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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 

EPA 1135 - skrajšani postopek 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur. 1. RS št. 40/93, 80/94) pošiljajo 
podpisani poslanci v obravnavo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, 

V skladu z določbo 204.a člena Poslovnika Državnega 
zbora predlagajo , da Državni zbor predlog zakona spre- 
jema po skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno 
spremembo oz. dopolnitev zakona. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Držav- 
nega zbora bodo pri delu delovnih teles in Državnega 
zbora sodelovali: 

Poslanci v Državnem zboru 
Dr. VLADIMIR TOPLER 

Dr. JANKO PREDAN 
Dr. BOJAN KOROŠEC 
Dr. JANEZ PODOBNIK 

Dr. MATEJA KOŽUH-NOVAK 
Dr. DUŠAN BAVDEK 

UVOD 

Kot za vsak drug poklic v zdravstveni dejavnosti velja tudi za 
zdravnike obveza opravljanja pripravništva po diplomi na 
Medicinski fakulteti (v nadaljevanju MF). Trenutno opravlja 
zadnja generacija zdravnikov 12 mesecev trajajoče pripravni- 
štvo, ki se zaključi z opravljanjem strokovnega izpita pri 
Ministrstvu za zdravstvo Republike Slovenije (v nadaljevanju 
MZ RS). 

Z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, ki ga je slovenski parla- 
ment sprejel leta 1991, je bila uvedena nova oblika 2 leti 
trajajočega obveznega podiplomskega usposabljanja zdrav- 
nikov, sekundariat, ki se je začela izvajati s 1. junijem 1993. 
Uvedba sekundariata je bila eno zaključnih dejanj korenitih 
sprememb in posodobitev v celostnem izobraževanju in uspo- 
sabljanju slovenskih zdravnikov, ki se je začela nekaj let pred 
tem z uvedbo 6-letnega študija na MF. Prvenstveni namen 
opisanih sprememb je bil, da zdravnik, diplomant MF, pred 
začetkom povsem samostojnega dela z bolniki pridobi 
dodatne izkušnje in znanje veščin. Pomemben dejavnik, ki je 
narekoval to spremembo podiplomskega usposabljanja, je 
bilo prilagajanje standardom, ki za izobraževanje zdravnikov 
veljajo v razvitih deželah, predvsem v državah Evropske skup- 
nosti. 

Z uvedbo šestletnega študija in sekundariata je odpadla 
potreba po vmesnem enoletnem pripravništvu. Novo šesto 
leto dodiplomskoga študija je zajelo znaten del dotedanjega 
pripravništva, sekundariat pa je uvedel podobne vsebine na 
ravni večje samostojnosti. Prvotni zakonodajni predlog je 
zato predvidel vključitev pripravništva v sekundariat in oprav- 
ljanje strokovnega izpita v prvem letu sekundariata. Ker pa je 
bilo v tistem času financiranje pripravništva rešeno, sekunda- 

riata pa ne, je v zadnji varianti zakona prevladalo stališče, da 
pripravništva ne bi bilo smiselno opustiti, dokler ne bo rešeno 
financiranje sekundariata. Zakon zato predpisuje diploman- 
tom, ki so zaključili 6-letni program študija, 6-mesečno 
pripravništvo in strokovni izpit pri MZ RS pred začetkom 
sekundariata. 

OCENA STANJA 

Že pred uvedbo sekundariata je bilo izvajanje pripravništva 
zdravnikov pereč problem, zlasti pa potem, ko so pričeli 
v 80—ih letih v zdravstveno dejavnost vedno bolj posegati 
varčevalni ukrepi. Zdravniki pripravniki so postali »odvečen« 
kader in praktično nikjer več niso mogli skleniti delovnega 
razmerja. Financiranje usposabljanja pripravnikov namreč 
nikoli ni bilo in še vedno ni sistemsko rešeno, njihovo uspo- 
sabljanje pa ni upoštevano v cenah zdravstvenih storitev. 
Zdravnik po dolgoletnem študiju in diplomi na Medicinski 
fakulteti namreč še zdaleč ni neposredno »produktiven«. Prav 
dejstvo, da je program pripravništva sestavljen iz nekaj več- 
mesečnih kroženj po različnih oddelkih in ustanovah, kjer 
mora pripravnik pridobivati dodatna znanja in izkušnje, 
pomeni, da se ne more navezati na eno samo ustanovo. Tak 
kader je za večino javnih zavodov »nezanimiv« in jim pred- 
stavlja zgolj breme. 

Zdravniki pripravniki že nekaj let za svoje delo ne dobivajo 
primernega plačila, še največ, kar jim je bilo v zadnjih letih 
občasno omogočeno, je bila socialna finančna pomoč 
Zavoda za zaposlovanje. Mnogi se morajo sprijazniti z volon- 
terskim opravljanjem pripravništva. Tako ostajajo še naprej, 
po najmanj 18 letih izobraževanja, vzdrževanci svojih staršev 
ali drugih sorodnikov. 
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Po drugi strani je trenutno izvajanje in financiranje sekundari- 
ata zadovoljivo urejeno. Sekundariji imajo sklenjeno delovno 
razmerje s kliniko ali bolnišnico, kjer se usposabljajo, sred- 
stva za povračilo stroškov njihovega usposabljanja pa pokriva 
republiški proračun. 

V začetku junija 1995 bodo šestletni študij zaključili prvi 
zdravniki. To bo prva generacija, ki bo skupaj z zakonsko 
predpisanimi oblikami podiplomskega usposabljanja (še brez 
specializacije, ki traja dodatna 3 do 4 leta) dosegla poklicno 
samostojnost šele po osem in pol letih. Zato je zdaj pravi čas, 
da uresničimo prvotno zamisel reforme medicinskega študija 
izpred osmih let, po kateri naj bi opustili ločeno obdobje 
6 mesečnega pripravništva zdravnikov in ga s smiselnim 
novim programom umestili v sekundariat. 

Strokovna in stanovska telesa (Zdravstveni svet, Zdravniška 
zbornica) se strinjajo, da bi bilo mogoče s primerno prilagodi- 
tvijo programa sekundarijata zadovoljiti zakonske norme 
glede obveze pripravništva zdravnikov in opravljanja strokov- 
nega izpita v času opravljanja sekundariata. 

FINANČNE POSLEDICE PREDLAGANE SPREMEMBE 

Finančne posledice predstavljajo prihranek: predvidene spre- 
membe zakona o zdravstveni dejavnosti pomenijo glede na 
povprečno letno število diplomantov Medicinske fakultete 
v Ljubljani, po grobi oceni predlagateljev, vsaj 70 zdravniških 
delovnih let prihranka letno in tudi tolikšno vsoto, ki se je 
doslej na različne načine zagotavljala za financiranje priprav- 
ništva. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V Zakonu o zdravstveni dejavnosti (Ur. I. RS št.9/92, popr. 26/ 
92) se v drugem odstavku 64. člena spremeni zadnji stavek 
tako, da se glasi: »Zdravnik opravlja program pripravništva 
v času sekundariata.« 

Četrti odstavek 64. člena se spremeni tako, da se glasi: »Stro- 
kovni izpit za zdravnike in zobozdravnike vsebuje poznavanje 
urgentne medicine in predpisov s področja zdravstvenega 
varstva. Zdravniki ga lahko opravljajo kadarkoli v poteku 
sekundariata, najprej pa po končanih šestih mesecih uspo- 
sabljanja.« 

2. člen 

V prvem odstavku 65. člena se črta beseda »še«. 

3. člen 

Prvi odstavek 66. člena se spremeni tako, da se glasi: »Zdrav- 
nik se po diplomi na medicinski fakulteti zaposli kot sekunda- 
rij pod vodstvom mentorja. Po uspešno opravljenem strokov- 
nem izpitu nadaljuje z opravljanjem sekundariata ali pa se 
zaposli kot specializant pod vodstvom mentorja.« 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Bistvo predlagane spremembe je, da se pripravništvo za obveznega dveletnega podiplomskega usposabljanje zdravni- 
zdravnike smiselno organizira in izvede v okviru sekundariata, ^ov v Republiki Sloveniji. 

BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

64. člen 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci razen zdravnikov 
smejo samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po 
končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu. 

Pripravništvo traja za zdravstvene delavce s srednjo stro- 
kovno izobrazbo šest mesecev, z višjo strokovno izobrazbo 
devet mesecev in z visoko strokovno izobrazbo, razen za 
zdravnika, 12 mesecev. Za zdravnika traja pripravništvo šest 
mesecev. 
Minister pristojen za zdravstvo, predpiše vsebino pripravni- 
štva ter program in postopek opravljanja strokovnega izpita. 
Strokovni izpit za zdravnike in zobozdravnike vsebuje pozna- 
vanje urgentne medicine in predpisov s področja zdravstve- 
nega varstva. 

65. Člen 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci opravljajo pri- 
pravništvo, zdravniki pa še sekundariat v zdravstvenih zavo- 

dih ali pri zasebnih zdravstvenih delavcih. Pripravništvo in 
sekundariat lahko opravlja tudi oseba, ki ni v delovnem raz- 
merju, pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

66. člen 

Zdravnik se po končani pripravniški dobi in uspešno opravlje- 
nem strokovnem izpitu zaposli v zdravstvenem zavodu kot 
specializant ali kot sekundarij pod vodstvom mentorja. 

Sekundariat traja dve leti in se konča s preizkusom usposob- 
ljenosti. Za samostojno delo z bolniki je zdravnik usposobljen 
po uspešno opravljenem preizkusu usposobljenosti oz. po 
opravljenem specialističnem izpitu. 

Vsebino in potek sekundariata s preizkusom usposobljenosti 
predpiše zdravniška zbornica v sodelovanju z zdravstvenimi 
zavodi in medicinsko fakulteto s pravilnikom, ki ga sprejme 
v soglasju z ministrom, pristojnim za zdravstvo. 

Preizkus usposobljenosti vključuje preverjanje teoretičnega 
in praktičnega znanja. 
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Predlog zakona o 

NAJEMU POSOJIL IN POROŠTVU ZA 

NAJETA POSOJILA ZA OOKUP 

PRIDELKA PŠENICE V LETU 1995 

- EPA 1136 - hitri postopek 

Vlada Republike Slovenije je na 146. seji dne 1. junija 1995 
določila besedilo: 
- PREDLOGA ZAKONA O NAJEMU POSOJIL IN PORO- 
ŠTVU ZA NAJETA POSOJILA ZA ODKUP PRIDELKA PŠE- 
NICE V LETU 1995, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 201. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije po 
hitrem postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po 
hitrem postopku zato, ker je treba nemudoma zagotoviti 
sredstva za odkup doma pridelane pšenice v letu 1995, kar 
je nedvomno izredna potreba države. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije In na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in delovnih teles sodelovali: 

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- dr. Jože OSTERC, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano, 
- Davor VALENTINČIČ, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj, 
- Ivan OBAL, državni sekretar v Ministrstvu za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. 

UVOD 

Vlada Republike Slovenije določa tržni red za odkup doma 
pridelane pšenice tudi v letu 1995, s katerim bo odkup celot- 
nega pridelka naložen Direkciji Republike Slovenije za bla- 
govne rezerve. 

Zakon o blagovnih rezervah, ki bo omogočal zadolževanje pri 
bankah za financiranje blagovnih rezerv, še ni sprejet, prav 
tako za leto 1995 še niso določeni konkretni pogoji in višina 
državnih poroštev, pa tudi proračunska sredstva za odkup 
pšenice niso predvidena v predlogu Zakona o proračunu za 
leto 1995. Zato je treba po hitrem postopku sprejeti poseben 
zakon, ki bo: 

- zagotovil možnost, da kupec pšenice, to je Direkcija Repu- 
blike Slovenije za blagovne rezerve, najame kredite pri 
bankah, 
-dodelil poroštvo Republike Slovenije za najete kredite za 
financiranje odkupa pšenice in njenega skladiščenja v času 
enega leta. 

Vračanje kreditov bo sukcesivno, opravljeno in usklajeno pa 
bo z dinamiko porabe pšenice iz državnih blagovnih rezerv. 

Glede na to, da bo najeta posojila vračala Direkcija, ne bodo 
nastale obveznosti za proračun Republike Slovenije. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Direkcija Republike Slovenije za blagovne rezerve (v nadalj- 
njem besedilu: direkcija) ima pravico najeti pri domačih 
poslovnih bankah posojila za odkup pšenice, pridelane 
v Republiki Sloveniji v letu 1995. 

Posojila iz prejšnjega odstavka najame direkcija za odkup 
tistih količin pšenice, ki jih ponudijo pridelovalci po ceni, ki jo 
določi Vlada Republike Slovenije, in v skladu z navodilom 
o odkupu pšenice letine 1995 v blagovne rezerve. Posojila 
znašajo skupaj največ tri milijarde tolarjev. 

Pogoji za najetje posojila so naslednji: 

- posojilne pogodbe se sklenejo s poslovnimi bankami, ki 
nudijo najugodnejše pogoje, 

- rok odplačila posojila je največ eno leto, 

- spodnja meja najetega posojila pri posamezni banki je 100 
mio SIT, 

- obrestna mera ne sme biti višja od obrestne mere na 
medbančnem denarnem trgu po zadnjih podatkih Banke Slo- 
venije. 
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Direkcija lahko sklepa posojilne pogodbe iz tega člena le ob 
predhodnem soglasju ministrstva, pristojnega za finance. 

2. člen 

Republika Slovenija daje poroStvo za obveznosti direkcije iz 
naslova posojil iz 1. člena tega zakona pod naslednjimi po- 
goji: 

- poroštvo je subsidiarno, tako da Republika Slovenija 
izpolni svojo obveznost, ko je banka storila vse za izterjavo 
terjatve od direkcije, 

- poroštvo se izteče štirinajst dni po zapadlosti zadnjega 
obroka za vračanje posojila, 

- zahtevek za uveljavljanje poroštvene obveznosti se šteje za 
popolnega, če banka pred iztekom veljavnosti poroštvene 
izjave obvesti ministrstvo, pristojno za finance, da posojiloje- 
malec dolga ni plačal, in če predloži vse dokaze, določene 
v poroštveni pogodbi, zahtevku pa priloži še potrebne dokaze 
o neuspešnem poskusu poplačila iz drugih zavarovanj. 

Poroštvene pogodbe z bankami sklepa minister, pristojen za 
finance. 

Republika Slovenija za izdana poroštva po določbah prvega 
odstavka ne zaračuna provizije. 

3. člen 

Republika Slovenija poravna svojo morebitno poroštveno 
obveznost z uporabo proračunskih postavk Ministrstva za 
kmetijstvo in gozdarstvo in Ministrstva za ekonomske odnose 
in razvoj. 

V primerih, ko Republika Slovenija plača obveznost iz poso- 
jilne pogodbe namesto direkcije, pridobi v razmerju do direk- 
cije pravico regresiranja izplačanih zneskov in vseh stroškov, 
ki so v zvezi s tem nastali. 

4. člen 

Minister za ekonomske odnose in razvoj predpiše način in 
pogoje odkupa pšenice v blagovne rezerve. 

5. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Zakon o merilih in postopku za dajanje poroštev Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 21/95) določa, da pogoje in višino 
poroštev Republike Slovenije, ki jih daje Vlada Republike 
Slovenije, opredeljuje zakon za posamezno proračunsko leto. 

Glede na to, da zaenkrat zakon o proračunu za leto 1995 in 
o poroštvih v tem letu še ni sprejet in da zato Vlada Republike 
Slovenije ne more sama dati poroštva, je treba s posebnim 

zakonom urediti tako poroštvo kot tudi najemanje posojil za 
odkup letošnjega domačega pridelka pšenice. Glede na bliža- 
joči se čas žetve je treba tak zakon sprejeti takoj. 

S predlogom zakona je predvideno, da Direkcija Republike 
Slovenije za blagovne rezerve najame posojilo pri domačih 
bankah za odkup doma pridelane pšenice letine 1995, za ta 
posojila pa jamči Republika Slovenija. 

BELEŽKE: 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POKOJNINSKEM IN 

INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 

- EPA 620 - draga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 144. seji dne 25. maja 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNI- 
TVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZA- 
VAROVANJU, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 22. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 29/6-1994 in 187. člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakon o spremembah in 

dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju - druga obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bodo kot njeni predstavniki na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Rina KLINAR, ministrica za delo, družino in socialne 
ZddOVG 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, državna sekretarka v Ministr- 
stvu za delo, družino in socialne zadeve, 
- Marko ŠTROVS, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
v Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

1. člen 

V prvem odstavku 12. člena Zakona o pokojninskem in inva- 
lidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.12/92 in 5/94 - v nadal- 
njem besedilu: zakon) se črta besedilo: »ali niso uživalci 
pokojnine«. 

2. člen 

V prvem odstavku 19. člena se črtata številki »11.,12.«. 

3. člen 

V 20. členu se črta prvi odstavek. 

4. člen 

V četrti alinei 24. člena se za besedama »pogojev iz« dodajo 
besede »druge alinee prvega odstavka«. 

V šesti alinei se za besedo »zavarovancev« postavi vejica, 
besedilo »iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona« pa se 
nadomesti z besedilom »poslanih na delo v tujino«. 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Tuj državljan se lahko prostovoljno zavaruje po prejšnjem 
odstavku, če je tako določeno v meddržavnem sporazumu.« 

5. člen 

črta se 25. člen. 

6. člen 

V prvem odstavku 43. člena se za besedo »dobil« postavi 
vejica in dodajo besede: »oziroma zavarovalnih osnov, od 
katerih so mu bili obračunani prispevki,«. 

Besedilo drugega in tretjega odstavka se spremeni tako. da se 
glasi: 

»Za leto zavarovanja se vzame koledarsko leto, v katerem je 
zavarovanec prejemal plačo oziroma nadomestilo plače naj- 
manj za šest mesecev zavarovanja oziroma so mu bili za 
enako obdobje obračunani prispevki od zavarovalne osnove. 

Ne glede na prejšnji odstavek se za izračun pokojninske 
osnove ne vzamejo plače, nadomestila plače oziroma zavaro- 
valne osnove iz leta, v katerem zavarovanec uveljavlja pravico 
do pokojnine.« 

7. člen 

Tretji odstavek 47. člena se spremeni tako. da se glasi: 

»Plača za delo preko polnega delovnega časa se za ugotovi- 
tev pokojninske osnove upošteva največ za toliko ur dela 
preko polnega delovnega časa, kolikor je dovoljeno po pred- 
pisih o delovnih razmerjih, in pod pogojem, da so od nje 
plačani prispevki.« 

8. člen 

49. člen se spremeni tako, da se glasi: 
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»Zavarovancu, ki po 1.1.1970 ni imel najmanj enega leta 
zavarovanja, vendar je dosegel vsaj eno leto zavarovanja 
v obdobju od 1.1.1966 do 31.12.1969, se ne glede na določbo 
prvega odstavka 43. člena tega zakona za izračun pokojnin- 
ske osnove upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove po 
1.1.1966. 

Zavarovancu, ki po 1.1.1966 ni imel najmanj enega leta zava- 
rovanja, se pokojnina odmeri od pokojninske osnove v višini 
poprečne izhodiščne plače, ki bi mu bila glede na stopnjo 
dejanske strokovne izobrazbe, ki jo je imel v zadnjem letu 
zavarovanja pri zavodu, določena po kolektivni pogodbi 
dejavnosti ali po splošni kolektivni pogodbi za zadnje kole- 
darsko leto pred letom, v katerem zavarovanec uveljavi pra- 
vico do pokojnine. 

Osnova iz prejšnjega odstavka se poveča glede na dopol- 
njeno zavarovalno dobo v posameznem letu zavarovanja. 

Ministrstvo, pristojno za delo, objavi višino poprečnih izho- 
diščnih plač in način povečanja osnov iz prejšnjega odstavka. 

Na način, določen v prejšnjih odstavkih, se določi pokojnin- 
ska osnova tudi zavarovancu, za katerega ni mogoče ugoto- 
viti plače, nadomestila plače oziroma zavarovalne osnove.« 

9. člen 

Prvi in drugi odstavek 53. člena se spremenita tako, da se 
glasita: 

»Pokojnina se odmeri od najnižje pokojninske osnove, kadar 
odmerjena pokojnina glede na dopolnjeno pokojninsko dobo 
s pripadajočimi uskladitvami, izračunana na podlagi plač ozi- 
roma zavarovalnih osnov, ne dosega zneska pokojnine, 
odmerjene od pokojninske osnove, določene v drugem in 
tretjem odstavku tega člena. 

Najnižja pokojninska osnova se določi v višini 64% poprečne 
mesečne plače na zaposlenega v državi, ugotovljene po urad- 
nih statističnih podatkih za januar 1995, zmanjšane za davke 
in prispevke po poprečni stopnji iz 44. člena tega zakona.« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Znesek najnižje pokojninske osnove se spreminja v višini in 
rokih, v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin po 159. in 160. 
členu tega zakona.« 

Dosedanja tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti 
odstavek. 

10. člen 

Prvi in drugi odstavek 54. člena se spremenita tako, da se 
glasita: 

»Pokojnina se odmeri od najvišje pokojninske osnove, kadar 
odmerjena pokojnina s pripadajočimi uskladitvami, izraču- 
nana na podlagi plač oziroma zavarovalnih osnov, presega 
znesek pokojnine, odmerjene od pokojninske osnove, dolo- 
čene v drugem in tretjem odstavku tega člena. 

Najvišja pokojninska osnova se določi v višini 3,1 kratnika 
poprečne plače na zaposlenega v republiki, ugotovljene po 
uradnih statističnih podatkih za januar 1995. zmanjšane za 
davke in prispevke po poprečni stopnji iz 44. člena tega 
zakona.« 

Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Znesek najvišje pokojninske osnove se spreminja v višini in 
rokih, v katerih se izvajajo uskladitve pokojnin po 159. in 160. 
členu tega zakona« 

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek. 

11. člen 

Drugi odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Če je zavarovancu čas študija upoštevan v zavarovalno 
dobo, se mu starost iz prejšnjega odstavka zniža za toliko 
mesecev, kolikor znaša njegova zavarovalna doba, dosežena 
v času rednega študija.« 

12. člen 

135. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Pokojninska osnova, ki se upošteva pri odmeri nadomestil 
po 109., 125., 132. in 134. členu tega zakona, se uskladi na 
način, določen v 161. členu tega zakona za prvo uskladitev 
pokojnin.« 

13. člen 

V 160. členu se v prvem odstavku črta beseda »mesečnem«. 
Na koncu odstavka se pika nadomesti z dvopičjem in doda 
naslednje besedilo: 

»- v februarju glede na skupno gibanje plač v mesecu 
decembru v primerjavi z mesecem septembrom preteklega 
leta; 

- v maju glede na skupno gibanje plač v mesecu marcu 
tekočega leta v primerjavi z mesecem decembrom preteklega 
leta; 

- v avgustu glede na skupno gibanje plač v mesecu juniju 
v primerjavi z mesecem marcem; 

- v novembru glede na skupno gibanje plač v mesecu sep- 
tembru v primerjavi z mesecem junijem.« 

V drugem odstavku se za besedo »ugotovljen« doda beseda 
»skupen«. Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

»Razmerje iz prvega odstavka 159. člena tega zakona se 
zagotovi pri prvi uskladitvi pokojnin na začetku vsakega kole- 
darskega leta.« 

14. člen 

161. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Pokojnina, uveljavljena v tekočem letu, se ob odmeri prera- 
čuna z odstotkom, izračunanim ob upoštevanju poprečja plač 
zaposlenih v državi za oktober 1990, povečanega za odstotek 
vseh uskladitev pokojnin od 1.1.1991 do decembra v koledar- 
skem letu pred letom uveljavitve pravice do pokojnine, in 
dejanskim poprečjem plač v navedenem koledarskem letu. 

Pri preračunu po prejšnjem odstavku se ne upoštevajo uskla- 
ditve po 162. členu tega zakona. 

Uskladitev pokojnin po prejšnjem odstavku opravi zavod « 

15. člen 

162. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Če se z zakonom spremeni način odmere ali usklajevanja 
pokojnin, zavod v 90 dneh po uveljavitvi teh sprememb pri- 
pravi pregled zneskov pokojnin, uveljavljenih v posameznih 
koledarskih letih od 1.1. 1984 dalje. 

V primeru, če se ugotovi, da starostna pokojnina delavca, ki 
se je upokojil v določenem obdobju in je v polni zavarovalni 
dobi prejemal plače v višini poprečne plače na zaposlenega 
delavca v državi, zaostaja za starostno pokojnino, kakršna bi 
mu bila za enako pokojninsko dobo in pokojninsko osnovo 
odmerjena v tekočem letu, se vse pokojnine, uveljavljene 
v navedenem obdobju, uskladijo za ugotovljeno razliko. 
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Če se ugotovi, da starostna pokojnina delavca, ki se je upoko- 
jil v določenem obdobju in je v polhi zavarovalni dobi preje- 
mal plače v višini poprečne plače na zaposlenega delavca 
v državi, presega starostno pokojnino, kakršna bi mu bila za 
enako pokojninsko dobo in pokojninsko osnovo odmerjena 
v tekočem letu, se vse pokojnine, uveliavljene v navedenem 
obdobju, ne usklajujejo po 160.členu zakona, dokler se ne 
izenačijo s starostnimi pokojninami, kakršne bi bile zavaro- 
vancem z enako pokojninsko dobo in pokojninsko osnovo 
odmerjene v tekočem letu. 

Uskladitev pokojnin po prejšnjih odstavkih opravi zavod 
z veljavnostjo od prvega dne naslednjega meseca po poteku 
roka iz prvega odstavka tega člena.« 

16. člen 

Prvi odstavek 163. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Zaradi zagotovitve socialne varnosti imajo uživalci starostne, 
predčasne, invalidske in družinske pokojnine s stalnim prebi- 
vališčem v Republiki Sloveniji, katerih pokojnina ne dosega 
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, pra- 
vico do varstvenega dodatka, če skupaj z družinskimi člani 
nimajo drugih dohodkov, ki bi zadoščali za preživljanje.« 

17. člen 

V prvem odstavku 164. člena se za besedama »iz tujine« 
dodajo besede »invalidnine in druge dajatve po predpisih 
o vojaških invalidih in civilnih invalidih vojne«. 

V drugem odstavku se črta besedilo: »ter invalidnine in druge 
dajatve po predpisih o vojaških invalidih in civilnih invalidih 
vojne«. 

18. člen 

Za drugim odstavkom 177.člena se dodata nova tretji in četrti 
odstavek, ki se glasita: 

»Uživalec varstvenega dodatka mora zavodu do 31. marca 
v vsakem koledarskem letu predložiti dokazila o dohodkih iz 
164. člena tega zakona, prejetih v prejšnjem koledarskem 
letu. 

Uživalcu, ki ne ravna skladno s prejšnjim odstavkom, se 
varstveni dodatek preneha izplačevati s 1. majem tekočega 
leta.« 

Dosedanji tretji odstavek postane peti odstavek. 

19. člen 

Druga alinea prvega odstavka 202. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

»- čas. dopolnjen do uveljavitve tega zakona, ki se državljanu 
Republike Slovenije všteva v pokojninsko dobo po predpisih, 
ki so veljali do 31. 3. 1992, razen če ni s tem zakonom ali 
z mednarodnim sporazumom drugače določeno.« 

Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Osebi, ki nima državljanstva Republike Slovenije, se šteje 
v zavarovalno dobo čas. dopolnjen v zavarovanju pri zavodu 
do 31.3.1992, po predpisih, ki so veljali do navedenega 
datuma, razen če ni s tem zakonom ali z mednarodnim spora- 
zumom drugače določeno.« 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

20. člen 

V 219. členu se dodata nova peti in šesti odstavek, ki se 
glasita: »Iz sredstev za uresničevanje pravic po prejšnjih 
odstavkih se krijejo tudi prispevki za obvezno zdravstveno 
zavarovanje uživalcev pokojnin in uživalcev nadomestil iz 

invalidskega zavarovanja, ki niso zdravstveno zavarovani na 
drugi podlagi, ter stroški izvajanja zavarovanja. 

Zavod plačuje prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje 
uživalcev pokojnin s stalnim prebivališčem v tujini Zavodu za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, če z zakonom ali z medna- 
rodnim sporazumom ni drugače določeno.« 

21. člen 

V prvem odstavku 230. člena se pred številko »11.« doda 
besedilo »druge in tretje alinee 9. člena«. 

Besedilo drugega odstavka se nadomesti z besedilom novega 
drugega, tretjega in četrtega odstavka, ki se glasijo: 

»Osnova, ki jo izbere zavarovanec iz 11. in 12. člena tega 
zakona, ne more biti nižja od izhodiščne plače za tarifno 
skupino približno enake stopnje zahtevnosti po kolektivni 
pogodbi dejavnosti oziroma po splošni kolektivni pogodbi, če 
za dejavnost ni sklenjena kolektivna pogodba, povečane za 
dodatek za doseženo delovno dobo. 

Osnova iz prejšnjega odstavka ne more biti nižja od osnove iz 
231. člena tega zakona. 

Minister, pristojen za delo, v sodelovanju z zavodom ter s pri- 
stojnimi republiškimi upravnimi organi ter združenji, zborni- 
cami, društvi ali drugimi organizacijami zavarovancev, ki 
opravljajo posamezne dejavnosti, določi minimalne zavaro- 
valne osnove iz tretjega odstavka tega člena ter merila in 
postopek za razvrščanje zavarovancev « 

22. člen 

V tretji alinei prvega odstavka 240. člena se črta besedilo: 
»oziroma niso uživalci pokojnin«. 

23. člen 

246. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Ustanovitelj Kapitalskega sklada pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: Kapitalski sklad) je 
Republika Slovenija. 

Osnovni kapital Kapitalskega sklada so: 

- delnice, deleži in kupnina iz prodaje podjetij na podlagi 
predpisov o lastninskem preoblikovnju podjetij: 
- premoženje, vrnjeno po 247. in 248. členu tega zakona. 

Namen Kapitalskega sklada je poravnavanje dolgoročnih 
obveznosti iz naslova pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

Kapitalski sklad je pravna oseba, ki posluje kot delniška 
družba s pravicami, pbveznostmi in odgovornostmi, določe- 
nimi s tem zakonom, in zakonom o gospodarskih družbah. 

Firma Kapitalskega sklada je Kapitalski sklad pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, d. d.. 

Sedež Kapitalskega sklada je v Ljubljani. 

Kapitalski sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od 
svojih naložb ter z drugimi prihodki.« 

24. člen 

Zadnji odstavek 247. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Premoženje se vrne praviloma v naravi. Če vrnitev v naravi ni 
možna iz razlogov, ki jih določa zakon o denacionalizaciji, se 
lahko določi odškodnina z vzpostavitvijo lastninskega deleža 
na pravni osebi, v katere premoženje je prešlo premoženje iz 
prvega odstavka tega člena, razen če se zavezanec in zavod 
ne sporazumeta drugače.« 
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25. člen 

Drugi odstavek 249. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»Kapitalski sklad nalaga sredstva v skladu s predpisi o nalož- 
bah investicijskih skladov.« 

V tretjem odstavku se črta besedilo za besedo »zavarovanja«. 

V četrtem odstavku se besedi »S pravili« nadomestita z bese- 
dami »S finančnim načrtom«, besede »za izplačilo dividend« 
pa se črtajo. 

26.čien 

250. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Organi Kapitalskega sklada so Skupščina, upravni odbor, 
direktor in nadzorni svet. 

Skupščino Kapitalskega sklada sestavlja petnajst članov. 

Kapitalski sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor 
Kapitalskega sklada, ki ga na podlagi javnega razpisa imenuje 
Skupščina Kapitalskega sklada. 

Nadzorni svet Kapitalskega sklada ima pet članov. 

Skupščino Kapitalskega sklada in Nadzorni svet Kapitalskega 
sklada imenuje Državni zbor Republike Slovenije « 

Upravni odbor imenuje skupščina sklada. 

27. člen 

Za 250. členom se doda nov 250. a člen, ki se glasi: 

250. a člen 

Kapitalski sklad ima statut, ki ga sprejme Skupščina kapital- 
skega sklada s soglasjem Vlade Republike Slovenije « 

28. člen 

Za 251. členom se doda nov 251. a člen, ki se glasi: 

»251. a člen , 

Stanovanjski sklad je pravna oseba, ki posluje kot družba 
z omejeno odgovornostjo pravicami, obveznostmi in odgo- 
vornostmi, določenimi s tem zakonom in zakonom o gospo- 
darskih družbah. 

Firma stanovanjskega sklada je »Stanovanjski sklad pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja«. 

Sedež stanovanjskega sklada je v Ljubljani. 

Stanovanjski sklad pokriva stroške poslovanja s prihodki od 
svojih naložb in z drugimi sredstvi. 

29. člen 

252. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Organi stanovanjskega sklada so skupščina, upravni odbor, 
direktor in nadzorni svet. 

Funkcijo skupščine sklada opravlja skupščina zavoda. 

Upravni odbor in direktorja sklada imenuje skupščina 
v skladu s statutom sklada. 

Nadzorni svet ima sedem članov, ki jih imenuje skupščina za 
dobo štirih let. Nadzorni svet nadzira zakonitost dela in 
finančno poslovanje stanovanjskega sklada in najmanj enkrat 
letno poroča o delovanju stanovanjskega sklada skupščini 
zavoda. 

Stanovanjski sklad ima statut, ki ga sprejme skupščina 

30. člen 

Za prvim odstavkom 254. člena zakona se doda nov drugi 
odstavek, ki se glasi: 

»Oseba iz prejšnjega odstavka pridobi pravico do starostne 
oziroma predčasne pokojnine pri zavodu, če je z zavarovalno 
dobo pri zavodu izpolnila pogoie za priznanje pravice po tem 
zakonu, ali je v zadnjih 10 letih pred vložitvi|o zahtevka za 
priznanje pravice do pokojnine dopolnila v zavarovanju pri 
zavodu najmanj 80 mesecev zavarovalne dobe ali v zadnjih 
petih letih najmanj 40 mesecev zavarovalne dobe.« 

Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo tretji, 
četrti, peti in šesti odstavek. 

V šestem odstavku se črta besedilo »ne glede na to kje so bili 
doseženi«. 

31. člen 

V prvem odstavku 290. člena se številka »50.000« nadomesti 
s številko »500.000«. 

V drugem odstavku se številka »5.000« nadomesti s številko 
»50.000«. 

32. člen 

V 291. členu se številka »5.000« nadomesti s številko 
»50.000«. 

33. člen 

Zavarovancu iz 11. ali 12. člena, ki je ob uveljavitvi tega 
zakona zavarovan po 19. členu, se od prvega dne naslednjega 
meseca po uveljavitvMega zakona, prispevki obračunavajo od 
zneska iz 231. člena,'če sam ne izbere višje osnove. 

Do določitve najnižjih osnov po 21. členu tega zakona, zava- 
rovanci iz 11. in 12. člena prosto izbirajo zavarovalne osnove 
skladno z določbo 231. člena. 

34. člen 

Uživalec pokojnine, ki osebno vodi zasebno podjetje ali 
zavod, mora v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona vložiti 
prijavo v zavarovanje. Če tega ne stori, se kaznuje za prekršek 
z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev. 

35. člen 

Zavarovancu, katerega zahtevek za pridobitev pravice do 
pokojnine ni bil pravnomočno rešen do uveljavitve tega 
zakona in bi se mu pokojninska osnova določila po 8. členu 
tega zakona, se za pokojninsko osnovo vzame znesek pov- 
prečne izhodiščne plače, ki bi mu šla glede na stopnjo dejan- 
ske strokovne izobrazbe, ki jo je imel v zadnjem letu zavarova- 
nja pri zavodu, po kolektivni pogodbi dejavnosti ali po splošni 
kolektivni pogodbi za leto 1994. Znesek se preračuna na 
vrednost v koledarskem letu pred letom uveljavitve pravice 
glede na gibanje poprečnih plač, zaposlenih v državi, v posa- 
meznem letu. 

36. člen 

Najvišja pokojninska osnova se določi po 10. členu tega 
zakona od prvega dne naslednjega meseca po uveljavitvi tega 
zakona. 

Pokojnine, odmerjene po posebnih predpisih, se od prvega 
dne naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona ne uskla- 
jujejo po določbah tega zakona, dokler skupaj s pokojnin- 
skimi dodatki presegajo znesek pokojnine, ki bi bila upravi- 
čencu odmerjena glede na njegovo skupno pokojninsko dobo 
od zneska najvišje pokojninske osnove po 10. členu tega 
zakona. 
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37. člen 40. člen 

Pri prvi uskladitvi pokojnin po 13. členu tega zakona se 
upoštevajo uskladitve, ki so bile že izvedene po prej veljavnih 
predpisih. 

38. člen 

Zaradi vzpostavitve enakopravnega položaja med upokojenci, 
ki so pokojnine uveljavili v različnih časovnih obdobjih, se 
pokojnine, uveljavljene v obdobjih od 1.1.1991 do 21.3.1991 in 
od 1.1.1992 do 31.3.1992, od prvega dne naslednjega meseca 
po uveljavitvi tega zakona, ne usklajujejo, dokler se ostale 
pokojnine ne uskladijo za določen odstotek, in sicer: 

- pokojnine, uveljavljene v obdobju od 1.1.1991 do 21.3.1991, 
se ne usklajujejo, dokler se ostale pokojnine ne uskladijo za 
10,43%. 

- pokojnine, uveljavljene v obdobju od 1.1.1992 do 31.3.1992, 
se ne usklajujejo dokler se ostale pokojnine ne uskladijo za 
7,61%. 

39. člen 

Pokojnine, uveljavljene od 1.1.1994 do uveljavitve tega 
zakona, se na novo odmerijo z upoštevanjem uskladitve po 
14. členu tega zakona. 

Na novo odmerjena pokojnina gre upravičencu od prvega dne 
naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona. 

Delodajalec mora zavodu v 30 dneh po pravnomočno konča- 
nem postopku lastninskega preoblikovanja sporočiti podatke 
o spremembah plač delavcev, ki so posledica opravljene 
revizije. 

Zavod v 90 dneh po vložitvi zahtevka povrne delodajalcu iz 
prejšnjega odstavka preveč plačane prispevke oziroma jih 
poračuna z njegovimi tekočimi obveznostmi. 

Na podlagi podatkov iz prvega odstavka tega člena zavod 
uživalcu ponovno odmeri pokojnino. 

Delodajalec, ki zavodu ne sporoči podatkov po prvem 
odstavku tega člena, se kaznuje za prekršek z denarno kaz- 
nijo najmanj 500.000 tolarjev. 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje odgo- 
vorna oseba pri delodajalcu, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

41. člen 

Drugi odstavek 319. člena se črta. 

42. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 22. seji. dne 29. 
junija 1994. obravnaval in sprejel predlog zakona o spremem- 
bah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju v prvi obravnavi. 

Predlagatelju je naročil, naj pripravi predlog zakona za drugo 
obravnavo in pri tem upošteva stališča in sklepe, ki so bili 
sprejeti pri prvi obravnavi. Predlagatelj je pri pripravi predloga 

zakona za drugo obravnavo upošteval stališča in sklepe 
Državnega zbora, ter njegovih delovnih teles, ki so se nanašali 
na besedilo posameznih določb predloga zakona. Hkrati se je 
pričelo delo na pripravi celovite reforme sistema pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, pri kateri se upoštevajo 
predlogi in stališča državnega zbora, ki se nanašajo na celo- 
vito reformo sistema pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja. 

SPREMEMBE BESEDILA PREDLOGA ZAKONA 

Besedilo predloga zakona za prvo obravnavo je bilo spreme- 
njeno v naslednjih členih: 

8. člen 

Skladno s sklepom Državnega zbora ( sklep štev.11) je v 8. 
členu predloga zakona določeno, naj se pri določitvi pokoj- 
ninske osnove upošteva tudi dodatek glede na dopolnjeno 
delovno dobo, ki bi zavarovancu šel v letu, za katero se določa 
pokojninska osnova. 

9. člen 

Skladno s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je v drugem odstavku črtano besedilo: »od prvega dne 
naslednjega meseca po uveljavitvi tega zakona«. Besedilo: 

t »za januar 1994« je bilo nadomeščeno z besedilom: »za 
januar 1995«. Sprememba je nujna, ker spremembe in dopol- 
nitve zakona niso bile sprejete v letu 1994, kot je bilo predvi- 
deno pri pripravi predloga za prvo obravnavo. Predlog, naj bi 
v tem členu letnico nadomestili z besedilom za januar teko- 
čega leta. ni bil upoštevan, ker bi s tem prišlo do tega. da bi 
morali vsako leto na novo odmeriti pokojnine, ki so določene 
glede na znesek najnižje pokojninske osnove. 
Po predloženi rešitvi se bo znesek najnižje pokojninske 
osnove določil le enkrat, glede na poprečno mesečno plačo 
na zaposlenega v republiki, ugotovljene po uradnih statistič- 
nih podatkih za januar 1995, nato pa bi se tako določen 
znesek najnižje pokojninske osnove usklajeval tako kot po- 
kojnine. 

V tretjem odstavku je sklicevanje na določbe tega zakona 
o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju nadomeščeno s sklicevanjem na 
določbe zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

Iz istih razlogov je spremenjeno tudi besedilo 11,13. in 16. 
člena predloga za prvo obravnavo. 

13. člen 

Predlagatelj je upošteval sklepe Državnega zbora, po katerih 
naj: 

• Državni zbor v začetku vsakega leta določi najmanj 85% 
razmerje med poprečno starostno pokojnino za polno pokoj- 
ninsko dobo in poprečno plačo oziroma zavarovalno osnovo 
( sklep št.12.); 
• se proučijo predlagane spremembe 159. člena in se ohrani 
dosedanja ureditev ( sklep št.13); 

• se pokojnine še nadalje usklajujejo na podlagi uradnih 
statističnih podatkov o mesečnem gibanju plač vseh zaposle- 
nih delavcev na območju republike s tem, da upokojencem 
pripada usklajena pokojnina od prvega dne meseca, za kate- 
rega je ugotovljen porast plač, ki še ni bil upoštevan pri 
prejšnjih uskladitvah pokojnin (sklep št.14.); 

• se določi, da uskladitev opravi četrtletno Zavod za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ( sklep št. 15). 

Glede na navedene sklepe sta črtani določbi 9.,14. in 44. člena 
predloga za prvo obravnavo; preostali členi se preštevilčijo. 
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Besedilo 15. člena predloga za prvo obravnavo je spreme- 
njeno skladno s sklepom Državnega zbora, po katerem uskla- 
ditev pokojnin opravi Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje v vsakem četrtletju. 

Skladno z navedeno dopolnitvijo, bi zavod uskladil pokojnine 
v začetku vsakega četrtletja, torej v februarju, maju, avgustu 
in novembru. 

Odstotek uskladitve pokojnin bi se določil glede na porast 
poprečne plače na zaposlenega delavca za zadnji mesec, za 
katerega so bili objavljeni uradni statistični podatki, v primer- 
javi s poprečno plačo na zaposlenega, ki je bila upoštevana 
pri prejšnji uskladitvi pokojnin. 

Ker se uradni statistični podatki o gibanju poprečnih plač 
objavljajo z dvomesečnim zaostankom, bi se ob posamezni 
od navedenih uskladitev, pokojnine uskladile: 

»- v februarju glede na skupen porast plač v mesecu decem- 
bru v primerjavi z mesecem septembrom preteklega leta 
- z veljavnostjo od 1. decembra; 

- v maju glede na skupen porast plač v mesecu marcu 
tekočega leta v primerjavi z mesecem decembrom preteklega 
leta - z veljavnostjo od 1. marca; 
- v avgustu glede na skupen porast plač v rpesecu juniju 
v primerjavi z mesecem marcem - z veljavnostjo od 1. junija; 
- v novembru glede na skupen porast plač v mesecu septem- 
bru v primerjavi z mesecem junijem - z veljavnostjo od 1. 
septembra.« 

Pri vsaki od navedenih uskladitev bi se hkrati s pokojnino za 
tekoči mesec izplačal poračun uskladitve za prejšnja dva 
meseca. 

Z navedeno spremembo bodo odpravljene neusklajenosti, do 
katerih ob sedanji ureditvi prihaja v mesecih, ko se poprečne 
nominalne plače delavcev znižajo. V takšnem primeru se 
pokojnine znižajo le z veljavnostjo od začetka meseca, v kate- 
rem se opravi uskladitev, ne pa tako, kot velja v primeru 
povečanja, od začetka meseca, za kateri je javljen podatek 
o poprečju plač, glede na katero se opravi uskladitev pokoj- 
nin. Zaradi takšne ureditve prihaja v daljšem obdobju do 
razlik v skupnem porastu plač in pokojnin. Ce bi se uskladitev 
opravila vsake tri mesece, praviloma ne bi prišlo do takšnih 
primerov. 

Navedena sprememba ne bi imela občutnejših finančnih 
posledic, saj bi se pokojnine tako kot po sedanji ureditvi 
usklajevale glede na celotni porast poprečnih plač. Razlika bi. 
bila le v pogostnosti uskladitev, saj se ne bi opravile vsak 
mesec glede na enomesečno gibanje plač. temveč v vsakem 
tromesečju glede na celotni porast poprečnih plač v trome- 
sečju. ki še ni bilo upoštevano pri prejšnji uskladitvi pokojnin. 
Pri tem bi bil izplačan poračun za prejšnja dva meseca, tako 
kot po sedanji ureditvi. Navedeni poračuni bi bili sorazmerno 
visoki, ker bi se nanašali na tromesečni porast poprečnih 
plač. 

V novem odstavku tega člena je skladno z dosedanjo prakso 
urejena tudi uskladitev pokojnin glede na razmerje med 
poprečno starostno pokojnino po splošnih predpisih, prera- 
čunano na znesek za polno pokojninsko dobo, in poprečno 
plačo na zaposlenega delavca. V 159. členu veljavnega 
zakona je določeno, da to razmerje določi Državni zbor 
v začetku vsakega koledarskega leta, zato je v tem členu 
predvideno, da se uskladitev na tej podlagi opravi hkrati 
s prvo redno uskladitvijo pokojnin v koledarskem letu. 

15. člen 

Skladno s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je v prvem odstavku 17. člena predloga za prvo obrav- 
navo besedilo; »Kadar se spremenijo predpisi tako, da se 
spremeni način odmere ali usklajevanja pokojnin« nadomeš- 
čeno z besedilom: »Če se z zakonom spremeni način odmere 
in usklajevanja pokojnin.« 

20. člen 

Skladno s stališčem Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve je v zadnjem odstavku 22. člena predloga za prvo 
obravnavo besedilo: »z mednarodno pogodbo« nadomeš- 
čeno z besedilom: »z mednarodnim sporazumom«, kot je bilo 
navedeno v 21. členu predloga za prvo obravnavo. 

21. člen 

V drugem odstavku 23. člena predloga za prvo obravnavo je 
bilo skladno s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve nadomeščeno besedilo: »spremeni tako, da se glasi« 
z besedilom: »nadomesti z besedilom novega drugega, tret- 
jega in četrtega odstavka«. 

Upoštevan je sklep Državnega zbora, naj se pri določanju 
minimalne zavarovalne osnove za zasebnike ter lastnike 
zasebnih podjetij in zavodov, ki jih osebno vodijo, upošteva 
povečanje glede na delovne izkušnje. 

Skladno s pripombo Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve določi minimalne zavarovalne osnove za zavarovance 
iz 11. in 12. člena zakona ter način in merila za razvrščanje 
zavarovancev predstojnik republiškega upravnega organa, 
pristojnega za delo. ne pa zavod, kot je bilo določeno v pred- 
logu za prvo obravnavo. 
Skladno s sklepom Državnega zbora štev. 16. je črtana 
določba tretjega odstavka 23. člena predloga za prvo obrav- 
navo, po kateri je bila predvidena možnost, da bi zasebnik 
v določenih primerih dosegel znižanje zavarovalne osnove, 
vendar največ do višine najnižje pokojninske osnove. 

Poglavje o kapitalskem in stanovanjskem skladu 

Poglavje je usklajeno z zakonom o gospodarskih družbah, ki 
že sam ureja organizacijo in organe gospodarskih družb, tako 
da podrobnejše organizacijske določbe v tem zakonu niso 
potrebne, usklajeno pa je tudi z zakonom o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje, ki opredeljuje naložbe, 
kriterije za nalaganje, omejitve naložb in njihovo razpršitev. 

Besedilo predloga zakona je dopolnjeno z določbami o usta- 
noviteljstvu, namenu uporabe sredstev, firmi in sedežu Kapi- 
talskega sklada, ki so nujne za ureditev njegovega poslovanja. 

Zaradi istih razlogov so dopolnjene določbe predloga za prvo 
obravnavo, ki se nanašajo na stanovanjski sklad. 

31. in 33. člen 

Višine denarnih kazni so usklajene z 62. členom predloga 
Zakona o matični evidenci. 

V predlogu zakona za drugo obravnavo so opravljeni tudi 
redakcijski popravki besedila, ki je bilo v prvi obravnavi. 

* 

V zvezi s predlogi in stališči Državnega zbora, ki se nana- 
šajo na celovito reformo sistema pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, se je že pričelo strokovno delo. V pri- 
pravo reforme je bila vključena tudi pomoč programa Phare 
v okviru programa socialne reforme v Republiki Sloveniji, ki 
bo sofinansiran iz sredstev Evropske Unije, med drugimi 
projekti obsega tudi projekt »Pokojninska reforma«. V prvi 
fazi tega projekta bodo pripravljene ugotovitve o sedanjem 
stanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja v okviru 
sistema socialne varnosti ter z upoštevanjem demografskih 
in gospodarskih razmer v državi, in prikazane v »Beli knjigi«, 
ki bo predvidoma pripravljena do konca leta 1995. Na pod- 
lagi tega dokumenta in gradiv, ki jih bo pripravila posebna 
delovna skupina za prenovo sistema pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja, bodo pripravljene podlage za 
ustrezne zakonske rešitve. Delovno skupino bo imenovala 
Vlada Republike Slovenije izmed predstavnikov ministrstva 
za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstva za ekonom- 
ske odnose in razvoj, Ministrstva za finance. Službe Vlade 
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Republike Slovenije za zakonodajo. Zavoda za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, Delovnega in socialnega 
sodišča. Inštituta za delo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 
predstavnikov upokojencev in delovnih invalidov, aktivnih 
zavarovancev in delodajalcev. 

K navedenim stališčem Državnega zbora, ki se nanašajo na 
reformo sistema pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, dajemo naslednja pojasnila: 

1. Državni zbor je zadolžil predlagatelja, naj prouči in 
odpravi nepravilnosti, ki se trenutno pojavljajo v obstoječi 
zakonodaji v zvezi s plačevanjem prispevkov in predčasnim 
upokojevanjem kmetov, zasebnikov, delavcev iz drugih 
republik in delavcev organov za notranje zadeve. 

Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so 
zasebniki (samostojni podjetniki posamezniki in drugi zaseb- 
niki, ki poklicno opravljajo gospodarsko dejavnost in druge 
osebe, ki na območju republike opravljajo samostojno umet- 
niško. kulturno, odvetniško ali drugo samostojno dejavnost 
ali opravljajo duhovniško ali drugo versko službo kot edini ali 
glavni poklic), lastniki, ki osebno vodijo zasebna podjetja, 
kmetje in člani kmečkih gospodarstev in zaporniki, ki v času 
prestajanja zaporne kazni delajo s polnim delovnim časom, 
vključeni v enoten sistem pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja skupaj z delavci in drugimi zavarovanci. V enoten 
sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja se lahko 
pod določenimi pogoji prostovoljno vključijo tudi državljani, 
ki ne opravljajo dejavnosti, na podlagi katere bi bili že po 
zakonu obvezno zavarovani. 
Delavci organov za notranje zadeve, aktivne vojaške osebe, 
delavci na določenih delovnih mestih in nekatere druge sku- 
pine zavarovancev imajo poleg pravic po zakonu o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju tudi pravice po posebnih 
zakonih, ki jih zagotavlja zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje s tem, da se sredstva za kritje navedenih poseb- 
nih pravic povrnejo iz državnega proračuna. 

a) Prosta izbira zavarovalnih osnov 

Zasebniki, kmetje in člani kmečkih gospodarstev ter zavaro- 
vanci, ki se prostovoljno vključujejo v zavarovanje, lahko 
prosto izbirajo osnove, od katerih se jim obračunavajo pri- 
spevki za socialno zavarovanje. 

Ob ureditvi, po kateri se pokojnina odmeri glede na valorizi- 
rano poprečje plač in zavarovalnih osnov v najugodnejših 
desetih zaporednih letih zavarovanja, je možnost proste izbire 
zavarovalnih osnov ugodnost. Zavarovanec, ki je plačeval 
sorazmerno visoke prispevke v desetletju, ki se upošteva pri 
izračunu pokojninske osnove, v ostalem obdobju zavarovalne 
dobe pa plačuje prispevke od najnižje zavarovalne osnove, 
zaradi tega nima prav nič nižje pokojnine od zavarovanca, ki 
je tudi v času, iz katerega se ne vzamejo plače ali zavarovalne 
osnove za izračun pokojninske osnove, plačeval prispevke od 
višjih zavarovalnih osnov, oziroma so se mu prispevki obraču- 
navali od plač. 

Glede na navedeno ureditev se je večina zavarovancev, ki 
imajo to možnost, pokojninsko zavarovala od najnižjih mož- 
nih zavarovalnih osnov. 

Iz podatkov zavoda je razvidno, da je bilo v letu 1994 
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključenih 
v poprečju: 

* 28.251 kmetov in članov kmečkih gospodarstev, ki so 
skupno plačali 1.123.305.321 SIT prispevkov zavarovanca 
- poprečni mesečni prispevek zavarovanca na posameznega 
zavarovanega kmeta v letu 1994 je znašal 3.313 SIT. 

* 48.801 zasebnikov in 41.196 delavcev pri zasebnikih, ki so 
skupno vplačali 6.109.396.900 SIT prispevkov zavarovanca in 
5.781.678.700 SIT prispevkov delodajalca - poprečni prispe- 
vek zavarovanca in delodajalca je v letu 1994 znašal po 11.011 
SIT na mesec. 

Za primerjavo lahko navedemo, da je za 605.326 delavcev 
v podjetjih in drugih pravnih osebah v letu 1994 znašal skupen 
znesek prispevkov zavarovanca 114.144.321.800 SIT in sku- 
pen znesek prispevkov delodajalca 107.030.499.900 SIT 
- poprečni prispevek zavarovanca in delodajalca na posa- 
meznega delavca je v letu 1994 znašal po 31.428 SIT na 
mesec. 

Zaradi navedenih nesorazmerij je v predlogu zakona kot 
delna rešitev predvidena omejitev izbire zavarovalnih 
osnov za zasebnike. 
V reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo 
nujno odpraviti drugo bistveno pomanjkljivost navedene 
ureditve, po kateri se za izračun pokojninske osnove tudi za 
zavarovance, ki so prosto izbirali osnove za obračun pri- 
spevkov, upoštevajo plače in zavarovalne osnove samo iz 
najugodnejšega desetletnega obdobja. To je možno doseči 
s spremembo zakona, po kateri bi se pri izračunu pokojnin- 
ske osnove v vsakem primeru upoštevale zavarovalne 
osnove iz celotnega obdobja po 1.1.1970, v katerem je zava- 
rovanec plačeval prispevke od prosto izbranih zavarovalnih 
osnov. 
Zavarovancem, ki so po 1.1.1970 prebili del zavarovalne dobe 
v delovnem razmerju, del pa v zavarovanju, kjer so imeli 
možnost proste izbire zavarovalnih osnov, bi se pri izračunu 
pokojninske osnove upoštevale plače in zavarovalne osnove 
v najugodnejšem desetletnem obdobju s tem, da bi se nave- 
deno obdobje podaljšalo še za leta zavarovanja, ki niso 
v navedenem najugodnejšem desetletnem obdobju in v kate- 
rih so bili zavarovani od zavarovalnih osnov. 

b) Možnost zavarovanja za ožji obseg pravic 

Če se zavarovanec, ki ima možnost proste izbire zavarovalne 
osnove, pokojninsko in invalidsko zavaruje za vse zavaro- 
valne primere, je najmanjša osnova, od katere se mu obraču- 
navajo prispevki, enaka znesku najnižje pokojninske osnove, 
povečane za davke in prispevke po poprečni republiški stop- 
nji ( za marec 1995 se prispevki obračunajo od najnižje pokoj- 
ninske osnove v znesku 43.119 SIT, povečane za prispevke in 
davke po poprečni stopnji 60%, tako da znaša brutto osnova 
za obračun prispevkov skoraj 69.000 SIT). 

Od navedene brutto zavarovalne osnove se obračuna prispe- 
vek zavarovanca po stopnji 15,5% in prispevek delodajalca po 
stopnji 15,5% ( kmetom se obračuna samo prispevek zavaro- 
vanca - prispevek delodajalca se zavodu plača iz državnega 
proračuna); 

Po veljavnem zakonu imajo zasebniki ( 11.člen), kmetje in 
člani kmečkih gospodarstev ( 13. člen) ter državljani, ki so se 
prostovoljno vključili v zavarovanje (24. člen) možnost, da se 
zavarujejo za celoten obseg pravic, ali pa le za ožji obseg 
pravic. Zavarovanci, ki se zavarujejo za ožji obseg pravic, 
lahko izberejo osnovo, ki znaša najmanj toliko kot najnižja 
brutto plača, ki je za marec 1995 znašala 30.136 SIT. Od te 
osnove se obračuna prispevek zavarovanca po stopnji 13,3% 
in prispevek delodajalca po stopnji 13,3% ( za kmete se 
prispevek delodajalca plača zavodu iz državnega proračuna). 

Po sedanji ureditvi imajo zavarovanci, ki so del skupne zava- 
rovalne dobe prebili v zavarovanju za vse primere zavarova- 
nja, del pa v zavarovanju za ožji obseg pravic, zagotovljene 
vse pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki 
so zagotovljene delavcem, če so v zavarovanju za vse primere 
zavarovanja prebili več od polovice skupne zavarovalne dobe. 
Ureditev spodbuja zavarovance, da se po dopolnitvi 20 let 
zavarovalne dobe zavarujejo izključno za ožji obseg pravic, 
saj to praviloma ne vpliva na njihove pravice iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Takšna ureditev postavlja nave- 
dene zavarovance v ugodnejši položaj na račun solidarnosti 
ostalih zavarovancev. 

V predlogu zakona je predvidena izločitev zasebnikov (iz 11. 
in 12. člena zakona) iz kroga zavarovancev, ki se lahko zava- 
rujejo samo za ožji obseg pravic. 
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V okviru celovite reforme pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja bo nujno urediti tudi pravice zavarovancev, ki so bili 
del celotne zavarovalne dobe zavarovani za vse zavarovalne 
primere, del celotne zavarovalne dobe pa so bili zavarovani za 
ožji obseg pravic tako, da bi se skupna doba zavarovanja za 
vse primere zavarovanja in za ožji obseg pravic upoštevala pri 
ugotavljanju pogojev za priznanje pravice do pokojnine. Pri 
tem bi bila možna odmera sorazmernega dela pokojnine 
glede na dopolnjeno dobo za vse primere zavarovanja in 
dopolnjeno dobo zavarovanja za ožji obseg pravic. 

c) Pravica do predčasne pokojnine 

V zvezi s pravico do predčasne pokojnine imajo zasebniki in 
kmetje drugačen položaj, kot je zagotovljen delavcem v delov- 
nem razmerju. 

V praksi se predčasno upokojujejo predvsem delavci, ki so 
izgubili zaposlitev zaradi stečajev oziroma rednih likvidacij 
organizacij ali delodajalcev, ter delavci, katerih delo je 
postalo nepotrebno iz operativnih razlogov. 
Zasebniki in kmetje se iz teh razlogov ne morejo predčasno 
upokojiti. V 40. členu zakona je namreč določeno, da lahko 
v primeru stečaja oziroma redne likvidacije organizacije ali 
stečaja obratovalnice delodajalca, pridobijo pravico do pred- 
časne pokojnine le delavci, ki so bili tam v delovnem raz- 
merju, ne pa zasebnik ali kmet. Prav tako lahko pridobi 
pravico do predčasne pokojnine le delavec, ki mu je delovno 
razmerje prenehalo iz operativnih razlogov. 

Zasebnik lahko pridobi pravico do predčasne pokojnine le, če 
je delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti, ali če dejan- 
sko ne opravlja več svoje dejavnosti in je bil v zadnjih 24 
mesecih najmanj 12 mesecev prijavljen kot iskalec zaposlitve. 

Pravice zavarovancev - tujcev 

Delavci iz drugih republik nekdanje SFRJ in drugi tujci, ki so 
skladno s predpisi o zaposlovanju tujcev zaposleni v Repu- 

Iz navedene preglednice je razvidno, da se od leta 1987 hitro 
zmanjšuje število delavcev v podjetjih in organizacijah, med- 
tem ko se število zasebnikov, kmetov in ostalih zavarovancev 
hitro povečuje. 

Će bi ostali v obveznem zavarovanju izključno delavci, bi se 
razmerje med aktivnimi zavarovanci in upokojenci še hitreje 
slabšalo, kot se slabša v sedanji ureditvi. To velja predvsem 
zaradi tega. ker se je število zavarovancev, ki so zavarovani na 
podlagi samostojnih dejavnosti povečalo, zato je skupen 
delež zavarovancev zasebnikov med vsemi upokojenci nižji 
od deleža zasebnikov - zavarovancev med vsemi zavaro- 
vanci. 

Predvsem zaradi neugodnega razmerja med aktivnimi zavaro- 
vanci in upokojenci, morajo zavarovanci in delodajalci plače- 
vati izredno visoke prispevke-v primerjavi s pokojninami, ki jih 
t odo zavarovanci pridobili na podlagi tega zavarovanja. 

bliki Sloveniji, so obvezno pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vani in imajo enake obveznosti ter načeloma enake pravice 
kot slovenski državljani. V primerjavi s slovenskimi državljani, 
so za zavarovance, ki nimajo državljanstva RS, v predlogu 
zakona predvidene naslednje omejitve: 

Po določbi 19. člena predloga zakona se osebi, ki nima 
državljanstva RS šteje v zavarovalno dobo za pridobitev pra- 
vic po slovenskih predpisih le tista obdobja zavarovanja do 
31. 3. 1992, ki jih je dopolnila v zavarovanju pri slovenskem 
zavodu. Državljanu RS se štejejo v zavarovalno dobo vsa 
obdobja, ki jih je pred 31.3.1992 dopolnil po predpisih nekda- 
nje SFRJ, ki so se do takrat uporabljali torej tudi obdobja 
zavarovanja v kateri od drugih republik nekdanje SFRJ in 
obdobja zavarovanja pri nosilcu vojaškega zavarovanja ali 
posebnega zavarovanja, ki je bilo določeno za kakšno drugo 
skupino zavarovancev. 

2. Državni zbor je naročil predlagatelju, naj prouči trenutne 
razmere in potrebne pogoje za ločitev socialnih zavarovanj 
na delavska, delodajalska, kmečka ter druga zavarovanja in 
sklade. Načelo vzajemnosti in solidarnosti naj se pri tem 
upoftteva le znotraj posameznih zavarovanj oziroma 
skladov. 

V zvezi s predlogi za izločitev določenih skupin zavarovancev 
iz sedanjega enotnega sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, je nujno upoštevati naslednje ugotovitve: 

Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Repu- 
bliki Sloveniji se financira tako, da se sredstva za vsakome- 
sečno izplačilo pokojnin in drugih pravic zagotovijo iz pri- 
spevkov, ki so jih v zadnjem mesecu plačali zavarovanci in 
delodajalci. Takšen način financiranja deluje brez večjih 
motenj le ob ustreznem razmerju med številom aktivnih zava- 
rovancev in številom upokojencev. To razmerje se v Republiki 
Sloveniji kljub širitvi kroga oseb, ki se morajo vključiti v zava- 
rovanje, slabša iz leta v leto. 

To prikazujemo z naslednjo preglednico: 

To prikazujemo z naslednjim primerom: 

Zavarovanec, ki prvič vstopi v zavarovanje v letu 1995, in bo 
pri starosti 63 let na podlagi 40 let pokojninske dobe pridobil 
pravico do starostne pokojnine v višini 50.000 SIT, bi ob 
predpostavki, da bo ves čas zavarovanja veljala enaka pri- 
spevna stopnja kot v letu 1995, to je 31% brutto plače, moral 
40 let plačevati prispevke v znesku po 33.691 SIT na mesec. 

Po aktuarskem izračunu, ki ga je za dodatno prostovoljno 
zavarovanje pripravil zavod ob upoštevanju 6% obrestne 
mere. bi moral isti zavarovanec zato, da bi od starosti 63 let 
dalje prejemal po 50.000 mesečne rente, plačevati 40 let 
prispevke (premije) skozi 40 let: 
* po 2.750 SIT mesečno, če bi se zavaroval samo za rento 
brez vračila premij v primeru smrti: 
* po 3.550 SIT mesečno, če bi se zavaroval samo za sta- 
rostno rento s pravico do povračila premij; 

leto število 
zavarovancev 
skupaj 

delavci v podjetjih ostali število 
upokojencev 

razmerie.. 
2/5 2/4 

1 2 3 4 5 6 7 
1981 893.211 778.552 114.659 272.715 3,3 7,8 
1984 900.348 802.418 97.930 298.220 3,0 9,3 
1987 938.161 837.554 100.607 332.531 2,8 9,4 
1990 884.615 782.222 102.393 384.094 2,3 8,7 
1991 816.902 709.595 107.307 418.927 2,0 7,6 
1992 764.902 656.966 107.936 448.828 1,6 7,0 
1993 782.570 626.806 155.764 457.545 1,7 5,0 
1994 773.671 605.326 168.345 458.085 1,7 4?6 
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* po 9.900 SIT mesečno, če bi se zavaroval za starostno in 
invalidsko rento. 

Iz navedenega primera je razvidno, da zasebniki in drugi 
zavarovanci, ki so po sedanji ureditvi vključeni v enoten 
sistem obveznega pokojninskega in obveznega zavarovanja, 
ne bi bili materialno prizadeti, če bi jih izločili iz obveznega 
zavarovanja in jih s tem prisilili, da bi se pokojninsko in 
invalidsko zavarovali pri subjektih, ki ob upoštevanju aktuar- 
skih izračunov izvajajo druge oblike pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. S tem bi se le dodatno poslabšalo že zdaj 
neugodno razmerje med številom aktivnih zavarovancev in 
številom upokojencev. 

Zaradi navedenih razlogov je v predlogu zakona predloženo, 
da zasebniki in drugi zavarovanci ostanejo v sistemu enot- 
nega obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
s tem, da se njihove obveznosti čimbolj izenačijo z obvez- 
nostmi delavcev. 

3. Skladno s sklepom Državnega zbora štev. 3 so bile pro- 
učene določbe veljavnega zakona, v katerih |e bilo urejeno 
vprašanje štetja zavarovalne dobe s povečanjem. 

Po proučitvi stanja, odprtih vprašanj in ocen nadalnjega giba- 
nja na področju štetja zavarovalne dobe s povečanjem je bilo 
ugotovljeno, da bi bilo posebne pravice delavcev, ki delajo na 
delovnih mestih, kjer je delo težko, nevarno ali škodljivo za 
zdravje, oziroma opravljajo delo, ki ga po dopolnitvi določene 
starosti ni več možno opravljati, bolj primerno urediti v pro- 
stovoljnem dodatnem pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju. 

Pri tem bi morali delodajalci plačevati premije oziroma pri- 
spevke za prostovoljno dodatno zavarovanje delavcev, ki po 
sedanji ureditvi delajo na delovnih mestih, kjer se zavarovalna 
doba šteje s povečanjem oziroma jim v podjetniškem zavaro- 
vanju zagotoviti najmanj tolikšen obseg pravic, kot jim je je 
zagotovljen po sedanjih predpisih. 

Predlog zakona o prostovoljnem pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju je še v pripravi. 

Tudi za policiste, častnike v službi v oboroženih silah in za 
druge skupine zavarovancev, ki imajo po posebnih zakonih 
pravice do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji ali v višjih 
zneskih kot bi jim šli po splošnih predpisih, je bilo načelno 
sprejeto stališče, naj se njihove posebne pravice zagotovijo 
s prostovoljnim oziroma dodatnim pokojninskim zavarova- 
njem pri posebnih pokojninskih skladih skladno s posebnim 
zakonom. 
4. Določitev višjih prispevkov za podjetja in druge deloda- 
jalce z nadpoprečno stopnjo invalidizacije 

Skladno s sklepom Državnega zbora je predlagatelj proučil 
možnosti za določitev progresivne lestvice stopenj prispevkov 

za zavarovanje za primere invalidnosti zaradi poškodb pri 
delu, poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z delom in pri tem 
ugotovil naslednje: 

Konkretna odgovornost podjetij in drugih delodajalcev za 
delavce, pri katerih pride do invalidnosti, je v zakonu že 
sankcionirana: 

* Po določbi 281. člena zakona ima zavod pravico zahtevati 
povrnitev povzročene škode od tistega, ki je namenoma ali iz 
velike malomarnosti povzročil invalidnost, telesno okvaro ali 
smrt zavarovanca. Za škodo, ki jo je v takšnih primerih pov- 
zročil delavec, je odgovorna organizacija, podjet|e oziroma 
druga pravna oseba ali delodajalec. 

* Po določbi 282. člena zakona ima zavod pravico zahtevati 
povrnitev povzročene škode od organizacije ali delodajalca, 
če je zavarovančeva smrt, invalidnost ali telesna okvara posle- 
dica tega, ker niso bili izvedeni ukrepi za varstvo pri delu ali 
drugi ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost ljudi, ali je bilo 
delovno razmerje sklenjeno brez predpisanega zdravstvenega 
pregleda z osebo, ki zdravstveno ni bila zmožna za opravlja- 
nje del, h katerim je bila razporejena. 

* Odškodnina v navedenih primerih obsega nastale stroške 
in celotne zneske pokojnine in drugih pravic, ki jih izplačuje 
zavod zaradi ravnanja ali opustitev organizacije ali deloda- 
jalca. Izrecno je določeno, da je imel zavod v navedenih 
primerih škodo, čeprav so te nevarnosti zajete z invalidskim 
zavarovanjem. 

Z načelnega vidika bi bilo primerno obremeniti podjetja in 
druge delodajalce, pri katerih se invalidizira sorazmerno več 
zaposlenih delavcev, kot je poprečje v dejavnosti, ali med 
vsemi zavarovanci. Pri tem pa bi veljalo upoštevati le 
poškodbe, do katerih pride pri delu, in poklicne bolezni, ki so 
posledica izpostavljenosti škodljivim vplivom na delovnem 
mestu. 

Zato je bila pripravljena analiza vzrokov invalidnosti, ki so jih 
invalidske komisije zavoda ugotovile v letu 1993. 

Invalidske komisije zavoda so v letu 1993 opravile skupno 
35.839 pregledov, od tega 25.067 prvih pregledov in 10.772 
ponovnih pregledov. Med prvimi pregledi je bilo 10.606 pre- 
gledov zaradi ocene invalidnosti, ostali pregledi pa so se 
nanašali na ocene telesnih okvar, pravico do dodatka za 
pomoč in postrežbo in na druge ocene. 

Invalidske komisije so v letu 1993 na prvih pregledih ugotovile 
I. kategorijo invalidnosti pri 3.149 zavarovancih, II. kategorijo 
invalidnosti pri 1.009 zavarovancih, III. kategorijo invalidnosti 
pri 3.584 zavarovancih in nevarnost za nastanek invalidnosti 
pri 41 zavarovancih. 

V naslednji preglednici prikazujemo vzroke invalidnosti 
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zap.št skupine bolezni in poškodb Število % 

1. Bolezni mišično-kostnega sistema in veziva 2.313 30,21% 
2. Duševne motnje ( brez alkoholizma) 1.091 14,25% 
3. Bolezni srca in obtočil 1.093 14,27% 
4. Novotvorbe (neoplazme) 564 7,36% 
5. Bolezni živčnega sistema 418 5,45% 
6. Bolezni prebavil 273 3,56% 
7. Bolezni dihal 269 3,51% 
8. Očesne bolezni 239 3,12 
9. Bolezni žlez z notranjim izločanjem, 

presnovne bolezni in bolezni prehrane 
200 2,61% 

10. Prometne poškodbe pri delu ( pot na delo, 
službene poti) 

169 2,21% 

13. Ostale poškodbe pri delu 
( razen prometnih poškodb) 

57 0,74% 

11. Alkoholizem ( kot duševna motnja) 165 2,15 
12. Poklicne bolezni 153 2,00% 
13. Poškodbe izven dela 121 1,58% 
14. Ostale bolezni 426 5,56% 

SKUPAJ 7656 100% 

Iz navedene preglednice je razvidno, da je v već kot 91,4% 
vseh invalidnosti vzrok bolezen. Poškodba pri delu je vzrok 
invalidnosti le v 226 primerih invalidnosti, poklicna bolezen 
pa v 153 primerih. 

Med primeri, ko je vzrok invalidnosti poškodba pri delu, je 
prišlo do poškodbe največkrat v prometnih nesrečah na poti 
na delo in z dela ter na službenih potovanjih, na samem 
delovnem mestu oziroma med delovnim časom pa je prišlo do 
poškodb, ki so vzrok v 57 primerih invalidnosti. 

Za primerjavo lahko opozorimo na dejstvo, da je bila v letu 
1993 invalidnost I. kategorije invalidnosti zaradi poškodb pri 
delu, na poti na delo ter z dela in na službenih poteh ugotov- 
ljena v 162 primerih. V istem času je bilo pri 123 zavarovancih 
ugotovljeno, da je prišlo do invalidnosti I. kategorije zaradi 
posledic alkoholizma. Pri tem so upoštevani le primeri, ko se 
alkoholizem šteje kot duševna motnja, niso pa upoštevani 
primeri, ko je alkoholizem glavni ali pomembni vzrok neke 
druge bolezni ali poškodbe. 

Delodajalci imajo po veljavnih zakonih velike obveznosti 
v zvezi z zagotavljanjem pravic delovnih invalidov druge in 
tretje kategorije. Predvsem jih morajo obdržati na delu in jim 
zagotoviti drugo ustrezno delo ali delo s skrajšanim delovnim 
časom. Če delodajalec ne izpolni navedenih zahtev, mora 
delovnemu invalidu iz lastnih sredstev izplačevati nadome- 
stilo za čas čakanja na drugo ustrezno delo ali na delo 
s skrajšanim delovnim časom. Delodajalec ne more delov- 
nega invalida iz operativnih razlogov uvrstiti med presežne 
delavce. 

Zaradi navedenih obveznosti je med delodajalci opaziti odpor 
do zaposlovanja invalidov oziroma delavcev, pri katerih 
obstaja večja nevarnost invalidizacije, ki naj bi ga po nekate- 
rih predlogih zmanjšali z uvedbo kvotnega sistema. Po kvot- 
nem sistemu bi morali delodajalci, ki zaposlujejo manj invali- 
dov kot je poprečje med vsemi zaposlenimi v državi oziroma 
v določeni panogi dejavnosti, plačevati dodatne prispevke, 
oziroma bi delodajalci, ki zaposlujejo nadpoprečen delež 
invalidov, plačevali nižje prispevke. Takšna težnja je v nepo- 
srednem nasprotju z zahtevami, naj bi delodajalce, pri katerih 

je zaposlenih nadpoprečno število invalidov, obremenili 
z dodatnimi prispevki. 

Glede na navedeno bi bilo najbolj primerno, če bi namesto 
določanja dodatnih prispevkov, določili, da morajo deloda- 
jalci, pri katerih prihaja do večje stopnje invalidizacije, vklju- 
čiti delavce na delovnih mestih, na katerih zaradi narave dela 
praviloma ne morejo delati do dopolnitve minimalne starosti 
za pridobitev pravice do starostne pokojnine, v dodatno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, in iz lastnih sredstev 
plačevati prispevke za to zavarovanje. To bo možno potem, ko 
bo sprejet poseben zakon o prostovoljnem pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju. 

5. Državni zbor je predlagatelja zadolžil, naj prouči možnost 
uskladitve prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje tako, da republiški proračun čimprej prevzame izpla- 
čilo socialnih dajatev in s tem razbremeni gospodarstvo in 
prejemke aktivnih delavcev. 

Pri izvedbi navedenega predloga je nujno uskladiti stališča 
o vprašanju, katere od pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja so socialne dajatve, katere pa so pravice iz zava- 
rovanja. Po določbi 50. člena ustave je sistem pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja del socialnega zavarovanja in 
sodi v celovit sistem socialne varnosti v državi. 

Med pravicami iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
to je pri pravici do starostne pokojnine, do invalidske pokoj- 
nine, do družinske pokojnine, do predčasne pokojnine, do 
pravic na podlagi invalidnosti druge in tretje kategorije, do 
invalidnine za telesne okvare, do dodatka za pomoč in 
postrežbo, do dodatka za rekreacijo in do varstvenega 
dodatka k pokojnini, gre praviloma za skupno učinkovanje 
načela zavarovanja, oziroma vpliva vloženih prispevkov na 
višino pravice, ter načela solidarnosti in vzajemnosti, po kate- 
rem uveljavi pravice zavarovanec, ki ne more več pridobivati 
dohodka z aktivnim delom in je izpolnil pogoje za pridobitev 
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Celo pri odmeri starostne pokojnine, kjer je v največji meri 
razvidno razmerje med trajanjem zavarovanja in plačami ter 
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osnovami, od katerih so se obračunavali prispevki, in višino 
pokojnine, prevladuje načelo solidarnosti med še aktivno 
generacijo in uživalci pravic, ki je bistven element socialnega 
zavarovanja. Pri drugih pravicah je vpliv obdobja, v katerih je 
zavarovanec plačeval prispevke in višine plač ali osnov, od 
katerih so se obračunavali prispevki, še manj izražen. 

Po nekaterih stališčih naj bi med pravicami iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja imele naravo socialnih pravic: 

Zaradi prenosa na financiranje iz državnega proračuna upra- 
vičenci ne bi bili prizadeti, saj bi se jim navedene pravice še 
naprej zagotavljale. Razlika bi bila le v tem. da se sredstva za 
zagotavljanje teh pravic ne bi zbirala s prispevki zavarovancev 
in delodajalcev, temveč iz državnega proračuna. 
Po proučitvi navedenih predlogov je bilo ugotovljeno, da so 
pravice do invalidske pokojnine, do varstvenega dodatka 
k pokojnini, do invalidnine, do dodatka za pomoč in 
postrežbo in do nadomestil za zaposlene delovne invalide, 
temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja že ves čas od uvedbe socialnega zavarovanja na področju 
Republike Slovenije, zato bi bilo njihovo izločanje v nasprotju 
z varstvom pridobljenih pravic. 

Navedene pravice so tipične pravice iz zavarovanja za primer 
invalidnosti oziroma telesne okvare, ali pa so korektiv, ki 
vsakemu upokojencu zagotavlja vsaj minimalno socialno var- 
nost. 
Uživalci teh pravic in še aktivni zavarovanci so plačevali 
prispevke tudi za te pravice. 

Dejstvo, da višina prejemkov v navedenih zavarovalnih prime- 
rih ni v neposredni zvezi z vplačanimi prispevki, je v sedanjih 
razmerah težko izpostavljati. Kot pri vsakem zavarovanju tudi 
tu velja, da pravico pridobi le tisti, pri katerem dejansko pride 
do invalidnosti ali do drugega zavarovalnega primera. Verjet- 
nost nastopa takšnega zavarovalnega primera se upošteva pri 
določitvi prispevkov oziroma zavarovalnih premij. 
Glede na navedene ugotovitve je predlagatelj pripravil pred- 
log dopolnitve predloga zakona, po katerem je določeno, da 
državni proračun jamči za pravice, zagotovljene na podlagi 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanja. Će bi 
sredstva iz prispevkov zavarovancev in delodajalcev in sred- 
stva iz drugih virov (kapitalski sklad, stanovanjski sklad) ne 
zadoščala, bi se manjkajoča sredstva zagotovila iz državnega 
proračuna. Pri sofinanciranju pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja iz državnega proračuna ne bi posebej določali 
pravic, za financiranje katerih bi se porabila sredstva iz držav- 
nega proračuna. S tem bi se ta oblika prispevkov iz državnega 
proračuna razlikovala od kritja obveznosti republike za zago- 
tavljanje pravic, ki jih določene skupine oseb na podlagi 
posebnih predpisov pridobivajo pod ugodnejšimi pogoji ozi- 
roma v višjih zneskih, kot so določeni po zakonu o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju. 

6. Skladno s sklepom Državnega zbora so bile proučene 
možnosti za izplačevanje družinske pokojnine po umrlem 

* pravica do varstvenega dodatka, 
* pravica do invalidnine, 
* pravica do kmečke starostne pokojnine. 
* pravica do dodatka za pomoč in postrežbo in 
* po nekaterih stališčih celo pravice do nadomestil iz invalid- 
skega zavarovanja in invalidske pokojnine. 

Navedene pravice bo v letu 1995 v poprečju uživalo naslednje 
število upravičencev: 

zakoncu vdovam in vdovcem s pravico do starostne ali 
invalidske pokojnine na podlagi lastnega zavarovanja. 

Po določbi 199. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS št. 12/92, 5/94) lahko zavarovanec, 
ki izpolni pogoje za pridobitev dveh ali većih pokojnin v Repu- 
bliki Sloveniji, uživa le eno od njih po lastni izbiri. 

Zakonodajalec, to je Državni zbor Republike Slovenije ozi- 
roma poprejšnja skupščina, je doslej že večkrat obravnaval 
zahteve vdov, naj bi jim priznal pravico do izplačevanja dru- 
žinske pokojnine poleg pravice do osebne pokojnine, in jih 
zavrnil. Pri tem je bilo poudarjeno, da je pravica do družinske 
pokojnine izvedena iz zavarovanja umrlega za primer svoje 
smrti. Če umrli zavarovanec ni zapustil družinskih članov, 
oziroma so vsi njegovi družinski člani že preskrbljeni, po 
njegovi smrti ne pride do uveljavitve družinske pokojnine. 

Navedena ureditev izhaja iz načelne opredelitve, da je smoter 
pravice do družinske pokojnine zagotoviti socialno varnost 
nepreskrbljenim družinskim članom umrlega zavarovanca. 
Tisti družinski člani uhirlega zavarovanca, ki se sami preživ- 
ljajo, ker so še v delovnem razmerju, ker so se ponovno 
poročili ali ker imajo lastno starostno oziroma invalidsko 
pokojnino, niso upravičeni še do družinske pokojnine po 
umrlem zavarovancu. 

Socialna varnost vdov, ki poleg pogojev za pridobitev lastne 
starostne ali invalidske pokojnine izpolnjujejo tudi pogoje za 
pridobitev pravice do družinske pokojnine, se po zakonu 
zagotavlja tako, da se jim družinska pokojnina odmeri naj- 
manj v višini najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. 

Pri primerjavah z ureditvijo v drugih državah velja upoštevati 
drugačne načelne opredelitve, ki veljajo v njihovih sistemih 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja zlasti v zvezi 
z vprašanjem, ali se pokojnina izplačuje tudi upravičencem, ki 
so še zaposleni ali še imajo dohodke iz opravljanja določene 
dejavnosti. 

Pomembna razlika med temi sistemi in ureditvijo v Republiki 
Sloveniji je v tem, da v Republiki Sloveniji znaša družinska 
pokojnina za enega uživalca 70% pokojnine, ki bi šla umr- 
lemu, v drugih državah pa se praviloma odmeri v višini pri- 
bližno 50% pokojnine umrlega zavarovanca, saj se predpo- 
stavlja, da bi v primeru, če bi zavarovanec še živel, tudi sam 
porabil sorazmeren del svoje pokojnine. Tako v Danski znaša 
vdovska pokojnina 50% , v Nemčiji od 25% do 60%, v Franciji 

vrsta pravice število 
upravičencev 

znesek za leto 
1995 
(mio SIT) 

delež v 
odhodkih 
1995 

varstveni dodatek 54.310 5.480 1.7% 
kmečke starostne pokojnine 19.516 4.421 1,34% 
invalidnine 45.969 2.762 0,8% 
dodatki za pomoč in postrežbo 19.746 5.081 1,6% 
SKUPAJ 139.541 17.744 5,44% 
nadomestila iz invalidskega zavarovanja 22.526 6.934 2,3% 
invalidske jjokojnine 94.S48 50.351 15,29% 

VSE SKUPAJ 256.915 71.050 23.03% 
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52%. v Italiji 60% in v Avstriji do 60% dejanske ali predpostav- 
ljene pokojnine umrlega zavarovanca. 

Opazne so razlike v drugi smeri. V večini držav se namreč 
v primeru, da se z eno pokojnino preživljata oba zakonca, k tej 
pokojnini izplačujejo še dodatki za nepreskrbljenega družin- 
skega člana. 

Ocena finančnih posledic 
Po podatkih zavoda je v času od 1.4.1992 do 1.10.1994 uvelja- 
vilo pravico do odmere družinske pokojnine v višini najnižje 
pokojnine za polno pokojninsko dobo skupaj 670 družinskih 
upokojencev. 

Pri primerjavah slovenske ureditve z ureditvijo v drugih drža- 
vah je nujno upoštevati različne sisteme izplačevanja plač in 
pokojnin, in sicer število obrokov plač in pokojnin, ki se 
izplačajo v posameznem letu, ali se upokojencu, ki je še 
zaposlen, izplačuje tudi pokojnina, ter različne podlage za 
priznanje in odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, kot so: starost ob uveljavitvi pravice, določitev 
pokojninske osnove in določitev odstotka za odmero osnovne 
pokojnine, ki bi šla umrlemu zavarovancu ter odstotka te 
pokojnine, ki gre vdovi. 

Če bi sprejeli predlog, po katerem bi vdovi oziroma vdovcu 
pripadala poleg njene starostne ali invalidske pokojnine tudi 
družinska pokojnina po umrlem zakoncu, bi po oceni zavoda 
prišlo do naslednjih finančnih posledic: 

Med vsemi uživalci starostnih in invalidskih pokojnin, ki jih je 
bilo v marcu 1995 skupaj 354.802, jih približno 25% oziroma 
88.700 izpolnjuje tudi pogoje za pridobitev pravice do družin- 
ske pokojnine po umrlem zakoncu. Ob predpostavki, da bi 
poprečna družinska pokojnina navedenih upravičencev zna- 
šala toliko kot poprečje družinskih pokojnin, ki jih prejemajo 
sedanji upravičenci in je za marec 1995 znašalo po 36.741 SIT, 
bi znašal izdatek zavoda za družinske pokojnine, ki bi jih 
upravičenci prejemali poleg svojih starostnih ali invalidskih 
pokojnin: 

3.259 mio SIT na mesec oziroma 39.107 mio SIT na leto. 
Kljub temu, da znaša družinska pokojnina za enega uživalca 
70% starostne ali invalidske pokojnine, ki bi šla umrlemu 
zakoncu, je po ocenah zavoda tudi med skupno 81.716 uži- 
valci družinskih pokojnin približno 25% oziroma 20.341 takš- 
nih, ki so izbrali družinsko pokojnino namesto starostne ali 
invalidske pokojnine na podlagi lastnega zavarovanja. Ob 
predpostavki, da bi starostna ali invalidska pokojnina navede- 
nih upravičencev znašala toliko, kot znaša poprečje družin- 
skih pokojnin, bi se ob uvedbi pravice do izplačevanja pokoj- 
nine iz lastnega zavarovanja poleg družinske pokojnine po 
umrlem zavarovancu izdatki zavoda povečali za - 747 mio 
SIT na mesec oziroma za 8.968 mlo SIT na leto. 

V primeru, če bi bila sprejeta rešitev, po kateri se uživalcu 
starostne ali invalidske pokojnine izplačuje tudi določen del 
družinske pokojnine po umrlem zakoncu, bi bile finančne 
posledice odvisne od zgoraj navedenih zneskov in višine 
deleža družinske pokojnine po umrlem zakoncu. 

Za skupno 81.365 uživalcev družinskih pokojnin, ki v poprečju 
prejemajo družinske pokojnine v višini 75% starostnih ali 
invalidskih pokojnin umrlih zavarovancev, bi moral zavod 
v primeru, če bi bila sprejeta možnost za odmero družinske 
pokojnine v višini 100% pokojnine, ki bi pripadala umrlemu 
zavarovancu, poleg sedanjih obveznosti dodatno zagotoviti 
sredstva v višini 995.311 mio SIT na mesec oziroma 11.944 
mio SIT na leto. 

7. Pokojninsko in Invalidsko zavarovanje kmetov 

Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(I.iradpi.list RS št. 12/92 in 5/94) so kmetje obvezno vključeni 
v shbtcn sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
z načeloma enakimi pravicami in obveznostmi kot ostali zava- 

Število zavarovancev - kmetov in upokojencev - kmetov 

Po podatkih zavoda je bilo v letu 1994 pokojninsko in invalid- 
sko v poprečju zavarovanih 28.251 kmetov in članov kmečkih 
gospodarstev. Od tega je približno polovica kmetov, polovica 
pa članov kmečkih gospodarstev. 

Število pokojninsko in invalidsko zavarovanih kmetov se iz 
leta v leto manjša. Po podatkih zavoda je bilo v septembru 
1994: 

30.690 kmetov - aktivnih zavarovanccev; 
15.739 kmetov, ki so uveljavili pravico do pokojnine kot 
kmetje; 
17.984 kmetov - uživalcev kmečkih starostnih pokojnin; 
1.640 kmetov - borcev, uživalcev kmečkih starostnih po- 
kojnin. 

Iz navedenih podatkov je razvidno, da pride na skupno 35.636 
kmetov, ki uživajo pokojnine na podlagi samostojnega oprav- 
ljanja kmetijske dejavnosti le 30.690 kmetov, ki še plačujejo 
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Do 
izredno neugodnega razmerja med številom aktivnih zavaro- 
vancev - kmetov in številom upokojenih kmetov je prišlo 
predvsem zaradi določbe 195. člena zakona, po kateri kmet, ki 
dopolni minimalno starost in pokojninsko dobo pridobi pra- 
vico do pokojnine, ki se mu izplačuje tudi v primeru, če še 
naprej opravlja samostono kmetijsko dejavnost, oziroma ne 
izroči kmetije drugemu zavarovancu. V tem se položaj kmetov 
razlikuje od položaja delavcev in samostojnih podjetnikov 
- posameznikov ter drugih samozaposlenih zavarovancev, ki 
se jim pokojnina prične izplačevati šele po prenehanju delov- 
nega razmerja ali poklicnega opravljanja samostojne dejav- 
nosti. 

Na kmetiji, ki presega cenzus minimalnega katastrskega 
dohodka, se mora v obvezno pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje vključiti vsaj en član gospodarstva, če ni na tej kmetiji 
že kdo uživalec pokojnine, ki jo je pridobil kot kmet. Tudi na 
največjih kmetijah se zaradi navedene določbe potem, ko je 
kmet pridobil pravico do pokojnine, nihče ni dolžan pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovati. Glede na dejstvo, da je bilo 
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje uvedeno 1.1. 
1984 in je bilo takrat brez doplačila prispevkov priznano 
kmetom v pokojninsko dobo obdobje, v katerem so bili po 1. 
1.1972 vključeni v nekdanje starostno zavarovanje kmetov, je 
doslej pokojnine že uveljavila večina kmetov, ki so bili vklju- 
čeni v obvezno zavarovanje ob njegovi uvedbi. To pomeni, da 
na večini kmetij nekdo že uživa pokojnino, kar pomeni, da se 
na njih ni nihče dolžan pokojninsko in invalidsko zavarovati, 
čeprav se preživlja izključno z opravljanjem kmetijske dejav- 
nosti. 

Iz podatkov zavoda je ugotoviti, da iz leta v leto ostaja skupno 
število kmetov - aktivnih zavarovancev in kmetov - uživalcev 
pokojnine na približno isti ravni s tem, da se stalno zmanjšuje 
delež aktivnih zavarovancev in povečuje delež upokojencev. 
Teh neugodnih gibanj ni bilo mogoče popraviti niti z vrsto 
ugodnosti, ki se zagotavljajo kmetom in članom kmečkih 
gospodarstev, ki se vključijo v pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje. Med njimi so najpomembnejše naslednje. 

* Skladno s posebnim zakonom plačujejo kmetje samo pri- 
spevek zavarovanca v višini 15,5% prosto izbrane zavarovalne 
osnove najmanj v višini bruto zneska najnižje pokojninske 
osnove, če se zavarujejo za vse primere zavarovanje, oziroma 
v višini 13,3% najnižje zajamčene plače, če se zavarujejo za 
ožji obseg pravic. Prispevek delodajalca, ki se obračunava 
v enaki višini, se za kmete plačuje iz državnega proračuna. Za 
leto 1994 je znašal skupen znesek prispevka delodajalca za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov, ki ga je zavod 
obračunal državnemu proračunu za poprečno število 28.251 
zavarovanih kmetov 1.123,305.321,28 SIT. 

* Po posebnem zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom 
zmanjšani ali odpisani prispevki v primerih elementarnih 
nesreč štejejo za plačane, je zavod v letu 1994 kmetom odo- 
bril odpis prispevkov v skupnem znesku 309,2 mio SIT. 
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V primerih, v katerih je zavod kmetom odobril odpis prispev- 
kov, se jim obdobja, za katera so bili prispevki odpisani, 
štejejo v pokojninsko dobo. 

Zavod pa je v drugi polovici leta 1994 prejel še veliko število 
zahtevkov za odpis prispevkov kmetom, ki bi jih moral 
ugodno rešiti, vendar zaradi pomanjkanja sredstev o njih ni 
odločil. V teh primerih kmetje ravno tako niso plačali prispev- 
kov, kot če bi jim zavod dovolil odpis prispevkov, razlika je le 
v tem, da se jim za ta čas ne šteje pokojninska doba. Po 
spremembah in dopolnitvah navedenega zakona, bo republi- 
ški prorrčun plačal zavodu prispevke za kmete, ki bi bili v letu 
1994 upravičeni do odpisa ali zmanjšanja prispevkov, pa jim 
zavod tega ni dovolil. Ta znesek bo predvidoma znašal do 500 
mio SIT. 

* Če se zavarovanci - kmetje zavarujejo za ožji obseg pra- 
vic, nimajo pravice do odmere pokojnine od najnižje pokoj- 
ninske osnove, pravice do varstvenega dodatka k pokojnini, 
pravice do invalidnine za telesno okvaro, pravice do dodatka 
za pomoč in postrežbo in pravic, ki so sicer zagotovljene 
delovnim invalidom II. in III. kategorije invalidnosti. 

Ne glede na to, tudi znanje velja, da se jim pokojnina ne more 
odmeriti v znesku, ki bi bil nižji od 35% najnižje pokojninske 
osnove, slepi zavarovanci oziroma upokojenci pa imajo pra- 
vico do dodatka za pomoč in postrežbo. 

Zavod obračuna državnemu proračunu razliko med skupnim 
zneskom pokojnin, ki so odmerjene v zajamčenem znesku 
v višini 35% najnižje pokojninske osnove in skupnim zneskom 
navedenih pokojnin, ki bi uživalcem šel na podlagi njihovih 
zavarovalnih osnov in pokojninske dobe. Za leto 1994 je 
zavod na tej podlagi državnemu proračunu obračunal obvez- 
nost za 6.883 uživalcev - v skupnem znesku 573,366.678 
SIT. 

Iz navedenih razlogov bi bil utemeljen predlog, naj se kmetu 
prične izplačevati pokojnina pod pogojem, da se na kmetiji, 
na kateri je bil zavarovan do upokojitve, nekdo pokojninsko in 
invalidsko zavaruje na podlagi samostojnega opravljanja 
kmetijske dejavnosti. Pri tem ni nujna predaja kmetije v lastni- 
štvo oziroma v posest. 

8. Državni zbor je predlagatelja zadolžil, naj prouči možnost 
vštetja posebne pokojninske dobe materam za vsakega 
iivorojenega otroka in pripravi ustrezne rešitve. 

V večini evropskih držav, kjer je pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje oblikovano po načelu medgeneracijske pogodbe 
in kjer je višina pokojnine odvisna od dopolnjene pokojninske 
dobe, se materam za vsakega otroka prizna v pokojninsko 
dobo določeno obdobje, v katerem zaradi varstva ali nege 
otroka niso bile v delovnem razmerju ali zavarovane na drugi 
podlagi. 

V veljavnem zakonu ni splošne določbe, po kateri bi se mate- 
ram štelo v pokojninsko dobo določeno obdobje po rojstvu 
otroka, v katerem niso bile vključene v pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje. Posredno pa se tudi po slovenskih predpisih 
večini mater upošteva določeno obdobje po rojstvu otroka 
v zavarovalno dobo. Materam, ki so bile ob rojstvu otroka 
v delovnem razmerju, se šteje v zavarovalno dobo ves čas 
porodniškega dopusta in dopusta za nego otroka, do kate- 
rega so upravičene po predpisih o delovnih razmerjih. Cas 
porodniškega dopusta se šteje v zavarovalno dobo tudi dru- 
gim materam, ki so bile ob rojstvu otroka vključene v pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje. Delavkam, ki po poteku 
dopusta za nego in varstvo otroka, ki zaradi zdravstvenih 
razlogov rabi posebno varstvo in nego, delajo s polovičnim 
delovnim časom, se to obdobje upošteva v zavarovalno dobo 
kot, če bi delale s polnim delovnim časom. 

Po veljavnem zakonu pridobijo ženske pravico do starostne 
pokojnine pri pet let nižji starosti kot moški. 

Zaradi navedene ugodnosti je kljub dejstvu, da je med vsemi 
zavarovanci manj žensk kot moških, in da številne ženske 

namesto svoje starostne pokojnine izberejo družinsko pokoj- 
nino po pokojnem zakoncu, po podatkih zavoda med vsemi 
starostnimi upokojenci 138.076 žensk in le 112.865 moških. 
Poprečna pokojninska doba starostnih upokojenk je 29 let in 
3 mesece, poprečna pokojninska doba starostnih upokojen- 
cev pa 35 let in 3 mesece. Razlika med številom starostnih 
upokojencev in starostnih upokojenk gre deloma na račun 
dejstva, da ženske v poprečju dlje uživajo pokojnino, saj 
pridobijo to pravico pet let prej kot moški, nato pa v poprečju 
doživijo za šest let večjo starost od moških. Vendar je po 
podatkih zavoda razlika očitna tudi pri novih upokojitvah. 
Tako se je v letu 1994 starostno upokojilo 3.609 žensk in le 
3.438 moških. 

Med uživalci družinskih pokojnin je velika večina vdov. 
Nasprotno pa je med vsemi invalidskimi upokojenci 61% 
moških in le 39% žensk. 

Ženskam se pokojnina odmeri v višjem odstotku pokojninske 
osnove kot moškim: 

* za 15 let pokojninske dobe se ženski odmeri starostna 
pokojnina v višini 40% pokojninske osnove, moškemu pa 
v višini 35% 
* za 20 let pokojninske dobe se ženski odmeri starostna 
pokojnina v višini 55% pokojninske osnove, moškemu pa 
v višini 45% 
* za 35 let pokojninske dobe se ženski odmeri starostna 
pokojnina v višini 85% pokojninske osnove, moškemu pa 
v višini 75% 

Ob predpostavki, da so navedene razlike skladne z ustavno 
zagotovljenim načelom enakopravnosti ne glede na spol, in 
z direktivami Sveta Evrope o prepovedi vsakega razlikovanja 
pri pogojih in pri odmeri pravic iz socialnega zavarovanja 
glede na spol, je te razlike možno utemeljiti le s tem, da 
predstavljajo varstvo materinstva, ki je tudi zagotovljeno 
z ustavo in mednarodnimi sporazumi. Pri tem so izenačene 
vse zavarovanke, ne glede na število otrok, ki so jih rodile in 
vzgojile. 

V državah, kjer se materam za vsakega otroka priznava dolo- 
čeno obdobje v pokojninsko dobo, se ženske praviloma upo- 
kojijo pod enakimi pogoji kot moški. Tudi njihove pokojnine 
za enako pokojninsko dobo ter plače oziroma prispevke se 
odmerijo enako kot moškim. Zato bi bilo tudi v slovenskem 
sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja možno 
posebej nagrajevati materinstvo s priznavanjem določenega 
obdobja zavarovalne dobe za vsakega živorojenega otroka le 
v primeru, če bi na splošno izenačili pogoje in način odmere 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja za žen- 
ske in moške. Na ta način ne bi prišlo do dodatnih odhodkov 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, saj bi se sredstva 
za zagotavljanje večjih pravic zavarovankam z več otroci, 
pokrila s tem, da bi se zavarovanke brez otrok izenačile 
z zavarovanci. 

Če bi materam za vsakega otroka priznali po dve leti pokojnin- 
ske dobe, ne da bi izenačili položaj zavarovancev in zavaro- 
vank pri pridobivanju in odmeri pravic iz pokojninskega zava- 
rovanja, bi se odhodki zavoda povečali. Ob predpostavki, da 
so zavarovanke v poprečju rodile po dva otroka, bi se odhodki 
za izplačevanje starostnih pokojnin, ki jih je za marec 1995 
prejelo 138.076 upokojenk in so v poprečju znašale po 44.252 
SIT, povečali za 335 mio SIT na mesec, oziroma za 4.017 mio 
SIT na leto. 

9. Državni zbor je predlagatelja zadolžil, naj vključi določbo, 
s katero bo političnemu zaporniku pri ponovni odmeri pokoj- 
nine le-to odmerjal iz delovnega statusa, ki ga je imel bivši 
zapornik pred izrekom kazni oziroma odvzemom prostosti. 

Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se 
pokojnina odmerja od pokojninske osnove v višini valorizira- 
noga poprečja plač ali zavarovalnih osnov, od katerih je bil 
zavarovanec pokojninsko in invalidsko zavarovan v času po 1. 
1.1970. Pri tej odmeri se ne upošteva vrsta oziroma kategorija 
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delovnega mesta, strokovna izobrazba, zavarovalni razred ali 
druge okoliščine, povezane z delovnim statusom posamez- 
nega zavarovanca. 

Pokojnina je po splošnih načelih nadaljevanje plače, ki jo je 
zavarovanec prejemal, dokler ie bil še zaposlen. Glede na to, 
bi se pokojnina ponovno odmerila nekdanjemu političnemu 
obsojencu, ki bi se mu zaradi rehabilitacije izplačal poračun 
plač za obdobje, ki se lahko upošteva pri izračunu pokojnin- 
ske osnove. 

'Skladno z določbo 169. člena veljavnega zakona bi se lahko 
nekdanjemu političnemu obsojencu ne glede na dejanska 
izplačila plač ali zavarovalnih osnov, priznala pravica do 
ugodnejših pogojev za priznanje pravice do pokojnine ali do 
višje odmere pravice, če bi bilo tako določeno z zakonom 
o popravi krivic ali z drugim zakonom. 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

1. Amandma za nov 1. a člen: 

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

»1. a člen 

V 2. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju (Ur. I. RS št.12/92 in S/94 - v nadaljnjem besedilu: zakon) 
se drugi in tretji odstavek nadomestita s tremi novimi 
odstavki, ki se glasijo: 

»V zavarovanje po tem zakonu se lahko prostovoljno vklju- 
čijo tudi osebe, ki niso obvezno zavarovane. 

Osebe, ki so vključene v obvezno zavarovanje, se lahko 
prostovoljno zavarujejo za dodaten obseg pravic v skladu 
s tem zakonom. 

Poleg zavarovanja po tem zakonu se lahko v skladu 
s posebnim zakonom uvedejo tudi različne oblike dodatnih 
zavarovanj.« 

Obrazložitev 

Po predloženem amandmaju bi zaradi večje jasnosti besedila 
ločili prostovoljno vključitev v obvezno zavarovanje od mož- 
nosti prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic 
tistih zavarovancev, ki so sicer obvezno zavarovani. Prosto- 
voljno zavarovanje za dodaten obseg pravic se v amandmajih 
k predlogu zakona natančneje ureja, in sicer s predlagano 
dopolnitvijo 25. člena zakona in novim poglavjem »Sklad 
prostovoljnega zavarovanja«. 

V tretjem odstavku 2. člena veljavnega zakona pa predlagamo 
črtanje navajanja nosilcev dodatnih zavarovanj, in izrecno 
določamo, da se ta določba nanaša le na ureditev prostovolj- 
nega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v posebnem 
zakonu, ne pa na ureditev drugih zavarovanj, ki so predmet 
predpisov o zavarovalništvu. 

2. Amandma za nov 1. b člen: 

Za 1. a členom se doda nov 1. b člen, ki se glasi: 

»1. b člen 

Prva alinea 11. člena se spremeni tako, da se glasi: 

»— kot samostojni podjetniki posamezniki po zakonu 
o gospodarskih družbah opravljajo pridobitno dejavnost kot 
svoj edini ali glavni poklic;« 

Obrazložitev 

S predloženim amandmajem je besedilo 11. člena zakona 
terminološko usklajeno z besedilom sedmega odstavka 1. 
člena zakona o gospodarskih družbah, v katerem je določeno, 
da je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno 
dejavnost kot svojo izključno dejavnost, samostojni podjetnik 
posameznik. 

Ohranja se dosedanja omejitev, da se obvezno vključi v pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje le tisti samostojni podjetnik 
posameznik, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejav- 
nost kot svoj edini ali glavni poklic. V 14. členu zakona je že 
določeno, da se šteje, da fizična oseba opravlja samostojno 
dejavnost kot edini poklic, če ni v delovnem razmerju, če ne 
opravlja druge dejavnosti, na podlagi katere je že zavarovan 
s polnim delovnim časom, ali ni na rednem šolanju. Samo- 
stojno opravljanje pridobitne dejavnosti velja za glavni poklic, 
če je fizična oseba poleg tega v delovnem razmerju s polovico 
ali z manj kot polovico polnega delovnega časa in ni na 
rednem šolanju. 

Navedena sprememba je nujna, ker se po sprejemu zakona 
o gospodarskih družbah pojavljajo vprašanja, ali je pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje sploh še obvezno za nekdanje 
obrtnike, samostojne trgovce, gostince, prevoznike in druge 
osebe, ki so po navedenem zakonu postali samostojni podjet- 
niki posamezniki, ki v zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju niso izrecno navedeni med osebami, ki so vklju- 
čene v obvezno zavarovanje. 

3. Amandma k 1. členu: 

V 1. členu se črta besedilo:»o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Ur. I. RS, it. 12/92 in 5/94 - v nadaljnjem 
besedilu: zakon). 

Obrazložitev 

Amandma je redakcijskega značaja in je pogojen s spreje- 
mom amandmaja za nov 1. a člen. 

4. Amandma za nov 1.č člen: 

Za 1. členom se doda novi 1.č člen, ki se glasi: 

»1. č 

Za 15. členom se doda nov 15. a člen, ki se glasi: 

»15. a člen 

Obvezno se zavarujejo učenci, ki so v učnem razmerju in se 
na podlagi sklenjene učne pogodbe poklicno izobražujejo 
pri delodajalcu.« 

Obrazložitev 

V predlogu zakona o poklicnem izobraževanju je sprejeto 
načelno stališče, naj bi se učencu v času trajanja učnega 
razmerja zagotavljale pravice iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 

Ker se lahko obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
uvede le z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju, je izvedba navedenega stališča možna le tako, da se 
zakon o pokojninskem In invalidskem zavarovanju dopolni 
z določbo, v kateri bo urejeno obvezno zavarovanje učencev 
v učnem razmerju. 

Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje učenca 
v učnem razmerju bi plačeval izplačevalec njegove mesečne 
nagrade. V praksi bo prispevke plačeval mojster oziroma 
delodajalec, pri katerem bi bil učenec v učnem razmerju, del 
prispevka (praviloma polovica) pa bi se plačeval iz državnega 
proračuna. 
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Osnova za obračun prispevka bi bila mesečna nagrada. 
Skladno s splošnimi opredelitvami v 232. členu zakona bi 
osnova za obračunavanje prispevkov ne mogla biti nižja od 
zneska najnižje zajamčene plače. Ker bi se čas šolanja všteval 
v zavarovalno dobo v polovičnem trajanju, bi tudi najnižja 
osnova znašala le polovico zajamčene plače, kakršna je dolo- 
čena za delo s polnim delovnim časom. 

5. Amandma k 5. členu: 

Besedilo 5. člena se nadomesti z naslednjim besedilom: 

»V 25. členu se črta dosedanji tretji odstavek in dodajo novi 
tretji, četrti in peti odstavek, ki se glasijo: 

»Za izvajanje prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg 
pravic zavod ustanovi pravno osebo, skladno z zakonom 
o gospodarskih družbah. 

Zavod jamči za obveznosti sklada prostovoljnega zavarova- 
nja do vrednosti vloženega kapitala. 

Zavod določi primere, v katerih se uvede prostovoljno zava- 
rovanje za dodaten obseg pravic. Zavarovalne premije in 
pogoji za pridobitev pravic se določijo s pogodbo, ki jo na 
podlagi splošnega akta pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka skleneta zavarovanec in pravna oseba iz prejš- 
njega odstavka.« 

Obrazložitev 

Zaradi stališč, ki so bila sprejeta ob prvi obravnavi predloga 
zakona o zavarovalnicah, je bilo v predlogu za prvo obravnavo 
tega zakona predlagano črtanje določbe 25. člena zakona, 
v kateri je bilo urejeno prostovoljno zavarovanje za dodaten 
obseg pravic, ki ga izvaja zavod. 

V kasnejših obravnavah predloga zakona o zavarovalnicah je 
bilo to stališče spremenjeno tako. da zavod lahko še naprej 
izvaja prostovoljno zavarovanje za dodaten obseg pravic pod 
pogojem, da v določenem roku uskladi poslovanje tega zava- 
rovanja z zakonom o zavarovalnicah. 

Zavod je že pričel izvajati prostovoljno zavarovanje za doda- 
ten obseg pravic, zato bi ukinitev zakonske podlage za to 
obliko zavarovanja poleg drugih posledic prizadela tudi pra- 
vice oseb, ki so se že vključile v to zavarovanje. 

V tem amandmaju se predlagajo nujne dopolnitve sedanje 
ureditve. 

Glede na navedeno dopolnitev je predložen tudi amandma za 
nov 31. a člen 

6. Amandma za nov 6. a člen: 

Za 6. členom se doda nov 6. a člen, ki se glasi: 

6. a člen 

Besedilo četrte alineje 46. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 
»— boni, odpravnine, prejemki zaradi upokojitve ali priprave 
na upokojitev, del plač in drugih prejemkov iz delovnega 
razmerja, s katerimi so bile vplačane delnice za notranji 
odkup ali za večanje lastniškega kapitala pri izplačevalcu 
v postopku lastninskega preoblikovanja; 

Obrazložitev 
V sedanjem 46. členu zakona je določeno, da se za izračun 
pokojninske osnove ne štejejo prejemki, izplačani delavcu 
mimo osnov in meril, ki sicer veljajo za delitev plač (delnice, 
obveznice, boni, prejemki zaradi upokojitve ali priprave na 
upokojitev, idr.). 

Pri izvajanju te določbe prihaja do vprašanj, kdaj se šteje, da 
so delnice in drugi vrednostni papirji, ki jih prejmejo delavci, 
izplačani delavcu mimo osnov in meril, ki sicer veljajo za 

delitev plač. Nesporno je le to, da se del plače, ki je bila 
delavcu dejansko izplačana, vendar je kasneje z njim kupil 
obveznice ali jih porabil za nakup drugih dobrin, upošteva pri 
izračunu pokojninske osnove. 

Vprašanja se pojavljajo v primerih, ko podjetja v postopku 
lastninskega preoblikovanju izdajo svojim delavcem delnice 
za notranji odkup. V nekaterih podjetjih delavcem v postopkih 
internega lastninjenja izdajajo delnice in obveznice v izredno 
velikih zneskih. Ce bi se navedeni zneski upoštevali v deset- 
letno poprečje plač, ki se upošteva pri odmeri pokojnine, bi 
prišlo do oškodovanja pokojninskega sklada. Zavarovanci, ki 
so po trideset in več let zavarovanja prejemali nizke plače, od 
katerih so bili obračunani nizki prispevki, z upoštevanjem 
izredno visokih izplačil v vrednostnih papirjih pri izračunu 
najugodnejšega desetletnega poprečja plač, pridobijo pra- 
vico do pokojnine, ki ni sorazmerna s njihovimi prispevki. 
Glede na določbo 159. člena, po kateri se pokojnine usklaju- 
jejo največ do določenega razmerja med poprečno starostno 
pokojnino za polno dobo in poprečno plačo, bi se zaradi 
visokih pokojnin delavcev, ki so jim bile izdane delnice 
v postopkih internega lastninjenja, sorazmerno manj uskla- 
dile vse pokojnine. 

Pri izplačevanju plač v denarju praviloma ne prihaja do tolikš- 
nih nesorazmerij, ker jih delodajalec izplača le iz likvidnih 
sredstev oziroma iz tistega dela prihodka, ki ga lahko pogreši 
pri svojem poslovanju oziroma ga ne misli reinvestirati. Pri 
izplačilih plač v delnicah ni te omejitve, saj delnice ostanejo 
v podjetju, in se zato ne zmanjšajo njegova sredstva. 

S tega vidika prenos dela dobička podjetja v delnice le-tega 
podjetja ni osebna poraba delavcev, četudi je izplačan kot del 
njihovih plač. Del njihove osebne porabe bo praktično postal 
šele potem, ko bodo od teh delnic prejeli dividende. Divi- 
dende pa po svoji naravi niso plače, temveč dohodki od 
lastnine. 

Po temeljnem načelu, ki je izraženo v določbi tretjega 
odstavka 5. člena zakona, se sredstva za izplačilo pokojnin in 
drugih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
štejejo za sredstva osebne porabe. Glede na to se tudi pri 
odmeri pokojnin lahko upoštevajo le plače, ki so izplačane 
kot del prihodkov, ki ga delodajalec ne namenja za svoje 
poslovanje in za investicije, temveč za osebno porabo delav- 
cev, ki jih zaposluje. 

Glede na navedeno je predložen amandma, s katerim bi se 
spremenila določba 46. člena zakona tako, da se del plač in 
drugih prejemkov iz delovnega razmerja, ki se izplača v delni- 
cah za notranji odkup pri izplačevalcu plače, ki je v postopku 
lastninskega preoblikovanja, ne upošteva pri izračunu pokoj- 
ninske osnove. 

7. Amandma za nov 11. a člen: 

Za 11. členom se doda nov 11. a člen, ki se glasi: 

»11. a člen 

Za prvim odstavkom 78. člena se doda nov drugi odstavek, 
ki se glasi: 

»Ne glede na določbo 184. člena tega zakona ima pravico 
do družinske pokojnine otrok, ki je v učnem razmerju na 
podlagi učne pogodbe.« 

Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, 
četrti in peti odstavek.« 

Obrazložitev 

Dopolnitev 78. člena zakona je nujna zaradi uskladitve 
z določbo 184. člena zakona, v kateri je določeno, da se ne 
izplačuje pokojnina uživalcu, ki na območju Republike Slove- 
nije prične opravljati dejavnost, na podlagi katere je zavaro- 
van. Če bi jih posebej ne izvzeli, bi otroci, ki uživajo družinsko 
pokojnino po umrlem staršu, izgubili pravico do izplačevanja 
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družinske pokojnine v ćasu učnega razmerja. Glede na to, da 
bi bile vajeniške nagrade praviloma manjše od družinske 
pokojnine, do katere bi bili sicer upravičeni, bi bilo otrokom, 
ki so upravičeni do družinske pokojnine, praktično onemogo- 
čeno vključevanje v vajeniško razmerje, oziroma bi bili materi- 
alno prizadeti, če bi vstopili v to obliko rednega izobraževa- 
nja. 

8. Amandma za nov 11. b člen: 

Za 11. a členom se doda nov 11. b člen, ki se glasi: 

»11. b člen 

Na koncu 131. člena se za besedo »časom« postavi vejica in 
doda besedilo: »vendar pa nadomestilo lahko znaša največ 
50% najvišje pokojninske osnove.« 

Obrazložitev 

Po določbi 131. člena zakona se nadomestilo plače zaradi 
dela s skrajšanim delovnim časom odmeri v višini razlike med 
plačo, ki jo zavarovanec prejema za krajši delovni čas in 
plačo, ki bi jo dobival, če bi opravljal isto delo s polnim 
delovnim časom. 

S predloženim amandmajem bi se izognili nesorazmerjem, do 
katerih prihaja pri odmeri nadomestil zaradi dela s krajšim 
delovnim časom pri zavarovancih z najvišjimi plačami. Pri tem 
se upošteva predpostavka, da nobena pravica iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja ne more presegati zneska 
najvišje pokojninske osnove. 

V določbi 137. člena zakona ie sicer že določeno, da se 
omejitve po določbah o najvišji in najnižji pokojninski osnovi 
uporabljajo tudi za ugotovitev osnove za izračun denarnih 
nadomestil, do katerih so upravičeni zavarovanci s preostalo 
delovno zmožnostjo, med njimi tudi upravičenci do denar- 
nega nadomestila zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, 
vendar je zavod v nekaterih primerih izplačeval oziroma 
refundira! sredstva za izplačevanje nadomesti plače zaradi 
dela s krajšim delovnim časom, ki so skupaj s plačo za 
dejansko delo, presegale znesek najvišje pokojninske osnove. 

9. Amandma k 13. členu: 

13. člen se spremeni tako, da se glasi: 
»13. člen 

V drugem odstavku 160-čiena se besedilo »ugotovljen 
porast plač, ki še ni bil upoštevan« nadomesti z besedilom 
»ugotovljeno gibanje plač. ki še ni bilo upoštevano«. 

Obrazložitev 

Amandma pomeni usklajevanje pokojnin s plačami na ta 
način, da se upoštevajo tako pozitivna kot negativna gibanja 
plač. 

10. Amandma za nov 19. a člen: 

Za 19. členom se doda nov 19. a člen, ki se glasi: 

»19. a člen 

V 204. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odsta- 
vek, ki se glasi: 

»Učencem iz 15. a člena tega zakona se učna doba upo- 
števa v zavarovalno dobo tako, da se dvanajst mesecev 
učnega razmerja šteje za šest mesecev zavarovalne dobe.« 

Obrazložitev 

Če bo sprejet amandma za nov 15. a člen, s katerim bo 
določeno, da so učenci v učnem zavarovanju vključeni 
v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je v zakonu 

nujno določiti, ali se učno razmerje upošteva v zavarovalno 
dobo s polnim delovnim časom, ali se ugotavlja dejansko 
trajanje praktičnega dela. 

Glede na stališča, ki so bila oblikovana pri pripravi predloga 
zakona o poklicnem šolanju, se učno razmerje upošteva 
v zavarovalno dobo v polovičnem trajanju. Dvanajst mesecev 
učnega razmerja, to je eno šolsko leto z upoštevanjem počit- 
nic, bi se upoštevalo kot šest mesecev zavarovalne dobe. 

11. Amandma za nov 20. a člen: 

Za 20. členom se doda nov 20. a člen, ki se glasi: 

»20. a člen 

V prvem odstavku 220. člena se besedilo »1/12 letnih odhod- 
kov sklada« nadomesti z besedilom »30% planiranih meseč- 
nih odhodkov zavoda za izplačilo pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja.« 

Obrazložitev: 

Glede na to, da za zagotavljanje pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, ki se zagotavljajo skladno z zako- 
nom, jamči proračun Republike Slovenije, zavod ne potrebuje 
obveznih rezervnih sredstev v višini poprečnih mesečnih 
odhodkov zavoda. Za nemoteno poslovanje zavoda po dose- 
danjih izkušnjah zadoščajo rezervna sredstva v višini 30% 
planiranih mesečnih odhodkov, s katerimi je možno pokriti 
izpade sredstev, do katerih pride ob uskladitvah pokojnin ali 
zaradi nihanja v rasti plač in s tem povezanih prilivov prispev- 
kov za financiranje zavarovanja. 

Glede na navedeni namen morajo biti navedena sredstva 
likvidna tako, da jih je v primeru potrebe možno takoj upora- 
biti. 

V primeru, če se navedena določba sedaj veljavnega zakona 
ne spremeni tako, kot je predloženo, bi bilo nujno takoj 
zagotoviti zavodu sredstva, ki mu sedaj manjkajo za izpopol- 
nitev obveznega rezervnega sklada do zakonskega mini- 
muma. Ob koncu januarja 1995 je ta razlika znašala preko 18 
milijard SIT. Ta sredstva bi bilo nujno zagotoviti v državnem 
proračunu za leto 1995, oziroma povečati skupno stopnjo 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od seda- 
njih 31% brutto plače oziroma zavarovalne osnove na 35%. 

12. Amandma za nov 20. b člen: 

Za novim 20. a členom se doda nov 20. b člen, ki se glasi: 

»20. b člen 

V 221. členu se črta beseda »praviloma« in se dodajo novi 
drugi, tretji In četrti odstavek, ki se glasijo: 

»V finančnem načrtu se opredelijo sredstva, ki jih zagotavlja 
proračun Republike Slovenije za zagotavljanje pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kadar drugi pri- 
hodki zavoda ne zadostujejo za zagotavljanje navedenih 
pravic. 

Finančni načrt sprejme Skupščina zavoda po predhodnem 
soglasju Vlade Republike Slovenije. 

Državni zbor Republike Slovenije obravnava finančni načrt 
zavoda ob obravnavi in sprejemanju proračuna Republike 
Slovenije.« 

Obrazložitev 

Po določbi 5. člena zakona zagotavljajo sredstva za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje zavarovanci, delodajalci in 
Republika Slovenija. 
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Dočim so obveznosti zavarovancev in delodajalcev za zago- 
tavljanje sredstev za uresničevanje pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja podrobno urejene v osmem delu 
zakona, pa v zakonu ni nikjer opredeljena obveznost Repu- 
blike Slovenije za zagotavljanje sredstev za kritje pravic po 
splošnih predpisih. V 219., 227. in 241. členu zakona so sicer 
opredeljene obveznosti Republike Slovenije za zagotavljanje 
sredstev za uresničevanje pravic, ki so jih pod ugodnejšimi 
pogoji oziroma v višjih zneskih skladno s posebnimi predpisi 
uveljavile nekatere skupine zavarovancev. Vendar s tem ni 
opredeljeno v Ustavi določeno načelo, da država jamči za 
zagotavljanje z zakonom določenih pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. To načelo je postalo aktualno ob 
koncu leta 1994, ko je bilo ob obravnavi proračunskega 
memoranduma za leto 1995 ugotovljeno, da brez prispevka 
proračuna ne bo možno zagotoviti pravic, določenih z za- 
konom. 

Sredstva za kritje dela sredstev za zagotavljanje pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih ni možno 
pridobiti iz prispevkov delodajalcev in zavarovancev, je nujno 
predvideti v vsakoletnem državnem proračunu. Zato je v tej 
določbi opredeljena povezava med sprejemanjem finančnega 
načrta zavoda, v katerem se ugotovi del sredstev, ki jih je 
nujno zagotoviti v državnem proračunu, in sprejemanjem 
državnega proračuna. Hkrati je določena tudi nadzorna vloga 
Vlade Republike Slovenije kot predlagateljice državnega pro- 
računa in Državnega zbora, ki mu morajo biti pred sprejemom 
državnega proračuna predočene vse njegove sestavine, 
vključno z delom, predvidenim za financiranje pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. 

13. Amandma za nov 20. c člen: 

Za novim 20. b členom se doda nov 20. c člen, ki se glasi: 

»20. c člen 

V 228. členu se za četrtim dodata nova peti in šesti odsta- 
vek, ki se glasita: 

»Osnova za plačevanje prispevkov za zavarovance iz 15. 
a člena tega zakona je mesečna nagrada učenca v učnem 
razmerju, povečana za davke in prispevke po stopnji iz 44. 
člena tega zakona. 

Osnova iz prejšnjega odstavka ne more biti nižja od polo- 
vice zneska zajamčene plače.« 

Obrazložitev 

Novi 20. c člen je odvisen od sprejema amandmaja za novi 1.č 
člen, to je od amandmaja, ki se nanaša na obvezno zavarova- 
nje učencev v učnem razmerju. 

Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje učenca 
v učnem razmerju bi plačeval izplačevalec njegove mesečne 
nagrade. V praksi bo prispevke plačeval mojster oziroma 
delodajalec, pri katerem bi bil učenec v učnem razmerju, del 
prispevka (praviloma polovica) pa bi se plačeval iz državnega 
proračuna. 

Osnova za obračun prispevka bi bila mesečna nagrada. 
Osnova ne bi mogla biti nižja od zneska najnižje zajamčene 
plače. Ker bi se čas šolanja všteval v zavarovalno dobo v polo- 
vičnem trajanju, bi tudi najnižja osnova znašala le polovico 
zajamčene plače, kakršna je določena za delo s polnim delov- 
nim časom. 

14. Amandma za nov 20.Č člen: 

Za novim 20. c členom se doda nov 20.Č člen, ki se glasi: 

»20. č člen 

Drugi odstavek 229. člena se nadomesti z naslednjim bese- 
dilom: 

»V osnovo za izplačevanje prispevkov iz prve, druge in tretje 
alinee 224. člena tega zakona se ne vštevajo nadomestila iz 
invalidskega zavarovanja in prejemki iz 46. člena tega za- 
kona.« 

Obrazložitev 

Glede na načelno opredelitev, da se prispevki obračunajo od 
plač, osnov ali drugih prejemkov, ki se upoštevajo pri izra- 
čunu pokojninske osnove, je v tem amandmaju predloženo, 
naj se v 229. členu namesto navajanja prejemkov, od katerih 
se ne obračunavajo prispevki, določi, da se prispevki ne 
obračunajo od prejemkov, ki se skladno z 46. členom zakona 
ne upoštevajo pri izračunu pokojninske osnove. Izjeme, to so 
nadomestila iz invalidskega zavarovanja, ki se upoštevajo pri 
izračunu pokojninske osnove, vendar se od njih ne obračuna- 
vajo prispevki, so izrecno navedene. 

15. Amandma za nov 31. a člen: 

Za 31. členom se doda nov 31. a člen, ki se glasi: 

»31. a člen 

Za 252. členom se doda novo V. poglavje z naslovom »Sklad 
prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic« in 
nova 252. a in 252. b, ki se glasita: 

* 

»252. a člen 

Sklad prostovoljnega zavarovanja za dodaten obseg pravic 
(v nadaljnjem besedilu: sklad dodatnega zavarovanja), je 
pravna oseba, ki posluje kot delniška družba v skladu 
z določbami tega zakona, zakona o gospodarskih družbah in 
zakona o zavarovalnicah. 

Firma sklada dodatnega zavarovanja je: »Sklad prostovolj- 
nega zavarovanja za dodaten obseg pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, d. d«. 

Sedež sklada dodatnega zavarovanja je v Ljubljani.« 

252. b člen 

Organi sklada dodatnega zavarovanja so skupščina, nad- 
zorni svet in direktor. 

Skupščina šteje petnajst članov, nadzorni svet pa pet 
članov. 

Člane skupščine in nadzornega sveta imenuje Skupščina 
zavoda. 

Sklad dodatnega zavarovanja zastopa in njegovo poslova- 
nje vodi direktor, ki ga na podlagi javnega razpisa in 
s soglasjem Skupščine zavoda imenuje skupščina sklada 
dodatnega zavarovanja. 

Sklad dodatnega zavarovanja ima statut, ki ga sprejme 
Skupščina sklada dodatnega zavarovanja s soglasjem 
Skupščine zavoda.« 

Obrazložitev 

Glede na 3. amandma, s katerim je predloženo, da zavod 
lahko še naprej izvaja prostovoljno zavarovanje za pridobitev 
dodatnih pravic tako, kot je bilo določeno v 25. členu seda- 
njega zakona, je v tem zakonu nujno urediti statusna vpraša- 
nja, ki jih je glede na zakon o zavarovalnicah in zakon 
o gospodarskih družbah nujno urediti s tem zakonom. 

16. Amandma za nov 32. a člen: 

Za 32. členom se doda nov 32. a člen, ki se glasi: 
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»32. a člen 

Besedilo drugega odstavka 274. člena se nadomesti z bese- 
dilom: 

»Skupičino sestavlja 60 članov, od tega: 

- 20 predstavnikov upokojencev in delovnih invalidov, od 
katerih 16 predstavnikov imenujejo organizacije upokojen- 
cev, 4 predstavnike pa imenujejo organizacije delovnih in- 
validov; 
- 20 predstavnikov delodajalcev in zavarovancev, od kate- 
rih 10 predstavnikov imenujejo reprezentativni sindikati, 10 
predstavnikov pa reprezentativna združenja delodajalcev; 
- 20 predstavnikov, ki jih imenuje Vlada Republike Slove- 
nije.« 

Z navedenim amandmajem je nadomeščena določba druge 
alinee 274. člena zakona, po kateri imenuje predstavnike 
upokojencev v skupščini zavoda Državni zbor Republike Slo- 
venije, in za katero je Ustavno sodišče ugotovilo, da ni 
skladna z Ustavo. V odločbi Ustavnega sodišča je določeno, 
da mora Državni zbor odpraviti navedeno protiustavnost 
v roku šestih mesecev po izdaji te odločbe. 

Skladno z navedeno odločbo Ustavnega sodišča, je v predlo- 
ženem besedilu določeno, da 16 članov skupščine zavoda, ki 
so predstavniki upokojencev, imenujejo (ftganizacije upoko- 
jencev. 

V predloženem besedilu je odpravljena tudi pomanjkljivost 
sedanje ureditve, po kateri skupščina zavoda ni bila tako, kot 
je določeno v drugih državah, sestavljena tripartitno. ker so 
v njeni sestavi manjkali predstavniki države. V organih uprav- 
ljanja javnega zavoda, kar je tudi Zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, morajo biti predstavniki ustanovitelja, 
ki med drugim s svojimi sredstvi v okviru državnega prora- 
čuna jamči za njegove obveznosti in mora zato imeti vpliv tudi 
na sprejemanje teh obveznosti. Vlada bo predstavnike usta- 
novitelja imenovala predvsem izmed strokovnjakov oziroma 
poznavalcev pokojninsko invalidskega sistema. 

Glede na izreden pomen pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja za preko 774.000 zavarovancev in preko 458.000 upo- 
kojencev in obseg sredstev za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje, ki dosega skoraj dve tretjini državnega proračuna, je 
primerno, če ima skupščina zavoda vsaj 60 članov. V primer- 
javi z dosedanjo ureditvijo je število članov skupščine pove- 
čano, vendar je tudi predloženo število članov skupščine 
zavoda manjše kot je bilo število članov skupščin oziroma 
drugih najvišjih organov upravljanja pri nosilcih pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v obdobju pred 1.4.1992, ki 
so imele praviloma po 90 članov. 

17. Amandma za nov 32. b člen: 

Za novim 32. a členom se doda nov 32. b člen, ki se glasi: 

»32. b člen 

V sedmi alinei prvega odstavka 275. člena se črta besedilo 
»kapitalskega in«. 

Obrazložitev 

Glede na spremembe določb zakona, ki se nanašajo na kapi- 
talski sklad je nujno spremeniti tudi določbe sedanjega 275. 
člena zakona, v katerih so opredeljene pristojnosti skupščine 
zavoda pri določanju politike poslovanja tega sklada.. 

18. Amandma za nov 35. a člen: 

Za 35. členom se doda nov 35. a člen, ki se glasi: 

»35. a člen 

V 295. členu zakona zakona se doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi: 

»Zavarovanec, ki mu je ob uveljavitvi zakona manjkalo do 
pet let starosti do izpolnitve pogojev za pridobitev starostne 
ali predčasne pokojnine, in mu je prenehalo delovno raz- 
merje brez lastne krivde ali volje, ter je po 1.4.1992 pridobil 
pravico do denarnega nadomestila po predpisih o zavarova- 
nju za primer brezposelnosti, pridobi pravico do pokojnine, 
ko dopolni starostno mejo, ki je v 39. in 40. členu tega 
zakona določena za koledarsko leto, v katerem mu je prene- 
halo delovno razmerje.« 

Obrazložitev: 

Po določbi 26. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 
primer brezposelnosti ( Uradni list RS št.5/91,12/92, 71/93, 38/ 
94), se zavarovancu, kateremu ob izteku roka za izplačevanje 
denarnega nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev 
manjka največ tri leta, izplačevanje nadomestila podaljša do 
izpolnitve pogojev za upokojitev, če mu ni mogoče zagotoviti 
zaposlitve. Namesto podaljšanega izplačevanja denarnega 
nadomestila lahko zavod navedenemu zavarovancu dokupi 
zavarovalno dobo. 

V obdobju od 1.4.1992 se pojavlja vprašanje, kako ugotoviti, 
ali zavarovancu ob izteku roka za izplačevanje denarnega 
nadomestila za čas brezposelnosti, manjkajo največ tri leta do 
izpolnitve pogojev za upokojitev. V tem obdobju se namreč 
v začetku vsakega leta poveča minimalna starost za pridobi- 
tev starostne ali predčasne pokojnine za po pol leta. 

anje starostne meje je razvidno 
nje preglednice. starostna pokojnina predčasna pokojnina 

nepolna doba polna doba 

m Ž m Ž m Ž 
od 1.4.1992-31 12.1992 60,5 55,5 55 50 55,5 50,5 
od 1.1.1993 - 31.12.1993 .61 56 55,5 50,5 56 51 
od 1 1.1994 - 31.12 1994 61,5 56,5 56 51 56,5 51,5 
od 1.1.1995 - 31.12 1995 62 57 56.5 51.5 57 52 
od 1.1.1996 - 31 12 1996 62,5 57,5 57 52 57,5 52.5 
od 1.1 1997 - 31 12.1997 63 58 57,5 52,5 58 53 
od 1.1.1998- 63 58 58 53 58 53 
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Po praksi Republiškega zavoda za zaposlovanje in Zavoda za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje se pri presoji pogojev 
za podaljšanje izplačevanja denarnega nadomestila upošte- 
vajo starostni pogoji za upokojitev, kakršni bi veljali po treh 
letih, to je po poteku obdobja, za katero naj bi se podaljšalo 
izplačevanje denarnega nadomestila. 

Pri zavarovancih, ki jim je ob uveljavitvi zakona manjkalo 
manj kot pet let starosti za pridobitev pravice do starostne ali 
predčasne pokojnine, prihaja ob takšni ureditvi do primerov, 
ko jim po poteku dveh let prejemanja nadomestila za primer 
brezposelnosti, še vedno manjkajo več kot tri leta starosti za 
pridobitev pokojnine, ker so se v tem času dvignili starostni 
pogoji. Primer: zavarovanec je do 1.4.1992, ko mu je delovno 
razmerje prenehalo zaradi stečaja, dopolnil starost 50 let in 
šest mesecev in 30 let pokojninske dobe. Potem je dve leti 
prejemal denarno nadomestilo za primer brezposelnosti in je 
31.3.1994 dopolnil 52 let in pol starosti in 32 let pokojninske 
dobe. Takrat zavod za zaposlovanje ugotovi, da ne izpolnjuje 
pogojev za podaljšanje prejemanja denarnega nadomestila za 
primer brezposelnosti, ker po treh letih prejemanja tega nado- 
mestila, torej do 31.3.1997, ne bi dopolnil starosti 58 let, 
kolikor bo v letu 1997 znašala minimalna starost za predčasno 
upokojitev. Zavod za zaposlovanje zato navedenemu zavaro- 
vancu ne prizna pravice do podaljšanja izplačevanja nadome- 
stila. 

S predloženo rešitvijo bi se zavarovanec, ki mu je delovno 
razmerje prenehalo v prehodnem obdobju, ko se zvišujejo 
starostne meje za pridobitev pravice do pokojnine, lahko 
upokojil pri minimalni starosti, kakršna je veljala v času, ko je 
izgubil zaposlitev. 

19. Amandma k 39. členu: 

V 39. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Pri pokojninah, uveljavljenih do 31.12.1990 in v obdobju od 
22. 3. 1991 do 31. 12. 1991, se od prvega dne naslednjega 
meseca po uveljavitvi tega zakona upošteva znesek naj- 
višje pokojninske osnove iz 10. člena tega zakona.« 

Obrazložitev 

Na naveden način bi se pokojnine, ki so bile uveljavljavljene 
v obdobju pred 31. 12. 1990 in v obdobju od 22. 3. 1991 do 31. 
12. 1991 in so bile odmerjene od zneska najvišje pokojninske 
osnove, izenačile s pokojninami, ki so bile odmerjene od 
zneska najnižje pokojninske osnove v času po 1.4.1992. Pove- 
čanje teh pokojnin bi veljalo od prvega dne naslednjega 
meseca po uveljavitvi tega zakona. 

BELEŽKE: 
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Predlog zakona o 

UPORABI SREDSTEV PRIDOBLJENIH IZ 

NASLOVA KUPNINE NA PODLAGI 

ZAKONA 0 LASTNINSKEM 

PREOBLIKOVANJU PODJETIJ 

- EPA 636 - tretja obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 146. seji dne 1. junija 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O UPORABI SREDSTEV PRIDOB- 
LJENIH IZ NASLOVA KUPNINE NA PODLAGI ZAKONA 
O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU PODJETIJ. 

ki ga pošilja v tretjo obravnavo in sprejem na podlagi 
sklepa 30. seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 
9/5-1995 in 195. člena poslovnika Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 

Republike Slovenije k predlogu zakona o uporabi sredstev 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o last- 
ninskem preoblikovanju podjetij - tretja obravnava. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. 
člena poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije 
določila, da bosta kot njena predstavnika na sejah Držav- 
nega zbora in njegovih delovnih teles sodelovala: 

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, mag. Anton ROP, državni sekretar v Ministrstvu za 
ekonomske odnose in razvoj. 

SPLOŠNE DOLOČBE 

1.člen 

Ta zakon ureja: 

- višino sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine, ki se raz- 
poredijo za posamezne namene iz 33. člena zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij (Uradni list RS, št. 55/92, 7/93 in 
31/93) in tega zakona; 

- način ter pogoje za dodelitev navedenih sredstev; 

- ustanovitev in poslovanje ter pravice in obveznosti Sklada 
za regionalni razvoj ter ohranitev poseljenosti slovenskega 
podeželja. 

2. člen 

Za kupnino po tem zakonu se štejejo: 

- likvidna oziroma denarna sredstva in prihodki iz upravljanja 
z vrednostnimi papirji, ki jih Sklad Republike Slovenije za 
razvoj pridobi v postopkih lastninskega preoblikovanja na 
podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in 
zakona o privatizaciji pravnih oseb v lasti Sklada Republike 
Slovenije za razvoj in obveznostih Agencije Republike Slove- 
nije za prestrukturiranje in privatizacijo, 

- sredstva, ki jih Sklad Republike Slovenije za razvoj pridobi 
s prodajo poslovno nepotrebnih sredstev, materialnih naložb, 
dolgoročnih finančnih naložb ter prodajo oziroma izterjavo 
terjatev iz poslovanja v drugih republikah bivše Jugoslavije, ki 

so jih podjetja v postopkih lastninskega preoblikovanja 
s pogodbo prenesla na Sklad Republike Slovenije za razvoj. 

Ne glede na določbo prvega odstavka 2. člena tega zakona se 
za kupnino po tem zakonu ne štejejo sredstva, ki jih Sklad 
Republike Slovenije za razvoj pridobi s prodajo sredstev iz 
druge alinee prvega odstavka tega člena pooblaščenim inve- 
sticijskim družbam oziroma državljanom Republike Slovenije 
za lastniške certifikate. 

Sredstva kupnine so sestavni del prihodkov državnega prora- 
čuna. 

NAMENI, ZA KATERE SE LAHKO UPORABI KUPNINA TER 
VIŠINA SREDSTEV, KI SE RAZPOREDIJO ZA POSAMEZNE 
NAMENE 

3. člen 

Kupnina se, v višini, določeni v 7. členu tega zakona, uporabi 
za namene, določene v 33. členu zakona o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se del kupnine 
v višini, določeni v deseti alinei 7. člena tega zakona, uporabi 
za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denaci- 
onalizaciji (Uradni list RS, št. 27/91). 

4. člen 

Upravičenci do dela kupnine v višini, določeni v 7. členu tega 
zakona, so: 

- Tehnološko razvojni sklad Republike Slovenije, ustanovljen 

27 poročevalec, št. 22 



z Zakonom o Tehnološko razvojnem skladu Republike Slove- 
nije (Uradni list RS, št. 13/94), 

- Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, ustanovljen 
z Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93), 

- Sklad za poplačilo vojne odškodnine, ustanovljen s poseb- 
nim zakonom, 

- Sklad za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranitev 
poseljenosti slovenskega podeželja, ustanovljen s tem za- 
konom, 

- Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva, 
ustanovljen z Zakonom o razvoju malega gospodarstva 
(Uradni list RS, št. 18/91). 

- Slovenski odškodninski sklad, ustanovljen z zakonom 
o Slovenskem odškodninskem skladu (Uradni list FfS, št. 7/93 
in 48/94). 

5. člen 

O uporabi dela kupnine namenjenega za: 

- sanacijo podjetij in gospodarstva, 
- spodbujanje in kreditiranje izvoza, 
- ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne 
skupnosti ter 
- investicije v javni sektor gospodarstva 

odločata neposredno pristojni ministrstvi, in sicer: 

- o uporabi oziroma dodelitvi sredstev za sanacijo podjetij in 
gospodarstva ter investicije v javni sektor gospodarstva mini- 
strstvo, pristojno za gospodarske dejavnosti; 
- o uporabi oziroma dodelitvi sredstev za spodbujanje in 
kreditiranje izvoza ter ustvarjanju gospodarske osnove za 
avtohtone narodne skupnosti ministrstvo, pristojno za eko- 
nomske odnose in razvoj. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko pristojni 
ministrstvi s soglasjem Vlade Republike Slovenije odločanje 
o dodelitvi sredstev za namene iz prve in druge alinee prejš- 
njega odstavka deloma ali v celoti preneseta na Sklad Repu- 
blike Slovenije za razvoj oziroma na Slovensko izvozno 
družbo, družbo za zavarovanje in financiranje izvoza d. d.. 

6. člen 

Sklad Republike Slovenije za razvoj ugotavlja višino pridob- 
ljene kupnine ter opravlja razporeditev sredstev v skladu 
z določili tega zakona na podlagi posebne bilance pritoka 
sredstev iz naslova kupnine, ki jo izdela za vsako četrtletje. 

Će ni v drugem zakonu drugače določeno, mora Sklad Repu- 
blike Slovenije za razvoj razporediti kupnino v skladu 
z določbo 7. člena tega zakona v roku 10 dni po preteku 
vsakega četrtletja. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se sredstva za 
namene iz 6., 7., 8. in 9. alinee 7. člena tega zakona hranijo na 
posebnih računih pri Skladu Republike Slovenije za razvoj do 
sklenitve pogodb o dodelitvi sredstev. 

Pravice in obveznosti Sklada Republike Slovenije za razvoj 
glede sredstev na evidenčnih računih iz prejšnjega odstavka 
se uredijo s pogodbo, ki jo s Skladom Republike Slovenije za 
razvoj skleneta pristojni ministrstvi iz 5. člena tega zakona. 

7. člen 

Kupnina se razporedi za posamezne namene v naslednji vi- 
šini: 

- za tehnološke in razvojne projekte se Tehnološko razvoj- 
nemu skladu Republike Slovenije nameni 9,5% kupnine, 

- za ekološke investicije se Ekološko razvojnemu skladu 
Republike Slovenije nameni 9,5% kupnine, 

- za plačilo vojne odškodnine in odškodnine po zakonu 
o popravi krivic se Skladu za poplačilo vojne odškodnine 
nameni 9,5% kupnine, 

- za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja se Skladu za spodbujanje regionalnega razvoja in 
ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja nameni 12,5% 
kupnine, 

- za razvoj malega gospodarstva se Skladu Republike Slove- 
nije za razvoj malega gospodarstva nameni 10,5% kupnine; 

- za sanacijo podjetij in gospodarstva se nameni 14% kup- 
nine; 

- za spodbujanje in kreditiranje izvoza se nameni 16,5% 
kupnine; 

- za investicije v javni sektor gospodarstva se nameni 7% 
kupnine; 

- za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne 
skupnosti se nameni 3% kupnine ter 

- za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o dena- 
cionalizaciji se nameni 8% kupnine. 

NAČIN IN POGOJI ZA DODELJEVANJE SREDSTEV 

8. člen 

Sredstva iz 7. člena tega zakona se dodeljujejo le kot povratna 
sredstva v obliki posojil. 

9. člen 

Ne glede na določbo 8. člena tega zakona se sredstva iz 7. 
člena tega zakona, namenjena plačilu vojne odškodnine, 
poravnavi obveznosti upravičencem po zakonu o denacionali- 
zaciji in poravnavi obveznosti upravičencem po zakonu 
o popravi krivic, dodeljujejo kot nepovratna sredstva. 

10. člen 

Upravičenci iz 4. člena oziroma ministrstvi iz 5. člena tega 
zakona morajo pri dodeljevanju posojil po tem zakonu upo- 
števati naslednje kriterije: 

- ohranitev realne vrednosti dodeljenih sredstev, 
- donosnost (profitabilnost) projekta, za katerega se dodelju- 
jejo sredstva, 
- finančno konstrukcijo projekta, za katerega se dodeljujejo 
sredstva (obseg lastnih sredstev pravne osebe, namenjenih 
financiranju projekta, obseg in vrsta drugih virov financi- 
ranja), 
- razvojna naravnanost projekta, za katerega se dodeljujejo 
sredstva (uvajanje novih tehnologij, inovacij, nastopanje na 
novih tržiščih, odpiranje novih delovnih mest), 
- ekološka naravnanost projekta, za katerega se dodeljujejo 
sredstva (varčevanje z energijo, ne onesnaževanje okolja), 
- boniteta pravne osebe, kateri se dodeljujejo sredstva (spo- 
sobnost nuditi ustrezne inštrumente zavarovanja vračila 
dodeljenih sredstev). 

Vlada Republike Slovenije, na predlog pristojnega ministrstva 
iz 5. člena tega zakona, določi merila, pogoje in postopek za 
dodeljevanje sredstev za posamezne namene iz tega zakona 
v okviru kriterijev iz prejšnjega odstavka tega člena. 

Pri določanju meril in pogojev mora Vlada določiti tudi 
pogoje, pod katerimi sodelujejo pri dodeljevanju posojil 
podjetja, ki so na Sklad Republike Slovenije za razvoj prene- 
sla terjatve iz poslovanja v drugih republikah bivše Jugosla- 
vije. 
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11. člen 

Dodelitev sredstev iz 6., 7., 8. in 9. alinee 7. člena tega zakona 
se opravi na podlagi javnega razpisa, ki se objavi najmanj 
enkrat letno. 

Pristojni ministrstvi iz 5. člena tega zakona morata pred izdajo 
javnega razpisa predložiti Vladi Republike Slovenije v potrdi- 
tev polletni načrt porabe sredstev, pridobljenih na podlagi 
tega zakona. 

O višini zbranih sredstev ter njihovi uporabi morajo skladi 
oziroma ministrstvi iz 5. člena tega zakona poročati Držav- 
nemu zboru enkrat letno. 

SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANITEV 
POSELJENOSTI SLOVENSKEGA PODEŽELJA 

12. člen 
Za spodbujanje razvoja razvojno šibkih in razvojno nestabil- 
nih območij (v nadaljnjem besedilu: uravnoteženega regional- 
nega razvoja) ter za ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja se ustanovi Sklad za regionalni razvoj in ohranitev 
poseljenosti slovenskega podeželja (v nadaljnjem besedilu: 
Sklad). 

Sklad je javnopravna oseba, ki posluje kot družba z omejeno 
odgovornostjo. 

Firma Sklada se glasi: Sklad za regionalni razvoj in ohranitev 
poseljenosti slovenskega podeželja d. o. o.. 

Sedež Sklada je v Ribnici na Dolenjskem. 

Ustanovitelj Sklada je Republika Slovenija. 

13. člen 
Dejavnost Sklada je upravljanje, razpolaganje in usmerjanje 
sredstev, pridobljenih v procesu lastninskega preoblikovanja 
podjetij in drugih sredstev za poslovanje Sklada. 

S statutom Sklada se podrobneje določijo dejavnosti iz 
prvega odstavka tega člena, ki jih lahko opravlja Sklad. 

14. člen 
Sredstva za poslovanje Sklada se zagotavljajo: 

- iz sredstev, pridobljenih na podlagi tega zakona; 

- z namenskimi donacijami domačih in tujih pravnih in fizič- 
nih oseb; 

- iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem; 

- iz drugih virov v skladu z zakonom. 

Sklad zbrana sredstva v enakem deležu dodeljuje spodbuja- 
nju uravnoteženega regionalnega razvoja in ohranjanju pose- 
ljenosti slovenskega podeželja. 

15. člen 

Osnovni kapital Sklada znaša 1.500.000,00 SIT. Imetnik edi- 
nega poslovnega deleža ob ustanovitvi je Republika Slove- 
nija. 

Vplačilo osnovnega kapitala se opravi v tridesetih dneh po 
uveljavitvi tega zakona iz sredstev kupnine. 

16. člen 

Dobiček, ki ga s svojim poslovanjem ustvari Sklad, se nameni 
spodbujanju uravnoteženega regionalnega razvoja in ohra- 
njanju poseljenosti slovenskega podeželja, kakor tudi za 
povečanje osnovnega kapitala Sklada. Razporeditev dobička 
določi statut Sklada. 

17. člen 

Naložbam za spodbujanje uravnoteženega regionalnega raz- 
voja in za ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 
Sklad: 

- dodeljuje kredite z ugodno obrestno mero; 
- daje garancije za bančne kredite. 

18. člen 

Sklad dodeljuje sredstva na podlagi javnega razpisa, ki ga 
razpiše najmanj enkrat letno. Pri izboru naložb za ohranjanje 
poseljenosti slovenskega podeželja upošteva Sklad letni pro- 
gram dejavnosti celostnega razvoja slovenskega podeželja. 

Podrobnejše pogoje za pridobitev in dodeljevanje sredstev, 
s katerimi upravlja in razpolaga Sklad, določi Sklad s pravil- 
nikom. 

19. člen 

Organi Sklada so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor 
in direktor Sklada. 

20. člen 

Skupščina Sklada: 

- sprejme statut Sklada; 
- sprejme finančni načrt ter poslovno in naložbeno politiko 
Sklada; 
- sprejme pravilnik iz 19. člena tega zakona; 
- sprejme letno poročilo o delovanju Sklada; 
- imenuje predsednika in člane upravnega odbora Sklada: 
- odloča o povečanju in zmanjšanju kapitala Sklada; 
- odloča o drugih zadevah, določenih s statutom Sklada in 
zakonom. 

Dokler je Republika Slovenija edini družbenik Sklada, oprav- 
lja vlogo skupščine Sklada Vlada Republike Slovenije. 

21. člen 
Sklad upravlja upravni odbor, ki ima predsednika in šest 
članov. Predsednika in dva člana imenuje in razrešuje skupš- 
čina Sklada iz vrst priznanih strokovnjakov s področja dejav- 
nosti Sklada, po enega člana iz ministrstva, pristojnega za 
ekonomske odnose in razvoj in ministrstva, pristojnega za 
kmetijstvo in gozdarstvo; dva člana pa imenuje na predlog 
svetov občin iz razvojno šibkih in razvojno nestabilnih obmo- 
čij. Član upravnega odbora ne more biti direktor Sklada. 

22. člen 

Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje pet članov in jih imenuje 
Državni zbor na predlog Vlade. 

Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela organov in strokovne 
službe Sklada, nadzira njegovo finančno poslovanje ter daje 
mnenje k letnemu poročilu direktorja Sklada. 

O svojih ugotovitvah nadzorni odbor najmanj enkrat letno 
poroča Vladi in Državnemu zboru. 

23. člen 

Sklad zastopa in njegovo poslovanje vodi direktor Sklada, ki 
ga na podlagi javnega razpisa imenuje upravni odbor Sklada. 

24. člen 

Člani upravnega in nadzornega odbora ter delavci Sklada ne 
smejo opravljati pridobitne dejavnosti, ki bi bile povezane 
z njihovo funkcijo ali službo pri Skladu. 

25. člen 

Sklad ima statut, v katerem so podrobneje določeni zlasti: 
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- dejavnosti in področje delovanja Sklada; 
- notranja organizacija in način poslovanja Sklada; 
- naložbena politika Sklada; 
- pristojnosti upravnega odbora, način sklicevanja sej ter 
način odločanja upravnega odbora; 
- pravice, odgovornosti in obveznosti direktorja Sklada ter 
delavcev s posebnimi pooblastili in odgovornostmi; 
- mandat direktorja in delavcev s posebnimi pooblastili; 
- druga pomembnejša vprašanja v zvezi s poslovanjem 
Sklada. 

26. člen 

Nadzor nad poslovanjem Sklada ter revidiranje računovod- 
skih izkazov Sklada opravlja Računsko sodišče Republike 
Slovenije v skladu z določbami zakona o Računskem sodišču 
(Uradni list RS, št. 48/1994). 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

27. člen 

Če zakon ne določa drugače, se kot kupnina štejejo sredstva, 
pridobljena od dneva uveljavitve Zakona o lastninskem preo- 
blikovanju podjetij oziroma zakona o privatizaciji pravnih 
oseb v lasti Sklada Republike Slovenije za razvoj in obvezno- 

stih Agencije Republike Slovenije za prestrukturiranje in pri- 
vatizacijo. 

28. člen 

Sklad Republike Slovenije za razvoj mora v roku 30 dni po 
uveljavitvi tega zakona opraviti obračun pridobljenih sredstev 
iz naslova kupnine v skladu z določbo prejšnjega člena od 
dneva uveljavitve navedenih zakonov do dneva uveljavitve 
tega zakona ter opraviti razporeditev navedenih sredstev 
v skladu z določbo 7. člena tega zakona. 

29. člen 

Do konstituiranja Sklada za spodbujanje regionalnega raz- 
voja in ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja oprav- 
ita pristojnosti Sklada v zvezi z dodelitvijo sredstev, ki pripa- 
dajo navedenemu skladu po tem zakonu, skupno ministrstvo, 
pristojno za ekonomske odnose in razvoj in ministrstvo pri- 
stojno za kmetijstvo in gozdarstvo. 

30. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 30. seji dne 9. 5. 1995 
opravil drugo obravnavo predloga zakona o uporabi sredstev, 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij ter sprejel sklep, s katerim je 
naložil Vladi Republike Slovenije, da pripravi predlog navede- 
nega zakona za tretjo obravnavo. 

V skladu z zgoraj navedenim sklepom Državnega zbora Repu- 
blike Slovenije je predlagatelj pripravil predlog zakona o upo- 
rabi sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi 
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij za tretjo obrav- 
navo glede na sprejete amandmaje ob drugi obravnavi pred- 
loga zakona. 

Glede na sprejete amandmaje ob drugi obravnavi predloga 
zakona vsebuje predlog zakona za tretjo obravnavo naslednje 
spremembe v besedilu posameznih členov: 

1) 2. člen 

V besedilu 2. člena sta dodana drugi in tretji odstavek, ki se 
glasita: 

-Ne glede na določbe prvega odstavka 2. člena tega zakona 
se za kupnino po tem zakonu ne štejejo sredstva, ki jih Sklad 
Republike Slovenije za razvoj pridobi s prodajo sredstev iz 
druge alinee prvega odstavka tega člena pooblaščenim inve- 
sticijskim družbam oziroma državljanom Republike Slovenije 
za lastniške certifikate. 

Sredstva kupnine so sestavni del prihodkov državnega prora- 
čuna. « 

2) 7. člen 

Besedilo 7. člena je spremenjeno v celoti in se glasi: 

-Kupnina se razporedi za posamezne namene v naslednji 
višini: 

- za tehnološke in razvojne projekte se Tehnološko razvoj- 
nemu skladu Republike Slovenije nameni 9,5% kupnine, 

- za ekološke investicije se Ekološko razvojnemu skladu 
Republike Slovenije nameni 9,5% kupnine, 

- za plačilo vojne odškodnine in odškodnine po zakonu 
o popravi krivic se Skladu za poplačilo vojne odškodnine 
nameni 9,5% kupnine, 

- za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja se Skladu za spodbujanje regionalnega razvoja in 
ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja nameni 12,5% 
kupnine, 

- za razvoj malega gospodarstva se Skladu Republike Slove- 
nije za razvoj malega gospodarstva nameni 10,5% kupnine; 

- za sanacijo podjetij in gospodarstva se nameni 14% kup- 
nine; 

- za spodbujanje in kreditiranje izvoza se nameni 16,5% 
kupnine; 

- za investicije v javni sektor gospodarstva se nameni 7% 
kupnine; 

- za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne 
skupnosti se nameni 3% kupnine ter 

- za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o dena- 
cionalizaciji se nameni 8% kupnine.« 

3) 9. člen 

Besedilo 9. člena je dopolnjeno, tako da se glasi: 

»Ne glede na določbo 8. člena tega zakona se sredstva iz 7. 
člena tega zakona, namenjena plačilu vojne odškodnine, 
poravnavi obveznosti upravičencem po zakonu o denacionali- 
zaciji in poravnavi obveznosti upravičencem po zakonu 
o popravi krivic, dodeljujejo kot nepovratna sredstva.« 

4) 10. člen 

Na koncu besedila 10. člena je dodan nov tretji odstavek, ki se 
glasi: 
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»Pri določanju meril in pogojev mora Vlada določiti tudi 
pogoje, pod katerimi sodelujejo pri dodeljevanju posojil 
podjetja, ki so na Sklad Republike Slovenije za razvoj prene- 
sla terjatve iz poslovanja v drugih republikah bivše Jugosla- 
vije'.« 

5) 12. člen 

Besedilo četrtega odstavka 12. člena je spremenjeno, tako da 
se glasi: 

'Sedež Sklada je v Ribnici na Dolenjskem.« 

6) 16. do 31. člen 

Členi od 17. do 31. so preštevilčeni, ker Državni zbor ob 
glasovanju o posameznih členih predloga zakona za drugo 
obravnavo ni sprejel 16. člena, tako da je le-ta črtan. 

7) 17. člen 

V besedilu 17. člena je črtana tretja alinea. 

8) 20. člen 

V besedilu drugega odstavka 20. člena je beseda -družabnik« 
nadomeščena z besedo »družbenik«. 

9) 25. člen 

V besedilu 25. člena je črtana četrta alinea. 

10) 29. člen 

V besedilu 29. člena je beseda »ustanovitve- nadomeščena 
z besedo »konstituiranja«. 

Amandmaji Vlade Republike Slovenije 

1. Amandma k 2. členu 

Besedilo tretjega odstavka se dopolni, tako da se na koncu 
doda nov stavek, ki se glasi: 

»Navedena sredstva se v bilanci prihodkov in odhodkov 
državnega proračuna kakor tudi v bilanci stanja izkazujejo kot 
kapitalske naložbe Republike Slovenije v pravne osebe iz 1., 
2., 4. in 5. alinee 4. člena tega zakona oziroma v bilanci stanja 
kot obveznosti do upravičencev iz 3. in 6. alinee 4. člena tega 
zakona.« 

Obrazložitev 

Glede na sprejeti amandma k 2. členu predloga zakona za 
drugo obravnavo, ki opredeljuje sredstva kupnine kot priho- 
dek državnega proračuna, je potrebno zakonsko opredeliti 
način izkazovanja navedenih sredstev do skladov kot upravi- 
čencev do sredstev iz naslova kupnine, v državnem prora- 
čunu. Glede na navedeno se s predloženim amandmajem 
sredstva kupnine, ki se bodo dodeljevala kot povratna sred- 
stva, izkazujejo v državnem proračunu na odhodkovni strani 
kot investicijski odhodki v Tehnološko razvojni sklad Repu- 
blike Slovenije, Ekološki razvojni sklad Republike Slovenije, 
Sklad za spodbujanje regionalnega razvoja in ohranitev pose- 
ljenosti slovenskega podeželja ter Sklad za razvoj malega 
gospodarstva. Sredstva kupnine, ki se bodo dodeljevala kot 
nepovratna sredstva, pa se izkazujejo kot obveznosti države 
do Slovenskega odškodninskega sklada in Sklada za popla- 
čilo vojne odškodnine. 

2. Amandma k 6. členu v zvezi z amandmajem k 2. členu 

6. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Sklad Republike Slovenije za razvoj ugotavlja višino pridob- 
ljene kupnine na podlagi posebne bilance pritoka sredstev iz 
naslova kupnine, ki jo izdela za vsako četrtletje. Tako ugotov- 
ljeno kupnino mora Sklad Republike Slovenije za razvoj naka- 
zati v državni proračun najkasneje v roku pet dni po preteku 
vsakega četrtletja. 

Razporeditev sredstev iz prvega odstavka tega člena v skladu 
z določbo 7. člena tega zakona se opravi najkasneje v roku 
deset dni po vplačilu sredstev v državni proračun. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se razporeditev 
sredstev za kapitalske naložbe opravi najkasneje v roku deset 
dni po vsakokratnem sklepu Vlade Republike Slovenije 

o dokapitalizaciji posamezne pravne osebe. Sklep o dokapita- 
lizaciji sprejme Vlada Republike Slovenije najkasneje v roku 
dvajset dni po vplačilu sredstev v državni proračun.« 

Obrazložitev 

Glede na sprejeti amandma k 2. členu predloga zakona za 
drugo obravnavo, ki opredeljuje sredstva kupnine kot priho- 
dek državnega proračuna, je besedilo 6. člena predloga 
zakona, ki opredeljuje način in roke za prenakazila sredstev 
kupnine s strani Sklada Republike Slovenije za razvoj, pri 
katerem se navedena sredstva zbirajo, na račune upravičen- 
cev postalo brezpredmetno, saj se morajo sredstva kupnine, 
glede na sprejeti amandma, zaradi pravilnega izkazovanja 
vplačati v državni proračun in šele potem razporediti na 
upravičence v skladu z določbo 7. člena predloga zakona. 
S predloženim amandmajem se torej, glede na sprejeti 
amandma k 2. členu, določa pravilen krogotok sredstev kup- 
nine od Sklada Republike Slovenije za razvoj preko držav- 
nega proračuna do upravičencev po predloženem zakonu. 

Amandma k 7. členu 

1. 7. člen se spremeni, tako da se glasi: 

»Kupnina se razporadi za posamezne namene v naslednji 
višini: 

- za tehnološke in razvojne projekte se Tehnološko razvoj- 
nemu skladu Republike Slovenije nameni 8,5% kupnine, 

- za ekološke investicije se Ekološko razvojnemu skladu 
Republike Slovenije nameni 8,5% kupnine, 

- za plačilo vojne odškodnine se Skladu za poplačilo vojne 
odškodnine nameni 8,5% kupnine, 

- za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja se Skladu za spodbujanje regionalnega razvoja in 
ohranitev poseljenosti slovenskega podeželja nameni 11,5% 
kupnine, 

- za razvoj malega gospodarstva se Skladu Republike Slove- 
nije za razvoj malega gospodarstva nameni 9,5% kupnine, 

- za sanacijo podjetij in gospodarstva se nameni 13% kup- 
nine, 

- za spodbujanje in kreditiranje izvoza se nameni 25% kup- 
nine, 

- za investicije v javni sektor gospodarstva se nameni 6% 
kupnine. 

- za ustvarjanje gospodarske osnove za avtohtone narodne 
skupnosti se nameni 2,5 % kupnine ter 
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- za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o dena- 
cionalizaciji se nameni 7 % kupnine.« 

Obrazložitev 

S predlaganim amandmajem se pomembno povečujejo sred- 
stva namenjena spodbujanju izvoza. Glede na dejstvo, da je 
izvozno gospodarstvo zaradi gibanja tečaja tolarja, povzroče- 
nega s presežki v plačilni bilanci, potisnjeno v izjemno neugo- 
den gospodarski položaj, je nujno potrebno zagotoviti 
dodatno podporo ohranjanju izvozne konkurenčnosti nave- 
denega dela gospodarstva. 

2. Dodata se nova odstavka, ki se glasita: 

»Sredstva kupnine namenjena za sanacijo gospodarstva, 
spodbujanje in kreditiranje izvoza, investicije v javni sektor 
gospodarstva ter za ustvarjanje gospodarske osnove za 
avtohtone narodne skupnosti se zbirajo na posebnem računu 
pri ministrstvu, pristojnem za gospodarstvo oziroma ministr- 
stvu, pristojnem za ekonomske odnose in razvoj, ločeno od 
ostalih proračunskih sredstev. 

Likvidnostne presežke sredstev na posebnih računih morata 
imeti pristojni ministrstvi iz drugega odstavka tega člena do 
njihove namenske uporabe v državnih vrednostnih papirjih. 
Prihodki od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi se vpla- 
čujejo na posebna računa iz drugega odstavka tega člena.« 

Obrazložitev 

S predlaganim amandmajem se zagotavlja ločeno zbiranje in 
izkazovanje tistih sredstev kupnine, s katerimi v skladu 
z določbo 5. člena razpolagata neposredno pristojni ministr- 
stvi. Ker gre za strogo namenska sredstva, ki se bodo zbirala 
v daljšem časovnem obdobju, je potrebno zagotoviti njihovo 
zbiranje ter uporabo ločeno od ostalih proračunskih sredstev. 
Na ta način bo tudi omogočen nadzor nad zbiranjem in 
uporabo navedenih sredstev v skladu z ddTočbo tretjega 
odstavka 11. člena predloga zakona. 

4. Amandma k 9. členu 

Doda se nov odstavek, ki se glasi: 

»Ne glede na določbo 8. člena tega zakona se sredstva name- 
njena za sanacijo podjetij in gospodarstva lahko uporabijo 
tudi za kapitalske naložbe v podjetja, sredstva namenjena 

spodbujanju izvoza pa se lahko uporabijo tudi za kapitalsko 
naložbo v Slovensko izvozno družbo, družbo za zavarovanje 
in financiranje izvoza d. d..« 

Obrazložitev 

Glede na dejstvo, da je večina podjetij potrebnih sanacije 
podkapitaliziranih, je potrebno omogočiti uporabo sredstev iz 
naslova kupnine za navedene namene tudi preko kapitalskih 
naložb v posamezna podjetja. S tem bo omogočen tudi nepo- 
sreden vpliv države na sanacijo navedenih podjetij, saj bo 
država kot delni lastnik preko organov upravljanja lahko 
neposredno vplivala na sprejemanje odločitev vezanih za 
sanacijo navedenih podjetij. Z dokapitalizacijo Slovenske 
izvozne družbe, družbe za zavarovanje in financiranje izvoza 
d. d. se bo lahko izvedlo nujno potrebno povečanje garancij- 
skega potenciala te institucije, kar bo omogočilo pomembno 
povečanje dejavnosti Slovenske izvozne družbe pri spodbuja- 
nju izvoza. 

5. Amandma k 20. členu 

V tretji alinei 20. člena se število »19« nadomesti s številom 
»18«. 

Obrazložitev 

Gre za redakcijski popravek zaradi preštevilčenja členov. 

6. Amandma k 28. členu v zvezi z amandmajem k 2. in 6. 
členu 

28. člen se spremeni tako, da se glasi: 

»Sklad Republike Slovenije za razvoj mora v roku 30 dni po 
uveljavitvi tega zakona opraviti obračun pridobljenih sredstev 
iz naslova kupnine do dneva uveljavitve tega zakona ter naka- 
zati navedena sredstva v državni proračun.« 

Obrazložitev: 

Glede na sprejeti amandma k 2. členu, ki določa sredstva 
kupnine kot prihodke državnega proračuna je potrebno opra- 
viti tudi uskladitev prehodnih določb, s katerimi se nalaga 
Skladu Republike Slovenije za razvoj nakazilo sredstev kup- 
nine, prejete do dneva uveljavitve zakona v državni proračun. 

BELEŽKE: 
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LETNO POROČILO Z LETNIM 

OBRAČUNOM ZA LETO 1994 IN 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 1995 

BANKE SLOVENIJE 

- EPA 1119 

Spoštovani gospod predsednik 

V skladu z 82. in 83 členom, v zvezi s 4. členom Zakona 
o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) Vam v prilogi 
pošiljam letno poročilo Banke Slovenije, letni obračun 
Banke Slovenije za leto 1994 in finančni načrt Banke 
Slovenije za leto 1995, kot ju je sprejel Svet Banke Slove- 
nije. Hkrati Vas prosim, da storite vse, kar je v Vaši pristoj- 
nosti, da letni obračun in finančni načrt potrdi Državni 
zbor Republike Slovenije. 

Ob tem bi Vas želel obvestiti tudi o naslednjem: 

Svet Banke Slovenije je na svoji 80. seji dne 20. 12. 1994 
sprejel sklep, da se bodo finančni izkazi Banke Slovenije 
revidirali, za kar se angažira uveljavljeno tujo revizorsko 
firmo. V realizaciji tega sklepa je Banka Slovenije pozvala 
šest tujih revizorskih hiš, da dajo ponudbe za revidiranje 
centralne banke. Od petih prispelih ponudb je Svet Banke 
Slovenije na svoji 83. seji dne 09. 02. 1995 izbral firmo 
KPMG Peat Marvvick iz Londona, s katero se je dne 06. 03. 
1995 sklenila ustrezna pogodba. 

Podlaga za odločitev Sveta, da se revidirajo finančni izkazi 
Banke Slovenije na podlagi mednarodnih računovodskih 
standardov je bila ta, da je Banka Slovenije centralna 
banka države in da se standardi in sheme, ki se uporab- 
ljajo v poslovnih bankah ne morejo v celoti upoštevati 
v centralni banki. Pri tem so predložene sheme finančnih 
izkazov tako izbrane, da so primerljive z mednarodnimi. 
Namen revidiranja po tuji revizorski firmi je tudi ta, da se, 
širše gledano dobi mednarodna verifikacija za denarno 
politiko, ki jo vodi Banka Slovenije in za katero odgovarja 
Državnemu zboru. 

Pri letnemu obračunu za leto 1994 je prvič v celoti vklju- 
čeno nepremičninsko premoženje, ki ga ima Banka Slove- 

nije v Republiki Avstriji. Preliminarna ocena vrednosti sta- 
novanjskih hiš (Dunaj, Graz), pridobljenih na podlagi prav- 
nega nasledstva je znašala 500 mio SIT. Banka Slovenije je 
v namen strokovne ocene pridobila cenitveno poročilo 
zapriseženega cenilca z dne 09. 05. 1995, po kateri znaša 
aktualna vrednost 1.064 mio SIT. Glede na to, da cene na 
tovrstnem trgu zelo nihajo in da je njihov trend v upada- 
nju, smo se na podlagi razgovora z revizorji odločili, da se 
v bilanco vnese prvotni (preliminarni) podatek, ki ga je po 
predlogu revizorjev sprejel Svet Banke Slovenije V pri- 
hodnje bomo nadalje sledili dogodkom na trgu nepremič- 
nin in po potrebi spremenili vrednost tovrstnega premo- 
ženja. 

V okviru bilančnih shem so se z revizorji, ki imajo izkušnje, 
prediskutirala tudi nekatera vsebinska vprašanja, rezultat 
tega pa je predložen letni obračun Banke Slovenije, dru- 
gačen od predloženih v prejšnjih letih. Posledica vseh 
navedb (revidiranja in diskusije) je, da se finančni izkazi 
letnega obračuna, letno poročilo in osnutek odloka o potr- 
ditvi letnega obračuna Banke Slovenije in o razporeditvi 
presežka prihodkov nad odhodki dostavljajo Državnemu 
zboru pozneje, kot je bilo običajno v preteklih letih. 

Na podlagi navedenih dejstev prosimo, da podprete priza- 
devanja Banke Slovenije in njenega Sveta in pričakujemo, 
da bo na podlagi argumentirane diskusije letno poročilo 
o poslovanju Banke Slovenije kot tudi finančni rezultat 
poslovanja sprejet oziroma potrjen po Državnem zboru. 

V sprejem pošiljam tudi osnutek odloka o potrditvi letnega 
obračuna Banke Slovenije in o razporeditvi presežka pri- 
hodkov nad odhodki ter osnutek odloka o potrditvi finanč- 
nega načrta Banke Slovenije. 

dr. France Arhar l.r. 
Guverner 
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LETNO POROČILO BANKE SLOVENIJE 
Z LETNIM OBRAČUNOM ZA LETO 1994 

Gospodarska rast v Sloveniji je leta 1994 nadaljevala svoj 
pozitivni trend, tako da se je realni bruto domači proizvod 
povečal za 5%, za kolikor je hkrati realno porastla tudi 
javna poraba. Omenjeni rezultat je bil dosežen ob še 
vedno visoki stopnji inflacije, ki je dosegla 18,3% letni 
nivo, oziroma se je v primerjavi z letom poprej nadalje 
znižala za 4,6 odstotnih točk, pri čemer pa je bil državni 
proračun izravnan. Kljub primanjkljaju v trgovinski bilanci 
je bil na tekočem računu dosežen presežek v znesku 478 
milijonov dolarjev, kar predstavlja 3,4% bruto domačega 
proizvoda. Še več, devizne rezerve pri Banki Slovenije in 
poslovnih bankah so se na podlagi pritoka tujega denarja 
povečale za približno 1,3 milijarde dolarjev. Domača 
valuta, tolar, je na podlagi omenjenih gibanj apreciirala, in 
sicer, merjeno z relativnimi maloprodajnimi cenami, za 
okrog 11,2%. 

Banka Slovenije si pri vodenju denarne politike, kljub 
bistveno spremenjenim pogojem poslovanja, ni postav- 
ljala novih ciljev, kar pomeni, da je bila tudi v letu 1994 pri 
svojem delovanju usmerjena k nadaljnjemu postopnemu 
zmanjševanju inflacije in zagotavljanju čim bolj stabilne 
domače valute. Že ob sprejemanju koncepta za vodenje 
denarne politike v lanskem letu, glede na spremenjene 
okoliščine, je Svet banke poudaril, da mora slednja zmanj- 
ševati finančno represijo, poglabljati strukturo finančnega 
sistema, hkrati zmanjševati kreditni multiplikator, in 
finančni rezultat Banke postaviti v funkcijo doseganja 
navedenih ciljev. Že dolgo je namreč znano dejstvo, da 
postaja protiinflacijska politika pri nižjih ravneh inflacije 
zahtevnejša in terja večje narodnogospodarske stroške. 
Če je gospodarstvo v takih razmerah še indeksirano, je 
v primerjavi z gospodarstvom z uravnoteženo inflacijo še 
bolj inflacijsko odporno. Na drugi strani so realni učinki 
inflacije v takem gospodarstvu najmanjši, kar pomeni, da 
izvirajo pretežno le iz inflacijskega davka (neplačanih 
obresti) na gotovino, oziroma na celotni primarni denar, 
ter iz posledic pogostejšega operativnega spreminjanja 
cen in plač. Hkrati nas tuje izkušnje, glede zmanjševanja 
zmerne inflacije opozarjajo na nujnost zmanjšanja tekoče 
porabe (predvsem fiskusa in plač) v korist večjega varče- 
vanja. Ob tem velja spomniti še na dvoje pomembnih 

dejstev: na nezadovoljstvo v nekaterih krogih s prepočas- 
nim zniževanjem obrestnih mer na domačem denarnem 
trgu in na ugotovitev na podlagi izkušenj mnogih držav, da 
je prav proces zniževanja obrestnih mer pri zaviranju 
zmerne inflacije, zadnja posledica stabilizacije. 

Kot je razvidno iz uvodnih podatkov, je bilo leto 1994 
zaznamovano s pomembnim prirastkom deviznih rezerv, 
oziroma z velikim prilivom tujega denarja. Ob tem pa 
nekako pozabljamo, da določajo obrestno mero, kot tudi 
tečaj, v največji možni meri t. i. temeljni dejavniki, kot so n. 
pr.: davki, državni izdatki, nagnjenost k varčevanju, 
izvozu, uvozu, investiranju, plače... . V takšnih razmerah, 
v kakršnih se je nahajala leta 1994 tudi naša država, še 
nobena država ni ušla večji ali manjši apreciaciji domače 
valute. Kljub naporom, ki jih je Banka Slovenije vlagala 
v sterilizacijo deviznega priliva in angažiranju na denar- 
nem trgu z namenom, da bi se nevtralizirala enormna 
ponudba deviz, oziroma ohranil primeren tečaj tolarja, so 
bili rezultati le pogojno optimalni; za obsežnejše interveni- 
ranje na deviznem trgu mora centralna banka, če ga noče 
financirati z inflacijo, angažirati realno razpoložljive pri- 
hranke, to je tolarske finančne presežke v Sloveniji, za kar 
mora ponuditi odgovarjajočo ceno. Učinki teh aktivnosti 
Banke Slovenije pa so bili vidni, tako pri nivoju tečaja 
tolarja kot tudi pri finančnem rezultatu poslovanja cen- 
tralne banke. 

Če lahko slovensko inflacijo uvrščamo v skupino t. i. 
zmerne inflacije, za katero velja, da je hkrati previsoka in 
prenizka, potem so nadaljnje usmeritve tudi za Banko 
Slovenije jasne: prizadevati si za še večjo stabilnost, kajti 
inflacija povzroča v gospodarstvu vrsto problemov (stro- 
škov), a ne dovolj, da bi sočasno opravičevala socialne, 
politične in gospodarske stroške obračuna z njo. 

*** 

Banka Slovenije je dala svoje finančne izkaze za leto 1994 
prvič revidirati. Revizijo je opravila revizorska hiša KPMG 
iz Londona; finančni izkazi Banke Slovenije za leto 1994, 
skupaj z mnenjem revizorjev, so sestavni del tega letnega 
poročila. 

Ljubljana, maj 1994 
dr. France Arhar, l.r. 

Guverner 

I. BANKA SLOVENIJE: ZAKONSKI STATUS IN NALOGE 

Ustanovitev Banke Slovenije je uvrščena v sklop osamosvoji- 
tvene zakonodaje, sprejete in objavljene 25. junija 1991, ko so 
bili ob Temeljni ustavni listini o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije, Deklaraciji o neodvisnosti in Ustavnem 
zakonu za izvedbo Temeljne ustavne listine sprejeti vsi 
pomembnejši sistemski zakoni nove države, med njimi tudi 
zakon o Banki Slovenije. 

Banka Slovenije se je takoj organizirala po zakonu s tem, da je 
polno monetarno oblast začela izvajati po izteku Brionskega 
moratorija za uresničevanje osamosvojitvenih aktov sloven- 
skega parlamenta. Ta rok je potekel 8. oktobra 1991, s tem 
dnem pa je bila vpeljana tudi slovenska valuta tolar. Status 
Banke Slovenije kot centralne banke je decembra meseca 
1991 ustavno potrdil 152. člen Ustave Republike Slovenije, po 
katerem je centralna banka samostojna in odgovarja nepo- 
sredno Državnemu zboru. 

Že ustava določa, da guvernerja imenuje Državni zbor, kar 
daje določeno težo samostojnemu vodenju Banke Slovenije. 
Po zakonu sta organa Banke Slovenije Svet Banke Slovenije 
in guverner. Svet Banke Slovenije sestavlja enajst članov, od 
tega šest članov iz vrst neodvisnih strokovnjakov, guverner, 

namestnik guvernerja in trije viceguvernerji. Člane Sveta 
Banke Slovenije iz vrst neodvisnih strokovnjakov imenuje 
Državni zbor na predlog predsednika republike, na njegov 
predlog imenuje Državni zbor tudi guvernerja Banke Slove- 
nije, namestnika in viceguvernerje pa na predlog guvernerja. 
Vsi so imenovani za dobo šestih let. 

Osrednja naloga Banke Slovenije po zakonu o Banki Slove- 
nije je predvsem skrb za stabilnost valute in splošno likvid- 
nost plačevanja v državi in do tujine. Za uresničevanje te 
naloge uravnava količino denarja v obtoku, skrbi za splošno 
likvidnost bank in hranilnic, skrbi za splošno likvidnost v pla- 
čilih do tujine, kontrolira banke in hranilnice, izdaja bankovce 
in daje bankovce in kovance v obtok, predpisuje pravila za 
izvajanje jamstva za vloge občanov ter opravlja določene 
posle za Republiko Slovenijo. Poleg navedenega ima Banka 
Slovenije določene naloge in pristojnosti tudi po zakonu 
o bankah in hranilnicah, zakonu o deviznem poslovanju, 
zakonu o kreditnih poslih s tujino ter po zakonu o predsana- 
ciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic. 

Svet Banke Slovenije in guverner sta za uresničevanje nalog 
Banke Slovenije odgovorna Državnemu zboru. Banka Slove- 
nije mora za najmanj polletno obdobje predložiti Državnemu 
zboru poročilo o svojem delu. Državnemu zboru mora predlo- 
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žiti v potrditev tudi finančni načrt in letni obračun, in ob tem 
predloži letno poročilo o svojem delu. 

Pri odločanju o denarni politiki in njenem izvajanju je Banka 
Slovenije neodvisna. 

Zakon tudi izrecno določa, da sme Banka Slovenije odobra- 
vati Republiki Sloveniji posojila le do višine 5% letnega prora- 
čuna oziroma do ene petine predvidenega proračunskega 
primanjkljaja; posojila morajo biti poravnana do konpa prora- 
čunskega leta, kar pomeni, da ne morejo biti vir financiranja 
primanjkljaja. 

II. SLOVENSKO GOSPODARSTVO V LETU 1994 

Potem ko je doseglo slovensko gospodarstvo najnižjo točko 
aktivnosti v začetku leta 1993 (na ravni oktog 17% pod tisto iz 
leta 1989), se je agregatna proizvodnja v drugem polletju 
1993. obrnila navzgor in dokaj živahno naraščala v vsem letu 
1994. Realni bruto domači proizvod Slovenije (BDP) je pora- 
sel v letu 1993 za 1,3% in v letu 1994 za 5%; industrijska 
proizvodnja je porasla za 6,4%. Gospodarsko aktivnost je 
poganjalo predvsem izvozno povpraševanje, z manjšim rela- 
tivnim prispevkom, vendar večjo dinamiko, pa tudi rast inve- 
sticij. V letu 1994 se je končno zaustavilo tudi zmanjševanje 
skupne zaposlenosti, in sicer na račun novega zaposlovanja 
v drobnem zasebnem in državnem sektorju, medtem ko se je 
zaposlenost v skupini velikih in srednjih podjetij zmanjšala za 
nadaljnjih 5,1%. Število registriranih brezposelnih se je 
zmanjšalo za 1,6%; stopnja brezposelnosti, izmerjena 
z anketo po metodologiji ILO v maju 1994, pa je znašala 9%. 
Produktivnost dela v industriji je porasla za 13,7%. 

Gospodarska rast je bila dosežena v razmerah uravnoteženih 
državnih financ ter ob restriktivni denarni politiki. Skladno 
s splošno usmeritvijo Banke Slovenije, ki jo zasleduje, odkar 
je prevzela efektivno denarno oblast, se je tekoča inflacijska 
stopnja v letu 1994 še naprej postopno, a vztrajno zmanjše- 
vala in znašala ob koncu leta (december/december) 18,3%, 
v primerjavi z 22,9% ob koncu leta 1993. Rast cen je bila zelo 
različna v menjalnem in v nemenjalnem sektorju, v katerem 
gre pretežno za cene javnega sektorja in nadzorovane cene 
(industrijski živilski izdelki 25,7%, elektrika 25,2%, stanovanj- 
ske storitve 24,1%, PTT storitve 54,1% itd.; cene industrijskih 
neživilskih izdelkov so porasle za 12,4%). V novih razmerah 
zmerne inflacije prehajajo vzvodi protiinflacijske politike 
v veliki meri med pristojnosti Vlade, težišče pa postaja učinko- 
vita dohodkovna politika. 

Slika 1: Industrijska proizvodnja (krivulja) in četrtletne ocene 
realnega bruto domačega proizvoda (stolpci; indeksi 1990 
= 100; desezonirani podatki) 

Protiinflacijska usmeritev bo morala predstavljati v letu 1995 
jedro vseh ekonomskih politik, s težiščem na dohodkovni 
politiki in zadrževanju nominalne rasti povprečnih plač. 
Naslednji problem, s katerim se sooča predvsem Banka Slo- 
venije, pa je vzdrževanje tečajne spodbude za zagotavljanje 
izvozne konkurenčnosti slovenskega gospodarstva v razme- 
rah velikih neto pritokov tujega denarja v plačilni bilanci, 
predvsem iz finančnih transakcij podjetij in prebivalstva. 

1. PONUDBA IN POVPRAŠEVANJE 

Gospodarsko krizo so v predhodnih letih najbolj občutile 
industrijske panoge, saj je bila njihova pretekla rast struk- 
turno najslabše uravnotežena. Proizvodnja najširše opredelje- 
nega področja industrije (rudarstva, predelovalne industrije, 
energetike in gradbeništva) se je v štirih letih od 1989. do 
1983. zmanjšala za 32%; v letu 1994 je porasla za 6,6%. 
Kmetijska proizvodnja je porasla za 1,6%, storitve pa za 4,2%, 
in sicer tržne storitve za 4,9% ter državne za 2,1%. Storitveni 
sektor je ustvaril v letu 1994 že 57% celotne dodane vrednosti, 
industrija 38% in kmetijstvo 5%. 

Najpomembnejšo komponento agregatnega povpraševanja 
so predstavljale tudi v letu 1994 prodaje blaga in storitev 
v tujino, ki so dosegle 38% vseh končnih prodaj slovenskega 
gospodarstva, kar pomeni več kot npr. prodaje prebivalstvu. 
Po predhodni oceni potrošne strani bruto domačega proiz- 
voda (glej tabelo 1), ki obseg zunanjega salda verjetno še 
nekoliko podcenjuje, je znašal v letu 1994 presežek izvoza 
blaga in storitev nad uvozom 3,9% BDP, v primerjavi s 3,0% 
v predhodnem letu. 

Tabela 1: Končna poraba bruto domačega proizvoda (v%) 
1992 1993 1994 

1. BRUTO DOMAČI PROIZVOD (4+5) 100,0 100,0 100,0 
2. Izvoz blaga in storitev 63,7 58,7 57,7 
3. Uvoz blaga in storitev 54,5 55,7 53,9 
4. Saldo (Izvoz-uvoz) 9,2 3,0 3,9 
5. Domača končna poraba (6 do 10) 90,8 97,0 96,1 
6. Domača zasebna poraba 52,9 55,2 54,0 
7. Javna poraba 20,5 20,7 20,7 
8. Investicije v osnovna sredstva 17,6 18,1 19,8 
9. Prirast zalog -0,3 1,0 1,0 

10. Statistična napaka 0,0 1,9 0,7 
- Realne stopnje rasti BDP v % 
- BDPv USD 
- BDP na prebivalca v USD 
- BDP na prebivalca po kupni moči v USD 

-5,4 1,3 5,0 
12.365 12.672 14.037 
6.195 6.366 6.957 
8.109 8.579 9.465 

Vir: Ocene Urada RS za makroekonomske analize in razvoj; realne 
stopnje rasti BDP in podatki v dolarjih za leti 1992 in 1993; Zavoda RS 
za satatistiko. 

Vir: Industrija: Zavod RS za statistiko; četrtletne ocene BDP: 
Banka Slovenije. 

Domača poraba je v letu 1994 še naprej naraščala, vendar 
mnogo bolj zmerno kot leto poprej. Zasebna poraba je pora- 
sla realno za 2,7%, kar v grobem odraža gibanje evidentiranih 
osebnih prejemkov prebivalstva: izplačil neto plač v podjetjih 
in organizacijah za 3,4%, drugih prejemkov iz delovnega 
razmerja za -8,5% in transfernih prejemkov za 7,7% (trans- 
ferni prejemki prebivalstva so predstavljali v letu 1994 že 64% 
v primerjavi s tokovi neto plač). Povprečna neto plača je 
znašala v letu 1994 60.089 tolarjev oziroma 466 dolarjev. 

Javna poraba je porasla realno za 5%, investicije v osnovna 
sredstva pa za 15%, tako kot že leto poprej. Glavna genera- 
torja rasti investicij sta bila sektor podjetij, zlasti zasebnih, ter 
investicije v gospodarsko infrastrukturo. Bruto investicije 
v osnovna sredstva so s tem dosegle nekaj manj kot 20- 
odstotni delež v BDP oziroma za okrog 2% več, kot je znašala 
ocenjena poraba fiksnega kapitala, kar očitno še ne zagotav- 
lja stabilne bodoče rasti in potrebnega prestrukturiranja pro- 
izvodnje. Glavna omejujoča dejavnika so še naprej nedokon- 
čano lastniško preoblikovanje in visoke obrestne mere. Pov- 
prečna realna obrestna mera bank za kratkoročna posojila 
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podjetjem je znašala okrog 17%, kar pa vključuje - v pov- 
prečju - visoko rizično premijo. Obrestne mere na finančnih 
trgih so se v letu 1994 že opazno zmanjšale: realne obrestne 
mere na medbančnem trgu s 13,0% v letu 1993 na 8,4% 
oziroma 5% ob koncu leta, ter stopnje donosa na najkako- 
vostnejše državne obveznice (»realno« nad devizno klavzulo) 
z 11,5% na 8,5% oziroma 8% ob koncu leta 1994. 

2. JAVNE FINANCE 

V konsolidirani bilanci štirih javnofinančnih blagajn (držav- 
nega in občinskih proračunov ter obveznega pokojninskega 
in zdravstvenega zavarovanja) je bil v letu 1994 dosežen 
primanjkljaj v višini 4,3 milijarde tolarjev, kar znaša 0,2% bruto 
domačega proizvoda. Primanjkljaj skladov zdravstvenega in 
pokojninskega zavarovanja v višini 0,7% BDP je bil pretežno 
pokrit iz njunih rezerv (depozitov in državnih vrednostnih 
papirjev), medtem ko so državni proračun in občinski prora- 
čuni poslovali s presežkom. 

Stopnja t. i. socialnih dajatev na plače se je znižala z 48% na 
45,2% zaradi znižanih stopenj dajatev za zaposlovanje in za 
obvezno zdravstveno zavarovanje, medtem ko so se stopnje 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje povečale. Predvsem 
v slednjem sistemu pa je poraba krepko presegla prihodke 
(letni porast za 33%) zaradi hitrega naraščanja števila upoko- 
jencev v zadnjih letih in indeksiranja pokojnin z rastjo pov- 
prečnih plač. 

Državni proračun je imel vse leto presežek. Do sprejetja prora- 
čuna meseca maja je izdatke zniževalo začasno financiranje 
na podlagi nominalne ravni prejšnjega leta. Planirane pri- 
hodke so precej presegli prometni davki (skupni porast za 
45% - učinek višjih davčnih stopenj uvedenih akciz na alko- 
hol in cigarete ter povečanega domačega povpraševanja), 
dohodnina (porast za 31% - znižana obremenitev nižjih in 
progresivna obdavčitev višjih dohodkov) in nova davka na 
osebne prejemke ter previsoko izplačane plače. Glede na 
prejšnja leta se je povečal tudi delež davka na dobiček v BDP, 
in sicer na 0,8%. 

Zakladnica Ministrstva za finance je vodila politiko, ki naj bi 
prispevala k zniževanju obrestnih mer; likvidnostne presežke, 
ki so med letom znatno presegli 20 milijard tolarjev, je vlagala 
pri bankah, ki niso bile upnice na medbančnem trgu in niso 
obrestovale vlog bolje od povprečne efektivne pasivne 
obrestne mere. Zadolževanje je bilo v letu 1994 omejeno, na 
začetku leta predvsem na črpanje dela v prejšnjem letu odo- 
brenega sindiciranega posojila za vračanje glavnic tujih poso- 
jil, kasneje pa predvsem z namenom uveljavljanja novih 
finančnih instrumentov (zakladnih menic). Največji javni 
zavodi in skladi ter zavarovalnice so postali dolžni naložiti del 
(od 10 do 80%) svojih rezerv ali naložb v državne vrednostne 
papirje. 

3. EKONOMSKI ODNOSI S TUJINO 

Upoštevajoč obseg slovenskega gospodarstva in že dolgo- 
letno odprtost predvsem v najbližji evropski prostor, predstav- 
lja poslovanje s tujino odločilen dejavnik gospodarskih 
gibanj. Izvoz in uvoz blaga in storitev sta pomenila v letu 1994 
okrog 117% v primerjavi z BDP. V letu 1994 so občutno porasli 
tako prejemki kot izdatki tekočih transakcij, in sicer za 13,9% 
in za 9,9%, merjeno v tekočih ameriških dolarjih. Povečal se je 
tudi presežek tekočega računa, na 478 milijonov dolarjev, kar 
predstavlja 3,4% bruto domačega proizvoda. 

K presežku v tekočih transakcijah so najbolj prispevale pove- 
čane dobave blaga evropskim državam ter prejemki od stori- 
tev, predvsem v turizmu, poleg tega pa tudi umirjanje uvoza 
potrošnih dobrin. Konkurenčnost slovenske ponudbe se je 
v letu 1994 ohranjala v veliki meri na račun rasti produktivno- 
sti v industriji, v nasprotno smer pa je delovalo gibanje deviz- 
nega tečaja. V letu 1994 je tolar apreciiral realno za 2,6% (med 
decembrom 1993 in decembrom 1994 pa za 11,2%), merjeno 
z relativnimi maloprodajnimi cenami, merjeno z relativni stro- 
ški dela na enoto proizvoda pa je depreciiral za 0.7% (ter 
apreciiral za 7,4% med decembrom 1993 in decembrom 

1994). Na devizni tečaj so pritiskali poleg tokov iz tekočih 
transakcij predvsem obsežni neto pritoki v finančnih transak- 
cijah. Celoten presežek pritoka tujega denarja, ki ga je uspela 
Banka Slovenije usmeriti v svoje devizne rezerve ali v rezerve 
poslovnih bank, je znašal v letu 1994 skupaj s sredstvi na 
fiduciarnih računih okrog 1,3 milijarde dolarjev. 

Blagovna menjava 

Merjeno (DO zunanjetrgovinskih definicijah (izvoz FOB, uvoz 
CIF) je znašal v letu 1994 izvoz blaga 6.806 milijonov dolarjev, 
uvoz pa 7.247 milijonov dolarjev; primanjkljaj je dosegel 440 
milijonov dolarjev. Izvoz je porasel v tekočih dolarskih vred- 
nostih za 11,9%, uvoz pa za 11,5%. Če izločimo učinke spre- 
memb medvalutnih razmerij, je porasel izvoz za 10,4%, uvoz 
pa za 10,0%. Ob podobnem primanjkljaju kot v letu poprej 
(418 milijonov dolarjev) so bile splošne tendence bistveno 
ugodnejše; v letu 1993 se je izvoz, merjen po stalnih medva- 
lutnih razmerjih, zmanjšal za 2,6%, uvoz pa je porasel za 
14,0%. 

Tabela 2: Plačilna bilanca Slovenije, 1992-1994 (v mio USD) 
1992 1993 1994 

A. 
1. 
2. 

3.1. 
3.2. 
4. 

TEKOČI RAČUN 
Blago (FOB) 
Storitve 
2.1 Transport 
2.2 Potovanja 
2.3 Ostalo 
Dohodki od dela 
Dohodki od kapitala 
Tekoči transferi 

926 
791 
180 

-164 
389 
-45 
-2 

-90 
46 

150 478 
-154 -146 

310 610 
57 

430 
68 

617 
-177 -75 

-8 -7 
-39 -30 

41 51 
B. 

C. 
1. 
2. 
3. 

KAPITALSKI RAČUN 
(kapitalski transferi, patenti in licence) 

4 -1 

4. 

FINANČNI RAČUN 
Neposredne naložbe 
Naložbe v vrednostne papirje 
Ostale naložbe 
3.1. TERJATVE 
a) Komercialni krediti 
b) Posojila (banke) 
c) Gotovina in vloge: banke 
prebivalstvo 
ostali sektorji 
d) Druge terjatve 
3.2. OBVEZNOSTI 
a) Komercialni krediti 
b) Posojila: banke 
uradni sektor 
ostali sektorji 
c) Vloge in druge obveznosti 
Mednarodne denarne rezerve (BS) 

Statistična napaka 

-645 
113 
-9 

-117 
-158 

7 
-31 

-149 
9 

6 
41 

-13 
-9 

-17 
59 
21 

-633 
-281 

-151 
112 

3 
-155 
-259 

114 
12 

-451 
85 

-19 
0 

104 
-13 
-22 

88 
95 

-44 
-111 

-3 

-545 
88 

-33 
42 

-237 
-159 
-20 

-326 
366 

0 
-99 
279 
-15 
-27 

65 
226 

30 
-642 

68 

Izvoz in uvoz blaga FOB. 
Negativni predznak (-) pomeni uvoz oziroma presežek uvoza 
nad izvozom v tekočem računu, povečanje terjatev in zmanj- 
šanje obveznosti v kapitalskem in finančnem računu ter pove- 
čanje mednarodnih rezerv Banke Slovenije. 
Vir: Banka Slovenije, predhodni podatki. 

Struktura uvoza odraža gibanja v domačem gospodarstvu 
v letu 1994: uvoz potrošnih dobrin je porasel (po tekočih 
tečajih) za 1,5%, uvoz repromaterialov za 13,0% in uvoz inve- 
sticijskih dobrin za 22,0%. V strukturi izvoza zavzemajo pre- 
vladujoči delež, 92%, izdelki višjih stopenj predelave (SMTK 
5 do 9). 

V letu 1994 se je nadaljevalo regionalno prestrukturiranje, ki 
zadeva zmanjševanje poslovanja z državami na območju nek- 
danje Jugoslavije, predvsem na strani uvoza. Uvoz iz teh držav 
je predstavljal le še 8% skupnega slovenskega uvoza blaga. 
57% uvoza in 59% izvoza je predstavljala menjava z 12 drža- 
vami Evropske unije, 77% uvoza in 72% izvoza pa menjava 
z državami OECD. 
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Tabela 3: Regionalna usmeritev blagovne menjave Slovenije (v mio USD) 

Evropska unija (12) 
Francija 
Italija 
Nemčija 
Velika Britanija 
EFTA 
Avstrija 
Švica 
SKUPAJ OECD 
ZDA 
Japonska 
Države nekdanje 
Jugoslavije 
Hrvaška 
Države nekdanje SZ 
Druge države Evrope 
Druge države 
SKUPAJ 

Izvoz Uvoz Saldo 
1992 1993 1994 1992 1993 1994 

3.669 
616 
880 

1.805 
141 
461 
341 

50 
4.418 

195 
16 

1.508 
952 
226 
262 
267 

6.681 

3.489 
528 
756 

1.798 
148 
423 
303 

52 
4.235 

216 
25 

964 
739 
298 
331 
255 

6.083 

4.039 
586 
922 

2.065 
208 
511 
374 

58 
4.885 

248 
18 

1.026 
725 
316 
342 
237 

6.806 

3.078 
492 
839 

1.394 
74 

68g 
500 
100 

4.070 
167 
88 

1.218 
852 
251 
328 
274 

6.141 

3.622 
522 

1.051 
1.626 

103 
779 
553 
127 

4.769 
188 
125 

696 
595 
217 
371 
448 

6.501 

4.137 
599 

1.252 
1.727 

129 
1.069 

753 
153 

5.596 
196 
125 

577 
492 
164 
510 
400 

7.247 

1992 
591 
124 

41 
411 

67 
-228 
-159 

-50 
348 

28 
-72 

290 
100 
-25 
-66 

-7 
540 

1993 
-133 

6 
-295 
172 
45 

-356 
-250 

-75 
-534 

28 
-100 

268 
144 

81 
-40 

-193 
-418 

1994 
-98 
-13 

-330 
338 

79 
-558 
-379 

-95 
-711 

52 
-107 

449 
233 
152 

-168 
-163 
-440 

Izvoz FOB, uvoz CIF. 
Vir: Zavod RS za statistiko; podatki za leto 1994 predhodni. 

Druge tekoče transakcije 

Prejemki od neblagovnih transakcij (storitev, dohodkov od 
dela in kapitala, tekočih transferjev) so znašali v letu 1994 
1.991 milijonov dolarjev in so obsegali že 23% skupnih teko- 
čih prejemkov. V vseh neblagovnih transakcijah je bil ustvar- 
jen presežek v višini 624 milijonov dolarjev, od tega 610 
milijonov dolarjev v storitvah. Presežek v storitvah je še bolj 
kot leto poprej v celoti zadoščal za pokritje blagovnega pri- 
manjkljaja (ki je znašal 146 milijonov dolarjev po plačilnobi- 
lančni metodologoji, ki meri v obeh smereh FOB). 

V letu 1994 so znašali slovenski prejemki od turizma in drugih 
potovanj 932 milijonov dolarjev, izdatki pa 315 milijonov 
dolarjev; pozitivni saldo turizma je s tem dosegel že 617 
milijonov dolarjev. Vrednost transportnih storitev je znašala 
488 milijonov dolarjev v izvozu in 420 milijonov v uvozu; 
presežek v tej skupini storitev je približno enak primanjkljaju 
v ostalih skupinah. 

Skupino dohodkov od dela in kapitala sestavljajo predvsem 
plačila obresti za tuja posojila v višini 143 milijonov dolarjev 
ter prejete obresti na imetja v tujih bankah v višini 110 milijo- 
nov dolarjev. Odlivi dobičkov od tujih neposrednih naložb so 
še neznatni. Dohodki od dela slovenskih rezidentov v tujini so 
izkazani v tekočih transferih ali v kratkoročnem kapitalu, če 
so bili vneseni v državo v gotovini in tu zamenjani za tolarje; 
neevidentirani tokovi niso ocenjeni, kot tudi niso ocenjeni 
zasebni nakupi rezidentov v tujini. 

Finančni račun 

Povečanje tujih neposrednih naložb je znašalo po plačilnobi- 
lančnih virih, ki beležijo le finančne tokove, 72 milijonov 
dolarjev. V letu 1994 je prvič v zadnjih letih opazneje poraslo 
dolgoročno finančno zadolževanje podjetij, v neto obsegu 
231 milijonov dolarjev, in pretežno v drugi polovici leta, zadol- 
ževanje države pa je znašalo neto 65 milijonov dolarjev, pre- 
težno v okviru programov infrastrukturne izgradnje. 

Poleg doslej opisanih pritokov tujega denarja na slovenski trg 
(iz presežka tekočih transakcij, zmanjšanega za 144 milijonov 
dolarjev, kolikor je znašalo povečanje terjatev do tujine iz 
komercialnih kreditov, ter iz neposrednih naložb in neto pre- 
jetih dolgoročnih posojil), so ponudbo v letu 1994 povečale še 
neto prodaje menjalnicam in pologi gotovine prebivalstva na 
račune pri domačih bankah v skupni višini 366 milijonov 
dolarjev. Povpraševanje je bilo zagotovljeno predvsem 
v okviru intervencij centralne banke, ki je v letu 1994 povečala 
uradne devizne rezerve za 710 milijonov dolarjev (brez upo- 

števanja okrog 100 milijonov dolarjev, izločenih na oba fiduci- 
arna računa), medtem ko so poslovne banke povečale svoja 
imetja na računih v tujini in v tujih vrednostnih papirjih za 487 
milijonov dolarjev. 

Ob koncu leta 1994 so znašale skupne devizne rezerve Slove- 
nije 2.764 milijonov dolarjev, od tega 1.284 milijonov dolarjev 
pri Banki Slovenije. 

4. ZUNANJI DOLG 

V letu 1994 se je nadaljeval trend povečevanja obsega novo 
sklenjenih kreditnih poslov s tujino, v veliki meri zaradi zmanj- 
ševanja deželnega rizika Slovenije. 

Skupno je bilo v letu 1994 sklenjenih za 950 milijonov dolarjev 
novih poslov, kar je 43% več, kot leto poprej. Porast gre 
pripisati predvsem novemu zadolževanju zasebnega sektorja 
(657 milijonov dolarjev), ki za 86% prekoračuje obseg iz leta 
1993, medtem ko je znesek novih posojil, najetih ali garantira- 
nih s strani države, znašal 293 milijonov dolarjev, ali 6% manj. 
kot v preteklem letu. Četrtino vseh novih posojil sta v letu 
1994 odobrili Evropska.investicijska banka, Luxembourg in 
EBRD, London. Rokovna struktura novih posojil se spreminja 
v korist vse bolj dolgoročnim virom. 

Skupno stanje dolga do tujine je ob koncu leta 1994 znašalo 
2.236 milijonov dolarjev in je presegalo znesek izpred leta dni, 
ko je znašalo stanje dolga 1.873 milijonov dolarjev. Ob koncu 
leta 1994 je znašal delež kratkoročnega dolga 79 milijonov 
dolarjev, kar predstavlja komaj 4% celotnega dolga in kar 
pomeni njegovo absolutno in relativno zmanjšanje glede na 
preteklo leto, ko je bil s 117 milijoni dolarjev udeležen v skup- 
nem zunanjem dolgu s 6%. Mednarodne denarne rezerve 
Republike Slovenije so ob koncu leta 1994 za 22% presegale 
znesek skupnega zunanjega dolga, medtem ko so leto poprej 
znašale še 84% zunanjega dolga. 

Problematika pogajanj s tujimi upniki 

Ureditev vprašanja nasledstva dolgov, nastalih na podlagi 
večkratnih restrukturirani obveznosti v obdobju od leta 1983 
do leta 1988, je pomembna zaradi jasne opredelitve celotne 
obveznosti Republike Slovenije do tujine. 

Banka Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za finance 
vodila vrsto aktivnosti za razdelitev obveznosti iz naslova New 
Financing Agreement ter iz naslova Trade and Deposit Facility 
Agreement, obeh iz leta 1988. Skupaj s predstavniki Vlade 
Republike Slovenije se je pogajala tudi o določitvi obveznosti 
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poslovnih bank in Republike Slovenije do držav članic Pari- 
škega kluba. 

Ker pogajanja s predstavniki komercialnih bank upnic v drugi 
polovici leta 1993 niso bila uspešna, je Vlada dne 13. januarja 
1994 sprejela sklep, s katerim je odplačevanje obveznosti do 
dokončnega dogovora s tujimi upniki usmerila na fiduciarni 
račun Banke Slovenije pri Dresdner Bank Luxembourg SA, 
Luxembourg. Nanj so slovenske banke - dolžnice in Repu- 
blika Slovenija plačevale obresti in glavnico slovenskih konč- 
nih uporabnikov posojil ter 16,39% zapadlih obrešti za še 
odprte obveznosti NBJ po New Financing Agreement iz leta 
1988. Na račun so bila plačana tudi sredstva iz depozita, ki ga 
je nekdanja Ljubljanska banka d. d., Ljubljana prejela iz 
naslova T rade and Deposit Facility Agreement iz leta 1988. Do 
konca leta 1994 je bilo na navedeni račun vplačanih 88 milijo- 
nov dolarjev. 

V juliju 1993 je Republika Slovenija začela pogajanja za for- 
malno ureditev odnosov z državami članicami Pariškega 
kluba. Slovenska stran je v pogajanjih zavzela stališče, da je 
pripravljena prevzeti dolg po enakih načelih, kot so bila dogo- 
vorjena z mednarodnimi finančnimi organizacijami, tj. celoten 
dolg končnih uporabnikov iz Slovenije ter dolg NBJ v višini 
udeležbe Slovenije v bivši kvoti NBJ pri Mednarodnem denar- 
nem skladu. 

V letu 1994 je postalo očitno, da ni izgledov za skorajšnjo 
sklenitev sporazuma o pravnem nasledstvu, t. j. o prevzemu 
dela terjatev in obveznosti bivše države. Ker bilanci dveh bank 
(Ljubljanske banke d. d. in Kreditne banke Maribor d. d.) 
zaradi vodenja dobroimetij, kot tudi obveznosti do bivših 
federalnih institucij, nista odražali dejanskega premoženja, je 
Državni zbor Republike Slovenije dne 27. julija 1994 sprejel 
Ustavni zakon o dopolnitvah ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije. Z njegovo uveljavitvijo sta bili ustanov- 
ljeni Nova LB d. d. in Nova KBM d. d , ki sta prevzeli poslova- 
nje in del premoženja LB d. d. in KBM d. d. V bilanci teh dveh 
bank so ostala vsa dobroimetja in obveznosti do bivših fede- 
ralnih institucij, kot tudi obveznosti končnih koristnikov kredi- 
tov iz drugih republik, če je dala zanje garancije bivša država. 

III. DENARNA POLITIKA 

1. NAMERE IN USMERITVE DENARNE POLITIKE 

Letna stopnja rasti cen na drobno v letu 1993 je znašala 
22,9%, kar pomeni povprečno mesečno rast cen v višini 1,7%. 
Čeprav so se dejanske mesečne stopnje rasti cen gibale blizu 
povprečja, je bil razpon med najvišjo in najnižjo stopnjo rasti 
še velik; najnižja je znašala 0,8%, najvišja pa 3,7%. Po dose- 
ženi najnižji ravni gospodarske aktivnosti sredi leta je začela 
ta v drugem polletju naraščati. Realno je bruto domači proiz- 
vod porasel za 1,3%. V državnem sektorju je bil dosežen 
minimalen presežek, ki je znašal v razmerju z bruto domačim 
proizvodom 0,3%. Finančni presežek s tujino je bil v letu 1993 
polovico manjši kot leto prej; povečanje imetij na računih 
bank in centralne banke v tujini je predstavljalo 3,2% bruto 
domačega proizvoda. 

Temeljna usmeritev denarne politike v letu 1994 je bilo nadalj- 
nje postopno zmanjševanje inflacije in zagotavljanje stabilno- 
sti domače valute. Posredni cilj denarne politike je bil, kot 
v predhodnih letih, na podlagi analize povpraševanja po 
denarju in multiplikatorja zagotavljati ustrezno količino 
ponudbe primarnega denarja. V okviru temeljne usmeritve 
denarne politike je Banka Slovenije izbor instrumentov prila- 
gajala razmeram na deviznem trgu, da bi preprečila stihijsko 
spreminjanje ravni realnega efektivnega tečaja tolarja in s tem 
konkurenčne sposobnosti slovenskih izvoznikov. 

Slika 2: Cene na drobno (mesečne stopnje rasti v %) 

Že v začetku leta 1994 je Svet Banke Slovenije ocenil, da. bo 
v tem letu presežek pritokov tujega denarja tako velik, da 
morajo ukrepi denarne politike v čim večji meri preprečiti 
prevelik porast kupne moči tolarja. Takšna usmeritev je teme- 
ljila na zavedanju, da večja realna apreciacija domače valute 
zaradi presežne ponudbe tujih valut sčasoma privede gospo- 
darsko aktivnost v nazadovanje. Za temelje koncepta vodenja 
denarne politike za leto 1994, upoštevajoč predvidene raz- 
mere, je Svet Banke Slovenije določil zmanjševanje finančne 
represije in poglabljanje strukture finančnega sistema ozi- 
roma zmanjšanje kreditnega multiplikatorja. Svet Banke Slo- 
venije je sprejel tudi načelno usmeritev, da mora biti finančni 
rezultat Banke Slovenije v funkciji doseganja temeljnega cilja 
denarne politike. Ta usmeritev je pomembna predvsem zaradi 
potrebe po uvajanju dodatnih instrumentov za uspešno jema- 
nje primarnega denarja iz obtoka. 

Gospodarska gibanja za leto 1994 kažejo, da ne gre samo za 
kratkoročna, sezonska neskladja ponudbe in povpraševanja 
na deviznem trgu, temveč za vsaj srednjeročno preseganje 
ponudbe. V takšnih razmerah imajo ukrepi denarne politike, 
s katerimi je možno preprečevanje prevelike rasti kupne moči 
tolarja, omejeno moč in hkrati nezaželene učinke pri uresni- 
čevanju glavnega cilja denarne politike, to je z ustrezno koli- 
čino denarja zagotoviti postopno zmanjšanje inflacije. Zato 
ponudba instrumentov, ki bi vplivali na gibanje deviznega 
tečaja, ob trajnejšem in hkrati velikem presežku na deviznem 
trgu v daljšem obdobju, ni možna. 

Letna stopnja rasti cen na drobno je v letu 1994 znašala 
18,3%, kar pomeni 1,4% mesečno. Tudi razpon med najvišjo 
in najnižjo stopnjo rasti se je v primerjavi s predhodnim letom 
zmanjšal; najnižja stopnja rasti cen v višini 1% je bila izmer- 
jena v mesecu maju, najvišja v višini 2,1% pa v aprilu. Realno 
povečanje povpraševanja po denarju v letu 1994 je deloma 
posledica postopnega zmanjševanja inflacijskih pričakovanj, 
še bolj pa realnega povečanja obsega denarnih transakcij. 
Celotne denarne transakcije, to se pravi transakcije prebival- 
stva, gospodarstva in javnega sektorja, so se povečale nomi- 
nalno za 30,5%, realno pa za 8,9%. Njihova stopnja rasti je za 
približno štiri odstotne točke presegala ocenjeno realno rast 
bruto domačega proizvoda za leto 1994. 
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Slika 3: Gibanje primarnega denarja v letu 1994 (stanja v mlrd 
SIT) 

Drseča trimesečna povprečja, izračunana iz mesečnih povprečij dnev- 
nih stanj. 
Vir: Banka Slovenije. 

Ponudba ožje definiranega denarja je bila v letu 1994 v pov- 
prečju nominalno za 41% višja kot v predhodnem letu, realno 
pa za 17,5%, v primerjavi z indeksom rasti cen na drobno, 
oziroma za 7,8% v odnosu do indeksa rasti obsega denarnih 
transakcij. Ponudba primarnega denarja je porasla bolj kot 

Primarni denar 48.965 -848 
Rezerve bank 12.548 881 
Gotovina 32.547 -2.500 
Vloge nebančnega sektorja 3.870 771 
Izdajanje 132.495 3.449 
Neto tuja aktiva 97.894 621 
Terjatve do državnega sektorja 18.599 212 
Posojila in druge terjatve do bank 15.845 2.572 
- lombardna posojila 351 -351 
- likvidnostna posojila 14.006 882 
- reodkup 1.488 2.041 
Druge terjatve 157 44 
Jemanje iz obtoka 83.528 4.298 
Obveznosti v tuji valuti 8.507 -1.088 
Izdani vrednostni papirji 50.385 -554 
Neto druga pasiva 24.636 5.940 
Vir: Banka Slovenije. 

Poslovanje Banke Slovenije z domačimi komitenti je učinko- 
valo v smeri zmanjšanja primarnega denarja. S prodajo vred- 
nostnih papirjev je bilo vzeto iz obtoka več primarnega 
denarja, kot je znašalo zmanjšanje neto domače aktive Banke 
Slovenije; za znesek razlike so se povečale terjatve do bank 
na podlagi instrumentov denarne politike, s katerimi je Banka 
Slovenije v drugem polletju vplivala na gibanje deviznega 
tečaja na deviznem trgu. 

Terjatve Banke Slovenije do države so bile ob koncu leta 1994 
v primerjavi s koncem predhodnega leta nižje za 3,1 milijarde 
tolarjev. Zmanjšanje teh terjatev je posledica poravnave v letu 
1993 plačanih obveznosti do Mednarodnega denarnega 

denar, in sicer nominalno za 52%, realno pa za 27% oziroma 
16%. Merjeno z drsečimi trimesečnimi povprečji, je ponudba 
primarnega denarja v letu 1994 v povprečju za 2,5% presegla 
ocenjeno povpraševanje po primarnem denarju, kar je pred- 
vsem posledica denarnih učinkov presežnih pritokov tujega 
denarja v plačilni bilanci. Kljub temu dosežena količina pri- 
marnega denarja kaže na ustrezno vodenje denarne politike, 
saj so se stopnje rasti cen v letu 1994 v primerjavi s predhod- 
nim letom znižale. 
Kreditni multiplikator, ki predstavlja razmerje med denarjem 
in primarnim denarjem, se je v celem letu 1994 postopno 
zmanjševal, tako da je bil v povprečju za 4% nižji kot v pred- 
hodnem letu. Od januarja do decembra se je znižal z 2,097 na 
1,882, torej za 11%. K zmanjšanju multiplikatorja je največ 
prispevalo povečanje razmerja rezerv bank s knjižnim denar- 
jem, manj pa sprememba razmerja gotovine -in knjižnega 
denarja centralne banke s celotnim knjižnim denarjem. Od 
celotnega povečanja denarja na podlagi povečane ponudbe 
primarnega denarja je bilo 22% nevtraliziranega s spremembo 
kreditnega multiplikatorja. 

Tudi v letu 1994 so bili učinki transakcij Banke Slovenije 
s tujino najpomembnejši tok izdajanja primarnega denarja. 
Neto povečanje imetij Banke Slovenije v tujem denarju je 
skoraj enako povečanju mednarodnih denarnih rezerv, ki so 
porasle za 642,4 milijona dolarjev. Porast je posledica prodaje 
blagajniških zapisov v tujem denarju ter začasnih in dokonč- 
nih odkupov deviz na podlagi ponudbe instrumentov denarne 
politike. 

IV. Skupaj St. 31. 12. 94 
13.258 760 24.831 38.001 86.966 

7.091 -3.524 14.062 18.510 31.058 
4.805 2.557 9.617 14.479 47.026 
1.362 1.727 1.152 5.012 8.882 

30.775 56.419 5.905 96.548 229.043 
32.695 18.981 33.586 85.883 183.777 

366 111 -3.922 -3.233 15.366 
-2.738 36.392 -22.431 13.795 29.640 

159 -58 -101 -351 0 
-1.287 682 -144 133 14.139 
-1.610 35.768 -22.186 14.013 15.501 

452 935 -1.328 103 260 
17.656 55.521 -18.925 58.550 142.078 
2.498 1.052 11.538 14.000 22.507 

14.688 58.971 . -23.722 49.383 99.768 
470 -4.502 -6.741 -4.833 19.803 

sklada v breme presežka prihodkov nad odhodki po zaključ- 
nem računu za leto 1993. 

Tri četrtine povečanja finančnih obveznosti denarnega 
sistema v letu 1994, skupaj za 250 milijard tolarjev, izvira iz 
povečanja neto terjatev do tujine in ena četrtina iz povečanja 
terjatev do domačih nebančnih sektorjev. Realne spremembe 
v bilanci denarnega sistema kažejo, da je bil ves realni porast 
finančnih obveznosti posredovan v realno povečanje neto 
deviznih imetij, kar je zadostovalo za financiranje štirih petin 
tega povečanja; ena petina celotnega realnega povečanja 
deviznih imetij je bila financirana z neto povečanjem drugih 
obveznosti. Terjatve do podjetij in do države so se v letu 1994 
realno zmanjšale, do prebivalcev pa so neznatno porasle. 

Tabela 4: Tokovi izdajanja in jemanja iz obtoka primarnega denarja (v mio SIT) 
Četrtletne spremembe 

St. 31.12.93 I. II. III. 
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Tabela 5: Tokovi povečanja in zmanjšanja količine denarja v obtoku (v mio SIT) 

31 
Stanje 
12. 93 

Četrtletne spremembe 
III. IV. Skupaj 31 

Stanje 
12. 94 

Denar (M1) 
Knjižni denar PB 
Knjižni denar BS 
Gotovina 

116.005 
79.779 
3.505 

32.721 

-831 
858 
802 

-2.491 

14.744 
8.592 
1.318 
4.834 

5.416 
1.642 
1.190 
2.584 

34.903 
25.024 

243 
9.636 

54.232 
36.116 

3.553 
14.563 

170.237 
115.895 

7.058 
47.284 

Povečanje 
Neto tuja aktiva 
Terjatve do javnega sektorja 
Terjatve do podjdetij in preb. 
Terjatve do drugih fin. org. 

707.461 
118.102 
213.730 
373.184 

2.455 

52.658 
36.361 
20.575 
-4.497 

219 

52.063 
39.015 

-302 
12.996 

354 

109.645 
74.266 

-436 
35.091 

724 

66.887 
38.352 
3.195 

23.554 
1.786 

281.253 
187.994 
23.032 
67.144 

3.083 

988.714 
306.096 
236.762 
440.328 

5.528 
Zmanjšanje 
Nedenarne vloge 
- podjetja in prebivalstvo 
- javni sektor in DFO 
Vrednostni papirji 
Omejene vloge 
Neto druga pasiva 

591.454 
375.468 
326.962 

48.506 
30.445 
11.480 

174.061 

53.472 
54.618 
25.867 
28.751 
-3.357 
1.515 

696 

37.337 
47.077 
34.743 
12.334 

-509 
456 

-9.687 

104.231 
36.641 
25.978 
10.663 
30.376 

-792 
38.006 

31.980 
57.891 
63.216 
-5.325 

-21.097 
1.470 

-6.284 

227.020 
196.227 
149.804 
46.423 
5.413 
2.649 

22.731 

818.474 
571.695 
476.766 

94.929 
35.858 
14.129 

196.792 
Vir: Banka Slovenije. 

Povečanja neto deviznih imetij denarnega sistema so bila 
v posameznih četrtletjih leta 1994 enakomerna z izjemo tret- 
jega, ki sezonsko značilno odstopa navzgor. Zato je bila 
v vsem letu 1994 za Banko Slovenije najpomembnejša naloga, 
da s ponudbo instrumentov denarne politike zagotovi sterili- 
zacijo denarnih učinkov deviznih transakcij. Glede možnosti 
in uspešnosti izvajanja te naloge pa je mogoče v letu 1994 
ločiti dve podobdobji: obdobje do dospelosti blagajniškega 
zapisa z nakupnim bonom, to je do 1. decembra, in obdobje 
po izplačilu obveznosti za te zapise, torej obdobje zadnjega 
meseca v letu. Obdobje učinkovite sterilizacije denarnih učin- 
kov deviznih transakcij označuje tudi obdobje, ko je lahko 
Banka Slovenije s ponudbami instrumentov denarne politike 
vodila aktivno tečajno politiko z namenom preprečevanja 
stihijskega spreminjanje realne ravni efektivnega tečaja in 
s tem konkurenčne sposobnosti slovenskih izvoznikov. 

Banka Slovenije se je v okviru svojih zakonskih pristojnosti 
odločila, da za steriliziranje denarnih učinkov izda blagajniški 
zapis z nakupnim bonom. Prvo izdajo tega instrumenta je dala 
v prodajo v zadnji dekadi meseca junija. Obrestna mera za 
blagajniški zapis je bila določena glede na napovedano infla- 
cijo za leto 1994 (le-ta naj bi znašala 13%), z dodatkom za 
realne obresti v višini 4 odstotnih točk. Dejanska inflacija 
v letu 1994 je znašala 18,3%, tako da je bila obrestna mera 
dejansko realno negativna. Blagajniškemu zapisu je dodan 
nakupni bon, ki kupcu zagotavlja zavarovanje pred tveganjem 
višje inflacije od uradno pričakovane, oziroma tveganjem 
manjše spremembe deviznega tečaja od uradno pričakovane 
inflacije. Pravico iz nakupnega bona uveljavi imetnik tako, da 
s popustom kupi novi blagajniški zapis v tolarjih ali blagajni- 
ški zapis v tujem denarju. Višina popusta je odvisna od števila 
delov nakupnega bona, ki jih kupec predloži, in od rasti 
drobnoprodajnih cen ter srednjega tečaja BS v primerjavi 
z uradno pričakovano inflacijo. 

Slika 4: Realni efektivni tečaj (indeksi 1992=100) 

RKiATiurac ena 

HEL.8TOOSKI DELR 

/*"\ /" /   . 
* 
\ * 

Efektivni devizni tečaj, deflacioniran z relativnimi cenami na drobno in 
relativnimi stroški dela na enoto proizvoda. 
Rast indeksa predstavlja rast vrednosti tujih valut in obratno. 
Vir: Banka Slovenije. 

Banka Slovenije se torej ni odločila, da bi izdala blagajniški 
zapis po višjih obrestnih merah od trenutnih tržnih (npr. 
v maju mesecu je znašala medbančna obrestna mera 
R+8,3%). Slednja rešitev bi namreč neposredno in v enaki 
meri vplivala na dvig vseh obrestnih mer, kar bi bila nezaže- 
lena posledica glede na dolgoročno usmeritev Banke Slove- 
nije v zniževanje ravni obrestnih mer. 

Najpomembnejši učinek prodaje blagajniškega zapisa 
z nakupnim bonom s stališča namena instrumentajn vodenja 
denarne politike je bil zmanjšanje primarnega denarja za 31,3 
milijarde tolarjev. Približno toliko prostora je nastalo za inter- 
veniranje Banke Slovenije z instrumenti, ki so pomenili vpliva- 
nje na oblikovanje deviznega tečaja. Banka Slovenije je ob 
koncu novembra 1994, torej tik pred dospelostjo blagajniških 
zapisov, izkazovala stanje intervenc z začasnimi nakupi bla- 
gajniških zapisov v tujem denarju od bank v višini 18,3 mili- 
jarde tolarjev in stanje začasno odkupljenih deviz od bank 
v višini 29 milijard tolarjev. Banka Slovenije je to ponudbo 
likvidnosti pogojevala s podporo odkupnih tečajev, po katerih 
so banke odkupovale devize od izvoznikov. 

Poleg blagajniškega zapisa z nakupnim bonom je bil pomem- 
ben instrument denarne politike tudi blagajniški zapis v tujem 
denarju, s katerim je Banka Slovenije vzpodbujala finančne 
naložbe v tujini. Od konca junija do konca novembra se je 
obseg vpisanih blagajniških zapisov v tujem denarju povečal 
za 285,5 milijona mark in za 37 milijonov dolarjev. Z navedeno 
ponudbo instrumentov je Banka Slovenije preprečila, da bi 
devizni tečaj nominalno padel. Tečaj tolarja je kljub velikim 
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presežkom deviz na trgu nominalno celo depreciiral, a vseeno 
realno pridobil 12% kupne moči na tujih trgih. 

Vpliv instrumentov za sterilizacijo denarnih učinkov deviznih 
transakcij na povišanje obrestnih mer je bil zaradi posred- 
nega delovanja relativno manjši, po dospetju blagajniških 
zapisov z nakupnim bonom prve izdaje, to je po prverrt 
decembru, pa se je raven obrestnih mer umirila celo na nižjo 
raven kot pred izdajo, to je pred junijem 1994. 

Slika 5: Obrestne mere na denarnem trgu (letne realne 
obrestne mere na revalorizacijo /R/ v %) 

Vir: Banka Slovenije. 

2. UPORABA INSTRUMENTOV DENARNE POLITIKE 

Banka Slovenije je vodila denarno politiko z uveljavljenimi 
instrumenti, ki jih je dopolnjevala ter uvajala nove glede na 
tekoča denarna gibanja in na zastavljene cilje. Sprejemala je 
tudi ukrepe, s katerimi je podpirala globalno usmeritev za 
splošno znižanje obrestnih mer. 

Obvezna rezerva 

Sistem obveznih rezerv velja za vse banke in hranilnice 
(vključno s hranilno kreditnimi službami) in je med najstabil- 
nejšimi instrumenti denarne politike. Od aprila 1992, ko je bila 
sprejeta sedanja metodologija, je bila do konca leta 1994 
dopolnjena s popravki v tehnični izvedbi. V juniju je bila 
spremenjena uporaba obvezne rezerve tako, da morajo imeti 
banke in hranilnice od novembra del izračunanih obveznih 
rezerv vsak dan na posebnem računu, če v določenem 
obdobju presegajo povprečne efektivne pasivne obrestne 
mere bank oziroma hranilnic (pred tem so skladno z likvid- 
nostjo same določale znesek na tem računu). Konec leta 1994 
je bilo sprejeto pomembnejše dopolnilo, ki se uporablja od 
aprila 1995 in ukinja obvezno rezervo na vloge vezane nad 
eno leto, zmanjšuje stopnjo obvezne rezerve na vloge, vezane 
od treh mesecev do enega leta in povečuje na vloge, vezane 
od enega do treh mesecev. 

Obvezna rezerva se je v letu 1994 izračunavala na vse tolarske 
vloge, prejeta posojila in izdane vrednostne papirje po stop- 
nji, ki se razlikuje glede na ročnost vlog: 12,5 odstotka za 
vloge na vpogled in vezane do trideset dni, 3 odstotke za 
vloge z dospelostjo od 31 dni do enega leta in 0,5 odstotka za 
vloge z dospelostjo nad enim letom. 

Vloge, od katerih se izračunava obvezna rezerva, so vse leto 
naraščale po povprečni mesečni stopnji od najmanj 2,3% 
v septembru, do 7,4% v decembru. Osnova za izračun 
obvezne rezerve se je povečala nominalno za 170 milijard 
tolarjev (62%), do konca leta na 442 milijard tolarjev. Struk- 
tura vlog se je spreminjala tako, da so se bolj povečale 
dolgoročno vezane vloge (za 141%), vloge vezane od enega 
do dvanajst mesecev za 77%, medtem ko je rast vlog na 
vpogled in vezanih do enega meseca 41 odstotna. Navedene 
spremembe pomenijo, da se povečuje zaupanje v tolarsko 
varčevanje, je pa tudi posledica stabilnosti instrumenta, ki za 
daljšo ročnost predpisuje nižjo obvezo rezervo. Zaradi struk- 

turne spremembe vlog se povprečna stopnja obvezne rezerve 
znižuje, v tem letu se je znižala s 7,8% v decembru 1993 na 
7,0% v decembru 1994. 

Izračunane rezerve bank in hranilnic so znašale med 21,1 
milijarde tolarjev na začetku leta, do 31,0 milijarde tolarjev 
konec leta. Znesek izračunanih obveznih rezerv je naraščal po 
povprečni mesečni stopnji 7,4%. 

Dosežene rezerve so presegle izračunano obveznost v vseh 
mesecih, povprečna sredstva na žiro računu, v blagajni in na 
posebnem računu so naraščala po povprečni 6% mesečni 
stopnji. Prav tako je v vseh mesecih zabeležen presežek nad 
predpisanim zneskom, ki je posebej visok v zadnjih mesecih 
leta zaradi ugodne likvidnosti, pa tudi obveznosti, da morajo 
imeti banke del rezerv vsak dan na posebnem računu. 

V novembru in decembru so imele banke in hranilnice pov- 
prečno dnevno 56% obveznih rezerv na posebnem računu, 
preostali del pa na žiro računu in v blagajni. BS s tem ukre- 
pom vpliva na zmanjšanje izpostavljenosti likvidnostnemu 
tveganju pri bankah, ki plačujejo nadpovprečno visoke 
pasivne obresti, pa tudi na znižanje pasivnih obrestnih mer 
bank in posledično aktivnih. Neposredni učinek tega ukrepa 
je bolj enakomerno doseganje obveznih rezerv znotraj 
meseca in v povprečju večje rezerve. Pomeni pa tudi dolo- 
čeno likvidnostno rezervo za opravljanje plačilnega prometa 
ter s tem zmanjšuje likvidnostna tveganja zaradi povečanih ali 
nepričakovanih odlivov z žiro računa banke. 

Devizni minimum 

Za uravnavanje splošne likvidnosti bank v plačilih do tujine in 
za izpolnjevanje obveznosti iz deviznih vlog prebivalcev, 
imajo banke devizni minimum v devizah ali likvidnih deviznih 
naložbah v tujini. 

Za devizni minimum je metodologija izračuna v letu 1994 
ostala nespremenjena. Banka ugotovi mesečni znesek deviz- 
nega minimuma glede na obseg plačilnega prometa s tujino 
(35% povprečnega mesečnega plačilnega prometa s tujino 
v zadnjih treh mesecih) in obseg deviznega varčevanja fizič- 
nih oseb (90% vlog na vpogled, 75% vezanih vlog do treh 
mesecev, 35% vlog vezanih od treh mesecev do enega leta in 
5% vlog vezanih nad eno leto). Od oktobra morajo banke 
devizni minimum izpolniti brez podaljšanega dekadnega pri- 
lagajanja. Devizni minimum izpolnijo banke tako, da imajo: 
dobroimetja na računih v tujini, tujo gotovino in čeke, terjatve 
v tuji valuti do domačih bank in BS, blagajniške zapise BS 
v tujem denarju z dospelostjo največ 120 dni in določene 
naložbe v prvovrstne tuje vrednostne papirje ter posebne 
pravice za nakup deviz pri BS. 

V letu 1994 se je devizni minimum vseh bank zaradi rasti 
deviznih vlog in povečanega obsega plačilnega prometa 
s tujino povečal z 897 milijonov ECU, kolikor je znašal decem- 
bra 1993, na 1.170 milijonov ECU konec leta 1994, to je za 273 
milijonov ECU. 

Vse banke so v vseh mesecih presegale predpisani devizni 
minimum, zadnji dan v letu za 470 milijonov dolarjev (383 
milijonov ECU). V letu 1994 so bile začasno in delno oproš- 
čene izpolnjevanja deviznega minimuma banke v sanaciji, 
vendar ena banka le prva dva meseca, druga do maja in tretja 
do septembra. 

Poleg deviznega minimuma imajo banke določeno neto 
devizno pozicijo (razliko med deviznimi dobroimetji in njeno 
kratkoročno zadolženostjo v tujini), ki mora znašati najmanj 
75% deviznega minimuma. To obveznost so v letu 1994 izpol- 
nile vse banke. 

Blagajniški zapisi Banke Slovenije 

BS je v letu 1994 jemala denar iz obtoka z izdajo blagajni- 
škega zapisa v tujem denarju, dvodelnega blagajniškega 
zapisa in tolarskih blagajniških zapisov z različno ročnostjo. 
Poleg že prejšnja leta uveljavljenih zapisov, je izdala še bla- 
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gajniški zapis z nakupnim bonom, ki je tako kot dvodelni, 
izdan v materialni obliki. Vseh nakupov blagajniških zapisov 
BS (brez blagajniških zapisov v tujem denarju) je bilo po 
obsegu za 115.3 milijarde tolarjev, vseh izplačil za 104,6 
milijarde tolarjev, nakupi so torej presegli izplačila za 10,7 
milijarde tolarjev, kolikor znaša zmanjšanje primarnega de- 
narja. 

Blagajniški zapis v tujem denarju je prenosljiv, imenski vred- 
nostni papir, ki ga BS izdaja neprekinjeno od januarja 1992. 
Z njim uravnava ponudbo deviz tako, da preprečuje monetiza- 
cijo, in s tem vpliva na tečaj. Poleg bank ga lahko kupujejo 
tudi druge pravne osebe. Investitorji lahko vplačajo blagajni- 
ški zapis v markah ali dolarjih, čas vpisa je 60, 90 ali 120 dni, 
od maja 1994 pa tudi 180, 270 ali 360 dni (ti se ne vštevajo 
v devizni minimum). Z nakupnim bonom, izdanim pri blagajni- 
škem zapisu z nakupnim bonom, je pri nakupu blagajniškega 
zapisa v tujem denarju z rokom 180 dni ali več možno uveljav- 
ljati določen popust. 

Obseg vpisanih blagajniških zapisov v tujem denarju je odvi- 
sen predvsem od njegove donosnosti, to je obrestne mere, 
gibanja tečaja (začasno odložena monetizacija), v drugi polo- 
vici leta pa tudi od višine popusta, če je pri vpisu predložen 
nakupni bon. Obrestna mera je odvisna od gibanja obrestnih 
mer na tujih denarnih trgih in ciljev denarne politike, popust 
z nakupnim bonom pa od razlike med gibanjem uradnega 
tečaja BS in uradno pričakovano inflacijo ter števila predlože- 
nih nakupnih bonov. Za blagajniški zapis v markah so bile 
obrestne mere znižane dvakrat, za dolarje pa povečane štiri- 
krat. 

V začetku leta je bilo vpisanih blagajniških zapisov za 566 
milijonov mark in 17 milijonov dolarjev. Obseg se je do maja 
zniževal, potem pa začel naraščati, tako da je najvišje stanje 
doseženo konec septembra, konec leta pa je bilo vpisanih še 
877 milijonov mark in 126 milijonov dolarjev. Z nakupnimi 
boni je bilo uveljavljenih 22 milijonov mark in 36 milijonov 
dolarjev popusta. Največ blagajniških zapisov v tujem denarju 
so vpisale banke, saj je ta zapis tudi podlaga za sodelovanje 
pri drugih instrumentih denarne politike: všteva se v devizni 
minimum (z dospelostjo do 120 dni), lahko ga zastavijo za 
lombardno posojilo, je podlaga za likvidnostno posojilo, 
lahko ga začasno prodajo BS pri njenih posegih na odprtem 
trgu za pridobitev tolarskih sredstev, od novembra pa je tudi 
podlaga za kratkoročno posojilo. 

Dvodelni blagajniški zapis je prinosniški vrednostni papir, ki 
ga lahko v primarni prodaji, poleg pravnih oseb, prek bank 
kupujejo tudi fizične osebe. Sestavljen je iz tolarskega in 
deviznega dela, vplača se z diskontom v tolarjih, izplača pa 
polovica v tolarjih, polovica pa v nemških markah. Izdan je 
v materialni obliki, zato je njegova prodaja na sekundarnem 
trgu enostavna in možna tudi ločeno s tolarskim ali deviznim 
delom. Za ohranjanje realne vrednosti se tolarski del tekoče 
revalorizira z rastjo cen, devizni pa je izplačan v tujem 
denarju. Oba dela zagotavljata tudi realni donos, tolarski se 
obrestuje po 6%, devizni po 5,25% letni obrestni meri. S tem 
zapisom, ki je bil prvič izdan julija 1992, BS širi svoje operacije 
na primarnem trgu vrednostnih papirjev in odpira prostor za 
posege na odprtem trgu. Z njim je tudi občanom dana mož- 
nost za varno in donosno naložbo. 

V letu 1994 so investitorji lahko kupovali tri serije, od katerih 
sta dve dospeli v plačilo že v tem letu, ena pa v januarju 1995. 
Zaradi drugih možnih naložb je bilo zanimanje za ta papir 
manjše kot v preteklih letih, z vsemi serijami je bilo skupaj 
vplačano 7,3 milijarde tolarjev, kar je 34% vsote preteklega 
leta, in izplačano 5,1 milijarde tolarjev ter 65 milijonov mark. 
Kljub zmanjšanemu zanimanju je bilo z dvodelnim blagajni- 
škim zapisom vzeto iz obtoka 2,2 milijarde tolarjev. 

Blagajniški zapisi v tolarjih so imenski vrednostni papirji, ki 
jih vpisujejo banke za dva, dvanajst ali šestdeset dni, hranil- 
nice pa za sedem ali štirinajst dni na podlagi neprekinjeno 
odprte ponudbe. V letu 1994 se je pri teh ponudbah spremi- 
njala le obrestna mera, ki jo je BS določala skladno z gibanji 
obrestnih mer na domačem denarnem trgu. Kupijo se z vpla- 

čilom na posebni račun BS, ki o tem izda potrdilo. Banke so 
glede na prejšnje leto povečale nakupe tolarskih blagajniških 
zapisov, vseh vplačil je bilo za 74 milijard tolarjev. Nakupi so 
za 8 milijard tolarjev presegli izplačila, za toliko se je tudi neto 
zmanjšal primarni denar. 

V letu 1994 se je zanimanje za vpis dvodnevnih blagajniških 
zapisov povečalo, banke so vpisale za 21,2 milijarde tolarjev, 
izplačano je bilo 20,4 milijarde tolarjev. Vpis je naraščal pred- 
vsem proti koncu leta in ob koncu mesecev, ko banke že 
izpolnijo obvezno rezervo in povečano presežno likvidnost 
varno naložijo za kratko obdobje. 

Še bolj se je povečal vpis dvanajstdnevnih blagajniških zapi- 
sov, zaradi ugodne obrestne mere in presežne likvidnosti. 
Skupaj je bilo vpisanih 49,5 milijarde tolarjev in izplačano 42,6 
milijarde tolarjev. Na podlagi teh zapisov so banke lahko tri 
dni črpale likvidnostno posojilo, kar je dodatna ugodnost te 
ponudbe. Likvidnostna posojila so bila črpana v višini 13,5 
milijarde tolarjev. 
Konec leta je BS, sočasno z dospetjem prve emisije blagajni- 
škega zapisa z nakupnim bonom, zaradi potrebe po nevtrali- 
zaciji izdaje primarnega denarja, uvedla šestdesetdnevni bla- 
gajniški zapis. Od drugih blagajniških zapisov v tolarjih se 
razlikuje po tem, da je serijski, določen je najmanjši znesek za 
vpis, omejeno obdobje za vplačilo ter ob določenem pogoju 
možnost prenosa na drugo banko. V letu 1994 je bilo vpisano 
0,3 milijarde tolarjev prve serije. 

Hranilnice so prav tako povečale nakupe sedem in štirinajst- 
dnevnih tolarskih blagajniških zapisov, vplačale so 2,9 mili- 
jarde tolarjev, izplačila pa so znašala 2,8 milijarde tolarjev. 

Blagajniški zapis z nakupnim bonom je prinosniški, serijski 
vrednostni papir, izdan v materialni obliki, v nominalni vred- 
nosti pol milijona tolarjev, ki se vplača z diskontom v tolarjih. 
BS je prvo izdajo dala v prodajo junija, drugo decembra. 
S tem blagajniškim zapisom namerava BS zagotoviti večjo 
stabilnost v povpraševanju po primarnem denarju. Zapis se 
obrestuje po nominalni letni obrestni meri brez revalorizacij- 
ske stopnje in posebej določene realne obrestne mere. Bla- 
gajniškemu zapisu je dodan nakupni bon, ki kupcu zagotavlja 
zavarovanje pred tveganjem višje inflacije od uradno pričako- 
vane in tveganjem manjše spremembe deviznega tečaja od 
uradno pričakovane inflacije. Pravico iz nakupnega bona uve- 
ljavi imetnik tako, da s popustom kupi nov blagajniški zapis 
v tolarjih ali blagajniški zapis v tujem denarju. Višina popusta 
je odvisna od števila delov nakupnega bona, ki jih kupec 
predloži in rastjo drobnoprodajnih cen ter srednjega tečaja 
BS v primerjavi z uradno pričakovano inflacijo. 

V letu 1994 je bil blagajniški zapis izdan dvakrat, vsaka izdaja 
za šest mesecev, vse si sledijo v zaporedju tako, da je dan 
dospetja prejšnje izdaje enak datumu izdaje naslednje emi- 
sije. Prva izdaja je obrestovana po 17%, druga pa po 14% letni 
obrestni meri, obresti se izračunajo z relativno metodo. Pri 
drugi emisiji je, v primerjavi s prvo, zmanjšano število kupo- 
nov, ki jih lahko kupec predloži za uveljavitev popusta pri 
nakupu blagajniškega zapisa, prodaja pa poteka le prek avk- 
cije (prvo emisijo so za BS prodajale tudi banke). Pri drugi 
emisiji investitor tudi ne dobi novih nakupnih bonov pri bla- 
gajniškem zapisu, ki ga kupi s popustom. 

Za nakup prve izdaje blagajniškega zapisa z nakupnim bonom 
je bilo zanimanje zelo veliko, saj je bila prodana v obsegu 33,1 
milijarde tolarjev (upoštevane obresti). Izdano je bilo 66.233 
dolarjev blagajniških zapisov in 200.698 delov nakupnega 
bona. Pri nakupu novih blagajniških zapisov v tolarjih je bilo 
predloženo 50.235 delov nakupnega bona in uveljavljeno 14,2 
milijona tolarjev popusta, pri nakupu blagajniških zapisov 
v tujem denarju pa je bilo predloženo 149.446 delov in uveljav- 
ljeno za 6,2 milijarde tolarjev popusta (21,8 milijona mark in 
35,7 milijona dolarjev). Ob dospetju blagajniškega zapisa 
v decembru je bil izplačan skoraj celotni znesek, nevnovčeno 
je ostalo še 26 lotov (13 milijonov tolarjev) in 1.017 delov 
nakupnega bona. V decembru je bila v prodaji druga izdaja, 
prek avkcij je bilo prodano za 2,7 milijarde tolarjev blagajni- 
ških zapisov in izdanih prek 27 tisoč delov nakupnega bona. 
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Likvidnostna posojila 

Z likvidnostnimi posojili BS uravnava splošno likvidnost banč- 
nega sistema, daje jih na podlagi lastnih blagajniških zapisov 
in obveznic RS prve in druge izdaje. Kot v prejšnjem letu so 
bila tudi v letu 1994 najpogosteje uporabljen instrument 
denarne politike, predvsem za banke v sanaciji. 

BS ponudb za likvidnostna posojila v primerjavi s prejšnjim 
letom ni širila, občasno je usklajevala obrestne mere glede na 
gibanja na medbančnem denarnem trgu in namer denarne 
politike. Zaradi vodenja aktivne tečajne politike je v drugem 
polletju uvedla pogoj, po katerem so morale banke, ki so 
črpale ta posojila, v določenem obdobju odkupovati devizne 
pritoke od podjetij po določenem tečaju. 

Likvidnostna posojila so povprečno dnevno v letu 1994 zna- 
šala 15,8 milijarde tolarjev (v prejšnjem letu 14,6 milijarde 
tolarjev), od tega so pretežni del posebna posojila bankam 
v sanaciji, posojila čez noč znašajo le 0,5 milijarde tolarjev. 

Likvidnostna posojila čez noč so namenjena vsem bankam 
pod enakimi pogoji: če so neto dolžnice na medbančnem 
posojanju denarja, pred posojilom pri BS sprejmejo ponudbe 
bank, sredstva uporabijo za izpolnitev svojih obveznosti in jih 
ne posodijo drugim. Ta posojila odobri BS na večernem 
medbančnem denarnem trgu, na katerem sodeluje s posebno 
ponudbo in v omejenem znesku. S prisotnostjo na denarnem 
trgu vpliva BS tudi na znižanje medbančnih obrestnih mer; te 
so se znižale v realnem delu (nad R) od 11%, kolikor so 
znašale konec leta 1993 na 4,2% konec leta 1994. Tudi BS je 
zniževala svoje obresti za posojila čez noč, realni del z 8% na 
5%. Povpraševanje po teh posojilih je bilo manjše, nekoliko 
povečano le v oktobru. 

Posebna likvidnostna posojila so namenjena bankam v sana- 
ciji in odobrena za en dan ali štirinajst dni, z višjo obrestno 
mero, kot pri posojilih čez noč in dodatnim pogojem za odkup 
deviznih pritokov. Za vnovčene potencialne obveznosti so 
banke v sanaciji prejele likvidnostno posojilo z daljšim rokom, 
vendar največ do enega leta, če je Agencija za sanacijo bank 
izdala obveznice RS, ki jih je za ta namen rezervirala ob 
uvedbi sanacije bank. Ta posojila so v letu 1994 predstavljala 
največji del zadolžitve teh bank pri centralni banki. 

Lombardna posojila 
Lombardna posojila, ki so bila v prejšnjem letu drugi najpo- 
membnejši instrument denarne politike, v letu 1994 predstav- 
ljajo le minimalni delež. BS v tem letu ni dajala bankam 
ponudb, pri katerih bi licitirale pogoje za črpanje, ampak je 
bila neprekinjeno odprta le ponudba z vnaprej znanimi 
pogoji. 

Interventno lombardno posojilo je namenjeno vsem bankam, 
ki lahko na podlagi neprekinjeno odprte ponudbe kadarkoli 
dobijo likvidna sredstva za pet dni, v določenem odstotku 
zastavljenih blagajniških zapisov BS v tujem denarju. 
Obrestna mera za to posojilo je ugodna, 17% letno, vendar pa 
mora banka zastaviti devetinpetdesetkrat (do aprila) oziroma 
štiridesetkrat (od maja) večji znesek blagajniških zapisov, kot 
dobi posojila. Dodatni pogoj, uveden v maju, je odkup deviz- 
nih pritokov od podjetij v času črpanja posojila najmanj po 
določenem tečaju, ki se je spreminjal tedensko. Za to posojilo 
je zanimanje porastlo, ko je BS v maju povečala odstotek za 
pridobitev posojila z 1,7% na 2,5% zastavljenih blagajniških 
zapisov. 

Največje črpanje tega posojila je bilo v poletnih mesecih, 
potem pa se je zaradi drugih ponudb povpraševanje zmanj- 
šalo. S tem instrumentom, ki za banke predstavlja tudi izhod 
v sili, je bilo dano v obtok 4,3 milijarde tolarjev in vrnjenih 4,5 
milijarde tolarjev, to je za 0,3 milijarde tolarjev zmanjšanje 
primarnega denarja. 

Kratkoročno posojilo 

Kratkoročno posojilo je nov, stabilnejši instrument denarne 
politike, ki je uveden v novembru zaradi visokega deviznega 

presežka bank, in je namenjen bankam, ki so najbolj aktivne 
pri odkupu deviznih pritokov od podjetij in imajo velike 
devizne presežke. Delež posamezne banke za to posojilo se 
izračuna na podlagi njenega deleža v preseganju neto 
devizne pozicije. S kratkoročnim posojilom BS uravnava lik- 
vidnost teh bank znotraj meseca, na podlagi začasnih podat- 
kov o primarnem denarju, ko monetizacija deviz pred končno 
oceno o potrebni količini primarnega denarja še ni možna. 
Podlaga za črpanje in zavarovanje posojila so blagajniški 
zapisi BS v tujem denarju, znesek poso|ila v posameznem 
mesecu pa je odvisen od deleža banke v presežku neto 
devizne pozicije vseh bank v preteklem mesecu, ter ponudb 
BS. Obrestna mera je v posameznem obdobju enaka, odvisna 
od eskontne mere BS in izražena v odstotku na letni ravni. 
V letu 1994 je obrestna mera znašala 16% letno, (enaka 
eskontni). 

Na podlagi štirih ponudb so banke črpale povprečno dnevno 
v novembru 244 milijonov tolarjev (24% možnega zneska) in 
v decembru 2,0 milijarde tolarjev (50% možnega zneska). 

Začasni nakup blagajniikih zapisov 

Začasni nakup blagajniških zapisov v tujem denarju je v tem 
letu najpogosteje uporabljeni instrument denarne politike in 
obseg opravljenih postov med najvišjimi. Z njim je BS začasno 
odkupila od bank za 91,9 milijarde tolarjev blagajniških zapi- 
sov, banke pa so povratno odkupile za 94,6 milijarde tolarjev, 
neto učinek tega instrumenta je 2,7 milijarde tolarjev manj 
primarnega denarja. 

BS je s posebnimi ponudbami na 207 avkcijah začasno odku- 
povala blagajniške zapise in določila povratni odkup pravi- 
loma po enem mesecu. Poleg ponujenega zneska je bilo 
najpomembnejše določilo ponudbe vsebina licitacije, ki je 
bila odvisna od ciljev denarne politike v posameznem 
obdobju. Instrument je BS ponujala v štirih različicah. 

V januarju so banke licitirale obrestno mero v realnem delu 
(r), po kateri so bile pripravljene plačati posojilo, pridobljeno 
iz začasne prodaje blagajniških zapisov. Vseh 17 ponudb je 
bilo v celoti realiziranih v višini 5 milijard tolarjev, sprejeta 
obrestna mera se je gibala med 9,6% in 12,8%. Od aprila do 
srede julija so banke licitirale tečaj za povratni odkup blagaj- 
niških zapisov, uveden je bil tudi dodatni pogoj za odkup 
deviznih pritokov v prvem tednu najmanj v določenem znesku 
po določenem tečaju. Od ponujenih 227 milijonov mark na 38 
avkcijah, je bilo realizirano 93% v višini 16,6 milijarde tolarjev. 
Od srede julija do novembra so banke licitirale tečaj za odkup 
deviznih pritokov od podjetij, poleg odkupa deviz v prvem 
tednu je uveden še pogoj odkupa deviz ves čas do povratnega 
odkupa blagajniških zapisov po določenem tečaju. Od ponu- 
jenih 696 milijonov mark na 96 avkcijah je bilo realizirano 91% 
protiponudb v znesku 51,1 milijarde tolarjev. Od septembra 
do novembra je bila dana še dodatna ponudba, v kateri so 
banke licitirale odstotek odkupa deviznih pritokov od podjetij, 
v veljavi so bili vsi dodatni pogoji prejšnjih avkcij. Na 56 
avkcijah je od ponujenih 295 milijonov mark bilo realizirano 
81%, v znesku 19,1 milijarde tolarjev. 

Posredovanje na deviznem trgu 

Tako kot že prejšnji dve leti, so bile tudi v tem letu devizne 
transakcije po obsegu najpomembnejši tok izdaje primarnega 
denarja. Poleg že prejšnje leto uveljavljenih instrumentov 
dokončnega odkupa in prodaje deviz ter nakupa deviz s pra- 
vico ali obveznostjo povratnega odkupa, je bil v letu 1994 
uveden še odkup vseh ponujenih količin z obveznim povrat- 
nim odkupom, in začasni odkup določene količine deviz 
z obveznim povratnim odkupom. 

Vseh nakupov deviz je bilo za 2.123 milijonov mark, od tega 
dokončnih 947 milijonov mark in začasnih 1.176 milijonov 
mark. Vseh prodanih deviz je bilo za 1.495 milijonov mark, od 
tega dokončnih 319 milijonov mark in repo poslov za 1.176 
milijonov mark. Z navedenimi deviznimi transakcijami je bilo 
dano v obtok 166 milijard tolarjev in vzeto iz obtoka 119 
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milijard tolarjev, preračunano po dogovorjenih tečajih, kar 
pomeni neto izdajo primarnega denarja v višini 46 milijard 
tolarjev. Pri nakupih in prodajah je upoštevano opravljanje 
plačilnega prometa s tujino za RS. 

Nakup deviz po odprtih ponudbah je podobno kot leta 1992 
tudi v letu 1994 zavzemal pretežni del vseh deviznih posegov, 
pri čemer je bila večina nakupov deviz začasna in ne 
dokončna, kot pred dvemi leti. BS je kupovala devize na 
podlagi odprte ponudbe in na podlagi licitacije. Na podlagi 
ponudbe, ki je bila odprta neprekinjeno do julija, je BS odku- 
povala vse ponujene količine deviz po interventnem tečaju, ki 
je bil do 3,9% nižji od uradnega nakupnega. Po tej ponudbi je 
BS dokončno odkupila 211 milijonov mark, kar je po realizira- 
nih tečajih 16,3 milijarde tolarjev. Od julija do novembra je, 
prav tako po odprti ponudbi, začasno odkupovala vse ponu- 
jene količine deviz po interventnem tečaju, ki se je spreminjal 
tako, da je bil v povprečju okrog 1,7% pod uradnim nakupnim 
tečajem BS. Pri tej ponudbi je bil uveden dodatni pogoj, da je 
banka v času trajanja posla (od nakupa do prodaje) odkupo- 
vala najmanj 90% deviznih pritokov od podjetij po določenem 
tečaju. Začasnih nakupov deviz je bilo za 990 milijonov mark 
ali 76,7 milijarde tolarjev, obveznih povratnih odkupov pa 79,8 
milijarde tolarjev. V novembru in decembru je bila pri odprti 
ponudbi dodana še možnost preklica odprte ponudbe in 
bankam dana izbira, da namesto obveznega reodkupa, devize 
dokončno prodajo. V drugi polovici decembra je zaradi pre- 
sežka deviz to možnost uporabila večina bank in je bilo 
dokončno monetizirano 361,7 milijona mark, kar je po dogo- 
vorjenih tečajih 28,8 milijarde tolarjev. 

Z začasnim nakupom deviz in obveznim povratnim nakupom 
je BS posegala od februarja do aprila. Na podlagi posebnih 
ponudb so banke licitirale tečaj za povratni odkup. Bankam je 
bilo poslano 39 ponudb, začasno je kupljeno 185,8 milijonov 
mark ali 14,5 milijarde tolarjev, ob 95% povprečni realizaciji 
vseh ponudb Ob dospetju je povratni nakup znašal 14,6 
milijarde tolarjev. 

Nakup deviz s pravico povratnega odkupa, ki je bil uveden 
v letu 1993, BS v letu 1994 ni uporabljala, vendar je pravico še 
iz preteklega leta uporabila ena banka in povratno odkupila 

0,3 milijona mark za 20 milijonov tolarjev, medtem ko je devet 
bank svoje pravice podaljšalo v potencialni obveznosti 60 
milijonov mark. 

Pomemben znesek deviz je bil kupljen od bank v sanaciji za: 
vračilo dospelega likvidnostnega posojila čez noč 249,4 mili- 
jona mark, odplačilo likvidnostnega posojila za vnovčene 
potencialne obveznosti 38,4 milijona mark in izpolnjevanje 
obvezne rezerve 64,4 milijona mark. Vseh dokončnih odkupov 
v obsegu 352,1 milijona mark, je za 27,8 milijarde tolarjev po 
veljavnem nakupnem tečaju BS. 

Prodaja deviz kot dokončni posel na podlagi ponudb v letu 
1994 po obsegu ni predstavljala niti polovice poslov, opravlje- 
nih prejšnje leto. BS je prodajala devize bankam le v prvih 
dveh mesecih z licitacijo tečaja, in prodala 30,5 milijona mark 
ter vzela iz obtoka 2,4 milijarde tolarjev. 

Z opravljanjem plačilnega prometa s tujino za RS je BS vzela 
iz obtoka 21,2 milijarde tolarjev (računano po uradnem tečaju 
BS), saj so prodaje za 266,4 milijona mark presegle nakupe. 

Obrestne mere Banke Slovenije 

BS je v prizadevanjih za splošno znižanje obrestnih mer in 
skladno s postopnim umirjanjem inflacije ter z gibanjem 
obrestnih mer na domačem in tujih denarnih trgih, postopno 
zniževala svoje obrestne mere. Z ukrepi in uporabo instru- 
mentov denarne politike je centralna banka neposredno vpli- 
vala zlasti na obrestne mere na medbančnem denarnem trgu, 
posredno pa tudi na raven in zniževanje drugih obrestnih mer 
bank. BS je v tem letu začela pri instrumentih denarne politike 
postopno uvajati nominalne obrestne mere, izražene 
v odstotku na letni ravni, brez ločevanja na revalorizacijski in 
realni del. S tako določenimi obrestnimi merami želi BS utreti 
pot takemu načinu določanja obrestnih mer, ki ga dodatno 
podpira tudi postopno uvajanje relativne metode izračuna 
obresti. S takim načinom izražanja in obračuna obresti, ki je 
običajno v pogojih nižje inflacije, je tudi izražena namera 
centralne banke za zniževanje inflacije in s tem posledično na 
zmanjšanje finančne represije. 

Tabela 6: Obrestne mere v letu 1994 (v % letno nad revalorizacijo, razen eskontne in lombardne mere BS: skupna nominalna OM) 
Banka Slovenije Obrestne mere bank 

Eskontna mera Lombardna 
mera 

Likvidnostno 
posojilo (čez 

noč) 

Vezane vloge 
nad 31 dni 

Vezane vloge 
nad 1 leto 

Kratkoročna 
posojila 

Januar 
Februar 
Marec 
April 
Maj 
Junij 
Julij 
Avgust 
September 
Oktober 
November 
December 

18,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 
16,0 

19,0 
17,0 
17,0 
17,0 
17,0 
17,0 
17,0 
17,0 
17,0 
17,0 
17,0 
17,0 

6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,5 
6,0 
6,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 
5,0 

7,8 
7,7 
7,7 
7,7 
7.6 
7.7 
7.8 
7,7 
7,5 
7,5 
7,5 
7,3 

11,1 
10,9 
10,9 
10,9 
10,9 
11.0 
11.1 
11.1 
11,0 
11,0 
11,0 
10,9 

17,9 
17,7 
17.4 
16,9 
17,1 
16,6 
16,6 
16,6 
16.5 
16,5 
16,4 
16,3 

Vir: Banka Slovenije. 
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Slika 6: Obrestne mere v letu 1994 (v % letno nad revaloriza- 
cijo) 

Vir: Banka Slovenije. 

V januarju je BS znižala splošno eskontno mero z 18% na 16% 
letno, s tem se je sočasno znižala obrestna mera za lom- 
bardno posojilo z 19% na 17%. Poleg eskontne mere je BS 
postopno zniževala obrestne mere za posebna likvidnostna 
posojila z realnih 11% na 5% in pri posojilih čez noč z realnih 
8% v decembru 1993 na 6,5% v januarju 1994 in 5% konec 
leta. Ta obrestna mera pomeni za banke spodnjo mejo pri 
likvidnostnih medbančnih posojilih, ki je lahko tudi nižja 
v pogojih zelo ugodne likvidnosti, kot je bilo to v decembru, 
ko se je prvič znižala pod obrestno mero BS in znašala 4,7%. 
Povprečna mesečna tehtana realna obrestna mera (nad R) se 
je na medbančnem denarnem trgu znižala od decembra 1992, 
ko je znašala 15,8%, na 11,7% decembra 1993 in na 4,7% 
v decembru 1994, to je v dveh letih za štirikrat. Sočasno 
z obrestnimi merami za posojila in skladno s cilji denarne 
politike, je BS zniževala tudi obrestne mere za blagajniške 
zapise, in prilagajala oportunitetne stroške pri drugih instru- 
mentih in s tem posredno vplivala tudi na znižanje bančnih 
obrestnih mer. 

V prizadevanjih za zniževanje splošnih obrestnih mer bank in 
za zmanjšanje izpostavljenosti likvidnostnemu tveganju pri 
bankah, ki zaradi poslabšane likvidnosti plačujejo nadpov- 
prečno visoke pasivne obresti, je BS v juniju sprejela ukrep, 
s katerim je določila, da morajo banke, ki plačujejo nadpov- 
prečno visoke pasivne obresti, imeti vsak dan del obveznih 
rezerv na posebnem računu kot likvidnostno rezervo. Ta 
ukrep vpliva tudi na zniževanje pasivnih obrestnih mer bank 
in naj bi privedel posredno tudi do znižanja aktivnih obrestnih 
mer. Po uvedbi tega ukrepa se povprečna letna efektivna 
pasivna obrestna mera bank (r) za prejeta kratkoročna sred- 
stva postopno znižuje (z 8,4% v prvem na 7,6% v četrtem 
trimesečju), ukrep pa je vzpodbudil banke za dogovarjanje 
o zniževanju pasivnih in aktivnih obresti. Na znižanje bančnih 
obrestnih mer za vloge na vpogled in kratkoročno vezane 
vloge, naj bi vplivala tudi sprememba izračuna obvezne 
rezerve, po kateri so bolj stimulirane vloge, vezane nad 90 dni, 
za katere se je znižala stopnja obvezne rezerve, za vloge nad 
eno leto pa celo ukinila. 

Nadzor nad izvajanjem ukrepov denarne politike 

BS preverja izvajanje ukrepov denarne politike in izpolnjeva- 
nje pogojev in pravil, določenih v ponudbah pri posegih na 
odprtem trgu, s posredno in neposredno kontrolo bank in 
hranilnic. 

Posredni nadzor poteka neprekinjeno s pregledovanjem vseh 
poročil in dokumentacije, ki jo banke in hranilnice pošiljajo 
v BS. Občasno pa BS ta nadzor opravi neposredno v banki ali 
hranilnici. 

S posrednim nadzorom je bilo v letu 1994 pri izvajanju ukre- 
pov ugotovljenih trinajst nepravilnosti pri desetih bankah, eni 
hranilnici in dveh hranilno kreditnih službah, kar je manj kot 
leto prej, zlasti pri hranilno kreditnih službah. Največ nepravil- 
nosti je bilo ugotovljenih pri obvezni rezervi in neizpolnjeva- 
nju pogojev pri posegih centralne banke. 

BS je izdala sedem odločb z ukrepi, med katerimi prevladu- 
jejo prepoved nakupa blagajniških zapisov BS, omejitev rasti 
naložb in predlog za suspenz vodilnega delavca, odgovor- 
nega za nepravilnost, ter začasna prepoved sodelovanja pri 
posegih BS. Poleg teh ukrepov je BS tudi pisno opozarjala 
banke in hranilnice na ugotovljene pomanjkljivosti, neredno- 
sti ali neracionalno ravnanje. 

IV. SANACIJA BANČNEGA SISTEMA 

Projekt sanacije bančnega sistema v Republiki Sloveniji se 
približuje svoji zadnji fazi, ki bo predstavljala privatizacijo 
bank, ki so v sanaciji. Prav tako bo s sprejetjem zakona 
o izplačanih deviznih hranilnih vlogah občanov zaokrožena 
tudi linearna sanacija bančnega sistema. 

Postopki sanacije, ki so bili začeti v januarju 1993 za Ljubljan- 
sko banko d. d. in v marcu 1993 za Kreditno banko Maribor d. 
d., ter dodatne spremembe, ki so jih povzročile dopolnitve 
Ustavnega zakona konec julija 1994, so omogočili, da sta 
danes banki v sanaciji očiščeni slabih terjatev in tudi vseh 
povezav z bivšo SFR Jugoslavijo, predvsem pa, da sta se 
banki kapitalsko okrepili in da počasi spet prevzemata mesto 
v bančnem prostoru Republike Slovenije, ki sta ga imeli pred 
sanacijo. Pomemben korak na institucionalnem področju je 
bil dosežen tudi z združitvijo dveh bank v sanaciji, Nove 
Kreditne banke Maribor in Komercialne banke Nova Gorica. 
Na ta način je namreč v Republiki Sloveniji nastala druga 
najmočnejša (merjeno po deležu v celotni bančni aktivi 
- prek 10%) banka, ki je tudi presegla ozke regionalne okvire, 
sicer značilne za organizacijo slovenskega bančnega sistema. 
Pozitivne spremembe, ki so jih dosegle banke v sanaciji v letu 
1994, so predvsem naslednje: 

- Operativni stroški poslovanja so se zniževali tudi v letu 
1994, v poprečju v bankah v sanaciji za realno 3% v primerjavi 
z letom 1993. Ta rezultat je bil dosežen predvsem z zniževa- 
njem števila zaposlenih ter z dosledno kontrolo in upravlja- 
njem drugih operativnih stroškov. 

- Dokončno je bil zaustavljen negativni denarni tok, saj se je 
poprečna dnevna zadolženost bank v sanaciji pri Banki Slove- 
nije v primerjavi z letom 1993 zmanjšala skoraj za 7,5 milijarde 
tolarjev. Pozitiven rezultat pa je bil dosežen tudi v denarnem 
toku iz naslova bilance uspeha. 

- Obe banki v sanaciji sta ob koncu leta 1994 izpolnjevali vse 
zahteve in predpise Banke Slovenije, razen glede vnovčevanja 
garancij, ki niso poplačane s strani dolžnikov, za kar zagotav- 
lja Banka Slovenije obema bankama ustrezna posojila. 

- Banki v sanaciji presegata predpisano 8% kapitalsko 
ustreznost, poleg tega pa oblikujeta tudi zadosten obseg 
potrebnih rezervacij za pokrivanje potencialnih izgub. 

- V obeh bankah v sanaciji so bila v celoti uveljavljena enotna 
merila in postopki za odobravanje naložb ter postopki in 
merila za uravnavanje sredstev in naložb. 

- V letu 1995 naj bi bil bančni sistem v Republiki Sloveniji 
dokončno saniran, banki v sanaciji pa naj bi dokončno rešili 
tudi likvidnostne probleme. Pri tem pa bo še posebej 
pomembna vloga makroekonomske politike, predvsem 
denarne politike, ki mora doseči predvsem manjše zaostaja- 
nje tečaja tujih valut za rastjo inflacije v Republiki Sloveniji. 
Zakonodajna in izvršilna oblast pa bosta morali z dopolni- 
tvami obstoječe zakonodaje omogočiti izboljšanje ročne, 
valutne in obrestne usklajenosti bilance stanja bank v sana- 
ciji. Na ta način bodo izpostavljeni vsi vsebinski pogoji za 
pričetek procesa privatizacije. 

V. DRUGI POSLI BANKE SLOVENIJE 

1. POSLI ZA REPUBLIKO SLOVENIJO 

Plačilni promet s tujino 

Na podlagi zakona opravlja Banka Slovenije plačilni promet 
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s tujino in druge posle v tujem denarju za Republiko Slove- 
nijo. Obseg vseh opravljenih poslov se je v letu 1994 glede na 
predhodno leto povečal: proračunskim porabnikom je bilo 
prodano 288,3 milijona mark in od njih kupljeno 21,9 milijona 
mark. BS je opravila za 334 milijonov mark nakazil v tujino, 
plačala 10 milijonov mark obveznosti iz akreditivov in izpla- 
čala 7 milijonov mark gotovine. 

Posli z vrednostnimi papirji in vrednotnicami 

BS opravlja za državo po pogodbi posle v zvezi z izdajo 
upravnih in sodnih kolkov. Opravlja tudi vse strokovne in 
tehnične naloge, povezane s tobačnimi znamkami, vključno 
s hrambo in distribucijo. V letu 1994 je BS sodelovala pri izdaji 
in distribuciji vrednostnih papirjev države in prevzemala in 
obdelovala vnovčene obveznice in zapadle kupone iz prete- 
klih let. 

V četrtem trimesečju je BS prevzela tudi nove posle v zvezi 
s kontrolnimi nalepkami za označevanje avdio in video kaset 
(banderole). 

Posli z najetimi tujimi posojili 

Na podlagi sklenjene agencijske pogodbe opravlja BS vse 
posle v zvezi s posojilom, ki ga je Republika Slovenija najela 
pri Mednarodni banki za obnovo in razvoj v višini 33,5 milijona 
dolarjev za prestrukturiranje podjetniškega in bančnega sek- 
torja. Iz tega posojila je bilo v letu 1994 črpano 12,3 milijona 
dolarjev. 

BS je upravljala tudi s posojilom, ki ga je Republika Slovenija 
leta 1993 najela pri konzorciju tujih bank v višini 100 milijonov 
dolarjev (črpala le 80 milijonov dolarjev) za financiranje prora- 
čunskega primanjkljaja. V letu 1994 je bil porabljen preosta- 
nek iz leta 1993 v višini 18,4 milijona dolarjev, ter črpano 15 
milijonov dolarjev. V avgustu je bil odplačan prvi obrok 14,6 
milijona dolarjev 

V letu 1994 je Republika Slovenija najela posojilo 84,4 mili- 
jona mark pri konzorciju tujih bank za financiranje proračun- 
skega primanjkljaja in ga črpala v dveh zneskih, 39,4 milijona 
mark in 30,0 milijona dolarjev. Porabljeno je bilo 15,5 milijona 
mark, s preostalim zneskom pa upravlja BS po merilih, ki 
veljajo za devizne rezerve, in po načrtu predvidenih črpanj. 

Posli z izplačili kuponov obveznic za neizplačane devizne 
vloge 

Na podlagi zakona in pogodbe mora BS zagotavljati bankam 
devizna sredstva za dospele in vnovčene kupone za obvez- 
nice, izdane po zakonu za poravnavo obveznosti iz neizplača- 
nih deviznih vlog. Kuponi dospejo v izplačilo polletno, do 
konca leta 1994 je bilo za ta namen prodano Republiki Slove- 
niji 17 milijonov mark. 

Posli s fiduciarnim računom 

Po pooblastilu Republike Slovenije je BS odprla pri Dresdner 
Bank Luxembourg dva fiduciarna računa. Na prvi račun se 
stekajo plačila dospele glavnice in obresti po Nevv Financing 
Agreement iz leta 1988 za alociran dolg in 16,39% dospelih 
obresti za nealociran dolg, kot tudi obveznosti slovenskih 
dolžnikov po Trade and Deposit Facility Agreement iz leta 
1988. Na ta račun je bilo do konca leta 1994 vplačano 88 
milijonov dolarjev. Na drugi fiduciarni račun pa se vplačujejo 
obveznosti po sporazumih iz Osima in Rima in sicer okvirno 
60% celotne obveznosti. Do konca leta je bilo vplačano 10 
milijonov dolarjev. 

2. NADZOR BANK IN HRANILNIC 

Za leto 1994 je značilno, da so se morale banke in hranilnice 
intenzivno prilagajati novim zakonskim in regulativnim pred- 
pisom. Glede na uvedbo mednarodnih računovodskih stan- 
dardov banke in hranilnice sedaj izkazujejo svoje poslovanje 
skladno z njimi. Od konca leta 1993 veljajo tudi strožja merila 

za razporejanje bančnih naložb glede na boniteto dolžnika ter 
obveznost oblikovanja posebnih rezervacij oziroma poprav- 
kov vrednosti za potencialne izgube. 

Ob koncu leta 1993 so začela veljati tudi strožja merila izra- 
čuna jamstvenega kapitala in kapitalske ustreznosti. To je 
bankam še otežilo proces doseganja ustrezne višine jamstve- 
nega kapitala glede na veljavno dovoljenje za poslovanje. 
Banke so morale namreč po stanju 30. 09. 1994 razpolagati 
vsaj s 50% višine jamstvenega kapitala, predpisane s poseb- 
nim sklepom, da so zadržale veljavno dovoljenje za poslova- 
nje. Za ohranitev neomejenega dovoljenja so morale tako 
doseči 2.040 milijonov tolarjev, da so se izognile regionalni 
omejitvi poslovne mreže pa 1.020 milijonov tolarjev jamstve- 
nega kapitala. 

Glede na to, da ima večina bank neomejeno dovoljenje za 
poslovanje, so posebno v tretjem trimesečju leta 1994 banke 
intenzivno zbirale dodatne trajne vire sredstev. Večina je 
povečala jamstveni kapital s t. i. hibridnim in dolžniškim 
kapitalom, nekaj pa tudi z delniškim kapitalom. Vse banke pri 
tem niso bile uspešne, zato jim je bilo omejeno dovoljenje za 
poslovanje oziroma omejena možnost širitve poslovne mreže 
izven občine sedeža banke. Nekatere pa so se odločile za 
pripojitev k drugi banki. 

Jamstveni kapital so morale v letu 1994 krepko povečati tudi 
hranilnice, saj so morale do konca leta doseči 68 milijonov 
tolarjev. Večini hranilnic je to uspelo, in sicer s povečanjem 
delniškega kapitala oziroma ustanovitvenih vlog. Nekatere so 
se odločile za pripojitev k banki že v letu 1994, pri preostalih 
pa teče proces pripajanja v začetku leta 1995 in bo predvi- 
doma končan v prvi polovici tega leta. 

Zaradi opisanega povečanja jamstvenega kapitala banke in 
hranilnice v letu 1994 niso imele težav pri izpolnjevanju neka- 
terih strožjih zakonskih meril, ki so začela veljati 01. 08. 1994. 
Tako je bila minimalna kapitalska ustreznost v skladu z novelo 
zakona o bankah in hranilnicah (julij 1993) povečana s 6,25% 
na 8%, znižana pa je bila največja dovoljena kreditna izpostav- 
ljenost do enega komitenta oziroma skupine povezanih oseb, 
in sicer s 30% na 25%, razmerje med kapitalskimi naložbami 
in naložbami v osnovna sredstva ter jamstvenim kapitalom pa 
z 1,0 na 0,6. 

V letu 1994 pa niso bili spremenjeni pogoji za pridobitev 
dovoljenja za poslovanje bank in hranilnic oziroma za pridobi- 
tev soglasja za delničarstvo. Za razliko od leta 1993 v letu 1994 
ni bilo izdano nobeno dovoljenje za poslovanje nove banke 
oziroma hranilnice. Izdanih pa je bilo več dovoljenj za razširi- 
tev predmeta poslovanja bankam in hranilnicam ter več sogla- 
sij za povečanje lastniškega deleža obstoječim delničarjem 
oziroma vstop novih delničarjev. Izdanih je bilo tudi več sogla- 
sij k imenovanju direktorjev bank. 

V opisanem sistemskem okviru so banke in hranilnice soraz- 
merno uspešno poslovale. V realnem izrazu so do konca leta 
1994 glede na konec leta 1993 v povprečju bistveno povečale 
obseg poslovanja. Pomembno so povečale tudi število komi- 
tentov, s katerimi poslujejo, medtem ko se je višina kreditne 
izpostavljnosti do enega komitenta zmanjšala. V strukturi 
bilance stanja vseh bank je v letu 1994 prišlo do večjih 
sprememb, saj se je na strani zbiranja sredstev precej povečal 
delež nefinančnega sektorja in delež trajnih virov (zaradi 
obveznosti povečanja jamstvenega kapitala). Tudi na nalož- 
beni strani je v povprečju bančnega sistema prišlo do spre- 
memb, saj se je zmanjšal delež naložb finančnim in nefinanč- 
nim organizacijam na račun povečanja deleža naložb v inve- 
sticijske vrednostne papirje. 

V letu 1994 so z izgubo poslovale predvsem banke, ki so 
morale zaradi novega načina vrednotenja svojih naložb obli- 
kovati precej dodatnih rezervacij, tekoči prihodki pa niso 
zadostovali za pokritje tega izrednega odhodka. 

Banke so v letu 1994 izboljševale strukturo tvegane aktive, saj 
so imele ob koncu leta 1994 okrog 85% netveganih naložb 
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(konec leta 1993 81%). To je v veliki meri tudi posledica 
zavarovanja naložb s hipoteko, ki se zaenkrat šteje za 
ustrezno. 

Nadzor poslovanja bank in hranilnic izvaja Banka Slovenije, in 
sicer: 

- s pregledom poročil in druge dokumentacije, s katero 
razpolaga in 
- z neposrednim pregledom v samih bankah in hranilnicah. 

Nadzor bank se opravlja tudi z obveznim revidiranjem letnih 
obračunov bank, ki ga izvajajo pooblaščene revizorske hiše. 

Na podlagi poročil, ki so jih banke in hranilnice dolžne predla- 
gati Banki Slovenije, je le—ta: 

- mesečno spremljala poslovanje bank in hranilnic na pod- 
lagi podatkov iz bilance stanja in izkaza uspeha, 
- trimesečno kontrolirala razvrstitev kreditnega portfelja in 
oblikovanje popravkov oziroma rezervacij, 
- trimesečno ugotavljala kreditno izpostavljenost do posa- 
meznih komitentov, 
- polletno ugotavljala obseg jamstvenega kapitala in kapital- 
ske ustreznosti in posebej po stanju 30. 09. 1994, 
- polletno ugotavljala obseg kapitalskih naložb in naložb 
v osnovna sredstva, 
- polletno spremljala obseg kreditiranja vodstva banke in 
njenih lastnikov in 
- analizirala revidirane letne obračune bank. 

Na podlagi prej opisane kontrole je bilo ugotovljeno, da je 
nekaj bank v letu 1994 kršilo zakonsko določilo o največji 
dovoljeni izpostavljanosti do enega komitenta, ki znaša 25% 
jamstvenega kapitala. Kršitve so posledica naložb v proble- 
matične družbe, zato banke načrtujejo daljši rok za odpravo 
te nepravilnosti (tudi s pomočjo države). Omenjeno določilo 
je kršilo tudi več hranilnic, ki so nepravilnosti odpravile do 
konca leta 1994. 

Posebno po septembru 1994 so banke v povprečju visoko 
presegale zakonsko določeno minimalno kapitalsko ustrez- 
nost. Kljub temu pa nekatere banke še kršijo določilo o naj- 
večjem možnem razmerju med naložbami v osnovna sredstva 
in kapitalskimi naložbami ter jamstvenim kapitalom. 

Posebej pri hranilnicah pa se je izvajala še kontrola: 

- skladnosti poslovanja z dovoljenjem za poslovanje in 
- višine zavarovanja sredstev fizičnih oseb, društev in dobro- 
delnih organizacij. 

Na podlagi teh kontrol je bilo ugotovljenih več nepravilnosti, 
kot so: poslovanje s komitenti izven dovoljenega območja, 
poslovanje s srednjimi in velikimi pravnimi osebami, opravlja- 
nje poslov mimo dovoljenja in preseganje zbranih sredstev 
glede na višino jamstva. 

Nadzor poslovanja pa se je opravljal tudi v samih bankah in 
hranilnicah. V letu 1994 je bilo opravljenih 23 takšnih pregle- 
dov, ki so zajeli celotno poslovanje ali samo določena 
področja. Od tega je bilo 18 pregledov v bankah (od tega 
5 informativne narave) ter 5 v hranilnicah. 
Kontrola je zajela predvsem naslednja področja: 

- ugotavljanje zanesljivosti poročil banke oziroma hranilnice 
glede na kakovost računovodskega sistema; 
- preverjanje kakovosti kreditnega portfelja glede na poro- 
čila, ki jih prejema Banka Slovenije; 
- ugotavljanje povezanih oseb zaradi diverzifikacije kredit- 
nega rizika; 
- preverjanje izračuna kapitalske ustreznosti; 
- ugotavljanje sposobnosti vodstva za upravljanje z riziki pri 
poslovanju; 
- ovrednotenje sistema interne kontrole in njihovih ugoto- 
vitev; 
- računalniško podporo poslovanja in 

- delniško knjigo. 

Pri pregledih so bile ugotovljene naslednje pomembnejše 
nepravilnosti in pomanjkljivosti: 
- nerealno visoko razvrščanje komitentov glede na izpolnje- 
vanje pogojev po predpisani metodologiji; 
- odobravanje kreditov v nasprotju z določili 30. člena za- 
kona; 
- neustrezno zavarovanje kreditov odobrenih pravnim 
osebam; 
- kreditiranje nesolventnih podjetij (zlasti hranilnice); 
- neustrezna organizacija pri kreditnem poslovanju; 
- nepravilno izračunavanje jamstvenega kapitala; 
- neustrezna oziroma nezadostna računalniška podpora 
določnih področij itd.. 

V primeru ugotovljenih nepravilnosti Banka Slovenije ukrepa 
po zakonu o bankah in hranilnicah in zakonu o Banki Slove- 
nije, v primeru večjih težav pri poslovanju pa po zakonu 
o predsanaciji, sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic. 

V letu 1994 je bilo izdanih 17 zahtev za sprejem določnih 
aktivnosti in 11 odločb za izvršitev določnih aktivnosti. Izda- 
nih je bilo tudi 5 odločb o odvzemu dovoljenja za opravljanje 
določenega bančnega posla in 2 odločbi za regionalno omeji- 
tev poslovne mreže. V enem primeru je bilo izdano izvedeni- 
ško mnenje o opravljenem pregledu dokumentacije, v enem 
primeru pa je bila izdana tudi odločba o uvedbi predsanacij- 
skega postopka. 

Banke in hranilnice so spoštovale zahteve Banke Slovenije za 
ureditev razmer v poslovanju in ugotovljene nepravilnosti 
odpravile v predpisanih rokih. 

3. REFORMA PLAČILNIH SISTEMOV 

Banka Slovenije je v preteklem letu nadaljevala s projektom 
Reforme plačilnih sistemov. Projekt, katerega zaključek je 
predviden za konec leta 1997, ima za cilj vzpostaviti plačilni 
sistem, ki bo kompatibilen s plačilnimi sistemi držav Evropske 
Unije. 

Osnova reformiranega sistema bo plačevanje v realnem času 
(real time gross settlement) za transakcije velikih vrednosti ter 
paketna obdelava kreditnih nalogov majhnih vrednosti (batc- 
hed bulk low value payments). Kakor v dosedanjem plačilnem 
sistemu bo tudi reformirani sistem temeljil predvsem na žiral- 
nem načinu plačevanja. To bo zagotavljalo ustrezno hitrost 
dokončnega poravnavanja obveznosti in nizko ceno storitev. 
Za transakcije, ki se bodo poravnavale z debetnimi plačilnimi 
instrumenti, kot so npr. čeki, je predvideno poravnavanje 
v naslednjem delovnem dnevu. 
Za kliring in poravnavo plačil bo ustanovljena plačilna družba, 
družba za opravljanje plačilnih storitev (DOPS), katere lastniki 
bodo poslovne banke ter centralna banka. Ta družba bo 
prevzela plačilne funkcije, ki jih sedaj opravlja državna Agen- 
cija za plačilni promet, nadziranje in informiranje. 

V letu 1994 so bile opravljene obsežne analize plačilnih tokov, 
na podlagi katerih so bile sprejete strateške odločitve o naj- 
ustreznejšem plačilnem sistemu za Slovenijo. Projekt izvaja 
projektna skupina Banke Slovenije, ki v posameznih delovnih 
skupinah obdeluje pravna vprašanja, vprašanja poravnav in 
rizikov, vprašanja računovodstva in informatike, tehnološka 
vprašanja in vprašanja standardov. V projekt so bile v letu 
1994 vključene tudi poslovne banke, ki doslej zaradi zakon- 
skih omejitev niso opravljale domačega plačilnega prometa. 
Prek Združenja bank Slovenije poslovne banke tako zasto- 
pajo svoje interese in usklajujejo standarde, kar naj bi tudi 
prispevalo k pocenitvi tarif za plačilni promet. 

Na institucionalnem področju je bil dosežen pomemben 
korak k normalizaciji plačilnega prometa. Novi zakon o Agen- 
ciji za plačilni promet, nadziranje in informiranje, sprejet julija 
1994, je ukinil nekdanjo Službo družbenega knjigovodstva, ki 
je bila v preteklem sistemu monopolna institucija za opravlja- 
nje domačega plačilnega prometa, in ki je poleg tega oprav- 
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Ijala še funkcijo pobiranja davkov, kontrolo zakonitosti poslo- 
vanja in statistično funkcijo. Te funkcije bodo v naslednjih 
letih prenesene na ustrezne državne organe ali pa se bodo 
opravljale po komercialnih načelih. Del prejšnje službe, ki se 
ukvarja s plačilnim prometom, pa bo prešel v bodočo družbo 
za opravljanje plačilnih storitev (DOPS). Za ta prehod bodo 
potrebne nove zakonske rešitve, ki bodo predložene Parla- 
mentu ob koncu leta 1995. 

Projekt Reforme plačilnih sistemov prehaja v fazo podrob- 
nejše definicije institucionalnih in operativnih rešitev, kar bo 
predstavljalo osnovo za razpis ponudb za dobavitelje opreme 
in programskih paketov. Kot že omenjeno, naj bi bil projekt 
Reforme končan do konca leta 1997. 

4. RAZVOJ STATISTIČNE FUNKCIJE 

Banka Slovenije ima razvit obsežen sistem zbiranja podatkov, 
ki so osnova za vodenje denarne politike, uravnavanje medna- 
rodne likvidnosti Slovenije in za nadzor bančnega sistema. 
Podatke s področja denarne in pl^čilnobilančne statistike, 
o tečajih tujih valut in obsegu poslovanja na domačem deviz- 
nem trgu ter podatke o obrestnih merah na domačem finanč- 
nem trgu redno objavlja tudi za širši krog zunanjih uporab- 
nikov. 
Mesečno izhaja statistični Bilten z naklado 550 izvodov v slo- 
venskem jeziku in 800 izvodov v angleškem jeziku. 

Med rednimi prejemniki statističnih podatkov so tudi medna- 
rodne organizacije, med njimi predvsem Mednarodni denarni 
sklad. Da bi zagotovila metodološko poenotenost in medna- 
rodno primerljivost podatkov, Banka Slovenije v največji 
možni meri upošteva pristope in priporočila s področja 
finančne statistike te mednarodne ustanove. 

V začetku leta 1994 je bil v Banki Slovenije ustanovljen odde- 
lek za finančno statistiko in nanj je bil v tem letu že prenesen 

večji del zbiranja podatkov in deloma tudi izdelave osnovnih 
statističnih prikazov. Ena od nalog tega oddelka je tudi uskla- 
jevanje in izpopolnjevanje zbiranja podatkov ter povečanje 
njihove uporabnosti z oblikovanjem enotne statistične baze, 
ne da bi se pri tem kršila načela zaupnosti individualnih 
podatkov. 

5. UPRAVLJANJE Z MEDNARODNIMI DENARNIMI REZER- 
VAMI 

Mednarodne denarne rezerve Banke Slovenije so definirane 
kot: 
- tuja gotovina in devizna imetja v tujini, 
- prvovrstni vrednostni papirji tujih izdajateljev 
- monetarno zlato, 
- rezervna tranša pri Mednarodnem denarnem skladu 
- imetja SDR pri Mednarodnem denarnem skladu. 

Naložbe Banke Slovenije v tujini so omejene na državne 
vrednostne papirje držav OECD in v evrodepozite pri poslov- 
nih bankah, ki izpolnjujejo določeno bonitetno oceno na 
podlagi kriterijev IBCA. 

Na obseg mednarodne likvidnosti Slovenije vpliva Banka Slo- 
venije tudi z določanjem minimalnega zneska deviz, ki ga 
morajo imeti poslovne banke. Celotne devizne rezerve Repu- 
blike Slovenije so vsota predpisanih operativnih deviznih 
rezerv poslovnih bank in deviznih rezerv Banke Slovenije. 
Obseg celotnih deviznih rezerv Republike Slovenije, brez 
zlata in sredstev pri MDS, je porasel v letu 1994 s 1.566 
milijonov dolarjev na 2.764 milijonov dolarjev oziroma za 
76,5%. Devizne rezerve Banke Slovenije so porasle s 770 
milijonov dolarjev na 1.480 milijonov dolarjev oziroma za 
92,2%, obseg deviznih rezerv poslovnih bank pa se je v letu 
1994 povečal s 796 milijonov dolarjev na 1.284 milijonov 
dolarjev ali za 61,2%. 

Tabela 7: Gibanje mednarodnih denarnih rezerv Slovenije ter deviznih rezerv Banke Slovenije in poslovnih bank; v mio USD ob 
koncu meseca 

BANKA SLOVENIJE BANKE 
Mednarodne denarne rezerve (brez zlata) 

Imetja Rez. pozicija Devizne 
SDR pri MDS rezerve 

Skupaj 
Druge 

terjatve do 
tujine 

Devize 
rezerve 

SKUPAJ 
DEVIZNE 

REZERVE 
31.12. 
31.01. 
28.02. 
31.03. 
30.04. 
31.05. 
30.06. 
31.07. 
31.08 
30.09. 
31.10. 
30.11. 
31.12 

1993 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 
1994 

0,0 
0,5 
0,0 
1,3 
0,5 
0,2 
0,1 
1,2 
0,8 
0,2 
0,6 
0,1 
0,1 

17.6 
20.3 
23.2 
21,8 
13.4 
15.3 
15.1 
12,3 
16.2 
15,2 
12.7 
8,8 

14,7 

770,1 
717,9 
738,1 
751,1 
779,0 
893,7 

1.010.6 
1.125,1 
1.191,5 
1.338,3 
1.376.7 
1.424.8 
1.480,1 

787,7 
738,7 
761,3 
774,2 
793,0 
909,2 

1.025,7 
1.138.6 
1.208.5 
1.353.7 
1.389,9 
1.433.6 
1.494,9 

1,1 
34,4 
40.2 
46.3 
53,1 
53.6 
62.7 
62.4 
70,9 
81.6 
92,3 
90.7 

102,1 

796,2 
902,6 
961,4 

1.026,9 
1.089,6 
1.078.1 
1.111.2 
1.066.1 
1.141.3 
1.083.2 
1.177,6 
1.164,0 
1.283,5 

1.566,2 
1.620.4 
1.699.5 
1.778.1 
1.868,5 
1.971,8 
2.121,8 
2.191.2 
2.332,8 
2.421.5 
2.554,2 
2.588,7 
2.763.6 

Vir: Banka Slovenije. 

Sredstva mednarodnih denarnih rezerv v upravljanju Banke 
Slovenije so razdeljena v dva dela: 

- neto mednarodne denarne rezerve, za katere Banka Slove- 
nije nima deviznih obveznosti in 
- mednarodne denarne rezerve oblikovane na osnovi izdaje 
deviznih blagajniških zapisov Banke Slovenije. 

Devizne obveznosti Banke Slovenije do domačih sektorjev so 
se od konca leta 1993 do konca leta 1994 povečale s 466 
milijonov na 1.014 milijonov, ali za 117,7%. 

6. GOTOVINSKO POSLOVANJE 

Banka Slovenije je v letu 1994 po zakonskih pooblastilih 
nadaljevala z izročanjem tolarskih bankovcev v obtok in 

z zamenjavo vrednostnih bonov. Glede na to, da so bili vsi 
bankovci nove serije izročeni v obtok v letih 1992 in spomladi 
1993, ob koncu istega leta pa najvišji apoen 5.000 tolarjev, je 
tudi prenehala potreba, da še naprej ostajajo v prometu vred- 
nostni boni po 5.000 tolarjev. 

Skupno je bilo ob koncu leta 1994 v obtoku 64,8 milijona 
raznih bankovcev v vrednosti 52,1 milijarde tolarjev. Iz tega 
sledi, da je na posameznega državljana Slovenije v prometu 
po 32 različnih bankovcev. Skupna vrednost bankovcev 
v obtoku se je v primerjavi z letom 1993 povečala za 20%, 
število bankovcev v obtoku pa se je zmanjšalo za 21%, kar 
kaže na to, da so v obtoku v tekočem letu v večjem številu 
zastopani bankovci višjih vrednosti in da se nižji apoeni vra- 
čajo v enote Agencije za plačilni promet, nadziranje in infor- 
miranje. Zaradi take težnje pri apoenski strukturi bankovcev 
ni bilo zaslediti motenj v gotovinskem obtoku. Predvidevamo, 
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da do njih tudi ne bi moglo priti, saj so zaloge bankovcev pri 
vseh nominalnih vrednostih dovolj velike in z njimi lahko 
v celoti pokrivamo potrebe gotovinskega obtoka. 

Banka Slovenije je že v novembru 1992 vzela iz obtoka vred- 
nostni bon za 1.000 tolarjev, s 30. junijem 1993 pa so prene- 
hali veljati kot zakonito plačilno sredstvo boni po 1, 2, 5, 10, 
50, 100, 200 in 500 tolarjev. V letu 1994 je konec januarja 
prenehal veljati tudi vrednostni bon za 5.000 tolarjev, ki ga je 
bilo mogoće do 30. aprila 1994 zamenjati pri organizacijskih 
enotah Agencije za plačilni promet, nadziranje in informira- 
nje. Po tem roku je naknadna zamenjava vseh apoenov vred- 
nostnih bonov možna še izključno na blagajni Banke Slove- 
nije. Ugotavljamo, da je taka politika zamenjave vrednostnih 
bonov brez časovne omejitve naletela na zelo ugoden odmev 
pri državljanih, saj tako slovenski denar ohranja svojo polno 
nominalno vrednost, tudi ko je bil že izločen iz prometa. Do 
31. decembra 1994 se )e iz obtoka vrnilo v trezorje Banke 
Slovenije skupno 110,1 milijona različnih bonov, tako da 
sedaj ostaja v prometu le še 20,7 milijona bonov oziroma 
13,51% od skupnega števila izdelanih bonov. Pri tem ugotav- 
ljamo, da se je iz obtoka vrnil zelo visok delež bonov višjih 
nominalnih vrednosti (98,28%) in da v prometu ostajajo le še 
nižji apoeni (19,8 milijona komadov bonov izpod 100 tolarjev 
ali 23%), za katere tudi ni pričakovati, da bi se v velikem 
številu vrnili v banko. 

Pri naknadni zamenjavi vrednostnih bonov na blagajni Banke 
Slovenije smo ugotovili skupno 815 ponaredkov po 1.000 
tolarjev, 84 primerov ponaredkov po 5.000 tolarjev, 6 ponared- 
kov po 500 in 1 ponaredek za 50 tolarjev. Pri ponaredkih za 
1.000 tolarjev gre za znane ponaredke iz leta 1992, medtem ko 
so bili ostali izdelani po fotokopirnem postopku na barvnih 
fotokopirnih strojih. Z barvnimi fotokopijami smo se v enem 
primeru srečali tudi pri tolarskih bankovcih za 1.000 in v 255 
primerih pri bankovcih po 5.000 tolarjev, ki pa so bili odkriti še 
pred samim vnovčenjem in niso predstavljali nevarnosti za 
gotovinski obtok. 

V letu 1994 je bilo izročenih v obtok 34,4 milijona komadov 
kovancev v nominalni vrednosti 5, 2, 1 in 0,50 tolarja. Skupno 
s kovanci, ki so bili izročeni v obtok leta 1993, je sedaj 
v prometu 134,4 milijona različnih kovancev v skupni vredno- 
sti 261,7 milijona tolarjev. Teoretično naj bi bilo na posamez- 
nega prebivalca v obtoku po 67 kovancev, kar je sicer za 32% 
kovancev več kot v preteklem letu, vendar še vedno znatno 
pod evropskimi normativi. Vseeno ocenjujemo, da bo tudi 
v prihodnje potrebno nadaljevati le s prakso nujnega dodat- 
nega kovanja za potrebe gotovinskega obtoka, ne da bi pri 
tem kovali večje zaloge kovancev, saj se njihova dejanska 
vrednost zaradi inflacije, četudi le minimalne, zmanjšuje, stro- 
ški izdelave kovancev pa zaradi gibanj surovin na svetovnem 
trgu naraščajo. 

Banka Slovenije je v letu 1994 sodelovala tudi pri pripravi 
dveh izdaj spominskih kovancev, ki jih je Republika Slovenija 
izdala ob 50-letnici ustanovitve Denarnega zavoda Slovenije 
in ob 100—letnici smrti škofa Abrahama, povezanega z Brižin- 
skimi spomeniki. Ob vsakem jubileju sta bila izročena v pro- 
dajo po en zlatnik za 5.000 tolarjev in en srebrnik za 500 
tolarjev, v obtok pa tečajni kovanec za 5 tolarjev. 

7. MEDNARODNO SODELOVANJE 

Mednarodne aktivnosti Banke Slovenije v letu 1994 so bile 
usmerjene predvsem v: 

- poglabljanje stikov s tujimi centralnimi bankami, 
- pogajanja s tujimi upniki glede nasledstva dolgov in 
- poglabljanje stikov z mednarodnimi finančnimi instituci- 
jami. 

Banka Slovenije je v letu 1994 odprla tekoči račun in vezala 
depozit pri Bank for International Settlements, katere članice 
so centralne banke. Kljub temu, da Banka Slovenije še ni 
članica, je vabljena na seje guvernerjev in si bo tudi v prihod- 
nje prizadevala pridobiti status članice. 

S prodorom Slovenije na finančne trge so se povečale tudi 
aktivnosti pri najemanju kreditov za Vlado Republike Slove- 
nije, kjer je Banka Slovenije udeležena kot plačilni agent 

Banka Slovenije sodeluje tudi v raznih drugih mednarodnih 
finančnih in drugih pogajanjih, kot je nadaljevanje ugvarajske 
runde nekdanjega GATT oziroma sedanje Svetovne trgovin- 
skega organizacije glede finančnih storitev, kjer so bile prev 
zete obveznosti v okvirih, ki jih dopušča obstoječa zakono- 
daja. 

VI. LETNI OBRAČUN BANKE SLOVENIJE 

Pregled odgovornosti Sveta Banke Slovenije 

Zakon o Banki Slovenije in statut Banke nalagata Svetu 
Banke Slovenije pripravo finančnih izkazov za vsako obračun- 
sko leto, ki resnično prikažejo finančno stanje Banke in prese- 
žek ali primanjkljaj v tem obdobju. Pri pripravi finančnih 
izkazov je Svet Banke Slovenije dolžan: 

- izbrati primerne računovodske usmeritve in jih dosledno 
uporabljati; 

- jih presojati in ocenjevati z vidika utemeljenosti in previd- 
nosti ; 

- ugotoviti, ali so bili dosledno uporabljeni veljavni računo- 
vodski standardi, in 

- pripraviti finančne izkaze v skladu z načelom časovne 
neomejenosti poslovanja, razen v primeru, ko ni mogoče 
izhajati iz predpostavke, da bo banka nadaljevala s poslova- 
njem. 

Svet Banke Slovenije je odgovoren za vzdrževanje pravilne 
knjigovodske evidence, s pomočjo katere je v vsakem tre- 
nutku mogoče primerno natančno ugotoviti finančno stanje 
Banke, in s pomočjo katere lahko zagotavlja skladnost finanč- 
nih izkazov s slovensko zakonodajo. Ima generalno poobla- 
stilo za primerno ukrepanje za zaščito sredstev banke in za 
preprečitev in izsleditev poneverb in drugih nepravilnosti. 

Poročilo revizorjev Svetu Banke Slovenije 

Revidirali smo finančne izkaze, prikazane na straneh 50 do52. 

Odgovornosti Sveta Banke Slovenije in revizorjev 

Kot je opisano na strani 41, je Svet Banke Slovenije odgovo- 
ren za pripravo finančnih izkazov. Naša dolžnost je, da na 
podlagi naše revizije pripravimo neodvisno mnenje o teh 
izkazih. 

Osnova za mnenje 

Z izjemo spodaj opisanega, smo našo revizijo opravili skladno 
z Mednarodnimi revizijskimi smernicami, ki jih je sprejela 
Mednarodna zveza računovodij. Ti standardi zahtevajo, da 
načrtujemo in izvršujemo revizijo tako, da dobimo smiselna 
zagotovila, da finančni izkazi ne vsebujejo napačnih navedb. 
Revizija vključuje pregled dokumentacije, ki zadeva zneske 
v finančnih izkazih, v smislu preverbe. Prav tako vključuje 
preverbo uporabljenih računovodskih načel ter ocen in vod- 
stva, kakor tudi ovrednotenje celotne predstavitve finančnih 
izkazov. Mislimo, da naša revizija zagotavlja realno osnovo za 
naše mnenje, ki je podano v nadaljevanju. 

Mnenje 

Za revizijo smo prejeli pooblastila šele 6. marca 1995, zato 
nismo mogli zagotoviti zadovoljive evidence, ki se nanaša na 
otvoritveno bilanco. Zato ne moremo izraziti mnenja o izkazu 
uspeha za leto, ki se je končalo 31. decembra 1994. niti o tem,. 
ali so postavke v računovodskih izkazih primerljive. 
Menimo, da bilanca stanja prikazuje pravilno in resnično 
finančno stanje v Banki na dan 31. decembra in da je bila 
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pripravljena skladno z Mednarodnimi računovodskimi stan- 
dardi in slovenskim zakonom. 

KPMG 
Chartered Accountants 
Authorized Auditors 
London 

Izkaz uspeha za leto 1994 
(v tisočih tolarjev) 

Pojasnila 1994 1993 
Prihodki poslovanja: 
Prihodki od finančnih sredstev 4 
Odhodki od servisiranih 
obveznosti 5 

13.032.753 22.478.217 

11.704.620 4.460.595 
Čisti prihodek iz finančnih 
sredstev 
Ostali prihodki 

1.328.133 18.017.622 
1.180.844 223.878 

Skupni prihodki 
Stroški poslovanja 
Presežek prihodkov nad odhodki 
Uporaba presežka 
Sredstva za proračun 
Republike Slovenije 
Prenos v rezerve 
Skupna uporaba 

12 

2.508.977 18.241.500 
1.482.149 1.295.014 
1.026.828 16.946.486 

982.837 4.693.118 
43.991 12.253.368 

1.026.828 16.946.486 
Pojasnila na straneh 50 do 52 so sestavni del letnega obračuna. 

Bilanca stanja na dan 31. december 1994 
(v tisočih tolarjev) 
Aktiva Pojas. 1994 1993 
Finančna sredstva 
Osnovna sredstva 

237.068.862 
1.323.474 

140.298.694 
552.236 

Skupna aktiva 238.392.336 140.850.930 
Pasiva 
Servisirane obveznosti 
Bankovci v obtoku 
Sredstva za proračun 
Republike Slovenije 

10 
11 

165.298.097 
50.617.843 

982.837 

80.672.941 
34.612.454 

4.693.118 
Skupne obveznosti 
Rezerve 12 

216.898.777 
21.493.559 

119.978.513 
20.872.417 

Skupna pasiva 238.392.336 140.850.930 
Navedene finančne izkaze je sprejel Svet Banke Slovenije dne 
9. maja 1995. V imenu Sveta Banke Slovenije jih je podpisal 
dr. France Arhar, Predsednik Sveta Banke Slovenije in Guver- 
ner Banke Slovenije 

1. Pojasnila k finančnim izkazom 

Ustava 

Banka Slovenije (Banka) je centralna banka Republike Slove- 
nije. Ustanovljena je bila z Zakonom o Banki Slovenije z dne 
25. junija 1991. Banka je samostojna in neodvisna ustanova in 
je samostojna pravna oseba. Republika Slovenija jamči za 
obveznosti Banke; nadzira jo Parlament. Banka je odgovorna 
za stabilnost in likvidnost domače valute, tolarja (SIT) in za 
učinkovitost poravnave plačil. 

2. Računovodski standardi in načela 

Ti finančni izkazi so bili pripravljeni skladno z Mednarodnimi. 
računovodskimi standardi (MRD), ki jih je sprejel Mednarodni 
odbor za računovodske standarde. Svet Banke Slovenije je 
MRS sprejel za leto, ki se je končalo 31. decembra 1994, in 
posledično so bili primerljivi podatki za leto 1993 prilagojeni. 
Pri pripravi izkazov je upoštevano načelo časovne neomeje- 
nosti poslovanja in načelo izvirne vrednosti, ki pri posamez- 
nih sredstvih vključuje revalorizacijo. Načelo upoštevanja 
nastanka poslovnega dogodka je bilo uporabljeno zaradi 
časovne usklajenosti odhodkov in prihodkov. 

Banka Slovenije ne prikazuje izkaza denarnih tokov, ker je 
Svet Banke Slovenije mnenja, da glede na posebnosti poslo- 
vanja Banke Slovenije omenjeno poročilo ne bi zagotavljalo 
pomembnejših dodatnih informacij. 

Konvencija tekoče kupne moči 

V preteklih letih so bili finančni izkazi narejeni skladno s kon- 
vencijo tekoče kupne moči. Posledično so bili izkazi prilago- 
jeni spremembam kupne moči slovenske valute. Pri prilagodi- 
tvi je bil uporabljen indeks drobnoprodajnih cen (DPI). DPI se 
je v letu 1993 povečal za 23% in v letu 1994 za 18%. Ker se 
v letu 1995 zopet pričakuje nižja inflacijska stopnja, Svet 
Banke Slovenije meni, da ni več razloga za uporabo konven- 
cije tekoče kupne moči. Prilagojeni podatki z dne 31. decem- 
bra 1993 so tako osnova za prikazane otvoritvene zneske 
v finančnih izkazih za leto 1994. 

3. Specifične računovodske usmeritve 

Sredstva in obveznosti v tujih valutah 

Finančna sredstva in obveznosti v tujih valutah so bila 
preračunana v tolarje po srednjih tečajih Banke Slovenije 
*na dan datuma bilance. Transakcije v tujih valutah so bile 
preračunane v tolarje po tečajih, veljavnih na dan obračuna. 

Prihodki iz naslova provizij 

Prihodki iz naslova provizij izvirajo predvsem iz storitev 
v plačilnem prometu, iz nadzorne in regulatorske funkcije, in 
Iz distribucije kolekov za račun države. 

Tržni vrednostni papirji 

Vrednostni papirji, ki jih je mogoče tržiti, so prikazani po nižji 
od obeh vrednosti, nakupne in tržne. 

Blagajniški zapisi z nakupnim bonom 

Obresti in popust iz nakupnih bonov pri blagajniških zapisih 
z nakupnim bonom, ki sta vključena v servisirane obveznosti, 
sta amortizirana preko celotnega obdobja vpisanih blagajni- 
ških zapisov in kakršnegakoli z njimi povezanega financira- 
nja, in sicer proporcionalno z vrednostjo s tem povezane 
zadolžitve. Prihodnji potencialni strošek popusta, ki izhaja iz 
nevnovčenih kuponov prodanih blagajniških zapisov, je oce- 
njen po tržni vrednosti ter amortiziran preko celotnega 
obdobja in glede na vrednost s tem povezane zadolžitve. 

Bankovci v obtoku 

Bankovci, ki jih izdaja Banka Slovenije, predstavljajo zanjo 
obveznost v korist imetnika in so priznani kot neservisirana 
obveznost po nominalni vrednosti. 

Nepremičnine 

Imetja Banke v Avstriji so prikazana po tržni vrednosti in niso 
amortizirana. Vse druge nepremičnine so prikazane po 
nabavni ceni, zmanjšani za amortizacijo. Valorizacija nepre- 
mičnin je usmerjena v rezerve. 
Amortizacija se računa linearno, tako da se odpisuje nabavna 
vrednost sredstev skozi leta njene ocenjene življenjske dobe 
po naslednjih letnih odstotnih stopnjah: 

Stavbe 
Račulniki in druga oprema 

Obdavčitev 

1,3% 
10 do 20% 

Banka ni zavezana plačilu davka na dohodek, niti davka na 
dobiček. 
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Prihodki od finančnih sredstev Ostali prihodki 
1994 

tisoč SIT 
1993 

tisoč SIT 
Prihodki od sredstev v tuji valuti 
Obresti od vpoglednih in vezanih vlog 6.102.141 5.999.351 
Obresti od tržnih vrednostnih papirjev 
(neto) 618.194 99.220 
Obresti od vlog pri MDS 29.221 18.830 
Neto tečajne razlike 374.319 10.139.858 

7.123.875 16.257.259 
Prihodki od sredstev v tolarjih 
Obresti od posojil in vlog pri bankah 5.908.878 6.220.958 
Celotni prihodki od finančnih 
sredstev 13.032.753 22.478.217 

Odhodki od servisiranih obveznosti 
1994 

tisoč SIT 
1993 

tisoč SIT 
Odhodki od obveznosti v tuji valuti 
Obresti od vpoglednih vlog 137.916 311.762 
Obresti od blagajniških zapisov 
Banke Slovenije 8.723.740 3.374.882 

8.861.656 3.686.644 
Odhodki od obveznosti v tolarjih 
Obresti od vpoglednih vlog 92.974 5.947 
Obresti od vlog proračuna 
Republike Slovenije 13 35.101 
Obresti od blagajniških zapisov 
Banke Slovenije 2.749.977 732.903 

2.842.964 773.951 
Skupni odhodki od servisiranih 
obveznosti 11.704.620 4.460.595 

1994 
tisoč SIT 

Provizije 
Ostalo 

1,093.783. 
87.061 

1993 
tisoč SIT 

116.611 
107.267 

1,180.844 223.878 
Stroški poslovanja 

1994 
tisoč SIT 

1993 
tisoč SIT 

Stroški dela 
Provizije za bančne storitve 
Materialni stroški 
Stroški tiskanja denarja 
Ostalo 

890.799 
137.789 
282.339 
61.500 
8.722 

682.284 
81.126 

339.958 
191.646 

1,482.149 1,295.014 
Finančna sredstva 

Finančna sredstva v tuji valuti 
Gotovina in vloge 
Tržni vrednostni papirji 
Terjatve do proračuna 
Republike Slovenije 
Mednarodni denarni sklad 
Ostalo 

1994 
tisoč SIT 

198,885.650 
11,559.190 

6,716.015 
2,384.913 
1,293.537 

1993 
tisoč SIT 

100,873.672 
6,726.698 

9,948.878 
2,320.500 
1,154.801 

Finančna sredstva v tolarjih 
Terjatev do Sklada RS 
za sukcesijo 
Posojila bankam 
Ostalo 

220,839.305 121,024.549 

8,649.807 8,649.807 
7,112.494 10,070.851 

467.256 553.487 
16,229.557 19,274.145 

Celotna finančna sredstva 237,068.862 140,298.694 

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo je bil ustanovljen 
v februarju leta 1993 kot posrednik v procesu delitve premo- 
ženja in obveznosti nekdanje Jugoslavije. S tem namenom je 
bila v Sklad RS za sukcesijo prenešena terjatev Banke Slove- 
nije do Narodne banke Jugoslavije iz naslova denarne osamo- 
svojitve v višini 8.649.807.000 SIT. Ta znesek bo plačan po 
poravnavi med Republiko Slovenijo in drugimi državami iz 
nekdanje SFRJ. Terjatev se ne obrestuje in nima določenega 
dneva zapadlosti. 
Valutna koncentracija 
Zaradi značilnosti in načina vodenja denarne politike prihaja 
do koncentracije valut pri finančnih sredstvih. Koncentracije 
primarno izhajajo iz deželne in poslovne izpostavljenosti. 

Koncentracije tveganja glede na valuto in glede na poslovni 
odnos so na dan 31. december 1994 naslednje: 

Ostale 
USD valute Skupaj SIT DEM 

% % % % % 
Državni riziko 
Domače banke 
Tuje banke 

3,87 1,73 
3,00 4,68 

54,69 

0,94 
0,06 

19,24 

3,76 10,30 
0,10 7,84 
7,93 81,86 

Skupaj 6,87 61,10 20,24 11,79 100,00 

Finančna sredstva na dan 31. decembra 1994, analizirana 
v valutah, bodo dospela v naslednjih razdobjih (v tisoč SIT): 

SIT DEM USD Ostalo Skupaj 
Do 1 meseca 3.785.186 37.251.359 19945.363 4 321 910 65.303818 
1 dO 3 mesecev 3.274.903 65.147.986 24.728 485 12.743.321 105894 695 
3 do 12 mesecev 164.777 41 536.720 2.719983 2.550.401 46 971.881 
1 leto in več 9.004.691 792.848 9.100 929 18.898.468 

16229557 144.728.913 47.393.831 28.716.561 237 068862 
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Osnovna sredstva 
Zemljišča in 

zgradbe tisoč 
SIT 

Računalniki 
in ostala 

oprema tisoč 
SIT 

Skupaj tisoč 
SIT 

Strošek ali ocenjena vrednost: 
1. januar 1994 926.695 590.384 1.517.079 
Nabave - 358.975 358.975 
Ocenjena vrednost 500.000 - 500.000 
Prodaje - -98.997 -98.997 
31. december 1994 1.426.695 850.362 2.277.057 
Amortizacija: 
1. januar 1994 462.103 502.740 964.843 
Prodaje - -96.590 -96.590 
Strošek amortizacije 9.490 75.840 85.330 
31. december 1994 471.593 481.990 953.583 
Neodpisana vrednost: 
31. december 1994 955.102 368.372 1.323.474 
31. december 1993 464.592 87.644 552.236 

V stanju zemljišč in zgradb so vključeni tudi imetja nepremič- 
nin v Republiki Avstriji. Po presoji Sveta Banke in vrednotenju 
po metodi pričakovanih dohodkov od najemnin in tekočih cen 
nepremičnin v soseskah stavb, je vrednost teh imetij 
500.000.000 SIT. 

Servisirane obveznosti 1994 
tisoč SIT 

1993 
tisoč SIT 

Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne vloge 
MDS 
Druge MFO 
Blagajniški zapisi 
Banke Slovenije 
Ostalo 

24.330.068 
4.694.766 

923.805 

87.588.707 
150.445 

8.872.768 
4.571.811 
1.540.997 

47.927.959 

117.687.791 62.913.535 
Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 
Blagajniški zapisi 
Banke Slovenije 
Vloge proračuna 
Republike Slovenije 
Ostalo 

28.570.522 

12.446.553 

5.953.578 
639.653 

11.450.492 

2.826.933 

2.538.076 
943.905 

47.610.306 17.759.406 
165.298.097 80.672.941 

Servisirane obveznosti na dan 31. decembra 1994, analizirane 
v valutah, bodo dospele v naslednjih razdobjih (v tisoč SIT): 

SIT DEM USD Ostalo Skupaj 
Do 1 meseca 
1 do 3 mesecev 
3 do 12 mesecev 
1 leto in več 

26.972 999 36 099.257 12.070.572 
785.672 30.133.097 8.534.184 

4.219 205 14.376.771 5370802 
15.632.430 

5484.537 80.627.365 
- 39452.953 
- 23966 778 

5618.571 21.251.001 
47.610.306 80.609.125 25.975.558 11.103.108 165.298.097 

Bankovci v obtoku 
Vrednost bankovcev 
v obtoku 1994 1993 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 

10 
20 
50 

100 
200 
500 

1000 
5000 

16.072.885 
7.169.765 
5.055.037 
8.293.967 
2.841.844 
2.252.184 

13.532.100 
6.716.036 

160.728.850 
143.395.300 
252.751.850 
829.396.700 
568.368.800 

1.126.092.000 
13.532.100.000 
33.580.180.000 

109.198.620 
84.155.980 

136.460.300 
468.557.300 
239.986.600 
685.507.000 

13.144.480.000 
8.577.370.000 

Tolarski kuponi 
50.193.013.500 

424.829.339 
23.445.715.800 
11.166.738.577 

Skupaj 50.617.842.839 34.612.454.377 

Splošne rezerve 
1994 

tisoč SIT 
1994 

tisoč SIT 
Po letnem obračunu na dan 1. januarja 1993 8.570.461 
1993 Prenos v rezerve po letnem obračunu 1.500.000 

Razmejene obresti 805.156 
Neto pozitivne tečajne razlike 10.139.858 
Stroški tiskanja bankovcev -191.646 

1993 Prenos v splošne rezerve 
po spremembah 
Prihodki Sklada skupne porabe 

12.253.368 
48.588 

31. december 1993 po spremembah 
1994 Prenos v rezerve 

Prihodki Sklada skupne porabe 
Valorizacija imetij v Avstriji 

20.872.417 
43.991 
77.151 

500.000 
21.439.559 

Končne rezerve so torej naslednje: 
Valorizacijske rezerve 
Sklad skupne porabe 
Rezerve za tečajne razlike 
Splošne rezerve 

500.000 
403.625 

17.351.035 
3.238.899 

21.493.559 

Rezerve za tečajne razlike se nanašajo na akumulirane neto 
pozitivne tečajne razlike, ki se po zakonu o Banki Slovenije 
oblikujejo in se lahko porabijo le za pokrivanje negativnih 
tečajnih razlik, torej niso namenjene delitvi. 

Popravki predhodnega leta so rezultat sprememb računovod- 
skih usmeritev zaradi uskladitve z Mednarodnimi računovod- 
skimi standardi. 

V letu 1993 so bile tečajne razlike in stroški tiskanja bankov- 
cev knjiženi z odobritvijo oziroma obremenitvijo namenskih 
rezerv. S 1. januarjem 1994 je Banka spremenila računovod- 
ske usmeritve in od takrat obračunava te stroške in prihodke 
v izkazu uspeha. Posledično so za leto 1993 ti prenosi izknji- 
ženi iz rezerv in obračunani v izkazu uspeha. 

Sklad skupne porabe je bil ustanovljen za zagotavljanje druž- 
benega standarda za delavce Banke. Sredstva sklada so vklju- 
čena v bilanco Banke in vse spremembe v teh sredstvih se 
obračunavajo preko za te namene oblikovanih rezerv. 

Splošne rezerve so bile uvedene zaradi možnosti gospodar- 
skih in drugih tveganj, ki so neločljivo povezana z izpolnjeva- 
njem odgovornosti Banke Slovenije in s sestavo njene 
finančne aktive. 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE OSNUTEK 

FINANČNI NAČRT 1995 

Na podlagi 152. člena Ustave Republike Slovenije, prvega 
odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena zakona 
o Banki Slovenije (Uradni list RS št. 1/91 -I) ter na podlagi 229. 
člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS št. 40/93) je 
Državni zbor Republike Slovenije na svoji  seji, 
dne sprejel 

ODLOK 
o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije in 
o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki 

Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 1994, ki ga je 
sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 90. seji, dne 09. 05. 1995 
in ki izkazuje: 

A. Bilanca stanja na dan 31.12.1994: 

Aktiva 

Finančna sredstva 
Osnovna sredstva 
Skupna aktiva 

Pasiva 

Skupne obveznosti 
Rezerve 
Skupna pasiva 

(v 000 tolarjih) 

237.068.862 
1.323.474 

238.392.336 

216.898.777 
21.493.559 

238.392.336 

B. Izkaz uspeha za obdobje od 01. 01. do 31. 12. 1994: 

(v 000 tolarjih) 

Skupni prihodki poslovanja 
Stroški poslovanja 
Presežek prihodkov nad odhodki 

2.508.977 
1.482.149 
1.026.828 

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 1994 se razporedi za: 

(v 000 tolarjih) 

Sredstva za proračun Republike Slovenije 
Prenos v rezerve 

982.837 
43.991 

Predsednik 
Državnega zbora 

Republike Slovenije 
Jožef Školč 

Št.: 

Ljubljana, 

Na podlagi 20. in 82. člena Zakona o Banki Slovenije 
(Uradni list RS štev. 1/91-1) je Svet Banke Slovenije na 
svoji 87. seji, dne 4. aprila 1995 sprejel 

SKLEP 
O FINANČNEM NAČRTU 

BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1995 

Finančni načrt za leto 1995 izkazuje: 

1. Prihodke 
2. Odhodke 
3. Presežek prihodkov nad odhodki 
4. Sredstva za proračun Republike Slovenije 
5. Prenos v rezerve 

(v 000 tolarjih) 
15.830 886 
12.884.404 
2.946.482 

736.047 
2.210.435 

Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

Guverner 
dr. France Arhar l.r. 

FINANČNI NAČRT 1995 

Prihodki poslovanja 
Prihodki od finančnih sredstev 
Odhodki od servisiranih obveznosti 
Čisti prihodek iz finančnih sredstev 
Ostali prihodki 
Skupni prihodki poslovanja 
Stroški poslovanja 
Presežek prihodkov nad odhodki 
Uporaba presežka 
Sredstva za proračun 
Republike Slovenije 
Prenos v rezerve 
Skupna uporaba 

Pojasnila 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

v 000 SIT 

15.392.808 
10.767.820 
4.624.988 

438.078 
5.063.066 
2.116.584 
2.946.482 

736 047 
2.210.435 
2.946.482 

OBRAZLOŽITEV 

Skladno z Zakonom o Banki Slovenije (Uradni list RS štev. 1/ 
91-1) poteka financiranje Banke Slovenije po finančnem 
načrtu prihodkov in odhodkov Banke Slovenije (v nadaljeva- 
nju načrt). Načrt sprejme Svet Banke Slovenije, potrdi pa 
Državni zbor Republike Slovenije. 

V načrtu za leto 1995 temeljijo predvideni prihodki in odhodki 
na sedanji denarni politiki. Obseg in pogoji denarnih instru- 
mentov se lahko med letom prilagodijo spremembam na 
denarnem trgu, kar bi vplivalo na realizacijo načrta. 

Temeljna izhodišča za načrt so: 

- shema postavk finančnega načrta je skladna s bilančno 
shemo izkaza uspeha iz letnega obračuna za leto 1994; 

- stalne cene na ravni meseca decembra 1994; 

- pri obračunu obresti za tolarska posojila in obveznosti so 
upoštevani sedanji instrumenti s pripadajočo obrestno struk- 
turo, revalorizacija v višini 10% (rast cen na drobno) in predpi- 
sani način obračuna obresti; 

- srednji tečaj DEM na dan 31. 12. 1994; 

- kolektivna pogodba, sklenjena med Banko Slovenije in 
sindikatom delavcev Banke Slovenije, Zakon o prispevkih za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in 
zaposlovanje ter odloki o stopnjah prispevkov. 

Pri prihodkih in odhodkih, ki se po veljavnih stopnjah revalori- 
zirajo, bo upoštevana dejanska rast cen ali življenskih stro- 
škov v letu 1995. 

(1) Prihodki od finančnih sredstev 
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Prihodki od finančnih sredstev so predvidene obresti od 
posojil domačim bankam, obresti od vlog in vrednostnih 
papirjev v tuji valuti ter prihodki iz poslov začasnega odkupa 
tujih valut in blagajniških zapisov v tujem denarju. 

Načrtovane obresti v okviru' tolarskih posojil temeljijo na 
obstoječih instrumentih uravnavanja primarnega denarja in 
njihovi rokovni ter obrestni strukturi. Pri likvidnostnih posoji- 
lih naj bi skupne obresti dosegle 0,5 mia tolarjev. Pri drugih 
posojilih y domačem denarju je predvideno 0,3 milijarde tolar- 
jev obrestnih prihodkov. 

Obresti od vlog in posojil v tujem denarju ter od vrednostnih 
papirjev so načrtovane v višini 126 milijonov DEM. Načrt 
temelji na predpostavkah, da bo povprečno stanje naložb 2,5 
milijarde DEM. da bo valutna struktura znašala 42% v DEM, 
38% v USD in 20% v drugih valutah, da se bo tečaj USD : DEM 
gibal v razmerju 1.55 ter da bo povprečna obrestna mera 
z upoštevanjem navedene valutne strukture vlog 5% p. a. 

V prihodke od finančnih sredstev so kot obrestim podobni 
prihodki vključeni tudi prihodki iz naslova začasnega odkupa 
tujih valut in blagajniških zapisov v tujem denarju v skupni 
višini 4,3 mia tolarjev. ' 

(2) Odhodki od servisiranih obveznosti 

V odhodkih od servisiranih obveznosti so načrtovane obresti 
za obveznosti v tujem denarju, obresti za izdane vrednostne 
papirje v domačem denarju ter popusti pri vpisanih papirjih za 
leto 1995. 

Pasivne obresti so za vloge in blagajniške zapise v tujem 
denarju načrtovane v višini 60,0 milijonov DEM ob predpo- 
stavkah. da bo povprečno stanje devizne pasive cca 1,2 mili- 
jarde DEM, povprečna obrestna mera 5% ter valutna struktura 
80% v DEM in 20% v USD. Popustov iz naslova nakupnih 
bonov naj bi za leto 1995 bilo 4,1 milijarde tolarjev. 

Obresti za izdane blagajniške zapise v tolarjih, dvodelne bla- 
gajniške zapise (tolarski del) in blagajniške zapise z nakupnim 
bonom so načrtovane v višini 1,8 milijarde tolarjev. 

(3) Ostali prihodki 

Ostali prihodki zaobjemajo provizijo v višini 298 milijonov 
tolarjev in druge prihodke v višini 140 milijonov tolarjev. 

Banka Slovenije zaračunava provizijo za storitve iz naslova 
opravljanja plačilnega prometa v državi po goriškem spora- 
zumu in odkupu tujega denarja, provizijo od komisijskih 
poslov prodaje vrednotnic in provizijo za administrativne sto- 
ritve izdaje soglasij ter stroškov kontrole. V okviru te postavke 
so načrtovani tudi prihodki iz naslova tečajne marže pri 
nakupu in prodaji tujega denarja. 

V drugih prihodkih so načrtovani prihodki od nebančnih 
storitev, kot so prihodki od izdanih potrdil in publikacij, 
najemnin ter podobni prihodki. 

(4) Stroški poslovanja 

Stroške poslovanja tvorijo stroški dela, provizije za bančne 
storitve, materialni stroški, stroški tiskanja denarja in ostali 
stroški. 

Banka Slovenije bo v letu 1995 povečala aktivnosti na 
področju nadzora bančnega poslovanja. Zaradi novih zahtev 
s področja relacijskih baz in podpore uporabnikom bo razši- 
rila oddelek Informacijska tehnologija in kadrovsko dopolnila 
oddelek Finančna statistika. Projekt reforme plačilnega 
sistema v Sloveniji v svoji nadalnji fazi zahteva angažiranje 
visoko strokovnega kadra. Zato načrtovani splošni upravni 
stroški zaobjemajo poleg rednih stroškov dela in drugih 
upravnih stroškov še potrebne nove (zagonske) stroške. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v Banki Slo- 

venije za izplačilo stroškov dela urejata statut in kolektivna 
pogodba. Stroški dela so načrtovani za bruto plače, dajatve 
za socialno in pokojninsko zavarovanje plačane iz prihodka 
Banke Slovenije ter za druge stroške dela. 

Bruto plače v višini 936 milijonov tolarjev temeljijo na nasled- 
njih predpostavkah: 

- izhodiščni plači za mesec januar 1995 v višini 41.010 to- 
larjev; 
- vsoti koeficientov zahtevnosti delovnih mest zaposlenih in 
vsoti koeficientov za novozaposlene po dinamiki potreb; 
- povprečnem koeficientu minulega dela iz meseca januarja 
1995; 
- sredstvih za stimulacijo delovne uspešnosti, za regres za 
letni dopust, za jubilejne nagrade, za odpravnine ob upokoji- 
tvi ter predvidene solidarnostne pomoči. 

Pretežni del porasta načrtovanih sredstev za plače se nanaša 
na realizirano gibanje v lanskem letu pri zaposlovanju 7,4%, 
pri kvalifikacijski strukturi 3,3% in pri izhodiščni plači 9,7%. 
Število zaposlenih naj bi se v letu 1995 povečalo za 10%, pri 
čemer je učinek na načrtovana sredstva še večji zaradi zahte- 
vane kvalifikacijske strukture. 

Dajatve za socialno in pokojninsko zavarovanje so vkalkuli- 
rane od osnove bruto plač po veljavnih stopnjah v skupnem 
znesku 190 milijonov tolarjev. 

V drugih stroških dela so načrtovani stroški, ki se v skladu 
računovodskimi standardi uvrščajo pod stroške dela. Skupaj 
naj bi jih bilo za 83 milijonov tolarjev, zaobjemajo pa poleg 
nadomestil prevoza na delo in prehrane še avtorske hono- 
rarje, pogodbe o delu in druge prejemke. 

Banka Slovenije plačuje bankam provizijo za opravljena pla- 
čila v tujino in opravljanja posredniških poslov pri prodaji 
blagajniških zapisov. Stroška plačanih provizij naj bi bilo za 
55 milijonov tolarjev. 

Načrtovana sredstva za materialne stroške so podana v stal- 
nih cenah iz meseca decembra 1994 in znašajo 567 milijonov 
tolarjev. 

V to postavko so poleg stroškov nabave materiala in amortiza- 
cije v znesku 205 milijonov vključeni stroški storitev, ki so 
načrtovani v višini 362 milijonov tolarjev. 

Pretežni del naročenih storitev v letu 1995 se bo nanašal na 
izboljšanje varnosti poslovanja, na ureditev prostorov in na 
vzdrževanje opreme. Vključevanje Banke Slovenije v informa- 
cijski sistem pri poslovanju z mednarodnimi vrednostnimi 
papirji zahteva plačilo najemnine sistema BLOOMBERG. 
Dodatni stroški bodo v letu 1995 tudi stroški revizije letnega 
obračuna Banke Slovenije, najemnine poslovnih prostorov ter 
stroški svetovanj pri informacijskih posodobitvah in računo- 
vodskih vprašanjih. 

Stroški tiskanja denarja so načrtovani v višini 118 milijonov 
tolarjev. 

Ostali stroški so načrtovani odhodki iz naslova negativne 
tečajne marže, ki nastaja pri kupoprodaji deviz in pri poslih 
konverzije za potrebe plačilnega prometa, davki, članarine in 
drugi odhodki poslovanja v skupni višini 168 milijonov to- 
larjev. 

UPORABA PRESEŽKA 

(5) Sredstva za proračun Republike Slovenije 

Del sredstev, namenjenih za izplačilo proračunu Republiki 
Slovenije, se v skladu s pogodbama o kovanju kovancev 
nanaša na pokrivanje stroška kovanja, ki ga avansira Banka 
Slovenije, in zneskom odkupljenih tečajnih kovancev in pro- 
danih priložnostnih kovancev. Stroški kovanja naj bi presegali 
prihodke iz tega naslova za 68 milijonov tolarjev. 
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Sklep o načinu vodenja poslov in poravnavanja obveznosti, ki 
izhajajo iz članstva Republike Slovenije v MDS določa, da se 
del presežka prihodkov nad odhodki nameni za pokrivanje 
odplačil obveznosti iz prevzetih kreditov in dodeljenih poseb- 
nih pravic črpanja. V letu 1995 bo predvidoma zapadlo 2,2 
milijona SDR glavnic in 1,4 milijona SDR obresti. Tolarska 
obveznost znaša po tečaju SIT : SDR na dan 31. 12. 1994 668 
milijonov tolarjev. 

(6) Prenos v rezerve 

Iz presežka prihodkov nad odhodki naj bi se po letnem obra- 
čunu za 1995 v rezerve razporedilo 2.210 milijonov tolarjev. 
V skladu s 84. členom Zakona o Banki Slovenije in na podlagi 
predvidenih investicij se bo za zagotovitev virov sredstev za 
nabavo osnovnih sredstev v namenske rezerve usmerilo 582 
milijonov tolarjev. Drugi del presežka, namenjenega za 
rezerve, bo dopolnil sredstva, ki so rezervirana za kritje tve- 
ganj pri poslovanju Banke Slovenije (85. člen). Povečanje teh 

posebnih rezerv, ki je potrebno predvsem v zvezi s terjatvijo 
do Sklada RS za sukcesijo, bo tako znašalo 1.628 milijonov 
tolarjev. 
ZAKLJUČEK 
Pravna podlaga za načrt Banke Slovenije je Zakon o Banki 
Slovenije, drugi veljavni predpisi in uporabljeni ukrepi 
denarne politike. 
Načrt za leto 1995 se zaradi nove sheme izkaza uspeha, ki 
izhaja iz Sklepa o uporabi računovodskih standardov v Banki 
Slovenije, razlikuje od načrta za leto 1994 v izkazovanju in 
agregaciji posameznih prihodkovnih in odhodkovnih postavk. 

Izhajajoč iz temeljnih izhodišč, na katerih bazira načrt za leto 
1995, bodo dokončni rezultati izkaza uspeha in uporabe pre- 
sežka odvisni predvsem od razmer na mednarodnih finančnih 
trgih, od uporabljenih instrumentov in uspešnosti denarne 
politike, pri čemer bodo upoštevani vsi med letom sprejeti 
predpisi in dejanske revalorizacijske stopnje. 

FINANČNI NAČRT BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1995 
V PRIMERJAVI S PRETEKLIM LETOM 

VSEBINA 
(v 000 SIT) 

Preteklo leto Finančni načrt 
Prihodki poslovanja 
Prihodki od finančnih sredstev 13.032.753 15.392.808 
Odhodki od servisiranih obveznosti 11.704.620 10.767.820 
Cisti prihodek iz finančnih sredstev 1.328.133 4 624 988 
Ostali prihodki 1.180.844 438 078 
Skupni prihodki poslovanja 2.508.977 5.063 066 
Stroški poslovanja 1.482.149 2.116.584 
Presežek prihodkov nad odhodki 1.026.828 2.946.482 
Uporaba presežka 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 982.837 736 047 
Prenos v rezerve 43.991 2.210.435 
Skupna uporaba 1.026.828 2.946.482 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

OSNUTEK 
Na podlog. . _ :lena Ustave Republike Slovenije prvega 
odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena Zakona 
o Banki Slovenije (Uradni list RS št. 1/91) ter na podlagi 229 ' 
člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS št. 40/93) je 
Državni zbor Republike Slovenije na svoji seji dne 
 sprejel 

ODLOK 
o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 1995, 

Na podlagi 20. in 82. člena Zakona o Banki Slovenije 
(Uradni list RS, št.1/91-1) sprejema Svet Banke Slovenije 
na 90. seji dne 9.5.1995 Sklep o uporabi računovodskih 
standardov v Banki Slovenije 

SKLEP O UPORABI RAČUNOVODSKIH 
STANDARDOV V BANKI SLOVENIJE 

1. Banka Slovenije vodi poslovne knjige in izdela letni 
obračun v skladu z mednarodnimi računovodskimi stan- 
dardi in slovensko zakonodajo. 

2. Banka Slovenije pri vodenju poslovnih knjig in pri izde- 
lavi računovodskih izkazov upošteva posebnosti, ki izha- 
jajo iz njene funkcije centralne banke Republike Slovenije. 

3. Pri obračunu za leto 1994 se računovodske evidence 
postavk bilance stanja in bilance uspeha naknadno uskla- 
dijo z mednarodnimi računovodskimi standardi in uskla- 
jene predložijo v sprejem Svetu Banke Slovenije. 

4. Z uveljavitvijo tega sklepa se razveljavita Sklep o upo- 
rabi slovenskih računovodskih standardov v Banki Slove- 
nije in Sklep o shemah bilanc Banke Slovenije, ki jih je 
Svet Banke Slovenije sprejel na svoji 83. seji dne 9 2 
1995. 

Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

Guverner 
dr. France Arhar l.r. 

V Ljubljani, dne 09. 05. 1995 

Potrdi se finančni načrt Banke Slovenije za leto 1995, ki ga je 
sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 87. seji, dne 04.04.1995. 
Finančni načrt izkazuje: 

(v 000 tolarjih) 
1. Prihodke 15.830.886 
2. Odhodke 12.884.404 
3. Presežek prihodkov nad odhodki 2.946.482 
4. Sredstva za proračun Republike Slovenije 736.047 
5. Prenos v rezerve 2.210.435 

Državni zbor 
Republike Slovenije 

Predsednik 
Jožef Školč I. r. 
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IZJAVA GUVERNERJA IN DIREKTORJA 
RAČUNOVODSTVA 

Spoštovani gospodje, 

Pišemo Vam na Vašo željo, da potrdimo naše razumevanje, da 
ste revizijo zaključnega računa Banke Slovenije na 31. 
december 1994 opravili z namenom, da bi izrazili mnenje 
o tem, ali zaključni račun daje pravilno in jasno sliko, v vseh 
relevantnih ozirih, o finančnem stanju Banke Slovenije 
skladno z Mednarodnimi računovodskimi standardi in sloven- 
sko zakonodajo. Razumemo, da ne boste dajali mnenja 
o izkazu uspeha za leto, ki se konča 31. decembra 1994, niti 
o primerjalnih izkazih na 31. december 1993, ker do 6. marca 
1995 niste bili imenovani za revizorje in zato niste mogli 
opraviti revizije kot bi bilo potrebno. V zvezi z Vašo revizijo 
potrjujemo, po našem najboljšem vedenju in prepričanju, 
naslednje izjave, ki smo Vam jih dali med Vašimi obiski: 

1. Dali smo Vam na razpolago: 

a. Vso finančno dokumentacijo in z njo povezane podatke 

b. Vse zapisnike s sej Sveta Banke in Ožjega kolegija, ali 
povzetke ukrepov, sprejetih na zadnjih sejah, s katerih zapis- 
niki še niso narejeni. 

2. Ni bilo: 

a. Nepravilnosti, v katere bi bil vpleten kateri od članov vod- 
stva ali zaposlenih, ki imajo pomembno vlogo v strukturi 
notranje kontrole. Razumemo, da se izraz »nepravilnosti« 
nanaša na namerne napačne izkaze ali izpuščanje zneskov ali 
podatkov v finančnih izkazih, ki so posledica napačnih izjav 
ali namernega izpuščanja učinkov dogodkov ali transakcij: na 
manipuliranje, ponarejanje ali spreminjanje dokumentacije ali 
dokumentov; na izpuščanje pomembnih informacij v doku- 
mentaciji ali dokumentih; na izkazovanje fiktivnih transakcij; 
na namerno napačno uporabo računovodskih usmeritev; ali 
na poneverbo sredstev v korist vodstva, zaposlenih ali tretjih 
oseb. 

b. Nepravilnosti, v katere bi bili vpleteni drugi zaposleni, ki bi 
imele materialne posledice na finančne izkaze. 

c. Kršitev ali morebitnih kršitev zakonov ali predpisov, katerih 
posledice bi bilo potrebno izkazati v finančnih izkazih ali 
upoštevati kot osnovo za prikaz potencialne izgube. 
3. Ni: 

a. Neuveljavljenih terjatev ali plačil, za katera nas je naš pravni 
svetovalec obvestil, da jih bo potrebno uveljaviti in morajo 
torej biti prikazana kot potencialna izguba kot je opisano 
spodaj. 

Materialnih obveznosti ali potencialnega dobička ali izgube 
(vključno z ustnimi in pisnimi garancijami), za katere je 
potrebno izločiti rezervacije ali jih izkazati. Razumemo, da se 
potencialni dobiček ali izguba nanaša na obstoječe stanje ali 
na skupek okoliščin, ki vnašajo negotovost glede možnega 
dobička ali izgube Banke, ki pa bo v bodočnosti odpravljena 
z nekim ali več dogodki, ali zato, ker se ta ali ti ne bodo 
zgodili. Odprava negotovosti lahko potrdi izgubo ali zmanjša- 
nje neke postavke v aktivi, prevzem neke obveznosti, prevzem 
neke aktive, ali zmanjšanje neke obveznosti. Take potencial- 
nosti ne vključijejo običajnih računovodskih ocen, ki jih je 
v finančnih izkazih potrebno dati za tekoče in za aktivnosti 
Banke, ki se ponavljajo, kot so na primer časovne razmejitve 
davka na premoženje in amortizacija nepremičnin in opreme. 

b. Materialnih transakcij, ki ne bi bile pravilno registrirane 
v knjigovodski dokumentaciji, ki je osnova za finančne izkaze. 

c. Dogodkov, ki so nastali po datumu zaključnega računa, 
zaradi katerih bi bilo potrebno finančne izkaze prilagoditi ali 
jih v njih prikazati. 

4. Banka nima načrtov ali namenov, ki bi materialno vplivali 
na knjigovodsko vrednost ali klasifikacijo sredstev in obvez- 
nosti. 

5. Banka ima zadovoljivo lastniško pravico na vsej aktivi 
v njeni posesti, in ta aktiva ni obremenjena s stvarnimi pravi- 
cami in noben njen del ni bil zastavljen. Poleg tega je bila vsa 
aktiva Banke prikazana v finančnih izkazih. 

6. Banka v vseh ozirih izpolnjuje pogodbene obveze, ki bi 
imele primeru neizpolnjevanja materialne posledice v finanč- 
nih izkazih. 

7. Pravilno so bile v finančnih izkazih prikazane ali izkazane: 

a. Transakcije s povezanimi osebami in povezane terjatve ali 
obveznosti, vključno s posojili, cesijami in garancijami. 

b. Dogovori s finančnimi institucijami glede kompenzacijskih 
saldov ali drugi dogovori glede omejitev gotovinskih saldov in 
kreditnih linij, ali podobni dogovori. 

c. Pogodbe o reodkupu predhodno prodane aktive. 

8. Pravilno so bile v finančnih izkazih prikazane naslednje 
informacije o finančnih instrumentih z izvenbilančnim rizikom 
in finančne informacije s koncentracijo kreditnega rizika: 

a. Obseg, narava in pogoji finančnih instrumentov z izvenbi- 
lančnim rizikom; 

b. Znesek kreditnega rizika finančnih instrumentov z izvenbi- 
lančnim kreditnim rizikom in informacija o obliki zavarovanja 
pri takih finančnih instrumentih; in 

c. Pomembne koncentracije kreditnega rizika, nastale'v zvezi 
z vsemi finančnimi instrumenti, in informacije o obliki zavaro- 
vanja pri takih finančnih instrumentih. 

9. Banka je odgovorna za določitev primerne vrednosti 
finančnih instrumentov. Prikazani zneski predstavljajo Ban- 
kino najboljšo oceno primerne vrednosti finančnih instru- 
mentov, ki jo je potrebno prikazati. 

10. Banka ne nudi garancij komercialnim bankam ali drugim 
finančnim institucijam. 

11. Po mnenju Sveta Banke je pravilna vrednost nepremičnin 
v Avstriji SIT 500 milijonov. 

12. Po mnenju Sveta Banke ni potrebno prilagoditi zaključ- 
nega računa na 31. december 1994 z upoštevanjem konven- 
cije tekoče kupne moči, ker se je inflacija znižala s preko 23% 
ob koncu leta 1993 na nekaj več kot 18% ob koncu leta 1994, 
in se pričakuje, da bo inflacija v letu 1995 nižja od 15%. 

Nadalje potrjujemo, da se zavedamo svoje odgovornosti za 
pravilen prikaz finančnega stanja in rezultatov poslovanja 
v finančnih izkazih skladno z Mednarodnimi računovodskimi 
standardi in slovensko zakonodajo. 

S spoštovanjem 
Dr. France Arhar l.r. 
Guverner 

Ernest Ermenc l.r. 
Direktor računovodstva 

OPOMBA: sledi besedilo pisma v angleškem jeziku. 
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POROČILO O DELO JAVNEGA 

PRAVOBRANILSTVA RS IN OBČINSKIH 

PRAVOBRANILSTEV RS ZA LETO 1004 

POROČILO 
O DELU JAVNEGA PRAVOBRANILSTVA REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN OBČINSKIH JAVNIH PRAVOBRANILSTEV 
V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA LETO 1994 

Po Zakonu o javnem pravobranilstvu (Ur. I. SRS št. 19/76, 31/ 
04 ter RS št. 8/90 in 5/91) javni pravobranilec opravlja pravo- 
sodno funkcijo. Zakon določa, da je »javni pravobranilec 
samostojni organ družbenopolitične skupnosti, ki zastopa 
družbenopolitično skupnost, njene organe, organizacije in 
sklade, ki so pravne osebe ter krajevne skupnosti, pred 
sodišči in drugimi organi, glede njihovih premoženjskih pra- 
vic in koristi ter izvršuje druge pravice in dolžnosti, določene 
2 zakonom.« 

Poleg zastopniške funkcije javni pravobranilec na podlagi 
istega zakona za naštete subjekte opravlja še svetovalno 
vlogo s tem, da daje na njihovo zahtevo pravna mnenja in 
drugo strokovno pomoč pri sklepanju pogodb in pri reševanju 
drugih premoženjsko-pravnih vprašanj. Našteti subjekti 
morajo pred sklenitvijo pogodbe, s katero se ustanavljajo, 
spreminjajo ali ukinjajo stvarne pravice na nepremičninah, 
zahtevati od pristojnega javnega pravobranilca mnen|e 
o pravni veljavnosti take pogodbe. 

Na podlagi različnih zakonov je javni pravobranilec izvrševal 
oz. še izvršuje tudi druge pravice In dolžnosti, predvsem npr.: 
na področju prometa z nepremičninami, kjer pod, v zakonu 
določenimi pogoji izpodbija pogodbe s katerimi se tak promet 
opravlja. Javni pravobranilec lahko npr.: sproži tudi upravni 
spor, če je z upravnim aktom kršen zakon v škodo »družbeno- 
politične skupnosti«, ki jo zastopa po zakonu in to ne samo 
v primeru, kadar gre za premoženjske pravice in koristi druž- 
benopolitične skupnosti. V takih primerih javni pravobranilec 
ni zastopnik družbenopolitične skupnosti temveč stranka 
v postopku, kar pomeni, da nastopa v lastnem imenu. 

Opisana organiziranost je veljala vse do 31. 12. 1994, ko so 
občine, ki so bile po ustavi iz leta 1974 sistemsko vpete 
v državni mehanizem, kot del organizacije državne oblasti, 
Prenehale obstajati. S tem datumom pa je tudi prenehala 
funkcija organov občin, med njimi so tudi občinska in medob- 
činska javna pravobranilstva. 

Javno pravobranilstvo Republike Slovenije je nastajanje 
Zakona o lokalni samoupravi spremljalo aktivno in s Službo 
*a reformo lokalne samouprave kontaktiralo zlasti na relaciji 
Problematike: lokalna samouprava in javno pravobranilstvo. 
Vsebina teme je bila aktualna iz dveh vidikov - tako z vidika 
zastopanja premoženjskih interesov novonastalih občin, kot 

z vidika novonastajajočega Zakona o državnem pravobranil- 
stvu. 

* * * 

Lokalna samouprava In Javno pravobranilstvo 

Nova Ustava Republike Slovenije je kot enega svojih temeljnih 
načel uvedla tudi koncept lokalne samouprave, ki kot pravno- 
sistemska institucija pomeni lokalno skupnost, ki ima status 
samouprave ter po svoji vsebini pomeni neodvisen položaj 
lokalne skupnosti od države in od vsake druge organizacije. 
Občina je kot državna struktura prenehala obstajati. 

Formalnopravno je tako stanje uredil Ustavni zakon o dopol- 
nitvi Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slove- 
nije (Ur. I. RS št. 21/94), ki je v dodanem 2. odstavku k 5. členu 
Ustavnega zakona za izvedbo Ustave Republike Slovenije (Ur. 
I. RS št. 33/91) določil, da se skupščinam občin in posebnim 
družbenopolitičnim skupnostim podaljša mandatna doba do 
31. 12. 1994. S tem datumom je torej prenehala funkcija 
organov občin, ki so do tega datuma še opravljali državne 
funkcije, ki jih je doslej upravljala občina. 

V posledici opisanega stanja so z dne 31.12.1994 prenehala 
z delom tudi občinska in medobčinska javna pravobranilstva. 

To dejstvo je v 1. členu izrecno potrdil tudi Zakon o začasni 
ureditvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za 
prekrške in občinskih javnih pravobranilcev (Ur. list RS št. 82/ 
94), ki je določil še, da do uveljavitve novega zakona o držav- 
nem pravobranilstvu občinski in medobčinski javni pravobra- 
nilci in njihovi namestniki, nadaljujejo z delom v Javnem 
pravobranilstvu Republike Slovenije. 

Nastala situacija, gledano ne samo s pozicije občin, temveč 
tudi s širšega aspekta družbene skupnosti, nikakor ni 
koristna. Lokalne samoupravne skupnosti so osebe javnega 
prava, s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi 
vrstami premoženja. Premoženje občine sestavljajo nepre- 
mičnine in premične stvari v lasti občine, denarna sredstva in 
pravice. Zakon občinam nalaga, da morajo s premoženjem 
gospodariti kot dober gospodar. 

V zvezi s premoženjem samoupravnih skupnosti vsakodnevno 
nastajajo določena premoženjska razmerja, ki so trenutno 
posledica zlasti novoustanovljenih občin, kakor tudi nove 
organiziranosti javnih služb. Gre zlasti za urejanje medseboj- 
nih premoženjskopravnih razmerij glede premoženja med 
novoustanovljenimi in dosedanjimi občinami kakor tudi za 
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razmerja med občinami in državo. Do različnih interesov 
občin in države utegne prihajati zlasti tudi na področju finan- 
ciranja obveznih lokalnih javnih služb, kjer se proračunsko 
financiranje obveznih lokalnih gospodarskih služb razmeji 
med republiko in lokalno skupnostjo (2. odstavek 8. člena 
Zakona o gospodarskih javnih službah, Ur. I. RS št. 32/93). 
Podobno se utegnejo pojavljati sporna razmerja v zvezi s pla- 
čili za koncesije na naravni dobrini, ki je v lasti države, katere 
plačila pripadajo tako republiki kot občini (2. točka 21. člena 
Zakona o varstvu okoja, Ur. I. RS št. 32/93). Nerazčiščena so 
oz. bodo tudi vprašanja v zvezi z lastninjenem infrastrukture 
gospodarskih javnih služb in družbenega kapitala v podjetjih, 
ki te službe opravljajo (gl. prehodne določbe Zakona o gospo- 
darskih javnih službah). 

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. 1. RS št. 72/93, 57/94) je v 100. 
členu sicer predvidel ureditev »medsebojnih premoženjskih 
razmerij« in postopek njihovega reševanja, ni pa uredil vpra- 
šanja, kdo bo zastopal premoženjska razmerja omenjenih 
subjektov. 

Gornje vprašanje je začasno uredil cit. Zakon o začasni uredi- 
tvi organizacije in pristojnosti občinskih sodnikov za prekrške 
in občinskih javnih pravobranilcev. Po tem zakonu je občinam 
dano na voljo ali za zastopanje pooblaste dosedanje občinske 
javne pravobranilce ali pa za zastopanje pooblaste druge, za 
te posle kvalificirane, subjekte. V primeru, da občina doseda- 
nje občinske javne pravobranilce oz. njegove namestnike 
pooblasti za zastopanje, so le-ti občino, njihove organe, 
občinske organizacije in sklade, ki so pravne osebe, dolžni 
zastopati, vendar pod pogojem, da njihovo zastopanje ni 
v nasprotju s koristmi in interesi Republike Slovenije. Treba je 
povedati, da dosedanji občinski javni pravobranilci in njihovi 
namestniki od 1. 1. 1995 do uveljavitve novega Zakona 
o državnem pravobranilstvu nadaljujejo z delom v Javnem 
pravobranilstvu Republike Slovenije kot namestniki javnega 
pravobranilca Republike Slovenije, torej v »državnem« or- 
ganu. 

Taka ureditev zastopanja občin oz. krajevnih skupnosti pa je 
lahko le začasna. Prvič je že sam citirani Zakon o začasni 
ureditvi organizacije in pristojnosti... začasen, drugič pa je 
ob gornjih opozorilih utemeljeno pričakovati, da bodo vse 
pomembnejše »občinske« zadeve v koliziji z »republiškimi« 
zadevami, v posledici česar zastopanje občinskih interesov 
po dosedanjih občinskih javnih pravobranilcih in njihovih 
namestnikih ne bo mogoče (10. člen cit. Zakona o začasni 
ureditvi organizacije in pristojnosti...). 

Ob nesporni ugotovitvi, da morajo lokalne samoupravne 
skupnosti opravljati v svoji pristojnosti bistveni del javnih 
zadev na svojem območju (svoje izvirne pristojnosti, preno- 
šene državne in z državnimi predpisi določene njihove lastne 
pristojnosti), bi bilo smotrno organizirati strokovni organ (na 
prvi ali vsaj na drugi stopnji samoupravne organiziranosti), ki 
bi zastopal interese lokalne samoupravne skupnosti, s čimer 
bi bila zastopniška politika kolikor toliko enotna in usklajena. 

Tak organ bi moral biti urejen z zakonom, vendar ne z Zako- 
nom o državnem pravobranilstvu. Gre namreč za zastopanje 
»občinskih« interesov, le-te pa niso več del državne strukture. 

* * * 

S predhodno problematiko je vsebinsko delno povezana tudi 
problematika Zakona o državnem pravobranilstvu. 

S prenehanjem obstoja »dosedanjih« občin so prenehala tudi 
občinska javna pravobranilstva (31. 12. 1994). Novoustanov- 
ljene občine, ki kot osebe javnega prava posedujejo, pridobi- 
vajo in razpolagajo z vsemi vrstami premoženja, imajo na 
podlagi citiranega Zakona o začasni ureditvi organizacije in 
pristojnosti sodnikov za prekrške in občinskih javnih pravo- 
branilstev, sicer svojega zastopnika, t.j. dosedanjega občin- 
skega javnega pravobranilca, ki je dolžan zastopati občine in 
druge subjekte, vendar le pod pogojem, da je občina doseda- 
njemu pravobranilcu dala pooblastilo in da zastopanje občin- 

skih interesov ni v koliziji z interesi Republike Slovenije. Tak 
režim velja le do uveljavitve Zakona o državnem pravobranil- 
stvu. 

Z interventnim zakonom je tako nastal poseben začasen 
režim, v katerem kot samostojen državni organ ostaja le še 
Javno pravobranilstvo Republike Slovenije. Le-to zastopa 
Republiko Slovenijo kot zakoniti zastopnik, občine pa, kot 
omenjeno, zastopa po pooblastilu, če zastopanje ni 
v nasprotju s koristmi in interesi Republike Slovenije. Tako isti 
državni organ (pod omenjenimi pogoji) zastopa premoženj- 
ske pravice in koristi države in občine, kar je sistemsko 
nezdružljivo. 

Novi Zakon o državnem pravobranilstvu naj bi torej uredil 
pristojnosti, status in organizacijo državnega pravobranilstva 
in s tem dokončno uredil tudi položaj dosedanjih občinskih 
javnih pravobranilcev in ostalih delavcev, ki sedaj začasno, do 
uveljavitve novega zakona o državnem pravobranilstvu, nada- 
ljujejo z delom v Javnem pravobranilstvu Republike Slovenije. 

Sicer pa je nov Zakon o državnem pravobranilstvu napovedal 
že Ustavni zakon za izvedbo ustave Republike Slovenije (Ur. I. 
RS št. 33/91), ki v 6. členu med drugim določa tudi, da javna 
pravobranilstva nadaljujejo delo po dosedanjih predpisih, do 
sprejema novih. 

Zakon naj bi predvsem uredil pristojnost, organizacijo in 
status javnega pravobranilstva, upoštevaje zlasti dejstvo, da 
se je Slovenija s sprejetjem Temeljne ustavne listine o suvere- 
nosti in neodvisnosti 25. 6. 1991 konstituirala kot samostojna 
država, ki je prevzela vse pravice in dolžnosti, ki so bile 
z ustavo Republike Slovenije in ustavo SFRJ prenesene na 
organe SFRJ. Vse to se nedvomno odraža tudi v pravnih 
razmerjih, v katera vstopa država. 

Subjekt kot je samostojna in neodvisna država, vsekakor 
potrebuje tudi svojega zastopnika za zastopanje premoženj- 
skih pravic, interesov in koristi pred sodišči in upravnimi 
organi, kjer se odloča o pravicah, obveznostih in pravnih 
koristih tudi pravnih oseb. 

Razmišljanja o zakonu segajo že v leto 1990. V tem času so se 
glede Javnega pravobranilstva obravnavala različna mnenja 
in porajale različne dileme. 

Glede vsebine dela organa ni bilo večjih dilem, saj je funkcija 
organa vse od svoje zasnove iz leta 1851 (!), ko je bila v Avstriji 
ustanovljena t.i. finančna prokuratura, ki je delovala tudi na 
ozemlju sedanje Slovenije, vse do danes ostala popolnoma 
nespremenjena. Temeljna funkcija organa je bila in je še 
danes: zastopanje države pred sodišči in upravnimi organi. 

Nasprotno pa so bila glede statusa organa različna interna 
razmišljanja. 

Najradikalnejše je bilo razmišljanje o ukinitvi javnega pravo- 
branilstva, glede na opustitev družbene lastnine. Tako razmi- 
šljanje ni vzdržalo, nelastninski koncept družbene lastnine na 
premoženju družbenopolitičnih skupnosti nikdar ni zaživel. 
Glede nepremičnin v družbeni lastnini so se vedno uporab- 
ljale klasične pravne norme stvarnega prava. Pravice oz. 
pravne koristi je v sporih glede premoženja družbenopolitič- 
nih skupnosti pred sodišči in drugimi organi varoval javni 
pravobranilec, tudi v času uveljavljene družbene lastnine. 

Prisotno je bilo tudi razmišljanje, ali naj se zastopniška funk- 
cija javnega pravobranilstva kot samostojnega organa, raz- 
drobi po strokovnih službah posameznih organov državne 
uprave. Dolgoletna praksa je pokazala, da je inštitut zakoni- 
tega zastopanja za državo najučinkovitejši in najcenejši. 
V Republiki Sloveniji trenutno opravlja to funkcijo 26 funkci- 
onarjev in 22 administrativnih delavcev. 

Sicer pa je praksa pokazala, da zastopanje premoženjskih 
interesov države zahteva enotno in usklajeno zastopniško 
politiko. 
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Po enem izmed mnenj naj bi bilo javno pravobranilstvo 
(upravni?) organ v sestavi enega od ministrstev. Javno pravo- 
branilstvno ne opravlja nalog uprave (ne oblastne funkcije, ne 
nalog strokovno-tehnične narave, ne pospeševalnih nalog) 
niti ne zastopa samo enega resorja (na resornem načelu sloni 
organiziranost uprave). Javno pravobranilstvo opravlja svoje 
delo strokovno samostojno in ne na podlagi obveznih stro- 
kovnih navodil posameznega ministra. 

Po veljavnem Zakonu o javnem pravobranilstvu (Ur. 1. SRS 5t. 
19/76, 31/84, RS št. 8/90 in 5/91) je javni pravobranilec samo- 
stojni organ družbenopolitične skupnosti, ki opravlja pravo- 
sodno funkcijo. 

Glede na to, da se njegova temeljna funkcija tudi po sprejetju 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije, s katero se je Slovenija dokončno kon- 
stituirala kot država, ni v ničemer spremenila, ni razlogov za 
spreminjanje njegovega statusa. 

Upoštevajoč naravo dela javnega pravobranilstva, je 
nesporno, da je javno pravobranilstvo kot (strokovno) samo- 
stojen organ, trajno povezan z delovanjem sodne funkcije. 

Trajno povezanost javnega pravobranilstva z delovanjem 
sodne funkcije potrjujejo tudi različni zakoni, kot npr. Zakon 
o sodniški službi (Ur. 1. RS št. 19/94), ki omogoča izvolitev za 
sodnika tudi osebi, ki poleg izpolnjenih splošnih pogojev 
izpolnjuje tudi pogoj, da je določeno dobo opravljala funkcijo 
javnega pravobranilca (9., 10. in 11. člen); Zakon o odvetni- 
štvu (Ur. 1. RS št. 18/93), ki omogoča opravljanje odvetniške 
službe tudi osebi, ki je pet let opravljala funkcijo sodnika, 
državnega tožilca ali javnega pravobranilca (3. odstavek 25. 
člena); Zakon o notariatu (Ur. 1. RS št. 13/94), ki dopušča 
osebi, da je lahko imenovana za notarja, če ima praktične 
izkušnje pri javnem pravobranilstvu (8. člen). Zakon o organi- 
zaciji in delovnem področju ministrstev daje Ministrstvu za 
pravosodje v zadevah pravosodne uprave pristojnost v tistih 
zadevah, ki se nanašajo na organizacijsko zakonodajo 
s področja sodstva, državnega tožilstva, javnega pravobranil- 
stva, odvetništva... na financiranje ter zagotavljanje kadrov- 
skih, tehničnih in prostorskih pogojev za poslovanje sodišč, 
državnih tožilstev in javnega pravobranilstva, na nadzor nad 
poslovanjem sodišč, državnih tožilstev, javnega pravobranil- 
stva, odvetništva in notaritata (12. člen). 

V praksi se javnopravobranilski kadri rekrutirajo izključno iz 
vrst sodnikov rednih in specializiranih sodišč ter iz vrst odvet- 
nikov, praviloma pa se pretakajo nazaj na sodišča (doslej 
izključno na Vrhovno sodišče Republike Slovenije). 

Pravna narava dela javnega pravobranilstva je vsebinsko 
povsem enaka delu odvetnika. Odvetništvo pa je »kot del 
pravosodja« samostojna in neodvisna služba. Ni torej vsebin- 
skih razlogov za umeščanje javnega pravobranilstva izven 
pravosodnega sistema. 

Organiziranost javnega pravobranilstva v Evropi je različna in 
je umeščena tako v okvir državne uprave (Republika Avstrija) 
kot v okvir pravosodne veje oblasti (Republika Italija). Eno- 
stavni prevzem »vzorca« glede ureditve v okviru državne 
uprave ni priporočljiv, glede na siceršnjo sistemsko razliko 
v njeni organiziranosti v tujih državah. 

Glede na to, da je javno pravobranilstvo organ, ki je trajno 
povezan z delovanjem sodne funkcije in glede na to,d a je 
pravna narava njegovega dela povsem enaka delu odvetnika 
(ki je del pravosodja), so javni pravobranilci predlagali, da se 
glede statusa Javnega pravobranilstva sprejme stališče, na 
podlagi katerega interese države zastopa državno pravobra- 
nilstvo, kot samostojen državni organ, v katerem so funkci- 
onarji v pogledu pravic in dolžnosti izenačeni s sodniki po 
Zakonu o sodniški službi oz. z državnimi tožilci po Zakonu 
o državnem tožilstvu (ki zastopajo državni interes na kazen- 
skopravnem področju). 

Le na tak način se bodo realno lahko zagotovili sposobni 
kadri, s katerimi se bo lahko izvajalo enotno in učinkovito 
varstvo državnega interesa. 

Slabega zastopnika država ne potrebuje. 

* * * 

Javno pravobranilstvo se je vključevalo tudi v postopke obli- 
kovanja nove civilne zakonodaje, kamor poleg obligacijskih 
razmerij, mednarodnega zasebnega prava, Zakona o pravd- 
nem postopku, Zakona o izvršilnem postopku, sodi tudi 
Zakon o lastnini in stvarnih pravicah. 

V zvezi s to dejavnostjo se je zlasti zavzemalo za to, da se 
z zakonom (krovnem) opredeli tudi pojem in vsebina javnega 
dobra ter pojem lastninskih oblik (npr. državna lastnina, 
v katero sodi javna lastnina). 

Klasičen zakon, ki ta čas še ureja lastnino in druge stvarne 
pravice je Zakon o temeljnih lastninsko pravnih razmerjih, 
v nadaljnem besedilu ZTLR (Ur. I. SFRJ št. 6/80 in 36/90). Ta 
zakon sicer temelji na konceptu zasebne lastnine, vendar je 
obstoj družbene lastnine vplival tudi na nekatere njegove 
inštitute (4., 9., 10., 12., 29. člen). 

Spremenjeni ustavni sistem zahteva tudi novo urejanje last- 
nine in drugih stvarnih pravic, kar vse temelji na zasebnem 
lastninskem konceptu (33. čl. Ustave). Zakon določa način 
pridobivanja in uživanja lastnine tako, da je zagotovljena 
njena gospodarska, socialna in ekološka funkcija (67. čl. 
Ustave). Realizacija te ustavne določbe se kaže torej v tem, da 
je lastnina (in druge stvarne pravice) urejena v enem zakonu, 
funkcije lastnine (gospodarska, socialna in ekološka) pa so 
(oz. bodo) urejene z zakoni, ki urejajo posamezna področja 
(npr. področje kmetijskih zemljišč, stavbnih zemljišč, narav- 
nih bogastev itd.). Dejstvo pri tem je, da se posamezna 
področja zakonodajno sorazmerno hitro urejajo, pri čemer pa 
za zakonodajo na posameznem področju niso sprejeta 
ustrezna izhodišča. V posledici tega se urejanje posameznih 
področij ureja neurejeno oz. stihijsko. 

Zlasti v praksi nastajajo težave v zvezi s pojmovanjem načela 
enovitosti lastninske pravice, ki je izhodišče za njeno ureja- 
nje. Vsebina tega načela pomeni, da v našem sistemu nimamo 
več vrst lastninske pravice - npr. državno (in druge oblike 
javne lastnine, npr. lastnino lokalnih skupnosti) in zasebno 
lastnino. Lastninska pravica je enovita. Vendar pa posamezni 
zakoni vnašajo v pravni sistem posebnosti, ki veljajo le za 
upravičenja in obveznosti posameznega subjekta lastninske 
pravice (npr. države, lokalnih skupnosti) in po njem poimenu- 
jejo tudi lastninsko obliko (npr. javna lastnina). 

V ustavi najdemo tudi pojme, katerih vsebina ni natančneje 
opredeljena (npr. javno dobro, javna korist itd.). Takim poj- 
mom (pravnim standardom) dajejo vsebino in začrtujejo meje 
poleg odločb ustavnega sodišča, sodnih odločb, odločb 
upravnih organov, zlasti zakoni. Enega takih zakonov že 
imamo (Zakon o varstvu okolja), za druga področja bodo 
zakoni šele sprejeti. Vendar gre v primeru javnega dobra za 
enovit pojem, ki naj bi veljal na vseh področjih z isto vsebino 
(na področju stavbnih zemljišč, kmetijskih zemljišč, itd.). 
Vprašljivo je torej, ali je smotrno, da se sam pojem ureja 
parcialno (z različnimi zakoni). Pojem in vsebino javnega 
dobra ter njegov pravni režim naj bi uredil zakon, ki ureja 
lastnino in druge stvarne pravice, ne pa posamezni zakoni, ki 
urejajo oz. bodo urejali lastninsko-pravna razmerja in stvarno- 
pravna upravičenja na posameznih področjih (kot npr. cit. 
Zakon o varstvu okolja, Zakon o stavbnih zemljiščih, Zakon 
o kmetijskih zemljiščih, itd.). Opredelitev javnega dobra in 
posredno opredelitev pojma javne lastnine je za nemoteno 
delovanje javnih služb nujno potrebno, zlasti tudi že iz razloga 
opustitve družbeno-lastninskega sistema, po katerem so bile 
»dobrine v splošni rabi« v družbeni lastnini. Potrebno je 
namreč opredeliti pravni subjekt, ki bo nastopal kot nosilec 
lastninskega upravičenja, še preje pa je potrebno sprejeti 
ustrezni teoretični model inštituta javnega dobra. Lastninski 
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zakon naj bi določil, ali javno dobro je ali ni predmet lastnin- 
ske pravice po civilnem pravu oz. ali gre za posebno obliko 
lastnine (javno lastnino), ki obsega lastninske upravičenosti 
in pravico nadzorstva organa oblasti nad tem, da se stvar 
uporablja za določen namen. Država oz. občina ima pri jav- 
nem dobru določene pravice (npr. na rudnih bogastvih). 
Javno dobro bi bilo potrebno definirati. Smotrno bi bilo med 
drugim potrebno urediti tudi varstvo javnega dobra (kdo naj 
vlaga lastninske in posestne tožbe). Izrecno bi bilo potrebno 
določiti, da s stvarmi, ki so javno dobro, ni mogoče razpola- 
gati. Javna lastnina je vsekakor omejena po namenu, je 
namenska lastnina s posebnim lastninskim režimom. 

Le tako bodo jasna lastninska upravičenja države oz. lokalne 
samouprave. S tem bi bila presežena tudi dilema, ali gre za 
zasebno pravno ali za javno pravno ustanovo. 

Ne glede na opisano stališče zakonodajnega pristopa glede 
ureditve lastnine in stvarnih pravic ter funkcij lastninske pra- 
vice, bi vendarle kazalo preučiti vprašanje, ali ne bi v takem 
»krovnem« zakonu opredelili tudi pojem lastninskih oblik 
(državne lastnine, v katero sodi javna lastnina, občinske last- 
nine, itd.), glede na posamezne subjekte - nosilce lastninske 
pravice (kar bi bilo načelu enovitosti lastnine le v prid). 

Taka zakonodajna rešitev bo ugodno vplivala zlasti tudi na 
praktično delo sodišč ter drugih pravosodnih organov v vseh 
tistih primerih, ko upniki segajo po premoženju države. Do 
takih zahtevkov pride zlasti takrat, kadar izpolnitev denarnih 
obveznosti ni možna (npr. izplačilo odškodnin iz najrazličnej- 
ših naslovov). Teh primerov, ko se upniki poplačajo na pod- 
lagi prisilnih izvršitev sodnih in upravnih odločb, pa je vendo 
več (npr.: odškodnina iz naslova vojnih škod, neopravičeno 
obsojenih oseb oz. oseb, ki jim je bila neutemeljeno odvzeta 
prostost iz naslova denacionalizacijskih in dekonfiskacijskih 
zadev itd.). Določba Zakona o izvršilnem postopku (188. člen), 
da predmet izvršbe ne morejo biti stvari, ki niso v pravnem 
prometu, bo morala najti svojo nadaljnjo vsebino v pozitivnih 
predpisih, ki bodo te »stvari, ki niso v pravnem prometu«, tudi 
določili. Tako bo odpadlo zamudno dokazovanje v postopkih, 
da je stvar npr. izven prometa (res extra commercium). 

Posebno pozornost v okviru urejanja civilne zakonodaje javno 
pravobranilstvo posveča tudi zakonom, ki urejajo oz. bodo 
urejali lastninskopravna razmerja. V zvezi z zagotavljanjem 
gospodarske, socialne in ekološke funkcije lastnine se 
namreč izpostavlja pomembno vprašanje - do kam lahko 
segajo dolžnosti in omejitve lastnika na njegovem premože- 
nju, da ne bi bila s tem prizadeta ustavna norma, ki govori 
o pravici do zasebne lastnine in dedovanja. Ustava namreč 
izrecno zagotavlja pravico do zasebne lastnine in dedovanja 
(33. člen). Pri snovanju nove zakonodaje bo treba vso pozor- 
nost nameniti prav omenjenemu vprašanju dolžnosti in omeji- 
tev lastnika na njegovem premoženju, skrbno bo treba 
namreč presoditi, kdaj gre za »javno korist«, ki je tudi domena 
države, katero zastopa javno pravobranilstvo (npr. razlasti- 
tveni postopki v zvezi z gradnjo avtocest in podobnih infra- 
strukturnih objektov). 

* * * 

Številčni pregled zadev pri Javnem pravobranilstvu Repu- 
blike Slovenije v letu 1994 

Vzporedno z izgrajevanjem državnosti je rasel tudi pripad 
zadev pri Javnem pravobranilstvu Republike Slovenije. V ilu- 
stracijo navajamo podatke o številu obravnavanih zadev 
v letih od 1991 dalje: 

- v letu 1991 se je obravnavalo 5462 zadev; 
- v letu 1992 se je obravnavalo 9122 zadev; 
- v letu 1993 se je obravnavalo 11935 zadev; 
- v letu 1994 se je obravnavalo 18550 zadev. 

Po vpisnikih razčlenjeni pripad v letu 1994 je naslednji: 

vpisnik P I M Dz, Razi., N, SKUPAJ 
R.JP, ZAUP., 

Pers. 
obravnavanih zadev 
v letu 1994 4936 1016 4613 7985 18550 

Številčni pregled obravnavanih zadev posameznih občinskih 
javnih pravobranilstev v Republiki Sloveniji v letu 1994 

JAVNO P I M Dz, Razi., SKUPAJ 
PRAVOBRANILSTVO N, R, JP, 

Zaup., Pers. 
CELJE 384 218 752 836 2190 
KOPER 825 24Ž 214 445 1732 
GORENJSKE, KRANJ 403 345 452 540 1740 
MESTA LJUBLJANA 1551 2321 861 6304 11037 
LJUBLJANA 768 232 1623 1 730 4353 
MARIBOR 601 1045 636 2846 5128 
MURSKA SOBOTA MT 166 227 203 737 
NOVA GORICA 498 58 541 569 1666 
NOVO MESTO 130 179 270 466 1045 
PTUJ KM VI88 1 58 377 2314 
TRBOVLJE 108 34 312 663 1117 
SKUPAJ  6000 6034 6046 14979 33059 
legenda: P - pravde; I - izvršbe; M - pismena pravna mnenaj; DZ 
- denacionalizacija, zaplembe; Razi. - razlastitve; N - nepravdne 
zadeve; R - razno; JP - organizacijske zadeve; ZAUP. - zaupne 
zadeve; Pers. - personalne zadeve 

Občinska javna pravobranilstva v Republiki Sloveniji in Javno 
pravobranilstvo Republike Slovenije so v letu 1994 obravna- 
vala skupaj 51.609 zadev. 

Sporne zadeve imajo različne temelje in v posledici tega 
segajo od t. i. klasičnih civlnopravnih sporov (od motenja 
posesti, sodne določitve meja itd.) do »najsodobnejših« civil- 
nopravnih sporov (neposlovnih in poslovnih odškodninskih 
odgovornosti države ter področje škod, nastalih v zvezi z izva- 
janjem izvršilne funkcije oblasti). 

Iz naslova neposlovne odškodninske odgovornosti države 
posebej omenjamo spore, izvirajoče iz škod, ki nastanejo 
fizičnim in pravnim osebam zaradi protipravnega dela države 
oz. njenih delavcev (26. člen Ustave Republike Slovenije v 1. 
odstavku določa, da ima vsakdo pravico do povračila škode, 
ki mu jo v zvezi z opravljanjem službe ali kakšne druge 
dejavnosti državnega organa, organa lokalne skupnosti ali 
nosilca javnih pooblastil s svojim protipravnim ravnanjem 
stori oseba ali organ, ki tako službo ali dejavnost opravlja). 
Vrhovno sodišče je bistveno spremenilo sodno prakso s tem, 
da je povzelo stališče, da je odškodninska odgovornost 
države podana že s samim dejstvom, da je bilo ravnanje 
državnega organa oz. njegovega delavca, protipravno. Do 
sprejema citiranega stališča je bilo za obstoj odškodninske 
odgovornosti potrebno poleg omenjenega objektivnega krite- 
rija, določiti še subjektivne elemente civilnega delikta (zavest 
delavca, da dela nepravilno oz. nezakonito). Škode, izvirajoče 
iz protipravnega razmerja državnih organov oz. njihovih 
delavcev, so praviloma zelo visoke (gre za primere nepravilnih 
postopkov pri izdaji uporabnega dovoljenja, postopki zaradi 
nezakonito zaseženih in zadržanih strojev in drugih predme- 
tov v carinskih postopkih in postopkih pri odkrivanju kaznivih 
dejanj, nezakon ito zadržanje potnega lista ipd.). 
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Pogosti in zahtevni so spori v zvezi z nepremičninami, ki so 
prešle v last države na podlagi različnih zakonov, zlasti 
s področja gospodarskih in negospodarskih javnih služb. Ti 
spori so toliko pomembnejši, ker posegajo v gospodarska 
razmerja. Predmet spora so naravne dobrine, ki so last 
države, z njimi pa razpolagajo posamezne gospodarske orga- 
nizacije (predmet pravnega prometa so npr. kamnolomi, 
soline ipd.). 

V posledici nerazčiščenih lastninskih razmerij so tudi neure- 
jena koncesijska razmerja na naravnih dobrinah. Praviloma se 
sporna razmerja razčistijo šele v reviziji pred Vrhovnim sodiš- 
čem, kar pomeni, da so ti postopki zapleteni in dolgotrajni. 

Številčni in finančno pomembni so tudi postopki, v katerih 
Javno pravobranilstvo Republike Slovenije, kot njen zakoniti 
zastopnik, izpodbija pravna dejanja pravnih oseb, ki so 
z različnimi pravnimi posli, sklenjenimi pred uvedbo stečajnih 
postopkov, oškodovale proračun z neporavnavo svojih obvez- 
nosti do države. Prav tako so finančno pomembne tožbe, ki 
izvirajo iz pogodbenih razmerij države do različnih pravnih 
subjektov. Številni so tudi sodni spori, ki izvirajo iz kreditnih 
garancijskih in supergarancijskih pogodbenih odnosov, skle- 
njenih med Republiko Slovenijo in posameznimi podjetji oz. 
bankami. Ti postopki v končni fazi ne dajejo vedno pozitivnih 
rezultatov, ker se zoper veliko število pravnih subjektov, ki so 
sredstva - kredite - prejeli, oz. katere je država povrnila 
bankam na podlagi garancije, uvede stečaj. 

Vrednostni prikaz obsega vtoževanih škod tožnikov v pravd- 
nih zadevah znaša preko 30 milijard tolarjev. 

Poseben pravni in finančni problem predstavljajo zahtevki 
v zvezi s postopki vračanja neupravičeno zaplenjenega pre- 
moženja po 145. členu ZIKS-a. 

Po 2. odstavku 145. člena ZIKS-a je v primeru, ko je bila 
razveljavljena kazen zaplembe premoženja, dolžna »družbe- 
nopolitična skupnost«, ki je premoženje prevzela, obsojencu 
ali njegovim pravnim naslednikom zaplenjeno premoženje 
prvenstveno vrniti v naravi, če je takšna vrnitev stvarno ali 
pravno možna. Podrejeno, če takšna vrnitev zaplenjenega 
premoženja ali njegovih delov v naravi ni več možna, pa je isti 
subjekt dolžan povrniti dejansko vrednost tega premoženja 
po času izdaje sklepa o vrnitvi in po stanju v času zaplembe. 

Ker družbenopolitičnih skupnosti po sprejetju nove ustave 
Republike Slovenije iz leta 1991 ni več, se postavlja vprašanje, 
ali je podana pravna kontinuiteta med »starimi« in novonasta- 
limi občinami, kar pomeni, da bi slednje bile zavezane k vrni- 
tvam zaplenjenih nepremičnin oz. k plačilu dejanske vredno- 
sti. Po stališču Javnega pravobranilstva Republike Slovenije 
bo sklepanje sporazumov na podlagi 100. člena Zakona 
° lokalni samoupravi oz. odločanje arbitraž ali sodišč dolgo- 

BELEŽKE: 

trajen proces. Zaradi tega bi bilo razmisliti o tem, da bi zakon 
odločil, katere lokalne skupnosti so pravni naslednik premo- 
ženjskih pravic in obveznosti občin, ki so obstajale do 31.12. 
1994. Zakon naj bi tudi določil, da je to premoženje skupna 
lastnina pravnih naslednikov bivših občin, dokler ne bo skle- 
njen sporazum o deležih posameznih lokalnih skupnosti in da 
pravni nasledniki solidarno odgovarjajo za dolgove svojega 
pravnega prednika. S tem bi poenostavili ureditev premoženj- 
skih razmerij na podlagi 145. člena ZIKS-a. 

Zaradi nedorečenosti odgovorov na številna vprašanja glede 
reševanja različnih škod (npr. plačilo škode zaradi neuporabe 
neupravičeno zaplenjenega kapitala, utemeljenost odškod- 
nine v obliki dobička od kapitala za čas, ko pravno ni bilo 
mogoče ustvarjati dobička od kapitala zaradi podržavljenja 
zasebnih gospodarskih podjetij in najemnih stanovanjskih hiš 
in poslovnih prostorov), od katerih so nekatere ocenjene 
izjemno visoko, bi bilo to problematiko potrebno rešiti 
celostno in sistemsko. 

Javno pravobranilstvo Republike Slovenije meni, da bi bilo 
tovrstne zahtevke potrebno reševati prvenstveno s poravna- 
vami, sklenjenimi med upravičenci in zavezanci in ne v sodnih 
postopkih. Seveda bi naj se poravnave sklepale na podlagi 
razčiščenih dejanskih stanj, upoštevajoč ekvivalenco vredno- 
sti »dajatev« upravičencev in »protidajatev« zavezancev, kar 
naj bi bilo strokovno ugotovljeno na podlagi mnenj sodno 
zapriseženih izvedencev oz. cenilcev. Pri poravnavi naj bi se 
upoštevali vsi v poštev prihajajoči vidiki, med njimi tudi vidik 
širše javne koristi. 

Za družbeno skupnost je zanimivo vprašanje, kakšna je 
denarna višina tolarskih zahtevkov iz tega naslova. 

Vsake vrednostne ocene tovrstnih sporov so le približne. Za 
primer navajamo, da je od 116 zahtevkov, ki jih registrira 
Javno pravobranilstvo Republike Slovenije, denarno oprede- 
ljenih le 34, torej slaba 1/3 (ostali zahtevki se glase na vrnitev 
premoženja) in sicer v tolarski protivrednosti 27,527.653 DEM. 

* * * 

Na podlagi veljavne sistemizacije je bilo na dan 31. 12. 1994 
v občinskih javnih pravobranilstvih v Republiki Sloveniji zapo- 
slenih 22 javnih pravobranilcev oz. njihovih namestnikov in 22 
administrativnih delavcev, pri Javnem pravobranilstvu Repu- 
blike Slovenije pa je bilo na isti dan zaposlenih 10 javnih 
pravobranilcev oz. namestnikov, 4 samostojne strokovne 
sodelavke in 13 administrativnih delavcev. 

Skupaj je bilo torej na dan 31. 12. 1994 zaposlenih pri vseh 
pravobranilstvih v Republiki Sloveniji 32 javnih pravobranil- 
cev oz. namestnikov, 4 samostojne strokovne sodelavke in 35 
administrativnih delavcev. 
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Statut 

JAVNEGA ZAVODA 

- dopolnitve 

- EPA 1048 

Svet RTV Slovenja je na 1. izredni seji, dne 25. 5.1995, sprejel 
naslednji sklep: 

2-1 Svet RTV Slovenija je obravnaval poročilo Odbora za 
notranjo politiko in pravosodje Državnega zbora Republike 
Slovenije k Statutu javnega zavoda RTV Slovenije in sprejel 
naslednje dopolnitve k Statutu: 

l.člen 

Drugi odstavek 1. (lena se spremeni in se glasi: 

RTV SLOVENIJA OPRAVLJA RADIJSKO IN TELEVIZIJSKO 
DEJAVNOST, KI JE DOLOČENA Z ZAKONOM O RTV SLOVE- 
NIJA, KOT JAVNO SLUŽBO. RTV SLOVENIJA IMA STATUS 
JAVNEGA ZAVODA. 

6. člen 
v drugem odstavku tega člena se za sedanjim prvim stavkom 
doda nov stavek, ki se glasi: 

SOGLASJE K POOBLASTILU ZA VEČ KOT 60 DNI DA SVET 
RTV SLOVENIJA. 

7. člen 

Uvodni stavek tega člena se dopolni in se glasi: 

DEJAVNOST RTV SLOVENIJA KOT JAVNEGA ZAVODA: 

nato sledi tekst pod točko 12. in 3. 

Za točko 3 se vstavi nov uvodni tekst, ki se glasi: 

DEJAVNOSTI RTV SLOVENIJA, POTREBNE ZA DELOVANJE 
JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA: 

nato sledi tekst pod točko 4. In 5. 

V tretji alineji točke 5 se črta tekst: »ter drugih radi|sklh In TV 
organizacij.« Črta •• deveta alinej »DE/22.22 — tiskarske 
•toritve« 

8. član 

Spremeni se 2. odstavek tega člena in se glasi: 

ORGANIZIRANOST RTV SLOVENIJA JE PODREJENA ZAHTE- 
yAM IN POTREBAM RADIJSKIH IN TELEVIZIJSKIH PROGRA- 
MOV RTV SLOVENIJA. 

SLOVENIJA 

14. član 

Stališče Odbora za notranjo politiko in pravosodje DZ RS, da 
bi bilo potrebno vključiti med uredniško producentske enote 
tudi šport oz. športno redakcijo, Svet RTV Slovenija ni sprejel, 
ker meni, da število odgovornih uredništev ustreza racionalni 
ureditvi radijskih in televizijskih programov, poleg tega pa je 
tudi v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija. 

26. član 

Črta se drugi odstavek 26. člena. 

31. člen 

Dopolni se 10. točka tega člena z novo alinejo, ki se glasi: 

- IMENUJE IN RAZREŠUJE PREDSEDNIKA IN NAMESTIKA 
PREDSEDNIKA SVETA RTV SLOVENIJA. 

35. član 

Spremenijo se besedila naslednjih točk tega člena: 

7 ODGOVARJA ZA PRIPRAVO SPLOŠNIH IN KONKRETNIH 
AKTOV IN DRUGIH ODLOČITEV, KI JIH SPREJEMA SVET RTV 
SLOVENIJA. 

9. ODGOVARJA ZA POSODABLJANJE TER ZA GOSPO- 
DARNO IZRABO TEHNIČNO PRODUKCIJSKE BAZE RTV SLO- 
VENIJA. 

10. ODGOVARJA ZA ENAKOMEREN RAZVOJ OMREŽJA RTV 
SLOVENIJA NA VSEM OBMOČJU REPUBLIKE SLOVENIJE. 

15. DAJE PREDLOGE VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 
ZA NAMENE, DOLOČENE Z ZAKONOM. 

16. ZAGOTAVLJA POENOTEN MARKETINŠKI IN KOMERCI- 
ALNI NASTOP NA DOMAČIH IN TUJIH TRGIH TAKO PRI 
NABAVNIH KOT PRODAJNIH POSLIH. 

36. član 

Ta člen se črta. 

37. člen postane 36, itd. do konca. 
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39. člen 

Črta se 4. odstavek tega člena. 

44. člen 

Dopolni se tretja alineja prvega odstavka člena in se glasi: 

- PREDLAGATA IMENOVANJA IN RAZREŠITVE ODGOVOR- 
NIH UREDNIKOV TER IMENUJETA IN RAZREŠUJETA URED- 
NIKE PROGRAMOV IN UREDNIŠTEV. 

63. člen 

Doda se nova alineja, ki se glasi: 

- NADZORUJE VODENJE POSLOVNIH KNJIG IN ZAKONITO- 
STI POSLOVANJA. 

BELEŽKE: 

85. člen 

V prvem odstavku se beseda »sprejema« nadomesti z besedo 
UVELJAVITVE. 

86. člen 

Pred prvi odstavek tega člena se vstavi nov prvi odstavek, ki 
se glasi: 

K SPREMEMBAM IN DOPOLNITVAM STATUTA IN K STATUS- 
NIM SPREMEMBAM ZAVODA RTV SLOVENIJA, DAJE 
SOGLASJE DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE. 

Sedanji prvi odstavek postane drugi. 
Predzadnja beseda v drugem odstavku »sprejema« se nado- 
mesti z besedo UVELJAVITVE. 

Sedanji drugi in tretji odstavek postaneta tretji oz. četrti. 
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POSLANSKA VPRAŠANJA 

O trgovini z orožjem 

JOŽE JAGODNIK, poslanec ZLSD, je 12. 4.1995 Vladi Repu- 
blike Slovenije zastavil vprašanje: 

»Poldrugo leto mineva, kar si je skupina poslancev posta- 
vila v tem Državnem zboru 27 vprašanj o domnevnem trgo- 
vanju z orožjem na ozemlju Republike Slovenije. Vprašanja 
so bila nekajkrat ponovljena. Prvi in do sedaj edini odgovor 
Vlade, sestavljen na osnovi poročila Ministrstva za obrambo 
iz septembra 1993 se je izkazal kot neresničen oziroma silno 
Pomanjkljiv, zlasti v delu, ki navaja, da ministrstvi za 
obrambo in notranje zadeve oziroma posamezniki iz njiju 
niso trgovali z orožjem. V vsem tem času je bilo izdelanih 
nekaj poročil v obeh ministrstvih, tako v VOM-u kot tudi 
v SOVI, niti eno od teh poročil ni bilo posredovano poslan- 
cem Državnega zbora, čeprav sem si osebno nekajkrat 
prizadeval, da bi do njih bila možna dostopnost. 

Vlado torej sprašujem kakšna je bila usoda teh poročil, 
zakaj jih ne posreduje poslancem Državnega zbora? Ali so 
bili preiskovalni postopki zaključeni? Ali so bile morebitne 
nepravilnosti sankcionirane? Ali so bile podane kazenske 
ovadbe in kaj se dogaja z njimi? Od Vlade pričakujem 
odgovor tudi na 27 postavljenih vprašanj iz 27. junija 1993 in 
na nadaljnjih šest vprašanj iz januarja 1994. Po možnosti 
takoj, vsekakor pa v najkrajšem času.« 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

Poslanec Državnega zbora Jože Jagodnik je na seji Držav- 
nega zbora Republike Slovenije 29. 3.1995 postavil poslansko 
vprašanje, zakaj vlada ni odgovorila na 27 vprašanj o domnev- 
nem trgovanju z orožjem na ozemlju Republike Slovenije, 
Postavljenih pred letom in pol v Državnem zboru Republike 
Slovenije. Edini odgovor vlade je bil pomanjkljiv, zlasti v delu, 

navaja, da ministrstvi za obrambo in notranje zadeve ozi- 
roma posamezniki iz teh ministrstev niso trgovali z orožjem, 
vlado sprašuje, kakšna je usoda poročil, ki so jih vladi predlo- 
žil Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo in 
Slovenska obveščevalno-varnostna agencija v zvezi s to pro- 
b|ematiko, ker poslanci Državnega zbora Republike Slovenije 2 njimi niso bili seznanjeni. 

Ministrstvo za obrambo je 3. 10. 1994 Vladi Republike Slove- 
nije predložilo poročilo posebne operativne skupine Obveš- 
Cevalno-varnostne službe Ministrstva za obrambo v zvezi 2 domnevno trgovino z orožjem. Ministrstvo za obrambo je 

ustanovilo posebno operativno delovno skupino, ki proučuje 
celotno problematiko trgovine z orožjem. 

Na podlagi ugotovitev omenjene delovne skupine je Ministr- 
stvo za obrambo Državemu tožilstvu podalo pet kazenskih 
ovadb in dve poročili za pristojno okrožno državno tožilstvo. 

Ministrstvo za notranje zadeve je o problematiki trgovine 
z orožjem in o izvedenih ukrepih Vladi Republike Slovenije 
poslalo do zdaj več poročil: 
- v letu 1993 več poročil o orožju z letališča Maribor, 
- v prvi polovici leta 1994 o tansportih orožja čez ozemlje 
države, 
- dne 2. 9. 1994 o trgovini z orožjem MNZ, 
- dne 30. 9. 1994 ponovno o trgovini z orožjem MNZ, 
- dne 20. 4. 1995 o kazenskih ovadbah, podanih v zadevi 
»Brnik«. 

Prav tako je Ministrstvo za notranje zadeve predložilo 
ustrezna poročila parlamentarni preiskovalni komisiji o vple- 
tenosti in odgovornosti nosilcev javnih funkcij v zvezi 
z najdbo orožja na mariborskem letališču, in sicer 8. 7.1994 in 
8. 3. 1995. 

Kriminalistična služba je v zvezi z raziskovanjem trgovine 
z orožjem v osamosvojitvenih letih do zdaj podala pristojnim 
državnim tožilstvom 7 kazenskih ovadb zaradi utemeljenih 
sumov 15 kaznivih dejanj, katerih storitve je osumljenih 11 
oseb (nekatere za več dejanj), dodatno pa je o zadevah, kjer ni 
bilo kazenskih znakov kaznivih dejanj, podala še 2 poročili. 
Usoda kazenskih ovadb nam ni znana. 

O odgovorih Vlade na poslanske pobude in 
poslanska vprašanja 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, je 7. 4.1995 Vlado Repu- 
blike Slovenije vprašal: 

Po 11. členu zakona o vladi mora vlada zavzeti stališče do 
pobud in predlogov, ki jih dajo poslanci v zadevah iz njene 
pristojnosti; vlada In vsak minister pa morata dajati tudi 
odgovore na vprašanja poslancev. Po 27. členu poslovnika 
državnega zbora mora vlada ali posamezni minister odgo- 
voriti na vprašanje najkasneje tri dni pred prvo naslednjo 
sejo; na pobudo pa po 31. členu poslovnika najkasneje v 30 
dneh od prejema. Ugotavljam, da vlada ne samo, da se ne 
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drži predpisanih rokov za odgovore na vprašanja in pobude, 
ampak da poslancem Slovenske nacionalne stranke sploh 
ne odgovarja! V času od 1. 1. 1993 do 31. 10. 1994 od 
skupnega števila 185 neodgovorjenih vprašanj poslanci Slo- 
venske nacionalne stranke nismo dobili odgovora na 44 
vprašanj, danes pa je to število večje od 50! Pri tem smo 
poslanka in poslanci SNS sprožili nekatera vprašanja in 
pobude, ki so zelo zelo pomembna za Slovenijo in Slovence 
ter za pravni red in varnost slovenskih državljanov! 

Sprašujem tudi, zakaj v imenu vlade odgovarjajo neki 
neimenovani in nepodpisani uradniki? Po zakonu o vladi in 
poslovniku državnega zbora je vprašanje ali pobuda naslov- 
ljeno na ministra ali na vlado, ki morata dajati tudi odgovore. 
Glede na to mora torej odgovoriti oziroma mora podpisati 
odgovor minister; v primeru vlade pa vlada v skladu z 22. 
členom zakona o vladi, torej na seji vlade! Zakaj nI tako! 

Vlada Republike Slovenije mu je posredovala odgovor: 

V skladu z zakonom o vladi in drugimi predpisi Vlada Repu- 
blike Slovenije in vsak minister odgovarja na vprašanja 
poslancev na sejah Državnega zbora Republike Slovenije ali 
pisno. 

Na pobude in vprašanja poslancev, postavljena na seji držav- 
nega zbora, praviloma takoj odgovori pristojni minister. Če na 
poslansko pobudo ali vprašanje ni odgovorjeno na seji držav- 
nega zbora ali je pobuda oziroma vprašanje vložena pisno, 
pošlje generalni sekretar vlade pobudo oziroma vprašanje 
pristojnemu ministrstvu, ki mora nanj odgovoriti v določenem 
roku. 

Na poslansko vprašanje, ki je naslovljeno na posameznega 
ministra, odgovori minister neposredno. Če minister meni, da 
vprašanje presega delovno področje njegovega resorja ali če 
meni, da se mora do odgovora predhodno opredeliti vlada, 
mora o tem obvestiti generalnega sekretarja in mu predlagati 
način priprave in obravnave odgovora na poslansko vpra- 
šanje. 

Vlada Republike Slovenije sproti pošilja državnemu zboru 
odgovore na tista poslanska vprašanja, ki jih pristojna ministr- 
stva dajo v obravnavo vladi, in sicer ne glede na to iz katere 
stranke je poslanec, ki je postavil vprašanje. Trditev o namer- 
nem neodgovarjanju na postavljena vprašanja poslanke in 
poslancev Slovenske nacionalne stranke torej ni točna. 
Zavedamo se, da na vsa postavljena vprašanja še ni bilo 
odgovorjeno. Zato tudi redno pošiljamo ministrstvom sez- 
name vprašanj in pobud, na katere odgovori še niso bili dani 
in jih opozarjamo, da v določenem roku pripravijo in pošljejo 
odgovore. 

Moramo poudariti, da je bilo odgovorjeno na večino vprašanj, 
nasloveljenih na vlado. Na še neodgovorjena vprašanja bomo 
v najkrajšem času poizkušali zagotoviti ustrezna pojasnila 
oziroma odgovore. 

O deložacijah 

ZMAGO JELINČIČ, poslanec SNS, Je 20.4.1995 Vlado Repu- 
blike Slovenije vprašal: 

Sprašujem Vlado Republike Slovenije, zakaj je zaustavila 
deložacije nasilno vseljenih jugooficlrjev v vojaška stanova- 
nja, ni pa zaustavil deložacije slovenske štiričlanske dru- 
žine BAGOLA ŠTEFANA iz njihovega lastniškega (t. j. 
odkupljenega po stanovanjskem zakonu) stanovanja v Ljub- 
ljani, Beblerjev trg 6? 

Zakaj ima lahko slovenski državljan albanske narodnosti 
Enver Baktiri dvoje stanovanj, slovenska oče in mati, doma 
iz Prekmurja, s 17-letnim sinom in 16-letno hčerjo, pa so 

povsem na cesti, in to ne v banana republiki Kostarlkl, 
ampak v glavnem mestu Slovenije, 19. aprila 1995?! 

Želim, da mi čimprej odgovorite na zastavljeni vprašanji, in 
zahtevam, da takoj ukrepate legitimno ter v skladu z mini- 
malnimi standardi pravičnosti in človeške solidarnosti zago- 
tovite slovenski družini ustrezno streho nad glavol 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor: 

Republika Slovenija je na podlagi 111. člena stanovanjskega 
zakona (Uradni list RS, št. 18/91 in 21/94) postala lastnica 
stanovanj iz fonda nekdanje JLA. Zakon o izvršilnem 
postopku (Uradni list SFRJ, št. 20/78 s sprem.) v drugem členu 
določa, da se postopek izvršbe uvede na predlog upnika (v 
primeru vojaških stanovanj na predlog Republike Slovenije), 
64. člen istega zakona pa določa, da lahko sodišče na praed- 
log upnika popolnoma ali deloma odloži izvršbo. 

Republika Slovenija je kot lastnica »vojaških stanovanj« lahko 
ustavila deložacije družin iz teh stanovanj, v primeru družine 
Bagola, ki je bivala v stanovanju v lasti podjetja Tectum iz 
Ljubljane pa Republika Slovenija oziroma Vlada Republike 
Slovenije nima teh pristojnosti, ampak bi lahko deložacijo 
ustavilo le podjetje Tectum. 

O zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij 

BREDA PEČAN, poslanka ZLSD, je 10. 5. 1995 Vladi Repu- 
blike Slovenije postavila vprašanje: 

Vladi Republike Slovenije zastavljam vprašanje, kdaj misli 
poskrbeti za dosledno izvajanje 2. in 3. odstavka 5. člena 
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij in kdaj misli 
poskrbeti, da bo Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov prene- 
hal po svoje in nezakonito uporabljati določilo 17. člena 
zakona o Skladu kmetijskih zemljišč In gozdov? 

Obrazložitev 

Ne glede na to, da je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije v skladu z 2. in 3. odstavkom 5. člena 
Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v povezavi 
s 17. členom Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov 
RS dolžan skleniti zakupne ali koncesijske pogodbe 
s podjetji, ki so do uveljavitve ZLPP gospodarila In uprav- 
ljala z gozdovi v družbeni lasti in po uveljavitvi ZLPP nada- 
ljevala z uporabo in upravljanjem gozdov kot dober gospo- 
dar, si Sklad ta določila razlaga po svoje in sklepa z gozdar- 
skimi podjetji IZVAJALSKE pogodbe, ki so razen tega, da 
niti od daleč ne odgovarjajo pojmu zakupne ali koncesijske 
pogodbe, za povrh vsega sklenjene za eno leto. To traja že 
drugo leto zapored in Vlada ne stori ničesar za zavarovanje 
zakonitosti. 

Prišli smo do nemogoče situacije, ko v državi, ki ima v ustavi 
zapisano, da je PRAVNA država, njena lastna vlada že več 
kot dve leti tolerira nezakonito delovanje ene od svojih 
lastnih Inštitucij, ne zahteva zakonitega dela ter ne ukrepa 
proti ljudem, ki so za to odgovorni. 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije ji i® 
pripravil odgovor: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano nam j® 
posredovalo poslansko vprašanje, ki ste ga dne 10. 5. 1995 
naslovili Vladi Republike Slovenije. Vlado sprašujete, kdaj 
misli poskrbeti za izvajanje 2. in 3. odstavka 5. člena zakon® 
o lastninskem preoblikovanju podjetij ter, kdaj bo preprečil® 
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenij® 
nezakonito uporabo določila 17. člena zakona o Skladu km®" 
tijskih zemljišč in gozdov RS. 
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Drugi in tretji odstavek 5. člena ZLPP določata, da podjetje 
kljub prenosu kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov v last 
Republike Slovenije, lahko nadaljuje z uporabo in upravlja- 
njem zemljišč, če jih obdeluje samo kot dober gospodar, in 
sicer do sklenitve zakupne pogodbe ali podelitve koncesije. 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je z vsemi zainteresi- 
ranimi podjetji, ki obdelujejo kmetijska zemljišča, sklenil 
zakupne pogodbe v skladu s 5. členom ZLPP ter 17. in 18. 
členom zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 
Zakupne pogodbe so sklenjene za dobo neamortiziranih vla- 
ganj v zemljišča oz. za dobo enega leta za zemljišča, ki so 
predmet denacionalizacije. 

Gozdovi, s katerimi so upravljale gozdnogospodarske organi- 
zacije, niso postali last Republike Slovenije na podlagi 5. 
člena ZLPP, ker je v peti alinei 2. člena tega zakona izrecno 
navedeno, da se zakon za ta podjetja ne uporablja. Gozdovi 
v družbeni lastnini so tako postali last Republike Slovenije po 
14. členu zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS. 

V tretjem odstavku 17. člena zakona o Skladu je določeno, da 
upravljalci oz. dejanski uporabniki gozdov sklenejo s skladom 
zakupno, koncesijsko ali drugo ustrezno pogodbo. 

Ker so po 82. členu zakona o gozdovih bivše gozdnogospo- 
darske organizacije nadaljevale delo kot izvajalska gozdarska 
podjetja, je Sklad v letu 1994 z njimi sklenil enoletne pogodbe 
o izvajanju del v državnih gozdovih. Izvajalske pogodbe je 
sklenil za gozdove, ki so jih imela podjetja doslei v upravlja- 
nju, kakor tudi za gozdove, za katere so se nekdanji uprav- 
ljala (primer: Agrogorica in Agroemona) odpovedali nadalj- 
nemu izvajanju del. V letu 1995 je Sklad z aneksi k pogodbam 
podaljšal veljavnost pogodb o izvajanju del v gozdovih in tako 
veljajo nedoločen čas. 

Zakup kmetijskih zemljišč je običajni način gospodarjenja 
s kmetijskimi zemljišči. Postopek sklepanja zakupnih pogodb 
za kmetijska zemljišča je med drugim predpisan v še vedno 
veljavnem zakonu o kmetijskih zemljiščih. 

Zakupa gozdov veljavna zakonodaja ne omenja. Postopek, ki 
velja za zakupe kmetijskih zemljišč, pa po mnenju Sklada ne 
more ustrezati tudi za gozdove. Način gospodarjenja s kmetij- 
skimi zemljišči se bistveno razlikuje od načina gospodarjenja 
z gozdovi. Kmetijska zemljišča se obdelujejo vsako leto sproti, 
v gozdovih pa se dela izvajajo občasno in v daljših časovnih 
obdobjih. 

Pripominjamo še, da je Sklad pripravil interni akt - pravilnik 
o oddajanju del v državnih gozdovih, ki ga bo v najkrajšem 
času obravnaval Svet Sklada. Tako bo tudi področje gozdar- 
stva urejeno na podoben način, kot je kmetijstvo s pravilni- 
kom o zakupih kmetijskih zemljišč in kmetij v lasti Republike 
Slovenije. 

O okoljskih vsebinah v šolskih predmetnikih 

TONE PERŠAK, poslanec DS, je 10. 4. 1995 Ministrstvo za 
šolstvo In šport vprašal: 

Mnogi od nas po svoji, ne le izobrazbeni, ampak predvsem 
civilizacijski ravni nis(m)o sposobni zaznati in ne vemo, da 
*? na* oc'nos d° okolja pogoj bodočega razvoja in sploh življenja na Zemlji. Začne se z na videz nedolžnim odmeta- 
vanjem papirčkov od slaščic, nadaljuje z odvrženimi ogorki, 
Pa divjimi odlagališči odpadkov in seže tja do industrijskega 
onesnaževanja. O odnosu do okolja pričajo tudi vandalizem 
jjad spomeniki, lomljenje prometnih znakov in označb, gra- 
fiti na fasadah, kjer naj jih ne bi bilo, (največkrat se nad temi 
objekti znašajo starejši otroci in mladina), ne nazadnje pa 
tudi obnašanje na javnih mestih, pijančevanje, kajenje in 
lemanje mamil itd. Poleg samega povzročanja škode se 

v takšnem ravnanju kaže tudi to, da so bili mladostniki 
premalo ali pa celo sploh ne poučeni o najosnovnejših 
stvareh (čistoča, akcije čiščenja okolja, obnašanje) ter 
posledicah svojega ravnanja. 

V državnem zboru smo pred kratkim zaključili prvo obrav- 
navo predlogov zakonov s področja šolske zakonodaje. 
Sprejem nove zakonodaje je brez dvoma priložnost, da pred 
izbiro novih rešitev napravimo tudi nekakšno »inventuro« 
preteklega stanja. Zato ob tej priliki sprašujemo pristojno 
ministrstvo, v kolikšni meri in kako so bile doslej v predmet- 
nikih (zlasti osnovnih) šol prisotne vsebine, ki zajemajo tudi 
vzgojo glede odnosa do okolja ter na kakšen način naj bi se 
njihovo vključevanje v pouk uredilo v prihodnje. 

Ministrstvo za šolstvo in šport mu je pripravilo odgovor: 

Program življenja in dela v vrtcu predvideva seznanjanje 
z vsebinami okoljske vzgoje in predvsem doživljanje narave in 
izražanje doživetega na različne načine (likovno, glasbeno, 
itd—). V osnovni šoli s pridobivanjem znanja o živi in neživi 
naravi ter razumevanjem procesov, ki tečejo v živih bitjih 
pridobi učenec tista strokovna znanja, ki so potrebna za 
razumevanje dogajanj v življenjskem prostoru oz. okolju, 
katerega sestavni del je tudi človek. Ekologija kot veda, ki 
proučuje neživo in živo naravo ter odnose med njima, je 
vključena v spoznavanje narave in biologijo po celotni verti- 
kali osnovne šole. Učni načrt predvideva obravnavo nasled- 
njih vsebin, zgradbo rastlinske in živalske celice, tkiva, 
organe in organske sisteme, življenjske procese, življenjski 
prostor in pogoje za življenje, spoznavanje posameznih rast- 
linskih in živalskih vrst in njihovo sistematiko, kroženje snovi 
v naravi in pretok energije, spremenljivost živih bitij kot posle- 
dico genetskih sprememb in vplivov okolja. Cilji okoljske 
vzgoje pa so vgrajeni tudi v druga dva naravoslovna pred- 
meta, kemijo in fiziko. Predvsem pri kemiji teče obravnava 
številnih vsebin s poudarkom na problemih, ki nastajajo 
v naravi zaradi uporabe različnih tehnologij in tehnoloških 
postopkov. V preteklem letu so bile vključene tudi vsebine 
o odpadkih in njihovih vrstah, sortiranju in recikliranju. 
Pomembne vsebine, preko katerih se realizirajo cilji okoljske 
vzgoje, so: energetske spremembe v snoveh, kisline, baze in 
soli, pridobivanje in predelava rud. Pri fiziki so pomembne vse 
tiste vsebine, ki se ukvarjajo z gibanjem in valovanjem ter 
energijo in njeno transformacijo. Geografija kot vez med 
naravoslovjem in družboslovjem obravnava ekološke vsebine 
v povezavi s klimo, pedologijo, botaniko ter naravnimi viri in 
posledicami njihovega izkoriščanja. Vsebine okoljske vzgoje 
so vključene tudi v predmeta Etika in družba, Tehnična vzgoja 
in gospodinjstvo, predvsem z vidika kvalitete življenja 
nasproti »kvalitete okolja«. Naštete vsebine so vključene tudi 
v učbenike naštetih predmetov. Poleg tega so poudarjene tudi 
v naravoslovnih dejavnostih, katerih cilj je poglobiti in pove- 
zati naravoslovno znanje in to znanje uporabiti pri reševanju 
problemov okolja (voda, tla, zrak), prehrane in zdravja. Nara- 
voslovne dejavnosti so zasnovane interdisciplinarno, spodbu- 
jajo uporabo metod raziskovalnega dela, ko učenci samo- 
stojno ali v manjših skupinah, pod mentorskim vodstvom 
učitelja, rešujejo različne probleme. Naravoslovni tabori so 
raziskovalne, po vsebini interdisciplinarne aktivnosti, v kate- 
rih učenci proučujejo stanje v ekosistemih, merijo posamezne 
abiotske faktorje (pH, temperatura, vlaga, različni ioni, itd.), 
analizirajo podatke in iščejo razloge za obstoječe stanje ter 
predvidijo možne rešitve. O ugotovljenem stanju se pogovar- 
jajo z onesnaževalci, naravovarstveniki in drugimi strokov- 
njaki (okrogle mize, diskusije) in pišejo pozive ustreznim 
organom (upravnim, strokovnim). Pomen vseh teh aktivnosti 
je v tem, da učenci začutijo povezavo svoje dejavnosti z res- 
ničnim življenjem, da se uče ob spoznavanju okolja in poizku- 
sih vplivati nanj. Iz analize ciljev in vsebin pouka spoznavanja 
narave in biologije v osnovni šoli je razvidno, da pridobijo 
učenci le nekatera znanja, ki so potrebna za obravnavo ekolo- 
gije. Pridobijo šele osnovno znanje iz kemije in fizike, ki je 
potrebno za zbiranje podatkov, merjenje posameznih abiot- 
skih faktorjev in razumevanje njihovega pomena za procese 
v živih bitjih in ekosistemih. Razvoj formalologičnih miselnih 
operacij, ki so potrebne za kritično presojanje dogajanj 
v naravi in sprejemanje odločitev, je šele ob zaključku osnov- 
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nošolskega izobraževanja na nivoju, ki omogoča začetek 
usposabljanja za pretehtano razumsko in ne le čustveno odlo- 
čanje. Vsebine okoljske vzgoje so tudi v programih srednjega 
izobraževanja vključene predvsem v naravoslovne predmete 
(biologija z ekologijo, kemija, fizika) in družboslovne pred- 
mete (geografijo, sociologijo) in jih učenec obravnava le, če 
so ti predmeti sestavina predmetnika (gimnazija, nekateri 
programi strokovnih šol). V strokovne predmete se vsebine 
okoljske vzgoje prebijajo postopno. Ob zadnji prenovi progra- 
mov strokovnih šol 1991 so bile vključene v strokovne pred- 
mete v programih na področju kmetijstva in živilstva, 
dosledno pa jih vključujemo v strokovne predmete novih 
programov. Metode pouka, ki omogočajo doseganje ciljev 
pouka okoljske vzgoje presegajo predavanja in demonstracije 
eksperimentov, ki jih izvaja učitelj; uveljavlja se samostojno, 
praktično delo učencev na terenu in v laboratoriju, pod men- 
torskim vodstvom učitelja. Učenci spoznavajo raziskovalni 
proces od identifikacije problema do postavitve hipoteze, 
načrtovanja eksperimenta, opazovanja, merjenja, vrednotenja 
podatkov in rešitev ter interpretacije. Celoten inventar veščin 
in metod raziskovalnega dela se v obliki raziskovalnega 
modela uporablja v osnovnošolskem in srednješolskem izo- 
braževanju, pri čemer učenci razvijajo odnos do raziskoval- 
nega dela in oblikujejo elemente vrednostnega sistema, kot 
so: kritičnost, strpnost v presojanju, upoštevanje dokazov, 
poštenost, objektivnost, upoštevanje možnosti sprememb in 
odprtost za ideje. Aktivnost učenca vzpodbuja tudi razvoj 
drugih sposobnosti in lastnosti kot so: radovednost, sposob- 
nost opaziti lepoto in dojeti kompleksnost: odgovornost ter 
zaupanje v lastne sposobnosti. Nekatere teh lastnosti so spe- 
cifične le za raziskovalno delo (upoštevanje dokazov), druge 
pa naj bi prišle do izraza kot del osebnosti vsakega posamez- 
nika. 

Ministrstvo za šolstvo in šport se zaveda pomena vključevanja 
okoljske vzgoje v življenje in programe šol in vrtcev, zato bo 
tudi v bodoče načrtno in strokovno vzpodbujalo vpeljevanje 
tovrstnih vsebin v vse segmente vzgoje in izobraževanja. 
Posebno pozornost pa bo namenilo kurikularnim prenovam 
vseh predmetnikov, ki bo sledila v novi šolski zakonodaji 
predlaganim institucionalnim spremembam. 

O raziskovanju povojnih pomorov 

MIRAN POTRČ, poslanec ZLDS, je 12. 4. 1995 na Vlado 
Republike Slovenije in Ministrstvo za notranje zadeve 
naslovil vprašanje: 

»Na Poslansko skupino Združene liste in na stranko Zdru- 
žene liste socialnih demokratov se obračajo nekateri nek- 
danji partizani in člani njihovih družin, da jih nenajavljeno 
obiskujejo kriminalisti Ministrstva za notranje zadeve ter jih 
zaslišujejo v zvezi z njihovo dejavnostjo med in neposredno 
po koncu druge svetovne vojne. Sprašujejo jih še druge 
stvari v zvezi z narodno osvobodilno vojno kot da udeležba 
v narodno osvobodilni vojni ne bi bila častno in narodno 
zavedno dejanje. Razumljivo je, da to povzroča veliko ogor- 
čenje in nezadovoljstvo pri zaslišanih partizanih pa tudi 
v delu javnosti. 

Vlado in Ministrstvo za notranje zadeve v zvezi s tem spra- 
šujem: ali je Vlada seznanjena s posebnim projektom mini- 
strstva o preiskavi povojnih pobojev? Ali Vlada in ministr- 
stvo menita, da je glede na porast kriminalitete, posebej 
nasilnih kaznivih dejanj v Sloveniji, od katerih mnoga osta- 
jajo neraziskana, prav dajati posebno prioriteto raziskova- 
nju dejanj izpred petdesetih let, zaradi katerih je verjetnost 
ugotavljanja objektivnih dejstev gotovo zelo vprašljiva in 
otežena. Ali Vlada in ministrstvo menita, da lahko takšna 
aktivnost ne glede na formalno pravno podlago, namesto 
k pomiritvi in usmeritvi družbe in države k aktualnim in 
bodočim nalogam, pomeni spodbujanje nestrpnosti in pose- 
ganje v medvojne in povojne politične razmere in dogodke 
za katere večina slovenskih državljanov meni, naj se ne 

uporabljajo in zlorabljajo za aktualne politične cilje in inte- 
rese. Kako je glede na javne izrečene ocene državnega 
tožilca o narodno osvobodilnem boju in domobranstvu 
v oddaji »TV intervju« mogoče pričakovati njegovo objek- 
tivno in nepristransko ovrednotenje dejanj, ki naj bi se 
raziskovala in zagotoviti, da bi se obravnavala objektivno in 
ne bi predstavljala politično motiviranja aktivnosti ali pa 
celo uporabo državne funkcije za politične namene. Ali so 
vsa dejanja kriminalistov skladna z zakonom in so osebam, 
ki se jih obiskuje, nesporno zagotovljene vse pravice 
v skladu z zakonom in ali je ministrstvo zbrane in posamične 
informacije o opravljenih dejanjih, poleg državnemu tožilcu 
pisno ali ustno posredovalo še komu drugemu in komu?« 

Vlada Republike Slovenije mu je odgovorila: 

Točna je ugotovitev, da v Republiki Sloveniji naraščajo dolo- 
čena nasilna kazniva dejanja (umori, poskusi umorov, spolno 
nasilje, izsiljevanja, ropi, nasilniško obnašanje itd.), vendar to 
ne pomeni, da jim policija ne bi namenjala dovolj pozornosti, 
raziskanost teh dejanj je zelo visoka (pri krvnih deliktih pre- 
sega 90%, pri premoženjskih deliktih z elementom nasilja pa 
60%). Kljub večjemu angažiranju na tem področju policija 
mora reagirati na zahtevke državnega tožilstva, med drugimi 
tudi na tiste, ki se nanašajo na povojne pomore. 

Temeljni pravni akt, ki ureja področje vojnih ujetnikov, je 
Haaška deklaracija iz leta 1907. Prvi pravni akt s tega 
področja, ki ga je ratificirala tudi takratna oblast (Kraljevina 
SHS leta 1930), je Ženevska konvencija iz leta 1929, ki v prvem 
členu ureja status vojnih ujetnikov, v tretjem odstavku dru- 
gega člena pa govori o prepovedi represalij zoper vojne 
ujetnike. V 75. členu pa govori tudi o tem, da morajo biti 
ujetniki takoj po sklenitvi miru vrnjeni domov (in his own 
country). Ob času povojnih pomorov vrnjenih domobrancev 
in pripadnikov drugih enot ter civilnih oseb je torej obstajal 
zakonski predpis, ki je urejal to kaznivo ravnanje. 

Na podlagi te deklaracije v skladu z moskovskim dogovorom 
je bil 8. 8. 1945 sprejet Londonski sporazum, ki ga je takratna 
oblast ratificirala. Ta sporazum vsebuje tudi Ustanovno listino 
o sodiščih zoper vojne zločince. 

Naslednji dokument je Ženevska deklaracija o vojnih zločinih 
in vojnih ujetnikih, ki ga je Prezidij FLRJ ratificiral leta 1950. 
Na podlagi ie deklaracije, ki je v bistvu dopolnjen haaški 
dokument, sta bila sestavljena 144. in 145. člen KZ SFRJ, ki 
govorita o problematiki kaznivih dejanj zoper vojne ujetnike, 
kar je bila večina, vrnjena iz Koroške. Na ta dva člena se je pri 
prijavi zoper neznane storilce v teharskem primeru oprl tudi 
celjski javni tožilec. 

Pregled zakonodaje in različnih mednarodnih pogodb govori 
o zavezanosti, da je na podlagi takrat in zdaj veljavne zakono- 
daje treba raziskovati povojne pomore kot dejanja zoper člo- 
veštvo, ki ne zastarajo. 

Do zdaj so organi za notranje zadeve raziskali vse prijave, ki 
so prišle od občanov (ali na podlagi ovadb ali na podlagi 
ogledov, ki so jih opravili pri izkopih okostij na različnih 
območjih) ali so jih dobili od tožilstev. Skoraj vse prijave so 
namreč prišle na tožilstva ali sodišča. Tudi v primeru Franca 
Konobla z Jesenic je prišla kazenska ovadba od občana in na 
podlagi pojasnila DT smo tudi začeli zbirati informacije 
o umorih civilnih prebivalcev na območju UNZ Kranj. Tudi 
v primeru Podutika, ki ga bomo začeli raziskovati v kratkem, 
imamo pričevanja oseb, ki so dogodke v Podutiku povedali 
preiskovalni komisiji državnega zbora. Na podlagi tega priče- 
vanja smo izdelali kazensko ovadbo zoper neznanega storilca 
za kaznivo dejanje zoper človeštvo in zdaj čakamo odredbo 
preiskovalnega sodnika za ekshumacijo trupel v Brezarjevem 
breznu, kjer naj bi bile žrtve pokopane. 

Na podlagi teh odredb in zahtevkov so kriminalisti opravili več 
razgovorov z osebami, ki bi lahko bile priče v kazenskem 
postopku. Ker gre večinoma za starejše osebe, so bili razgo- 
vori opravljeni na njihovih domovih, kakor to predvideva kri- 
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minalistična stroka. Gre za povsem običajno zbiranje obvestil 
skladno z določbami 2KP, ki ne pomenijo kršitve pravic te 
osebe. Zbrane podatke odstopamo samo krajevno pristojnim 
državnim tožilcem, seznam grobišč pa smo poslali tudi na 
državno tožilstvo Republike Slovenije. 

O problemu podtalnice, ki je nastal pri izgradnji 
ljubljanske obvoznice 

Dr. JOŽE PUČNIK, posalnec SDSS, je 31. 3. 1995 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Obračam se na vas zaradi problema, ki je nastal pri Izgradnji 
ljubljanske obvoznice. Gre za zaščito podtalnice pred nega- 
tivnimi vplivi AC predvsem v ljubljanski regiji in še prav 
konkretno pri črpališču Hrastje, kjer poteka trasa AC v nepo- 
sredni bližini. 

Podjetje Vodovod-Kanalizacija, ki je odgovorno za obrato- 
vanje in kvaliteto vode, je po mojih informacijah zbralo 
nekaj strokovnjakov (geologov, geomehanikov in hidrome- 
hanikov) v t. i. projektni svet. Njihovi predlogi, s katerimi so 
postavili pogoje projektantom AC, po mnenju neodvisnih 
strokovnjakov niso utemeljeni. Obstoja celo ocena, da izpol- 
nitev teh izredno dragih pogojev sploh ne bo pripomoglo 
k ohranitvi kvalitete podtalnice. Gre za to, da vir onesnaže- 
vanja ni v prvi vrsti AC, temveč kanalizacija Mesta Ljubljane 
in onesnaženost reke Save. 

V tej zvezi vas, spoštovani g. minister, sprašujem naslednje: 

1. Po katerih kriterijih in normativih zahteva upravni organ 
zaščito podtalnice? 

2. Kdo in kateri organ bo potrdil sprejete rešitve projektan- 
tov oz. njim dane pogoje? 

3. Po katerih kriterijih se določa strokovnost projektnega 
sveta v podjetju Vodovod—Kanalizacija? 

4. Kdo bo nosil odgovornost za neupravičeno drage re- 
šitve? 

Ker je med strokovnjaki zaradi tega vprašanja veliko vzne- 
mirjenje, vas prosim za čimprejšnji odgovor. 

Ministrstvo za okolje in prostor / Uprava za varstvo narave mu 
ie pripravila odgovor: 

Na poslansko vprašanje dr. Jožeta Pučnika o zaščiti podtal- 
nice zaradi gradnje avtoceste v ljubljanski regiji, prav kon- 
kretno pri črpališču Hrastje, kjer poteka trasa te ceste v nepo- 
sredni bližini, odgovarjamo: 

1- vprašanje: Po katerih kriterijih in normativih zahteva 
upravni organ zaščito podtalnice? 
Odgovor: Za zaščito podtalnice mora biti upoštevan: 

Odlok o varstvu virov pitne vode (Ur. I. SRS, št. 13/88) in 
določila 

Zakon o varstvu okolja (Ur. I. RS, št. 32/93), 

Zakona o vodah (Ur. I. SRS, št. 38/81, št. 29/86, Ur. I. RS, št. 15/ 
91) in 

Strokovno navodilo o tem, kateri snovi se štejejo za nevarne 
in škodljive snovi in o dopustnih temperaturah vode (Ur. I SRS 
18/85). 

2. vprašanje: Kdo in kateri organ bo potrdil sprejete rešitve 
Projektantov oz. njim dane pogoje? 

Odgovor: Projektne rešitve glede na dane pogoje potrdi naj- 
prej investitor - v primeru gradnje avtoceste je to DARS 
Upravni organ, MOP Uprava RS za varstvo narave na vlogo 
investitorja izda vodnogospodarsko soglasje h gradnji po 
predloženi tehnični dokumentaciji PGD. 

3. vprašanje: Po katerih kriterijih se določa strokovnost pro- 
jektnega sveta v podjetju Vodovod-Kanalizacija? 

Odgovor: S kriteriji za določitev strokovnosti projektnega 
sveta pri Javnem podjetju Vodovod —Kanalizacija na Ministr- 
stvu za okolje in prostor URSVN nismo seznanjeni. Verjetno 
pa je Vodovod-Kanalizacija kot Javno podjet|e, kateremu je 
zaupano gospodarjenje in skrb za pitno vodo mesta Ljub- 
ljane, v svoj projektni svet pozval strokovnjake, ki so že do 
sedaj delali na problematiki varovanja vodnih virov in geome- 
hanski problematiki pri cestogradnji in so v smislu dobrega 
gospodarja postavili pogoje za gradnjo avtoceste. 

4. vprašanje: Kdo bo nosil odgovornost za neupravičeno 
drage rešitve? 

Odgovor: Le izvedba strokovno pravilnih in kvalitetnih rešitev 
nam zagotavlja zahtevano stopnjo varovala vodnih virov. 
V strokovnih krogih se vedno pojavljajo različne možne reši- 
tve, ki jih projektantske organizacije s polno odgovornostjo, 
strokovno obdelajo in predajo naročniku (investitorju). Le ta 
jih s svojimi strokovnjaki pregleda in v kolikor mu ustrezajo 
sprejme predloženo dokumentacijo in prične postopek prido- 
bivanja dovoljenja za gradnjo. Eden od soglasodajalcev je 
tudi MOP Uprava RS za varstvo narave, ki izda na osnovi vse 
predpisane dokumentacijo vodnogospodarsko soglasje in 
z vso odgovornostjo stoji za svojimi strokovnimi odločitvami. 

O Zamejski krovni organizaciji 

MARJAN STANIČ, poslanec SND, je 22. 10. 1993 Vlado 
Republike Slovenije vprašal: 

Iz dopisa g. dr. B. Gombača, predsednika Zamejske krovne 
organizacije izhaja, da se je obrnil s pismi na predsednika 
Vlade RS in zunanjega ministra. Predsednika Vlade je sez- 
nanil z Resolucijo, ki je bila izglasovana na drugem občnem 
zboru skupnosti dne, 5. 4.1993. Resolucija izraža trdno voljo 
zamejcev, da se Slovencem vrne dostojanstvo lastnega 
priimka oz. da se povrne povzročena škoda, ki jo je povzro- 
čila tako fašistična kot komunistična diktatura. Prav tako so 
terjali odpravo diskriminacije vseh zamejcev, ne glede na 
to, kdo jih predstavlja. 

G. zunanji minister je bil naprošen, da sprejme predstavni- 
štvo Zamejske krovne organizacije pred srečanjem z itali- 
janskim zunanjim ministrom. V pismu so poudarili, da je 
dolžnost zunanjega ministra, da se seznani z vsemi skupi- 
nami Slovencev v zamejstvu oz. da se seznani s predlogi, ki 
izhajajo iz manjšinskih vrst pri reševanju statusa slovenske 
manjšine v Italiji. 

Na obe pismi ni bilo odgovora. Zato prosimo oba spošto- 
vana naslovnika, da pojasnita razloge, s katerimi so odklo- 
nili zahteve, predstavljene v pismih. 

Vlada Republike Slovenije mu je pripravila odgovor: 
Pred srečanji z vodilnimi politiki sosednjih držav, se je vodila 
praksa, da se pred tem opravi posvet s predstavniki Slovencev 
v teh državah. Za Slovence v Italiji pomenita predstavniško 
osnovo obe osrednji organizaciji SKGZ in SSO. Obstaja pa 
več različnih slovenskih organizacij, ki niso članice obeh 
osrednjih organizacij. Razglasitev še tretje osrednje organiza- 
cije ne pomeni rešitve iz tega stanja. Slovenski skupnosti kot 
celoti je potrebna večja enotnost v nastopanju pred italijan- 
sko državo. Pomembno je, da pri tem Slovenija deluje tako, da 
ne slabi procesa notranjega povezovanja med Slovenci. 
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POSLANSKE POBUDE 

ODGOVOR 
Vlade Republike Slovenije na pobudo ZMAGA 
JELINČIČA v zvezi s tekmovalci in dirkači za 
moto kros 

Poslanec Državnega zbora Zmago Jelinčič je 19. 4. 1995 
predlagal, da Ministrstvo za obrambo vpiše vse tekmovalce 
v moto krosu ter vsa dirkališča za moto kros v poseben 
seznam ter jih na tej podlagi sponzorira oziroma tekmovalce 
razporeja v enote Slovenske vojske. Poslansko pobudo ute- 
meljuje s tem. da je taka praksa v vseh vojskah v svetu. 

V Slovenski vojski so motokrosisti predvsem v 1. sprecialni 
brigadi in v vojaški policiji. Ne glede na to bo Ministrstvo za 
obrambo evidentiralo vse kategorizirane tekmovalce v moto 
krosu v naši državi in proučilo njihov razpored na podlagi 
vojaške dolžnosti. Vlada Republike Slovenije torej pobudo 
v delu, ki se nanaša na razporejanje tekmovalcev v moto 
krosu, v načelu sprejema, ne pa tudi v delu, ki se nanaša na 
sponzoriranje razvoja in delovanja dirkališč za moto kros. 

ODGOVOR 
Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo 
na pobudo MAKSIMILJANA LAVRINCA za usta- 
novitev Inštituta za primerjalno pravo 

Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo in Ministr- 
stvo za znanost in tehnologijo sta že v letu 1994 in v letu 1995 
pripravljala izhodišča za ustanovitev Inštituta za primerjalno 
pravo. 

Ob prepričanju, da je tovrstna institucija smotrna in potrebna 
za nadaljnji razvoj in oblikovanje pravnega reda v naši državi, 
saj sodi tudi v širši okvir projekta usklajevanja slovenske 
zakonodaje s pravnimi akti Evropske unije, je bilo potrebno 
predhodno razrešiti zlasti naslednja konceptualna vprašanja: 

- pravni status: Inštitut ne bi bil oblikovan kot samostojni 
javni zavod, samostojna pravna oseba s svojo politiko in 
programom, pač pa predvsem kot nujno potrebna oblika in 
vsebina dela, ki bo zlasti Vladi Republike Slovenije in Držav- 
nemu zboru lahko v oporo in strokovno pomoč pri oblikova- 
nju ustreznih pravnih rešitev; 

- ustanoviteljstvo: ustanovitelji naj bi bili Vlada Republike 
Slovenije, obe pravni fakulteti, Visoka upravna šola in morda 
še kdo; 
- naloge: za uspešno delovanje Inštituta oziroma Centra za 
primerjalno pravo bo potrebno zagotoviti izvajanje določenih 
aktivnosti, ki se nanašajo zlasti na naslednja področja delo- 
vanja: 
- ustavno ter volilno pravo; 
- področje prava mednarodnih integracij in prava tujih držav; 
- zbiranja mednarodne pravne in komparativno pravne doku- 
mentacije. 

Glede na potrebe vlade in Državnega zbora naj bi Inštitut 
oziroma Center prednostno opravljal zadeve, ki bi jih določila 
Vlada - oziroma v njenem imenu Služba za zakonodajo; 
- financiranje: za pretočne mlade kadre naj bi se zagotovila 
sredstva v okviru Ministrstva za znanost in tehnologijo, sicer 
pa bi pri vladi morala biti določena namenska sredstva za 
prioritetne naloge, ki se financirajo iz proračuna na podlagi 
vsakoletnega programa; Ministrstvo za znanost in tehnologijo 
lahko zagotovi sredstva po pogojih projektnega, program- 
skega in pasovnega financiranja skladno s predpisi znan- 
stveno raziskovalne politike; 
- kadri: Inštitut za evalvacijo in management v raziskovalni in 
razvojni dejavnosti bi lahko k sodelovanju povabil strokov- 
njake s področja prava in vključil tudi mlade raziskovalce. 

Ustanovitev Inštituta za primerjalno pravo kot Centra za pri- 
merjalno pravo bo potekala v sodelovanju s strokovnjaki obeh 
pravnih fakultet ter Vlado Republike Slovenije in drugih zain- 
teresiranih subjektov. 

Inštitut za primerjalno pravo bo v skladu s sklepom Vlade 
Republike Slovenije, ki ga je sprejela na 143. seji, dne 18/5- 
1995, deloval kot samostojni center v okviru novoustanovlje- 
nega Inštituta za evalvacijo in management v raziskovalni in 
razvojni dejavnosti s sedežem na Dunajski 104, Ljubljana. 

ODGOVOR 
Ministrstva za gospodarske dejavnosti na 
pobudo TONETA PERŠAKA za uvedbo enotnega 
računalniškega programa za vodenje poslovnih 
knjig 

Ministrstvo za gospodarske dejavnosti podpira poslansko 
pobudo poslanca Toneta Peršaka, ki se nanaša na uvedbo 
enotnega računalniškega programa za vodenje poslovnih 
knjig. 
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Menimo, da je v prvi fazi potrebno pristopiti k pripravi enot- 
nega programa za računalniško vodenje poslovnih knjig po 
sistemu enostavnega knjigovodstva v skladu s pravilnikom 
o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za 
samostojnega podjetnika posameznika (Uradni list RS, št. 5/ 
95), ker večje število samostojnih podjetnikov posameznikov 
vodi temeljne poslovne knjige po sistemu enostavnega knji- 
govodstva. 

K uresničevanju dane pobude nameravamo pristopiti v sode- 
lovanju z Ministrstvom za finance, Zvezo računovodij, finanč- 
nikov in revizorjev Slovenije, Gospodarsko zbornico Slovenije 
in Obrtno zbornico Slovenije na podlagi javnega razpisa za 
pripravo računalniškega programa, ki bo ustrezal predpisom, 
potrebam samostojnih podjetnikov posameznikov in Ministr- 
stva za finance - Republiška uprava za javne prihodke. 

BELEŽKE: 
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POPRAVEK 
V Poročevalcu it. 16, z dne 5.5.1995, je priilo na straneh 
36 in 37 do napake pri tiskanju, zato besedilo Poročila 

o delu in o finančnem poslovan|u Agencije RS za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje v letu 1994 - EPA 
1089, pod zaporednima it. II. in lil., objavljamo pravilno. 

Poročilo o 

DELU IN 0 FINANČNEM POSLOVANJU 

AGENCIJE RS ZA PLAČILNI PROMET, 

NAOZIRANJE IN INFORMIRANJE 

V LETU 1994 

- EPA 1089 

II. NALOGE STATISTIKE IN INFORMIRANJA 

Za leto 1994 je bilo pričakovati večje spremembe v statistični 
dejavnosti Agencije, kot so se dejansko dogodile. Tudi v letu 
1994 je namreč statistično dejavnbst Agencije še vedno dolo- 
čal program statističnih raziskovanj iz jugoslovanskega 
odloka o določitvi programa statističnih, za vso državo 
pomembnih raziskovanj za obdobje 1991 do 1995. Nacionalni 
program statističnih raziskovanj, v katerega je Agencija 
spričo vseh nejasnosti in nedorečenosti ne samo v računo- 
vodskih predpisih, ampak tudi glede njene nadaljnje stati- 
stične dejavnosti, vključila le raziskovanja za leto 1994, 
namreč v Državnemu zboru še ni bil sprejet. 

Po veljavnem programu statističnih raziskovanj naj bi Agen- 
cija v letu 1994 izvajala 16 raziskovanj. Po vsebini jih je moč 
razdeliti v dve skupini. V prvo sodijo raziskovanja, katerih 
podlaga so računovodski izkazi pravnih oseb, v drugo sku- 
pino pa raziskovanja, katerih podlaga so evidence plačilnega 
prometa. Ta program ni bil v celoti uresničen. Najpomemb- 
nejše razlike so bile na področju prve skupine, to je na 
področju raziskovanj, katerih podlago tvorijo računovodski 
izkazi pravnih oseb. S 1.1.1994 je namreč za gospodarske 
družbe, za gospodarske javne službe in za vse tiste pravne 
osebe, ki imajo v svojih zakonih predpisano vodenje poslov- 
nih knjig in izdelavo letnih poročil (banke, zavarovalnice), 
prenehal veljati zakon o računovodstvu. To je pomenilo, da je 
Agencija lahko izpeljala za te pravne osebe le tista raziskova- 
nja, ki so imela za podlago letne računovodske izkaze (za leto 
1993), medtem ko tistih raziskovanj,.ki naj bi imela za podlago 
medletne računovodske izkaze (za prvo polletje 1994) ni 
mogla več izpeljati. Za pravne osebe, večinoma iz negospo- 
darstva, pa je tudi v letu 1994 še vedno veljal zakon o računo- 
vodstvu. Te pravne osebe so Agenciji še vedno predlagale 
tako trimesečna poročila (s podatki o neto prihodku in 
podatki o plačah ter zaposlenih), predložila pa so tudi celovite 
računovodske izkaze za prvo polletje 1994. Vsa ta raziskova- 
nja je Agencija tudi izvedla. Na nesmiselnost zbiranja in obde- 
lovanja podatkov iz računovodskih izkazov le tega daleč manj 
pomembnega, pa tudi številčno le skromnega dela pravnih 
oseb, je Agencija opozarjala že od sprejetja zakona o gospo- 
darskih družbah. Predlagala je namreč sprejem ustreznega 
predpisa, ki bi tudi pravne osebe, ki opravljajo negospodarske 
dejavnosti, oprostil predlaganja trimesečnih poročil in pollet- 
nih računovodskih izkazov. Vendar doslej na tem področju ni 
bilo še ničesar storjenega. Vse te pravne osebe bodo Agenciji 
tudi za leto 1994 predložile računovodske izkaze, narejene 
v skladu z zakonom o računovodstvu. 

Že v aprilu leta 1994 je Agencija prvič s posebnim, obsežnim 
gradivom opozorila Vlado, da spričo sprememb, ki jih je 
vnesel v računovodstvo zakon o gospodarskih družbah, ni več 
predpisane enotne informacijske podlage za ugotavljanje pre- 
moženjsko-finančnega položaja in poslovnega izida gospo- 
darskih subjektov. To bi pomenilo, da so gospodarski subjekti 
za leto 1993 zadnjič sestavili take računovodske izkaze, ki jih 
je bilo moč združevati na ravni dejavnosti oziroma teritorija 
(cele države) ter iz njih povzeti osnovne dosežke gospodarje- 
nja. Gradivo je bilo obravnavano v maju na seji Odbora za 
gospodarstvo Državnega zbora, med sklepi je priporočilo 
Vladi, da celovito uredi pravne podlage za informiranje 
o finančnem poslovanju gospodarstva na narodno-gospo- 
darski ravni. Enako priporočilo je sprejel tudi Upravni odbor 
Gospodarske zbornice Slovenije. 

Agencijo sicer zakon o gospodarskih družbah zadolžuje za 
obdelovanje in objavljanje podatkov iz letnih poročil gospo- 
darskih družb, vendar teh podatkov ne bo moč združevati na 
ravni dejavnosti oziroma teritorija (cele države) ter iz njih 
povzeti osnovne dosežke gospodarjenja. Letno poročilo (z 
računovodskimi izkazi vred) je namenjeno izključno za 
poslovne namene. Zato je gospodarskim družbam tudi pre- 
puščena izbira poslovnega leta, ki ni nujno koledarsko leto, 
različni pa so tudi roki predlaganja teh poročil Agenciji. Razi- 
skovanje, ki bi zagotovilo statistične podatke iz bilance stanja 
in bilance uspeha za leto 1994 gospodarskih družb, gospo- 
darskih javnih služb in vseh tistih pravnih oseb, ki vodijo 
poslovne knjige in sestavljajo letna poročila po zakonu 
o gospodarskih družbah, je bilo na pobudo Agencije vklju- 
čeno v Nacionalni program statističnih raziskovanj. Agencija 
je namreč v skladu s 60. členom zakona o Agenciji dolžna 
z informativnimi poročili zagotavljati vpogled v premoženjski 
in finančni položaj, poslovni izid ter učinkovitost in uspešnost 
poslovanja gospodarskih družb. 

Opozorila, da brez posebnega predpisa, s katerim bodo 
gospodarske družbe, gospodarske javne službe in vse tiste 
pravne osebe, ki vodijo računovodske evidence po zakonu 
o gospodarskih družbah, dolžne Agenciji predložiti posebne, 
enotne statistične podatke iz bilance stanja in bilance uspeha, 
ne bo več osnovnih podatkov o finančnem poslovanju gospo- 
darstva, je Agencija tekom leta naslavljala na Ministrstvo za 
finance, na Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj, na* 
službo Vlade za zakonodajo, na Zavod za makroekonomske 
analize in razvoj, na Zvezo računovodij, finančnikov in revi- 
zorjev itd. Zadnji opozorili v decembru leta 1994 in v januarju 
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1995 sta bili namenjeni predsedniku Državnega zbora in pred- 
sedniku Vlade. 

Ko je bila Agencija že trdno prepričana, da so vsa njena 
prizadevanja zaman, da nihče več ne potrebuje podatkov 
o premoženju in poslovnem izidu gospodarstva v času, ko je 
družbena lastnina še vedno prevladujoča, je Vlada v januarju 
1995 le sprejela Uredbo o obveznosti posredovanja statistič- 
nih podatkov iz bilance stanja in bilance uspeha Agenciji. 

V drugi skupini statističnih raziskovanj, ki jih izvaja Agencija, 
v raziskovanjih katerih podlaga je beleženje vseh sprememb 
na žiro računih pravnih oseb, pa je v letu 1994 prišlo do 
sprememb na področju raziskovanj o investicijah. S 1.9.1994 
je Agencija opustila spremljanje določenega dela projekta 
investicij (evidenca E- SDK). Spričo nedoslednega uresniče- 
vanja nekaterih še vedno veljavnih, čeprav s sedanjimi gospo- 
darskimi razmerami nevsklajenih zakonov, je namreč ta evi- 
denca postala v taki meri nepopolna in nenatančna, da je ni 
bilo več moč uporabljati za informiranje o obsegu investicij 
v državi. Od tega dne Agencija zbira, obdeluje in informira le 
o plačilih za investicije, in sicer o plačilih za investicije prav- 
nih oseb, evidentiranih preko plačilnega prometa in o plačilih 
za investicije iz investicijskih posojil, ki jih pravnim osebam 
odobre banke. 

Sicer pa imajo raziskovanja, katerih podlaga so podatki plačil- 
nega prometa, ki ga opravlja Agencija, zaenkrat še zagotov- 
ljeno prihodnost. Celo več, na podlagi strokovno utemeljenih 
zahtev največjih porabnikov teh podatkov po nadaljevanju 
zagotavljanj tovrstnih podatkov, je Agencija evidence plačil- 
nega prometa vključila v projekt modernizacije plačilnega 
prometa. Evidence bodo prenovljene, v ta namen je že izdelan 
projekt novih označb plačilnih tokov, podlaga pri razčlenitvi 
oziroma združevanju prejemkov in izdatkov so bili slovenski 
računovodski standardi. 

Popolnoma novo, le za leto 1994 uvedeno raziskovanje, ki ga 
je mesečno izvajala Agencija, pa je bilo zbiranje in obdelava 
podatkov o izplačilih akontacij plač. Agencija je bila po 
zakonu o izvajanju dogovora o politiki plač v gospodarstvu za 
leto 1994 zadolžena za zbiranje in obdelavo obrazca, na 
katerem so pravne osebe sporočale podatke o številu zapo- 
slenih, o akontacijah plač, ki niso obdavčene, o izplačanih 
akontacijah plač in o morebitnem znesku, ki ga je bil zaveza- 
nec dolžan plačati zaradi prekoračitev dogovorjenega obsega 
plač. Prvo zbiranje in obdelava podatkov o plačah je bila 
izvedena za izplačila plač za maj 1994, končala pa se je 
s podatki z izplačili plač za december 1994. 

Medtem ko je podatke vseh raziskovanj, Agencija objavljala 
v mesečni publikaciji »Statistični bilten« in drugih posebnih 
publikacijah, pa s pisnimi informaci- jami ni mogla več pose- 
gati na prav vsa področja, ki jih je nudila še vedno Široka baza 
podatkov. Na obseg informacijske dejavnosti Agencije v letu 
1994 je močno vplivalo zmanjšanje števila delavcev, zaposle- 
nih na nalogah statistike in informiranja. Že v letu 1993 se je 
število teh delavcev zmanjšalo od 120 konec decembra 1992 
na 87 konec decembra 1993, konec decembra 1994 pa je bilo 
na teh nalogah zaposlenih le še 76 delavcev. Ne glede na to, 
pa je bilo tudi na področju informiranja opravljeno obsežno 
delo. 

Na prvem mestu velja omeniti izjemno povečanje informacij 
o boniteti poslovanja in finančni moči posameznih pravnih 
oseb s področja gospodarstva. Zanimanje za tovrstne infor- 
macije se povečuje iz meseca v mesec. Bonitetna poročila, ki 
jih Agencija nudi, so že dobro poznana. Na zahtevo uporabni- 
kov jih je bilo leta 1994 (po podatkih podružnic Agencije) 
izdelanih 31.572, za 142% več kot v letu 1993. Za bonitetna 
poročila so na voljo štiri vrste informacij: BON-1 nudi vpo- 
gled v podatke in kazalnike zadnjih računovodskih izkazov za 
izbrano podjetje in za dejavnost, v katero je podjetje uvrš- 
čeno, BON-2 daje vpogled v stanje sredstev na žiro računu, 
v neizpolnjene obveznosti, blokacije žiro računa. BON-3 vse- 
buje podatke tako iz računovodskih izkazov kot iz evidenc 
plačilnega prometa, namenjen pa je izključno spoznavanju 

bonitete podjetij v zasebni lasti. Za presojo bonitete malih 
zasebnih podjetij je Agencija v lanskem letu prejela zahtevke 
in izdelala 8.519 informacij BON-3. Informacija BON-IN (v 
angleščini in nemščini), je namenjena poslovnim partnerjem 
iz inozemstva, ki želijo bonitetno informacijo o naših podjet- 
jih, teh informacij je bilo izdelanih 131. Na željo uporabnika 
sestavlja Agencija tudi obširnejše pisne informacije o boniteti 
poslovanja, v letu 1993 je bilo izdelanih 108 tovrstnih informa- 
cij za domačega in 14 za tujega poslovnega partnerja. 

Izredno obsežno delo, ki ga sicer na končnih rezultatih ni bilo 
videti, je bilo delo delavcev statistike in informiranja, vloženo 
v izpeljavo ankete, ki naj bi razčlenila stanje na področju 
lastninskega preoblikovanja podjetij v Sloveniji. Ministrstvo 
za ekonomske odnose in razvoj ter Agencija sta namreč 
v času od 30.6. do 15.10. 1994 izvedla anketo s ciljem natanč- 
neje ugotoviti število in spisek podjetij, ki so zavezana za 
lastninsko preoblikovanje ter na tej podlagi poskušati natanč- 
neje oceniti vrednost njihovega kapitala. Izhodiščni spisek 
podjetij, vključenih v anketo, je bil sestavljen na podlagi 
podatkov iz računovodskih izkazov podjetij za leto 1993, v spi- 
sku 2.949 podjetij so bila zajeta vsa podjetja, za katera je 
obstojala možnost, da so lahko zavezanci za preoblikovanje. 
V dolgotrajnih postopkih preverjanja je bilo ugotovljeno, da 
se mora lastninsko preoblikovati 1.345 podjetij. Z navedenimi 
podjetji je kapitalsko povezanih oziroma kapitalsko odvisnih 
812 podjetij oziroma družb - hčerk, ki se preoblikujejo 
posredno, preko družbe - ma-tere. To pomeni, da se po 
zakonu o lastninskem preoblikovanju preoblikuje nepo- 
sredno ali posredno 2.157 podjetij. Znesek družbenega kapi- 
tala pa bi po oceni dosegel vrednost 817.141 milijonov tolar- 
jev oziroma 13.361 milijonov DEM, preračunano v DEM po 
srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 1.1.1993. 

V letu 1994 problem nelikvidnosti ni bil nič manj pereč kot leto 
poprej, celo obratno. Lahko bi celo trdili, da je problem 
nelikvidnosti iz leta v leto večji. O tem nas prepriča že poda- 
tek, da je bilo še v letu 1991 med vsemi delujočimi podjetji na 
področju gospodarstva 6,0% takih, ki so imela žiro račun 
v povprečju na mesec blokiran več kot 5 dni, v letu 1993 že 
8,8%, v letu 1994 pa je bilo celo že 9,6 % vseh delujočih 
podjetij z blokiranim žiro računom. 

Povprečni znesek blokacij pa se je povečal od 6.018 milijonov 
tolarjev v letu 1991, na 37.570 milijonov tolarjev v letu 1993 in 
na 45.277 milijonov tolarjev v letu 1994. O vseh teh podatkih 
Agencija mesečno obvešča, saj vodi natančno evidenco vseh 
pravnih oseb iz področij gospodarstva in negospodarstva, ki 
imajo v posameznem mesecu žiro račun blokiran več kot 
5 dni. Poleg zbirnih podatkov o številu podjetij, ki so imela 
v posameznem mesecu žiro račun blokiran več kot 5 dni, 
skupnem znesku blokacij in številu delavcev, zaposlenih v teh 
podjetjih za raven celotne države, lahko zato Agencija še 
s posebnim mesečnim poročilom, v katerem so bile poimen- 
sko naštete vse pravne osebe s področja gospodarstva in 
negospodarstva, nudi najbolj podrobne in sveže informacije 
o gibanju nelikvidnosti v državi. V vsaki tovrstni informaciji še 
posebej opozarja na razsežnosti nelikvidnosti med podjetji 
v zasebni lasti. Upoštevati je, da je med 3.563 podjetji, ki so 
imela v letu 1994 v poprečju blokiran žiro račun več kot 5 dni, 
kar 2.740 podjetij v zasebni lasti, poprečni znesek blokacij Pa 

je že tudi dosegel kar lepo številko, 11.534 milijonov tolarjev. 
Po novem zakonu o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji 
Agencija ne vlaga več prijav za uvedbo stečajnega postopka, 
predlaga le uvedbo postopkov za prisilno poravnavo in to le 
za podjetja, ki imajo še družbeni kapital, ne pa več za podjetja 
v zasebni lasti. 
Pa tudi sicer je Agencija precejšno pozornost namenila infor- 
miranju o poslovanju zasebnih podjetij. Na podlagi podatkov 
računovodskih izkazov za leto 1993 izgrajene informacije so 
temeljile predvsem na prikazu doseženega poslovnega izida 
(v letu 1993 so zasebna podjetja »ustvarila« 38,3% akumula- 
cije celotnega gospodarstva Slovenije), kasnejše informacije 
pa so govorile predvsem o obsegu zasebnih podjetij, njihovi 
poslovni dejavnosti ter njihovih problemih z likvidnostjo. Upo- 
števati je, da je bilo 31.12.1994 v gospodarstvu Slovenije 
registriranih že 39.326 podjetij v zasebni lasti, od tega jih je 
v letu 1994 delovalo (imelo promet na žiro računu) 33.215. 
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Informacije na podlagi računovodskih izkazov pravnih oseb 
s področja gospodarstva za leto 1993 so bile v letu 1994 
pripravljene dvakrat, prvič, po podatkih računovodskih izka- 
zov za leto 1993, izdelanih še v skladu z zakonom o računo- 
vodstvu in drugič, po podatkih računovodskih izkazov za leto 
1993, izdelanih v skladu s slovenskimi računovodskimi stan- 
dardi. Medtem, ko je bil osnovni namen prve informacije 
razčlenitev doseženega poslovnega izida in sprememb v pre- 
moženju in virih premoženja slovenskega gospodarstva, pa je 
bil namen druge informacije predvsem prikazati, kako se je 
prevrednotenje računovodskih evidenc zaradi uskladitve 
s slovenskimi računovodskimi standardi odrazilo na premože- 
nju in virih premoženja ter poslovnemu izidu slovenskega 
gospodarstva. Vse te informacije so bile narejene tako za 
raven celotne države kot za raven večine takratnih občin. Iz 
obeh tovrstnih informacij za raven celotne države le nekaj 
ugotovitev: poslovni izid, ki ga je slovensko gospodarstvo 
izkazalo v letnih obračunih za leto 1993, je ugodno presenetil, 
bil je sicer še vedno - peto leto zapored - v rdečih številkah, 
vendar so odhodki »le« za 1,3% presegli prihodke (leto poprej 
za 4,7%). Negativna razlika med prihodki in odhodki je Izvirala 
v celoti iz finančnih razmerij, saj so podjetja ugotovila pozi- 
tivno razliko med poslovnimi prihodki in poslovnimi odhodki 
in pozitivno razliko med izrednimi prihodki in izrednimi 
odhodki. Gospodarstvo je ugotovilo 44.474 milijonov tolarjev 
akumulacije in 115.943 milijonov tolarjev izgube, ob tem pa ni 
ohranilo realne vrednosti trajnega kapitala; če bi jo, bi bila 
izguba večja. 

Uskladitev postavk bilanc stanja s slovenskimi računovod- 
skimi standardi se je na izkazovanje vrednosti premoženja in 
virov premoženja v splošnem pozitivno odrazila, knjigovod- 
ska vrednost premoženja se je po opravljenem prevrednote- 
nju povečala za 6%, na strani virov financiranja premoženja 
pa je bil največjih sprememb deležen trajni kapital, saj se je 
povečal kar za 9,1%. Poslovni izid gospodarstva je tudi po 
uskladitvi ostal negativen, akumulacija se je skorajda podvo- 
jila, izguba pa je za polovico večja od izgube, ugotovljene po 
prvem obračunu. 

Med drugimi informacijami, katerih podlaga so računovodski 
izkazi pravnih oseb, so pomembnejše še informacije o prihod- 
kih, odhodkih, presežku prihodkov nad odhodki oziroma 
izgubi v poslovanju pravnih oseb s področja negospodarstva. 
Tovrstne informacije so bile izdelane za leto 1993 in za prvo 
Polletje leta 1994, za raven celotne države in za raven nekate- 
rih občin. 

Med informacijami, ki so jim podlaga podatki evidenc plačil- 
nega prometa Agencije, je predvsem poznana mesečna publi- 
kacija »Tekoči gospodarski pregled«. V tej publikaciji so 
Podatki s komentarjem o plačah, o obsegu investicijske 
Porabe, o vplačilih javnofinančnih prihodkov, o nelikvidnosti 
itd. 

III. NALOGE PLAČILNEGA PROMETA 

V letu 1994 je Agencija vodila žiro račune za 63.785 pravnih 
oseb, to je za 4.117 ali 6,5% več kot v letu 1993. V tem letu je 
Agencija odprla račune predvsem novoustanovljenim gospo- 
darskim družbam in zavodom. Poleg žiro računov je Agencija 
vodila za pravne osebe še 6.036 drugih računov, 62,3% manj 
kot v letu 1993. To so računi delov pravnih oseb in njihovih 
poslovnih enot ter računi izločenih sredstev. Zmanjšanje šte- 
vila teh računov je posledica zaprtja računov izločenih sred- 
stev, ker pravne osebe niso več dolžne izločati denarnih 
sredstev na posebne račune pri Agenciji. Pravne osebe so 
v letu 1994 zaprle vse račune sredstev skupne porabe in 
nekatere druge račune izločenih sredstev. Za zbiranje in raz- 
porejanje javnofinančnih prihodkov pa je Agencija vodila 
8-238 prehodnih računov, 2,1% več kot v letu 1993. 

Poleg števila žiro računov, se je v letu 1994 povečal tudi fizični 
obseg negotovinskega plačilnega prometa v Agenciji. Agen- 
cija je obdelala 137 milijonov plačilnih nalogov ali 520 tisoč 
plačilnih nalogov dnevno. Število obdelanih plačilnih nalogov 
ie bilo za 9,6% večje kot v letu 1993. V letu 1993 pa je bilo za 

13,6% večje kot v letu prej. Večji obseg negotovinskega plačil- 
nega prometa je predvsem posledica vključevanja novousta- 
novljenih, večinoma manjših, pravnih oseb v plačilni promet. 
Posledica tega je večje število plačilnih nalogov z manjšimi 
zneski. 

V povprečju je Agencija vsa plačila med dolžniki in upniki 
v letu 1994 opravila v istem dnevu, enako kot leto poprej. 

Obratno kot obseg negotovinskega plačilnega prometa pa se 
obseg gotovinskega plačilnega prometa v Agenciji v zadnjih 
letih zmanjšuje. V letu 1994 je Agencija preštela 502 milijona 
bankovcev ali 7,0% manj kot v letu 1994, v letu 1993 pa 10,7% 
manj kot leto prej. Preštela je tudi 29 milijonov kovancev, 
52,4% manj kot v letu 1993. 

Agencija je v letu 1994 začela opravljati klirinško poravnavo 
borznih poslov med člani Ljubljanske borze vsak dan. V letu 
1993, ko je tovrstno storitev vpeljala, pa jo je opravljala le 
dvakrat tedensko. 

Tako kot v letu 1993 je Agencija tudi v letu 1994 dnevno 
zagotavljala podatke za večerni medbančni denarni trg, na 
katerem je sodelovala tudi Banka Slovenije. 

Na podlagi posebno izdelanega sistema poročanja, je Agen- 
cija Banki Slovenije za potrebe monetarnega načrtovanja tudi 
v letu 1994 dnevno poročala o stanju in gibanju denarnih 
sredstev na računih bank in na računih njihovih deponentov 
ter na računih gotovine pri Agenciji. Poročanje je potekalo po 
zaključku dnevnega plačilnega prometa z neposredno raču- 
nalniško povezavo med Agencijo in Banko Slovenije. 
Mesečno pa je Agencija poročala Banki Slovenije o prometu 
in stanju denarnih sredstev na vseh računih pri Agenciji. 

Poleg rednih dnevnih in mesečnih poročil ter evidenc, ki jih je 
Agencija vpeljala v zadnjem trimesečju 1993 (struktura plačil 
pravnih oseb po določenih zneskovnih razredih in po posa- 
meznih drugih obeležjih - vrsti pravnih oseb, območjih 
podružnic Agencije, itd.) je Agencija v letu 1994 za potrebe 
Banke Slovenije vpeljala še dodatne evidence: evidenco 
o opravljenem plačilnem prometu med deponenti istih bank 
in deponenti različnih bank, evidenco o največjih transaktor- 
jih v plačilnem prometu in druge evidence. 

Agencija že peto leto organizira in opravlja obvezne večstran- 
ske pobote obveznosti in terjatev med pravnimi osebami. Tudi 
v letu 1994 je opravila 12 tovrstnih pobotanj. V posameznem 
pobotnem krogu je prijavilo svoje obveznosti v pobotanje 
povprečno 3.450 pravnih oseb, ki so v vseh pobotnih krogih 
skupaj prijavile 680.782 milijonov tolarjev obveznosti. Pri tem 
je bilo pobotanih 114.846 milijonov tolarjev ali 16,9 % obvez- 
nosti, prijavljenih v pobotanje. Ker je Agencija pri inšpiciranju 
finančno-materialnega poslovanja ugotovila, da nekatera 
podjetja in zavodi pri obveznih večstranskih pobotanjih dose- 
gajo prihodke od provizij, je opravila inšpekcijske preglede 
pri 11 podjetjih. Ugotovila je, da so v večstransko pobotanje 
prijavljala fiktivne obveznosti in na tej podlagi neupravičeno 
sprožile pobotne verige in neupravičeno realizirale prihodke. 

Z ugotovitvami je Agencija seznanila Ministrstvo za finance, 
hkrati pa predlagala, da Vlada Republike Slovenije odloči 
o nadaljnjem opravljanju večstranskih pobotanj. Agencija je 
Državni zbor in Vlado tudi opozorila na določbo Zakona 
o Agenciji, po kateri naj bi Vlada na novo predpisala tovrsten 
obvezen način poravnavanja medsebojnih obveznosti pravnih 
oseb. 

Ker Agencija opravlja plačilni promet še vedno s pomočjo 
starega računalniškega informacijskega sistema, zgrajenega 
v bivši SFRJ, je imela tudi v letu 1994 velike težave pri 
njegovem izvajanju. Dnevno so bili v podružnicah Agencije 
zastoji v računalniški obdelavi podatkov plačilnega prometa. 
Posebej veliki problemi so bili z računalniškim centrom 
v podružnici Agencije v Ljubljani, ki opravlja obdelave podat- 
kov za podružnico Ljubljana in centralo, hkrati pa je teleko- 
munikacijsko vozlišče za prenos podatkov plačilnega pro- 
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meta med vsemi podružnicami Agencije v državi. Računalni- 
ški sistem v podružnici Agencije v Ljubljani zaradi svoje 
dotrajanosti in premajhne zmogljivosti že nekaj časa ne zago- 
tavlja zanesljivega delovanja. Zato je Agencija v letu 1994 le 
z izjemnimi napori delavcev in strogimi organizacijskimi 
ukrepi zagotavljala pravilen in dnevno ažuren plačilni promet. 
Vpeljala je stalno, dežurstvo strokovnih delavcev Agencije, 
pogoste preventivne preglede računalniške opreme in takojš- 
nje posredovanje vzdrževalcev računalniške opreme v prime- 
rih okvar oziroma zastojev. Kljub temu je bilo v letu 1994 
v podružnicah Agencije 32 takšnih zastojev v računalniški 
obdelavi podatkov, ki so vplivali na poznejši zaključek dnev- 
nega plačilnega prometa, kot je predpisan, ne samo v podruž- 
nicah Agencije, ampak tudi v bankah in v Banki Slovenije. Ti 
zastoji so vplivali tudi na poznejše jutranje informiranje prav- 
nih oseb o opravljenem plačilnem prometu. 

Izhajajoč iz zakonske odgovornosti za opravljanje dnevno 
ažurnega, učinkovitega, gospodarnega plačilnega prometa 
z uporabo tehnoloških oblik in načinov plačevanja, ki omogo- 
čajo najhitrejše gibanje denarnih sredstev med udeleženci 
v plačilnem prometu (85. člen zakona o SOK), je Agencija 
konec leta 1992 sprejela odločitev o celoviti posodobitvi 
strojne, komunikacijske in programske računalniške opreme. 
Na tej podlagi je pristopila k uresničevanju projekta, ki ga je 
poimenovala modernizacija plačilnega prometa. Uresničeva- 
nje projekta oziroma njegovo vsebinsko in tehnološko zas- 
novo je spremljal poseben projektni svet, ustanovljen v ta 
namen iz predstavnikov pomembnejših državnih institucij 
(Banka Slovenije, Ministrstvo za finance, Združenje bank. 
Gospodarska zbornica) in predstavnikov udeležencev v plačil- 
nem prometu, to je bank in podjetij. S projektom je bil sezna- 
njen tudi nadzorni odbor, ki ga je imenovala v letu 1993 Vlada 
Republike Slovenije z namenom nadziranja priprave projek- 
tov davčne administracije in plačilnih sistemov in ga je vodil 
minister za finance. Projekt modernizacije plačilnega pro- 
meta izvajajo strokovnjaki Agencije in podjetja Hermes Soft- 
Lab, ki mu je bil leta 1992 poverjen celoten razvoj in nadzor 
nad uresničevanjem projekta, poleg tega je podjetje prevzelo 
tudi izdelavo najpomembnejših računalniških programskih 
rešitev oz. podsistemov. 

V letih 1992 in 1993 je bil v okviru projekta modernizacije 
plačilnega prometa pripravljen pretežni del vsebinskih, tehno- 
loških in tehničnih rešitev, nabavljena je bila večina strojne in 
komunikacijske računalniške opreme, izbrana so bila najso- 
dobnejša orodja za upravljanje s podatki in izdelana temeljna 
programa za nadzor transakcij plačilnega prometa in za zane- 
sljiv prenos sporočil. V letu 1994 pa je bila nabavljena preo- 
stala načrtovana strojna in komunikacijska računalniška 
oprema, intenzivno pa je potekalo tudi delo na izdelavi posa- 
meznih programskih računalniških rešitev. 

S ciljem čimbolj učinkovitega dela na projektu modernizacije 
plačilnega prometa je Agencija v začetku leta 1994 oblikovala 
tudi nov organizacijski del - sektor za razvoj informacijskega 
sistema. Na ta način je razdelila naloge s področja računalni-1 

štva na naloge za opravljanje tekočega dnevnega plačilnega 
prometa in naloge v zvezi z uresničevanjem projekta moderni- 
zacije plačilnega prometa. 

V maju 1994 pa je Agencija po podrobni analizi težav pri 
izvajanju dnevnega plačilnega prometa in stanja pri uresniče- 
vanju projekta modernizacije plačilnega prometa pripravila 
»Temeljne podlage in časovni načrt uvajanja projekta moder- 
nizacije plačilnega prometa v pcskusno uporabo«. V njem je, 
zaradi nujnosti čimhitrejše zamenjave obstoječe računalniške 
opreme določila roke za izdelavo in postopen začetek testira- 
nja posameznih uporabniških programskih podsistemov in 
njihovo vpeljavo v poskusno uporabo. Pri tem se je odločila, 
da bo projekt izpeljala v dveh stopnjah namesto v eni, kot je 

v začetku načrtovala. V prvi stopnji bo zamenjana le strojna 
ter programska računalniška oprema, ne bo pa vpeljana 
nobena večja vsebinska sprememba v izvajanje plačilnega 
prometa. 
Prvotno so bile namreč v projektu predvidene tudi določene 
vsebinske spremembe v opravljanju plačilnega prometa. Pro- 
jekt je temeljil na možnosti, da ima vsaka pravna oseba lahko 
toliko žiro računov kot ima bank pri katerih deponira dnevno 
prosta sredstva na žiro računu. To bi omogočilo, da bi bile 
banke med dnem neposredno povezane z informacijskim 
sistemom Agencije in sproti spremljale spremembe v stanju 
sredstev na žiro računih svojih deponentov. Ker do sprejema 
zakona o Agenciji (20.8.1994) uvedba več žiro računov ni bila 
mogoča, Banka Slovenije pa ni želela dati predhodnega 
soglasja k takim rešitvam, je bilo potrebno sprejeti odločitev 
o dvostopenjskem uresničevanju projekta. S to odločitvijo pa 
so bile v drugo stopnjo uresničevanja projekta prenesene tudi 
nekatere druge v začetku predvidene spremembe, kot so; 
nova številčna sestava računov plačilnega prometa, novi 
obrazci plačilnega prometa itd. 

Težave nastale pri uvajanju prvih podsistemov v vzporedno 
uporabo (hkrati z dvema različnima delujočima računalni- 
škima sistemoma, na katerih temelji sedanji plačilni promet) 
pa so konec leta 1994 že pokazale, da bo pri uresničevanju 
časovnega načrta uvajanja projekta v poskusno obdelavo 
nastala vsaj šestmesečna zamuda. S problemi je Agencija 
seznanila projektni svet, svet SDK in svet Agencije. Kljub temu 
Agencija načrtuje, da bo prva stopnja modernizacije plačil- 
nega prometa končana v letu 1995. Druga stopnja pa bo lahko 
uresničljiva sredi leta 1996, če bo za to dano soglasje pristoj- 
nih organov in institucij. Z uresničitvijo druge stopnje moder- 
nizacije plačilnega prometa bi bile bankam z nadaljnjim izva; 
janjem domačega plačilnega prometa v nebančni inštituciji 
zagotovljene enake informacije, kot če bi pravne osebe inici- 
rale oziroma opravljale svoja plačila neposredno prek bank. 

Ob izvajanju dnevnega'plačilnega prometa in uresničevanju 
projekta modernizacije plačilnega prometa pa je Agenciji 
v avgustu 1994 začela pripravljati tudi nova navodila z* 
celotno opravljanje plačilnega prometa. Po Zakonu o Agenciji 
mora Agencija najpozneje v šestih mesecih po uveljavita 
Zakona opraviti z Banko Slovenije potrebne uskladitve izved- 
benih predpisov s področja plačilnega prometa. Izdelati mora 
navodila o enotnem načinu in postopku opravljanja plačil- 
nega prometa ter enotni metodologiji dela nosilcev plačilnega 
prometa, o vrstah računov, načinu in pogojih, pod katerim' 
pravne osebe odpirajo in zapirajo račune pri Agenciji, o vse- 
bini in načinu vodenja plana računov za opravljanje plačil- 
nega prometa prek Agencije ter o vsebini in načinu vodenja 
registra imetnikov računov. 

Priprava teh navodil zahteva obsežno strokovno delo. Upošte- 
vati je namreč treba, da so bila v letu 1994 veljavna navodila za 

opravljanje plačilnega prometa še vedno predpisana in objav- 
ljena v številnih Uradnih listih (SFRJ in RS), Uradnih glasili'' 
ter okrožnicah (SDK Jugoslavije in SDK Republike Slovenije) 
V ta navodila je treba vključiti sedanji način in postopa 
opravljanja plačilnega prometa ter vse tiste sodobnejše reš1' 
tve, predvidene v projektu modernizacije, ki jih bo moč vpe' 
Ijati ob uveljavitvi navodil. 

Do konca leta 1994 je Agencija poslala Banki Slovenji0 

v soglasje štiri predloge navodil, in sicer: predlog Navodil* 
o obliki, vsebini in uporabi obrazcev za oprav- Ijanje plač"' 
nega prometa prek Agencije, predlog Navodila o vsebini in 

načinu vodenja plana računov za opravljanje plačilnega pr°' 
meta prek Agencije, predlog Navodila o vsebini in način" 
vodenja registra imetnikov računov pri Agenciji in predlo!! 
Navodila za predložitev in prevzem podatkov s plačilnih nal°" 
gov v računalniški obliki. 
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