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V vednost: 
 
Državni Zbor RS, predsednik g. France Cukijati 
Vlada RS, predsednik g. Janez Janša 
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo  in regionalno politiko, 
minister dr. Ivan Žagar 
Ministrstvo za gospodarstvo,direktor Direktorata za turizem,  
mag. Marjan Hribar 
Ministrstvo za finance, minister dr. Andrej Bajuk 
 
 
ZADEVA: Predlog dopolnitve Zakona o financiranju pokrajin ( ZFPok) 
 
 
Spoštovani primorski poslanci v DZ RS, 
 
 prosim vas, da  podprete  dopolnitev predloga Zakona o financiranju pokrajin, 
kot vam ga predstavljamo v nadaljevanju tega dopisa. Goriška pokrajina je obmejna in 
predvsem demografsko ogrožena z najslabšo cestno infrastrukturo v Sloveniji. Goriška 
ima svojo veliko priložnost v razvoju turizma, zato je  nujno, da bi koncesijski denar, ki 
ga ustvarjajo turistična podjetja s sedežem v regiji postal finančni vir pokrajine, ko bodo 
te sprejete.  
Predlagamo sledečo dopolnitev ZFPok:  
 
Za tretjo alinejo 6.člena ZFPok se doda četrta alineja, ki se glasi: 
 
(4) Delež koncesijske dajatve, ki na podlagi 74. člen Zakona o igrah na srečo pripada 
proračunu RS za razvoj in promocijo turizma, se  v celoti  prenese  v proračun 
pokrajine v kateri je sedež koncesionarja. 
 

 
 
UTEMELJITEV PREDLOGA 
 
1.  
Predlog ZFPok v 5. alineji 3. člena določa:  
»Če je z zakonom na pokrajino preneseno opravljanje posameznih nalog iz državne 
pristojnosti, mora država pokrajini zagotoviti sredstva v sorazmerju z vrsto in 
obsegom prenesenih nalog. » 
 
2.  
Predlog Zakona o Prenosu Nalog v Pristojnosti Pokrajin ( ZPNPP) v Uvodu pod poglavjem 
Ocena stanja in razlogi za sprejem zakona  v podpoglavju »č) na področju gospodarstva« 
določa: 
»Organiziranost turizma, kot jo določa Zakon o spodbujanju razvoja turizma (Uradni list 
RS, št. 2/04), se bo ob uveljavitvi sprememb na področju lokalne samouprave, oziroma 
ustanovitvi pokrajin, nekoliko spremenila. Določene pristojnosti in za njihovo izvajanje 
potrebna sredstva in kadri, se bodo iz državne prenesli na pokrajinsko raven. Na 
pokrajine se bo prenesla  pristojnost  za načrtovanje razvoja turizma za izvajanje 
ukrepov na področju: 
- promocije turizma, 
- razvoja, 



- oblikovanja in distribucije integralnih turističnih proizvodov in 
- uvajanje destinacijskega managementa. 
 
Vodenje turistične politike, skupaj z načrtovanjem ukrepov za njeno izvajanje, ostaja na 
ravni države. To je nujno zaradi potrebe po enotnem vodenju tega področja in enotnem 
delovanju na področju mednarodnega sodelovanja, črpanju evropskih sredstev in, zaradi 
obveznosti, ki izhajajo iz že sprejetih razvojnih dokumentov, predvsem Razvojnega 
načrta in usmeritev slovenskega turizma 2007 -2011. Uresničevanje tega dokumenta je 
možno le s celovitim zasledovanjem posameznih politik, ki so zapisane v tem dokumentu, 
in ki podajajo osnovne smernice razvoja turizma na nacionalnem, regionalnem in 
lokalnem nivoju” 
 
3.  
Skladno z gornjo oceno pod 2. se z 91., 92. in 93. členom ZPNPP spreminja  Zakon o 
Spodbujanju Razvoja Turizma (ZSRT) tako, da se za izvajanje in spodbujanje razvoja 
turizma zadolži pokrajino. 
 
4.   
Zakon o igrah na srečo (ZIS) v 74. členu določa:  
 
2,2% koncesijske dajatve je prihodek fondacije iz 47. člena, 
2,2% koncesijske dajatve pa je prihodek fondacije iz 48. člena 
tega zakona. Od preostalega dela je 50% prihodek proračuna 
Republike Slovenije in se nameni za razvoj in promocijo turizma, 
50% pa se nameni lokalnim skupnostim v zaokroženem turističnem 
območju in se uporablja za ureditev prebivalcem prijaznejšega 
okolja in za turistično infrastrukturo. Ta koncesijska dajatev se 
ne upošteva pri izračunu lastnih prihodkov občin iz prvega 
odstavka 25. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, 
št. 80/94, 45/97 - odločba US, 56/98, 1/99 - ZNIDC, 59/99 - 
odločba US, 61/99 - odločba US, 97/99 - ZJF in 89/99 - odločba 
US). 
 
 
SKLEPNA  UGOTOVITEV 
 
S predlagano dopolnitvijo 6. člena ZFPok se torej uskladijo intencije in določbe  ZPNPP, 
ZSRT in ZIS, saj se za preneseno opravljanje nalog iz državne pristojnosti na pokrajino 
zagotovijo oz. prenesejo ustrezni viri finančnih sredstev iz proračuna RS v proračun 
pokrajine. 
 
 
 
 
 
Forum za Goriško                                                  Odbor za goriško pokrajino na, Primorskem                 
mag. Boris Nemec, predsednik                               Sergij Pelhan, predsednik  

 
 
Društvo za kakovost bivanja                                  Območno združenje borcev za vrednote              
Lucija Mozetič, predsednica                                    NOB, Nova Gorica                                                                          
                                                                           Predsednik, Vladimir Krpan 


