamezne namene, katerih uporaba je bila natančno
določena z zakonom, s katerim je opredeljeno tudi, kje se
smejo uporabljati kot pripomoček za povezovanje zbirk
podatkov oziroma za kaj drugega.
- OIŠ naj ne vsebuje preveč osebnih podatkov, ampak samo
tiste, ki so opravičljivi glede na namen, za katerega naj se ta
identifikator uporablja (5c. člen konvencije).

Tretje poglavje
Analiza pravnih vidikov zaščite posameznika ob uvedbi in
uporabi OIŠ
V mednarodnih dokumentih s področja varstva človekovih
pravic ni posebnih priporočil, ki bi se nanašala na uvedbo in
uporabo OIŠ. Niti Evropska konvencija o varstvu človekovih
pravic niti Konvencija o varstvu osebnih podatkov ne govorita
izrecno o teh vprašanjih. Ne glede na to pa sta obe navedeni
mednarodni listini implicitno izjemno pomembni za uporabo
OIŠ.

- OIŠ naj bodo točne in naj odražajo spremembe v osebnih
stanjih posameznika (5d. člen konvencije).
- OIŠ naj ne bodo oblikovane (sestavljene) tako, da razkrivajo
t. i. občutljive osebne podatke, opredeljene v 6. členu konvencije.
- OIŠ naj bodo zavarovane pred nepooblaščenim dostopom
ali pred posredovanjem tretjim osebam (7. člen konvencije).

Tako npr. uporaba Olš s strani javnopravnih organov lahko
sproži vprašanje o uporabi 8. člena Evropske konvencije o
varstvu človekovih pravic (pravica do zasebnosti in družinskega življenja, nedotakljivosti stanovanja in zaupnost
osebne korespondence). Stališče do teh problemov sta zavzela tudi Evropsko sodišče in Evropska komisija za človekove
pravice; omenjeno konvencijo obravnavata kot pravnoveljaven in živ dokument - dokument, ki se notranje razvija zato,
da bi lahko reševal nove probleme. Varstvo podatkov je bilo
obravnavano v obeh navedenih organih kot pravica, ki spada
na področje učinkovanja 8. člena konvencije. V zadnjih treh
primerih s tega področja se je Komisija za človekove pravice
ukvarjala z zadevami, v katerih je šlo za problem uporabe Olš
v organih javne uprave:

- Imetniku OIŠ naj bo omogočeno uveljavljanje pravice
dostopa do teh podatkov, ima naj pravico zavrniti dajanje
podatkov ter zahtevati izbris podatkov, ki so vsebovani v
kodiranih zapisih. Enako velja tudi za zbirke osebnih podatkov, do katerih se prihaja z uporabo OIŠ (8. člen konvencije).
Za konec tega dela, ki se nanaša na varovalne mehanizme na
mednarodni ravni, je zadevo treba opredeliti tudi z vidika 5.
načela Priporočila št. R(86)1 Odbora ministrov Sveta Evrope o
varstvu osebnih
podatkov, ki se uporabljajo pri socialnem
zavarovanju.17 Pripravljalci osnutka priporočila so izrecno
opozorili vlade držav članic na nevarnosti, ki so združene z
uvajanjem in uporabo enotne, uniformne številke socialnega
zavarovanja. 5. načelo tega priporočila navaja, da morajo biti
sprejeti ustrezni varovalni ukrepi ob uvajanju in uporabi
takšne identifikacijske številke. Pri pisanju tega določila so
pripravljalci poudarili, da so identifikatorji pomemben vir
bojazni za informacijsko zasebnost. Pojasnjevalni zapisnik k
temu priporočilu dalje navaja, da lahko številka socialnega
zavarovanja hitro prerase v vsenamensko standardno identifikacijsko številko. Pripravljalci priporočila so navedli, da opisani vseobsežni identifikator ne bi smel biti uveden na takšen
skriven način. Prav tako je treba poudariti, da pripravljalci
spodbujajo vlade držav članic, da zagotovijo varovalne mehanizme glede podatkov, ki so vključeni v številke socialnega
zavarovanja ali v podobna sredstva za identifikacijo fizičnih
oseb - npr. tako, da se določi, da takšne številke oziroma
identifikacije ne smejo biti kodirane in tudi ne čezmerne glede
na to, za kaj se identifikatorji uporabljajo.

lindquist proti Švedski (Št. 10879/84);
lundvall proti Švedski (Št. 10473/83);
Kolzer proti Švedski (Št. 11762/85).
čeprav so bili ti primeri zavrženi že takrat, ko je vlogo obravnavala Komisija za človekove pravice (ker ni bila ugotovljena
nikakršna kršitev 8. člena konvencije), je kljub temu
Pomembno opozoriti na dejstvo, da uporaba Olš lahko sproži
Presojo z vidika omenjene določbe.
Nedvomno je, da temeljna načela Konvencije št. 108 (o varstvu osebnih podatkov) veljajo tudi kot mehanizmi za kontrolo
uporabe OIŠ. To stališče se opira na dejstvo, da so OIŠ v tesni
zvezi z obdelavo osebnih podatkov. Kot smo omenili že zgoraj, so te številke ključi za uporabo podatkov iz zbirk osebnih
Podatkov. Celo serijske številke, ki nimajo kakega posebnega
Pomena (niso govoreče - op. S. D.), lahko omogočijo dostop
do zbirk osebnih podatkov, ki vsebujejo občutjjive osebne
Podatke. V zvezi z vsem tem je treba upoštevati, da so OIŠ
same po sebi:

Varovalni mehanizmi, kl so določeni v nacionalnih zakonodajah
Zveza med uvajanjem in uporabo OIŠ na prvi strani ter varstvom podatkov na drugi strani ie v nekaterih nacionalnih

1. osebni podatki, ki so povezani z zbirkami osebnih podatkov;
2- ključni instrumenti za obdelavo podatkov.

" Angl.: Recommendation No. R(86)1 of the Committee of Ministers of
the Council ot Europe on the protection of personal data used for
social securitv purposes
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ali teles, pooblaščenih za odločanje o njeni uporabi. Takšen
položaj imamo npr. v državah, ki so sprejele zakonodajo v
zvezi z registri prebivalstva (Danska, Norveška, Nizozemska),
ali v državah, ki so uvedle osebne identifikacijske številke za
posebne namene (Portugalska, Švica). V Španiji je pravni
okvir s tega področja določen z odlokom št. 196/76 in dopolnjen z odlokom št. 1245/1985 o vodenju in vzdrževanju
osebne izkaznice, ki vsebuje tudi OIŠ. V 6. členu je določena
obveznost spoštovanja zasebnega življenja posameznika pri
vodenju in vzdrževanju podatkov o osebnih izkaznicah, kar
velja tudi za različna poizvedovanja služb Ministrstva za
notranje zadeve, ki so odgovorne za izdajanje osebnih izkaznic.

zakonodajah urejena v zakonih o varstvu osebnih podatkov.
Tako je npr. v Franciji in na Norveškem, kjer so poseben del
zakona posvetili osebnim identifikacijskim številkam. 18.
oddelek francoskega zakona z dne 6. januarja 1978 dejansko
določa, da lahko uporabo nacionalne identifikacijske številke18 v zvezi z obdelavo osebnih podatkov odobri s svojo
odredbo le Državni
svet" po poprejšnjem mnenju posebne
komisije (CNIL).20 Po letu 1978 je CNIL izdala samo okrog
petnajst pozitivnih mnenj glede zahtev za uporabo OIŠ. CNIL
tako sodeluje pri oblikovanju obsežne kazuistike (čase law) v
zvezi z interpretacijo 18. oddelka zakona in si med drugim
prizadeva, da bi se čimbolj omejila razlaga besede uporaba
osebnih podatkov. Tako je CNIL npr. menila, da tudi zgolj
poizvedovanje v nacionalni kartoteki, celo takrat, kadar številka ni obnovljiva (npr. kadar gre zgolj za kontrolo identitete
posameznika), spada pod učinkovanje 18. oddelka zakona,
zato zahteva izdajo odredbe Državnega sveta. Na Danskem pa
zakonodaja o varstvu podatkov, ki se nanaša na registre s
področja zasebnega sektorja, določa, da lahko zasebne organizacije uporabljajo OIŠ le, če so za to pooblaščene z zakonom ali z osebno privolitvijo posameznika, na katerega se
podatki nanašajo, ter če je to nujno potrebno za izvajanje
njihovih zakonitih funkcij.

Sklepi In predlogi, ki jih morajo upoštevati odgovorni za
politiko na področju zaščite podatkov kakor tudi javne oblasti pri OIŠ
Tako kot izhaja iz zgornje analize, uvedba in uporaba OIŠ ni
nevtralna zadeva niti v državah, ki že imajo veliko izkušenj na
tem področju (ko gre za OIŠ bodisi kot večnamenske identifikatorje bodisi kot identifikatorje za posamezne primere), niti v
državah, kjer so se na tem področju šele lotili resnih razprav o
morebitnih posledicah v primeru uvedbe in uporabe večnamenskih OIS. S tega stališča je potrebna vsaj natančna ocena
stroškov (z vidika varstva podatkov oziroma varstva informacijske zasebnosti posameznika) oziroma koristi (z vidika
povečanja učinkovitosti administracije ter pozitivnega ekonomskega učinka, ki ga povzroča uporaba OIŠ). Ti dve stališči
sta bistvena elementa vseh razprav, ki se pojavljajo v kontekstu obeh zgoraj omenjenih modelov.

Povezava med varstvom podatkov in uporabo OIŠ je ponekod
vzpostavljena tudi ne glede na to, da obstajajo izrecne napotitve na urejanje teh vprašanj s strani pristojnih organov za
varstvo osebnih podatkov, ki morajo posredovati v primerih,
kadar uporaba OIŠ ogroža varstvo informacijske zasebnosti
posameznika. V nekaterih državah (Avstrija, Islandija, Luksemburg) so organi, pristojni za varstvo osebnih podatkov,
pokazali svojo pripravljenost /a regulacijo uporabe OIŠ.
Čeprav načelno ni nikakršnih predpisov, ki bi izrecno prepovedovali ali omejevali uporabo
OIŠ na Švedskem, to ni preprečilo inšpekcijskemu organu2', da ne bi uveljavil svoje pristojnosti takrat, kadar organi javne uprave zahtevajo povezovanje
podatkov iz zbirk osebnih podatkov s pomočjo OIŠ. V skladu s
švedskim zakonom o varstvu podatkov je treba obvezno
dobiti odobritev inšpekcijskega organa, še preden se začne z
omenjenim povezovanjem osebnih podatkov. Inšpekcijski
organ lahko v skladu s 1. odstavkom 6. oddelka zakona o
varstvu podatkov predpiše način uporabe OIŠ oziroma lahko
popolnoma prepove uporabo te številke. Inšpekcijski organ je
že izdal splošna navodila, ki se nanašajo na uporabo OIŠ v
zbirkah osebnih podatkov o potrošnikih. Ko se kako interesno
združenje (društva ipd.) v skladu z veljavnimi predpisi odloči
za registracijo OIŠ svojih članov, mora posameznik vzeti v
zakup, da bo mogoče zavrnjen kot član združenja, če ne bo
dovolil uporabe svoje OIŠ. Kakorkoli že, če presodi, da je
zahteva za posredovanje OIŠ nerazumen pogoj, je inšpekcijski organ pooblaščen za prepoved registracije OIŠ. Isto vprašanje se lahko 2
predloži tudi Nacionalnemu odboru za potrošniško politiko. Kot smo omenili že pred tem, v primeru
Kanade in Združenega kraljestva, so pristojni organi oziroma
funkcionarji za varstvo osebnih podatkov pripravljeni sodelovati v političnih razpravah, ki se nanašajo na uvajanje in
uporabo OIŠ.

Zdi se, da je treba pri tej analizi stroškov in koristi upoštevati
naslednje faktorje:
1. Tam, kjer je sistem OIŠ že uveljavljen, se omejitve lahko
nanašajo na njegovo uporabo tako, da se opredeli nujno
uravnovešenje med varstvom informacijske zasebnosti in
povečano učinkovitostjo adminstracije. Take omejitve se
lahko določijo v obliki pravnih mehanizmov, ki jih izvajajo
neodvisni organi, kot so npr. organi za varstvo osebnih podatkov ali organi, ustanovljeni z zakonodajo, ki se nanaša na
uporabo OIŠ v javnopravnih organih. Zakonodaja s področja
varstva osebnih podatkov lahko izrecno predpiše različne
kontrolne mehanizme glede uporabe OIŠ v teh organih. To je
ena možnost, ki je uveljavljena v nekaterih državah. Po drugi
strani pa dejstvo, da ni izrecnega sklicevanja na zakonodajo s
področja varstva informacijske zasebnosti, ne izključuje pristojnosti pooblaščenih nadzornih organov tudi na tem
področju. Razlog za to je med drugim tudi ta, da so OIŠ ključi
za obdelavo osebnih podatkov. Zbiranje, shranjevanje in uporaba teh podatkov se lahko izvajajo z uporabo Olš. Tudi
medsebojno povezovanje zbirk osebnih podatkov je, kot smo
pokazali že zgoraj, zelo olajšano z uporabo OIŠ. Poleg tega je
treba poudariti, da navadno samo OIŠ sestavljajo osebni
podatki. Skratka, nedvomno so organi za varstvo le-teh pristojni za nadzor in urejanje uporabe podatkov glede vključenosti OIŠ v proces njihove obdelave.

Celo v državah brez posebne zakonodaje o varstvu osebnih
podatkov je mogoče odkriti posebna telesa za nadzor in
izdajo smernic za uporabo OIŠ. Tako je npr. v Belgiji poseben
posvetovalni odbor za zadeve, ki se nanašajo na zasebno
življenje. Odbor je dokazal svojo pripravljenost za urejanje
OIŠ, čeprav je bilo že poudarjeno, da mu ni uspelo preprečiti,
da bi se uporaba OIŠ raztegnila čez prvotne meje.

2. Tam, kjer je univerzalna oziroma večnamenska OIŠ že v
uporabi ali o njeni uvedbi že razpravljajo, je nujno potrebna
uvedba ustreznih pravnih mehanizmov. Najprej to pomeni, da
naj se OIŠ uvajajo izključno na zakoniti podlagi. Njihova
uporaba naj bo jasno opredeljena v pravnih predpisih. Kjer pa
ni pravne podlage za to, da se od posameznika zahteva
posredovanje OIS, ga je treba opozoriti, da lahko po lastnj
izbiri odkloni posredovanje te informacije brez kakršnekoli
škodljive posledice. Zdi se, da bi morala biti takšna določba
sestavni del pravne ureditve, ki se nanaša na uvedbo in
uporabo OIŠ na nacionalni ravni.

Učinkujoč zunaj okvira zakonodaje o varstvu osebnih podatkov lahko nekateri zakoni, ki uvajajo uporabo OIŠ, vsebujejo
posebne varovalne mehanizme glede uporabe OIŠ, prav tako
pa lahko tudi predvidevajo obstoj posameznih funkcionarjev

3. Ustrezna spremljajoča pravna ureditev uvedbe in uporabe
univerzalnih oziroma večnamenskih OIŠ je poroštvo, da OlS
za posamezne namene ne bodo presegle svojega prvotnega
namena tako, da bi pozneje postale OIS za splošno uporabo
brez nujne javne razprave in pravne ureditve, ki bi morala
opredeliti uvedbo takšnih univerzalnih identifikatorjev. Upoštevaje navedeno mora biti posebna skrb posvečena zagoto-

" Angl.: the national index Identification number
" Fra.: Conseil d'Etat
20
Fra.: akronim CNIL - Commission nationale de l'nformatique et des
libertes
"22 Angl.: The Svvedish Data Inspection Board
Angl.: The National Svvedish Board for Consumer Policies
poročevalec, št. 32

40

v
»tvi,
n

da se uporaba OIS za posebne namene dejansko omeji
a konkretno rabo. Če ni ustrezne pravne podlage, posameznik ne sme biti prisiljen v to, da posreduje podatek o svoji OIŠ
za uporabo, ki ni bila poprej predvidena. Vnovič poudarjamo,
da posameznik, ki v tem kontekstu odkloni posredovanje
svoje OIŠ, ne sme trpeti nikakršnih posledic. Pravzaprav bi
koralo biti kot nezakonito določeno vsakršno zahtevanje
Posredovanja
teh podatkov brez zakonite podlage, ne glede
na
to, ali podatke zahtevajo javnopravna ali zasebnopravna
•elesa.

podatkov. To pa je mogoče npr. takrat, kadar podatki iz OIŠ
razkrivajo posameznikovo državljanstvo, narodnost ipd. Še
več, morali bi si prizadevati za oblikovanje takšnih OIŠ, ki
sploh ne bi vsebovale osebnih podatkov. Tako bi npr. kazalo
proučiti možnost uporabe serijskih oziroma čistih (negovorečih - op. S. D.) številk. Če pa osebni podatki sestavljajo
osnovo OIŠ, bi morali uporabljati samo nujno potrebne
podatke.
6. OIŠ naj bodo sestavljene na takšen način, da so jasne in
razumljive za posameznike, na katere se nanašajo. Te številke
ne bi smele biti kodirane tako, da bi onemogočale imetnikom
razločitev pomena posameznih sestavnih delov.

4

Povezovanju zbirk osebnih podatkov z uporabo OIŠ je treba
Posvetiti posebno pozornost. Dovoljeno bi smelo biti samo ob
Posebej predpisanih kontrolnih in varovalnih mehanizmih, da
se na ta način izognili kopičenju pretirane moči pri organih
lavne uprave. Transparentnost naj bo značilnost vsakega
Poskusa povezovanja zbirk osebnih podatkov med različnimi
javnopravnimi organi. Okoliščine oziroma pogoji takšnega
Povezovanja bi morali biti znani vnaprej. Zato bi kazalo sprejeti posebne načine pravne avtorizacije povezovanja zbirk
osebnih podatkov - npr. odobritev organa, pristojnega za
varstvo osebnih podatkov.

7. Posameznike bi bilo treba poučiti, kako naj skrbijo za
varnost svojih OIŠ, da bi tretjim osebam preprečili njihovo
zlorabo.
Pri oblikovanju zgornjih predlogov so se pripravljalci omejili
na nekaj različnih vrst OIŠ. Pri tem so se seveda zavedali
dejstva, da lahko tudi druge vrste osebnih identifikatorjev
(ime, naslov itd.) omogočijo organom javne uprave medsebojno povezovanje osebnih podatkov iz različnih podatkovnih
zbirk. Zato se zdi, da tudi v teh primerih nastajajo enaki
problemi v zvezi z varstvom pravic in svoboščin posameznikov, na katere se podatki nanašajo. Skladno s tem veljajo vse
zgoraj omenjene ugotovitve, ki se nanašajo na pravne mehanizme in transparentnost povezovanja podatkovnih zbirk oziroma na načela funkcionalne ločitve, enako tudi za uporabo
identifikatorjev, ki ne temeljijo na Olš.

S. Ker se OIŠ nanašajo na določene ali določljive posameznike, nedvomno gre za osebne podatke. Tudi za podatke o
Olš mora veljati načelo kvalitete. To smo že razložili, ko smo
obravnavali argumente za pristojnost organov za varstvo
osebnih podatkov, da nadzorujejo uporabo OIŠ v javnopravnih ali zasebnopravnih organih oziroma organizacijah. Prav
tako se zdi, da uvedba in uporaba OIŠ sprožata vprašanja o
varstvu pravic oziroma zagotavljanju pravnih sredstev za
Posameznike, kar je navadno urejeno v zakonodaji o varstvu
informacijske zasebnosti posameznika. To npr. pomeni, da bi
Posameznikom morala biti dana pravica zahtevati popravek
vsebine (sestave) OIŠ, če ta več ne odraža dejanskega položaja oziroma statusa njenega imetnika. Kjer OIŠ razkriva tudi
državljanstvo posameznika ali njegov družinski status, bi mu
rtoraia biti zagotovljena pravica do spremembe (oziroma pri'agoditve) OIŠ ob spremembi državljanstva, ob novi poroki,
vdovstvu ipd. Olš ne bi smele biti oblikovane tako, da omogočajo uporabo ali razkritje posameznikovih občutljivih osebnih

Pripravljalci dokumenta so se prav tako zavedali obstoja in
razvoja novih tehnik za identifikacijo posameznikov. Slednje
se nanaša npr. na genetske (izvirne) prstne odtise, zvočne
posnetke, šarenično identifikacijo. Zato je potrebna posebna
skrb pred odločitvijo za uvedbo in uporabo novih identifikacijskih tehnik. Še zlasti so potrebne tehtne javne razprave zato,
da se poišče pravo razmerje med potrebo po varstvu informacijske zasebnosti posameznika na prvi strani in domnevnimi
prednostmi, ki jih lahko prinese uporaba omenjenih identifikacijskih tehnik na drugi strani.
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Predlog zakona o

PRAVICAH

IZ

POKOJNINSKEGA

INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
VOJAŠKIH

ZAVAROVANCEV

IN
BIVŠIH

(ZPIZVZ)

- EPA 1272 - druga obravnava

Vlada Republike Slovenije je na 205. seji dne 4. julija 1996
določila besedilo:

določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali:

- PREDLOGA ZAKONA O PRAVICAH IZ POKJOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA BIVŠIH VOJAŠKIH ZAVAROVANCEV,
ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in
sklepov 38. seje Državnega zbora Republike Slovenije.

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne
zadeve,
- Janko S. STUŠEK, državni sekretar v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve,
- Marko ŠTROVS, svetovalec Vlade Republike Slovenije v
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268.
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije

Mirko Bandelj
GENERALNI SEKRETAR

1. člen
(Namen zakona)

- aktivne vojaške osebe v nekdanji JLA, ki so pristopile k
Teritorialni obrambi Republike Slovenije in so do vključno 1.
februarja 1992 izpolnile pogoje za priznanje pravice do pokojnine po vojaških predpisih.

S tem zakonom se urejajo pravice iz pokojninskega in Invalidskega
zavarovanja, ki so jih državljani Republike Slovenije in
đr
ugi upravičenci po tem zakonu pridobili oziroma so izpolnili
Pogoje za njihovo pridobitev na podlagi zavarovanja po predP'sih bivše SFRJ o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
v
°jaških zavarovancev (v nadaljevanju: vojaški predpisi), in
u
sklajevanje oziroma prevedba teh pravic.

- državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v
Republiki Sloveniji, ki so bili po 25. juniju 1991 v aktivni
vojaški službi v JLA, pod pogojem, da jim je do 18. julija 1991
prenehala aktivna služba v JLA ali so bili po 18. juliju 1991 do
prenehanja aktivne vojaške službe ves čas v suspenzu, v
zaporu, v bolniškem staležu oziroma so ostali v službi v JLA s
soglasjem organov Republike Slovenije, pristojnih za zadeve
obrambe in so do 18. oktobra 1991 zahtevali upokojitev in
izpolnili pogoje za priznanje pravice do starostne, predčasne
ali družinske pokojnine po vojaških predpisih ali so do 18.
oktobra 1991 vložili zahtevek za priznanje pravic iz invalidskega zavarovanja, na podlagi katerega je bila pri njih z
odločbo pristojnega vojaškega organa ugotovljena nesposobnost za vojaško službo, oziroma je bila na podlagi izvida,
ocene in mnenja invalidske komisije ugotovljena invalidnost I.
kategorije, po splošnih predpisih.

2. člen
(Upravičenci)
upravičence iz prejšnjega člena se štejejo:
j~ državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v
"©publiki Sloveniji, ki so do vključno 25. junija 1991 uveljavili
Pravico do pokojnine ali do drugih dajatev po vojaških predpisih,
~ osebe, ki niso vložile prošnje za pridobitev državljanstva
Hepublike Slovenije oziroma postopek za pridobitev držav'lanstva Republike Slovenije ni bil ugodno končan (v nadaljevanju: tujci), z dovoljenjem za stalno prebivanje oziroma s
"Jalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji nepretrgoma od
•ključno 25. junija 1991 dalje, če so do vključno 25. junija
1991 uveljavile pravico do pokojnine ali do drugih dajatev po
*°jaških
predpisih, pod pogojem, da jih ne morejo pridobiti
Po
predpisih držav, katerih državljani so.

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka lahko pravice po tem
zakonu pridobi tudi državljan Republike Slovenije s stalnim
prebivališčem v državi, v kateri na podlagi njenih predpisov ali
meddržavnih sporazumov ne more pridobiti oziroma uživati
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi obdobij, prebitih v pokojninskem in invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev.
43
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pogoji in v obsegu, kot je bilo določeno v vojaških predpisih,
če ni s tem zakonom določeno drugače.

Državljani Republike Slovenije, ki jim je 18. oktobra 1991
manjkalo največ pet let starosti ali pokojninske dobe za izpolnitev pogojev za pridobitev pravice do pokojnine po vojaških
predpisih in so imeli na dan 18. oktobra 1991 stalno prebivališče v Republiki Sloveniji oziroma v državi, ki slovenskim
državljanom ne priznava pravic na podlagi zavarovanja po
vojaških predpisih, pridobijo pravico do pokojnine pod pogoji
in na način, določen v zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 12/92, 5/94 in 7/96 - v nadaljevanju: splošni predpisi), kot če bi pretežni del svoje zavarovalne dobe prebili v zavarovanju pri Zavodu za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod).

5. člen
(Pravice po splošnih predpisih)
Po smrti upravičenca do izplačevanja pokojnine po tem
zakonu njegovi družinski člani, ki imajo državljanstvo Republike Slovenije oziroma dovoljenje za stalno prebivanje v
Republiki Sloveniji, pridobijo pravico do družinske pokojnine
oziroma do odpravnine ali oskrbnine pod pogoji in na način,
določen po splošnih predpisih.
Upravičenci do pokojnine po tem zakonu imajo pravico do
dodatka za rekreacijo upokojencev in lahko uveljavijo pravico
do delne pokojnine, do varstvenega dodatka, do dodatka za
pomoč in postrežbo, do invalidnine za telesno okvaro in
druge pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
pod pogoji ter na način, določen po splošnih predpisih, če s
tem zakonom ni drugače določeno.
6. člen
(Zagotavljanje pravic, pridobljenih na podlagi odločb,
izdanih po vojaških predpisih)

Državljan Republike Slovenije, ki je bil nazadnje zavarovan pri
zavodu, pridobi pravico do pokojnine po splošnih predpisih
pri zavodu tako, da se mu zavarovalna doba, dopolnjena po
vojaških predpisih, upošteva kot zavarovalna doba, prebita pri
zavodu, če ni z meddržavno pogodbo drugače določeno.
Ne glede na pogoje iz prejšnjih odstavkov se za upravičence
ne štejejo osebe, ki so kot pripadniki JLA sodelovale v agresiji
na Republiko Slovenijo.
3. člen
(Zagotovljene pravice)

Upravičencem iz prve in druge alinee 2. člena tega zakona ter
upravičencem iz četrte alinee 2. člena tega zakona, ki so jim
bile pravice priznane z odločbo nosilca zavarovanja po vojaških predpisih, se prizna pravica do pokojnine, do odpravnine
in oskrbnine v znesku, kot jim je šel po vojaških predpisih za
september 1991.

Upravičenci iz 2. člena tega zakona imajo pod pogoji in na
način, določen v tem zakonu, naslednje pravice:
- do starostne pokojnine,
- do predčasne pokojnine,
- do invalidske pokojnine,
- do družinske pokojnine,
- do delne pokojnine,
- do dodatka za pomoč in postrežbo,
- do invalidnine za telesno okvaro,
- do odpravnine ali oskrbnine,
- do dodatka za rekreacijo upokojencev,
- do varstvenega dodatka k pokojnini,
- do upoštevanja časa, prebitega v aktivni vojaški službi v
bivši JLA, v zavarovalno dobo za pridobitev pravic po splošnih
predpisih.

Upravičencem iz prve, druge in četrte alinee 2. člena tega
zakona se priznajo pravice do invalidnine in do dodatka za
pomoč in postrežbo v zneskih, kot so bili določeni po splošnih predpisih za september 1991.
7. člen
(Odmera pokojnin upravičencem, ki nimajo odločb,
Izdanih po vojaških predpisih)

4. člen
(Pravice po vojaških predpisih)

Upravičencu iz 2. člena tega zakona, ki mu nosilec pokojninskega in invalidskega zavarovanja po vojaških predpisih ni
odmeril vojaške pokojnine, se pokojnina določi tako, da se
odmeri od zneska pokojninske osnove, ki se določi glede na
njegov čin ali razred, ki ga je imel neposredno pred uveljavitvijo pravice do pokojnine oziroma na dan izpolnitve pogojev
za pridobitev pravice do pokojnine po vojaških predpisih.

Upravičenci iz 2. člena tega zakona imajo pravico do starostne, predčasne, družinske ali invalidske pokojnine pod

Pokojninska osnova iz prejšnjega odstavka se določi v
naslednjih pavšalnih zneskih:

K
i
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čin ali razred

osnova

a) oficirji in nižji oficirji
general armade in admiral flote
generalpolkovnik in admiral
generalpodpolkovnik in viceadmiral
generalmajor in kontraadmiral
polkovnik in kapetan bojne ladje
podpolkovnik in kapetan fregate
major in kapetan korvete
kapetan I. razreda in poročnik bojne ladje
kapetan in poročnik fregate
poročnik in poročnik korvete
podporočnik
zastavnik I. razreda,
zastavnik
višji vodnik I.razreda,
višji vodnik
vodnik I. razreda
vodnik

25.337
24.019
»21.715
19.996
17.863
16.871
13.894
12.041
11.512
10.983
10.122
11.975
10.983
10.122
10.122
9.130
9.130

<

b) vojaški uslužbenci
vojaški uslužbenec

I. razreda
II. razreda
III. razreda
IV. razreda
V. razreda
VI. razreda
VII. razreda
VIII. razreda
IX. razreda
X. razreda
XI. razreda
XII. razreda

Če zavarovanec nima dokazil o činu oziroma o razredu, se
upošteva najnižji čin za oficirje oziroma za nižje oficirje in
najnižji razred za vojaške uslužbence.

"

14.327
12.214
11.742
10.734
10.108
9.635
9.247
8.372
6.978
6.968
6.781
6.616

Osnova iz prejšnjega odstavka se preračuna na poprečje leta
1991 s količnikom med poprečno plačo na zaposlenega
delavca v Republiki Sloveniji v obdobju od 1.1.1991 do 31.12.
1991 in poprečno plačo na zaposlenega delavca v Republiki
Sloveniji v obdobju od 1.1.1991 do 30.6.1991, ki znaša 1,297.

8. člen
(Pavšalne osnove za izračun pokojninske osnove
za odmero pokojnine po splošnih predpisih)

Pri izračunu pokojninske osnove se zavarovancu, ki je bil v
posameznem koledarskem letu zavarovan po vojaških predpisih, upošteva kot plača znesek osnove iz prejšnjega odstavka
tako, da se uskladi na raven zadnjega koledarskega leta pred
letom, v katerem zavarovanec uveljavi pravico do pokojnine, s
količniki, ki se po splošnih predpisih uporabljajo za uskladitev
plač iz leta 1991.

Osnova iz prejšnjega člena se upošteva tudi pri določitvi plač
?a čas, prebit v aktivni vojaški službi v JLA, ki se upošteva pri
izračunu pokojninske osnove za zavarovance, ki uveljavijo
Pravico do pokojnine po splošnih predpisih, ne glede na to,
ali zavarovanec predloži potrdilo o dejansko prejetih plačah.
45
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9. člen
(Odstotek za odmero starostne pokojnine)

njihovih družinskih članov, se uporabljajo tudi pri odmeri
pravic, ki jih upravičenci, katerim je priznan status borca
NOV, uveljavljajo po tem zakonu.

Starostna pokojnina se odmeri v odstotku od pokojninske
osnove glede na pokojninsko dobo po splošnih predpisih.

14. člen
(Določitev najvišjih pokojninskih prejemkov)

Ne glede na določbo 6. člena tega zakona se upravičencu, ki
je uveljavil pravico do vojaške pokojnine do 31.12.1964,
pokojnina odmeri od pokojninske osnove iz 7. člena tega
zakona, v odstotku, ki je po splošnih predpisih določen za
polno pokojninsko dobo, če je to zanj ugodnejše.

Pokojnina, skupaj z dodatki, ne more presegati zneska pokojnine, ki bi bil upravičencu po splošnih predpisih odmerjen od
najvišje pokojninske osnove glede na njegovo skupno pokojninsko dobo.

Pokojnina, odmerjena po prejšnjih odstavkih, se ob odmeri
uskladi tako, kot je določeno v 23. členu tega zakona.

15. člen
(Prlčetek izplačevanja prejemkov po tem zakonu)

10. člen
(Odmera predčasne poko|nine)

Starostna pokojnina, predčasna pokojnina oziroma invalidska pokojnina po tem zakonu se prične izplačevati upravičencu od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahtevka in za največ šest mesecev nazaj, vendar najdlje od
uveljavitve tega zakona dalje.
*
Družinska pokojnina, dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnina za telesno okvaro in odpravnina ali oskrbnina se prične
izplačevati upravičencu s prvim dnem naslednjega meseca po
vložitvi zahteve in za največ šest mesecev nazaj, vendar najdlje od izpolnitve pogojev za pridobitev te pravice oziroma od
uveljavitve tega zakona.

Predčasna pokojnina se odmeri na podlagi dopolnjene pokojninske dobe v odstotku, določenem v prejšnjem členu, s tem
da se pokojnina za vsako leto predčasne upokojitve pred
dopolnjeno starostjo 60 let (moški) oziroma 55 let (ženska), ob
upoštevanju znižanja starostne meje iz 11. člena tega zakona,
zmanjša za 1%.
Predčasna pokojnina iz prejšnjega odstavka se izplačuje v
zmanjšanem znesku, dokler upravičenec ne dopolni starosti
60 let (moški) oziroma 55 let (ženska), ob upoštevanju znižanja starostne meje iz 11. člena tega zakona.
Predčasne pokojnine, ki so bile odmerjene z odločbami
nosilca zavarovanja po vojaških predpisih, se upravičencem
od dopolnitve starosti iz prejšnjega odstavka, vendar največ
od uveljavitve tega zakona, izplačujejo brez odbitkov, ki so jim
bili po vojaških predpisih odmerjeni zaradi predčasne upokojitve.
11. člen
(Znižanje starostne meje)

16. člen
(Izplačevanje prejemkov Iz tega zakona upravičencem
s stalnim prebivališčem v tujini)
Slovenskemu državljanu uživalcu pravic iz tega zakona, ki se
za stalno izseli, se pokojnina, invalidnina in dodatek za
pomoč in postrežbo izplačuje v tujino, če z meddržavnim
sporazumom ni določeno drugače..

Upravičencem, ki se jim je zavarovalna doba štela s povečanjem, se starostna meja za pridobitev pravice do starostne
pokojnine oziroma starostna meja za pridobitev in odmero
pravice do predčasne pokojnine, zniža:

Tujcu se dajatve, ki jih je pridobil po tem zakonu, prenehajo
izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca po odjavi stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji oziroma po prenehanju ali odpovedi dovoljenja za stalno prebivanje, če z meddržavnim sporazumom ni določeno drugače.

- za eno leto na vsaki dve leti zavarovanja na delovnih mestih,
kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za 18 mesecev
zavarovalne dobe;
- za eno leto na vsaka tri leta zavarovanja na delovnih mestih,
kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za 16 mesecev
zavarovalne dobe;
- za eno leto na vsaka štiri leta zavarovanja na delovnih
mestih, kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za 15
mesecev zavarovalne dobe;
- za eno leto na vsakih šest let zavarovanja ne delovnih
mestih, kjer se je 12 mesecev dejanskega dela štelo za 14
mesecev zavarovalne dobe.

Tujcu iz prejšnjega odstavka se dajatve po tem zakonu pričnejo ponovno izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca
potem, ko ponovno pridobi dovoljenje za stalno prebivanje
oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji.
17. člen
(Reaktiviranje In pravica do delne pokojnine)
Upravičencu do pokojnine po tem zakonu, ki ponovno sklene
delovno razmerje, je izvoljen za nosilca javne ali druge funkcije, za katero prejema plačo oziroma nadomestilo plače za
opravljanje te funkcije, ali začne opravljati dejavnost, na podlagi katere je obvezno zavarovan, se v tem času ne izplačuje
pokojnina.

12. člen
(Odstotek za odmero invalidske pokojnine)
Invalidska pokojnina se odmeri v odvisnosti od vzroka invalidnosti.

Upravičenec iz prejšnjega odstavka, ki je v delovnem razmerju
s polovico polnega delovnega časa, lahko pridobi pravico do
delne pokojnine. Delna pokojnina se odmeri v višini polovice
pokojnine po tem zakonu. Čas zavarovanja med uživanjem
delne pokojnine se upošteva v zavarovalno dobo v dejanskem
trajanju.

Če je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne
bolezni, se odmeri invalidska pokojnina v višini 85 % pokojninske osnove, ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo.
Če je invalidnost posledica bolezni ali poškodbe izven dela, se
odmeri invalidska pokojnina v odstotku od pokojninske
osnove, ki se določi glede na dopolnjeno pokojninsko dobo
po splošnih predpisih, z upoštevanjem dodatka na invalidnost.
13. člen
(Pravice vojnih veteranov)

Po prenehanju razlogov iz prvega ali drugega odstavka tega
člena se upravičencu ponovno prične izplačevati pokojnina
po tem zakonu, ki se odstotno poveča glede na zavarovalno
dobo, doseženo v času ponovnega zavarovanja, z upoštevanjem lestvice odstotkov za odmero starostne pokojnine po
splošnih predpisih, ne upošteva pa se plača, prejeta v času
ponovnega zavarovanja oziroma v času uživanja delne pokojnine.

Določbe posebnih predpisov nekdanje SFRJ, s katerimi so
bile urejene pravice vojaških zavarovancev borcev NOV ter
poročevalec, št. 32
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23. člen
(Usklajevanje dajatev)

18. člen
(Upoštevanja časa zavarovanja po vojaških predpisih
v zavarovalno dobo)

Pokojnine in druge pravice iz 3. člena tega zakona se usklajujejo tako, kot se usklajujejo pokojnine in druge pravice po
splošnih predpisih.
Kot osnova za usklajevanje pokojnin iz tega zakona se upošteva znesek prejemkov, ki so upravičencu šli za mesec september 1991. Prva uskladitev za mesec oktober 1991 se določi
v višini 13,065%, od 1.11.1991 dalje pa se upoštevajo uskladitve pokojnin po splošnih predpisih.

Upravičencem iz 2. člena tega zakona in državljanom Republike Slovenije, ki niso zajeti v 2. členu tega zakona, se čas,
prebit v aktivni vojaški službi, čas prejemanja denarnega
nadomestila zaradi prenehanja aktivne vojaške službe in čas,
prebit v zavarovanju po pogodbi, po zakonu, s katerim je bila
do vključno 25. junija 1991 urejena vojaška služba, upošteva v
zavarovalno dobo na način in v trajanju, kot je bilo določeno
po vojaških predpisih.

24. člen
(Dokončanje postopkov za uveljavljanje pravice do akontacije vojaške pokojnine)

Doba, dopolnjena v službi v JLA v obdobju od 26. junija 1991
do 18. oktobra 1991, se upošteva po splošnih predpisih.
Doba, dopolnjena v JLA po 18. oktobru 1991, se ne upošteva
pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

V postopkih za uveljavitev pravice do akontacije vojaške
pokojnine po odloku o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. I. RS, št. 4/92 v nadaljevanju: akontacija vojaške
pokojnine), ki so bili začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se
uporabljajo predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona.

19. člen
(Postopek za odločan|e)

25. člen
(Prevedba akontacij vojaških pokojnin po uradni dolžnosti)

O pravicah iz tega zakona odloča Zavod po postopku, določenemu v splošnih predpisih, kolikor ni v tem zakonu določeno
drugače.

Akontacije vojaških pokojnin in drugih prejemkov po odloku
o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin se po uradni dolžnosti prevedejo v pokojnine in druge prejemke po tem zakonu.

20. člen
(Vložitev zahtevka)
Upravičencem iz 2. člena tega zakona oziroma njihovim družinskim članom se pokojnina ali druga dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja prizna na podlagi njihovega zahtevka.

26. člen
(Učinkovanje prevedbe)
Odločba o prevedbi akontacije vojaške pokojnine in drugih
prejemkov po uradni dolžnosti prične učinkovati s prvim
dnem tretjega meseca po uveljavitvi tega zakona.

Zahtevku se priloži odločba organa, ki je upravičencu priznal
pravico do pokojnine ali druge dajatve po vojaških predpisih,
dokazilo o znesku vojaške pokojnine za september 1991 in
potrdilo o državljanstvu in stalnem prebivališču.

Zneski akontacij vojaških pokojnin in drugih prejemkov, izplačani do roka iz prejšnjega odstavka, se ne poračunajo.

Upravičenec, ki nima odločbe o priznanju pravice do pokojnine ali do druge dajatve po vojaških predpisih, mora zahtevku poleg potrdila o državljanstvu in stalnem prebivališču
priložiti dokazila, iz katerih je razviden čin oziroma razred
neposredno pred uveljavitvijo pravice do vojaške pokojnine
oziroma na dan izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do
vojaške pokojnine, in dokazila o doseženi pokojninski dobi.

27. člen
(Pravice uživalcev akontacij vojaških pokojnin,
ki ne izpolnjujejo pogojev po tem zakonu)
Uživalcem akontacij vojaških pokojnin, ki ne izpolnjujejo
pogojev po tem zakonu, se akontacije vojaških pokojnin
nehajo izplačevati s prvim dnem naslednjega meseca po
izdaji odločbe.

Tujci morajo zahtevku poleg dokazil iz prvega oziroma drugega odstavka tega člena, razen potrdila o državljanstvu,
priložiti dokazilo, da so ves čas od 25. 6. 1991 dalje stalno
prebivali na ozemlju Republike Slovenije, in dovoljenje za
stalno prebivanje.

Državljani Republike Slovenije, ki so bili uživalci akontacij
vojaških pokojnin iz prejšnjega odstavka, lahko uveljavijo
pravico do pokojnine po splošnih predpisih, kot če bi pretežni
del zavarovalne dobe dopolnili pri nosilcu zavarovanja v
Republiki Sloveniji.

21. člen
(Pravica do obveznega zdravstvenega zavarovanja)

Upravičencem iz prejšnjega odstavka se čas, prebit v zavarovanju po vojaških predpisih, upošteva v zavarovalno dobo
skladno z določbo 18. člena tega zakona.

Uživalci pokojnin po tem zakonu so vključeni v obvezno
zdravstveno zavarovanje kot upokojenci po splošnih predpisih.

28. člen
(Prenehanje veljavnosti dosedanjih predpisov)

22. člen
(Zagotavljanje sredstev)

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Odlok o izplačevanju akontacij vojaških pokojnin (Ur. I. RS, št. 4/92).

Republika Slovenija povrne Zavodu sredstva za izplačevanje
pokojnin in dajatev po tem zakonu in sredstva za zagotavljanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za upravičence po
tem zakonu ter sorazmeren del stroškov plačilnega in poštnega prometa ter stroškov izvajanja zavarovanja.

29. člen
(Pričetek veljavnosti)
Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
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OBRAZLOŽITEV
pokojnine le na podlagi splošnih predpisov, če bi izpolnjevala
pogoje starosti, pokojninske dobe in gostote zavarovanja.

Predlog zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja bivših vojaških zavarovancev je za drugo obravnavo pripravila Vlada Republike Slovenije.

Zaradi sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, s katerimi je za pridobitev pravice do pokojnine
po splošnih predpisih predpisana gostota zavarovanja pri
zavodu, je v tem predlogu določeno, da se čas, prebit v aktivni
vojaški službi, ki se upošteva v zavarovalno dobo po splošnih
predpisih, pri ugotavljanju gostote zavarovalne dobe upošteva enako kot zavarovalna doba, prebita pri zavodu.

Pri pripravi predloga so upoštevani sklepi, ki jih je Državni
zbor Republike Slovenije sprejel pri prvi obravnavi predloga
zakona na 38. seji, dne 23. 4. 1996, in sicer:
Upoštevano je bilo mnenje Sekretariata za zakonodajo in
pravne zadeve v zvezi z ureditvijo invalidske pokojnine oziroma uveljavljanja delne pokojnine.

V predlogu za drugo obravnavo je skladno s stališčem, sprejetim v prvi obravnavi zakona, lestvica pavšalnih osnov v 7.
členu usklajena z lestvico pavšalnih osnov za odmero akontacij vojaških pokojnin po vladnem odloku iz leta 1992. Opravljeni so tudi nujni redakcijski popravki.

V predlogu zakona je skladno s sklepom Državnega zbora
podrobneje določeno, da se pri priznanju pravic iz invalidskega zavarovanja po tem zakonu upoštevajo odločbe o invalidnosti, telesni okvari in potrebi po stalni pomoči in
postrežbi, ki so jih izdali pristojni organi nekdanjega nosilca
pokojninskega in invalidskega zavarovanja po vojaških predpisih. V primerih, ko pristojni organ nekdanjega nosilca
pokojninskega in invalidskega zavarovanja po vojaških predpisih ni zaključil postopka po zahtevku, ki ga je upravičenec
vložil do 18. 10. 1991, o zahtevku odloči ZPIZ na podlagi
izvida, ocene in mnenja svoje invalidske komisije.

V predlogu zakona je določeno, da se predčasne pokojnine,
ki so bile odmerjene z odločbami nosilca zavarovanja po
vojaških predpisih, upravičencem od dopolnitve starosti 60 let
(moški) oziroma 55 let (ženske), znižane za toliko mesecev,
kolikor znaša učinek povečanja zavarovalne dobe, izplačujejo
brez odbitkov, ki so jim bili po vojaških predpisih odmerjeni
zaradi predčasne upokojitve. Pri izračunu pokojnine brez
navedenih odbitkov se kot osnova upošteva znesek predčasne pokojnine po tem zakonu, ki se nato deli s količnikom,
ki se določi tako, da se odstotek odbitka zaradi predčasne
upokojitve, ki je naveden v odločbi nosilca zavarovanja po
vojaških predpisih, odšteje od 100, nato pa se razlika deli s
100.

Glede na 3. točko sklepa Državnega zbora pri prvi obravnavi
predloga zakona je določba 2. člena dopolnjena tako, da ne
glede na izpolnjevanje drugih pogojev, ne more pridobiti
pravice do pokojnine po vojaških predpisih, upravičenec, ki je
sodeloval v agresiji na Republiko Slovenijo. Navedena oseba
bo lahko glede na navedeno določbo pridobila pravico do

t

I

r

poročevalec, št. 32

48

Informacija o

STANJU,

MOŽNIH

SMEREH

RAZVOJA

TRGOVINE
POGOJIH,

TER
KI

USTREZNO

O

JIH

IN

PRIČAKOVANIH

SLOVENSKE

NORMATIVNIH
MORA ZA

DELOVANJE

NJENO

ZAGOTOVITI

DRŽAVA

Vlada Republike Slovenije je na 207. seji dne 18. julija 1996
obravnavala:

MATIVNIH POGOJIH, KI JIH MORA, ZA NJENO USTREZNO
DELOVANJE ZAGOTOVITI DRŽAVA,

STRATEGIJO RAZVOJA SLOVENSKE TRGOVINE INFORMACIJO O STANJU, MOŽNIH IN PRIČAKOVANIH
SMEREH RAZVOJA SLOVENSKE TRGOVINE TER O NOR-

ki jo pošilja v obravnavo. Pošilja tudi sklepe, ki jih je Vlada
Republike Slovenije sprejela ob obravnavi navedenega
aradiva.
Mirko Bandelj
GENERALNI SEKRETAR

2.3.3. Politični, gošpodarski in družbeni razvojni procesi v
svetu in njihov vpliv na oblikovanje strategije razvoja
slovenske trgovine
2.3.4. Strategija razvoja slovenske trgovine na trgih EU in
EGP
2.3.5. Strategija razvoja slovenske trgovine na evropskih in
trgih nekdanjega SEV
2.3.6. Strategija razvoja slovenske trgovine na območjih nekdanje Jugoslavije
2.3.7. Strategija razvoja slovenske trgovine z zunajevropskimi državami

VSEBINA:
1.

NAMEN IN CILJI PRIPRAVE IN OBRAVNAVE DOKUMENTA

2.

IZHODIŠČA IN RAZVOJNE MOŽNOSTI SLOVENSKE
TRGOVINE

2.1. Tendence razvoja trgovine v tržnih gospodarstvih
2.1.1. Analiza razvojnih dejavnikov trgovine v tržnem gospodarstvu
2.1.2. Intenzivne spremembe gospodarskega okolja in strateški pristop k razvoju trgovine
2.1.3. Analiza razvoja trgovine na debelo
2.1.4. Spremembe v organizaciji, tehniki in tehnologiji poslovanja trgovine na drobno
2.2.
2.2.1.
2-2.2.
2.2.3.
2-2.4.
2-2.5.
2.2.6.
2-2.7.
2-2.8.
2-3.

Analiza stanja in razvojnih možnosti slovenske trgovine
na domačem trgu
Izhodišča za analizo stanja slovenske trgovine na
domačem trgu
Analiza moči in slabosti slovenske trgovine
Analiza prednosti in slabosti slovenske trgovine
Smeri organizacijske transformacije in koncentracije
slovenske trgovine
Analiza in ocena strokovnosti zaposlenih v slovenski
trgovini
Vloga in možnosti trgovine pri realizaciji strategije razvoja slovenskega turizma
Trgovina in potrošniki
Trgovina in varovanje okolja
Razvojne možnosti slovenske trgovine na tujih trgih

3.

STRATEŠKE USMERITVE RAZVOJA TRGOVINE V
SLOVENIJI Z OKVIRNIMI SCENARIJI

4.

UKREPI ZA DOSEGANJE STRATEŠKIH USMERITEV IN
OKVIRNIH SCENARIJEV

4.1.
4.2.
4.3.

Dejavniki trgovinske politike
Ukrepi trgovinske politike
Vloga države pri oblikovanju pogojev za vstop slovenske trgovine na tuje trge

5.

PODATKI O NEKATERIH DOSEŽENIH KAZALCIH
POSLOVANJA SLOVENSKE TRGOVINE

NAMEN IN CIL&I PRIPRAVE IN OBRAVNAVE DOKUMENTA
Trgovina je izjemno pomembna dejavnost, ki vpliva na vse
vidike gospodarskega in družbenega dogajanja. Njena vloga
in pomen izhajata iz funkcij, ki jih opravlja pri prenosu izdelkov od proizvajalcev do porabnikov. Prek trgovine poteka
pretežno prodaja izdelkov široke porabe pa tudi del prodaje
reprodukcijskih materialov predelovalcev ter izdelkov, ki so
namenjeni porabi državnih institucij. Prek mednarodne trgovine poteka največji del uvoza in izvoza. Zato moramo opredeliti organizacijo in funkcioniranje trgovine ter njen celotni

2-3.1. Silnice in trendi mednarodnih trgov ter porabniških
vrednot
2-3.2. Odprtost slovenskega gospodarstva in liberalizacija
gospodarskih tokov
49

poročevalec, št. 32

razvoj z vidika družbenoekonomskega okolja, v katerem
deluje.

2 IZHODIŠČA IN RAZVOJNE MOŽNOSTI
SLOVENSKE TRGOVINE

Namen priprave Strategije razvoja slovenske trgovine je
opredelitev razvoja trgovine v organizacijskem, materialnotehničnem, kadrovskem in poslovno-trženjskem pogledu do
konca tega stoletja. Strateške cilje razvoja slovenske trgovine
bo morala podpreti konsistentna trgovinska politika države,
zato so pomembnejši del pričujoče strategije ukrepi trgovinske politike. Dokument je strateške narave, vendar v sistemu
sektorskega nacionalnega načrtovanja ne predstavlja nacionalnega programa, saj je trgovina povsem tržna dejavnost;
za tržne dejavnosti pa nacionalni programi niso predvideni.

2.1 Tendence razvoja trgovine v tržnih gospodarstvih
2.1.1 Analiza razvojnih dejavnikov trgovine v tržnem gospodarstvu
1. Strukturne spremembe gospodarstva razvitega sveta Po drugi svetovni vojni so nastale velike spremembe gospodarske strukture razvitih držav. Težišče gospodarskih dejavnosti se je premaknilo od čisto proizvodnih na številne storitvene dejavnosti, vzporedno s tem pa so nastale tudi spremembe v družbeni in socialni strukturi prebivalstva. Razviti
svet je konec 70—tih let prešel v fazo postindustrijskega
razvoja, ki omogoča visoko raven proizvodnje in porabe
dobrin. Visok dohodek prebivalstva je močan generator povpraševanja po potrošnih dobrinah in ustreznih storitvah.
Posledica tega je naraščanje pomena in vloge terciarnega
sektorja v gospodarski strukturi. Po predvidevanjih bo v razvitih državah terciarni sektor do konca tega stoletja že angažiral
približno dve tretjini skupnega števila zaposlenih. Večina med
njimi se bo neposredno ali posredno ukvarjala s trženjskimi
aktivnostmi.

Podlaga za pripravo dokumenta je raziskovalna naloga Strategija razvoja slovenske trgovine (Univerza v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, Ljubljana, december 1995, Avtorja: prof. dr.
Vekoslav Potočnik in prof. dr. Tone Hrastelj s sodelavci).
Temeljna izhodišča, na katerih je bazirala raziskava, so sledeča:
- Trgovina je obravnavana kot enotna trgovinsko dejavnost, v
kateri se posli trgovanja na debelo in na drobno na domačem
in tujih trgih med seboj prepletajo, dopolnjujejo in neločljivo
povezujejo.

2. Nastajanje globalnega trga - Svetovno gospodarstvo
usmerjata ter urejata povezano in soodvisno dva dejavnika.
Tehnološki in tehnični napredek ustvarja izenačevanje standardov, usklajevanje okusov in želja porabnikov z možnostmi
proizvajalcev; in globalizacija trga kar pomeni iskanje ekonomije obsega standardiziranih izdelkov visoke kakovosti in
nizkih cen in s tem povezanim uspešnim prodorom na svetovni trg. Globalizacija trga in standardizacija izdelkov omogočata sposobnim podjetjem, da povečajo svoj delež na večjem številu trgov (držav). Vendar ni globalizacija trga pogojena samo z razvojem in transferom tehnologije, ampak vplivajo nanjo tudi drugi dejavniki, zlasti unifikacija monetarnih
sistemov (npr. Evropska unija), mednarodno gibanje in investiranje kapitala v najdonosnejše panoge ne glede na geografske koordinate.

- Temeljne predpostavke pri opredelitvi razvoja trgovine so
bile: 1) trgovina mora celovito in kakovostno zadovoljiti
potrebe potrošnikov, 2) trgovina naj širi tržišča in s tem
ustvarja dodatne možnosti za razvoj proizvodnje in 3) trgovina
mora uveljavljati trženjsko miselnost na vseh ravneh svojega
delovanja.
- Analiza in ocena dosedanjega razvoja slovenske trgovine
temeljita na razpoložljivih statističnih virih, poročilih GZS,
Združenja za trgovino ter strokovne literature. Statistični
podatki so nepopolni in ne zajemajo številnih novih trgovskih
subjektov. To pomanjkljivost in vrzel podatkov delno zapolnjujejo poročila in ocene GZS, Združenja za trgovino, tako da
je podatkovna podlaga še zadovoljiva za celovito oceno stanja in opredelitev temeljnih elementov strategije razvoja slovenske trgovine.

3. Vloga trgovine v narodnem gospodarstvu - Izhodišče
optimalnega delovanja trgovine je učinkovito zadovoljevanje
potreb končnih porabnikov. Z vidika proizvajalcev se problem
zadovoljitve porabnikov kaže v izbiri pravilne kombinacije
posrednikov na prodajni poti ob hkrati najnižjih možnih stroških prodajnega procesa (distribucije). Obratno pa so trgovci
motivirani s cilji, ki se kažejo v oblikovanju trgovinskega
sortimenta, prodajnih cen in lastnih storitev, da bi dosegli
pričakovani dobiček. Zaradi nasprotujočih si interesov proizvajalcev in trgovcev obstaja stalni konflikt. Ostra konkurenca
in boj za potrošnike sta uveljavila sistemski pristop k urejanju
odnosov med udeleženci na prodajni poti. Z nastankom in
hitrim razvojem množičnih komunikacijskih sredstev je
možno proces komuniciranja prostorsko in časovno ločiti od
samega izdelka. Pravo revolucijo v sistemu komuniciranja je
povzročila mikroelektronika. Računalniška tehnologija je
omogočila oblikovanje informacijskih sistemov za spremljanje izdelka od proizvajalca do prodajnega mesta preko uveljavitve enotnega sistema označevanja izdelkov (evropski EAN in
ameriški UPC). Prodajno mesto izgublja dosedanji monopol
nad prodajo, saj prodajalec in kupec lahko neposredno
komunicirata in se dogovorita za nakup oz. prodajo (sistem
EDIFACT).

- Izhodišče raziskave je bil osrednji dokument razvojnega
načrtovanja - Strategija gospodarskega razvoja Slovenije približevanje Evropi - rast, konkurenčnost in integriranje ter
področne strategije kmetijstva in turizma, predvsem v segmentih, ki se povezujejo z razvojem trgovine.
- Zaradi soodvisnosti doseženih rezultatov trgovine z rezultati drugih dejavnosti, ki prodajajo svoje izdelke in storitve
prek tega distribucijskega kanala, bo morala tudi državna
uprava na vseh ravneh vzpostaviti osnovne pogoje: razvoj
komunalne in prometne infrastrukture, vključitev makro in
mikrolokacij trgovine v prostorske plane, zagotoviti zaščito
potrošnikov in njihovo informiranost, usmerjati razvoj trgovine z ukrepi trgovinske politike, nadzirati in ukrepati v primerih nelojalne konkurence, špekulacij, izigravanja predpisov,
dobrih običajev itd.
- Tako pri raziskavi kot pri strategiji, ki izhaja iz te raziskave,
izhajata temeljni omejitvi, ki sta: 1) strategija razvoja slovenske trgovine ne vključuje segmenta trgovskih storitev, kar
pogojuje uspešno in učinkovito delovanje trgovine; 2) strategija ne obravnava razvoja posameznih podskupin trgovine.

Dolgoročno gledano se relativni delež proizvodnih stroškov
zmanjšuje, obratno pa povečuje delež prodajnih stroškov v
skupnih stroških. Prodajni stroški so v razvitih gospodarstvih
dominantne postavke v strukturi prodajne cene. K naraščanju
prodajnih stroškov prispeva tudi vse ostrejša konkurenca.
Zaradi težnje, da potrošnik uporablja proizvod, čeprav ni
formalno njegov lastnik, se je izjemno razširil lizing (zakup)
izdelkov.

Strategije razvoja slovenske trgovine ne razumemo kot
resolucije o strateških ciljih, niti kot planski dokument, projekcijo ali napoved stanja ob koncu stoletja. Razumemo jo
kot instrument identificiranja glavnih ciljev razvoja trgovine
v okviru splošne gospodarske rasti. Ni namen strategije, da
podrobno določa načine in sredstva za uresničevanje
postavljenih ciljev. To je naloga strategij posameznih trgovskih organizacij, ki se morajo stalno prilagajati vsakokratnim danim tržnim razmeram.
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4. Trgovina kot dejavnik novega zaposlovanja - Intenzivnost dela v trgovini je dva do trikrat nižja kot v industrijski
proizvodnji. Zato se vse bolj poudarja vloga trgovine pri
reševanju problema visoke stopnje nezaposlenosti aktivnega
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Prebivalstva. Trgovina sodeluje v okviru terciarnega sektorja s
Približno eno tretjino zaposlenih tega sektorja, med zaposlenimi prevladujejo ženske, kar velja zlasti za trgovino na
drobno. Dolgoročne tendence kažejo na naraščajoči delež
trgovine v strukturi skupne zaposlenosti v gospodarstvu. Vendar je v 90—tih letih pričelo postopno stagniranje oziroma le
ohranjanje doseženega deleža trgovine med 15% in 20% v
skupni zaposlenosti gospodarstva, ker so se začeli intenzivirati procesi inovacij, ki so neposredno vplivali na obseg in
strukturo zaposlenosti. V razvitem svetu prevladuje mnenje,
da je nadaljnji gospodarski razvoj odvisen predvsem od povečanja produktivnosti dela v terciarnem sektorju.

intenziviranja gospodarskih dejavnosti je značilen za vse razvite države. Ta proces poteka dinamično v prostorskem in
funkcionalnem pogledu in ustvarja pomembne spremembe
glede lokacij trgovskih objektov, njihove ponudbe, organizacije in vodenja. Ne spreminjata se le poslovna fizionomija in
tehnika dela, temveč se spreminja obseg prostorskega širjenja distribucijske mreže v regionalnem in državnem merilu.
Prav zato so največji in po ponudbi najbogatejši trgovski
objekti, kot so nakupovalni centri in hipermarketi locirani na
široki periferiji mest in ne več v centru. Procesa razpršene
gradnje trgovskih objektov pa ne spremlja decentralizacija
upravljanja. Velike uspešne trgovske organizacije praviloma
centralizirajo nabavne, kadrovske, investicijske in razvojne
funkcije ter prek njih učinkovito nadzirajo potek prodajnih
aktivnosti na vseh prodajnih mestih. Zakonitosti razvoja trgovine razvitega sveta se odražajo v stalnem naraščanju ravni
koncentracije in različnih integriranih oblik trgovanja. Vse
manj je neodvisnih trgovcev, ki delujejo »solistično« na trgu.
Ostri pogoji konkurence jih silijo v povezovanje in sodelovanje in zato nastajajo številne oblike horizontalne in vertikalne
kooperacije ter integracije med trgovci. Učinkovitost trgovskih organizacij je v veliki meri opredeljena s stopnjo njihove
povezanosti z okoljem, v katerem delujejo. Razvojne perspektive trgovskih organizacij bodo v vse večji meri odvisne od
učinkovitega vključevanja raznovrstnih storitev v njihov prodajni sortiment.

5

Razvojni dejavniki notranje trgovine - Razvoj trgovine na
domačem trgu pogojujejo številni dejavniki, ki se dinamično
spreminjajo. Demografske spremembe imajo pomemben in
dolgoročen vpliv na načrtovanje razvoja trgovine zlasti z
vidika števila, starostne strukture in mobilnosti prebivalstva,
ker opredeljujejo dejansko in potencialno povpraševanje na
trgu. Družbeni in kulturni dejavniki vplivajo na obnašanje
Porabnikov, zlasti spremembe ravni izobrazbe, običajev, živijenjskega stila ipd. Med sodobnimi tokovi urbanizacije in
razvojem notranje trgovine je visoka stopnja korelacije in
medsebojne odvisnosti, saj se mora razvoj trgovske mreže
vključevati v načrte razvoja mestnih in širših aglomeracij
Prebivalstva. Ekonomski dejavniki so materialna podlaga razvoja trga in z njim razvoja trgovine. Vplivajo na oblikovanje
kupne moči končnih porabnikov, naraščajoča kupna moč pa
se praviloma odraža v povečanju deleža dohodkov za nakup
trajnih dobrin, ki so značilne za višji življenjski standard in
zmanjšanju deleža za nakup prehrambenih izdelkov. Povečajo se tudi izdatki za luksuzne izdelke, kulturo, oddih, potovanje, izobraževanje ter varčevanje. Izjemno vplivajo na razvoj
trgovine tudi najpomembnejše spremembe na področju znanstveno-tehnološkega in tehničnega napredka, ki potekajo
vzporedno z ekonomskim razvojem. Ti vplivi se odražajo pri
funkcioniranju procesa distribucije, frekvenci nakupov in
strukturi povpraševanja. Sodobna trgovina se sooča z visoko
stopnjo industrializacije in vse bolj uporablja dosežke tehnike
'n tehnologije. Gospodarski sistem in ukrepi gospodarske
Politike imajo poseben pomen za razvoj trgovine. Trg s svojo
strukturo in mehanizmom delovanja opredeljuje splošne
Pogoje za razvoj trgovine, medtem ko konkurenca usmerja
Posamezne trgovske subjekte pri njihovem odločanju glede
'okacije, programa, načina poslovanja in modernizacije v
materialnem organizacijskem in poslovnem pogledu.

3. Trgovski objekti in ekonomija obsega - Med najvidnejšimi
spremembami v celotnem trgovskem sektorju razvitega sveta
v zadnjih 30 letih je transformacija dominirajoče vloge t. i.
družinskih podjetij z eno ali nekaj prodajalnami z dominirajočo vlogo velikih trgovskih korporacij. To transformacijo
spremlja tudi zmanjševanje števila prodajnih objektov na 1000
prebivalcev (npr. v Angliji od 9,5 v začetku 50—tih let na 6,0 v
začetku 90—tih let). Delež neodvisnih malih trgovcev se je
prav tako pomembno znižal v skupnem številu prodajaln.
Dejavniki, ki so bistveno vplivali na intenzivni razvoj velikih
trgovskih organizacij, so predvsem: 1) Ekonomija obsega, ki
temelji na specializaciji poslovnih funkcij in centralizaciji
sprejemanja odločitev, zaradi česar se znatno znižajo vsi
stroški na enoto prodaje. 2) Nabavna moč, ki temelji na večjih
naročilih, zaradi katerih dosega trgovsko podjetje ugodnejše
nabavne pogoje. 3) Pri izbiri novih prodajnih lokacij imajo
veliki mnogofilialni sistemi prednost, saj so kapitalno močnejši in lahko kupujejo oz. najamejo najboljše lokacije za
svoje prodajne objekte pa tudi lažje financirajo velike stroške
vstopa na atraktivna tržišča. 4) Temeljna strategija rasti
uspešnih mnogofilialnih trgovskih organizacij je razvijanje
najrazličnejših aktivnosti na področju trženja, urejanja prodajnih objektov, strokovnega usposabljanja prodajnega
kadra, nuđenja raznih storitev kupcem itd. Kljub temu pa
kažejo manjši in neodvisni trgovci precejšnjo prilagodljivost
zlasti na tistih področjih, kjer imajo osebne storitve ključno
vlogo pri ponudbi in prodaji izdelkov. Taka dualna struktura velike trgovske organizacije in mali samostojni trgovci uspešno deluje v pogojih raznolike porabe izdelkov in visoke
stopnje diverzifikacije kupcev. Strukturalne spremembe niso
enako intenzivne v vseh drobnoprodajnih strokah. Koncentracija je najmočnejša v živilski stroki ter pri prodaji tekstilnih
izdelkov in obutve.

6- Razvojni dejavniki poslovanja trgovine na tujih trgih - S
Poslovanjem na tujih trgih ustvarja trgovina organsko poveza. nost
domačega gospodarstva z drugimi gospodarstvi, ker se v
n
jej odražajo vse njegove moči in slabosti. Zato ni mogoče
doseči učinkovitega poslovanja trgovine na tujih trgih v pogojih neučinkovitega poslovanja domačega narodnega gospodarstva. Trgovina je integralni del narodnega gospodarstva in
jo pogojuje niz dejavnikov interne in eksterne narave. Povečanje izvozne aktivnosti ima praviloma pozitivni vpliv na zaposlenost in dobiček podjetij. ,
2-1.2 Intenzivne spremembe gospodarskega okolja in strateški pristop k razvoju trgovine
1
- Terciarizacija gospodarskih dejavnosti - Terciarni sektor
se ne razvija neodvisno od razvoja proizvodnje v primarnem
in sekundarnem sektorju, ampak je z njima tesno povezan in
soodvisen. Večina trgovskih poslov je v sodobnem gospodarstvu organizirana na tipičen industrijski način (dodelava in
Pakiranje v trgovini ali po njenem naročilu v proizvodnji), vse
bolj se izgublja razlika med storitvami trgovine in tradicionalno industrijsko proizvodnjo. Primarni in sekundarni sektor se vse bolj terciarizirata, hkrati pa se klasične storitve
trgovine vse bolj industrializirajo. Velika industrijska podjetja
razvijajo
različne oblike trgovanja na drobno in distribucije
b|
aga, obratno pa velika trgovska podjetja gradijo moderne
skladiščne in distribucijske centre, v katerih je delo organizirano na industrijski način.

Podobni procesi prilagajanja so vse pogostejši tudi na
področju trgovanja na debelo. Poleg tradicionalnih oblik trgovanja na debelo nastajajo nove oblike, ki temeljijo na zmanjšanju storitev. Izrazit primer je »cash & catry«, to je svojevrstni
način samopostrežne prodaje na debelo, pa tudi t. i. »rack
jobber«, ki zagotavlja ozko kooperacijo med trgovcem na
debelo in trgovcem na drobno pri oskrbovanju posameznih
oddelkov ali polic na prodajnem mestu.
4. Spremembe strukture zaposlenih v trgovini - Učinkovitost in uspešnost poslovanja trgovine je v sodobnih tržnih
pogojih vse manj odvisna od iznajdljivosti in ustrežljivosti
prodajalcev, temveč vse bolj od sposobnosti vodstva in strokovnih služb, da organizirajo in vodijo poslovanje po načelih
sodobnega trženja. Pripravo in izvajanje trženjskih (marketinških) programov lahko uspešno izpeljejo le trženjski strokovnjaki, ki imajo širšo poslovno kulturo in več znanja, kot se je

2- Prostorska decentralizacija in funkcionalna centralizacija
"flovine - Proces razvoja trgovine v okviru urbanizacije in
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dosedaj zahtevalo od prodajalcev. Te poslovne kulture in
trženjskega znanja ni mogoče pridobiti le s praktičnim delom
v trgovini, ampak z večletnim izobraževanjem na visokih ekonomskih, komercialnih ali poslovnih strokovnih šolah.

podlage za integracije grosističnih organizacij, 3) posodobitev poslovanja in prodajnih metod. Zaradi neposrednih
poslovnih povezav med proizvajalci in trgovino na drobno se
je v večini razvitih držav v zadnjih 30—tih letih zmanjšalo
število čistih grosistov za 15 do 20%. Vendar pa se ni zmanjšala vrednost grosistične prodaje, ampak nasprotno, ta prodaja narašča. Intenzivnost zmanjševanja števila grosistov se
razlikuje med posameznimi trgovskimi strokami, saj je izrazito
zmanjševanje števila grosistov pri prodaji osnovnih živil.
Nasprotno pa je število grosistov v rahlem vzponu pri ostalih
prehrambenih izdelkih (npr. konzervirani izdelki vseh vrst,
konditorski izdelki ipd.). Pri prodaji industrijskih izdelkov za
nadaljnjo predelavo je število grosistov skoraj enako številu
doseženemu sredi 70—tih let.
Kot odgovor na procese integracije v proizvodnji in trgovini
na drobno se je v trgovini na debelo začel najprej proces
kooperacije, ki je potekal v dveh smereh. Horizontalna kooperacija obsega večje število manjših in srednjih grosistov, ki so
povezali svoje poslovne funkcije in hkrati izvedli delitev defla
oziroma specializacijo ter na ta način so dosegli finančno
pomembne učinke zaradi ekonomije obsega, pa tudi sinergetske poslovne učinke (komplementarna tržišča, skupna informacijska baza, skupen know-how glede posodabljanja
opreme, metod dela, logistike ipd.). Posebna oblika horizontalne kooperacije so »prostovoljne nabavne skupine«, ki
temeljijo na pogodbenem povezovanju grosistov. To obliko
kooperacije poznajo v vseh zahodnoevropskih državah.
Izjemno pomembno je npr. Evropsko združenje za distribucijo
prehrambenih izdelkov, ki povezuje okrog 1500 grosistov
Zahodne Evrope in Skandinavije. Vertikalna kooperacija
zajema različne vrste organizacij, ki prodajajo blago na
debelo in se povezujejo predvsem zato, da bi se izognili
medsebojni konkurenci in si zagotovili obstoj na trgu. Z
vertikalno povezavo so ustvarjeni pogoji za delitev dela in
specializacijo, tako da vsak partner opravlja le svojo temeljno
dejavnost. Najvišja stopnja vertikalne kooperacije so multinacionalke, ki delujejo kot tro ali štiristopenjske organizacije
(mednarodna centrala - domača centrala - grosist - detajlist; v Sloveniji primer Interspar).

2.1.3 Analiza razvoja trgovine na debelo
1. Razvoj in vloga trgovine na debelo - Trgovina na debelo
je nastala kot rezultat delitve dela v procesu menjave dobrin;
iz vzporedne dejavnosti samih proizvajalcev je prerasla v
glavno dejavnost trgovcev. Njena temeljna funkcija je posredovanje blaga med proizvajalci na eni in trgovci na drobno
oziroma velikimi porabniki na drugi strani. Poleg te temeljne
funkcije je pričela trgovina na debelo opravljati tudi dodatne
funkcije (skladiščenje, sortiranje, pakiranje, prevoz itd.).
Koristnost vključevanja trgovine na debelo v menjalni proces
se kaže v številnih ugodnostih za proizvajalce in pomembnih
prihrankih, ki so posledica ekonomije obsega, časa in zaloge.
Trgovina na debelo zmanjšuje število poslovnih transakcij, ki
bi sicer nastale med proizvajalci in trgovino na drobno.
2. Povezovanje v trgovini na debelo in širitev njenih aktivnosti - Procesi integracije in koncentracije v proizvodnji in
menjavi so ustvarili številne konfliktne odnose med proizvajalci in trgovci na debelo. Z integracijami so nastala velika
proizvodna podjetja, ki so s širitvijo poslovnih funkcij združila
tudi velik del trgovinskih aktivnosti. Zato tudi poskušajo izključiti tradicionalne trgovce na debelo in se neposredno
poslovno povezovati z velikimi drobnoprodajnimi sistemi.
Podobno se je dogodilo tudi v trgovini na drobno. Z razvojem
in posodobitvijo trgovine na drobno (supermarketi, blagovnice in diskonti) se je bistveno poslabšal položaj trgovine na
debelo z nekaterimi blagovnimi skupinami, zlasti v živilski
stroki. Prva reakcija na takšen negativni trend v poslovni in
razvojni usmeritvi trgovine na debelo je bilo združevanje
manjših podjetij ter modernizacija njihovega poslovanja. Po
letu 1950 se je zmanjšalo število trgovskih podjetij na debelo v
vseh državah razvitega sveta. Trgovska podjetja na debelo
morajo spreminjati svojo poslovno strategijo z razvijanjem
kooperacijskih odnosov s proizvajalci in trgovci na drobno,
tako da razširjajo svojo dejavnost s tistimi dodatnimi aktivnostmi, ki bi jih sicer sami opravljali proizvajalci oziroma
trgovci na drobno (dodelava, pakiranje za potrebe gospodinjstev, dostava na prodajne police ipd.). S tem se trgovina na
debelo prilagaja spremenjenim tržnim razmeram, in tako
doživlja preporod, ki ji ga omogoča velikost in opremljenost
kapacitet, kar je nedvomno njena primerjalna prednost pri
opravljanju grosističnih funkcij.

V boju za obstoj na trgu je trgovina na debelo v razvitem svetu
pravočasno izkoristila možnosti avtomatizacije in računalniškega spremljanja blagovnih tokov. Ta njena strateška poteza
se je pokazala kot izredno učinkovita v distribucijskih centrih.
Po svojem pomenu in učinkih so distribucijski centri najpomembnejša inovacija trgovine na debelo v 80—tih letih. Nič
manj pomembna inovacija grositičnega poslovanja je razvoj
cash & carry sistema, ki je koristen predvsem za manjše
trgovce na drobno, ki se lahko vsakodnevno oskrbujejo glede
na potrebe s tem minimizirajo svojo zalogo. On-line povezave, ki so jih omogočile računalniške mreže, seveda pomen
samopostrežbe samo poudarjajo, saj trgovec na drobno prek
računalniške povezave izbira in naroča potrebno blago. Vse
te inovacije so omogočile reafirmacijo trgovine na debelo,
tako da je ostala nujni člen na prodajni poti, vendar bo morala
stalno spremljati spremembe na.trgu in se jim hitro prilagajati,
predvsem pa bo morala uveljaviti kreativne oblike trženja do
svojih dobaviteljev in kupcev.

3. Prostorska razporeditev trgovine na debelo - Sodobni
procesi urbanizacije so vplivali na bistveno spreminjanje prostorske razporeditve trgovine na debelo ter na strategijo rasti
in razvoja njene mreže. Spreminjanje ožjih mestnih področij v
poslovne centre in prepoved motoriziranega prometa v osrednjih mestnih predelih sta povzročila vsaj dva problema za
trgovino na debelo. Prvi se nanaša na lokacijo skladišč, drugi
pa na dostop do teh skladišč. Trgovina na debelo je lahko
rešila oba problema le s prenosom svojih poslovnih zmogljivosti na širše predmestne lokacije, Večje prostorske možnosti, prometne povezave in nujno izboljševanje ravni grosističnih storitev so pozitivno vplivali na nastanek sodobnih objektov za trgovanje na debelo kot so npr. distribucijski centri, ki
integrirajo nabavne, skladiščne, prodajne in logistične aktivnosti ter cash & carj-y centri, ki uvajajo sodobne prodajne
metode, ki so se sicer najprej uveljavile v trgovini na drobno.

2.1.4 Spremembe v organizaciji, tehniki in tehnologiji poslovanja trgovine na drobno
1. Pomen in vloga trgovine na drobno - Trgovina na drobno
izvaja zadnjo fazo menjalnega procesa in vzpostavlja
posredni kontakt med proizvajalci in končnimi porabniki.
Njena naloga je, da zagotovi ustrezni obseg in strukturo
ponudbe na dostopnih lokacijah, pravočasno in po cenah, ki
so usklajene z dejansko vrednostjo izdelkov in storitev. Prav
zato nastajajo intenzivne spremembe v preteklih 30—tih letih.
Trgovina na drobno je eden od temeljnih sektorjev vsakega
gospodarstva, vendar ni njen pomen samo ekonomski, temveč širši družbeni, politični in kulturni. Tu potekajo številne
diverzificirane, kompleksne in dinamične gospodarske aktivnosti. Trgovina na drobno ima pomemben in zelo občutljiv
položaj v nacionalni ekonomiji, saj se prav tu prvi učinki
sprememb v končnem povpraševanju oziroma končni porabi.
Njen vpliv na stabilnost gospodarstva se kaže v njeni uspo-

4. Organizacijski vidiki delovanja trgovine na debelo - Trgovina na debelo je v sodobnih tržnih pogojih »stisnjena« med
proizvajalce, ki so povezani v velike gospodarske družbe
(karteli, trusti, koncerni, multinacionalke ipd.) in trgovino na
drobno, ki je prav tako organizirana v številne trgovske verige
različnih oblik. Tako se je trgovina na debelo znašla v izjemno
strukturirani tržni situaciji in mora zato izbirati ustrezne strategije ter taktike svojega delovanja. Med njimi imajo izjemno
pomembno vlogo organizacijski ukrepi, ki jih opredeljuje
organizacijska strategija funkcioniranja trgovine na debelo. V
razvitem svetu se nanašajo na: 1) zmanjšanje števila grosističnih organizacij, 2) razvoj kooperacije in specializacije kot
poročevalec, št. 32

52

v

sobljenosti in finančni možnosti, da oblikuje zaloge blaga, ki
zadovoljujejo
potrebe končnih porabnikov. Stabilnosti narodne
ga gospodarstva ni mogoče zagotoviti, če trgovina na
drobno ne izvaja uspešno svojih funkcij, zlasti pa: funkcije
razpoložljivosti blaga (oblikovanje ponudbe), funkcije informiranja porabnikov in funkcije zadovoljevanja potreb povprasevalcev. -Rastoči pomen trgovine na drobno v strukturi
prodnega gospodarstva se odraža poleg količinskih tudi v
kakovostnih dejavnikih njenega razvoja. Med najpomembnejše kazalce količinske rasti trgovine na drobno sodi naraščanje števila zaposlenih in realno ustvarjene vrednosti prodaje. Z naraščanjem ravni razvitosti narodnega gospodarstva
16n povezana rast deleža trgovine na drobno v skupni zaposle°sti gospodarstva. V večini zahodnoevropskih držav pridejo
n
a enega zaposlenega v trgovini na drobno v povprečju trije
zaposleni v industriji, kar izgleda, da je optimalno razmerje, ki
Postane konstantno, ko ga neko nacionalno gospodarstvo
doseže. Med kakovostne dejavnike rasti trgovine pa prištevamo: ustvarjanje novih porabnikov z družbeno redistribucijo
dohodka npr. s socialno politiko, privatizacijo, prihodkov od
obresti, prejemkov od naložb itd.; pojav novih izdelkov, njihovo uveljavljanje na trgu in eliminacija zastarelih izdelkov;
Pojav finančnih inovacij, ki zagotavljajo likvidnost kupcev in s
tem povečujejo plačilno sposobno povpraševanje.

stične mreže, ki se kažejo predvsem: 1) v relativnem zmanjševanju števila prodajaln merjeno na 1000 prebivalcev; 2) v
hitrem naraščanju velikosti prodajaln; 3) v naraščajočem
deležu mnogofilialnih trgovinskih sistemov v skupnem prometu trgovine na drobno; 4) vOominantni vlogi samopostrežnega načina prodaje ne samo v prehrambeni stroki, ampak
vse pogosteje tudi pri prodaji ostalih izdelkov vsakodnevne
porabe; 4) v razvoju »superstore« prodajnih objektov za
ponudbo izdelkov trajne porabe (npr. oprema za stanovanje IKEA); 5) v hitrem razvoju diskontne prodaje na številnih novih
področjih poleg prehrambenih izdelkov, zlasti tekstil, pohištvo, gospodinjski aparati, akustika ipd.; 6) v vse bolj prevladujočem deležu prometa franšiznih sistemov v skupnem prometu trgovine na drobno.
Primerjanje strukture drobnoprodajnih sistemov in razvoja
trgovine na drobno v posameznih državah je omejeno, na
splošno velja, da zaostaja v manj razvitih gospodarstvih razvoj
trgovine na drobno v povprečju za okrog 20 let za ravnijo
trgovine na drobno ZDA. Kljub temu so spremembe v manj
razvitih državah izjemno intenzivne in potekajo kot rezultat
sprememb v družbenem, gospodarskem, tehnično-tehnološkem in kulturnem okolju. Prenos moderne tehnologije iz
razvitih držav v manj razvite ne daje ustreznih učinkov, če
hkrati gospodarski subjekti ne sprejmejo trženjskega (marketinškoga) koncepta poslovanja. V procesu transfera sodobnega trženja imajo pomembno vlogo multinacionalne trgovske korporacije, ki dajejo prednost strategiji diverzificirane
ponudbe, manj pa strategiji specializacije, kar je razumljivo
glede na specifičnosti, ki so značilne za vsako državo posebej. Prav v specializaciji pa je strateško gledano najpomembnejša tržna vrzel za domače trgovce, da se izognejo podrejenosti v neenakopravnem konkurenčnem boju z multinacionalnimi trgovskimi korporacijami. Prognoze kažejo, da bo franšizing najpomembnejša oblika drobnoprodajnega poslovanja,
saj bo ob koncu stoletja v razvitem svetu več kot 50% vsega
prometa trgovine na drobno odpadlo na različne franšizne
sisteme.

Spremembe števila, velikosti in strukture drobno-prodaj'h objektov - V preteklih tridesetih letih sta bili v razvitih
državah opazni dve vzporedni tendenci: 1) zmanjševanje števila drobnoprodajnih objektov in 2) naraščanje vloge t. i.
n
6sedentarnih oblik prodaje (t. j. prodaje, ki ne poteka v
Prodajalni, npr. kataloška prodaja, akviziterska prodaja itd.),
fmanjšanje števila prodajnih objektov je bilo najbolj intenzivno v prehrambeni stroki, zlasti klasičnih postrežnih prodajaln, povečalo pa se je število supermarketov, hipermarketov
"i drugih velikih samopostrežnih objektov. Prodajalne, ki so
Prenehale s poslovanjem, so bile praviloma v lasti manjših
neodvisnih in neorganiziranih detajlistov. Proces zmanjševanja števila drobnoprodajnih objektov je povezan z naraščanjem njihove povprečne velikosti in povprečnega števila
Zaposlenih na prodajalno. Sorazmerno manjše število velikih
supermarketov in hipermarketov (ca 5% od skupnega števila
Prodajaln ustvarja v ZDA več kot 50% celotne prodaje živil).
Samopostrežni način prodaje je postal prevladujoči način
Prodaje prehrambenih izdelkov, vse bolj pa prevzema vodilno
vlogo tudi pri prodaji drugih izdelkov vsakodnevne porabe.
Na spremembe strukture drobnoprodajnih objektov odločilno
vpliva politika prodajnega sortimenta, ki temelji na stalnem
širjenju proizvodnega sortimenta in nenehnem povečevanju
Potreb porabnikov. Splošne blagovnice ponujajo tudi prek
100.000, supermarketi le 6.000 - 8.000, velike diskontne prodajalne pa samo 800 - 1000 različnih izdelkov. Večji prodajni
objekti so omogočili večjo diverzifikacijo skupne ponudbe v
strukturi drobnoprodajne mreže. Izdelke množične vsakodnevne porabe je možno uspešno prodajati v velikih samopostrežnih objektih (supermarketi, diskonti ipd.), medtem ko
zahtevajo izdelki individualne porabe, povezani z modo, prestižem in statusnimi simboli porabnikov manjše in bolje
?Premljene prodajalne, ki nudijo kupcem tudi številne storitve. Vse bolj je uspešna tudi polarizacija sortimentov in prpdalaln na podlagi potreb dohodkovno segmentiranih skupin
Porabnikov.
n

2.2 Analiza stanja in razvojnih možnosti slovenske trgovine
na domačem trgu •»
2.2.1 Izhodišča za analizo stanja slovenske trgovine na domačem trgu
1. Temeljna izhodišča za analizo - Razvoj trgovine moramo
vedno obravnavati samo v kontekstu razvojnih strategij
gospodarstva kot celote. Strategija gospodarskega razvoja
Slovenije opredeljuje temeljne elemente rasti, konkurenčnosti in integriranja v gospodarstvu. Predvideva povečanje
deleža storitev in zmanjševanje deleža industrije v bruto
domačem proizvodu, zato lahko pričakujemo tudi hitrejši
razvoj trgovine.
Z analitičnega vidika moramo trgovino Slovenije do leta 1991
in po letu 1991 obravnavati kot dve organizacijsko različni
trgovini zaradi intenzivnih strukturnih in lastniških sprememb. Procesi strukturnega .in institucionalnega prilagajanja
spremembi gospodarskega sistema v tržno gospodarstvo so v
družbeni trgovini potekali sorazmerno počasi ob hkratnem
skokovitem naraščanju deleža manjših zasebnih trgovcev v
skupnem prihodku trgovine. Osnovna značilnost preteklega
obdobja je nizka stopnja rasti v velikih trgovskih sistemih in
visoka rast pri malih trgovcih. To je prav obratna tendenca
gibanj v trgovini od tiste v razvitem svetu in ena temeljnih
razvojnih dilem slovenske trgovine.

3

- internacionalizacija trgovine na drobno - Za spremembe
v Poslovanju trgovine na drobno v razvitih državah so značilni
naslednji trendi: 1) uporaba računalnikov ne zagotavlja samo
®Premljanje blagovnih tokov, ampak pridobivanje natančnih
nformacij s prodajnih mest s pomočjo skaniranja kodiranih
'zdelkov (EAN in UPC); 2) izjemno hitro se razširjajo franšizni
°dnosi med velikimi proizvodnimi sistemi oziroma grosisti in
neodvisnimi manjšimi detajlisti, ki na ta način ohranjajo svoj
'"ni položaj, čeprav izgubljajo svojo poslovno identiteto; 3)
vse močnejša je tendenca internacionalizacije poslovanja
^6likih multinacionalk, ki stalno povečujejo svoj tržni delež v
seh razvitih državah; 4) posebno pozornost namenjajo velike
rgovske organizacije na drobno razvijanju trgovskih blagovI'n znamk za tiste izdelke, ki najbolj vplivajo na življenjski stil
" navade porabnikov. Vzporedno z navedenimi trendi načina
Poslovanja pa potekajo tudi spremembe v strukturi detajli-

2. Izhodišča makrolokacije - Odločitev o izboru območja
temelji na analizi obstoječe drobnoprodajne strukture in ocenitvi skupnega tržnega potenciala konkretnega gospodarskega ali geografskega območja. Prostorske dimenzije trgovinske mreže lahko obravnavamo z vidika celotnega gospodarstva, na regionalni ali lokalni ravni ter na ravni tržnogravitacijskega območja ene prodajalne ali skupine prodajaln.
Določitev prodajnega območja je prva in temeljna faza v
procesu načrtovanja makro in mikro lokacije trgovinske
mreže. Tržni potenciali lokalnega, regionalnega, državnega
ali celo mednarodnega območja določaio obseg, strukturo in
53
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razporeditev trgovinske mreže. Pri opredeljevanju makro in
mikrolakcije moramo opozoriti na prostorske in urbanistične
plane države in občin. Osnovni namen prostorskega planiranja je usklajevanje prostorskega in družbenega razvoja, ki naj
zagotovi a) racionalno uporaboteemljišč in zaščito prostora,
b) usklajevanje interesov različnih uporabnikov prostore, c)
obrambne interes in č) vodenje informacijske baze o razpoložljivosti prostora. Prostorski in urbanistični plani so dolgoročnega značaja, zato je za oblikovanje razvojnih strategij
posameznih trgovskih podjetij pomembno, da ugotovijo, kje
sploh so predvidene lokacije za gradnjo trgovine in da vplivajo na morebitne spremembe na podlagi poslovnih in ekonomskih analiz.

jim bo zagotovilo razvojno in poslovno prednost pred konkurenti.
5. Projekcija organizacijske strukture slovenske trgovine V razvitih tržnih gospodarstvih in pogojih ostre konkurence je
ekonomski položaj drobnih grosistov in detajlistov nestabilen. Na lahek način in s špekulacijami (npr. utaja davkov,
izigravanje carinskih predpisov ipd.) ni mogoče pridobiti
tržne prednosti, saj državni organi takoj ukrepajo. Zaradi
konkurence in uveljavljenega tržnega reda manjši grosisti in
detajlisti ne morejo rentabilno poslovati, ker s sorazmerno
skromnim obsegom prodaje ne morejo pokrivati stroškov in
družbenih dajatev. Zato so ekonomsko prisiljeni, da se povezujejo v različne prostovoljne verige ali franšizne sisteme, ki
jim zagotavljajo zmanjševanje stroškov in s tem preživetje.

3. Izhodišča mikrolokacije - Mikrolokacija trgovinske mreže
pomeni izbiro natančno določenih točk za gradnjo prodajnih
objektov, ki bodo zagotovili zadovoljitev potreb porabnikov in
ustvarili načrtovani pozitivni poslovni rezultat. Izbira mikrolokacije mora temeljiti na skrbni analizi naslednjih dejavnikov:
1) skupina dejavnikov, ki vplivajo na promet prodajalne
(dostopnost lokacije, privlačnost lokacije, lokacija konkurenčnih in drugih nekonkurenčnih prodajaln ter družbenih
institucij); 2) skupina dejavnikov, ki vplivajo na stroške prodajalne (stroški prodajnega prostora in stroški poslovanja kot
posledica izbrane mikrolokacije). Pri proučevanju mikrolokacije je potrebno posvetiti posebno pozornost razporeditvi
obstoječih prodajaln in njihovi ponudbi. Velike koncentracije
kupcev omogoča aglomeracijo prodajaln z istovrstno
ponudbo na eni mikrolokaciji. Opozoriti moramo še na
posebne motive, ki opredeljujejo prostorsko gibanje kupcev
oziroma razloge za njihovo zvestobo določeni prodajalni ali
trgovskemu centru ter blagovni znamki, ki jo lahko tam
kupijo. Med objektivne razloge sodijo predvsem oddaljenost
kupca od prodajalne, prometni režim in dostopnost do prodajalne, gostota naseljenosti na prodajnem območju, ki vpliva
na koncentracijo kupcev. K subjektivnim razlogom prištevamo zahteve, ki jih kupci smatrajo za pomembne pri nakupni
odločitvi v točno določeni prodajalni, zlasti so to sortiment
izdelkov, raven postrežbe in ljubeznivost prodajalcev, odpiralni čas, pa tudi čistoča, izgled prodajalne, arhitektonske
rešitve itd.

Ustanavljanje številnih novih malih trgovskih organizacij v
Sloveniji po letu 1990, ki je bilo posledica dotedanjega rigoroznega omejevanja trgovine le na družbeni sektor, je ustvarilo protislovno situacijo. Njihova učinkovitost in finančna
uspešnost je praviloma ugodnejša kot pri velikih trgovskih
organizacijah zlasti zato, ker so znale hitro in učinkovito
prilagoditi ponudbo potrebam lokalnih kupcev. Doseženo
»uspešnost« bi morali obravnavati tudi z vidika kontrole
poslovanja in obračunavanja družbenih obveznosti. Pri tem
se pojavljajo pogosto nepremostljive ovire za izvajanje objektivne kontrole poslovanja številnih drobnih trgovcev. Učinkovita kontrola poslovanja, ki bi onemogočila špekulacije in
nelojalno konkureco, bi slovenske trgovce hitro postavila v
podobno težaven ekonomski položaj, kot so v razvitem svetu.
Tej zakonitosti razvoja se po uveljavitvi tržnega reda ne bo
mogoče izogniti. Drobni trgovci se bodo morali povezati v
različne oblike partnerstva, kooperacije in franšizne sisteme,
kar bo povečalo raven koncentracije trgovine in pospešilo
uvajanje inovacij v poslovne procese. S povečano kontrolo
poslovanja drobnih trgovcev in z zagotovitvijo finančne discipline bo v relativno kratkem času tudi odpravljena sedanja
nelojalna konkurenca, trgovinska politika pa se bo morala
spoprijeti tako kot v razvitem svetu z različnimi ukrepi zaščite
drobnih trgovcev - samostojnih podjetnikov.

4. Vpliv tehnično-tehnološkega napredka na razvoj In delovanje trgovine - Za razvoj trgovine je posebno pomemben
tehnično-tehnološki napredek na področju informatike, telekomunikacij in računalništva ter modernizacija prometnih
povezav, skladiščenja in manipulacije z blagom. Sem sodijo
zlasti avtomatizirani delovni procesi t. i. »zalednih« funkcij
trgovine in povezovanje v širše informacijske in telekomunikacijske sisteme, ki zagotavljajo kakovostno in učinkovito
zbiranje tržnih informacij in neposredno računalniško izmenjavanje poslovne dokumentacije (EDI). Primerjava sedanje
ravni tehnično-tehnološkega razvoja slovenske trgovine z
razvitim svetom kaže, da pretežni del slovenske trgovine še ni
vstopil v fazo »industrijske trgovine«, ki je predpostavka učinkovitega in uspešnega poslovanja. Medtem ko trgovina razvitega sveta pravkar vstopa v novo razvojno fazo »informacijske
trgovine«, se največji slovenski trgovski sistemi ukvarjajo z
začetnimi problemi faze uvajanja »industrijske trgovine«.
Zaradi očitnega večletnega tehnično-tehnološkega zaostanka slovenske trgovine za trgovino razvitega sveta, bi bilo
koristno izdelati posebno strategijo tehnološkega razvoja slovenske trgovine, ki bi opozorila na najnovejše spremembe in
opredelila možnosti bodočega tehnološkega razvoja. Med
cilje strategije tehnološkega razvoja slovenske trgovine
sodijo: 1) približevanje tehnološke in razvojne ravni slovenske
trgovine trgovini razvitega sveta z uvajanjem sodobnih tehnoloških dosežkov v poslovne procese; 2) usmerjanje optimalnega razvoja trgovinske mreže na podlagi skrbnih analiz
makro in mikrolokacij trgovsko deficitarnih območij; 3) kritično izbiranje, sprejemanje in oplemenitenje sodobnih tujih
tehnologij trgovanja ter njihovo razvijanje s pomočjo domačega znanja, zlasti na področju prevoza, čuvanja in manipulacije blaga; 4) strokovno usposabljanje trgovinskih delavcev,
posebno tistih, ki bodo uporabljali in razvijali iz tujine prinesene tehnologije trgovanja. Navedene cilje tehnološkega razvoja lahko operativno izpeljejo trgovske organizacije, ki se
bodo prve odločile za hitro tehnološko prestrukturiranje, ki
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2.2.2. Analiza moči in slabosti slovenske trgovine
Delež bruto domačega proizvoda, ki ga dosega trgovina po
standardni klasifikaciji je znašal v letu 1992 10,5%, v letu 1993
pa 10,4%. V razvitih tržnih gospodarstvih dosega delež trgovine v bruto domačem proizvodu med 15 in 20%. Ta kazalec
kaže na slabost slovenske trgovine v primerjavi z industrijskimi dejavnostmi, pa tudi na manjšo gospodarsko moč, kot
jo ima trgovina v razvitih državah. V primerjavi z drugimi
gospodarskimi dejavnostmi, zlasti predelovalno industrijo, je
trgovina po velikih negativnih stopnjah rasti bruto domačega
proizvoda v letu 1991 že v letu 1993 dosegla 4 odstotno
pozitivno rast. To je posledica večje prilagodljivosti trgovine
tržnim spremembam in nedvomno gospodarska moč, ki omogoča usmeritev njenega razvoja na strateško atraktivna
območja. Trgovina je odvisna od gibanj v industrijskih dejavnostih, vendar je avtonomna v usmerjanju blagovnih tokov.
V letu 1993 je trgovina investirala v svoje zmogljivosti 9,9%
vseh izplačil za investicije v Sloveniji, kar približno ustreza
ustvarjenemu deležu BDP. Pomemben je podatek, da je prek
92% vrednosti investicij financirala iz lastnih sredstev, razliko
pa s finančnimi krediti. Tudi investicijsko sposobnost z lastnimi sredstvi ocenjujemo kot njeno gospodarsko moč. Približno 53% investicijskih naložb je bilo usmerjenih za nove
zmogljivosti, 34% za rekonstrukcije in modernizacije in 13%
za vzdrževanje obstoječe ravni opremljenosti.
Temeljna slabost slovenske trgovine je njena razdrobljenost
in izrazito lokalna usmerjenost, ki je nastala po letu 1991
zaradi razpada velikih trgovskih sistemov in ustanavljanja
množice malih samostojnih trgovskih podjetij in obratovalnic.
Ta slabost trgovine se odraža v njeni slabši pogajalski moči
do dobaviteljev, pa tudi nesposobnosti za večji konkurenčni
odpor vstopajočim tujim trgovskim družbam na slovenski trg.
54

jetno se bodo prikazani strukturni odnosi organizatorjev trgovine na debelo in na drobno ohranjali še nekaj časa, dokler ne
bodo razvojne zakonitosti ob vstopu novih konkurentov prisilile organizatorjev trgovanja, da koncentrirajo trgovsko dejavnost v institucionalni trgovini, kot je to značilno za razvito
tržno gospodarstvo.

Gospodarska moč slovenske trgovine je sorazmerno šibka,
saj je njen delež v ustvarjenem bruto domačem proizvodu
precej nižji kot v razvitih državah, sedanja razdrobljenost ne
zagotavlja pogajalske moči do dobaviteljev, trženjska podstruktura pa je bistveno slabša kot v razvitih državah. Analiza
moči in slabosti opozarja predvsem na dva razvojna problema:

2. Analiza stanja slovenske trgovine na drobno - Do leta
1990 je bila slovenska trgovina na drobno vsaj formalno
koncentrirana v okviru nekaj velikih sistemov (Mercator,
Emona, ABC Pomurka, TIMA, Merx, VIPA, Nama). V procesu
privatizacije šo vsi veliki sistemi razen Mercatorja razpadli na
manjše trgovske organizacije pretežno regionalnega ali celo
lokalnega pomena. V letih 1991 - 1994 je nastala nova velikostna struktura trgovine Slovenije, v kateri prevladujejo mala
podjetja in samostojne trgovske obratovalnice (skupaj okrog
95%). Z vidika števila trgovskih organizacij je slovenska trgovina izredno razdrobljena. Evforija ustanavljanja novih trgovskih podjetij je dosegla v letih 1991 - 1994 ravno obratni
učinek kot v razvitem svetu. Za okrog 6000 samostojnih trgovcev bo njihov ekonomski obstoj že v kratkem roku 2-3 leta
postal vprašljiv, število prebivalcev na prodajalno se je v
Sloveniji bistveno zmanjšalo in znaša približno 148, še leta
1989 pa je bilo okrog 308. Število prebivalcev na prodajalno
se je sicer približalo številu prebivalcev na prodajalno v razvitem svetu (120 - 180), vendar je velikostna
struktura slovenskih prodajaln nižja (povprečno 90 m2 na prodajalno v Jletu
1994) kot v zahodnoevropskih državah (v Nemčiji 350 m na
prodajalno že v letu 1985). Zato je sortimentska ponudba
slabša, prav tako pa tudi stopnja postrežbe, če upoštevamo,
da večina prodajaln ni specializiranih, kot npr. v Italiji, kjer se
giblje število prebivalcev na prodajalno med 70 in 180. Večje
število prodajaln in manjše število prebivalcev na prodajalno
sta nedvomno pozitivna kazalca razvitosti trgovine na drobno.
V Sloveniji praktično ni več naselja, v katerem ne bi bilo
prodajalne z izdelki vsakodnevne porabe. V tem pogledu je bil
v obdobju 1991 - 1994 narejen pomemben kakovostni premik, ki pomeni, da se je stopnja razvitosti slovenske trgovine
povečala. To ugotovitev potrjuje tudi podatek, da se je delež
zaposlenih v slovenski trgovini v skupnem številu zaposlenih
skoraj v celoti izenačil z enakimi deleži v razvitih državah. Še
leta 1989 je znašal ta delež v Sloveniji 10,3% in Nemčiji 13,6%,
leta 1994 pa v Sloveniji 13,2% in Nemčiji 13,6%. Tudi delež
zaposlenih v slovenski trgovini na drobno v primerjavi z vsemi
zaposlenimi v trgovini se je v letu 1994 izenačil z enakim
deležem v Nemčiji (Slovenija 59,4%, Nemčija 59,3%). Promet
na zaposlenega kot kazalec produktivnosti ni primerljiv s
prometom na zaposlenega v trgovini na drobno v razvitih
državah zaradi različne strukture porabe, bistveno nižje
kupne moči, slabše tehnične in tehnološke opremljenosti in
drugačne velikostne strukture naših prodajaln, slabše logistike, ki ne zagotavlja sprotnega dopolnjevanja prodajnih
polic, slabe informacijske povezanosti prodajaln z oskrbnimi
viri itd. Primerjavo prometa na zaposlenega izkrivljajo tudi
stopnje prometnega davka (oziroma davka na dodano vrednost), različne prodajne metode (pretežno samopostrežna
prodaja v tujini), večje prodajne površine. Dejansko kalkulirane povprečne razlike v ceni (marže) zaradi različnega obračuna poslovanja in davka naših trgovskih organizacij in samostojnih trgovskih obratovalnic, ne moremo ugotoviti. Analiza
prodajnih cen za istovrstne izdelke med Slovenijo ter
Avstrijo, Nemčijo in Italijo opozarja na naslednje protislovno
stanje: 1) izdelki slabše kakovosti so praviloma bistveno (tudi
do 100%) dražji kot v tujini, 2) izdelki boljše kakovosti in
modni izdelki so najpogosteje cenejši. Razlogov za takšno
stanje je nedvomno več, vendar menimo, da je eden od
razlogov za višje cene manj kakovostnih množičnih izdelkov
predvsem višja marža, ki jo trgovske organizacije kalkulirajo
za pokrivanje svojih stroškov. Ti so zaradi višjih nabavnih cen,
nepovezanosti, izjemno visokih najemnin za privatizirane prodajalne in želje novih podjetnikov po hitrem zaslužku v primerjavi s tujino previsoki.
t

- da se razdrobljene trgovine, organizacije in obratovalnice
čimprej povežejo v različne oblike gospodarskih interesnih
skupnosti, kar bi ustvarilo normalno strukturo trgovinske
mreže in s koncentracijo izboljšalo tržni položaj in gospodarsko moč trgovine,
~ da trgovske organizacije uveljavijo trženjski koncept poslovanja, s katerim bodo izboljšale raven storitev porabnikom in
s tem ugodnejše poslovne rezultate. Trženjsko neuspešne
trgovske organizacije bodo nujno propadle oz. jih bodo prevzele uspešne.
S koncentracijo zlasti v trgovini na debelo bodo izpolnjeni
pogoji za njen vstop na tuje trge, da bi izkoristila predimenzionalne proizvodne kapacitete.
2.2.3 Analiza prednosti in slabosti slovenske trgovine
1. Organizacije, ki se ukvarjajo s trgovino - Za podrobno
analizo obsega in strukture slovenske trgovine na debelo in
drobno po letu 1991 je evidenca premalo zanesljiva, saj razpoložljivi statistični podatki ne zajemajo številnih novih trgovskih subjektov, ki se ukvarjajo s trgovanjem na debelo in na
drobno ter hkrati poslujejo na tujih trgih. Zato smo za analizo
trgovske dejavnosti po vrstah upoštevali pretežnost poslov, ki
jih opravljajo trgovske organizacije. Pri tem smo se v največji
meri opirali na podatke GZS, Združenja za trgovino.
S trgovino na drobno se ukvarjajo poleg trgovskih tudi organizacije, ki po svoji osnovni dejavnosti niso trgovskega značaja, npr. kmetijske, gradbene, gostinske in nekatere storitvene ter številni obrtniki. Kolikšen je bil obseg trgovske
dejavnosti pri teh organizatorjih trgovine v letih 1991 - 1994,
ni mogoče ugotoviti. Po podatkih iz leta 1989 je znašal delež
slovenske institucionalne trgovine na drobno v skupnem
prometu okrog 54%, 46% pa je odpadlo na druge organizacije. Za primerjavo naj navedemo, da je v razvitem svetu to
razmerje popolnoma drugačno, npr. v Nemčiji je institucionalna trgovina opravila 94% vsega prometa na drobno v letu
1984, ostale organizacije pa le okrog 6%.
Tudi s posli grosiranja se poleg institucionalne trgovine na
debelo ukvarjajo v Sloveniji številni drugi organizatorji, zlasti
trgovske organizacije na drobno, trgovske organizacije, ki se
ukvarjajo z uvoznimi in izvoznimi posli in zastopstvi ter proizvodne organizacije prek svojih prodajnih skladišč ali distribucijskih centrov. Na podlagi statističnih podatkov ne moremo
ugotoviti tendence sprememb udeležbe institucionalne trgovine v skupnem prometu trgovanja na debelo v letih 1991 1994. Po zadnjih razpoložljivih podatkih je v letu 1989 znašal
njen delež okrog 53%, 47% prometa na debelo pa so opravili
drugi organizatorji. Za primerjavo je značilen podatek, da so v
Nemčiji leta 1984 opravili trgovci na debelo približno 95%,
ostali organizatorji pa le okrog 5% prometa na debelo.
Naš zakon o trgovini obravnava trgovino kot enotno dejavnost, ne glede na vrsto trgovanja, zato se lahko s poslovanjem
na drobno in na debelo na domačem in tujih trgih ukvarjajo
vse trgovske organizacije. Tendence rasti trgovanja v korist
slovenske institucionalne trgovine na drobno in debelo so le
neznatne.
2a takšno strukturo organizatorjev trgovanja na drobno in na
debelo je vplivalo v preteklosti več dejavnikov, zlasti družbenoekonomski sistem, ki ni obravnaval trgovine kot enakopravne gospodarske dejavnosti, preskromna in pretoga institucionalna trgovina na debelo in na drobno, ušmeritev v
splošno,
ne pa specializirano trgovanje in seveda možnost
r
egistracije za opravljanje celotne trgovske dejavnosti vsem
subjektom, ki izpolnjujejo minimalne zakonske pogoje. Ver-

3. Analiza prostorske razširjenosti slovenske trgovine na
drobno - Slovenska trgovina na drobno realizira okrog 26 27% prihodka gospodarstva, okrog 20 - 21% dobička in
zaposluje okrog 13% vseh zaposlenih v gospodarstvu. Ti
kazalci sicer opozarjajo na njeno pomembno vlogo in položaj
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v gospodarstvu, vendar je njena gospodarska moč slabša
zaradi nekaj več kot 10% deleža v bruto domačem proizvodu.
Zdaleč najbolj je razvita trgovina na območju Območne
gospodarske zbornice Ljubljana, saj je njen delež v prihodku
ljubljanskega gospodarstva okrog 33% in dobičku več kot
25%. Ta dva kazalca je potrebno korigirati s prihodkom in
dobičkom Petrola, ki izkazuje rezultate celotnega poslovanja
v centrali v Ljubljani. Na ljubljanskem območju ustvari trgovina prek 50% prihodka vse slovenske trgovine, več kot 56%
vsega dobička in zaposluje več kot 41% vseh zaposlenih v
trgovini. Ti podatki kažejo na veliko koncentracijo ter na
atraktivnost območja za nadaljnji razvoj trgovine. Ljubljana je
glavno mesto države, leži skoraj v njenem geografskem središču, kar ji daje izjemno lokacijsko prednost, hkrati pa je tudi
politično upravno, gospodarsko, trgovsko, izobraževalno,
zdravstveno in sodno središče z gravitacijsko močjo, ki
zajema polovico prebivalcev Slovenije. Na Ljubljano gravitira
približno milijon potencialnih potrošnikov v radiju 60 - 70
km. Zato lahko z gotovostjo trdimo, da je ljubljansko območje
strateško atraktivno za nadaljnji razvoj trgovine na drobno.
Velike trgovske korporacije se bodo najverjetneje usmerile na
gradnjo »obroča« 2-3 nakupovalnih centrov ob vpadnicah
že do leta 2000. V Ljubljani bo nastala nekakšna bipolarnost,
saj bo ostal ožji center zaradi drugih aktivnosti dominanten za
potrošnike.
Drugo po številu prebivalstva je območje Območne gospodarske zbornice Maribor. Delež trgovine v prihodku gospodarstva mariborskega območja je približno enak slovenskemu
povprečju okrog 26%, vendar delež zaposlenih presega slovensko povprečje, delež dobička v dobičku mariborskega
gospodarstva območja pa je pod slovenskim povprečjem in
se tendenčno zmanjšuje. Med številnimi razlogi velja omeniti
vsaj težave proizvodnih organizacij in številni stečaji; predimenzioniranost trgovine na drobno glede na obstoječo kupno
moč in na odliv dela kupne moči v sosednjo Avstrijo zaradi
nižjih cen izdelkov vsakodnevne porabe. Na probleme trgovine mariborskega območja opozarjajo tudi tendence stalnega zmanjševanja deleža prihodka tega območja v celotnem
prihodku trgovine Slovenije (1992 - 11,6%; 1994 - 10,8%),
progresivnem zmanjševanju deleža dobička v doseženem
dobičku trgovine Slovenije (1992 - 9,7%; 1994 5,0%) ter
hitrega naraščanja deleža izkazane izgube v celotni izgubi
slovenske trgovine (1992 - 6,4%; 1994 - 19,0%) in ne nazadnje skoraj nespremenjene ravni zaposlenosti (1992 - 13,7%;
1994 - 13,4%). Ocenjujemo, da mariborsko območje ne bo do
konca stoletja strateško zanimivo za vlaganje v razvoj novih
trgovskih zmogljivosti, ker so te že sedaj predimenzionirane
za razpoložljivo kupno moč. Strateške usmeritve za njeno
konsolidacijo so predvsem koncentracija in povezovanje v
gospodarske interesne skupnosti zlasti na nabavnem
področju ter specializacija. Tržno območje, ki gravitira na
Maribor, obsega vsaj 300.000 potencialnih potrošnikov.
Tretje pomembno trgovsko območje Slovenije je celjsko
območje. Delež prihodka trgovine presega 38% prihodka celjskega gospodarstva, vendar delež dobička progresivno
upada (1992 - 22,3%; 1994 - 12,6%), hkrati pa narašča delež
zaposlenih v skupnem številu zaposlenih v gospodarstvu tega
območja (1992 - 11,9% - 1994 - 13,7%). Podrobnejše analize bi pokazale vzroke takih negativnih gibanj, nedvomno pa
sodijo med razloge tendenčno zniževanje marže, zmanjšanje
kupne moči, stalno ali celo upadajoče število potrošnikov itd.
Te ugotovitve potrjujejo tudi kazalci strukturnih deležev prihodka, dobička, izkazane izgube in zaposlenih trgovine celjskega območja v trgovini Slovenije. Doseženi prihodek
postopno upada (1992 - 9,2%; 1994 - 8,1%), dobiček se
progresivno zmanjšuje (1992 - 8,1%; 1994 - 3,0%), izguba
hitro povečuje (1992 - 1,5%; 1994 - 5,7%), število zaposlenih
pa se giblje nekaj nad 9% vseh zaposlenih v trgovini Slovenije
(1992 - 9,7%; 1994 - 9,2%). Na podlagi navedenih kazalcev
lahko sklepamo, da je na celjskem območju trgovina predimenzionirana in da to območje za obdobje do konca stoletja
ne bo atraktivno za večje naložbe v trgovsko dejavnost. Na
celjsko območje gravitira okrog 100.000 potencialnih kupcev.
Na območju kranjske območne gospodarske zbornice je
trgovina poleg ljubljanskega območja v najugodnejšem polo5
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žaju. Deleža prihodka in dobička v gospodarstvu kranjskega
območja se gibljeta okrog 23%, kar dosega oziroma presega
slovensko povprečje, delež zaposlenih pa je približno za eno
četrtino nižji kot slovensko povprečje. Trgovina kranjskegi
območja ustvari okrog 8% prihodka trgovine Slovenije (199'
- 8,3%; 1994 - 8,1%) delež doseženega dobička naraš#
(1992 - 5,5%; 1994 - 6,3%), delež izkazane izgube je zanemarljiv (1992 - 1,4%; 1994 - 3,2%), delež zaposlenih pa S«
giblje tako kot delež prihodka na ravni okrog 8% vseh zapo*
slenih v trgovini Slovenije (1992 - 7,9%; 1994 - 8,2%). Trgovska mreža kranjskega območja je po strukturi in številu dobro
razvita in njena ponudba ustreza ravni potreb. Strateško gledano kranjsko območje do konca stoletja ni atraktivno z>
večje naložbe v trgovske zmogljivosti.
Kazalci razvitosti trgovine na območju koprske območni
gospodarske zbornice so popačeni zaradi rezultatov Istrebenza, ki se evidentirajo na tem območju, čeprav je bil del
prihodka in dobička dosežen na drugih območjih. Podatki, d«
trgovina koprskega območja dosega skoraj 33% prihodke
gospodarstva območja in kar 40% dobička ob le 18% deležu
zaposlenih, so seveda nerealni. Tudi v strukturi doseženega
dobička slovenske trgovine izkazuje koprsko območje pri 71>
deležu prihodka skoraj 20% delež dobička. Realni dele*
dobička koprske trgovine v dobičku slovenske trgovine p°
oceni ne presega 6%, delež izgube v izkazani izgubi slovenske
trgovine pa naglo narašča (1992 - 1,7%; 1994 - 5,1%). Rave"
zaposlenosti se giblje okrog 7%, kar tudi ustreza ravni doseženega prihodka. Ti kazalci opozarjajo, da se položaj trgovine
koprskega območja poslabšuje najverjetneje zaradi podobnih
razlogov kot trgovine mariborskega območja. Trst je tradici;
onalno gospodarsko središče Primorske, ki z nižjimi cenam)
izdelkov vsakodnevne porabe privablja velik del kupne moti
območja, obratno pa je priliv italijanskih kupcev omejen ne
nekaj izdelkov (zlasti bencin) in turistično porabo. Trgovine
na drobno koprskega območja je predimenzionirana ze
obstoječo raven povpraševanja, zato območje do konca stoletja ni atraktivno za nove naložbe v trgovske zmogljivosti.
Trgovina na ostalih območnih gospodarskih zbornicah
(Novo mesto, Nova Gorica, Dravograd, Postojna, Murskf
Sobota, Velenje, Krško in Trbovlje) dosega slabih 16% prihodka, ustvari okrog 13% dobička in skoraj 25% vse izgube
slovenske trgovine. Trgovina na teh območjih zaposluje već
kot 20% vseh zaposlenih v slovenski trgovini. Zato ta območje
niso atraktivna za naložbe v nove zmogljivosti, bistveno ze
njen razvoj so modernizacija, specializacija ter koncentracije
in z njo povezane organizacijske spremembe.
Za naložbe v trgovino na drobno je atraktivno In dobičkonosno le ljubljansko tržno gravitacijsko območje, na katerem
je koncentrirana kupna moč približno ene polovice slovenskih potrošnikov. Kljub dobro razviti mreži prodajaln različnih
velikosti in oblik bi gradnja 2-3 nakupovalnih centrov
ustvarila še večjo aglomeracijo ponudbe in z njo povezano
privlačnost za potrošnike. Vsa druga območja Slovenije niso
strateško zanimiva za naložbe v nove zmogljivosti trgovin*
na drobno do konca tega stoletja. Razvoj trgovine na teh
območjih lahko temelji le na modernizaciji obstoječe drobnoprodajne mreže, trženjskem prilagajanju potrebam porabnikov in povezovanju zlasti na področju nabave, ki zagotavlje
ugodnejši pogajalski položaj do dobaviteljev.
V Izdatkovni strukturi bruto domačega proizvoda znaš*
delež trgovine približno eno tretjino (1990 - 33,2%; 1991 "
37,9%; 1992 - 35,6% In 1993 - 33.7%). V letu 1993 je znašal*
celotna prodaja slpvenske trgovine na drobno 483.609 milijonov SIT oziroma po tečaju 62 SIT = 1 DEM približno 7.80"
milijonov DEM. Za primerjavo naj povemo, da dosega sam*
SPAR Avstrija polovico tega zneska, kar kaže na to, d*
slovenski trg nI atraktiven za vstop tujih trgovskih družb.
4 Analiza stanja slovenske trgovine na debelo - S trgovanjem na debelo kot pretežno dejavnostjo se je ukvarjalo p°
podatkih Združenja za trgovino v letu 1994 kar 3028 trgovskih
organizacij, poleg njih pa še trgovske organizacije na drobno<
izvozno-uvozne organizacije in proizvodne organizacij*
Prava »eksplozija« rasti števila grosistov je nastala po lotu

1989, ko se je s trgovino na debelo kot pretežno dejavnostjo
ukvarjalo le 159 institucionalnih grosističnih organizacij.
Novo ustanovljeni grosisti so pretežno male posredniške
organizacije, ki ne opravljajo grosističnih funkcij v celoti,
ampak pretežno tranzitno posredovanje, poleg tega pa še
fazne svetovalne, projektne, finančne in druge storitve. Z
vidika števila grosističnih organizacij bi sodili, da je trgovina
na debelo v Sloveniji zdaleč predimenzionirana, saj vsaka
grosistična organizacija oskrbuje povprečno okrog 4 prodajalne.

so vpisane v sodni register kot pravne osebe (konec leta 1994
približno 6670), poleg teh pa posluje še okrog 6500 trgovcev s
statusom samostojnega podjetnika, ki niso vpisani v sodni
register. Njihovih poslovnih podatkov ne evidentira Agencija
RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje, niti uradna
statistika, zato niso zajeti v analiziranih podatkih.
Večina malih in srednjih trgovskih družb je družinskih, zato je
delovna sila bistveno cenejša. Te družbe pa zaradi slabega
nadzora in nedorečene trgovske politike glede tržnega reda
izigravajo predpise. Odpiralni čas izbirajo po lastni presoji,
poslujejo ob praznikih in nedeljah ter pozno v noč. V kolikšni
meri je to dejanje nelojalne konkurence ni možno oceniti, saj
pravna regulativa dopušča o odpiralnem času različno tolmačenje. Dolžina odpiralnega časa je vedno odvisna od stroškov
in učinkov, problema brezposelnosti, moči sindikata pri zaščiti zaposlenih ipd.

Pretežni del trgovanja na debelo opravljajo še vedno trgovske
organizacije, ki so se že v prejšnjih velikih trgovskih sistemih
ukvarjale z grosiranjem in druge samostojne trgovske organizacije na debelo. Z narodnogospodarskega vidika sodi trgovina na debelo med razvito, če vrednost njene prodaje vsaj za
50% presega vrednost prodaje trgovine na drobno. To razmerje seveda ni edini kazalec razvitosti trgovine na debelo,
ampak je najbolj značilen. Drugi so njena opremljenost, stopnja postrežbe, skladiščni prostori in raven mehanizacije,
komunikacijske in informacijske povezave, infrastrukturne
zmogljivosti itd. Za slovensko trgovino na debelo je značilno,
da je bila pred razpadom Jugoslavije zelo blizu kriteriju 1,5
kratne vrednosti prodaje v primerjavi z vrednostjo prodaje
trgovine na drobno.

Po kriteriju ustvarjenega dobička so slovenske male in srednje trgovske organizacije na drobno bolj učinkovite kot velike,
kar je trenutno svojevrstno protislovje v primerjavi s stanjem v
razvitem svetu. Povečana konkurenca in striktna uveljavitev
tržnega reda z ukrepi trgovinske politike bosta v sorazmerno
kratkem času ustvarile za male in srednje trgovce neugodno
ekonomsko situacijo zaradi dveh temeljnih dejavnikov: 1)
pritiska cenovne konkurence velikih domačih in tujih trgovskih korporacij, 2) premalega obsega poslovanja, ki pri tendenčnem zmanjševanju marž ne bo zagotavljal pokritja naraščajočih stroškov. To je bila tudi zakonitost razvoja trgovine, ki
je potekala v razvitem svetu v 60—tih in 70—tih letih, pri nas pa
jo lahko pričakujemo v naslednjih petih letih.

Po izgubi jugoslovanskih trgov se je vrednost prodaje
bistveno zmanjšala pri istih oziroma celo povečanih zmogljivostih številnih novo ustanovljenih grosistov. Slovenska trgovina na debelo )e predimenzionirana glede na odjemalce, ki
lih oskrbuje. Njene strateške možnosti za aktiviranje razpoložljivih zmogljivosti so v specializaciji ter prodaji neposredno
v izvoz. Vloga trgovine na debelo pri posredovanju blaga
trgovini na drobno se zmanjšuje, povečuje pa se njena
vloga in pomen pri oskrbovanju drugih odjemalcev, zlasti
industrijskih predelovalcev, obrtnikov, gostinskih in turističnih organizacij, t. j. malega gospodarstva. Trgovina na
debelo mora s temi organizacijami vzpostaviti trajno sodelovanje bodisi v obliki kooperacij, pogodbenih povezav, oblikovanja franšiznih sistemov, razvijanja lastne drobnoprodajne
mreže oziroma prevzemanja lastninskih deležev v trgovskih
organizacijah na drobno. S tem trgovske organizacije na
debelo oblikujejo različne oblike vertikalnih povezav, ki jim
zagotavljajo obstanek na trgu.

Zato bodo male in srednje trgovske organizacije prisiljene, da
se povežejo v večje organizacijske sisteme, da bi na ta način
izkoristile ekonomijo obsega z racionalizacijo nekaterih
poslovnih funkcij, predvsem nabave, logistike, pospeševanja
prodaje in financ. Lastniki malih trgovskih organizacij, ki so
jih komaj ustanovili, so izjemno občutljivi za lastniška razmerja, zato bodo verjetno povezovalni tokovi v začetku le
pogodbeni, tako da člani ostajajo pravno formalno popolnoma samostojni, s pogodbo pa uredijo prenos skupnih funkcij ter pravice in obveznosti. Številne male trgovske organizacije bodo tudi propadle ali pa se bodo spojile z večjimi na
podlagi kapitalske povezave. Na ta način bo nastala v Sloveniji normalna struktura trgovinske mreže, ki jo bodo sestavljale le 2-3 vseslovenske trgovske družbe ter vsega 50-60
srednje velikih trgovskih organizacij na tradicionalnih tržnogravitacijskih območjih. Na te nosilne trgovske organizacije
se bo morala navezati večina malih trgovcev z eno ali nekaj
prodajalnami. Za sedanjo organizacijsko in lastniško strukturo slovenske trgovine na drobno bi najbolj ustrezale
naslednje oblike povezovanja:

Za uspešno poslovanje trgovskih organizacij na debelo ni
odločujoča njihova mikrolokacija, ampak tehnična zmogljivost, opremljenost skladišč in razvitost informacijske infrastrukture ter ne nazadnje strokovnost in usposobljenost zaposlenih. Glede zmogljivosti in opremljenosti skladišč ocenjujemo, da skladiščne površine dosegajo 1,2 milijona m2, kar je
približno toliko, kot je ocenjena površina prodajaln. Razmerje
1:1 med obema površinama je ugodno. Tudi opremljenost
(mehanizacija) predvsem skladišč večjih trgovskih organizacij
na debelo se je v zadnjih petih letih bistveno izboljšala.
Najpomembneje za razvoj trgovine na debelo pa je, da pospešeno uvaja sodobno računalniško spremljanje blagovnih
tokov ter računalniško komuniciranje z dobavitelji in odjemalci. Zmogljivosti slovenske trgovine na debelo presegajo
.potrebe potencialnih odjemalcev na domačem trgu vsaj za
50%, zato je njena edina razvojna perspektiva vstop na tuje
trge, kot smo ugotovili pri analizi moči in slabosti naše trgovine na sploh.

— Prostovoljna »trgovska veriga«, ki jo sestavljaj«) številne
manjše samostojne trgovske organizacije, ki se obvežejo, da
bodo določen izdelek kupovale samo pri eni trgovski organizaciji na debelo. Takšna veriga temelji na pogodbenem razmerju med udeleženci. Trgovska organizacija na debelo zagotavlja verigi določene ugodnosti.
— Gospodarsko interesno združenje trgovskih organizacij na
debelo ali na drobno, ki želijo ostati samostojne, svojemu
delovanju do dobaviteljev pa dati ustrezno pravno obliko. Za
srednje velika trgovska podjetja je takšno povezovanje strateškega pomena. V gospodarsko interesno združenje se povezuje povprečno 5-6 trgovskih organizacij. S pogodbo uredijo
nabavne, prodajne in finančne aktivnosti, ki jih povezujejo in
prenašajo na gospodarsko interesno združenje, da bi dosegle
večji učinek kot vsaka organizacija zase. Povezovanje v
gospodarsko interesno združenje je zlasti zanimivo za trgovske organizacije, ki si ne konkurirajo pri istih kupcih.

2.2.4 Smeri organizacijske transformacije in koncentracije
slovenske trgovine
Analiza stanja slovenske trgovine na domačem trgu je pokazala izjemno razdrobljenost, ki je nastala v obdobju 1991
~1994. Skoraj vsa večja družbena podjetja' so v procesu
•astninjenja razpadla na manjše organizacije, ki delujejo na
lokalnih trgih. Edina izjema je Poslovni sistem Mercator, ki
ima svoje prodajne enote praktično po vsej Sloveniji, sestavlja
Pa ga skoraj 34 trgovskih družb ter 15 kmetijskih proizvodnih
'n gostinskih družb in 15 kmetijskih zadrug. Proces drobljenja
slovenske trgovine je bil najmočnejši v živilski stroki. Nekoliko
manj izrazit pa v ostalih podskupinah trgovine. V tem obdobju
ie bilo ustanovljenih nekaj tisoč manjših trgovinskih družb, ki

— Franšlzni sistem, ki ga proizvajalec ali trgovsko podjetje na
debelo sklene s številnimi manjšimi trgovci na drobno, ki
ohranijo pravno samostojnost, vendar se morajo podrediti
dajalcu franšize glede načina poslovanja, izgleda in opreme
prodajalne, virov oskrbovanja, prodajnega sortimenta, blagovnih znamk, ipd. Franšizing prinaša koristi obema stranema. Dajalcu franšize omoqoča hitro ekspanzijo na trg, na
57

poročevalec, št. 32

katerem še ni prodajal, zmanjšuje mu investicijske stroške in
omogoča nadzor nad celotno prodajno potjo. Prejemnik franšize dobi na voljo kakovostne izdelke, uveljavljene blagbvne
znamke in strokovno pomoč pri usposabljanju zaposlenih in
pridobivanju potrebnih finančnih sredstev, tržne informacije,
pa tudi tveganje je bistveno manjše.

na posnemanju organizacijskih oblik ali prodajnih metod tuji"
trgovskih organizacij in le nekaj uspešnih domačih konkU'
rentov.
Izobrazbena struktura zaposlenih v trgovini bistveno n*
odstopa od povprečja v gospodarstvu, razen v trgovski"
podjetjih, ki poslujejo na tujih trgih, kjer je bistveno ugod'
nejša, kar je tudi razumljivo. Strokovna usposobljenost i*
eden odločujočih dejavnikov razvoja trgovine, zato je nujno
da zaradi vse večje domače in tuje konkurence trgovski
organizacije vgradijo v svoje razvojne strategije permanentno
strokovno izobraževanje zaposlenih in periodično inovirani*
znanja.

— Spojitev z drugim trgovskim podjetjem ali vstop v mnogofilialne sisteme je najbolj kruta oblika povezovanja samostojnih
manjših detajlistov, ker izgubijo svojo pravno in ekonomsko
identiteto, zagotovijo pa si večjo varnost in možnost za nadaljnje poslovanje.
Za slovensko trgovino na debelo bi sedanji ravni razdrobljenosti ustrezale naslednje oblike povezovanja:

Šolanje kadrov za potrebe slovenske trgovine izvaja nekai
izobraževalnih organizacij na raznih ravneh strokovnosti
Čeprav trgovina zaposluje precej nekvalificiranih delavcev, j®
prva raven specializiranega strokovnega izobraževanja z*
potrebe trgovine 4. stopnja strokovnosti t. j. prodajalec. '
strateško razvojnega vidika je to najnižja stopnja izobrazbe, k1
bi jo morali imeti vsi zaposleni v trgovini, ki se kakorkol'
ukvarjajo z nabavo, skladiščenjem in prodajo blaga. Od W
zahteve pri registriranju novih trgovskih obratovalnic ne bi
smeli odstopati, v najkrajšem času pa v obliki tečajev in s
preverjanjem znanja zagotoviti to minimalno raven za vs*
zaposlene, ki poslujejo s potrošniki. Naslednja raven je pet*
stopnja ekonomske in komercialne izobrazbe za opravljanj*
srednje strokovnih del v komerciali. Poseben strokovni proM
je diplomant 5 letne trgovske akademije, ki daje zaključeno
izobrazbo za vodenje komercialnih oddelkov. Šolanje kadrov
na višji in visoki ravni za potrebe trgovine izvajata ekonorfisk|
fakulteti v Ljubljani in Mariboru. Dosedanji programi so bil1
splošni in le z izbirnimi predmeti so pojasnjevali problem*
poslovanja trgovine. Prve generacije diplomantov noveg*
programa visoke poslovne šole obeh fakultet bodo končal*
študij v letu 1999. Program visoke poslovne šole vsebuje smfl[
za trgovino, na kateri bodo teoretični in aplikativni predmet'
zagotovili slušateljem dovolj znanja, da se bodo ob praktit;
nem delu v trgovini hitro usposobili za opravljanje najboll
strokovnih in kreativnih nalog v trgovini. Tako usposobljenv
kader bo lahko nosilec strateških razvojnih smeri trgovine
začetku naslednjega tisočletja.

— Prostovoljna povezava trgovskih podjetij na debelo zaradi
ugodnejšega položaja do proizvajalcev in zniževanja nabavnih stroškov in preglednost nabavnih pogojev za vse povezave podjetja. Pogosto oblikujejo posebne nabavne centrale,
ki dobaviteljem zagotavljajo odvzem po dogovorjenih pogojih
za dogovorjeno obdobje in jim s tem olajšajo načrtovanje
proizvodnje in razvoj.
— Horizontalna integracija nekaj grosističnih organizacij z
enakim ali sorodnim prodajnim programom, ki bi koncentrirala nabavno funkcijo zaradi ugodnejšega pogajalskega položaja do dobaviteljev, razpoložljive zmogljivosti pa lažje izkoristila na prodajnem trgu z razvijanjem različnih povezav z
detajlisti oziroma razširitvijo poslovanja na tuje trge.
— Vertikalna integracija, ki vključuje proizvodne, grosistične
in detajlistične organizacije. Pri tem povezovanju se oblikujejo kapitalske povezave med povezanimi člani. Vertikalne
povezave so izrazitejše na področju poslovanja s prehrambenimi izdelki kot na ostalih področjih.
— Vključitev slovenskih trgovskih organizacij na debelo in na
drobno prek kapitalske ali franšizne povezave v multinacionalne trgovske korporacije praviloma po pogojih, ki jih
diktirajo tuje družbe.
Navedene oblike povezovanja temeljijo na celovitem pojmovanju trgovine in ne klasičnem ločevanju na trgovino na
debelo, na drobno in zunanjo trgovino. Optimalno število
trgovskih organizacij za trgovanje z določenimi blagovnimi
skupinami na posameznem tržnogravitacijskem območju Slovenije se bo oblikovalo na podlagi ekonomskih kriterijev in
učinkovitosti poslovanja. Pričakovani procesi ekonomske
integracije in koncentracije slovenske trgovine seveda ne
bodo izrinili manjših trgovskih podjetij (in prodajaln). Ta so v
številnih malih naseljih Slovenije mnogo bolj prilagodljiva
lokalnim zahtevam in potrebam potrošnikov.

2.2.6 Vloga in možnosti trgovine pri realizaciji strategije raZ'
voja slovenskega turizma
Državni zbor Republike Slovenije je januarja 1995 spreje'v
Resolucijo o strateških ciljih na področju razvoja turizma
Republiki Sloveniji s programom aktivnosti in ukrepov z*
njeno izvajanje. Dokument navaja v okviru poglavja o stori'
tvah, možnosti prodaje, izdelkov visoke kakovosti turistomv
trgovskih centrih in davčne olajšave tujim turistom pri izvozu
blaga. Povečanje iztržka s prodajo blaga v trgovini turistom t>'
pomenil prispevek turizma k celotnemu razvoju slovenskog'
gospodarstva.

2.2.5 Analiza in ocena strokovnosti zaposlenih v slovenski
trgovini

Tako opredeljena vloga trgovine v strategiji razvoja turizma j*
več kot skromna. Strategijo razvoja turizma je potrebno povezati z ostalimi strategijami (npr. tehnološkem razvoju, prometu, kmetijstvu, obrti), zlasti pa poudariti in opredeliti njen"
komplementarnost s strategijo razvoja trgovine. V razvoji
turizma mora trgovina prevzeti pomembno vlogo. Ekonomski
učinki vsakega razvoja turizma se kažejo v obliki turistični
porabe, ki je v veliki meri odvisna od stopnje usposobljeno*
stl in vključenosti trgovine v direktno (trgovina na drobno) I"
indirektno prodajo blaga (trgovina na debelo) na turističnei"1
področju. Iz tega izhaja zainteresiranost vseh turistični!
dežel, da pospešujejo izvoz blaga prek turistične potrošnj'
zaradi velikih ekonomskih in deviznih prednosti takšne pro*
daje. V turistično razvitih državah (Švica, Italija, Franciji
Španija, Avstrija itd.) se že desetletja zavedajo, da splošneg*
razvoja turizma ni mogoče doseči brez ustreznega razvoj*
trgovske dejavnosti. Zato tudi stimulirajo trgovino, da s*
intenzivno vključuje v prodajne tokove prek turističnih aktiv
nosti in da je hkrati za to tudi ekonomsko zainteresirana.

Pri analizi kadrovske strukture slovenske trgovine moramo
upoštevati dejstvo, da je trgovina delovno intenzivna gospodarska dejavnost. Med zaposlenimi je visok delež žensk, zlasti
v trgovini na drobno (prek 65%). Zaradi skromnih vlaganj v
sodobne tehnične naprave poteka pretežni del opravil še
vedno ročno, zato je razumljivo, da trgovina ni bila zanimiva
dejavnost za kvalitetni višji in visoko izobraženi kader. Dolga
leta je prevladovala nabavna prioriteta, kje sploh blago kupiti,
ne pa kako ga prodati in zadovoljiti kupce. Zato so že prve
težave pri prodaji hitro vplivale na spremembo poslovne
miselnosti večine trgovskih organizacij. Naraščanje pomena
prodaje, pridobivanja novih trgov in novih kupcev so dejavniki, ki zahtevajo zaposlovanje kadrov s trženjskimi znanji
oziroma kakovostno spreminjanje obstoječe kadrovske strukture. Analiza izobrazbenega profila kaže, da pretežni del
zaposlenih glede na raven izobrazbe in strokovnost le delno
ustreza potrebam trgovskih organizacij. Večina kadrov v
trgovini opravl|a rutinske posle, inovativnih in kreativnih del
pa praktično ne, saj je v trgovini zaposlenih le nekaj ljudi z
ustrezno specialistično izobrazbo za razvojno delo. Zato
temeljijo razvojne usmeritve trgovskih organizacij predvsem
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Trgovina mora oskrbovati turistično ponudbo na celotnef
državnem območju, še posebej intenzivno pa v turistični"
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območjih ali posameznih turističnih krajih. To pomeni, da
mora zagotoviti turistom prilagojeno ponudbo oziroma se
trženjsko ciljno usmeriti na zadovoljevanje turistične porabe
bodisi neposredno samim turistom ali prek gostinske dejavnosti. Precejšnje rezerve pri povečanju turistične porabe so v
razvoju trgovine za potrebe tranzitnih potnikov. Pri tem
mislimo na nove avtomobilske ceste, ob katerih lahko primerno urbanistično urejeni trgovski objekti postanejo
»izložbe« slovenske proizvodnje namenjene turistični porabi.
Turistično porabo je mogoče povečati tudi z intenziviranjem
sedanje ponudbe, ki bi jo bilo potrebno ustrezno dopolniti
zlasti na frekventnih mikrolokacijah, kot so letališče, večje
železniške in avtobusne postaje ter marine. Prav tako je
pomembno, da trgovina intenzivneje širi ponudbo v zdraviliških krajih in najpomembnejših planinskih postojankah in
smučiščih za potrebe specifičnih segmentov porabnikov.
Trgovino je na navedenih mikrolokacijah razvojno gledano
potrebno dimenzionirati tako, da bo zagotovila visoko stopnjo
skladnosti in povezanosti posameznih prodajnih oblik in sortimenta ponudbe. Med prodajnimi oblikami je pomembna
zlasti »potujoča« (ambulantna) trgovina, ki se lahko učinkovito prilagaja sezonskim oscilacijam turističnega povpraševanja. V turistično pomembnih krajih pa so to specializirane
prodajalne in butiki, ki tvorijo ob ustrezni urbanistični rešitvi
privlačni ambient povezan v morebitno kulturno-zgodovinsko celoto. Ustrezna struktura in razporeditev trgovinske
mreže sta nujna, vendar ne edina pogoja za intenzivni razvoj
turistične porabe. Pomembnejši dejavniki so poslovna in razvojna politika ter trženjska strategija trgovskih podjetij, ki naj
oblikujejo »paket ponudbe« za določene, s turistično porabo
povezane segmente trga. Brez raziskave potreb turističnega
trga in trženjskih aktivnosti trgovine ni mogoče doseči povečanja turistične porabe, kar potrjujejo turistično najbolj razvite evropske države, ki opozarjajo na nujnost komplementarnega razvoja trgovine in turizma. Uspešno usklajevanje
ponudbe blaga in storitev domačim in tujim turistom lahko
temelji predvsem na kombinaciji strategij segmentiranja trga
in diferenciranje izdelkov.

trgovine in praviloma ne zahtevajo zaščite pri inšpekcijskih
organih; v večini primerov trajajo spori dolgo časa in s skromnimi možnostmi za uspeh.
2.2.8 Trgovina in varovanje okolja
V strategijo razvoja slovenske trgovine sodi nedvomno tudi
njen prispevek k zmanjšanju onesnaževanja okolja. Zlasti v
trgovini na drobno nastajajo številni odpadki, ki obremenjujejo okolje. Največji problem so plastične vrečke in druga
plastična embalaža, ki jo potrošniki pogosto puščajo kjerkoli
v naravi. Trgovina lahko že na področju nabave bistveno
vpliva na varovanje okolja s pritiskom na dobavitelja, da
dobavljajo izdelke v okolju neškodljivi embalaži. Hkrati mora
urediti gospodarno ravnanje z vračljivo embalažo ter zbiranje
in sortiranje vseh drugih odpadkov za njihovo recikliranje.
Ekološka osveščenost trgovskih organizacij se odraža v
nabavi izdelkov, ki manj onesnažujejo okolje že v proizvodnem procesu, med samo uporabo izdelkov in po njej.
Zaradi vpliva javnega mnenja so najpomembnejše trgovske
korporacije v razvitih državah sprožile številne pritiske na
proizvajalce, da zmanjšajo okolju nevarne snovi v svojih izdelkih. Najpomembnejši rezultati teh aktivnosti so npr. pralni
praški brez fosfatov, beljenje papirja brez klora, izdelki iz
recikliranih materialov, plastične vrečke brez polistirenov itd.
V svojih razvojnih programih dajejo inovativne trgovske organizacije poseben poudarek oblikovanju prodajnega sortimenta, ki zmanjšuje obremenjevanja okolja. Odnos do okolja
bo v prihodnje nedvomno pomemben dejavnik pri nakupnem
odločanju potrošnikov in njihovi izbiri določene prodajalne
oziroma trgovske organizacije. V najbolj naravovarstveno
osveščenih državah (Švedska, Finska, Švica) so najnovejše
ankete pokazale, da približno 53% odraslih kupcev ni v preteklem letu kupilo določenega izdelka, če so menili, da lahko
njegova poraba ali embalaža škodujeta okolju. Kar 77% vprašanih pa je sprejelo svojo nakupno odločitev zaradi pozitivnega odnosa trgovske organizacije do varovanja okolja.

2.2.7 Trgovina in potrošniki
Kakovost in raven zadovoljitve potreb potrošnikov je temeljni
kazalec uspešnosti proizvodnje in trgovine. Načeloma je trgovina omejena s kakovostjo in številom izdelkov, ki jih lahko
kupi pri domačih proizvajalcih in uvozi, ter z nabavno ceno in
nabavnimi pogoji. Toda kot organizator in nosilec trgovskih
poslov lahko trgovina pomembno vpliva na raven in učinkovitost zadovoljitve potreb potrošnikov, zato si mora zagotoviti
predvsem njihovo lojalnost. Prvi pogoj je oblikovanje horizontalne in vertikalne konkurence med trgovskimi organizacijami. To pomeni, da morajo imeti proizvajalci realno možnost,
da izbirajo med številnimi trgovci, pa tudi trgovci, da izberejo
tiste proizvajalce, ki jim glede vrste in kakovosti izdelkov, cen,
nabavnih pogojev itd. najbolj ustrezajo. Končni cilj takšne
izbire je ugodnejši položaj trgovca pri potrošnikih oziroma
prednost pred konkurenti. Drugi pogoj za ohranitev lojalnosti
potrošnikov je identificiranje skupnih interesov potrošnikov.

Ne nazadnje pa povzročajo večja trgovska središča problem
»prometnih zamaškov« s kamioni, ki dobavljajo blago in
kocentracijo motoriziranih kupcev. Zato so v številnih okoljih
z lokalnimi predpisi zelo zaostrili in zapletli postopek za
pridobitev gradbenega dovoljenja za večje prodajalne (v
Avstriji npr. za prodajalne, ki presegajo 400 m2 prodajne
površine).
Za zmanjšanje oziroma odpravo negativnih učinkov izdelkov
in embalaže na okolje bi morala trgovina vgraditi v svoje
trženjske strategije vsaj naslednje elemente: izločati izdelke iz
prodajnega sortimenta, ki so neustrezni okolju; vplivati na
izboljšanje izdelkov z naravovarstvenega vidika; podaljševati
življenjsko dobo izdelkom, ki ne škodujejo okolju in vplivati
na razvoj novih izdelkov, ki ne ogrožajo naravnega okolja. Pri
tem je vloga trgovine dvojna: obveščati in opozarjati porabnike na okolju škodljive izdelke in vplivati na zavest porabnikov o negativnih učinkih takih nakupnih odločitev.

Aktiviranje potrošnikov skozi razne oblike organiziranja je v
razvitih tržnih gospodarstvih opozorilo na dve bistveni stvari.
Prvič, pokazalo se je, da posamezni potrošnik ne želi kupovati
samo tistega, kar mu trgovina ponudi, ampak želi vplivati na
alternativno izbiro. Drugič, pri potrošnikih se vse bolj razvija
zavest, da maksimiranje porabe na kratek rok spreminjajo v
koncept izboljšanja kakovosti življenja na daljši rok.

2.3 Razvojn« možnosti slovenske trgovine na tujih trgih
2.3.1 Silnice in trendi mednarodnih trgov ter porabniških
vrednot
Narodna gospodarstva se nezadržno internacionalizirajo. Za
obdobje med letoma 1983 in 1994 kažejo podatki, da je
mednarodna menjava rasla dvakrat hitreje v primerjavi s svetovno proizvodnjo, medtem ko so podjetniške naložbe na
tujem dobesedno eksplodirale, saj so v enakem obdobju
naraščale kar petkrat hitreje kot vrednost mednarodne trgovine. Podjetja poslujejo vedno bolj globalno, s tem ko ustanavljajo proizvajalne, trgovske in informacijske mreže povezane s svojimi enotami in partnerji. Večja gospodarska učinkovitost in konkurenčnost sta imperativ novih različic povezav načinov in oblik mednarodnega poslovanja.

Ne glede na dejstvo, da že konkurenca med trgovci zagotavlja
minimalne pravice in varnost potrošnikov, pa ostaja prav
zaradi možnosti izigravanja predpisov, običajev in tržnega
reda potreba, da si potrošniki sami zagotovijo zaščito prek
razvitih organizacijskih oblik, ki jim bodo omogočile pravno
pomoč in zastopanje v sporih. Prednost pred konkurenti bodo
nedvomno pridobile tiste trgovske organizacije, ki bodo v
strategiji svojega razvoja upoštevale zaščito potrošnikov in
tudi izvajale ukrepe za njihovo varnost pri nakupu in uporabi
izdelkov. Glavni vzroki za neučinkovito zaščito potrošnikov in
uveljavitev njihovih pravic so najpogosteje: potrošniki ne poznajo zakonskih pravic glede reklamacij in varstva drugih pravic; potrošniki so v podrejenem položaju do proizvodnje in

V razvitih državah so v pogojih presežne ponudbe nad povpraševanjem tradicionalne dobavne verige, v katerih so doslej
prevladovali proizvajalci, ki so delovali s strategijami potiska
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(push), prelevile v nabavne verige, ki jih poganja vlek (puli)
porabnikov. S tem dobijo s stališča podjetij večji vpliv dejavniki zunanjih okolij nad njihovimi notranjimi dejavniki. Številna večnacionalna podjetja so med prvimi spoznala spremembe in se jim poskušajo čim hitreje in dejavneje prilagoditi. Zato so silnice in trendi mednarodnih trgov ter spremenjene vrednote porabnikov pravo izhodišče za oblikovanje
razvojnih strategij tako za podjetja kot tudi za države. Navedeno naj bi veljalo vsaj do leta 2005, po prognozah nekaterih
pa celo do leta 2025.

še posebej za srednjeročne in dolgoročne načine in oblik®
mednarodnega poslovanja. 10) Prestrukturiranje načinov •"
oblik mednarodnega poslovanja ter njihova hibridnost 'načini in oblike mednarodnega poslovanja se prestrukturi
rajo; relativno in absolutno se povečuje predvsem delež netrgovinskih na račun tradicionalnih trgovinskih; oblikujejo s«
strateške zveze, ki združujejo samo nekatere ali večino
poslovnih funkcij - franšizing, »production sharing« in »netvvorking«, ki naj bi povezovala komplementarne veščine i"
znanja.

1. Makroekonomski In podjetniški dejavniki mednarodnih
trgov - Makroekonomske spremembe postavljajo udeležencem mednarodnega poslovanja okvire. Med njimi so najpomembnejši: 1) Regionalizacija mednarodnega poslovanja
neenako intenzivnih integracij (to je predvsem triada: EU,
NAFTA in Japonska s svojimi vplivnimi gospodarskimi sferami
saj znotraj triade in nanjo vezanih držav poteka okrog 60%
mednarodnega poslovanja, med velikani triade nadaljnjih
25%); 2) naraščajoči pomen predvsem tečajev in obrestnih
mer (po najnovejših podatkih dosegajo mednarodne valutne
transakcije dnevno blizu 1.300 milijard ameriških dolarjev, kar
za 70 krat presega mednarodne blagovne tokove) in velike
zadolžitve, kar velja tako za dežele v razvoju kot tudi za
nekatere razvite (npr. ZDA z zunanjim saldiranim dolgom
okrog 4.500 milijard dolarjev, vplivajo neposredno na kapitalske tokove, posredno pa tudi na tokove blaga in storitev).

V neposredni prihodnosti moramo v mednarodnem poslovanj
upoštevati še na sledeče konstante: 1) večnacionalnost partnerjev z nacionalnih in segmentnih trgov, 2) »nabitost« z
informacijsko, finančno, ekološko in kulturološko komponento, ki oblikujejo soodvisne splete, 3) upoštevanje porabniških slogov itd. Reakcija na to je ofenzivno ravnanje podjetij,
ki so pripravljena prevzeti nova in večja tveganja. V distribucijskih kanalih so dominantni členi prav trgovske organizacije, ki so v privilegiranem položaju, saj so prve, ki ugotavljajo
spremembe vrednot in navad porabnikov, ki so pogosto
izjemno spremenljive, pogosto celo nepričakovane in presenetljive.
2. Nove vrednote porabnikov - Iz protislovnih stanj mednarodnih trgov se kristalizirajo nove vrednote porabnikov najprej v visoko razvitih državah. Pričakujemo lahko, da se bodo
z globalizacijo poslovanja in življenja nasploh s časovnim
zamikom prenesle tudi v manj razvite države. Spremenjene
vrednote porabnikov niso nikakršna stalnica. Severnoameriški strokovnjaki primerjajo tradicionalne, prehodne in neotradicionalne vrednote porabnikov, pri čemer naj bi tradicionalne prevladovale v obdobju 1945-1965, neotradicionaln«
pa se uveljavljajo že od leta 1985 dalje.

Na podjetniškem področju so izzivi današnjih regionalnih in
nacionalnih trgov predvsem sledeči: 1) Drobljenje trgov nekdanji množični trgi se vedno bolj drobijo v manjše enote,
ki skupaj sestavljajo mozaično oblikovane nacionalne in regionalne trge. 2) Številčnost in vzporednost prodajnih poti posredniki niso več enako oddaljeni od izdelovalcev in porabnikov, marveč so vse bliže porabnikom, kar krepi njihovo
pogajalsko moč do izdelovalcev. 3) Spremembe v sestavi
prebivalcev - zlasti v razvitih državah, je prišlo do pomembnih sprememb v sestavi prebivalstva in gospodinjstev, to je do
pluralizma različnih tipov gospodinjstev, ki so jih v ZDA identificirali 16, v Nemčiji 12 itd; posledica tega je usmerjenost
porabnikov pri poslovnih odločitvah vase in samostojnost, kar
naj bi obsegala tudi skovanka »high touch« - radoživost, za
katero je značilna težnja po odmiku od racionalne prisile in
povprečne osebe - kupca in ima za posledico razlikujoče se
porabniške sloge. 4) Dereguliranje gospodarstev - dereguliranje gospodarstev je bilo najprej pri nekdanjih monopolistih,
kot so banke, zavarovalnice, veliki prevozniki, danes se deregulacija enako intenzivno širi na velike poslovne sisteme,
prodira pa tudi v srednja in majhna podjetja in se kaže kot
oblikovanje novih distribucijskih sestav ter ustvarjalnosti in
podjetnosti. 5) Porast storitvenih dejavnosti - nezadržno
napredovanje storitvenih dejavnosti je ena izmed značilnih
sprememb, ki vplivajo na gospodarske odnose s tujino in
nekateri upravičeno pripisujejo telematiki povezovalno
nalogo v sodobnem svetu, saj naj bi posli z obdelavo podatkov v letu 1993 dosegli vrednost 156 milijard dolarjev. 6) Nove
nabavne in plačilne možnosti — nove nabavne in plačilne
možnosti, razvoj in pocenitev storitev podatkovnih bank in
druge spremembe omogočajo neposredno in ceneno komuniciranje s porabniki, saj je leta 1973 stal podatek 1000 bitov
nekaj čez 7 dolarjev, danes pa stane manj kot en dolarski
cent. 7) Pestrost izdelkov in pojemanje lojalnosti tradicionalnim blagovnim znamkam - vedno večja je pestrost izdelkov,
ki se potegujejo za iste prodajne police in iste skladiščne
zmogljivosti; v zahodnoevropskih državah in ZDA je opaziti
pojemajočo lojalnost kupcev do tradicionalnih blagovnih
znamk, vendar na račun blagovnih znamk, ki imajo krajšo
življenjsko dobo, ali znamk, ki pokrivajo ožje tržne segmente.
8) Pomen tržnih komunikacij — pomen tržnih komunikacij
narašča, z njimi pa pridobivata predvsem osebna prodaja in
komuniciranje; zmanjšujejo se izdatki za oblike klasičnega
oglaševanja, na katere po najnovejših podatkih odpade npr. v
ZDA le 40% vseh komunikacijskih izdatkov; tržne komunikacije v ožjem pomenu besede so razširjene predvsem v živilski
stroki, postajajo manj agresivne in imajo vedno več potez
nevtralnega svetovanja. 9) Vplivne interesne skupine - z
večjim vplivom interesnih skupin ter položajno močjo velikih
distributerjev narašča tudi Domen stikov z javnostmi, kar velja
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Uspešen tržnik bo po moral preverjati nove ideje, izdelke in
trženjske programe z naslednjimi ključnimi trendi: 1) Sedanji
trendi: poudarek na modernizaciji vseh vidikov življenja,
naraščajoča potreba po kontroli posameznikov v prostem
času in na delu. 2) Relativno novi trendi: dejaven odnos do
okolja, naraščajoče nezaupanje v poslovni svet, padajoča
zanimanje za znanost in tehnologijo v vsakdanjem življenju,
naraščajoča potreba po zapolnitvi emocionalnih nagnenj. 3)
Pričakovani trendi: naraščajoče možnosti na srednje velikih
trgih, poudarek na storitvah, ponovna uveljavitev, zlasti trgovskih blagovnih znamk, ponovna prednost družinam pred kariero.
Nove vrednote porabnikov se ne kažejo zgolj v povpraševanju
po novih vrstah izdelkov, marveč vedno bolj po storitvah.
Storitev je vedno več in prav na področju storitev lahko utrjuje
sodobno organizirana trgovina svoj gospodarski položaj in
status.
3. Meje med posameznimi dejavnostmi so pomične - Že
nekaj časa so opazni premiki med posameznimi industrijskimi
panogami. Podobno se poslavljamo od tradicionalnega ločevanja notranje in zunanje trgovine, ločevanje trgovine na
debelo in na drobno, ki vse bolj posegajo na področja drugih
storitev. Sočasnost prestrukturiranj in cikličnih gibanj narodnih ekonomij v svetovnem gospodarstvu je pomembno dejstvo in predpostavka mednarodnega poslovanja v prihodnje.
Konkurenca za porabnikov denar se je nekajkrat povečala,
kar bo morala upoštevati tudi slovenska trgovina. Tekmovanje
trgovskih organizacij bo potekala na tehnološko - stroškovnem in tržno-porabniškem področju, ki sta nerazdvojno povezani.
4. Pomen tehnoloških sprememb - Pomen tehnoloških sprememb za trgovanje na tujih trgih je enak za notranje in
mednarodno poslovanje. Pomembne so opredmetena tehnologija, programska oprema in podjetniška kultura, ki vplivajo
na slog poslovanja. Spremembe, ki so tehnizirale trgovino in
poslovanje, brez katerih si ne zamišljamo sodobnega segmentnega trženja in še zlasti kataloških prodaj, so EDI (Electronic Data Interchange), ki ga postavljajo mnoge tuje stranke
našim podjetjem kot pogoj za medsebojno sodelovanje in
EPOS (Electronic Point of Sale System) in številne druge.
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Za razvoj trgovine na tujih trgih je zelo pomembno, da se
utrdijo pravila trgovinske politike, ki podjetij ne bodo delila po
dejavnostih, marveč po tem, ali dosegajo dobiček ter plačujejo davke. Neargumentirano razlikovanje med trgovskimi in
industrijskimi podjetji se je pokazalo pri subvencijah leta
1995, ko je bil trgovinski izvoz izločen iz subvencioniranja.
Znano je dejstvo, da posluje trgovina pretežno v svojem
imenu in za svoj račun, zato je na mednarodnih trgih soočena
z identičnimi problemi kot industrija.

5. Odprtost mednarodnih trgov - Nedvomno so danes mednarodni trgi bolj odprti, kot so bili pred desetimi ali več leti.
Zmanjšane ali celo odpravljene so nekatere tradicionalne
oblike uravnavanja in omejevanja, kot so carine, prepovedi,
kontingenti itd. Poglavitne zasluge za to pripisujemo
GATT-u, konkretneje dosedanjim osmim pogajalskim krogom. Prav zadnji urugvajski pogajalski krog je bil najbolj
obsežen in zahteven, dosežki pa so bili v poprečnem 38%
znižanju carin, zmanjšanju kmetijskih subvencij, postopnem
odpravljanju MFA, ustanovitvi WTO itd. Večina obravnavanih
vprašanj je povezana s trgovino (trade related). Najpomembnejši dosežek urugvajskoga kroga pogajanj je ustanovitev
svetovne trgovinske organizacije - WTO. Težišče uravnavanja mednarodne trgovine in poslovanja se je preneslo s carinskih in drugih tradicionalnih omejitev najprej na oblike upravnega protekcionizma, nato pa na področje kreditne in davčne
politike. Urugvajski krog pogajanj je razkril, da državni intervencionizem ni zamrl, marveč oživlja v okvirih nacionalnih
sistemov, ki vključujejo sestavine korporacijskoga prava, stališč do monopolov, prepletanja bank in podjetij, ki oblikujejo
avtonomne gospodarske sisteme in strategije, ki jih oblastveni organi podpirajo in so lahko neprebojna ovira pretoku
izdelkov, storitev, oseb in kapitala.

1. Izvozni in uvozni tokovi Slovenije - Izvozni in uvozni
tokovi Slovenije so podlaga za analizo izhodiščnega položaja
slovenske trgovine na mednarodnih trgih vendar ni podatkov,
ki bi ločili izvoz in uvoz proizvajalcev od izvoza in uvoza
trgovine. Zato lahko le grobo ocenjujemo, da se je delež
trgovskih podjetij zmanjšal na račun neposrednega mednarodnega trgovanja industrije. Leta 1994 je odpadlo na dvajset
držav 92,9% slovenskega izvoza in 88,8% slovenskega uvoza.
, 2. Poudarjena storitvena usmerjenost trgovine zahteva
nova znanja in veščine - Nacionalne proizvajalne ekonomije
se spreminjajo v storitvene ekonomije. Prav v storitvah je
največ možnosti za sodobne prijeme, s katerimi se bo tržnik
prilagajal zahtevam posameznih porabnikov. Oblikovanje in
ustvarjanje trajnih odnosov je postopek, ki ima nekaj ravni: na
prvi ravni je kakovost storitev, na drugi finančne koristi, na
tretji družbene koristi in na četrti organizacijske povezave.
Ofenzivno naravnana podjetja bodo opredelila vse ravni možnih storitev in jih primerjala s tekmeci in kar še posebej velja
za trgovske organizacije.

2.3.2 Odprtost slovenskega gospodarstva in liberalizacija
gospodarskih tokov
Značilnost slovenskega gospodarstva sta predvsem njegova
odprtost in močna usmerjenost na mednarodne trge, kar sega
celo v obdobje pred osamosvojitvijo. Najboljši podatek, ki
potrjuje to ugotovitev, je izvoz izdelkov in storitev v vrednosti
približno 60% bruto domačega proizvoda in ima tendenco
nadaljnjega naraščanja. Poglavitne okvire poslovanja dajeta
predvsem dva zakona, zakon o zunanjetrgovinskem poslovanju in zakon o trgovini s spremljajočimi predpisi.

V slovenskih trgovskih organizacijah je primanjkljaj potrebnih
znanj in veščin ne le na področju organizacije in tehnike
mednarodnega poslovanja, znanja jezikov, poznavanja
sodobnih načinov in oblik mednarodnega poslovanja, ampak
tudi na področju komuniciranja, psiholoških in kulturoloških
dejavnikov poslovanja ter širših socioloških tem, ki imajo
posredni vpliv na mednarodno poslovanje.

Slovenski režim mednarodnega poslovanja je zelo liberalen,
kar velja še posebej za področje mednarodne menjave. Izvoz
ter uvoz izdelkov sta praviloma prosta. Količinske omejitve so
predvsem v segmentu kmetijskih pridelkov, tekstila in oblačil,
podobno kot je to v razvitih državah. Normativni del sistema je
prav tako zelo liberalen do začasnega izvoza in uvoza, uvoza
zaradi izvoza, kooperacijskih poslov in ne predstavlja upravne
in materialne ovire mednarodnim tokovom izdelkov in storitev. Zakonodajalec si je sicer pridržal pravico, da lahko v
skladu z razvojno in zaščitno politiko uvede kontingente in
dovoljenja, vendar to pravico malokdaj uveljavlja. Carinska
obremenitev je zmerna in se bo še zniževala. Odpravljena je
posebna registracija podjetij in oseb, ki poslujejo na tujih
trgih, prav tako pa so poenostavljeni številni administrativni
Postopki.
Vendar ima hitra liberalizacija tudi senčne plati, ki so jih
občutila zlasti »družbena« trgovska podjetja. Z liberalizacijo
je nastal »prazen prostor«, ki ga v razvitih državah pokrivajo
poslovni običaji in kodeksi ravnanja podjetij. Ne moremo niti
oceniti, kaj šele izmeriti, kolikšen del poslov so nekdanji
zunanjetrgovinski delavci družbenih podjetij ob sodelovanju
tujcev prenesli v zasebno sfero in kako se je to odrazilo na
poslabšanje pogojev poslovanja slovenskega gospodarstva.
Zaradi pravnih praznin na področju nelojalne konkurence ter
»davčne luknje« je nastajalo jedro novega slovenskega trgovinskega kapitala. Zlasti slovenska trgovina na debelo je izgubila pomemben del svojih poslov, ki so bili »privatizirani«,
poskusi zaščite družbene lastnine pri sodiščih pa v glavnem
neuspešni.
Trgovina na debelo in na drobno sta izgubili tudi precej
prodajaln, skladišč in poslovnih prostorov v nekdanji Jugoslaviji. Vrednostne ocene se rgibljejo med 400 in 600 milijoni DEM
oziroma okrog 500.000 m poslovnih površin različne kakovosti. Hkrati sta izgubili okrog 70% trga v nekdanji državi,
najprej zaradi enostranskih ukrepov Srbije, nato oboroženih
spopadov v Bosni in na Hrvaškem ter embarga mednarodne
skupnosti do Srbije in Črne gore. Trgovina na debelo je prav
tako izgubila velik del trgov v državah nekdanjega SEV-a, s
katerimi so potekali posli v glavnem v okvirih klirinških in
podobnih sporazumov. Poleg izgube trgov je prišlo tudi ponekod do izgub ali vsaj zamrznitve terjatev.

3. Offshore centri In vstop tujega kapitala - Offshore centri
so praviloma finančna središča, ki zahtevajo odlične komunikacije, razpoložljivo infrastrukturo in občutne davčne olajšave. V tržaškem primeru naj bi odpadel 36% davek, dočim
naj bi se dohodnina prepolovila, neposredni zaposlitveni učinek bi bil dodatnih 100 do 300 pretežno visoko kvalificiranih
oseb. V EU se zavedajo, da je bila v preteklosti dejavnost teh
centrov povezana z gospodarskimi transakcijami dvomljivega
slovesa, zato vztrajajo pri strogi kontroli. Nekateri offshore
centri skušajo svoj sloves izboljšati tako, da se specializirajo
in osredotočajo na določene finančne ali zavarovalne niše. Pri
strateški odločitvi za ustanovitev podobnega centra pri nas bo
potrebno tehtati na eni strani vlaganja in odrekanja javnim
prihodkom ter koristi, ki se pojavljajo na drugi strani. Razen
tega bomo morali odgovoriti na vprašanja osredotočanja
finančnih in zavarovalskih strokovnjakov, možnost realizacij
istih ciljev z drugimi instrumenti itd. Končno se moramo
zavedati, da pride offshore center v poštev predvsem v posredovanju do nekdanjih držav SEV, nikakor pa ne za države EU,
ki jim je koncept offshore centrov tujek.
Vstop tujega trgovskega kapitala v Slovenijo porabniki sprejemajo z zanimanjem. Nikakršna upravna prepoved ne pride v
poštev, vendar bi morali oblikovati slovenskemu trgu primerno prožen sistem vstopa tujega trgovskega kapitala, v
katerega se dejavno vključujejo tudi nižje upravne ravni. V
preteklosti so države uvoznice kapitala zlasti intervenirale pri
problematičnih prevzemih in si tako prizadevale preprečiti
dominacijo tujcev nad domačimi podjetji, danes pa predlagamo uporabo navedenih sestavin v spletu, še posebno
takrat, ko grozi nevarnost monopolizacije sicer majhnega
slovenskega trga.
2.3.3 Politični, gospodarski in družbeni razvojni procesi v
svetu in njihov vpliv na oblikovanje strategije razvoja slovenske trgovine
Relativna majhnost Slovenije ni ovira za njeno globalno mednarodno poslovanje ob Dredpostavki, da obstoji razvita tran61
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športno komunikacijska infrastruktura. Bistveni razlogi, ki
dajejo prednost poslovanju z bližnjimi evropskimi državami
so: 1) Evropa je trg, ki obsega okrog 370 milijonov zahtevnih
in v glavnem bogatih porabnikov v Evropski uniji ter ne dosti
manj porabnikov v nekdanjih članicah SEV-a. Ti trgi so za
Slovenijo pomembnejši od trgov NAFTA, Japonske in DVR, pa
čeprav se bo njihov delež povečal. 2) Bližina trgov omogoča
hitrejše komuniciranje, osebne stike, krajše odzivne čase,
upoštevanje načela JIT (just in time) in ne nazadnje tudi nižje
prevozne stroške in 3) Tradicionalne vezi se kažejo tudi v
podatkih o dosedanjem poslovanju z evropskimi državami, na
katere odpade kar 90% trgovanja na tujih trgih.

zahtevale bodo številne nove organizacijske prilagoditve. Z
odpravo ovir bo predvsem medsebojna trgovina držav članic
dobila dodatne spodbude, saj bo poenostavila izvoz. Vanj se
bodo laže vključevala tudi tista majhna in srednje veliM
podjetja s sedežem v eni od držav EU, ki doslej na trgih drugih
članic niso poslovale. Toda glede trženja se ne bo dosti
spremenilo, podjetja se bodo soočala s podobnimi težavami
kot doslej. Z integracijo bodo trgi članic sicer lažje dostopni,
ne bodo pa tudi identični. Množičnost nacionalnih trgov se
zmanjšuje, kar povzroča tržnikom obilico preglavic, saj
morajo oblikovati namesto enega ali manjšega števila trženjskih programov veliko število ciljno usmerjenih programov.
Usmerjanje tržnikov na povprečnega zahodnoevropskega
porabnika je uresničljivo le, ko gre za nižje cenovne segmente.

Pri snovanju strategije razvoja slovenske trgovine na tujih
trgih izhajamo iz sedanjih in pričakovanih blagovnih in storitvenih tokov na evropskih trgih, še posebej v EU. Tem trgom
postavljajo okvire pretekli in pričakovani politični, gospodarski in družbeni procesi. Med političnimi dogodki, ki so dali
pečat spremembam so zlasti: hkratno poglabljanje in razširitev EU ter dogovor o EGP (Evropski gospodarski prostor),
razpad nekdanjega vzhodnega bloka, ponovna združitev
Nemčije. Na gospodarskem področju so pomembni zlasti:
zmanjšanje relativnih deležev nekaterih tradicionalnih industrijskih panog, npr. železarstva, ladjedelništva, oblačilne
industrije itd.; istočasno hitra rast industrijskih panog high
techa in high chema; izjemno hitra rast storitvenih dejavnosti.
Na družbenem področju, pomembnem za trženje, pa ugotavljamo predvsem: V EU, kar velja tudi za EGP, so se ohranile
bolj kot drugod srednje strukture, zato tradicionalna delitev
prebivalstva na razreda kapitalistov in delavcev s stališča
trženja ni smiselna. Navedeno je evropska posebnost, ki je
verjetno tudi delna demontaža »socialne« države ne bo
odpravila. Močno se je povečala izobrazbena raven prebivalstva. Evropa prihodnosti bo tudi v bodoče ostala kulturološko
pisana. Zato bo poslovodenje obsegalo ne samo instrumente
racionalnega poslovanja, marveč bo upoštevalo tudi druge
discipline, ki niso omejene zgolj na podjetniško področje in ki
lahko prevzamejo vlogo katalizatorjev prilagajanj. Danes
Evropa ne kaže le različne podobe gospodarske razvitosti,
marveč tudi razlike v intenzivnosti gospodarskih povezav. Na
prvem mestu celo v svetovnem merilu je po intenzivnosti
gospodarskih povezav EU, s posebnimi vplivnimi izvenevropskimi območji AKP držav, Mediteranskih držav ter kandidatinj
za bodoče članice, ki že imajo, ali si prizadevajo pridobiti
statdis pridruženega članstva.

Trženjske spremembe predstavljajo pomembne sestavina
oblikovanja strategije slovenske trgovine. Pri izdelkih gre za
harmonizacijo standardov, skupno patentiranje in enotnejša
uravnavanje blagovnih znamk, predpisov o zaščiti porabnikov, harmonizacijo pri embaliranju in označevanju itd. P"
cenovni politiki pričakujemo protimonopolne ukrepe in delno
odpiranje javnih nakupov. Nižji izdelavni stroški se ne bodo v
celoti izkazali v prodajnih cenah, temveč tudi v večjih maržah
distributerjev ter njihovih dodatnih storitvah. Poenotenja cen
po državah članicah EU so malo verjetna, vendar se bodo
razlike v primerjavi s preteklim obdobjem zmanjšale. Do
poenostavitve tranzitne dokumentacije In postopkov je prišlo
že pred 1993. letom, kar je pozitivno vplivalo na povečanje
povprečne urne hitrosti vozil in znižanje prevoznih stroškov
Pogostejša bo uporaba EDI in JIT poslovanja med podjetji,
vendar se bodo tradicionalne distribucijske sestave po posameznih državah članicah še naprej razlikovale. Tržno komuni*
ciranje se bo med državami članicami EU najdalj razlikovalo.
Pričakovano dereguliranje naj bi povečalo izdatke za tržno
komuniciranje kar za 30 %, največ v mediteranskih državah
Prišlo bo tudi do poenotenja standardov in skupnih smernic
za TV oglaševanje in do odprave informacijskih monopolov.
2. Vpliv trženjskih sprememb na oblikovanje strategij - P"
oblikovanju strategij morajo trgovske organizacije izhajati iz
konkurenčnih prednosti, ki so lahko naslednje: 1) Trajm
dobavitelj na podlagi nizkih stroškov je strategija, povezan«
z ekonomijo obsega. Na prvi pogled pride v poštev za naša
podjetja prav ta strategija, vendar ima odločitev vsaj dve šibki
točki in sicer v ceni dela, ki pri nas ni tako nizka, v vplivih
stroškov financiranja in stroškov storitev, povezanih z infrastrukturo. Prav tako je pri uporabi te strategije realna nevarnost protidumpinških in drugih podobnih ukrepov držav
uvoznic. 2) Razlikovati se po kakovosti izdelkov in storitev in
si s tem pridobiti lojalnost kupcev je cilj, ki si zastavlja vsako
ofenzivno naravnano podjetje, vendar ga le malokateri tudi
uresničijo, zato pride ta strategija v poštev le pri manjšem
številu naših trgovskih organizacij. 3) Pridobitev dobavne aH
distribucijske vzvode s patenti in zaščitenim know how—om
so parametri, ki so bili doslej v mednarodnem poslovanju
naših podjetij prej izjema kot pravilo. 4) Oblikovati strategijo
tržnih vrzeli, ki so jih večji tekmeci spregledali ali zanemarili
je strategija, ki je najbolj primerna za prožna manjša te'
srednje velika podjetja. Povezana je s prodiranjem na trge
srednjega ali višjega cenovnega razreda, kar terja hkrati
visoko kakovost in poslovnost v razmerju do strank.

V EFTI so ostale države, ki so tudi za nas manj pomembni trgi.
Poleg tega so te države sklenile sporazum z EU o skupnem
gospodarskem prostoru - EGP, v katerem veljajo načela
proste trgovine za industrijske izdelke.
Posebnost današnjih regionalnih povezav je relativna samostojnost in polivalentnost, kar pomeni, da status pridruženega
člana EU za neko državo ni ovira za članstvo v drugi regionalni integraciji, npr. CEFTi. Izven evropskih integracij so v
tem trenutku ostale pribaltske države, države, ki so nastale na
območju nekdanje Jugoslavije, Albanija, Belorusija, Ukrajina,
Moldova in Rusija, ki ima večino človeških potencialov
zahodno od Urala. Tudi te države si prizadevajo, da bi se
vključile v navedene integracije.
Naša trgovina bo morala poleg splošne strategije razvoja
oblikovati diferencirane strategije posebej za EU in EGP,
posebej za države CEFTE in posebej za države, ki so se
oblikovale na območju nekdanje Jugoslavije z upoštevanjem
njihovih mikrotrgov in končno posebej za poslovanje z drugimi predvsem vzhodnoevropskimi državami. Delni razlog za
različne strategije so tudi razlike v tržnih institucijah, lastniških oblikah, politični stabilnosti, različni hitrosti razvoja in še
posebej različnih vrednotah porabnikov.

Za slovensko trgovino največja konkurenčna prednost predvsem v racionalni izpeljavi storitev, ki so povezane z izdelkom
(prevoz, skladiščenje, servisiranje, popravila, inštruktaže itd )
in tudi pri drugih storitvah, ki povečujejo dodano vrednost.
Ofenzivne prijeme, ki pridejo v poštev za naša podjetja nasploh in s tem tudi trgovska na trgih EU in ki ciljajo na:
porabnike v srednjih censkih razredih, lahko izpeljemo s (z)
- Segmentiranjem trgov EU in EGP — Merila segmentiranja
so različna in so se razvojno spreminjala od pretežno geografskih in sociodemografskih k psihografskim in motivacijskim.
Menimo, da se naša podjetja še vedno preveč naslanjajo na
geografska merila, delno tudi sociodemografska, medtem kfl
so slabo seznanjena s psihografskimi, ki se na trgih razviti"
držav vedno bolj uveljavljajo.

2.3.4 Strategija razvoja slovenske trgovine na trgih EU in EGP
1. Nekatere trženjske spremembe v EU - Temeljna značilnost večine integracijskih postopkov je, da vplivajo predvsem
na ponudbo s pričakovanimi posledicami, kot sta znižanje
cen in zaostrena konkurenčnost. Vse koristi povezav ne bodo
takoišnje in neposredne, nekatere bodo delovale zadržano,
poročevalec, št. 32
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imamo s članicami EFTE, gre za manj pomembno gospodarsko povezavo. Med članicami EFTE je za nas najpomembnejša Švica, s katero imamo usklajen in parafiran sporazum o
prosti trgovini.

- Trgovskimi blagovnimi znamkami - Tradicionalne blagovne znamke izgubljajo pomen, namesto njih se uveljavljajo
blagovne znamke s krajšo življenjsko dobo, ki so hkrati prilagojene specifičnim tržnim segmentom. Najpomembnejšo
oviro pri večji uveljavitvi blagovnih znamk smo v preteklosti
videli v razdrobljeni ponudbi, delno tudi v zakonodaji in finaciranju. S proizvodnjo na podlagi tujih blagovnih znamk smo
si pridobili nekaj izkušenj za oblikovanje lastnih blagovnih
znamk.

2.3.5 Strategija razvoja slovenske trgovine na evropskih trgih
nekdanjega SEV
1. Razpad SEV zahteva diferenciacijo strategij -. Med nekdanjimi članicami SEV so danes velike razlike glede organiziranosti trgovv izdelkov, storitev, delovne sile in kapitala, pa
tudi glede pravnega reda, lastninske sestave, poslovne infrastrukture in hitrosti gospodarskega razvoja. Z državami višegrajske skupine, t. j. Češko, Madžarsko, Slovaško in Poljsko,
smo sklenili posebne dvostranske sporazume, ki postopno
odpravljajo carinske omejitve, s 1. januarjem 1996. leta pa je
dogovorjen naš vstop v CEFTA. Z navedenimi sporazumi
bomo pospešili medsebojno menjavo, obenem pa poskusili
uveljaviti kumulativno poreklo izdelkov na tretjih trgih, npr. v
državah EU. Trgi držav CEFTA predstavljajo 65 milijonov
porabnikov in lahko vsaj delno nadomestijo izpade trgov na
območju nekdanje Jugoslavije. V skupini držav: Rusija, Ukrajina, Belorusija in Moldova je skupaj kakih 250 milijonov
porabnikov. Za nas je zaradi komplementarnosti gospodarskih sestav in relativno ugodnega carinskega režima zanimiva
predvsem Rusija. Z njene strani so bile že podane pobude za
sklenitev sporazuma, ki bi imel prostotrgovinske značilnosti.

- Preoblikovanjem predelavnih poslov - Pri predelavnih
poslih s partnerji iz držav EU imamo več kot tridesetletno
tradicijo. Izkušnje kažejo, da so navedeni posli praviloma
predhodnica zahtevnejših in raznovrstnejših kooperacijskih
poslov. S preoblikovanjem teh poslov v kooperacijske smo
postali dejavnejši v zadnjem desetletju. Intenziviranje tega
postopka se sklada tudi s filozofijo in prakso »production
sharinga«. Ta način poslovanja pride bolj v poštev za proizvodna podjetja, kar pa ne pomeni, da trgovina pri tem ne more
posredovati ali celo nastopati za lastni račun.
- Lastnimi gospodarskimi enotami na tujem - Z lastnimi
enotami lahko hitreje odkrivamo spremembo načina porabe,
nove ali doslej zanemarjene skupine porabnikov in druga
dogajanja na trgih. Njihova pomembna naloga je tudi pri
posredovanju novih proizvodnih programov ter projektov razvitih načinov in oblik mednarodnega poslovanja: vlaganj,
franšizinga, proizvodnega partnerstva, lizinga itd.

2. Veliko število novih podjetij, vendar manj resnih strank in
kupcev - Distribucijski sistemi so v glavnem razpadli. V
nekdanji Sovjetski zvezi je bilo približno 1700 grosistov, ki so
zaposlovali okrog 200.000 oseb, kar kaže na veliko zaostajanje za razvitimi državami. V zadnjih letih je bilo že pravilo, da
je komaj 1/3 do 1/2 blaga prišlo na police prodajaln, medtem
ko se je preostali del prodajal po zvezah.

- Organiziranjem skupnih vlaganj v Sloveniji - FDI (podjetniške naložbe v tujini) v svetovnem merilu nezadržno naraščajo in se uvrščajo med najbolj zahtevne in prodorne načine
mednarodnega poslovanja. Pomen skupnih vlaganj z investitorji iz EU ni zgolj v pridobitvi kapitala in znanj, marveč
predvsem v zagotovitvi trga. Ker na tesnejšo institucionalno
obliko povezave z EU najbrž še nekaj časa ni mogoče računati, so vlaganja v obe smeri delni nadomestek in tista predhodnica, ki ponuja elemente za kasnejše institucionalne
oblike.

Prva reakcija po razpadu nekdanje SEV je bila registracija
velikega števila zasebnih podjetij z minimalnim kapitalom,
spodbujena z zelo nizkimi registracijskimi zneski itd. V posameznih državah se je registriralo prek 100.000 novih podjetij
(na primer samo v-Bolgariji več kot 100.000, na Slovaškem čez
220.000 itd.), vendar po oceni le okrog 5% firm zares posluje
in še te pretežno v trgovinskih in v storitvenih dejavnostih. Ker
je podlaga za ustanovitev novih podjetij predvsem kapital
prebivalcev, manj pa krediti bank, je njihova boniteta praviloma skromna. Tudi številne poslovne banke imajo skromen
ustanovitveni kapital, v svetu niso znane in s tem vprašljive
kreditne sposobnosti. Tveganja v poslovanju s firmami iz
držav nek'danje SEV so znatna. Tudi bonitete posameznih
držav se hitro spreminjajo.

- Vključevanjem v hitro rastoče načine mednarodnega
poslovanja - Med nadpovprečno rastočimi načini mednarodnega poslovanja so v zadnjem času zlasti oblike franšizinga in proizvodnega partnerstva. Kar zadeva franšizing,
menimo, da pride trenutno v poštev bolj na uvozni kot izvozni
strani.
- Posredovanjem pri poslovanju z novimi državami nekdanje Jugoslavije - Slovenski podjetniki bodo še nekaj časa
boljši poznavalci razmer v državah nekdanje Jugoslavije, ki se
čez noč ne bodo ustalile. Ohranili so namreč številne stike s
partnerji, kar je realna podlaga pričakovanj, da bi del poslov
podjetja iz EU oz. EGP opravila s posredovanjem naših podjetij.

S temi državami se na ta način vračamo na same začetke
trgovinskih oblik poslovanja. Ena od sprejemljivih oblik
poslovanja so zastopniki. Vendar bomo šele, ko bomo tako
odkrili zaupanja vredne zastopnike, sklenili z njimi dogovor o
konsignacijski prodaji, predvsem za standardizirano blago ali
za blago, ki mu je na razvitih trgih potekla sezona. Še bolj
priporočljivo je, da konsignacijska skladišča organiziramo
ob svojih podjetjih, ki jih povezujemo z omrežjem zastopstev. Postopki ustanavljanja teh podjetij so praviloma preprosti, stroški so majhni, nekaj problemov pa povzroča organiziranje finančnega poslovanja tam, kjer ne obstajajo finančno- računovodski servisi. V večini nekdanjih članic SEV ni ovir
niti za samostojne naložbe v podjetja različnih profilov, torej
tudi trgovska, niti za naložbe, pri katerih ima tujec večinski
delež. Zato so firme še vedno najbolj zanesljivi partnerji zlasti
pri srednjeročnih oblikah sodelovanja. To še posebej velja za
tiste, pri katerih se vložek kapitala odplačuje z izdelki novih
proizvodnih obratov po načelu »pay as you earn« ali v kompenzacijah tipa »pay back«.

Za slovensko trgovino na drobno je tradicionalno prevladovalo mnenje, da nima kaj iskati v mednarodnem poslovanju,
čeprav tudi pri nas poznamo vstop multinacionalnih detajlistov. Detajlisti EU pospešeno razvijajo maloprodajo v drugih
državah na podlagi sledečih spoznanj: 1) oblikovanje nase
vezane lastne ali pogodbene drobnoprodajne mreže (uspešnici sta IKEA z lastnimi prodajalnami v več kot 20 državah in
Benetton z okrog 7000 pogodbenimi franšizing prodajalnami,
ki se odlikujeta po izvirni zamisli ter dokaj široki in splošni
ponudbi izdelkov); 2) pridobitev primernih detajlistov v drugih
državah članicah; 3) skupna vlaganja ali dogovor o strateških
povezavah. (Dejavni so zlasti angleški detajlisti, ki v svojih
strategijah upoštevajo številne prednosti, izhajajoče iz neusklajenih pravnih in davčnih predpisov predvsem glede pridobivanja zemljišč, stavb, odnosov z zaposlenimi in distribucijsko mrežo).

Medtem ko so ciljni trgi naših izvoznikov v razvitih državah
predvsem porabniki srednjih cenovnih razredov, je polarizacija trgov v državah bivše ŠEV bistveno večja. Na eni stani so
tržni segmenti nizkih cen, ki prehajajo v segmente porabnikov, ki so odvisni od humanitarne pomoči, na drugem polu pa
so nemajhni segmenti porabnikov luksuznih izdelkov.
Novejše ocene kažejo, da so segmenti »luksuzne« potrošnje

3. Poslovanje z državami EFTE - Za države EFTE, ki jo
sestavljajo Švica, Norveška, Islandija in Lichtenstein, veljajo
podobni trženjski okviri in napotki za oblikovanje strategij,
kot smo jih podali za države EU, saj so države EFTE sklenile z
EU sporazum o Evropskem gospodarskem prostoru. Po
gospodarski moči in dosedanjih gospodarskih tokovih, ki jih
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na Češkem in Madžarskem med 12-15% porabnikov, v Rusiji
med 11-14%, na Poljskem med 9-12%, na Slovaškem med
6-9%, v Ukrajini med 4-7%. V Sloveniji jih je po istem viru
med 15-18%.

Leta 1990 je znašala blagovna menjava Slovenije s Hrvatsko
8,3 milijarde dolarjev, 1994. leta pa komaj 1,2 milijarde dolarjev, če ne upoštevamo neposredne nakupe hrvatskih kupcev v
naših prodajalnah ob meji. Od razrešitve pomembnih premoženjsko pravnih vprašanj, kot tudi vprašanj meje je odvisno,
kdaj bodo zaživeli prostotrgovinski in obmejni sporazumi. V
trgovanju z Makedonijo je glavni problem prevoz, ker močno
podraži izvozne izdelke. Sporazum o gospodarskem sodelovanju med državama je predvidel odpravo carin, vendar jo
Makedonija leta 1994 enostransko uvedla carine za slovensko
izdelke, vendar se je kljub temu slovenski izvoz v Makedonijo
povečal na 217 milijonov dolarjev. Po napovedih naj bi sporazum ponovno zaživel, razen za nekatere občutljive izdelke
zaradi zaščite makedonske izdelave. Z Bosno je v pripravi
sporazum, ki ima značilnosti sporazuma o prosti trgovini'
Glede na še vedno vojne razmere je izpeljava takega sporazuma vprašljiva. V letu 1994 je izvozila Slovenija v Bosno za
68,4 milijone dolarjev, uvozila pa le za 5,1 milijone dolarjev.
Po parafiranju daytonskega sporazuma in podpisu mirovnega
sporazuma v Parizu se seveda odpirajo nove možnosti za
poslovanje z državami na tleh bivše Jugoslavije.

3. Razviti načini mednarodnega poslovanja v državah bivše
SEV - Vključevanje v razvite načine in oblike mednarodnega
poslovanja je pogoj za intenzivnejše povezovanje držav nekdanje SEV z mednarodnimi trgi. Gospodarstva bivše SEV
potrebujejo najmanj 500 milijard dolarjev letno za svojo preobrazbo. Po bolj pesimistični varianti naj bi bil ta znesek celo
trikrat večji. Pri tem bi naj kvečjemu 10% priteklo iz tujine,
večina torej iz domače akumulacije.
Oblike proizvodnega partnerstva - V državah bivše SEV je
poznavanje problemov in potreb tujih trgov izjemno skromno.
S posli proizvodnega partnerstva imajo še največ izkušenj, saj
so si jih pridobili s kakimi 8000 kooperacijami, ki so jih imeli
pred pričetkom preobrazbe. Po izkušnjah imajo madžarska
podjetja kratkoročno najboljši položaj, ker razpolagajo z
modernejšo opremo, prav tako pa že nekaj časa izvajajo te
posle z Zahodno Evropo. Sledijo jim poljska podjetja, ki so v
zadnjih letih močno napredovala, vendar ocenjujemo, da bo
srednjeročno prevladala v teh poslih češka industrija. Za
baltske države razpolagamo s podatki, da izvajajo posle proizvodnega partnerstva s podjetji iz skandinavskih držav. Poznamo tudi primere proizvodnega partnerstva v Ukrajini, Belorusiji in v Rusiji. Posli proizvodnega partnerstva so v vseh
državah v prvi fazi, za katero so značilne velike serije standardiziranih izdelkov nižjih cenovnih razredov. Ocenjujemo, da
bo prehod v razvitejše faze terjal najmanj dve do tri leta. Ta
način mednarodnega poslovanja bo tudi v prihodnje, vsaj do
leta 2000, ohranil nadpovprečne letne stopnje rasti, in bodo
rasli posli proizvodnega partnerstva hitreje kot FDI.

Potencialni elementi strategije poslovanja slovenske trgovine s tem območjem so zlasti: 1) To območje moramo
skladno z nastankom novih držav obravnavati diferencirano.
Oblikovati bo potrebno posebne strategije za mikrotrge znotraj posameznih držav. 2) Ko si zastavljamo cilje obnavljanja
nekdanjih trgovinskih tokov, izhajamo iz dveh scenarijev,
deleža 20% ali deleža 30% slovenske menjave, kot je obstajal
pred razdružitvijo. S približevanjem letu 2000 bi verjetno
lahko dosegli 30% delež. 3) Prednosti slovenske trgovine so
osebne zveze ter znanstva, del ohranjene poslovne logistike,
ter poznavanje razmer in tveganj na posameznih mikrotrgih
4) Obnova gospodarstev na območju nekaterih delov bivše
Jugoslavije bo tudi velik posel, katerega pomemben del bodo
pridobili dajalci pomoči in kreditov, zlasti razviti. Vendar to ne
pomeni, da ne bi mogla naša podjetja v številnih projektih
nastopati kot kooperanti ali posredniki.

Franšizing - Ta način je skladen s težnjami po deregulaciji
gospodarstev in večanjem deleža storitev, v mednarodnem
poslovanju pa postaja način, ki se prav tako odlikuje s približno 25% letnimi stopnjami rasti. V državah članicah nekdanje SEV se nam ponuja franšizing kot ena izmed primernih
privatizacijskih metod, zlasti za trgovska, gostinska in druga
storitvena podjetja. Na tem področju imajo bivše države SEV,
z izjemo Madžarske in nekaterih delov bivše Jugoslavije,
manjše izkušnje. Po letu 1990 se je ta način poslovanja najbolj
razširil na območju nekdanje NDR.

2.3.7 Strategija razvoja slovenske trgovine z zunajevropskimi
državami
Delež zunajevropskih držav v sedanji slovenski mednarodni
menjavi je skromen, saj znaša le 8,5% izvoza in 11% uvoza. V
' tej skupini držav so številne zanimive države, kot so ZDA,
Kanada in Mehika„ki so vključene v NAFTA, večina BEM (Big
Emerging Markets), kot sta Kitajska in Indija, nadalje Japonska, aseanske države in azijski »tigri«. Za nas zanimive države
na drugih celinah so tudi Avstralija in Oceanija, Latinskoameriške države ter države črne Afrike, kjer imajo posamezna
podjetja bodisi prodajne ali nabavne trge. Med sredozemskimi državami sta zanimiva Izrael, s katerim smo pred sklenitvijo prostotrgovinskega sporazuma in Turčija, s katero tudi
želimo razširiti gospodarske odnose.

4. Izhodišča za oblikovanje strategij - Izhodišča, ki so
koristna za oblikovanje strategije razvoja sloveriske trgovine
na območju evropskega dela bivše SEV: 1) Glede na znatna
tveganja je pri obsegu vstopu priporočljivejša postopnost v
obsegu in hitrost v reagiranju. 2) Pri dražjih in luksuznih
izdelkih je verjetno prava pot vstop v segment premožnejših
in šele nato v srednji segment, ki se počasneje oblikuje. 3) Na
nekaterih trgih prihaja do vzporednega uvoza in iz tega izhajajočih preprodaj. 4) Podjetja morajo upoštevati krajevne
navade, med drugim tgdi, da so porabniki vrsto desetletij
prejemali darila ob različnih priložnostih. 5) Čeprav so mnogi
ponudniki domačih blagovnih znamk uspeli zlasti na začetku
prehoda, pa porabniki še vedno dajejo prednost tujim izdelkom nasploh. 5) Angažiranje domačinov se kaže kot dobra
rešitev, še posebej v Rusiji. 6) Brezplačni poskusi z vzorci se v
glavnem ne obnesejo. 7) Zelo pomembno je oglaševanje na
prodajnem mestu in šolanje prodajalcev. 8) Bivši SEV je
območje, ki bo prehod na tržno gospodarstvo skušalo opraviti
nekajkrat hitreje, kot so ti postopki trajali na zahodu.
h
2.3.6 Strategija razvoja slovenske trgovine na območjih nekdanje Jugoslavije

1. Strategija poslovanja z ZDA - ZDA so še vedno na prvem
mestu na svetu po gospodarski moči in učinkovitosti; njihov
zasebni sektor je kar 30% bolj produktiven v primerjavi l
nemškim in 40% v primerjavi z japonskim; so na prvem mestu
pri »high tech« izdelkih; biotehnologija je skoraj izključno
ameriška panoga; njihova podjetja so vodilna na področju
telekomunikacij. ZDA so tudi domovina franšizinga in so trg,
kjer so interaktivne prodaje z računalniki najbolj napredovaleTežko si je predstavljati, da slovenska trgovina ne bi imela
večjih interesov na tem trgu, pa čeprav se kaže to bolj na
nabavnem in manj na prodajnem trgu. V Clevelandu in okolici
(Ohio) je tudi močna 80.000-članska izseljeniška matica, ki je
pripravljena sodelovati pri oblikovanju »mostišč« na trgih
ZDA. S poslovanjem v ZDA imajo izkušnje veliki trgovski
sistemi lesne stroke, pa tudi trgovci nekaterih drugih strok.
Pomanjkljivost v poslovanju z ameriškim trgom se kaže v tem,
da tudi v bodoče ne moremo pričakovati pomembnejših
carinskih preferencialov, pa tudi sporazumov, ki bi imeli prostotrgovinske učinke. Oblastni organi v ZDA izvajajo načelo
recipročnosti. Podobno velja tudi za Kanado.'Izvozne posle v
obe državi bi lahko podprli z offset posli, pri katerih gre na
strani uvoza za izdelke za posebne namene.

Strategije razvoja slovenske trgovine na trgih nekdanje Jugoslavije so zaenkrat bolj kratkoročne. Gre za območje, kjer so
naše trgovske organizacije izgubile ali imajo »zamrznjene«
pomembne prodajne, skladiščne in druge zmogljivosti. Z
izjemo Makedonije in pretežnega dela Hrvatske poteka trgovinska menjava v pogojih vojnega gospodarstva in embarga.
Predvsem je za celotno območje karakteristično nadpoprečno tveganje.
poročevalec, št. 32
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izboljšala razvojne perspektive slovenske trgovine. Realno
moramo računati s skromno stopnjo bodoče gospodarske
rasti, ker menimo, da je uresničljiv scenarij minus Strategije
gospodarskega razvoja Slovenije, ki računa s pozitivno, vendar nestabilno gospodarsko rastjo na nižji ravni (rast BDP
povprečno 2,8% letno). Heteronomni karakter trgovine njeno rast opredeljuje v največji meri dejanska rast sektorja
proizvodnje končnih potrošnih dobrin - pa zaradi zmanjšanja
oziroma odprave različnih ovir na domačem trgu in rastoče
mednarodne menjave omogoča, da rast trgovine v nekaterih
obdobjih znatno preseže rast proizvodnje. Zato stopenj rasti
proizvodnje in trgovine ne moremo izenačevati. Pri visokih
stopnjah splošne gospodarske rasti imajo stopnje rasti najpomembnejših trgovinskih agregatov tendenco še hitrejšega
naraščanja in obratno. V obdobjih stagnacije in gospodarske
recesije prizadene depresija trgovino v še večji meri kot proizvodnjo.

2. Strategija poslovanja z Japonsko - Japonski trg ni le
9eografsko oddaljen, še večje so psihološke razlike in ovire.
aponska je tretji največji porabniški trg na svetu, toda v
trgovini z Japonsko so bila mnoga tuja renomirana podjetja
neuspešna. V poslovanju z Japonsko velja stroga etika pri
nenedžerjih in tehnologih, visoka izobrazbena raven, priprav'jenost na kooperacije in velik delež pogodbene izdelave,
ustvarjanje kooperativne »klime« med državo, menedžerji in
zaposlenimi, visoka nagnjenost k varčevanju, visoke investipije ob nizki inflaciji in nizkih obrestnih merah, cenena država
'n izjemno spoštovanje javnih služb kot institucij. Možnost
vstopa na japonski trg je odvisna od organiziranosti distribucije. Kompleksni distribucijski sistem, v katerem je bilo po
Podatkih za leto 1988 1,620.000 detajlistov in 437.000 grosistov, temelji na zapletenih sistemih rabatov, ekskluzivnih
dogovorih in dolgoročnem povezovanju med členi prodajne
Poti. Je tudi dolg, saj se pojavljajo med proizvajalci in porabniki v poprečju štirje posredniki, vendar tudi hitro odziven, saj
se novi izdelki hitro uvajajo. Slovenske trgovske organizacije,
ki ocenjujejo japonski trg kot privlačen, se bodo morale za
vstop temeljito pripraviti in delovati dolgoročno, vendar organizirati tako, da lahko dobavijo zelo hitro, v skladu z načelom
JIT. To pa pomeni, da bodo morale imeti izdelke uskladiščene
na Japonskem in biti pripravljene na pogosto vračanje neprodanih izdelkov. Dosedanja praksa je pokazala, da se bolje
Prodajajo
luksuzni izdelki uveljavljenih blagovnih znamk.
p
oznamo le nekaj uspešnih primerov slovenskega izvoza na
J
aponsko s področja farmacije, vina, smuči in čevljev.
3
- Strategija poslovanja z DVR - Podatki o trgovinski
Menjavi z deželami v razvoju za zadnja leta opozarjajo, da sta
izvoz in uvoz skorajda nepomembna. Dejanski delež izdelkov,
^ jih izvažamo oziroma uvažamo tudi prek posrednikov v
izvitih državah, je verjetno nekaj večji. Razloge za velik
Padec deležev DVR v slovenski mednarodni menjavi vidimo
Predvsem v: izgubi jugoslovanskih trgov, saj so mnoga slovenska podjetja grosirala uvoženo blago po vsej bivši skupni
državi; manjših možnostih za pridobivanje kreditov pri zahodnoevropskih posrednikih; težavah velikih specializiranih
trgovskih sistemov in razdrobljenosti slovenske trgovine na
drobno; zmanjšanju porabe nekaterih surovin in polizdelkov v
industriji zaradi izboljšanih tehnoloških postopkov itd. Poleg
navedenih razlogov je slovensko gospodarstvo prepustilo
zahodnoevropskim posrednikom stike s temi državami, odkoder še vedno uvažamo bombaž, kavo, čaj, nafto. Poslovati bi
niorali le z npr. desetimi najbolj perspektivnimi državami.
deseterico bi lahko izbrali med naslednjimi: Indija, Iran, Kitajs
ka, Hong Kong, Republika Koreja, Tajska, Združeni emirati,
Saudska Arabija, Alžir, Egipt, Singapur, Brazilija Argentina,
Ekvador, Tajvan, ki bi se jim po odpravi embarga lahko pridružila še Irak in Libija. Država bi morala v okviru strategije
zunanje trgovine sprejeti posebno strategijo gospodarskih
odnosov z DVR, s ciljem, da bi delež menjave dosegel 10%
9ospodarskih odnosov s tujino, kot ga imajo druge primerljive
države. Med izhodišča posebne strategije razvoja trgovine z
°VR sodi: 1) Čeprav so trgi DVR zelo heterogeni, jih ne kaže
izključiti kot neposrednih prodajnih in nabavnih trgov. Trgov?ke organizacije bodo, upoštevaje svoje izdelke in storitve,
izbirale najbolj ustrezne trge za reprodukcijske materiale,
opremo ali izdelke široke porabe. 2) Pri prodaji širokopotrošnih izdelkov je pomemben segment »bolje stoječih« poleg
segmenta investicijskih izdelkov. 3) Za nekatere surovine
ostajajo DVR nezamenljiv dobavitelj. V tem segmentu gospodarskih odnosov z DVR bo poleg industrije dejavna tudi
trgovina. 4) Podjetja se bodo odločala za ustanovitev gospodarskih enot v državah tretjega sveta bodisi samostojno ali v
obliki skupnih vlaganj z domačini. 5) Zaradi potreb in možnosti posameznih DVR ne kaže prezreti kompenzacijskih oblik
trgovanja. 6) Če je sedaj vstop v države Daljnega Vzhoda
Povezan z investicijami, vključno v infrastrukturo, se bodo z
naraščanjem srednjega porabniškega razreda povečale možnosti tudi za prodajo izdelkov široke porabe.

J

Glede na pričakovano skromno in nestabilno rast BDP so
izgledi za rast slovenske trgovine sorazmerno skromni. Do
konca tega desetletja ne moremo pričakovati večje rasti trgovine kot celote. Razumna je ocena realne rasti prodaje letno
okrog 3% do leta 2000 in šele nato lahko pričakujemo
hitrejšo rast. Razvoj slovenske trgovine v naslednjih petih
letih bo temeljil na njenem lastniškem prestrukturiranju, uvajanju sodobnih oblik in metod prodaje, izboljšanju kakovosti
storitev in organizacijskih ukrepih za racionalnejšo izrabo
obstoječih kapacitet. Če sodimo po velikem napredku trgovine v razvitem svetu, so možnosti za razvoj slovenske trgovine še v precejšnji meri neizkoriščene.
Za projekcijo razvoja grosistične trgovine so, poleg zatečenega sedanjega stanja, pomembne razvojne smeri v razvitem
svetu. Tendence razvoja trgovine na debelo v razvitem svetu
so pokazale, da veliko število malih grosističnih podjetij ne
more zadovoljevati potreb vse večjih organizacij trgovine na
drobno in drugih velikih porabnikov, zato je prisoten proces
integracij in koncentracij, katerega temeljna razvojna strategija je bila gradnja velikih skladiščnih in distribucijskih centrov. Zakonita tendenca naraščanja povprečne velikosti skladiščnih enot je ustvarila ugodnejše pogoje za intenziviranje
procesa mehanizacije in avtomatizacije skladiščnega poslovanja, kar se je odrazilo v zmanjševanju rasti zaposlovanja v
trgovini na debelo.
V detajlistični trgovini lahko, zaradi skokovitega naraščanja
števila prodajaln v letih 1991-1994 v vseh podskupinah trgovine na drobno in glede na verjetno 3-odstotno realno letno
rast prodaje, napovemo za obdobje 1996 - 2000 degresivno
naraščanje skupnega števila prodajaln na začetku obdobja,
nato pa zaradi zapiranja poslovno neuspešnih prodajnih
objektov tendenco zmanjševanja njihovega skupnega števila. Nujna posledica modernizacije bo zmanjševanje deleža
klasičnih postrežnih prodajaln in naraščanje deleža večjih
samopostrežnih prodajnih objektov.
Projekcija potrebnega obsega in strukture grosistične in
detajlistične trgovinske mreže predstavlja temeljno fazo procesa načrtovanja razvoja trgovine in pravilnega dimenzioniranja trgovinske mreže kot bistvenih členov prodajnih poti.
Obseg in strukturo trgovinske mreže determinira splošna
gospodarska razvitost, njeni dejavniki pa so kvantitativnega in
kvalitativnega značaja. Zato je možno uporabiti za načrtovanje več modelov projekcij. Vsak model ima prednosti in
pomanjkljivosti, zato uporabljajo pri projekcijah razvoja in
strukture trgovinske mreže praviloma kombinacijo različnih
modelov.
Soodvisnost med urbanizacijo in razporeditvijo trgovinske
mreže moramo obravnavati vedno z vidika uravnoteženja
ponudbe in povpraševanja po blagu in storitvah vseh prodajaln. To je eno od izhodišč za opredelitev smeri razvoja trgovinske dejavnosti in smeri njenega organskega integriranja v
prostorsko strukturo ožjega ali širšega tržno gravitacijskega
območja. Temeljna dejavnika, ki bistveno vplivata na razvoj
trgovine, sta danes dinamična, intenzivna in zapletena urbanizacija ter fenomen motorizacije, ki sta hkrati najpomembnejša elementa prostorske ureditve. Z njima povezan je pojem
»komercialni urbanizem«, ki je uveljavil nakupovalne centre

STRATEŠKE
USMERITVE RAZVOJA TRGOVINE
v
SLOVENIJI Z OKVIRNIMI SCENARIJI
1 Prognoza rasti trgovine - Prihodnji razvoj slovenske
trgovine moramo prognozirati skrajno previdno in brez iluzij,
da bo hitro izpeljana lastniška transformacija sama po sebi
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kot nove, revolucionarne prostorske koncepte pri urejanju
primestnih naselij.

oblik trgovanja. Te strategije se med seboj ne izključuje!
ampak jih lahko trgovsko podjetje uresničuje hkrati ozirofl
posamezni strategiji daje prednost glede na konkretno V"
situacijo.

2. Rast trgovine na tujih trgih - V Strategiji gospodarskega
razvoja Slovenije sta navedena dva scenarija stopenj rasti
izvoza blag in storitev, ki sta izvedena iz stopenj rasti bruto
domačega proizvoda za obdobje do leta 2000. Po scenariju
plus naj bi naraščal letni izvoz po stopnji 7,2 %, po scenariju
minus pa po stopnji 4,3%. Za uvoz sta predvideni stopnji
rasti 7,6% in 5%. Na podlagi analize stanja in možnih strategij
mednarodne menjave so stopnje po scenariju minus dosegljive, po scenariju plus pa previsoke. Med razlogi za takšno
oceno je splošna liberalizacija pretokov izdelkov in storitev, ki
bo v prvi fazi krepila težnje po neposrednih stikih proizvajalnih podjetij s tujimi. Prav tako v tej fazi ni pričakovati, da bi
»novi« podjetniki, ne glede na racionalnost, izpustili iz rok
poslovanje s tujino, kar se utegne zgoditi kasneje, ko bo bolj
poudarjen ekonomski učinek, t. j. dobiček. Na uvozni strani
bo po opravljenem lastninjenju pričakovati povečanje udeležbe opreme, pri kateri so bile že doslej težnje po neposrednem uvozu ali lizingu. Kot protiutež takemu razvoju bodo
trgovske organizacije, ki poznajo spremenjeno strukturo tujih
trgov in lastne prednosti, ponudile racionalnejšo izpeljavo
poslov mednarodne menjave, jih povezala s predfinanciranji
proizvajalcev, kreditiranjem kupcev itd. Prav tako lahko sklepamo, da bo pripravljenost prevzeti večje tveganja in poslovanje z bolj oddaljenimi trgi v trgovini večja kot v industriji.
Realno možno je tudi, da bodo pri ponovnem osvajanju in
razširjanju trgov na območju nekdanje Jugoslavije trgovske
organizacije povprečno bolj uspešne kot<proizvodne.
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Trgovske organizacije se trajno soočajo s številnimi probi« tej
tekočega in dolgoročnega poslovanja. Uspešnost trgovsk1
organizacij je vse bolj odvisna od njihove reakcijske sposo
nosti na intenzivne spremembe v okolju. Zato v trženjsK'
strategijah vse bolj poudarjajo usmeritev na izbrane horn<
gene skupine potrošnikov in njihove potrebe in vse manj' ša
izdelke in skupine izdelkov, s katerimi poslujejo. Sodob
pristop k oblikovanju strategije razvoja temelji na tržne'
pozicioniranju trgovske organizacije v horizontalni in ven
kalni smeri. Horizontalno pozicioniranje je povezano s p" D(
dajnimi objekti in se nanaša na njihovo makro in mikroloW| g(
cijo, sortiment, oblike ter metode prodaje. Vertikalno pozi®
oniranje v distribucijski strukturi pa se nanaša na razmerja"
konkurentov in opredelitev celovite razvojne strategije trgo'
ske organizacije, ki mora upoštevati: spremembe struktu'
povpraševanja in porabe, sprememba nakupnega obnašanj
potrošnikov, inovacije v trgovinski dejavnosti, naraščajo'
konkurenco, trende koncentracije v trgovini, vlogo in ci'1
države na področju distribucije, ki jih uveljavlja s svojo trg®
«1
vinsko politiko.

Za učinkovito vodenje in nadzor nabavno-prodajnega p"
cesa je nujen ažurni pregled gibanja količin in vrste izdel*'
od dobavitelja prek skladišč in prodajaln do končnih porab'
kov. Takšen pregled lahko zagotovi le računalniški informal
ski sistem z vsemi ustreznimi podatki za nabavno-prodaj'
odločanje. Posebne programske rešitve omogočajo: revi*
poslovanja prodajaln, analizo lokacije, analizo struka
kupcev in optimiranje transportnih relacij in prevoznih st'
škov itd. Med temeljne elemente strategije razvoja slov'
ske trgovine sodi splošen sprejem računalniškega pove*
vanja poslovnih partnerjev in skaniranje izdelkov na podil
EAN kod

3. Trženjski cilji trgovskih organizacij - Uspešne razvojne
usmeritve trgovine lahko temeljijo le na načrtovanju njenih
trženjskih aktivnosti. Uvajanje novih in izboljšanje sedanjih
vsebin trženjskih aktivnosti mora biti stalen proces zasnovan
za izbrani trženjski strategiji trgovskih organizacij. Trženjska
strategija trgovine se naša na pravočasno, racionalno in
tržni situaciji primerno reagiranje trgovine na tržne izzive.
Koncept celovitega trženja obsega poleg sortimenta in cen
tudi vse druge elemente trženjskega spleta. Razvojno gledano
bo uspešna tista trgovska organizacija, ki bo opredelila
takšno trženjsko strategijo in programe svojega nastopanja
na trgu, ki bodo vsebovali predvsem originalnost pri oblikovanju »paketa« izdelkov in storitev. Novi izdelki in storitve so v
pogojih ostre konkurence tisti dejavniki, ki lahko iz povprečnih in neuspešnih ustvarijo domiselne in uspešne in s tem
omogočijo njihovo strateško rast in razvoj. Storitve trgovske
organizacija kupcem so lahko nabavne, prodajne, finančne,
servisne in tehnične. Cilj teh storitev je: 1) da trgovsko organizacijo diferencirajo od konkurentov, 2) da stimulirajo nakup
izdelkov, 3) da zagotovijo lojalnost kupcev do določene trgovske organizacije. Pri opredelitvi razvoja trženja morajo trgovske organizacije upoštevati poleg lastnih ciljev tudi širše
družbeno poslanstvo, namreč da učinkovito in racionalno
izvajajo menjalni proces. Zato ni nujno, da bi morala vsaka
inovacijo v trgovini na kratek rok zagotoviti ustrezni finančni
uspeh, ampak lahko ustvari poslovno atmosfero, ki bo izboljšala strukturo ponudbe in s tem zagotovila trajno uspešnost
poslovanja.

Strukturne spremembe v trgovini in vstop trgovskih multinac1
onalk na naš trg bosta povečala Intenzivnost konkurence
povzročila pritisk na slovensko trgovino, zato bo le-ta morall
reagirati na novo nastajajočo tržno situacijo. Trgovske orQ
nizacije se bodo morale organizacijsko prilagoditi sodobni'
razvojnim smerem trgovine, ki se kažejo v naraščanju mnog"
filialnih trgovskih sistemov, franšiznih sistemov, zmanjšev)1
nju vloge drobnih neodvisnih trgovcev, hitrejšem naraščam
povprečne površine novih prodajnih objektov in najširši up'
rabi moderne tehnologije in elektronike kot nujni predp"
stavki učinkovitega funkcioniranja trgovine.
Pričakovane intenzivne strukturne spremembe, ki se nad'
šajo na integracije, koncentracije in diverzifikacije slovens*1
trgovine, se bodo nujno odrazile tudi v upravljanju in voden
trgovskih organizacij. Višja raven koncentracije in vse huj»
konkurenca zahtevata strateški pristop k oblikovan
poslovne politike In načrtovanju kratkoročnega in dolgoro*
nega poslovanja. Med ključne dejavnike enotnega upravi!'1
nja in načrtovanja sodijo: odločitve o lokaciji prodajnih
skladiščnih objektov, nabavni viri, odnosi z dobavite1!1
metode nabavnega poslovanja, odločitve o dimenzijah p'"
dajnega sortimenta, kontrola zaloge, cenovna politika, p'°1
grami oglaševanja in reklamiranja, programi pospeševanif
prodaje, programi strokovnega usposabljanja kadrov. Obvl
dovanje teh dejavnikov zagotavlja trgovski organizaciji ur«'
ničitev strateških razvojnih ciljev in tržno pozicionirani®
Osnovno pravilo pri tem je, da trgovska organizacija razvije*
vsak izbrani tržni segment primerno trženjsko strategijo oP
roma ustrezno diverzificirati celotno poslovno strategijo

Stroškovni in trženjski vidik poslovanja trgovine zahtevata
oblikovanje dveh strategij, ki se med seboj pogojujeta in
dopolnjujeta, da bi si trgovska organizacija zagotovila trajno
rentabilno poslovanje. Prvič, strategijo vlaganj v prodajne in
transportne zmogljivosti, storitve, pospeševanje prodaje,
sodelovanje s proizvodnjo, ki mora temeljiti na trženjski strategiji in obratno, uspešnost trženjske strategije pogojujeta
raven in struktura vlaganj ter organizacija poslovanja. Drugič,
trženjska strategija mora zagotoviti z diferenciacijo ponudbe
prednost pred konkurenti in jim otežiti vstop na trg. Vse večji
pomen pri oblikovanju trženjske strategije pridobivajo tudi
ukrepi, ki skrajšujejo potrebni čas kupcu pri izbiri izdelkov
(Time-Efficient Retalling), vendar ohranjujejo individualnost
pri nakupu (High-Contact Retailing). Strategija razvoja trga
pomeni geografsko širjenje prodajna'mreže, strategija tržne
ekspanzije pomeni predvsem vstopanje na tržišča konkurentov, medtem ko se strategija diverzlfikaclje nanaša na širitev
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Strateški pristop k upravljanju in vodenju trgovskih organi**
cij mora zagotoviti njihovo dolgoročno konkurenčno pozimi
na domačem in mednarodnih trgih. Značilnosti strateške?
upravljanja prilagojene za trgovino so zlasti: trženjska strat"
gija se nanaša na vse aktivnosti trgovskega podjetja in n1
hovo usklajevanje s poslovnim okoljem, trženjska strateg
mora upoštevati skladnost aktivnosti z razpoložljivimi zrno?
Ijivostmi, kar pogosto zahteva realokacijo sredstev, trženjs**
66

visoko stopnjo soodvisnosti in
in financ. Še tako dobro opredea inovativna trženjska strategija bo propadla, če je ne
Podpre ustrezna finančna strategija.

glavni razlog za povezovanje in koncentracijo trgovskih organizacij, da bi si z ekonomijo obsega pri nabavi zagotovile
dodatno razliko v ceni, ki pomeni prispevek za ustvarjanje
dobička.

Trženjske strategije trgovinskih organizacij - V pogojih
ienja trga in naraščanja prodajnega potenciala je
Pomembna strategija rasti obsega. Trgovska organizacija
|anko uresničiti to strategijo na dva načina: prvič, s strategijo
'"ovacij, t. j. povečevanjem števila novih tržnih segmentov in
j^ugič,
z intenziviranjem prodaje, t. j. povečevanjem tržnega
đe
leža na obstoječem trgu. Oba načina temeljita na oblikovahu različnih prednosti za potrošnike v primerjavi s ponudbo
Konkurentov in povečanju nakupov. V stagnantnih tržnih
P°9ojih, ki jih lahko pričakujemo do konca tega desetletja in
Sorazmerno
dobro razviti konkurenci, bodo morale slovenske
lr
9ovske organizacije oblikovati različne oblike strategije
||f Učinkovitosti oziroma se odločati med tremi specifičnimi stra(l 'fiškimi alternativami:

Vsak razvoj temelji na ustvarjenem dobičku. Prilagoditev
novonastalim situacijam bo za posamezne trgovske organizacije toliko bolj boleča, kolikor počasnejše bodo v tem procesu, ali pa se mu bodo zaradi trenutno še ugodnega položaja
poskušali izogniti. Slovenskitržni prostor je geografsko majhen in po tržnem potencialu skromen, zato lahko že vstop
nekaj velikih multinacionalnih trgovskih družb ogrozi poslovanje pretežnega dela slovenske trgovine. Tej nevarnosti se
lahko upre le z ustrezno organiziranostjo, ki zagotavlja utrditev njene ekonomske moči.

H

J

strategija mora upoštevati
Kor
*iplementarnosti trženja
ljer,
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4 UKREPI ZA DOSEGANJE STRATEŠKIH USMERITEV
IN OKVIRNIH SCENARIJEV
4.1 Dejavniki trgovinske politike

"" strategijo usmerjeno na zmanjšanje stroškov,

Trgovinska politika vsebuje predpise, ukrepe, sredstva in
postopke, s katerimi vpliva država na različnih ravneh svoje
organiziranosti na poslovanje trgovine na domačem in tujih
trgih, da bi usmerila njeno delovanje k uresničevanju določenih družbenih ciljev. V večini razvitih držav poskušajo z ukrepi
trgovinske politike doseči čim hitrejše in učinkovitejše gibanje izdelkov od proizvajalcev do končnih porabnikov. To
pomeni, da je cilj trgovinske politike splošni napredek in
razvoj trgovine in s tem širjenje trga, odpravljanje nacionalnih
ovir in pospeševanje mednarodnega gospodarskega sodelovanja.

~ strategijo
f San

j

ohranitve dosežene razlike v ceni oziroma zmanjia marže pri povečanem obsegu prodaje,

|[ ~ strategijo izboljšanja spleta sortimenta in storitev.
J
jI
^
,(i
|(i
ij
j,
lj
i

Dosedanje izkušnje v razvoju trgovskih organizacij tržnih
9°spodarstev so pokazale, da so strategije usmerjene na
Povečano učinkovitost poslovanja mnogo bolj uspešne kot
ate
gije, ki so usmerjene predvsem na rast obsega poslovan.
ia. Slabost teh strategij je v tem, da jih praviloma ne spremlja
"strežna
finančna podpora. Prav zato poskušajo trgovske
0r
9anizacije
razviti integrirane razvojne strategije na podlagi
ra
*položljivih finančnih sredstev (lastnih in sposojenih). Inte9firane
strategije vključujejo hkrati trženjsko in finančno
a
'Tienzijo poslovanja. Integrirane razvojne strategije trgovce organizacije temeljijo na:

Trgovinska politika je sestavni del skupne ekonomske politike države, kar se posebej odraža na področju urejanja
temeljnih odnosov med udeleženci na trgu ter ustvarjanju in
spreminjanju pogojev za razvoj celotnega prometa blaga in
storitev. Kategorizacijo osnovnih področij in sredstev trgovinske politike je sprejela Komisija Evropske unije, po kateri se
trgovinska politika države nanaša na urejanje: pogojev konkurence, pogojev za ustanavljanje trgovskih organizacij in
prodajaln, davčnega sistema (davek na dodano vrednost),
carin in zaščite domače proizvodnje, finančne podpore razvoju trgovine, socialnih ukrepov, profesionalnega izobraževanja in trajnega strokovnega usposabljanja zaposlenih v trgovini. Za sodobne regionalne, nacionalne ali lokalne trge je
značilno naraščanje različnih oblik oligopolov, ki ustvarjajo t.
i. nepopolno konkurenčno situacijo na trgu. Ker je konkurenca temeljni dejavnik tržnega gospodarstva, poskušajo
države s svojimi instrumenti trgovinske politike zaščititi konkurenco in onemogočiti ustvarjanje monopolističnih pozicij
velikih korporacij, njihovega diktiranja cen in nelojalne konkurence. V zakonodajah vseh razvitih držav so vgrajeni ukrepi
zaščite pred monopoli, vendar se njihova ostrina precej razlikuje. Vzroki teh razlik so predvsem posledica različne konkurenčne moči teh držav. Kolikor slabša sta njihova gospodarske moč in tržni položaj, toliko bolj rigorozna je zaščita pred
monopoli.

■| "" ustvarjanju izjemnega tržnega položaja,
ili
, racionalizaciji poslovanja,
J " inovacijskem pozicioniranju.
koncentracije
in integracije v slovenski trgovini bodo kot
n
.ujna razvojna zakonitost omogočile novo nastalim organizao ,e
P'iam, da bodo morale sproti uresničevati pet strategij svo9a razvoja in tržnega pozicioniranja:
f a"7 strategijo penetracijo s povečevanjem
(( ®leža na danem tržnem območju;

svojega tržnega

" strategijo razvoja sortimenta z dodajanjem novih sortimeni, "a,0v. ki zagotavljajo dodatni obseg prodaje in s tem zmanjšanje
j, stribucijskih stroškov na enoto;
[ ir)
" strategijo razvoja trga z osvajanjem novih tržnih območij
j otraj domačega trga ali na tujih trgi;
J

Najpogostejša oblika je omejevanje delovanja trgovskih organizacij, ki ogrožajo normalno funkcioniranje domačega trga,
zlasti če se s kartelnimi sporazumi med velikimi korporacijami
zožuje učinkovita konkurenca manjšim trgovskim organizacijam na debelo in na drobno. Prav tako so prepovedane vse
oblike špekulacij in nelojalne konkurence.

strategijo diverzifikacije z razvijanjem novih sortimentov za
bistvu kombinacija
organizacije najbolj
spektivna);

^0v
a tržna območja (ta strategija je v
r
;JP6r
uge in tretje in za slovenske trgovske

"aStrategijo diferenciacije glede na konkurente, ki jo delimo
^na dva dela: na diferenciacijo, ki temelji na produktivnosti in
diferenciacijo, ki temelji na trženj^kih aktivnosti.

Posebno pomembna je tudi politika zaščite potrošnikov
glede njihovih ekonomskih interesov in interesov povezanih z
ogrožanjem zdravja, zaščite okolja, pravne zaščite, informiranja ipd.

g.'.'i vsake trgovske organizacije je, da s svojo trženjsko strate*'l° ohrani že doseženi tržni delež na določenem tržnem
®9Tientu,
če ga že ne more povečati. Vendar tržni delež ni
a,
đ ni kriterij odločanja, ampak je zdaleč pomembnejši kriterij
običek,
ki ga doseže s prodajo svojih izdelkov in storitev.
ar
adi ostre cenovne konkurence oblikujejo trgovske organia
cije v razvitem svetu marže za posamezne izdelke ali skuJ^nare izdelkov praktično na ravni pokrivanja stroškov oziroma
*a pogosto ne pokriva vseh stroškov. Takšna situacija je

Države vplivajo z instrumenti trgovinske politike na strukturo
trga in distribucije. Med takšne instrumente sodi predpisovanje pogojev za vstop na grosistični ali detajlistični trg. Ta
mehanizem je npr. izjemno razvit v Italiji, kjer deželne trgovske zbornice izdajajo ustrezna dovoljenja za vstop novih
ponudnikov na posamezne lokalne trge. Vsak trgovski subjekt
mora predhodno uspešno prestati predpisani test glede
67
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itd., ki vplivajo na konkurenčnost na domačem in tujih trS1 ®
ter usmerjajo tržna gibanja.

poslovanja in zadovoljiti natančne pogoje glede ravni strokovne usposobljenosti zaposlenih. Podobno je vstop na
lokalne trge urejen tudi v Avstriji in Nemčiji.

Politika profesionalnega Izobraževanja in trajnega strokovnega usposabljanja zaposlenih v trgovini je v razvitih državah
integralni del skupne strategije razvoja gospodarstva.

Upravni organi vplivajo na poslovanje trgovine prek »vjj °
nadzorne funkcije, ki jo izvajajo zlasti tržna, sanltafj
davčna in delovna inšpekcija. Te inšpekcije morajo žago;11 "
viti, da vse trgovske organizacije poslujejo skladno s predp "
hkrati pa učinkovito preprečevati dejanja špekulacije'
nelojalne konkurence, ki so značilna ob izjemno hitriv
pojavljanju velikega števila novih ponudnikov na trgu (u
brez plačila carine, utaja prometnega davka, prodaja izdelK'
brez atestov, akviziterstvo brez dovoljenja itd.).

Pri načrtovanju optimalne strukture in lokacije trgovinske
mreže upoštevajo v razvitih državah številne dejavnike, zlasti
prostorske, ekonomske, demografske, socialne, kulturne in
tehnično-tehnološke. Angažiranje državnih organov pri
načrtovanju razvoja trgovine v razvitih državah se je pozitivno odrazila v skupnem gospodarskem razvoju.

Pri doslednem izvajanju tržnega reda in zagotovitvi enak
pogojev poslovanja se bo slovenska trgovina hitro struktu'
rala glede na velikost in po organizacijskih oblikah tako, kot
to razvojna zakonitost v tržnih gospodarstvih, trgovske orfl
nizacije pa bodo lahko oblikovale strategije svojega razw
skladno s to zakonitostjo.

Vendar preveč ukrepov trgovinske politike lahko pripelje do
takšnega normatlvizma, ki zavira razvoj trgovine. S tega
vidika lahko toga trgovinska politika več škoduje kot koristi in
zato je eno od odprtih vprašanj pri razvijanju trgovinske
politike prav vprašanje, koliko naj bo v danem prostoru in
času restriktivna in koliko fleksibilna.

Z navedenimi ukrepi trgovinske politike morajo slovef?
državni organi stimulirati, ne pa destimulirati razvoja trgovi'
ter ustvariti pogoje za vstop velikega števila ponudnikov'
slovenski trg, ki bodo med seboj ostro, vendar lojalno kon"
rirali. Vstopa velikih tujih trgovskih korporacij seveda
mogoče administrativno omejevati, ampak so lahko protj
krepi slovenske trgovine samo ekonomski in organizacij*
kot jih pozna trgovina v vseh razvitih državah, kadar se soC
s konkurenco trgovskih multinacionalk. Prav nevarnost,
preti slovenski trgovini od tujih trgovskih organizacij, je ij
velik izziv, da začnejo trgovske organizacije čimprej obli*
vati strateške načrte svojega razvoja in jih tudi uresničeva'

Pomemben vpliv na oblikovanje strukture trgovinske mreže
ima višina lokacijskih rent, ki je bistveno višja za centralne
lokacije v primerjavi z lokacijami v predmestjih, kar naj pospešuje prostorsko decentralizacijo trgovske mreže.

4.2 Ukrepi trgovinske politike
Čeprav zagotavlja tržni sistem popolno samostojnost vseh
gospodarskih subjektov, pa to ne pomeni, da lahko trgovske
organizacije opravljajo svoje posredniške funkcije na kakršenkoli način in brez omejitev. V širšem družbenem interesu
je, da pristojni državni organi vplivajo na smotrnost in hitrost
razvoja trgovine.

4.3 Vloga države pri oblikovanju pogojev za vstop sloven«1
trgovine na tuje trge

Pogoji, ki jih naj opredeli slovenska država za opravljanje
trgovinske dejavnosti, se nanašajo predvsem na tržni red, ki
ga morajo spoštovati vse trgovske organizacije. Tržni red
sestavljajo zakonski in drugi predpisi ter uzance in splošno
uveljavljene norme poslovnega obnašanja. S trgovinsko politiko določi država pogoje poslovanja trgovine. Te pogoje
ravzrščamo v pet skupin in sicer na:

V konceptu tržnega in v svet odprtega gospodarstva ni dri'1
poklicana, da sprejema operativne odločitve o poslov*'
trgovine na domačem in tujih trgih. To bi bilo tudi v naspro1
s tveganji, saj jih lažje ocenijo in prevzemajo same trgovs
organizacije. Obratno pa ni vloga gospodarskih subjektov.'
vzpostavljajo zlasti okvire za mednarodno menjavo. Vzpos'
vitev stikov z institucijami drugih vlad ter regionalnimi
multilateralnimi ustanovami, ki neposredno ali posredno vp
vajo na mednarodne gospodarske tokove, je naloga držaV
organov. Državni organi raznih ravni se praviloma ne umik'1
iz gospodarstva, ampak svojo vlogo le redefinirajo. V števil *1
razvitih državah se je uveljavila zamisel o intenzivnem sod«
vanju poslovnih krogov pri oblikovanju in izvajanju ekono'
ske politike. To sodelovanje je v večini primerov posvetoval'
in torej neformalno. Poleg gospodarstvenikov in države I
sodelujejo še znanstvene in strokovne ustanove. Prav v t«11
trikotniku sodelovanja vidijo podlago za hitrejše odpravlja
sedanjih problemov ter oblikovanje usmeritev za poslovanj'
začetku naslednjega etoletja.

- Institucionalne pogoje delimo na splošne in posebne.
Splošni pogoji in kriteriji se nanašajo na vse trgovske organizacije, ki jih mora izpolniti vsak subjekt (fizična ali pravna
oseba), da bi se lahko registriral za opravljanje trgovinske
dejavnosti. Restriktivnost na tem področju ne pomeni ovir za
vstop na trg novih trgovskih organizacij, niti monopolizacije t.
i. lokalne »domače« trgovine, ampak zagotavljanje enakih
pogojev poslovanja in s tem enakih možnosti za svobodno
konkurenco vseh trgovskih organizacij. Posebni institucionalni pogoji določajo kriterije za poslovanje s specialnimi
blagovnimi skupinami (strupeni materiali, orožje, zdravila itd.)
ali s strateškimi surovinami.

Vloga državnih organov pri oblikovanju in Izvajanju str*1
glje razvoja slovenske trgovine na tujih trgih je lahko V
slojna in usmerjena na nekaj temeljnih nalog:

- Tehnično-tehnološke pogoje, ki se nanašajo v glavnem
na velikost in tehnično ureditev poslovnega prostora, prodajaln in skladišč ter zaščito prostora, blaga in ljudi. Razumljivo
je, da bi bila prevelika restriktivnost tehnično-tehnoloških
pogojev bolj škodljiva kot koristna, vendar od predpisanih
minimalnih tehnično-tehnoloških pogojev ne bi smeli odstopati, zlasti kadar gre za manjše prodajne enote.

- Oblikovanja okvirov za mednarodno menjavo in pošlo"
nje - Na tem področju je država nepogrešljiv dejavniK.
Sklepa bodisi dvostranske sporazume z drugimi državami, f
pristopa k večstranskim dogovorom. Z mednarodnimi sp°
zumi in dogovori se za domače gospodarske subjekte post'
Ijajo pravila igre pri vstopanju na tuje trge in obratno za ^
gospodarske subjekte, pri vstopanju na slovenski trg. Sloj
nija je med ustanovnimi članicami WTO, s čimer smo prido"
pravice in prevzeli obveznosti, ki jih ta organizacija nalai
Članice WTO rešujejo predvsem večstranska vprašanja
narodne trgovine in poslovanja. Posebno področje so d'
stranski sporazumi z vladami številnih držav, ki urejajo m®
sebojne trgovinske in gospodarske odnose. Tudi na "
področju je slovenska država opravila veliko delo, zlas^
sprejemom sporazumov, ki pospešujejo trgovanje s s o s«
Zaradi številnih razlogov je za nas EU najpomembnejša £
gracija. Naslednja je regionalna povezava z državami CEP
-

- Zdravstveno-higienske pogoje, ki morajo zagotoviti
popolno zdravstveno in higiensko zaščito zaposlenih in
potrošnikov. Skladno s to zahtevo mora država sprejeti
ustrezne predpise ter striktno nadzirati njihovo izvajanje.
- Kadrovske pogoje, ki naj bodo predvsem selektivni glede
posameznih ravni opravljanj? trgovinske dejavnosti, vendar
naj bo ustrezna minimalna strokovna izobrazba prodajalcev
absolutni pogoj za zaposlitev.
- Druge pogoje/ki urejajo npr. načine oblikovanja cen določenih izdelkov in storitev, ukrepe za omejevanje prometa z
nekaterimi izdelki, prelevmane, subvencije in premije, carine
poročevalec, št. 32
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. katerimi smo najprej sklenili dvostranske sporazume, ki v
ritmu 2-3 let odpravljajo večino omejitev v trgovini z industrijskimi izdelki. Slovenska vlada naj sklene podobne sporazume
®eProsti trgovini s Hrvatsko, Makedonijo, Izraelom in Švico" ter
» nekaterimi drugimi državami.
" Sodelovanje države pri oblikovanju kakovostnjh programov izobraževanja in prešolanja. — Najbolj splošni programi
^obraževanja, ki jih naj državni organi podpirajo, so na
Področju podjetništva, trženja, menedžmenta, spodbujanja
[jienja tujih poslovnih jezikov itd. Eden izmed ključnih problemov sodobnih držav je strukturna brezposelnost. Razrešulejo jo na več načinov, tudi z intenzivnim prešolanjem oseb,
Pfi katerem dejavno sodeluje država,
e Spodbujanje strukturnih sprememb v gospodarstvu Spodbujanju strukturnih sprememb v gospodarstvu je nujna
"aloga države, vendar v posredni obliki. Pri kreditni politiki
vi
dimo najmanj dve smeri sodelovanja države. Prva je oblikovanje in krepitev institucij, ki z refinanciranjem in zavarovanem spodbujajo izvoz izdelkov in storitev obenem z regresiranjem
dela obresti. Država je večinski lastnik takih institucij
in
tudi skrbi za povečanje njihovega kapitala (pri nas Slovenca izvozna družba - SID). Druga smer je oblikovanje t. i.
''žičnega kapitala. Vprašanje je aktualno za vse države, v
katerih poteka dereguliranje gospodarstva in se pojavljajo
fove tehnologije, še bolj pa je poudarjena tam, kjer potekajo
'ritenzivni privatizacijski postopki. Nerazumljivo je tudi kakršs' sPokoli zapostavljanje trgovskih organizacij v korist industrij" kih, saj se obe dejavnosti pogosto prepletata v istem

podjetju. Davčne olajšave so omembe vredna oblika spodbujanja izvoznikov v številnih državah. Zmotno je mnenje, da se
je s podpisom listine v Marakeshu in z ustanovitvijo WTO s to
prakso prenehalo. Še najmanj tri leta lahko tudi razviti, drugi
celo dlje, zadržijo različne ukrepe subvencioniranja izvoza in
to tudi brez predsodkov počno.
- Druge naloge slovenske države na področju mednarodne
trgovine in poslovanja - Infrastruktura je pomemben pogoj
za privabljanje tujega podjetniškega kapitala in drugih načinov in oblik mednarodnega poslovanja. Posebno področje z
vplivom na mednarodno menjavo se nanaša na uravnavanje
ekoloških vprašanj, ki so v manjših državah še posebej
poudarjena. Gre za vprašanja, ki jih ne morejo razrešiti izključno gospodarski subjekti, niti se ne zaustavljajo na mejah,
ampak terjajo sodelovanje z drugimi državami itd. Na informacijsko infrastrukturo se lahko navežejo nekatere »klasične«
naloge države, kot so organiziranje skupne predstavitve
gospodarstev v tujini, sofinanciranje nekaterih komunikacijskih medijev itd. Z navedenim nismo zajeli vseh nalog države,
zlasti ne tistih na nižji ravni, ki imajo na področju trgovine
pogosto večjo uravnalno vlogo, kot jo ima vlada (izdajanje
dovoljenj za poseg v prostor, pridobitev lokalov itd.).
5 PODATKI O NEKATERIH DOSEŽENIH KAZALCIH
POSLOVANJA SLOVENSKE TRGOVINE
5.1. Število in struktura trgovskih družb po velikosti in panogah trgovine v Republiki Sloveniji

5.1.1. Število trgovskih družb

Leto

Trgovina

na drobno

na debelo

zunanja

1991

3.034

1.433

1.438

163

1992

4.690

2.192

2.268

230 -

1993

6.299

3.140

2.879

280

1994

6.674

3.376

3.028

270

1995

7.274

3.573

3.430

271

Vir: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
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5.1.2. Struktura trgovskih družb po panogah

Trgovina

Skupaj

Struktura
1991

Struktura
1995
100

100

100

100

100

Struktura
1994

Struktura
1993

Struktura
1992

- na drobno

47,2

46,7

49,8

50,6

49,1

- na debelo

47,4

48,4

45,7

45,4

47,2

5,4

4,9

4,5

4,0

- zunanja

^

Vir: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
5.1.3. Struktura trgovskih družb po velikosti

Struktura
1992

Struktura
1993

Struktura
1994

Struktura

92,8

94,6

95,4

94,5

93,6

srednja

4,2

3,4

2,6

3,0

3,6

velika

3,0

2,0

2,0

2,5

2,8

100

100

Velikost
podjetij
mala

Skupaj

Struktura
1991

100

100

1995

100

Vir: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
5.2.

Zaposleni v trgovini Slovenije po različnih kriterijih analize

5.2.1 Število zaposlenih v trgovini v obdobju 1991 - 1995

zunanja

na debelo
i

Leto

Trgovina

na drobno

1991

69.178

37.576

22.441

9.161

1992

61.669

35.868

20.313

5.488

1993

59.851

35.410

21.151

1994

56.863

36.711

16.753

3.400

1995

55.855

35.583

17.015

3.257'

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
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3.290

5.2.2. Delež zaposlenih v trgovini v skupnem številu zaposlenih v gospodarstvu

Gospodarstvo

1991

1992

1993

1994

100

100

100

100

1995
100
*

Trgovina

11,8

12,3

11,7

12,3

12,5

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
5-2.3.

Zaposlene osebe po stopnji strokovne izobrazbe
- stanje 31.12.1994 - začasni podatki

Stopnja

vsi

strokovne

zaposleni

izobrazbe

skupaj

Skupaj

Gospodar

Trgovina

stvo

skupaj

Trgovina
na

Trgovina

Zunanja

na

trgovina

drobno

debelo

38.605

21.715

4.384

638.872

496.135

49.961

22.266

2.354

605-

-1.132

617

- doktor

1.486

114

5

1

1

3

- magister

2.419

679

58

17

24

17

- ostali

46.056

21.473

2.291

587

1.107

597

višja

48.622

22.452

2.838

953

1.396

489

157.620

109.248

15.901

7.341

6.831

1.729

nižja

12.065

9.141

1.203

555

514

134

VKV

13.572

12.327

2.471

1.887

525

59

184.300

167.540

31.073

22.982

7.242

849

"1.438

593

729

116

z visoko

64.704

izobrazbo

srednja

KV
PKV

42.902

nkv

122.845

109.908

7.178

3.568

3.268

342

6.985

3.635

248

121

78

49

neznano

39.618 '

^ir: Statistični urad Republike Slovenije
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5.2.4. Struktura zaposlenih oseb po stopnji strokovne izobrazbe
- stanje 31.12.1994 - predhodni podatki
/

^Stopnja
strokovne
izobrazbe
Skupaj

zaposleni

Gospodar

Trgovina

Trgovina

Trgovina

Zunanja

stvo

skupaj

na

na

trgovina

drobno

debelo

skupaj

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

7,8

4,4

3,6

1,6

5,2

0,2

-

-

-

-

-

- magister

0,4

0,1

0,1

0,1

0,1

0,4

- ostali

7,2

4,3

3,5

1,5

5,1

13,6

višja

7,6

4,5

4,4

2,5

6,4

11,2

24,7

22,0

24,6

19,0

31,5

39,4

nižja

1,9

1,9

1,9

1,4

2,4

3,1

VKV

2,1

2,5

3,8

4,9

2,4

1,3

z visoko

100,0
14,0

izobrazbo
- doktor
znanosti

srednja

KV

28,9

33,8

48,0

59,6

33,4

19,5

PKV

. 6,7

8,0

2,2

1,5

3,3

2,6

NKV

19,2

22,2

11,1

9,2

15,0

7,8

1,1

0,7

0,4

0,3

0,4

1,1

neznano

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
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5-3. Bruto in neto plača zaposlenih v trgovini

5-3.1. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v trgovini v letu 1995 v primerjavi z
gospodarstvom
«

k

Povprečje
I-XII/95

Povprečje
I - XII/94
Gospodarstvo

100,0

100,0

Trgovina

107,4

106,3

- na drobno

98,1

97,9

- na debelo

118,1

115,0

154,3

151,8

j- zunanja

Panoga trgovine

I-XII/94

I-XII/95

Indeks

Trgovina

95.915

111.482

116,2

- na drobno

87.609

102.671

117,2

- na debelo

105.441

120.628

114,4

* zunanja

137.807

159.209

115,5

89.297

104.880

117,5

^Gospodarstvo

^ir: Statistični urad Republike Slovenije
5-3.2. Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega v trgovini v letu 1996 v primerjavi z
gospodarstvom

Povprečje
I -111/95

Povprečje
I-III/96

Gospodarstvo

100,0

100,0

Trgovina

105,9

106,0

- na drobno

96,6

98,1

~ nadebelo

115,2

115,7

156,9

146,3

^zunanja
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Panoga trgovine

I-III/95

I-III/96

Indeks

Trgovina

107.176

118.678

110,7

- na drobno

97.808

109.779

112,2

na debelo

116.636

129.560

111,1

- zunanja

158.865

163.760

103,1

Gospodarstvo

101,257

112.005

110,6

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

5.3.3. Povprečna mesečna neto plača na zaposlenega v trgovini v letu 1995 v primerjavi z
gospodarstvom

i

Povprečje
I-XII/95

Povprečje
I - XII/94
Gospodarstvo

100,0

100,0

Trgovina

106,1

105,1

- na drobno

98,7

98,5

- na debelo

114,7

112,0

- zunanja

142,1

140,5

I-XII/94

I-XII/95

Indeks

Trgovina

60.605

70.732

116,3

- na drobno

56.426

66.297

117,5

- na debelo

65.503

75.363

115,1

- zunanja

81.171

94.599

116,6

Gospodarstvo

57.125

67.346

117,9
'

Panoga trgovine

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
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5-3.4. Povprečna mesečna neto plača na zaposlenega v trgovini v letu 1996 v primerjavi z
gospodarstvom

Povprečje
I -111/95

Povprečje
I-III/96

Gospodarstvo

100,0

100,0

Trgovina

104,4

104,9

- na drobno

97,2

98,5

- na debelo

111,5

112,6

zunanja

144,7

137,1

Panoga trgovine

I-III/95

t

I-III/96

Indeks

Trgovina

67.809

75.507

111,4

- na drobno

63.154

70.944

112,3

- na debelo

72.409

81.068

112,2

- zunanja

93.995

98.733

105,0

64.981

72.039

110,9

^Gospodarstvo

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

5.4.

Delež trgovine v bruto domačem proizvodu

1980

1985

1986

1987

1988

1990

1991

1992

1993

1994

1995

Republika
Slovenija

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

G
Trgovina,
Popravila
v
ozil in
aparatov

8,3

7,7

7,7

8,7

7,9

6,8

Nace
Revi

10,9

9,4

10,4

10,5

10,5

lr
Vir: Statistični urad Republike Slovenije
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5.5.

Realni obseg prodaje v trgovini na drobno in na debelo v letu 1995

Po mesecih

v%

1/95
1/94

11/95
11/94

m/95
111/94

IV/95
IV/94

V/95
V/94

VI/95
VI/94

VII/95
VII/94

VIII/95
VIII/94

IX/95
IX/94

X/95
X/94

XI/95
XI/94

XII/95
XII/94

Trgovina
na drobno

+ 4,2

+ 2,2

-0,4

+ 1,4

+ 3,7

+4,6

+ 11.1

+ 7,0

+ 8,8

+ 2,7

Trgovina
na debelo

+ 4,5

+ 3,0

-2,0

+ 1,3

-3,1

-4,8

+ 5,8

+ 6,5
+ 8,1
... I; ■
+ 6,8
+ 4,3

+ 12,1

+ 3,3

- 1,0 ^

Kumulativa

v%

1/95
1/94

11/95
11/94

111/95
m/94

IV/95
IV/94

V/95
V/94

VI/95
VI/94

VII/95
VII/94

VIII/95
VIII/94

IX/95
IX/94

X/95
X/94

XI/95
XI/94

XII/95
XII/94

Trgovina
na drobno

+ 4,2

+ 3,1

+ 1,8

+ 1,6

+ 1,4

+ 2,4

+ 3,6

+ 4,1

+ 4,5

+ 4,7

+ 5,2

+ 8,3

Trgovina
na debelo

+ 4,5

+ 3,7

+ 0,1

+ 0,7

-0,8

-2,0

- 1,1

-0,4

-0,3

+ 0,5

+ 0,1

-0,3

Vir: Statistični urad Republike Slovenije

5.6.

Podatki o poslovanju slovenske trgovine

5.6.1 Rezultati poslovanja slovenske trgovine v letih 1994 in 1995
v mio SIT
Kategorija

Gospodarstvo

Trgovina

Delež trgovina v %

1994

1995

Indeks

1994

1995

Indeks

1994

1995

Prihodki

4.213.393

4.908.097

116,5

1.119.273

1.370.020

122,4

26,56

27,91

Odhodki

4.260.343

4.940.329

116,0

1.115.035

1.354.657

121,5

26,17

27,42

Celotni dobiček

92.190

124.162

134,7

19.346

30.276

156,5

20,99

24,38

Čisti dobiček

81.068

109.777

135,5

16.495

25.639

155,4

20,35

23,36

Plače in drugi
stroški dela

586.174

678.118

115,7

78.905

95.429

120,9

13,46

14,07

Celotna izguba

118.152

135.640

114,8

14.822

14.276

*96,3

12,54

10,53

Čista izguba

118.191

135.d82

114,8

14.828

14.284

96,3

12,55

10,53

Prihodek na
zaposlenega

9

10

111,1

18

22

122,2

202,21

210,23

Povprečno število
zaposlenih
Število družb

r
$63.877

471.707

101,7

60.938

62.632

102,8

13,14

13,28

29.806

32.309

108,4

6.406

7.274

113,5

21,49

22,51

Vir: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
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^•6.2. Deleži prihodkov trgovskih pravnih oseb po območjih v prihodkih gospodarstva
območja in trgovine Republike Slovenije

Območje

Delež prihodkov trgovinskih
pravnih oseb v prihodkih

Delež prihodkov trgovinskih
pravnih oseb območja v prihodkih

gospodarstva območja v %

trgovine Slovenije v %

1994

1995

1994

1995

^Celje

7,65

7,53

8,10

7,87

^ravograd

2,29

2,49

1,51

1,40

Koper

5,97

5,70

7,06

6,66

Kranj

9,16

9,10

8,06

7,99

Krško

2,12

2,12

1,80

1,62

Ljubljana

39,86

40,22

50,12

52,90

Maribor

11,27

11,60

10,84

9,73

Murska Sobota

3,63

3,45

3,31

2,99

Nova Gorica

5,29

5,44

3,48

3,41

Novo mesto

5,97

5,79

2,46

?
99
m, —
~

Postojna

1,44

1,40

0,94

0,89

Trbovlje

1,73

1,57

0,86

0,80

^Velenje

3,62

3,59

1,46

.

1,52

^'r: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet,nadziranje in informiranje

77

poročevalec, št. 32

5.6.3. Deleži celotnih izgub trgovskih pravnih oseb po območjih v celotni izgubi
gospodarstva območja in trgovine v Republiki Sloveniji

Območje

Delež celotne izgube trgovinskih

Delež celotne izgube trgovinskih

pravnih oseb v celotni izgubi

pravnih oseb območja v celotni

gospodarstva območja v %

izgubi trgovine Slovenije v %

1994

1995

1994

1995

Celje

7,96

8,51

5,68

5,95

Dravograd

9,24

4,15

3,99

1,66

Koper

9,98

10,37

5,13

6,07

Kranj

4,29

1,91

3,24

1,76

Krško

6,49

2,37

0,72

0,64

Ljubljana

20,98

18,61

42,24

50,36

Maribor

12,15

10,66

19,03

21,78

7,13

3,79

1,60

1,19

Nova Gorica

20,43

2,36

11,76

1,40

Novo mesto

4,18

10,10

3,33

3,82

Postojna

25,37

13,59

1,84

2,48

Trbovlje

7,46

7,10

0,84

1,57

Velenje

6,92

7,25

0,60

1,32

Murska Sobota

Vir: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
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- 6.4. Deleži čistega dobička trgovskih pravnih oseb po območjih v čistem dobičku
gospodarstva območja in trgovine Republiike Slovenije

Območje

^Celje
Dravograd

Delež čistega dobička trgovinskih

Delež čistega dobička trgovinskih

pravnih oseb v čistem dobičku

pravnih oseb območja v čistem

gospodarstva območja v %

dobičku trgovine Slovenije v %

1994

1995

1994

1995

11,67

9,77

3,02

1,94

8,54

8,89

0,60

0,50

Koper

39,66

33,96

19,39

Kranj

21,60

34,15

6,31

7,58

Krško

6,71

10,60

1,70

1,00

Ljubljana

24,17

29,23

52,64

60,82

Maribor

21,31

13,78

5,03

6,92

Murska Sobota

15,90

12,03

3,1-5

1,87

Nova Gorica

19,22

15,65

5,32

3,48

Novo mesto

4,29

4,84

1,38

1,12

Postojna

6,08

9,96

0,29

0,35

^Trbovlje

12,14

14,67

0,84

0,77

6,39

7,77

0,33

0,30

[Velenje

•

13,35

^ir: Agencija Republike Slovenije za plačilni promet, nadziranje in informiranje
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5.6.5. Izvoz in uvoz v obdobju januar - december 1995
- predhodni podatki

v tisoč USD, tekoči tečaji

„ I
I - XII 94

I - XII 95

Indeks
I-XII 95 / I-XII 94

i
Skupaj izvoz

6.827.851

8.285.986

121,4

Skupaj uvoz

7.303.935

9 451.398

129,4

- 476.084

- 1.165.412

93

88

Izvoz

1.040.021

1.187.409

114,2

Uvoz

583.976

669.162

114,6

Saldo menjave

456.045

518.247

178

177

t

Saldo menjave
Pokritost uvoza v %

-s

Z držav nekdanje
Jugoslavije

Pokritost uvoza v %
Z drugimi državami

s

Izvoz

5.787.830

7.098.577

122,6

Uvoz

6.719.960

8.782.236

130,7

- 932.130

- 1.683.659

86

81

Saldo menjave
Pokritost uvoza v %

Vir: Statistični urad Republike Slovenije
i
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kvoz in uvoz po ekonomskem namenu

I - XII 94

I - XII 95

Indeks
I-XII 95 / I-XII 94

Izvoz skupaj

6.827.851

8.285.986

121,4

Proizvodnja za

3.052.891

3.905.572

127,9

765.699

940.421

122,8

Proizvodnja za
Široko porabo

3.009.261

3.439.922

114,3

Uvoz skupaj

7.303.935

9.451.398

129,4

reprodukcijo

4.488.655

5.714.776

127,3

Proizvodnja za
investicije

1.166.534

1.601.077

137,3

Proizvodnja za
jjiroko poraba

1.648.746

2.135.545

129,5

f

eprodukc.

Proizvodnja, za
investicije

Proizvodnja za

^ir: Statistični urad Republike Slovenije

kvoz in uvoz po ekonomskih skupinah držav

Izvoz
I-XII 94

I-XII 95

Uvoz
Indeks
I-XII 95/

I-XII 94

I-XII 95

I-XII 94
^kupaj

Indeks
I-XII 95/
I-XII 94

8.285.986

121,4

7.303.935

9.451.398

129,4

4.954.282

6.079.092

122,7

5.722.183

7.398.027

129,3

1 873.569

2.206.894

117,8

1.582.735

2.053.371

129,8

6.827.851
*

Razvite
države
države v
J^zvoju

^lr: Statistični urad Republike Slovenije
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Številka: 330-01/96-12/2-8
Ljubljana, dne 18. julija 1996

6. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je treba v sklop"
informatizacije trgovskih dejavnosti upoštevati razvoj
likih in formatiziranih omrežij, če je mogoča vzpostavite"
trgovalnega središča, ki naj na temeljih elektronske izm*
njave dokumentov omogoča racionalizacijo pri naroč*
nju blaga, pripravi potrebnih dokumentov (carinskih i"
ostalih), poravnavo davčnih obveznosti, zavarovanj, P""1
trebnih podpisov plačilnega prometaž ter drugih reze'
vacij.

Vlada Republike Slovenije je na 207. seji dne 18. julija 1996
obravnavala Strategijo razvoja slovenske trgovine - Informacijo o stanju, možnih in pričakovanih smereh razvoja sloven-'
ske trgovine ter o normativnih pogojih, ki jih mora za njeno
ustrezno delovanje zagotoviti država in sprejela naslednje

7. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je treba glede n<
spremenjene pogoje in vključevanje v Evropsko unijo,
usmeritve razvoja slovenske trgovine, opredeljene v Strategiji razvoja slovenske trgovine tekoče spremljati in ji"
po potrebi tudi dopolnjevati.

sklepe:
1. Vlada Republike Slovenije je obravnavala Strategijo razvoja slovenske trgovine kot informacijo o stanju, možnih
in pričakovanih smereh razvoja slovenske trgovine ter o
normativnih pogojih, ki jih mora, za njeno ustrezno delovanje, zagotoviti država.

8. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je treba glede n*
ugotovitev, da se po oceni v Evropi 90% trgovine opravlj'
v institucionalno definiranem sektorju, v Republiki Slov*
niji pa samo 60%, proučiti možnost racionalizacije klasi'*'
kacije dejavnosti in povečati transparentnost na tem pf
dročju.

2. Strategija razvoja slovenske trgovine je dokument sektorskega načrtovanja. Identificira glavne cilje usmeritve in
naloge trgovinskih organizacij v okviru izhodišč, opredeljenih v Strategiji gospodarskega razvoja Slovenije.
3. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je bila podlaga za
pripravo Strategije razvoja slovenske trgovine - Informacije o stanju, možnih in pričakovanih smereh razvoja
slovenske trgovine ter o normativnih pogojih, ki jih mora,
za njeno ustrezno delovanje zagotoviti država, raziskovalna naloga Strategija razvoja slovenske trgovine (Univerza
v Ljubljani, Ekonomska fakulteta, december 1995; avtorja
prof. dr. Vekoslav Potočnik in prof. dr. Tone Hrastelj s
sodelavci), ki jo je na podlagi razpisa v juliju 1995 financiralo Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj.

9. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da raziskoval^
naloga Strategija razvoja slovenske trgovine in na nje"
podlagi izdelan dokument - Strategija razvoja slovensK*
trgovine - Informacija o stanju, možnih in pričakovani"
smereh razvoja slovenske trgovine ter o normativnih pf
gojih, ki jih mora za njeno ustrezno delovanje zagotovi®1
država, ne zajemata področja trgovinskih storitev in tud
ne razvoja posameznih podskupin trgovine.
Glede na to, da so trgovinske storitve pomemben dejav
nik, ki prispeva k uspešnemu in učinkovitemu delovanji
trgovinske dejavnosti, je treba to področje ob upošteva;1
nju dejstva, da navedene storitve lahko opravljajo tud
gospodarski subjekti iz drugih dejavnosti, podrobnej®6
proučiti tudi na interdisciplinarni način, kar je predm '
nadaljnjih raziskovalnih nalog.

4. Vlada Republike Slovenije ugotavlja na podlagi podatkov
o nekaterih doseženih kazalcih poslovanja slovenske trgovine (točka 5 gradiva), da je bila rast bruto domačega
proizvoda iz trgovske dejavnosti v preteklih dveh letih
nadpovprečna, kar pomeni, da je glede na relativno stabilno zaposlenost produktivnost ustrezno višja. Bistveno
so na to vplivali večja kupna moč, prodaja avtomobilov in
nekaterih drugih izdelkov na domačem trgu.

10. Strategija razvoja slovenske trgovine kot informacija 0
stanju, možnih in pričakovanih smereh razvoja slovensW
trgovine ter o normativnih pogojih, ki jih mora, za njen0
ustrezno delovanje zagotoviti država, Vlada Republik'
Slovenije pošlje v obravnavo odboru Državnega zbor*
Republike Slovenije za gospodarstvo.
Mirko Bandfllj
GENERALNI SEKRETA"

5. Vlada Republike Slovenije ugotavlja, da je trgovska dejavnost s svojimi racionalizacijami (just in time) in ukinitvami
klasičnih skladišč in blagovnih centrov pomembno eksternalizirala tudi del svojih stroškov, tako da so s tem
obremenili predvsem cestno in druge prometne infrastrukture. Ta element je po svetu in tudi v Sloveniji že
znan, zato bo treba pri razvoju centrov trgovske mreže
upoštevati tudi ekološke in druge obremenitve, ki s tem
nastajajo.
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POSLANO:
- Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj
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