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Predlog zakona o 

GOSPODARJENJU S POČITNIŠKIMI 

KAPACITETAMI SLOVENSKIH ŽELEZNIC 

- EPA 1204 - hitri postopek 

Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
(Ur. I. 40/93 in 80/94) pošiljam podpisani poslanec v obrav- 
navo in sprejem 

PREDLOG ZAKONA O GOSPODARJENJU S POČITNI- 
ŠKIMI KAPACITETAMI SLOVENSKIH ŽELEZNIC. 

Na podlagi 201. člena Poslovnika Državnega zbora predla- 
gam, da se zakon obravnava in sprejme po hitrem 

postopku. Hitri postopek bi omogočil, da bi bil zakon 
sprejet in uveljavljen še pravočasno v letu 1995, s čemer bi 
bil do konca tega leta urejen prenos počitniških kapacitet. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora bom pri obravnavi zakona v Državnem zboru in pri 
delu njegovih organov sodeloval kot predlagatelj Jurij 
Malovrh. 

Jurij Malovrh, I. r. 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 21. decembra 
1993 sprejel Zakon o načinu opravljanja in financiranja pro- 
meta na obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in last- 
ninskem preoblikovanju javnega podjetja Slovenske želez- 
nice, ki je začel veljati 31. decembra 1993. Zakon v poglavju 
VI. LASTNINSKO PREOBLIKOVANJE v 19. členu določa, da 
javno podjetje iz 15. člena tega zakona, to je Slovenske 
železnice d.d., gospodari in opravlja dejavnost s sredstvi, ki so 

- na dan uveljavitve tega zakona pripadala Slovenskim železni- 
cam, razen počitniških kapacitet, v 20. členu citiranega 
zakona pa je določeno, da se na javno podjetje iz 15. člena 
tega zakona, to je na Slovenske železnice d.d., prenesejo vsa 
sredstva razen počitniških kapacitet, ki so na dan uveljavitve 
tega zakona pripadala javnemu podjetju Slovenske železnice, 
SŽ-Podjetju za vzdrževanje železniških vozil Ljubljana-Mo- 
ste, SŽ-Podjetju za vzdrževanje železniških vozil Ljubljana- 
-Šiška, SŽ-Podjetju za vzdrževanje železniških vozil Divača, 
SŽ-Podjetju za vzdrževanje železniških vozil Maribor, 
SŽ-Podjetju za vzdrževanje železniških vozil Dobova in 
SŽ-Podjetju za vzdrževanje železniških vozil Ptuj. (Našteta 
vzdrževalna podjetja so bila preoblikovana v SŽ-Centralne 
delavnice Ljubljana d.o.o.). 

Glede sredstev počitniških kapacitet, ki so bila po citiranem 
zakonu izvzeta iz lastninskega preoblikovanja, je Vlada Repu- 
blike Slovenije na svoji 98. seji 4. avgusta 1994 sprejela sklep 
štev. 023-03/94-6/1-8, s katerim je določila, da javno 
podjetje Slovenske železnice d.d. upravlja z izločenim kapita- 
lom, to je s počitniškimi kapacitetami v skupni vrednosti 
624.459.148,60 SIT, dokler ne bo določen lastnik izločenega 
družbenega kapitala. Omenjeni sklep Vlade Republike Slove- 
nije rešuje zgolj vprašanje upravljanja s temi počitniškimi 
kapacitetami in to začasno, dokler ne bo znan njihov lastnik. 

S tem ostaja nerešeno vprašanje vseh investicij v obstoječe in 
delno dotrajane kapacitete in vseh novih investicij. 

Skupna vrednost teh sredstev znaša 624.459.148,60 SIT. Dej- 
stvo je, da bi, če bi ob izteku leta 1995 te počitniške kapacitete 
ne dobile lastnika, v celoti prešle na sklad Republike Slovenije 
za razvoj, ki bi z njimi lahko prosto razpolagal, ne glede na 
naravo tega premoženja. Zato je po mnenju zaposlenih v Slo- 
venskih železnicah d.d. in SŽ-Centralnih delavnicah Ljub- 
ljana d.o.o. potrebno določiti lastnika, ki bi zastopal njihove 
interese pri gospodarjenju s tem premoženjem. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Predloženi zakon zagotavlja delavcem Slovenskih železnic 
d.d. in SŽ-Centralnih delavnic d.o.o. gospodarjenje s počitni- 
škimi kapacitetami, ki so jih zaposleni teh družb soustvarili. 
Gospodarjenje s temi počitniškimi kapacitetami bo osnovano 
na načelih delovanja gospodarskih družb z zagotavljanjem 
pravic zaposlenih po Zakonu o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju (Ur.l. RS, št. 42/93). 

FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Predloženi zakon ne bo imel za posledico obremenitev sred- 
stev državnega proračuna. 

BESEDILO ČLENOV 

»l.člen 

Sredstva počitniških kapacitet, ki z uveljavitvijo Zakona 
o načinu opravljanja in financiranja prometa na obstoječi 

3 poročevalec, št. 36 



železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem preoblikova- 
nju javnega podjetja Slovenske železnice (Ur l. RS, št. 71/93) 
po 19. in 20. členu tega zakona niso bila prenešena na javno 
podjetje iz 15. člena citiranega zakona, se z dnem uveljavitve 
tega zakona prenesejo na Slovenske železnice d.d., in sicer 
sredstva, ki so pripadala javnemu podjetju Slovenske želez- 
nice Ljubljana, p.o., na SŽ-Centralne delavnice Ljubljana 
d.o.o. in sredstva, ki so pripadala: SŽ-Podjetju za vzdrževa- 
nje železniških vozil Ljubljana- Moste, SŽ-Podjetju za vzdr- 
ževanje železniških vozil Ljubljana-Siška, SŽ-Podjetju za 

vzdrževanje železniških vozil Divača, SŽ--Podjetju za vzdrže- 
vanje železniških vozil Maribor, SŽ-Podjetju za vzdrževanje 
železniških vozil Dobova in SŽ-Podjetju za vzdrževanje želez- 
niških vozil Ptuj. 

2. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Predloženi zakon v 1. členu omogoča nemoteno kontinuiteto 
gospodarjenja s počitniškimi kapacitetami Slovenskih želez- 
nic d.d. in SŽ-Centralnih delavnic Ljubljana d.o.o. s strani 
zaposlenih v teh družbah. 

Za sredstva počitniških kapacitet bi se s prenosom na Sloven- 
ske železnice d.d. in na SŽ-Centralne delavnice Ljubljana 
d.o.o. uveljavil enak režim glede gospodarjenja, kot za ostala 
sredstva, ki jih je ustanovitelj na podlagi 19. in 20. člena 
Zakona o načinu opravljanja in financiranja prometa na 
obstoječi železniški mreži ter reorganizaciji in lastninskem 
preoblikovanju javnega podjetja Slovenske železnice (v nada- 
ljevanju: zakon) prenesel na javno podjetje Slovenske želez- 
nice d.d.. Predlagatelj je pri tem upošteval dejstvo, da se 
pretežni del teh počitniških kapacitet nahaja v Republiki Hrva- 
ški, kar pomeni, da se to premoženje ne more lastniniti po 

Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, prav tako pa ni 
mogoče kakršnokoli razpolaganje s tem premoženjem, ki bi 
pomenilo spremembo lastništva. V danem trenutku pomeni 
predlagana rešitev zagotovilo, da se do dokončne ureditve 
vprašanj glede premoženja slovenskih podjetij v Republiki 
Sloveniji, vrši nemotena namenska uporaba tega premoženja. 

Gospodarjenje s temi sredstvi se že od trenutka njihove izroči- 
tve po zakonu izvaja zgolj s sredstvi uporabnine teh kapacitet, 
kar posledično pomeni nižanje njihovega standarda. Dokler 
ne bo določeno lastništvo teh kapacitet, ne bo podan poslovni 
interes za kakršnakoli vlaganja vanje. 

Na podlagi tega zakona se bo lastnik teh kapacitet odločil za 
najprimernejši način gospodarjenja. 
I/ 2. členu je opredeljen začetek veljavnosti zakona. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 VOJAŠKI DOLŽNOSTI 

- EPA 799 - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 156. seji dne 27. julija 1995 
določila besedilo: 

PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O VOJAŠKI DOLŽNOSTI, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo in sprejem na podlagi 
stališč in sklepov 30. seje Državnega zbora Republike 
Slovenije z dne 21/4.-1995 in 187, člena poslovnika Držav- 
nega zbora Republike Slovenije za 35. sejo Državnega 
zbora v septembru 1995. 

Hkrati pošilja v obravnavo in sprejem amandmaje Vlade 
Republike Slovenije k predlogu zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti - druga obrav- 
nava. 

Vlada Republike Slovenije predlaga, da se navedeni zakon 
uvrsti na 35. sejo Državnega zbora v septembru 1995 
v skladu z odločitvijo Ustavnega sodišča RS št. U-l-48/94 
z dne 25/5-1995, s katero je Ustavno sodišče naložilo 
Državnemu zboru Republike Slovenije, da institut ugovora 
vesti vojaški dolžnosti, uskladi z ustavo Republike Slove- 
nije do 1. oktobra 1995. 
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: 

- Jelko KACIN, minister za obrambo, 
- Miran BOGATAJ, državni sekretar v Ministrstvu za 
obrambo. 

1. člen 

V tretjem odstavku 4. člena zakona o vojaški dolžnosti (Ur. I. 
RS. št. 18/91) se za besedami »ko opravi civilno službo« doda 
besede: 

»oziroma opravi obvezno usposabljanje za zaščito in reše- 
vanje«. 

2. člen 

Spremeni se 6. člen tako. da se glasi: 

»Vojaški obvezniki imajo med opravljanjem vojaške službe 
pravico do nemotenega izpovedovanja svoje vere. Po svoji 
volji se lahko udeležujejo verskih obredov v prostem času in 
ko ne opravljajo nalog v zvezi z vojaško službo, zaradi katerih 
nimajo pravice do izhoda iz poveljstva, enote ali zavoda. 

Minister za obrambo predpiše postopek za uresničevanje 
pravic iz prejšnjega odstavka in dolžnosti poveljnikov v zvezi 
s tem.« 

3. člen 

V drugem odstavku 7. člena se spremeni besedilo prvega 
stavka tako, da se glasi: 

»Vojaško evidenco vseh vojaških obveznikov z območja 

občine vodi pristojna organizacijska enota Ministrstva za 
obrambo (v nadaljnjem besedilu upravni organ, pristojen za 
obrambne zadeve), po kraju njihovega stalnega prebivališča«. 

4. člen 

Spremeni se 8. člen tako, da se glasi: 

»V vojaški evidenci se o vojaškem obvezniku vodijo osebni 
podatki določeni z zakonom ter podatki o naboru, služenju 
vojaškega roka, služenju v rezervni sestavi, vojaško strokov- 
nem usposabljanju, podelitvi čina, povišanju oziroma odv- 
zemu čina, priznanjih in odlikovanjih, dolžnosti v vojski, 
o kaznovanosti ter bivanju v tujini nad tri mesece. 

Podatke iz vojaške evidence poleg Ministrstva za obrambo 
hranijo in uporabljajo vojaška poveljstva in enote za vojaške 
obveznike, ki so pri njih v vojaški službi ali imajo pri njih vojni 
razpored ter gospodarske družbe, zavodi in druge organiza- 
cije za državljane, ki pri njih opravljajo nadomestno civilno 
službo oziroma se usposabljajo za zaščito in reševanje 
v skladu s tem zakonom. 

Ministrstvo za notranje zadeve hrani in uporablja podatke za 
vojaške obveznike, ki se usposabljajo oziroma so razporejeni 
v rezervno sestavo policije. 

Podatki iz vojaške evidence se uničijo po poteku 10 let, ko 
državljanu preneha vojaška dolžnost«. 
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5. člen 14. člen 

V prvem odstavku 10. člena se črta na koncu besedila pika in 
doda besede: »ali obveznega usposabljanja za zaščito in 
reševanje«. 

6. člen 

V 11. členu se črta četrti odstavek. 

7. člen 

V 15. členu se črta tretji odstavek. 

8. člen 

Spremeni se drugi odstavek 16. člena tako, da se glasi: 

»Na naboru naborna komisija izbere tudi nabornike, ki se 
bodo usposabljali za opravljanje nalog v rezervni sestavi poli- 
cije v skladu z zakonom.« 

9. člen 

V 19. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi: 

»Med trajanjem naborne dolžnosti se izberejo tudi kandidati 
za šolo častnikov vojne sestave na podlagi njihovega so- 
glasja. 
Nabornike iz prejšnjega odstavka izbere komisija, ki jo ime- 
nuje Ministrstvo za obrambo«. 

10. člen 

V 23. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi: 
»Vojaški rok se služi v vojaških enotah praviloma tako, da 
vojaki temeljno usposabljanje opravijo v učnih centrih, drugi 
del usposabljanja pa v bojnih enotah. 

Temeljno usposabljanje za določene vojaške evidenčne dolž- 
nosti se lahko izvaja tudi izven učnih vojaških centrov. 

Programe usposabljanja iz prejšnjega odstavka predpisuje 
minister za obrambo.« 

11. člen 

Črta se 24. člen. 

12. člen 

V prvem odstavku 25. člena se spremeni besedilo tako, da se 
glasi: 

»Naborniki, ki imajo ustrezno šolsko izborazbo in izpolnjujejo 
druge pogoje, določene za šolanje častnikov vojnih enot, 
lahko služijo vojaški rok v šoli za častnike vojne sestave. 
Njihove posebne pravice določajo predpisi o vojaški službi.« 

V drugem odstavku se besede »gojence šol za rezervne čast- 
nike« nadomestijo z besedami »šolo za častnike vojne se- 
stave«. 

13. člen 

V 26. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi: 

»Šteje se, da je vojaški rok opravil tudi vojaški obveznik: 
1. ki je končal šolo za notranje zadeve, ki traja najmanj dve 
leti; 
2. ki je končal študij obramboslovja in opravil predpisano 
stažiranje v vojaških enotah, najkasneje do konca septembra 
koledarskega leta, v katerem dopolni 27. leto starosi.« 
3. ki je končal usposabljanje za opravljanje nalog v rezervni 
sestavi policije v skladu z zakonom in v dolžini, ki ni krajša od 
vojaškega roka določega s tem zakonom«. 

V 30. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

»Pod pogoji iz prejšnjega odstavka je služenja vojaškega roka 
oproščen tudi državljan Republike Slovenije, ki ima tudi 
državljanstvo druge države in ima v drugi državi tudi stalno 
prebivališče.« 

15. člen 

V 38. členu se doda tretji in četrti odstavek, ki se glasita: 

»Ugovor vesti vojaški dolžnosti pod pogoji iz prvega in preš- 
njega odstavka lahko uveljavlja tudi vojaški obveznik med 
služenjem ali po služenju vojaškega roka v skladu s tem 
zakonom. Državljan, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški 
dolžnosti po odsluženem vojaškem roku, je dolžan opraviti 
tridesetdnevno usposabljanje za opravljanje nalog zaščite in 
reševanja. 

Program usposabljanja za opravljanje nalog zaščite in reševa- 
nja iz prejšnjega odstavka, predpiše minister, pristojen za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami«. 

16. člen 

V prvem odstavku 41. člena se besedilo spremeni tako, da se 
glasi: 

»Civilna služba kot nadomestilo vojaškemu roku se izvršuje 
v civilni zaščiti ali v drugih silah za zaščito, reševanje in 
pomoč ter v službah in organizacijah, ki opravljajo reševalno, 
humanitarno ali drugo dejavnost v sistemu varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami. Te službe in organizacije 
določi minister, pristojen za upravo, po njihovem predhod- 
nem soglasju.« 

17. člen 

V 42. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi: 

»Nabornik, ki želi uveljavljati ugovor vesti vojaški dolžnosti 
zaradi razlogov določenih s tem zakonom, ob pozivu pristoj- 
nega organa na nabor ali obveznosti v zvezi z naborom, vloži 
prošnjo, najkasneje v petnajstih dneh po prejemu poziva, pri 
upravnem organu pristojnem za obrambne zadeve, ki ga vodi 
v vojaški evidenci. 

Vojak, ki služi vojaški rok, lahko vloži prošnjo za priznanje 
ugovora vesti vojaški dolžnosti pri pristojni upravi za 
obrambo. Vojaški obveznik, ki je že odslužil vojaški rok, pa 
prošnjo vloži pri upravnem organu, pristojnem za obrambne 
zadeve, ki ga vodi v vojaški evidenci. 

V prošnji iz prvega in prejšnjega odstavka mora vojaški obvez- 
nik navesti razloge, zaradi katerih prosi za priznanje pravice 
ugovora vesti. Nabornik mora v prošnji navesti tudi ali želi 
vojaški rok služiti brez orožja ali opraviti nadomestno civilno 
službo. V času obravnave prošnje za priznanje pravice ugo- 
vora vesti, vse obveznosti nabornika v zvezi z vojaško dolž- 
nostjo mirujejo. Obravnava prošnje, ki jo vloži vojaški obvez- 
nik med služenjem ali po odsluženem vojaškem roku, ne 
vpliva na izvrševanje obveznosti v zvezi z vojaško dolžnostjo.« 

18. člen 

V tretjem odstavku 43. člena se beseda »nabornika« zamenja 
z besedama »vojaškega obveznika«. 

V četrtem odstavku se spremeni besedilo tako da se glasi: 

»Komisija mora o prošnji odločiti v šestih oziroma v treh 
mesecih, če gre za vojaka med služenjem vojaškega roka, od 
dneva, ko je bila vložena. Pri odločitvi komisija upošteva želje 
prosilca, v kateri službi ali organizaciji želi opraviti nado- 
mestno civilno službo, če je to mogoče. Zoper odločitev 
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komisije lahko prosilec vloži pritožbo v 15 dneh, od dneva, ko 
je prejel odločitev komisije.« 

Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

»Ugovora vesti vojaški dolžnosti ni mogoče priznati tistemu, 
ki ima dovoljenje za nošenje ali posest orožja, ki je bil kazno- 
van zaradi nelegalne posesti orožja ali kaznivo dejanje stor- 
jeno z nasiljem, oziroma tistemu, ki opravlja pridobitno dejav- 
nost, ki je povezana z orožjem.« 

19. člen 

Za prvim odstavkom 45. člena se vstavi nov, drugi odstavek, ki 
se glasi: 

»Državljan, ki mu je priznan ugovor vesti med služenjem 
vojaškega roka in se je odločil za nadomestno civilno službo, 
se odpusti s služenja vojaškega roka in v skladu s prejšnjim 
odstavkom napoti na civilno službo za toliko časa, da skupno 
vojaški rok in civilna služba ne presegata časa iz prvega 
odstavka 22. člena tega zakona « 

Drugi odstavek postane tretji in tretji, četrti odstavek. 

20. člen 

V prvem in drugem odstavku 47. člena se spremeni besedilo 
tako, da se glasi: 

»Državljan, ki opravi civilno službo oziroma trideset dnevno 
obvezno usposabljanje za zaščito in reševanje, se mora v pet- 
najstih dneh po izteku civilne službe oziroma usposabljanja, 
zgiasiti pri upravnem organu, pristojnem za obrambne 
zadeve, ki ga vodi v vojaški evidenci, ki mu v vojaško knjižico 
vpiše, da je opravil civilno službo oziroma predpisano uspo- 
sabljanje in ga izbriše iz vojaške evidence. 

Državljana, ki mu je priznan ugovor vesti vojaški dolžnosti po 
odsluženem vojaškm roku, pošlje pristojni upravni organ, 
pristojen za obrambne zadeve, na trideset dnevno usposablja- 
nje za zaščito in reševanje v ustrezno izobraževalno organiza- 
cijo ter ga nato izbriše iz vojaške evidence. Za napotitev, 
odlaganje, pravice in obveznosti med usposabljanjem za zaš- 
čito in rešvanje se smiselno uporabljajo določbe tega zakona, 
ki urejajo vojaške vaje.« 
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 
»Državljan iz prvega in prejšnjega odstavka se po opravljeni 
civilni službi oziroma usposabljanju za zaščito in reševanje 
razporedi v civilno zaščito ali druge naloge v zaščiti in reše- 
vanju.« 
Tretji odstavek postane četrti odstavek 

21. člen 

V prvem odstavku 49. člena se za besedami »obveznost služe- 
nja vojaškega roka« postavi pika in črta besedilo v nadalje- 
vanju. 

Četrti in peti odstavek se črtata. 

22. člen 

V prvem dstavku 50. člena se črta drugi stavek. 

Črta se drugi odstavek. 

23. člen 
V prvem odstavku 51. člena se na koncu prvega stavka črta 
pika in doda besede: 
»oziroma z vpoklicem v vojaško službo v vojno sestavo Slo- 
venske vojske.« 
Besedilo v nadaljevanju se črta. 
Peti in šesti odstavek se črtata. 

24. člen 

V 52. členu se črtajo tretji, četrti in peti odstavek. 

25. člen 

V 3. točki prvega odstavka 53. člena se črta podpičje in odda 
besede: »oziroma, če ima v času vojaških vaj neodložljiv izpit, 
kolokvij ali drugo neodložljivo šolsko obveznost do nasled- 
njega odpoklica na vojaške vaje.« 

26. člen 

Črta se 55. člen. 

27. člen 

V 57. členu se črtajo besede »rezervnih starešin v organizaci- 
jah zveze rezervnih starešin in drugih organizacijah.« 

28. člen 

V 60. členu se črta drugi odstavek. 
V tretjem odstavku se črta besedi »in drugega«. 

29. člen 

V prvem in drugem odstavku 63. člena se spremeni besedilo 
tako, da se glasi: 
»Odločbo v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti izda 
upravni organ, pristojen za obrambne zadeve, ki izdaja tudi 
odločbe v zvezi z ureditvijo služenja vojaškega roka za vse 
vojake o enotah in zavodih na območju, za katerega je kra- 
jevno pristojen.« 
V četrtem odstavku se črtata besedi »in drugega«. 
Tretji odstavek postane drugi, četrti tretji in peti postane četrti 
odstavek. 

30. člen 

V 66. členu se številka »4000 dinarjev« nadomesti s številko 
30000 tolarjev«, 
Prva in druga točka se spremenita tako, da se glasita: 
»1. če na posamičen ali splošen poziv pristojnega organa brez 
opravičenega razloga ne pride ob določeni uri na določen 
kraj zaradi vpisa v vojaško evidenco, na zdravniški ali drug 
pregled oziroma preiskavo, na nabor, na vojaške vaje ali 
kakšno drugo vojaško obveznost, na katero je klican s posa- 
mičnim ali splošnim pozivom pristojnega organa (peti in šesti 
odstavek 7. člena, prvi odstavek 12. člena, prvi odstavek 51. 
člena, prvi odstavek 64. člena); 
2. če potem, ko se je odzval pozivu, samovoljno predčasno 
zapusti zdravniški ali drug pregled oziroma preiskavo, nabor 
ali vojaške vaje (prvi odstavek 12. člena, prvi odstavek 51. 
člena»;« 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi; 
»Z denarno kaznijo iz prejšnjega odstavka se kaznuje za 
prekršek tudi državljan, ki samovoljno zapusti organizacijo 
v kateri opravlja civilno službo oziroma, če se ne odzove na 
trideset dnevno usposabljanje za zaščito in reševanje ali če 
tako usposabljanje samovoljno zapusti (prvi in tretji odstavek 
41. člena, drugi odstavek 47. člena).« 

31. člen 

V 67. členu se številka »2000 dinarjev« nadomesti s številko 
»30000 tolarjev«. 

V 3. točki se spremeni besedilo tako, da se glasi: 

»3. če se po opravljeni civilni službi oziroma usposabljanju za 
zaščito in reševanje ne zglasi pri pristojnem organu v skladu 
s prvim odstavkom 47. člena«. 

V 4. točki se besedilo spremeni tako, da se glasi: 
»4. če ne pride k sporočitvi vojnega razreda ali če ne prinese 
s seboj osebne ali druge vojaške opreme, kadar je to dolo- 
čeno s pozivom pristojnega organa«. 

5. točka se črta. 
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32. člen 37. člen 

V 68. členu se številka »4000 dinarjev« nadomesti s številko 
»100000 tolarjev«. 
V 2. točki se beseda »tretji« nadomesti z besedo »četrti«. 

33. člen 

V prvem odstavku 69. člena se številka »30000 dinarjev« 
nadomesti s številko »200000 tolarjev«. 

V drugem odstavku se številko »3000 dinarjev« nadomesti 
s številko »50000 tolarjev«. 

34. člen 

V 70. členu se številka »4000 dinarjev« nadomesti s številko 
»50000 tolarjev«. 

35. člen 

Členi 71., 72., 73., 74. in 75. se črtajo. 

36. člen 

Določba tega zakona o napotitvi na služenje vojaškega roka, 
odlaganju in prekinitvi vojaškega roka, pravicah in obvezno- 
stih med služenjem vojaškega roka, o služenju v rezervni 
sestavi, vojaških vajah, odlaganju vaj in pozivanju se smiselno 
uporabljajo tudi za usposabljanje vojaških obveznikov za 
naloge v rezervni sestavi policije, pri čemer upravne zadeve 
opravlja Ministrstvo za notranje zadeve. 

Minister za notranje zadeve predpisuje programe usposablja- 
nja iz prejšnjega odstavka ter ureja druge pogoje za izvajanje 
usposabljanja. 

Vojaški obvezniki,ki so opravili usposabljanje iz prvega 
odstavka tega člena, se praviloma razporedijo v rezervno 
sestavo policije. 

šteje se, da je pooblaščeni zdravnik za ugotavljanje zdrav- 
stvene sposobnosti za vojaško službo, po tem zakonu v svoj- 
stvu osebnega zdravnika, kot ga določajo predpisi o zdrav- 
stvenem varstvu. 

38. člen 

V vseh določbah zakona se besede »republiški upravni organ, 
pristojen za obrambne zadeve« nadomestijo z besedami 
»Ministrstvo za obrambo« v ustreznem sklonu, besede »repu- 
bliški upravni organ« z besedo »ministrstvo« v ustreznem 
sklonu in besede »upravni organ občine, pristojen za 
ubrambne zadeve« pa z besedami »upravni organ, pristojen 
za obrambne zadeve« v ustreznem sklonu. 

V vseh določbah zakona se besede »Predsedstvo Republike 
Slovenije« in besede »Izvršni svet Republike Slovenije« nado- 
mestijo z besedami »Vlada Republike Slovenije« v ustreznem 
sklonu. 

V vseh določbah zakona se črta besede »neposredna vojna 
nevarnost«, »rezervni vojaški uslužbenec«, zveza rezervnih 
vojaških častnikov« in beseda »gojenec«, besedi »oborožene 
sile« se nadomestita z besedama »Slovenska vojska« v ustrez- 
nem sklonu, beseda »podjetje« pa z besedama »gospodarska 
družba« v ustreznem sklonu. 

39. člen 

Čas, ki so ga gojenci vojaških šol pred 25. 6. 1991 prebili 
v vojaški šoli, se šteje za vojaški rok. V vojaški rok se ne šteje 
prvo leto šolanja na srednji vojaški šoli. 

Vojaški obvezniki iz prejšnjega odstavka, ki niso odslužili 
vojaškega roka v dolžini, določeni s tem zakonom, se pošljejo 
na doslužitev, če jim je do konca vojaškega roka ostalo več 
kot trideset dni. 

40. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je opravil prvo obravnavo 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o vojaški dolžnosti na 30. seji in odločil, da je predlog zakona 
primerna podlaga za pripravo predloga za drugo obravnavo. 
Pri pripravi predloga zakona je predlagatelj upošteval sklep 
Državnega zbora in proučil stališča Državnega zbora iz prve 
obravnave zakonskega predloga. Na tej podlagi so izvršene 
naslednje spremembe in dopolnitve v predlogu zakona: 

1. V skladu s splošno pripombo Sekretariata za zakonodajo in 
pravne zadeve Državnega zbora, da je potrebno uskladiti 
terminologijo z že sprejetimi zakoni, je zakonski predlog 
usklajen s terminologijo, ki se uporablja v zakonu o obrambi 
(Ur. I. RS št. 82/94) v 11. in 101. členu. Zato je v predlogu 
zakona dopolnjen 3. člen, dodan 29. člen in dopolnjen 38. 
člen. 

2. Konkretne pripombe Sekretariata za zakonodajne in pravne 
zadeve Državnega zbora so upoštevane v naslednjih do- 
ločbah: 

- popravljen je prvi člen: 

- dopolnjen je prvi odstavek v 4. členu, pri čemer pa predla- 
gatelj meni, da ni ponovno potrebno ponavljati določb 20. 
člena zakona o obrambi, ki ureja zbiranje in varstvo osebnih 
podatkov, ki se vodijo v vojaški evidenci, 21. člena zakona 
o obrambi, ki ureja posredovanje osebnih podatkov in prav 
tako ne 22. člena zakona o obrambi, ki ureja zbiranje osebnih 
podatkov in pravico do vpogleda. Določbe v zakonu 

o obrambi so natančne in jih ni treba ponavljati v zakonu 
o vojaški dolžnosti; 

- v 12. členu je dopolnjen prvi odstavek tako, da so dodani 
tudi drugi pogoji, ki jih morajo izpolnjevati kandidati za šola- 
nje v šoli za častnike vojnih enot. Konkretno te pogoje določa 
minister za obrambo po 64. členu zakona o obrambi; 

- pripombe k 13. členu predlagatelj ni upošteval, ker se 
v policiji v bodoče ne bo več izvajalo služenje vojaškega roka. 
Po 6. členu zakona o obrambi se vojaška dolžnost izvaja samo 
v Slovenski vojski in v enotah za zveze. Usposabljanje v poli- 
ciji se bo izvajalo samo v Slovenski vojski in v enotah za zveze. 
Usposabljanje v policiji se bo izvajalo za opravljanje naloge 
v njeni rezervni sestavi, popolnjevanje rezervne sestave pa na 
podlagi delovne in ne vojaške dolžnosti: 

- dopolnjen je tretji odstavek 17. člena tako, da je v njej 
ponovno povzeta določba, da mora nabornik v prošnji za 
priznanje ugovora vesti vojaški dolžnosti navesti ali želi služiti 
vojaški rok brez orožja ali opraviti nadomestno civilno službo; 

- upoštevana je pripomba glede hrambe osebne oborožitve 
in vojaške opreme doma, z dopolnitvijo 22. člena; 

- predlagatelj ni mogel upoštevati pripombe, da ne bi bilo 
potrebno črtati 71. člena zakona, ki je določal, da se zakon 
uporablja za vse osebe vpisane v vojaško evidenco na 
območju Republike Slovenije. Zakon o vojaški dolžnosti je 
začel veljati v aprilu 1991, ko so bili v vojaško evidenco 
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v Sloveniji vpisani poleg slovenskih državljanov tudi držav- 
ljani drugih takratnih republik bivše Jugoslavije, ki so živeli 
v Sloveniji. V preteklih letih je bilo državljanstvo urejeno in 
državljanske dolžnosti, med katerimi je ena od najpomemb- 
nejših prav vojaška, država lahko nalaga samo svojim držav- 
ljanom. Glede na to so bili iz vojaške evidence črtani vsi tisti, 
ki niso državljani Republike Slovenije; 

- upoštevana je pripomba k 37 členu, ki je določal, da s 1. 1. 
1995 država prevzame pristojnosti občinskih upravnih orga- 
nov, pristojnih za obrambne zadeve, tako, da ta postopek 
poslan že v letu 1994, ko ta vprašanja še niso bila urejena; 

- upoštevane so pripombe h končnim določbam. 

3. Predlagatelj je proučil stališče Državnega zbora, da je 
potrebno vojaškemu obvezniku zagotoviti oziroma omogočiti 
versko oziroma duhovno oskrbo, kjer pa to ni mogoče, je 
potrebno zagotoviti možnost udeležbe pri verskih obredih 
izven vojaških objektov. Glede na določbo 41, člena ustave 
Republike Slovenije, po kateri je izpovedovanje vere svo- 
bodno, je predlagatelj dopolnil 2. člen predloga zakona, ki 
povzema obstoječi izvršilni predpis glede izpovedovanja vere 
in udeležbe pri verskih obredih. Glede na to, da v naši državi 
obstaja več verskih skupnosti, je stališče Državnega zbora 
možno uveljaviti le tako, da se vojaški obvezniki v prostem 
času lahko udeležujejo verskih obredov in podobno. Natanč- 
neje naj bi se ta pravica vojaških obveznikov uredila s podza- 
konskim predpisom. 

4. Predlagatelj je proučil tudi možnost, da bi se podaljšal za 
nabornike rok, v katerem lahko vložijo prošnjo za priznanje 
ugovora vesti vojaški dolžnosti. V obstoječem zakonu o voja- 
ški dolžnosti je določba (64. člen zakona), da se posamičen 
poziv pošilja vojaškemu obvezniku najpozneje 30 dni pred 
dnevom, ki je določen za izvrševanje obveznosti z zvezi z voja- 
ško dolžnostjo. To velja tudi za nabor. Zato je skladno z zako- 
nom o upravnem postopku (Ur. I. SFRJ št. 47/86) upoštevan 
splošni rok 15 dni za vložitev prošnje za priznanje ugovora 
vesti vojaški dolžnosti. Tega roka ni motno, niti smiselno 
podaljševati, ker je potrebno zagotoviti načrtno opravljanje 
nabora. Poleg tega se s spremembami zakona, v skladu 
z ustavo, uvaja možnost uveljavljanja ugovora vesti vojaški 
dolžnosti ves čas trajanja vojaški dolžnosti (od naborne 
obveznosti do zgornje starostne meje za služenje v rezerevni 
sestavi). 
5. Predlagatelj je proučil tudi stališče, da se prouči skrajšanje 
roka za odločanje o prošnji za priznanje ugovora vesti vojaški 
dolžnosti za državljane, ki službijo vojaški rok. V prvem 
odstavku 18. člena predloga zakona je dosedanji šestmesečni 
rok skrajšan za polovico. Krajši rok glede na celotni postopek 
obravnava prošnje za priznanje ugovora vesti vojaški dolžno- 
sti, realno ni mogoč. 

6. Glede na stališča Državnega zbora, da se pri odrejanju 
načina opravljanja nadomestne civilne službe upošteva želje 
vojaškega obveznika, je dopolnjeno besedilo prvega odstavka 
18. člena predloga zakona. Pristojna komisija upošteva želje 
prosilcev, če je to mogoče. 

7. Glede na stališča Državnega zbora, da naj se omogoči 
nadomestno civilno službo v organizacijah, ki opravljajo 
humanitarne in kulturne dejavnosti, je dopolnjena določba 
16. člena, pri čemer se povzema drugi odstavek 6. člena 
zakona o obrambi, ki določa, da državljan, ki mu je priznan 
ugovor vesti vojaški dolžnosti, sodeluje pri obrambi države 
tako, da nadomestno civilno službo praviloma opravi v civilni 
zaščiti ali v drugih silah za zaščito, reševanje in pomoč ozi- 

roma se usposobi za zaščito in reševanje ter te dolžnosti 
opravlja tudi v vojni. Navedena določba zakona o obrambi 
temelji na 123. členu ustave Republike Slovenije. Ustava 
namreč določa, da je obramba države za državljane obvezna 
v mejah in na način, ki ga določa zakon. Državljanom, ki niso 
pripravljeni sodelovati pri opravljanju vojaških obveznosti, je 
treba omogočiti, da sodelujejo pri obrambi države na drug 
način. Ta drug način sodelovanja pri obrambi države je lahko 
samo sistem varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. 
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ()Ur. I. 
RS št. 64/94) namreč določa (8. člen), da sistem varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami deluje tudi v vojnem in izred- 
nem stanju. Podobna je določba 81. člena zakona o obrambi. 
Pri tem pa ni bilo mogoče upoštevati stališča Državnega 
zbora, da se nadomestna civilna služba opravlja tudi v organi- 
zacijah, ki opravljajo kulturne dejavnosti, saj se po obstoječi 
zakonodaji le-te na vključujejo v sistem varstva pred narav- 
nimi in drugimi nesrečami, niti nimajo statusa sil za zaščito, 
reševanje in pomoč. Vsekakor pa so zajete organizacije, kot 
so gasilska, Rdeči križ, Karitas in druge. 

8. Predlagatelj je proučil tudi stališče Državnega zbora naj bi 
se v predmetnem zakonu ne urejalo usposabljanje za zaščito 
in reševanje tistih vojaških obvzenikov, ki jim je priznan ugo- 
vor vesti vojaški dolžnosti, v času služenja v rezervni sestavi. 
Dejstvo je, da uvajalno in temeljno ter dopolnilno usposablja- 
nje pripadnikov civilne zaščite ureja 111. člen zakona o var- 
stvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Vendar te določbe 
ni mogoče uporabiti tudi za usposabljanje vojaških obvezni- 
kov oziroma dravljanov, ki jim je priznan ugovor vesti vojaški 
dolžnosti med službo v rezervni sestavi. Gre namreč za držav- 
ljane, ki imajo ustrezno vojaško usposobljenost, nimajo pa 
nikakršne usposobljenosti za zaščito, reševanje in pomoč. Da 
bi lahko sodelovali pri obrambi države na ustrezen drug 
način, jim je potrebno zagotoviti najnujnejše usposabljanje za 
to dejavnost. 

9. Proučeno je tudi stališče Državnega zbora, da komisije, ki 
so pristojne po zakonui za odločanje o priznanju ugovora 
vesti vojaški dolžnosti, ne bi tudi vsebinsko odločale o prizna- 
nju ugovora temveč, da bi le nudile pomoč in usmerjale 
državljane v različne oblike nadomestne civilne službe ozi- 
roma usposabljanja za zaščito, reševanje in pomoč. 

Večina držav, ki priznava ugovor vesti vojaški dolžnosti, 
določa daljšo dolžino trajanja nadomestne civilne službe kot 
pa je dolžina vojaškega roka. Večina držav določa tudi posto- 
pek, po katerem se ugotavlja in priznava ugovor vesti vojaški 
dolžnosti. Glede na ustavne odločbe 123. člena ustave Repu- 
blike Slovenije je temeljna dolžnost državljana, da sodeluje 
pri obrambi države v mejah in na način, ki ga določa zakon 
(zakon o obrambi). Šele podredoma ima državljan pravico do 
ugovora: vesti vojaški dolžnosti, vendar mu je treba omogo- 
čiti, da sodeluje pri obrambi države in pravice do ugovora 
vesti vojaški dolžnosti in zato stališča, ki ga je predlagal 
Državni zbor, ni mogoče sprejeti. 

Drugi temeljni razlog, da stališča Državnega zbora ni mogoče 
sprejeti je v tem, da je dolžina nadomestne civilne službe 
v naši državi enaka dolžini vojaškega roka. V prvi obravnavi 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolž- 
nosti je bila obsežna razprava, da bi se podaljšalo nado- 
mestno civilno službo. Ker pa konkreten sklep ali stališče 
Državnega zbora ni bilo sprejeto, je predlagatelj ostal pri 
rešitvi, da je nadomestna civilna služba enaka dolžini voja- 
škega roka. Glede na prakso drugih držav pa to zahteva, da se 
upravičenost do ugovora vesti vojaški dolžnosti preverja po 
predpisanem postopku. 
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AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

1.k4. členu 

V četrtem odstavku se pika nadomesti s podpičjem in doda 
besede: 

»razen podatkov o služenju vojaškega roka in opravljanju 
vojaške službe, ki se hranijo trajno«. 

Obrazložitev 

V zvezi z uveljavljanjem pravic iz naslaova pokojninskega in 
socialnega zavarovanja je potrebno hraniti nekatere podatke, 
v zvezi z izvrševanjem vojaške dolžnosti trajno. Gre predvsem 
za uresničevanje pravic v zvezi z dokupom pokojninske dobe 
in podobno. V teh primerih se pravice državljanov dokazujejo 
ali preverjajo z vojaško knjižico oziroma s podatki iz vojaške 
evidence. 

2. k 8. členu 

Za 8. členom predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaški dolžnosti se doda nov 8.a člen, ki se glasi: 

»Nabornik, pri katerem je prišlo po naboru do spremembo 
zdravstvenega stanja, ki vpliva na oceno sposobnosti za voja- 
ško službo, je lahko na lastno prošnjo ali na poziv upravnega 
organa, pristojnega za obrambne zadeve, poslan na ponovni 
zdravniški pregled, da se oceni njegovo sposobnost za voja- 
ško službo.« 

Obrazložitev 

Glede na to, da se s spremembami zakona nabor samo pravi- 
loma izvaja v 18. letu starosti ter da se služenje vojaškega roka 
lahko odlaga, lahko pride do sprememb v zdravstveni sposob- 

nosti vojaškega obveznika, ki so pomembne tudi za ocenjeva- 
nje sposobnosti za vojaško službo. Zato je potrebno zakon 
dopolniti s pravico vojaškega obveznika, da v takem primeru 
sam ali na poziv upravnega organa, pristojnega za obrambne 
zadeve, zahteva ponoven zdravniški pregled. 

3. k 13. členu 

Na koncu besedila tretje točke 26. člena se pika nadomesti 
s podpičjem in doda četrta točka, ki se glasi: 

»4. ki je končal visokošolsko izobraževanje doma ali v tujini, ki 
se šteje za šolo za častnike in opravil predpisano stažiranje 
v Slovenski vojski«. 

Obrazložitev 

Z zakonom o obrambi je v petem odstavku 64. člena predvi- 
dena tudi možnost, da se šolo za častnike organizira kot 
visokošolsko izobraževanje v skladu s splošnimi predpisi. 
Šolanje se lahko opravi doma ali v tujini. Zato je smiselno, da 
se takšno izobraževanje obravnava enako kot izobraževanje 
v šoli za notranje zadeve oziroma študij obramboslovja. 

4. k 37. členu 

V 37. členu se spremeni besedilo tako, da se glasi: 

»Zdravstveno sposobnost za vojaško službo ugotavljajo 
zdravniki, ki so pooblaščeni v skladu s tem zakonom.« 

Obrazložitev 

Začet je postopek za spremembo zakona o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. I. RS št. 9/92) in 
glede na predvidene spremembe bi lahko dosedanja določba 
37. člena predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 
zakona o vojaški dolžnosti, povzročala nejasnost. 
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NACIONALNI STANOVANJSKI 

PROGRAM 

J - EPA 1208 - prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 154. seji dne 13. julija 1995 
določila besedilo: 
- NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA, 
ki ga pošilja v prvo obravnavo in sprejem na podlagi 168. 
in 174. člena poslovnika Državnega zbora Republike Slo- 
venije. 
Hkrati pošilja tudi sklepe in priporočila Vlade Republike 
Slovenije, ki jih je sprejela ob obravnavi navedenega pro- 
grama. 

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: 

- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan BLAGANJE, državni sekretar v Ministrstvu 
za okolje in prostor, 
- Barbara STARIČ STRAJNAR, svetovalka Vlade Repu- 
blike Slovenije v Ministrstvu za okolje in prostor. 

1. UVOD 

1.1. NAMEN IN CILJI NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA 
PROGRAMA 
Nacionalni stanovanjski program na podlagi 76. do 78. člena 
stanovanjskega zakona opredeljuje najpomembnejše smeri 
razvoja stanovanjskega področja do leta 2000, ki izražajo 
javni interes na stanovanjskem področju. Glavni namen Naci- 
onalnega stanovanjskega programa je vsakemu državljanu 
Republike Slovenije ob njegovem lastnem prizadevanju 
postopno omogočiti pridobitev primernega stanovanja za nje- 
gove potrebe in za življenje njegove družine. 

Nacionalni stanovanjski program določa najpomembnejše 
prvine in značilnosti stanovanjske politike do leta 2000, 
sočasno pa tudi ukrepe države ter priporočila občinam za 
izvedbo programa. 

V Sloveniji si pretežna večina državljanov podobno kot 
v drugih državah ne more sama zagotoviti primernega sta- 
novanja brez učinkovitih normativnih in materialnih (sistem- 
skih) spodbud in pomoči s strani države in občin. 

Zelo majhen del državljanov zmore razrešiti svoje stanovanj- 
sko vprašanje sam znotraj čisto tržnih odnosov. Večina držav- 
ljanov pa lahko rešuje svoj stanovanjski problem le ob aktivni 
vlogi države pri omogočanju neprofitnega stanovanjskega 
sektorja, zagotavljanju socialnih stanovanj in ugodnih kredi- 
tov za nakup ali izgradnjo lastnega stanovanja. 

Zato bo v obdobju do leta 2000 potrebno prednostno obrav- 
navati neprofitni najemni stanovanjski sektor. 

V tem okviru je treba najprej zagotoviti pogoje in sredstva za 

ugodna posojila s sprejemljivo obrestno mero za gradnjo 
neprofitnih najemnih stanovanj pa tudi za nakup, gradnjo in 
prenovo lastnih stanovanj državljanov. Potrebe po pridobitvi 
socialnih stanovanj so oziroma bodo izrazitejše v letih 
1995-1997, predvsem zaradi prekinjenega zagotavljanja 
tovrstnih stanovanj v zadnjih nekaj letih. Zato je treba 
v obdobju do leta 2000 od skupnega predvidoma potrebnega 
števila stanovanj letno zagotavljati približno po 25% neprofit- 
nih najemnih stanovanj, 20% socialnih stanovanj, 50% lastnih 
stanovanj (samolastništvo) ter 5% profitnih stanovanj. 

Razmerje med profitnim in neprofitnim stanovanjskim sektor- 
jem, lastnimi stanovanji državljanov in socialnimi korektivi, 
določeno z Nacionalnim stanovanjskim programom, bo pod- 
laga za vsebino proračunskih memorandumov in zakonov 
o izvrševanju proračunov v naslednjih letih oziroma za usmer- 
janje proračunske politike države in občin na tem področju 
v obdobju od leta 1995 do leta 2000. 

Nacionalni program na stanovanjskem področju določa 
ukrepe, ki so v pristojnosti države, ter opredeljuje vlogo, ki jo 
imajo pri njegovem izvajanju lokalne skupnosti, finančne in 
druge ustanove. 

Izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa bo 
z usklajenimi ukrepi države in drugih dejavnikov postopoma 
zagotovilo: 
• zadostno število raznovrstnih stanovanj za različne sloje 
prebivalcev (neprofitna, socialna, lastniška in druga) na 
ustreznih lokacijah; 
• lažje pridobivanje (boljšo dostopnost) stanovanj na 
različne načine, odvisne od finančnih možnosti, mobilnosti 
in drugih okoliščin; 
• ustrezno kakovost stanovanj in bivalnega okolja (ustre- 
zen stanovanjski standard); 
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Za uresničevanje Nacionalnega stanovanjskega programa 
so predvideni: 
• neposredni ukrepi države (zakonodajni, organizacijski, 
finančno intervencijski); 
• posredni ukrepi države (davčni, socialni in prostorski) ter 
• ukrepi lokalnih skupnosti (pridobivanje socialnih stano- 
vanj, zagotavljanje subvencij in sofinanciranje pridobivanja 
neprofitnih najemnih stanovanj, zlasti z zagotavljanjem 
zemljišč in komunalne infrastrukture). 
• povečano namensko varčevanje prebivalstva v okviru 
stanovanjskega hranilništva. 

Ukrepi države in občin bodo usmerjeni zlasti v spodbujanje 
gradnje in prenove najemnih neprofitnih in socialnih stano- 
vanj, v zagotavljanje pomoči pri uporabi stanovanja in v izbolj- 
šanje materialnih možnosti za gospodarjenje s stanovanj- 
skimi hišami. Razen tega bo morala pri izvajanju Nacional- 
nega stanovanjskega programa država z ustreznimi ukrepi 
vplivati na trg denarja, namenjenega za kreditiranje stano- 
vanjske gradnje, ter na trg nepremičnin. Pri tem bo spodbu- 
jala konkurenčnost in razvoj tržišča, povečevanje ponudbe in 
zmanjševanje povpraševanja. Z ukrepi davčne politike, pred- 
vsem na področju obdavčevanja nepremičnin, bo država 
postopoma vplivala tudi na bolj racionalno izrabo obstoječih 
stanovanjskih površin. 

Na podlagi Nacionalnega stanovanjskega programa je 
treba stanovanjskemu področju zagotoviti nove trajne vire 
sredstev. 

Sredstva, ki jih država namenja stanovanjskemu področju, 
nikakor ne pomenijo samo porabe, saj je dokazano, da imajo 
pomembne spodbujevalne učinke na številnih področjih 
zaposlovanja, zagotavljanja socialne varnosti, povečujejo pa 
tudi proizvodnjo v nekaterih gospodarskih panogah, zlasti 
v industriji gradbenih proizvodov, in porabo drugih dobrin, 
povezanih s stanovanjem in gospodinjstvom. Stanovanjsko 
varčevanje v vseh državah z razvitim stanovanjskim standar- 
dom pomeni velik del splošnega varčevanja prebivalstva in 
s tem vpliva na stabilnost in akumulativnost gospodarstva. 

Tuje izkušnje kažejo, da je gospodarski multiplikator pri 
stanovanjski gradnji več kot 2,5-kraten, znaten pa je tudi 
vpliv na zaposlovanje. 

1.2. IZHODIŠČA IN UTEMELJITEV NACIONALNEGA 
STANOVANJSKEGA PROGRAMA 

1.2.1. STANOVANJSKO PODROČJE V PRETEKLOSTI 

V dogajanju na stanovanjskem področju so se vedno dobro 
izražale značilnosti gospodarskega in političnega sistema. 
Tudi najpomembnejši mejniki na stanovanjskem področju so 
bili v obdobju po drugi svetovni vojni posledica strukturnih 
sprememb v politiki in gospodarstvu. 

a) Obdobje od I. 1945 - do 1.1954 

To obdobje se je kazalo na stanovanjskem področju s povsem 
administrativnim razdeljevanjem stanovanj, vključno 
z zaplembami stanovanjskih hiš in stanovanj, utesnitvami in 
uvajanjem sostanovalskih raznierij. To obdobje je v najbolj 
izraziti obliki trajalo nekako do sprejetja jugoslovanske 
zvezne uredbe o upravljanju stanovanjskih hiš v letu 1954. 

b) Obdobje od I. 1956 - do 1.1972 

Urejanje stanovanjskega področja je bilo v pristojnosti zvezne 
države. Zvezna zakonodaja, ki je z zakonom o stanovanjskem 
prispevku s 1.1.1956 prvič uvedla stanovanjski prispevek 
zaposlenih, namenjen za graditev stanovanj, ki smo ga 
v modificirani obliki poznali vključno do leta 1990. Z ustrezno 
uredbo leta 1956 so bili vzpostavljeni tudi republiški skladi za 
gradnjo stanovanjskih hiš. V letu 1958 je bila velika večina 
najemnih stanovanjskih zgradb in stavbnih zemljišč naciona- 
lizirana. 

c) Obdobje od 1.1972 - 1.1990 

Po ustavnih spremembah v letu 1974 je Slovenija izpopolnila 
republiško stanovanjsko zakonodajo, s čimer je pričela že 
v letu 1972. Sprejeti so bili številni zakoni, ki so po segmentih 
urejali stanovanjsko področje. V obravnavanem obdobju so 
podjetja in drugi t. im. uporabniki družbenih sredstev kot 
najpomembnejši financerji stanovanjske gradnje namensko 
zbirali naslednja sredstva: 
- sredstva iz dohodka za solidarnostno (nepovratno) zdru- 
ževanje. 

Ta sredstva so se v glavnem porabljala na občinski ravni za 
gradnjo solidarnostnih stanovanj. Iz teh sredstev je bilo v Slo- 
veniji vsako leto zgrajenih oz. kupljenih 1200 do 1700 solidar- 
nostnih stanovanj. Poprečna prispevna stopnja za solidarnost 
je v desetletnem obdobju znašala 1,65% od bruto osebnih 
dohodkov (BOD), plačevala pa se je iz dohodka organizacij. 
- sredstva iz čistega dohodka za vzajemnostno (povratno) 
združevanje. 

Ta sredstva so bila namenjena za reševanje stanovanjskih 
vprašanj v podjetjih, za gradnjo in prenovo zasebnih stano- 
vanj, gradnjo samskih domov, za kadrovska stanovanja ipd. 
Poprečna prispevna stopnja je v desetletnem obdobju znašala 
0,95% od BOD. 
- sredstva Iz čistega dohodka, izločena po zaključnem 
računu. 
Ta sredstva so bila namenjena za reševanje stanovanjskih 
vprašanj zaposlenih, za zagotavljanje stanovanjskih kreditov 
zaposlenim, za namenske vezave v bankah ipd. Ta sredstva so 
po obsegu predstavljala od 2,5% do 4,5% od BOD, odvisno od 
gospodarskih možnosti podjetij. 

Prebivalstvo je sodelovalo pri financiranju stanovanjske grad- 
nje z denarnimi sredstvi (gotovina) pri nakupu stanovanj, 
z lastnim delom in sosedsko pomočjo pri gradnji individualne 
hiše, s plačilom lastne udeležbe pri dodelitvi stanovanja oz. 
pridobitvi stanovanjske pravice, posredno pa z namenskim 
varčevanjem in z odplačevanjem stanovanjskih posojil ter 
z amortizacijo družbenih stanovanj, obračunano v stanarinah. 

Banke so pri financiranju stanovanjske gradnje sodelovale 
bolj zaradi dogovorne obveznosti kot iz poslovnih interesov. 
Banke so dodeljevale posojila na različnih osnovah, n. pr. na 
podlagi namensko vloženih oziroma vezanih depozitov 
v domači ali tuji valuti, na podlagi prodaje tujih valut ali na 
podlagi pologa dela vrednosti posojila. 

Zgoraj opisani sistem združevanja sredstev za stanovanjsko 
gradnjo je v preteklih letih omogočal, da je bil njen obseg 
razmeroma visok, kar je razvidno iz tabele št. 1'. 

poročevalec, št. 36 12 



tabela 1. 
Število na novo zgrajenih stanovanj v letih 1980 -1993 

LETO »DRU2BENA« GRADNJA ZASEBNA GRADNJA SKUPAJ 
11980 6999 6673 13672 
11981 8281 6393 14674 
11982 7105 6140 13245 
11983 5634 6710 12344 
11984 4910 6702 11612 
11985 5114 6138 11252 
11986 4887 8050 12937 
11987 3963 6249 10212 
11988 3684 6115 9799 
11989 2260 6281 8541 
11990 2246 5513 7759 
11991 1332 4586 5918 
11992 1349 5143 6492 
11993 794 5309 6103 

DINAMIKA GRADNJE OD L.1980 DO L.1993 

I DRUŽBENA GR. E3 ZASEBNA GR. 

1.1980 1.1982 11984 11986 11988 11990 1.1992 
1.1981 1.1983 11985 11987 11989 11991 11993 

LETO GRADNJE 

1 Vir: Zavod RS za statistiko 

Obseg stanovanjske gradnje, še zlasti t. im. družbene gradnje, 
je pričel opazneje upadati leta 1987. Za to je bilo več vzrokov: 
• naraščajoča inflacija je povzročila hitro razvrednotenje 
zbranih sredstev, ker obresti niso zagotavljale ohranjanja 
njihove realne vrednosti; 
• banke so pričele odobravati kredite s klavzulo o mesečni 
revalorizaciji. Uvedba revalorizacije je zlasti zavrla nakup last- 
nih stanovanj v t. i. družbeni gradnji, saj osebni dohodki 
ljudem v glavnem niso več omogočali najemanja večjih poso- 
jil; 
• upadla je gospodarska moč podjetij - medtem ko so 
podjetja skladno z dogovori v obdobju 1981 -1985 povprečno 
združevala sredstva za vzajemnost v višini 1,10% od bruto 
osebnih dohodkov, se je ta delež od leta 1987 dalje zmanjše- 
val in je tako v letu 1990 znašal le še 0,29%. Posledično se je 
bistveno zmanjšal tudi obseg kreditnih sredstev stanovanj- 
skih skupnosti. 

t) Obdobje od I. 1991 dalje 

Celovite spremembe na stanovanjskem področju so najavili 
že ustavni amandmaji iz leta 1989, ki so ukinili dotedanjo 
organiziranost stanovanjskega področja in ga začasno vklju- 
čili v delokrog izvršnih svetov občin in posebnih družbenopo- 
litičnih skupnosti. 

Leta 1991 je bila uveljavljena nova finančna zakonodaja, 
s katero so bili ukinjeni skoraj vsi prispevki, med njimi tudi 
stanovanjski prispevki iz dohodka in združevanje sredstev 
iz čistega dohodka. Ker istočasno ni bilo zagotovljenih 

nadomestnih sistemskih virov za financiranje stanovanjske 
gradnje, je prišlo do njenega drastičnega zmanjšanja. 

Leta 1991 je tudi bil sprejet stanovanjski zakon (Ur. I. RS 18/ 
91), ki je na stanovanjskem področju uvedel oziroma omogo- 
čil številne novosti. 

1.2.2. STANOVANJSKI ZAKON IN NJEGOVE POSLEDICE 

Stanovanjski zakon je določil pravno podlago za ukinitev 
družbene lastnine na stanovanjskem področju, v zvezi s pri- 
dobivanjem stanovanj pa je uvedel nekaj novih institucij. 
Predpisal je ustanovitev Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, omogočil ustanovitve občinskih stanovanjskih 
skladov in neprofitnih stanovanjskih organizacij. Te se usta- 
novijo za pridobivanje in oddajanje najemnih neprofitnih sta- 
novanj ter za upravljanje z njimi. Zakon je stanovanja tudi na 
novo kategoriziral. Poleg kategorije lastnega stanovanja, ki 
ga lastnik stalno uporablja za svoje stanovanjske potrebe, je 
najemna stanovanja razvrstil v neprofitna, socialna, službena 
in profitna z različnimi značilnostmi glede višine najemnine, 
dobe trajanja najema in načina financiranja. 

Stanovanjski zakon je z določbami o nacionalnem stanovanj- 
skem programu, Stanovanjskem skladu RS ter o pomoči pri 
dodelitvi stanovanj najavil nov sistem reševanja stanovanjskih 
vprašanj, prilagojen pogojem tržnega gospodarstva. Zakon 
pa je prinesel tudi podlago za uvedbo sočasnih socialnih 
ukrepov, ki naj imajo socialno izenačevalno vlogo. Pri tem 
zakon izhaja iz načela, da |e skrb za razrešitev njegovega 
vprašanja predvsem skrb vsakega posameznika, država pa 
skozi sistem socialnih korektivov skrbi za skupine državlja- 
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nov, ki brez njene pomoči ne bi mogli razrešili svojega stano- 
vanjskega vprašanja (upravičenci za pridobitev socialnega 
stanovanja v najem). 

Na ta način je stanovanjski zakon glede preskrbe s stanovanji 
na povsem sodoben in ustrezen način povzel »načelo omogo- 
čanja« pridobitve stanovanja (enabling approach) za razliko 
od zagotavljanja stanovanj (providing approach). To je 
v skladu z znano listino z naslovom Svetovna strategija za 
bivališča do leta 2000 (The Global Strategy for Shelter to Year 
2000), ki jo je izdalo Središče za človeška naselja Združenih 
narodov leta 1988. S to listino mednarodna skupnost splošno 
priznava pravico do ustreznega bivališča, zato je obveznost 
vsake vlade, da na ustrezen način pripomore k reševanju 
stanovanjskih potreb svojih prebivalcev. Sodobni pristop 
omogočanja, ki ga priporočajo, naj nadomesti zastarelo dok- 
trino zagotavljanja. Obenem pa tak pristop pomeni debirokra- 
tizacijo stanovanjskega področja in zamenjavo administrativ- 
nega dodeljevanja stanovanj s postopki za organiziranje sta- 
novanjskega tržišča ter s podporo zasebnim pobudam. 

Za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa oz. 
spodbujanja stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja 
stanovanj in stanovanjskih hiš je bil na podlagi stanovanj- 
skega zakona ustanovljen Stanovanjski sklad Republike Slo- 
venije. Osnovni vir financiranja Stanovanjskega sklada RS je 
bil 20%-ni delež od kupnin pri privatizaciji stanovanj, ki pa je 
z njenim iztekom presahnil. Obseg intervencij Sklada je kljub 
njegovi pomembni vlogi daleč pod potrebami, poleg tega pa 
kapitalska osnova Sklada ne omogoča stabilnega in trajnega 
poseganja na stanovanjskem področju. 

V bodoče bo potrebno zagotavljati sredstva za delovanje 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije tudi iz državnega 
proračuna, kar sicer izrecno določa tudi stanovanjski zakon 
v 80. členu in sicer toliko časa, dokler sklad ne bo postal 
kapitalsko trdna in neodvisna ustanova. 
V dosedanjem izvajanju stanovanjskega zakona se je Sta- 
novanjski sklad Republike Slovenije, kljub naštetim oviram, 
uveljavil kot najpomembnejši dajalec stanovanjskih posojil 
z ugodno obrestno mero. 

Stanovanjski zakon določa, da lahko stanovanjske sklade 
ustanovijo tudi občine, pomembno mesto pa je namenil tudi 
neprofitnim stanovanjskim organizacijam, predvsem pri pri- 
dobivanju in oddajanju neprofitnih stanovanj. 

Na podlagi Pravilnika o posebnih pogojih delovanja neprofit- 
nih stanovanjskih organizacij (Uradni list RS, št. 64/93) je 
Ministrstvo za okolje in prostor doslej registriralo 18 neprofit- 
nih stanovanjskih organizacij. Tem organizacijam je Stano- 
vanjski sklad Republike Slovenije zagotovil tudi posojila 
z ugodno obrestno mero, s pomočjo katerih se sofinancira 
gradnja več kot 500 stanovanj. 

Stanovanjski zakon je omogočil tudi privatizacijo stanovanj, 
ki pa ima poleg pričakovanih učinkov tudi naslednje posle- 
dice: 
• velik delež lastnih stanovanj S prodajo več kot polovice 
prejšnjega družbenega stanovanjskega fonda je Slovenija 
sedaj čisto pri evropskem vrhu glede deleža lastnih stanovanj. 
To ima tudi nekaj negativnih posledic. Velik delež večlastni- 
ških stanovanjskih zgradb namreč otežuje upravljanje in vzdr- 
ževanje, med novimi lastniki stanovanj pa je tudi precejšnje 
število takih, ki jim dohodki ne zadoščajo za poravnavanje 
osnovnih lastniških obveznosti.2 Delež privatiziranih družbe- 
nih stanovanj v Sloveniji ni enakomeren in je odvisen od 
gospodarskih, socialnih in drugih razmer v posameznem 
okolju. 
• nova vloga občine Občine so bile lastnice približno ene 
tretjine družbenega stanovanjskega fonda, to je okoli 76.000 
stanovanj. Po stanovanjskem zakonu pa so občine postale 
lastnice in morajo zagotavljati tudi sredstva za pridobivanje in 

2 Vir: dr. Tine Stanovnik, dr. Ivo Lavrač: Osnovni ekonomski in socialni 
elementi NSP. Ljubljana 1994 

vzdrževanje socialnih stanovanj. Občine so sredstva, zbrana 
s privatizacijo stanovanj večinoma porabile namensko, ven- 
dar samo v manjšem deležu za reševanje socialne problema- 
tike na stanovanjskem področju. 

Na podlagi sprejete politike delitve prihodkov med občine in 
republiko bi morale občine v svojih proračunih vsako leto 
zagotavljati sredstva za pridobivanje socialnih stanovanj in 
za subvencioniranje najemnin 
vsaj v višini 1,40% BOD zaposlenih delavcev, kar bi v letu 
1994 pomenilo najmanj B.8 milijard tolarjev.3 

1.2.3. GLAVNI PROBLEMI STANOVANJSKEGA PODROČJA 

a) Financiranje 

Stanovanjski zakon ni mogel razrešiti nakopičenih problemov 
na stanovanjskem področju, delno tudi zato, ker instrumenti 
in institucije, ki jih je uvedel oziroma omogočil niso izpolnili 
vseh pričakovanj. Edini finančni vir stanovanjskega področja 
so od leta 1991 dalje sredstva pridobljena s privatizacijo 
stanovanj. Sredstva, ki se zbirajo na ravni občin ne zadoščajo" 
niti za zadovoljitev najnujnejših potreb po socialnih stanova- 
njih. V obdobju 1991 - 1994 je bilo dodeljenih le nekaj več kot 
tristo socialnih stanovanj, v obdobju 1981 - 1989 pa pov- 
prečno 1700 solidarnostnih stanovanj letno. Tudi sredstva, ki 
se zbirajo na ravni Stanovanjskega sklada RS ne zadoščajo za 
formiranje takšne kapitalske osnove, ki bi omogočala trajno 
in stabilno intervencijo na tem področju. 

Do sedaj v Sloveniji za sofinanciranje ali kreditiranje stano- 
vanjske gradnje ter za subvencioniranje uporabe stanovanj 
ni bilo proračunskih sredstev. Noben del stanovanjskega 
področja, razen kadrovskih stanovanj, ni bil vključen 
v sistem javne porabe. 

Z ukinitvijo zbiranja solidarnostnih stanovanjskih prispevkov 
pa se istočasno niso zmanjšale davčne in prispevne obreme- 
nitve brutto plač, kar pomeni, da se sredstva, ki so se nekoč 
namensko zbirala za stanovanjsko graditev sedaj zlivajo 
v integralni proračun in se razporejajo na druga področja 
javne porabe. Odsotnost proračunskih sredstev za financira- 
nje stanovanjske gradnje tako na državni kot na občinski 
ravni pomeni glede na potrebe neprofitnega stanovanjskega 
sektorja, znotraj katerega išče in bo iskal rešitev svojega 
stanovanjskega vprašanja zelo velik del državljanov, posebej 
pereče vprašanje, ki zahteva takojšnje reševanje. To je še 
posebej potrebno zato, ker je odprava sistemskih virov finan- 
ciranja, kakršni so bili znani v preteklosti in ki so pomenili 
bistven vir za omogočanje stanovanjskih posojil, večini držav- 
ljanov onemogočila nakup ali graditev lastnega stanovanja. 
Enaki vzroki, povezani tudi z nekaterimi drugimi sistemskimi 
spremembami so praktično zavrli tudi prenovo stanovanj. 

Kljub temu, da je metodologija za oblikovanje najemnin 
v neprofitnih stanovanjih bila sprejeta že leta 1992, neuveljav- 
Ijanje neprofitne (stroškovne) najemnine močno zavira nor- 
malizacijo najemnega sektorja. Na tem področju se zato 
nehote uveljavlja tudi kvazisocialna politika, ki ščiti sloj, ki do 
zaščite vsaj pretežno ni upravičen. 

Ta čas v Sloveniji tudi ni nobene specializirane finančne 
institucije, ki bi omogočala uspešno stanovanjsko varčevanje 
prebivalstva in bi privarčevana in s finančnimi posli oplemeni- 
tena sredstva posojala za nakup ali gradnjo stanovanj. Seda- 
nje obrestne mere, ki jih za stanovanjska posojila zahtevajo 
komercialne banke, so tako visoke, da tudi premožnejšim 
slojem ne omogočajo ustreznega zadovoljevanja stanovanj- 
skih potreb. Vrsta poslovnih bank pa posojil za stanovanjske 
namene sploh ne nudi. 

3 Ta ocena izhaja iz aplikacije prispevne stopnje v višini, ki je bila 
priznana občinam v okviru njihovih proračunov (1.4%x86.600 
BODx608.500 zaposlenih v RSx12 mesecev 

poročevalec, št. 36 14 



tabela 2. 

OBRESTNE MERE ZA STANOVANJSKE KREDITE V SLOVE- 
NIJI IN NEKATERIH DRŽAVAH EVROPSKE SKUPNOSTI, 1991" 

Država Realna obrestna mera 
(v %) 

Belgija 8,3 
Danska 7,7 
Nemčija 6,5 
Grčija 5,1 
Španija 8,7 
Francija 8,7 
Irska 8,2 
Nizozemska 5,3 
Portugalska 9,6 
Velika Britanija 5,6 
Slovenija (1994) 12,0 

Kaj pomenijo 12% realne letne obresti je razvidno iz nasled- 
njega primera: Kreditojemalec, ki bi za nakup enoinpolsob- 
nega stanovanja v izmeri 47 m2 v celoti najel kredit v višini 
6.000.000 tolarjev, po 12% realni obrestni meri za dobo 15 let, 
bi moral poplačati kredit v višini 13.200.000 tolarjev, kar 
pomeni vračilo v višini 220%. Mesečna anuiteta za najeti 
kredit bi znašala 73.400 tolarjev, kar pomeni, da bi odvisno od 
pravil poslovanja posamezne banke, tako posojilo lahko najel 
le posameznik ali družina, ki ima med 245.000 in 293.600 
tolarjev netto rednih mesečnih dohodkov. 

V primeru 5,3% obrestne mere, kot jo nudijo nizozemske 
banke, bi za enako stanovanje kreditojemalec vrnil 148% 
najetega zneska. Mesečna anuiteta, bi v tem primeru znesla 
49.300 tolarjev. 

če bi kreditojemalec za isto stanovanje uspel pridobiti kredit 
po 3% obrestni meri, kakor ga nudi Stanovanjski sklad RS, bi 
po 15 letih poplačal kredit v višini 7.500.000 tolarjev, kar 
pomeni, da bi vrnil 125% najetega posojila. Mesečna anuiteta 
za najeti kredit bi znašala 41.800 tolarjev, posojilo bi lahko 
bilo odobreno posamezniku ali družini, ki ima med 140.000 in 
167.200 tolarjev netto rednih mesečnih dohodkov. 

Ob tem, da v Sloveniji ni neposredne državne intervencije na 
stanovanjskem področju, tudi ni omembe vrednih posrednih 
oblik intervencije. V vseh državah razvitega tržnega gospo- 
darstva pa so nasprotno državne intervencije na stanovanj- 
skem področju pravilo in ne izjema. 

Zaradi prikazanih razmer je močno omejena socialna in 
finančna dostopnost stanovanj. Omejena dostopnost ni zna- 
čilna samo za revnejše sloje, stanovanja so težko dostopna 
tudi za premožnejše. Obenem nastaja v Sloveniji rastoče in 
kumulativno pomanjkanje stanovanj. Natančnejših podatkov 
glede pomanjkanja stanovanj sicer ni, vendar ga je mogoče 
na podlagi podatkov in projekcij dovolj natančno oceniti. 

b) Zemljiška politika 

Zagotavljanje zemljišč za stanovanjsko gradnjo ta čas še 
vedno temelji na zakonu o stavbnih zemljiščih (Uradni list 
SRS, št. 18/84), ki je kot osrednje ustanove na tem področju 
vzpostavil sklade stavbnih zemljišč, izhajajoč iz predpostavke, 
da občina z upravnimi instrumenti zagotavlja zemljišča za vse 
potrebe, tudi za stanovanjsko gradnjo 

V pripravi je nov zakon, ki bo urejal prednostne .in prisilne 
načine prenosa nepremičnin v last države ali lokalne skupno- 

* Vir: dr. Tine Stanovnik: Stanovanjsko področje v pogojih tranzicije 
(referat za posvetovanje: Upravljanje z nepremičninami. 

sti. Vendar bodo taki načini pridobivanja stavbnih zemljišč za 
razliko od do sedaj veljavne zakonodaje, ki jih je dopuščala 
tudi za potrebe kompleksne stanovanjske gradnje, dopustni 
samo za potrebe gradnje javne infrastrukture oziroma za 
pridobivanje zemljišč v javno dobro, ne pa tudi za pridobiva- 
nje zemljišč za potrebe stanovanjske gradnje. 

To pomeni, da bo lokalna skupnost za pridobivanje stavbnih 
zemljišč za potrebe lastne (t. j. socialne) stanovanjske grad- 
nje, v prihodnje imela na razpolago izključno enake načine, 
kot pravne in fizične osebe, t. j. prostovoljna kupoprodajna 
razmerja. 

Taka ureditev bo zanesljivo tudi vplivala na načine stanovanj- 
ske graditve v bodoče in sicer tako, da bo gradnja velikih 
stanovanjskih sosesk, ki je bila v preteklosti pravilo, postala 
izjema. 

Opremljanje stavbnih zemljišč se bo tudi v bodoče financi- 
ralo iz stalnega prispevka za uporabo in vzdrževanje infra- 
strukturnih objektov in naprav, iz enkratnega prispevka 
k stroškom dovoljenja za poseg v prostor zaradi potrebnega 
dograjevanja oziroma novogradnje infrastrukturnih objek- 
tov in naprav ter iz davkov in drugih prispevkov, določenih 
z drugimi predpisi (komunalni prispevek). Vendar pa pred- 
log novega zakona q urejanju prostora in graditvi objektov 
za gradnjo neprofitnih in socialnih stanovanj predvideva 
oprostitev plačila komunalnega prispevka. 

Niti v stanovanjskem niti v novem prostorskem zakonu torej ni 
nobenih vzvodov, ki bi lokalno skupnost lahko prisilile k izva- 
janju njenih obveznosti pri zagotavljanju socialnih stanovanj. 
Čeravno v slednjem predvidene olajšave za to vrsto gradnje, 
bo gradnja socialnih stanovanj še vedno pretežno odvisna od 
politike lokalne skupnosti in odgovornosti njenih predstavni- 
kov svojim volilcem ter od nekaterih posrednih vzvodov dr- 
žave. 

c) Stanovanjska arhitektura in urbanizem ter kakovost bival- 
nih pogojev 

Ekstenziven razvoj »družbeno usmerjene« stanovanjske 
gradnje v preteklih desetletjih je na eni strani povzročil 
nastanek velikih blokovnih naselij (sosesk) na obrobju več- 
jih mest, na drugi strani pa nekontrolirano disperzno indivi- 
dualno pozidavo v samograditeljski in celo črnograditeljski 
praksi, ki se pretežno pojavlja v predmestnih naseljih in tudi 
ruralnih območjih. 

V prvem primeru gre kljub izjemam velikokrat za urbanistično, 
socialno in arhitekturno vprašljive aglomeracije, neprilago- 
jene človeškemu merilu, s pretežno neustreznimi (premajh- 
nimi) stanovanji v prevelikih in previsokih objektih. Kmalu po 
tem, ko so se prvič pojavile, še posebej pa po uveljavitvi t. im. 
gradnje za trg, je postala graditev tovrstnih sosesk od načrto- 
vanja do finalizacije podrejena »racionalizaciji« in »industri- 
alizaciji« gradnje po meri tistih gradbenih izvajalcev, ki so bili 
istočasno tudi njeni investitorji in projektanti. To je praviloma 
pomenilo prilagajanje in podrejanje ne samo arhitekture, tem- 
več v nekaterih primerih celo urbanizma njihovim gradbenim 
tehnologijam. 

Taki načini kompleksne gradnje so seveda izključevali tudi 
sleherno možnost vpliva bodočih kupcev oziroma najemnikov 
stanovanj na značilnosti gradnje, zadovoljivo pa so reševali 
količinsko plat stanovanjskega vprašanja. Netransparentni 
odnosi in finančne konstrukcije pri tem tudi niso dovolj spod- 
bujali prizadevanj za kakovost in trajnost zgradb. 

Praviloma, če že ne kar dosledno in povsod, pa so v tako 
zgrajenih soseskah ostala popolnoma neurejena tudi medse- 
bojna razmerja med lastniki in uporabniki stanovanj, skupnih 
delov zgradb in funkcionalnih zemljišč. To je zaenkrat sicer še 
ne dovolj uspešno poskušal sanirati stanovanjski zakon, novi 
zakon o lastninjenju stavnih in drugih zemljišč, ki je v pripravi 
pa bo v zvezi s skupnimi funkcionalnimi zemljišči določil 
nekatere za ureditev razmerij pomembne postopke. 
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Posledica opisanih razmer iz preteklosti je veliko stanovanj 
neustrezne gradbeno-fizikalne zasnove. Kakovost izvede- 
nih del, zlasti zaključnih, ter izpostavljenih gradbenih proiz- 
vodov je pogosto vprašljiva in povzroča visoke stroške 
vzdrževanja. 

Opisane tehnologije in gradiva pa imajo za posledico tudi 
togost in neprilagodljivost stanovanj potrebam stanovalcev 
oziroma izključujejo ali otežujejo možnosti za njihova prilaga- 
janja dejanskim potrebam uporabnikov. 

Kot organizacijsko, finančno, socialno, urbanistično, arhi- 
tekturno in ekološko nasprotje skupne (kolektivne) gradnje 
je predvsem na širšem obrobju oziroma v polmeru sprejem- 
ljive dostopnosti večjih mestnih naselij nastala razpršena 
enodružinska gradnja. Ta ima praviloma neurejeno ali 
pomanjkljivo komunalno infrastrukturo, in obsega tudi mno- 
žico nelegalnih in napol legalnih gradenj. 

Razpršena gradnja praviloma pomeni tudi vse prevečkrat 
potratno izrabo prostora ter velikokrat nerazumno velike hiše, 
ki so prometno in energetsko neracionalne. 

Množica črnih gradenj v okvirih razpršene graditve ne pomeni 
samo tega, da so si njihovi graditelji protipravno prisvojili 
pravice v prostoru, ponekod pa celo zemljišča, temveč tudi to, 
da so se v veliki meri izognili tudi plačilu predpisanih obvez- 
nosti, ki so jih s tem prevalili na zakonite graditelje. Istočasno 
so pridobili znatne protipravne premoženjske koristi in se 
izognili inšpekcijskemu nadzoru nad tehnično pravilnostjo in 
varnostjo gradnje. Vsekakor pa je razpršena graditev vključno 
s črnograditeljstvom, ki se mu je država prepozno postavila 
po robu, zavzela takšne razsežnosti in značilnosti, da resno 
ogroža tako razvojne možnosti za prihodnjo rabo sloven- 
skega prostora, kot tudi okolje, zlasti pa zaloge pitne vode. 

Slovenija na tem področju stanovanjskega urbanizma, arhi- 
tekture in gradbenih tehnologij potrebuje spremembe, 
k temu pa mora svoj delež prispevati tudi Nacionalni stano- 
vanjski program. 

Skupno (kolektivno) gradnjo kaže usmeriti k manjšim, skrb- 
neje in človekovemu merilu primerneje zasnovanim naseljem 
oziroma sosedstvom, z nižjimi zgradbami, oblikovanimi 
v skladu z urbanimi in krajinskimi značilnostmi, grajenimi iz 
zdravstveno in ekološko neoporečnih gradiv, ob uporabi nači- 
nov, ki bodo zagotavljali njihovo varnost, varčnost, zaneslji- 
vost in trajnost. 

Tudi na področju stanovanjske graditve je treba uveljaviti 
načela trajnosti oziroma sonaravnosti. Istočasno pa je treba 
računati tudi s sanacijo, zlasti ekološko, pa tudi tehnično, 
energetsko in oblikovno, že zgrajenih stanovanjskih naselij. 

Smiselno je spodbujati samo tiste oblike individualne grad- 
nje, ki ne pomenijo prekomerne rabe prostora in ne prispe- 
vajo k prekomernemu povečevanju prometa. 

Zlasti na območjih razpršene Individualne gradnje je s sta- 
lišča varovanja kulturne krajine in urbanističnih vrednot 
v naseljih potrebna sanacija grajenega prostora. 

1.2.4. NEPROFITNA (STROŠKOVNA) NAJEMNINA KOT 
POGOJ ZA OŽIVITEV STANOVANJSKE GRADNJE 

a) Najemnina 

Najemnina za socialna in neprofitna stanovanja se oblikuje 
skladno z metodologijo za oblikovanje najemnin v neprofitnih 
stanovanjih (Ur. I. RS št. 32/92), najemnina za službena in 
profitna stanovanja pa se oblikuje prosto. Stanovanjski zakon 
omejuje višino prosto oblikovane najemnine tako, da ta ne 
sme presegati 50% povprečne prosto oblikovane najemnine 
v občini ali regiji za enako ali podobno kategorijo stanovanj. 
Od tega višja najemnina je oderuška. 

Poleg najemnikov socialnih in neprofitnih stanovanj, so upra- 
vičeni do plačila neprofitne najemnine tudi prejšnji imetniki 
stanovanjske pravice, ki se niso odločili na nakup stanovanja, 
in prejšnji imetniki stanovanjske pravice na nacionaliziranih 
stanovanjih, ki stanovanj niso mogli odkupiti. 

Neprofitna najemnina mora kriti vse dejanske stroške, ki 
nastajajo v zvezi z gradnjo, tekočim in investicijskim vzdrže- 
vanjem hiše, upravljanjem in amortizacijo. Glede na to, bi 
tako najemnino lahko poimenovali kot stroškovno najem- 
nino. 

Politika najemnin mora spodbujati razvoj na stanovanjskem 
področju, predvsem gradnjo najemnih stanovanj, pri čemer je 
neprofitna (stroškovna oziroma ekonomska) najemnina izho- 
dišče za oblikovanje profitnih najemnin kot podlage za kapi- 
talska vlaganja v stanovanjsko sfero. 

b) Sedanje najemnine 

Od septembra 1993 se najemnine oblikujejo skladno z ome- 
njeno metodologijo, pred tem obdobjem pa so se najemnine 
pretežno oblikovane administrativno. Kljub temu, da skoraj 
vsi lastniki stanovanj zaračunavajo najvišjo najemnino, ki jo 
dovoljuje metodologija, to je 2,9% od vrednosti stanovanja, so 
najemnine izredno nizke. 

Povprečna najemnina v Sloveniji ta čas znaša komaj 5.000 
tolarjev mesečno na stanovanje. 

Glavni razlog za tako nizke najemnine je v dejstvu, da se za 
izračun vrednosti stanovanja upošteva metodologija za vred- 
notenje stanovanj iz leta 1982, po kateri je vrednost točke 
izredno nizka. 
V Sloveniji je ostalo po končani privatizaciji 77.000 neodpro- 
danih stanovanj, za katera najemniki plačujejo neprofitno 
najemnino. Povprečna velikost stanovanj znaša 58 m5, s pov- 
prečno vrednostjo 270 točk. Najemnina za povprečno 
tovrstno stanovanje predstavlja 9,0% povprečne neto plače 
v Sloveniji ali 5% povprečnega družinskega dohodka.5 Glede 
na to, da so bile v preteklem obdobju najemnine vedno 
prenizke za normalno vzdrževanje stanovanjskega fonda, in 
so bila stanovanja zaradi tega praviloma neustrezno vzdrže- 
vana, so potrebe po sredstvih za investicijsko vzdrževanje 
dosti višje, kot kaže navedeni podatek. 

Skozi nizko najemnino se neselektivno izraža pomoč države 
najemnikom neprofitnih stanovanj. Taka politika zaradi 
pomanjkanja interesa za gradnjo najemnih stanovanj ne 
prispeva k ustvarjanju pogojev za oblikovanje stanovanj- 
skega trga. 
Dokler država ne bo zagotovila, da bodo najemnine krile 
dejanske stroške, ki nastajajo v zvezi z uporabo stanovanja, 
interesa za gradnjo socialnih in neprofitnih stanovanj ne bo. 
Zato je nujno in brez odlašanja treba končno uvesti nepro- 
fitno stroškovno najemnino, ki bo tudi podlaga za izračun 
profitnih najemnin in za instrumentarij subvencij. 

c) Posledice uvedbe neprofitne stroškovne najemnine. 

Uveljavitev neprofitne (stroškovne oziroma ekonomske) 
najemnine bo imela za posledico povečanje povprečne 
najemnine za približno 73%. Uvedba neprofitne stroškovne 
najemnine bi povzročila, da bi najemnina predstavljala 15,6% 
povprečne plače oziroma 8,7% povprečnega družinskega 
proračuna. 

Ob povečanju najemnin bo potrebno zagotoviti ustrezna 
sredstva za subvencije najemnin. 

Zagotoviti je potrebno spoštovanje zakonitosti na področju . 
stanovanjskih najemnih razmerij (registracija vseh najemnih 
in podnajemnih pogodb, preverjanje ustreznosti višine najem- 
nine z možnostjo predpisovanja najvišje dopustne najemnine, 
preprečevanje oderuštva). 

" Podatek velja za april 1991 
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t) Inflacijski učinki uvedbe neprofitne najemnine 

V primeru, da bi lastniki stanovanj naenkrat prevrednotili 
stanovanja skladno z novim pravilnikom o merilih za ugotav- 
ljanje vrednosti stanovanj in stanovanjskih hiš (ki je v fazi 
preverjanja) in bi vsi lastniki stanovanj naenkrat oz. v enem 
mesecu povišali najemnine v povprečju za 73 %, bi na osnovi 
izračuna Zavoda RS za statistiko imelo navedeno povišanje za 
Posledico povišanje indeksa cen na drobno za 0,5 indeksne 
točke. Vendar pa stanovanj ni mogoče prevrednotiti naenkrat, 
zato bo tudi zviševanje najemnin lahko samo postopno. 

1.2.5. POTREBE PO STANOVANJIH 

a) Stanovanja in demografska gibanja* 

Slovenija ima skupaj dobrih 650.000 stanovanjskih enot. Od 
tega se dobra polovica, t. j. približno 355.000 stanovanj nahaja 
v mestnih naseljih. Od celotnega števila stanovanj obsegajo 
skoraj polovico dvosobna in trisobna stanovanja (povprečno 
število sob 2,6) pri povprečni velikosti stanovanja 68,7 m2 in 
povprečno 3,1 stanovalca na stanovanje. Pred sprejemom 
stanovanjskega zakona I. 1991 je bilo razmerje med številom 
lastnih in najemnih (družbenih) stanovanj 67% : 33% v korist 
prvih. Posledica na podlagi stanovanjskega zakona oprav- 
ljene privatizacije stanovanj pa je še znatno bolj prevladujoče 
(samo)lastništvo, saj je sedanje razmerje med številom last- 
nih in najemnih stanovanj 88% : 12%.7 

V Sloveniji prebiva nekaj manj kot 2.000.000 državljanov 
v nekaj več kot 640.000 gospodinjstvih. Analize kažejo8, da 
v Sloveniji ni mogoče pričakovati močnejše rasti števila prebi- 
valcev. Če po letu 2000 ne bo prišlo do ponovnega dviga 
rodnosti, lahko celo pričakujemo zniževanje števila prebival- 
cev ter naraščanje deleža starejšega prebivalstva. Navedeno 
pa ne velja za število gospodinjstev, ki bo po nekaterih predvi- 
devanjih do leta 2000 naraščalo predvsem manjšanja velikosti 
povprečnega gospodinjstva. 

Iz ocen in analiz, podanih v nadaljevanju in dokumentiranih 
v prilogah, je razvidno, da bi v Sloveniji morali z izgradnjo in 
prenovo zagotoviti letno okrog 10.000 stanovanjskih enot. 

Ocene temeljijo na: 
• izračunu stanovanjskih potreb na podlagi demografskih 
podatkov, projekcij in analiz; 
• izračunu števila stanovanj za nadomestitev in prenovo; 
• primerjavi s stanovanjsko gradnjo v nekaterih evropskih 
državah. 

Celotno število stanovanj, ki jih je treba v Sloveniji zagotoviti 
vsako leto, se deli na socialna, neprofitna, lastna in profitna 
stanovanja v razmerjih, ki so prikazana v nadaljevanju. 

b) Ocena potreb po socialnih stanovanjih do leta 2000 

Za oceno števila potrebnih socialnih stanovanj obstajajo 
podrobnejši podatki le za obdobje pred letom 1990, podatki 
za kasnejše obdobje pa ne odražajo realnega stanja oziroma 
potreb. Leta 1990 je fond solidarnostnih stanovanj obsegal 
31.090 stanovanjskih enot. V zadnjem podatkovno zaneslji- 
vem obdobju je bilo letno dodeljenih naslednje število teh 
stanovanj; , 

V obdobju od I. 1973 - 1985 skupno 22.791 oziroma pov- 
prečno letno 1.700 enot 
• leta 1986 1.868 stan. enot, 
• leta 1987 1.546 stan. enot, 
• leta 1988 1.526 stan. enot, 
• leta 1989 1.538 stan. enot in 
• leta 1990 1.821 stan. enot. 

Iz navedenih podatkov izhaja, da se je v zgoraj navedenem 
obdobju od celotnega števila zgrajenih stanovanj delež soli- 
darnostnih stanovanj gibal med 15 in 20 odstotki od vseh 
letno zgrajenih stanovanj. Podatki tudi kažejo'0, da bi morale 
slovenske občine v obdobju do leta 2000 razpolagati s 1500 
stanovanji letno za pokrivanje tekočih potreb, da bi lahko 
razreševale socialno problematiko z enako dinamiko kot v pri- 
kazanem obdobju. 

Poleg tega je treba upoštevati tudi to, da je pridobivanje 
socialnih stanovanj v zadnjih letih popolnoma zastalo (v 
obdobju med letom 1991 in aprilom 1994 je bilo dodeljenih le 
nekaj več kot 300 socialnih stanovanj), kar pomeni, da je 
poleg zgoraj navedenega števila potrebno upoštevati tudi 
podatek iz ankete Ministrstva za okolje in prostor, ki kaže, da 
znaša trenutno število upravičencev do najema socialnega 
stanovanja najmanj 3450. Ti podatki zaskrbljujejo, saj opozar- 
jajo, da se je dostopnost do primernega stanovanja za soci- 
alno šibke skupine prebivalstva drastično zmanjšala. Nadalje- 
vanje takšnih razmer utegne v naslednjih letih ogroziti soci- 
alni mir v državi. 

To pomeni, da bi bilo do leta 2000 potrebno za pokrivanje 
tekočih potreb in za zapolnitev primanjkljaja iz preteklih let 
zagotoviti okrog 2000 stanovanjskih enot letno samo za soci- 
alne potrebe. To tudi pomeni, da bi ob nadomestitvi primanjk- 

tabela 3 
PRIMERJALNA TABELA IZGRADNJE STANOVANJ NA 1000 
PREBIVALCEV V NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH9 

1 AVSTRIJA 52 
2 BELGIJA 4.5 
3 ČEŠKOSLOVAŠKA 4 
4 DANSKA 4.1 
5 FINSKA 10.4 
6 MADŽARSKA 3.2 
7 NIZOZEMSKA 5.5 
8 NORVEŠKA 5.1 
9 POUSKA 3.6 

10 ROMUNIJA 1.2 
h Švedska 7.8 

POVPREČJE 

12 SLOVENIJA 

I 

AVSTRUA 
BELGIJA 

ČEŠKOSLOVAŠKA 
DANSKA 

FINSKA 
MADŽARSKA 

J NIZOZEMSKA 
5 NORVEŠKA 
2 POUSKA 0 ROMUNUA 

Švedska 
povprečje 
SLOVENIJA 

ST STANOVANJ NA 1000 PAfflVALCB/ 

Vir: Zavod za statistiko RS, popis 1991 
Osovni podatki o značilnostih stanovanjskega fonda v Sloveniji so 

prikazani v tabelah in v grafih v prilogi. 
Vir: Aleksander Jakoš: Demografske in regionalne presoje, Ljubljana 

1991 

Vir: Zavod za statistiko RS in Annual Bulletin Housing and Building 
Statistics for Europe, UN. New York 1992 10 Podatke zbira MOP na osnovi anketiranja občin 
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Ijaja in ob rednem zagotavljanju socialnih stanovanj po nave- 
deni dinamiki bila povprečna čakalna doba upravičencev za 
pridobitev socialnega stanovanja sedem let." 

c) Ocena potreb po neprofitnih stanovanjih 

Neprofitna najemna stanovanja so namenjena državljanom 
s povprečnimi in nekoliko nadpovprečnimi dohodki, ti pa 
zanesljivo predstavljajo večino vsega prebivalstva. Kakor je 
razvidno iz analiz v prilogi, je za reševanje stanovanjskega 
vprašanja te skupine državljanov potrebna pridobitev od 2000 
- 2500 stanovanj letno. Organizacijski okvirji za zagotavlja- 
nje te vrste stanovanj so vzpostavljeni z neprofitnimi stano- 
vanjskimi organizacijami, ki svojo investitorsko vlogo oprav- 
ljajo s sredstvi kreditov Stanovanjskega sklada RS in občin." 

č) Delež lastnih stanovanj 

Samolastniško investitorstvo je bilo v preteklosti pretežna 
oblika razreševanja stanovanjske problematike Slovencev, saj 
povprečno dosega med 50% in 60% celotne gradnje. Za to 
obstaja vrsta razlogov, ki jih v teh okvirih ni mogoče prikazati 
v celoti. Vsekakor pa je ta oblika reševanja stanovanjskega 
vprašanja postala tako obsežna, da vpliva tudi na vrednote 
dobrega dela prebivalstva in tudi zato izkazuje veliko stalnost. 
Nadaljevanje enakega deleža tovrstne gradnje bo tudi 
v bodoče pomenilo okrog 5000 novih lastnih stanovanj letno. 
Ta segment pa bi se lahko še povečal s pridobivanjem novih 
stanovanjskih enot s prenovo oziroma preurejanjem neizrab- 
ljenih stanovanj in stanovanjskih hiš. To bi bilo mogoče 
doseči s kompleksnim inštrumentarijem zlasti davčnih spod- 
bud, kar pa je lahko dolgoročen cilj in zato njegovi učinki tu 
niso upoštevani. 

d) Ocena potreb po profitnih stanovanjih 

Glede na stalen obseg povpraševanja po najemnih stanova- 
njih, še posebej v večjih mestih in regijskih centrih, ocenju- 
jemo, da bo del iskalcev najemnih stanovanj lahko razreševal 
stanovanjsko vprašanje znotraj profitnega najemnega sek- 
torja. V okviru potrebnega letnega prirasta stanovanj se pred- 
videva pridobitev okrog 500 stanovanj profitne kategorije. To 
bo izvedljivo samo, če bodo za to seveda zagotovljene 
potrebne tržne razmere, v katerih bo vlaganje v tovrstna 
stanovanja njihovim lastnikom jamčilo dobiček, primerljiv 
z drugimi vrstami naložb. 

e) Potrebe po prenovi 

Poleg zagotavljanja stanovanj z novogradnjo mora prenova 
obstoječega fonda predstavljati pomemben delež v strukturi 
naložb v stanovanjsko področje, kar še posebej velja za varo- 
vanje kulturne dediščine, to je prenovo starih mestnih jeder. 
Varovanje kulturne identitete slovenskih krajin in naselij, ki 
ima poleg širše kulturne tudi pomembno gospodarsko vlogo 
(turizem), ne bo mogoče brez ohranjanja in obnavljanja sta- 
novanj v njih. Potrebe po prenavljanju in rednem investicij- 
skem vzdrževanju stanovanj in stanovanjskih zgradb je še 
posebej aktualizirala porušitev dela Kolizeja v marcu 1995. Ob 
tem je potebno izostiriti finačne mehanizme, ki bodo lastni- 
kom starih stanovanj omogočali pravočasno prenovo, dode- 
lati pa je potrebno tudi subsidiarno vlogo občin in države, če 
lastniki ne bodo ravnali kot dobri gospodarji. 

1.2.6. OCENA POTREBNIH SREDSTEV ZA IZVEDBO 
NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA 

Ocena potrebnih finančnih virov za izvedbo Nacionalnega 
stanovanjskega programa izhaja iz analiz in potreb po zago- 
tavljanju novih in prenovi obstoječih stanovanj. Glede na 
določila stanovanjskega zakona in zakona o lokalni samou- 

" Priloga št. na strani 12 Do sedaj je bil izveden en razpis za posojila SSRS neprofitnim 
stanovanjskim organizacija, v katerem je bilo razdeljeno 968.830.225 
SIT posojil ob lastni udeležbi NSO (s sredstvi iz občinskih virov) za 
zaraditev 506 neprofitnih najemnih stanovanj 

pravi so predvideni različni subjekti in načini financiranja 
posameznih kategorij stanovanj. Za izvedbo Nacionalnega 
stanovanjskega programa bo treba v naslednjem obdobju 
zagotavljati tako sredstva državnega proračuna, kot tudi 
doseči, da bodo tudi nove občine na tem področju izpolnje- 
vale svoje predpisane obveznosti. 

a) Sredstva za pridobivanje socialnih stanovanj 

Za letno pridobitev po 2000 socialnih stanovanj v obdobju do 
leta 2000 bi bilo za vsako leto potrebno zagotoviti sredstva 
v višini 9,6 milijarde tolarjev13. Izračun je izdelan ob upošte- 
vanju povprečne velikosti stanovanja 50 m2 po ceni 1200 
DEM/m2 v tolarski protivrednosti. Zagotavljanje socialnih sta- 
novanj je dolžnost občin, ki naj bi programe na tem področju 
izvajale zlasti z usmerjanjem sredstev v odkup in prenovo 
obstoječih stanovanj ter z zamenjavo stanovanj znotraj last- 
nega socialnega in neprofitnoga sklada. Zlasti s prvim nači- 
nom je mogoče doseči nižje nakupne cene in s tem z enakimi 
sredstvi rešiti večje število socialnih problemov. Od tod tudi 
zgoraj navedena cena za m2. 

b) Sredstva za subvencije najemnin 

Uvedba neprofitne stroškovne najemnine bo določeno število 
najemnikov stanovanj postavila v položaj, da ne bodo zmogli 
njihovega plačevanja, oziroma da bo najemnina predstavljala 
tolikšen delež v dohodku njihovega gospodinjstva, da bo zelo 
ogroženo zagotavljanje njihovih drugih življenjskih pogojev. 
Zato bo ob uvedbi neprofitne stroškovne najemnine treba 
zagotoviti tudi sredstva za njihovo subvencioniranje po pred- 
pisanih kriterijih. Iz analize''* v prilogi izhaja, da je za subven- 
cioniranje stroškovnih najemnin potrebno zagotoviti sredstva 
v višini 539 milijonov tolarjev. 

c) Sredstva za pridobivanje neprofitnih najemnih stanova- 
njih 

Pretežna večina proračunskih sredstev države, usmerjanih 
preko Stanovanjskega sklada RS, poleg teh pa tudi del sred- 
stev občinskih proračunov, bo moralo biti namenjenih za 
posojila neprofitnim stanovanjskim organizacijam za pridobi- 
vanje najemnih neprofitnih stanovanj. Pri tem naj bi bila 
občinska sredstva namenjena zlasti za pridobivanje komu- 
nalno opremljenih zemljišč za gradnjo tovrstnih stanovanj. 

Za pridobitev 2500 neprofitnih najemnih stanovanj na leto bo 
skupaj treba zagotoviti sredstva v višini 9,045 milijarde tolar- 
jev iz vsakokratnega državnega proračuna in po 6,030 mili- 
jarde tolarjev, ki jih bodo zagotovile neprofitne stanovanjske 
organizacije same ali ob sodelovanju občinskih stanovanjskih 
skladov. Tudi za zagotavljanje zemljišč, namenjenih nepro- 
fitni stanovanjski gradnji, bo treba s soudeležbo sredstev 
proračuna države ter proračunov lokalnih skupnosti 
postopno oblikovati ustrezen kreditni potencial. 

č) Sredstva za kreditiranje nakupa in gradnje lastnih stano- 
vanj 

Za kreditiranje individualnih investitorjev pod ugodnejšimi 
pogoji je ob predpostavki, da se povprečno kreditira 50% 
primerne stanovanjske površine, potrebno zagotoviti pri- 
bližno 22,5 milijarde tolarjev na leto. Ker sredstev, potrebnih 
za kreditiranje, ni mogoče zagotoviti iz proračunskih virov, je 
nujno potrebno vzpostaviti nov sistem stanovanjskega hranil- 
ništva. upoštevaje dejstvo, da poslovne banke tega področja 
že več let ne pokrivajo zadovoljivo. Zato mora Vlada RS 
podpreti ustanovitev Slovenske stanovanjske hranilnice. 

'rPri tem ni upoštevan vpliv inflacije. 
" dr. T. Stanovnik, F. Kuzmin: Osnovni ekonomski in socialni elementi 
NSP oktober 1994 
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tabela 4 
POTREBNA SREDSTVA IN VIRI ZA IZVEDBO NSP 

TABELA 4.1 SREDSTVA 
1 SOCIALNA STANOVANJA 9.600.000.000 SIT 

2.SUBVENCIJE 539.000.000 SIT 

3.NEPROFITNA NAJEMNA ST. 
3.1. KOMUNALNO OPREMLJENA ZEMUlSCA( kar povprečno 

predstavlja 33% delež vrednosti ) 
7.425.000.000 SIT 

3 2. .FINANČNA SREDSTVA (kar predstavlja 67% delež vrednosti) 15.075.000.000 SIT 

SKUPAJ 22.500.000.000 SIT 

4. KREDITI IND. INVESTITORJEM 22.500.000.000 SIT 

SKUPAJ 55.139.000.000 SIT 

TABELA 4.2 VIRI 
1.SOCIALNA 
STANOVANJA 

PRORAČUNI OBČIN V 
CELOTI 

2.SUBVENCIJE PRORAČUNI OBČIN 
V CELOTI 

3.NEPROFITNA 
NAJEMNA ST. 

PRORAČUN DRŽAVE NSO in OBČ.STAN 
SKLADI 

OBČINA 

60% potrebnih 
finančnih sredstev 
preko krepitve kapitalske 
osnove Stanovanjskega 
sklada RS 

40%potrebnih 
finančnih sredstev 

komunalno 
opremljeno 
zemljišče 

9.045.000.000 SIT 6.030.000.000 SIT 7.425.000.000 SIT 

4.KREDITI IND. 
INVESTITOR. 

STAN. SKLAD RS STANOVANJSKA HRANILNICA 

V pričetku izvajanja programa je SSRS 
edini kreditodajalec, ki kasneje večji 
del te funkcije prepusti Stanovanjski 
hranilnici Slovenije 

Sčasoma prevzame kreditiranje 
pretežnega dela zasebnega sektorja. 

Obrazložitev tabele: 
1. Izračun potrebnih sredstev za socialna stanovanja je izde- 
lan ob predpostavkah: 
• povprečna velikost stanovanja znaša 50 m2 

• cena za 1m2 znaša 1200 DEM/m2 (1DEM=80 SIT) 

2. Izračun potrebnih sredstev za subvencije je izdelan ob 
predpostavki, da se subvencionira 26.721 upravičencev. 

3. Izračun potrebnih sredstev za neprofitna najemna stanova- 
nja je izdelan na osnovi naslednjih predpostavk: 
• povprečna velikost stanovanja znaša 75 m2 

• povprečna cena za 1m2 znaša 1500 DEM/m2 (1DEM=80 
SIT) 

4. Izračun potrebnih sredstev za kredite individualnim investi- 
torjem je izdelan na osnovi naslednjih predpostavk: 
• povprečna velikost stanovanja znaša 75 m2 pri čemer je 
upoštevano, da se kredit dodeli le za polovico primerne povr- 
šine in ob predpostavki, da se nadstandardni objekti ne kredi- 
tirajo; 
• povprečna cena za 1m2 znaša 1500 DEM/m2 (1 DEM=80 
SIT) 

1.2.7. UČINKI IZVAJANJA NACIONALNEGA 
STANOVANJSKEGA PROGRAMA NA OSTALE 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

Poleg socialnih, zdravstvenih in drugih pozitivnih vplivov 
pomeni vlaganje v stanovanjsko gradnjo in prenovo močno 
vzpodbudo za rast celotnega gospodarstva. 

V prilogi 4 so prikazani vplivi na rast proizvodnje in zaposle- 
nost pri vložku 1 milijarde DEM na različne veje gospodarstva. 
Podatki iz prikazane tabele kažejo, da je ob povečanju vlaganj 
v stanovanjsko gospodarstvo mogoče pričakovati povečanje 
proizvodnje v skoraj vseh gospodarskih panogah, prav tako 
pa je mogoče pričakovati tudi povečanje zaposlenosti. 

Pri vložku 1 milijarde DEM znašajo neposredni in posredni 
makroekonomski učinki 1,7 milijarde DEM, pospeševalni 
(rnultiplikacijski) učinki pa še dodatnih 0,8 milijarde DEM. 

Občuten je tudi vpliv na zaposlovanje, saj bi bilo pri finanč- 
nem vložku ene milijarde DEM v stanovanjsko področje 
mogoče pričakovati 30.000 novih delovnih mest v neposred- 
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nih in posrednih dejavnostih povezanih z gradnjo stanovanj. 
Zaradi pospeševalnih vplivov pa bi se, kot kažejo navedeni 
podatki, število delovnih mest povečalo še za dodatnih 
14.000 in bi torej skupno povečanje delovnih mest ob tako 
velikem vlaganju znašalo 44.000, pri čemer seveda ni upo- 
števano zasedanje morebitnih neizkoriščenih gospodarskih 
zmogljivosti.15 

Neposredna finančna intervencija države v stanovanjsko pre- 
skrbo in ustanovitev Slovenske stanovanjske hranilnice bosta 
imeli tudi pomembne posledice za spremenjene vzorce 
porabe prebivalstva. Lahko pričakujemo, da se bo zaradi 
povečanega stanovanjskega varčevanja in lažjega dostopa do 
stanovanj spremenila struktura porabe - iz potrošnih dobrin 
v »trajne dobrine«, povečal pa se bo delež prihrankov na 
račun takojšnje porabe. 

1.2.8. SOCIALNI UČINKI IZVAJANJA NACIONALNEGA 
STANOVANJSKEGA PROGRAMA 

Pričakovati je, da bo izvajanje Nacionalnega stanovanjskega 
programa imelo naslednje pozitivne socialne učinke: 
• Lažji dostop do stanovanj bo praviloma ugodno vplival na 
nataliteto prebivalstva, saj se bodo mlade družine lahko prej 
in lažje odločale za otroke. Lažji in hitrejši dostop do stano- 
vanj praviloma pomeni več otrok v družini, 
• Boljše bivalne razmere preprečevalno vplivajo na konflikte 
v družini in ustvarjajo bolj zdrave družinske odnose ter vpli- 
vajo na manjše število razvez. Otrokom so dane možnosti za 
zdrav fizični in intelektualni razvoj. 
• Lažje in hitreje rešeno stanovanjsko vprašanje dviguje tudi 
motivacijo na delovnem mestu in skrb za stalno zaposlitev. 
• Socialne razlike, ki izhajajo iz bistveno neenakega dostopa 
do stanovanj se bodo zmanjšale. 

2. NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM 

2.1. PREDLOGI SKLEPOV IN PRIPOROČIL NACIONALNEGA 
STANOVANJSKEGA PROGRAMA 

Upoštevaje demografske projekcije, statistične podatke o sta- 
novanjskem fondu, podatke in ocene Stanovanjskega sklada 
RS o številu pričakovalcev neprofitnih stanovanj ter posojil in 
zelo omejenih materialnih možnostih sklada, podatke in 
ocene Ministrstva za okolje in prostor o izvajanju stanovanj- 
skega zakona v občinah in večjih podjetjih v državi16 ter 
o stanju in evidentiranih potrebah po socialnih stanovanjih'7 

sedanje stanje po eni strani zahteva, da se stanovanjskemu 
področju na ravni države in občin redno zagotavlja proračun- 
ska sredstva, po drugi strani pa sprejme potrebne ukrepe 
z namenom spodbujati stanovanjsko varčevanje ter s tem 
dostopnost do ugodnih stanovanjskih posojil. 

Predlogi sklepov Nacionalnega stanovanjskega programa 
omogočajo ob sodelovanju lokalnih skupnosti in vseh ostalih 
zainteresiranih dejavnikov celovito izvedbo ciljev Nacional- 
nega stanovanjskega programa do leta 2000. V primeru dru- 
gačne odločitve bi se izvajanje Nacionalnega programa 
bistveno upočasnilo, pač v odvisnosti od obsega državne 
intervencije na tem področju. 

Predvidena proračunska sredstva, namenjena za izvajanje 
Nacionalnega stanovanjskega programa v letu 1995 upošte- 
vajo tudi sedanje pogoje glede ponudbe opremljenih stavbnih 
zemljišč in stanovanj na tržišču. Zato so ob upoštevanju časa, 
potrebnega za prilagoditev tržišča izboljšanim pogojem za 
pridobivanje stanovanj, v tem letu znatno nižja od tistih, ki jih 
bo glede na potrebe treba zagotavljati v prihodnjih letih. 

15 Razpoložljivi podatki se nanašajo na vložek ene milijarde DEM. Iz 
vira ni razvidno, ali se učinki spreminjajo linearno z vlaganji ali dru- 
gače, vsekakor pa bodo znatni tudi ob skupnih vlaganjih iz vseh virov, 
obstoječih in novih, za izvedbo Nacionalnega stanovanjskega pro- 
grama. ki bodo skupaj znašala približno 0,7 milijarde DEM. 

Anketa MOP o izvajanju SZ v petdesetih večjih podjetjih v RS. 
"Anketa MOP o izvedenih natečajih za socialna stanovanja ter 
o potrebah na tem področju v občinah 

Za izvajanje Nacionalnega stanovanjskega programa je treba 
predvideti tudi sredstva za strokovno pripravo in uskladitev 
predpisov in priporočil, ki vplivajo na stanovanjsko področje 
ter potrebnih raziskovalnih projektov, kar pa je naloga pristoj- 
nega ministrstva v okviru njegovih rednih dejavnosti in teko- 
čih sredstev. 

Osnovna instrumenta za nujno finančno krepitev stanovanj- 
skega področja sta povečanje kapitalske osnove Stanovanj- 
skega sklada RS in njegova uveljavitev kot osrednje institu- 
cije za financiranje Nacionalnega stanovanjskega programa 
oziroma spodbujanje stanovanjske gradnje in prenove ter 
ustanovitev Slovenske stanovanjske hranilnice. Proračun- 
ska sredstva, namenjena za gradnjo najemnih neprofitnih 
stanovanj ter za kreditiranje in gradnje, nakupa in prenove 
lastnih stanovanj, se bodo stanovanjskemu področju zagotav- 
ljala preko Stanovanjskega sklada RS skladno z 80. in 87. 
členom stanovanjskega zakona in z zagotovitvijo zagonskih 
sredstev za ustanovitev Slovenske stanovanjske hranilnice. 

Socialni instrumenti na stanovanjskem področju zadevajo 
razreševanje stanovanjskih vprašanj določenih skupin prebi- 
valstva, ki si zaradi gmotnega položaja ne morejo sami razre- 
šiti stanovanjskega vprašanja (zlasti družine z več otroki, 
družine z manjšim številom zaposlenih, mlade družine, inva- 
lidi in družine z invalidnim članom). Pri tem funkcijo osnovnih 
korektivov socialne politike na stanovanjskem področju ohra- 
njata instrument socialnega stanovanja ter instrument 
pomoči pri uporabi stanovanja (subvencije). 

Stanovanjska politika občin mora pri dodeljevanju socialnih 
stanovanj v najem upoštevati načelo racionalne izrabe stano- 
vanjskega fonda, tako da glede na kategorije stanovanj, 
s katerimi razpolaga (socialna, neprofitna), upravičencem do 
socialnega stanovanja dodeljuje stanovanja, primerna njiho- 
vemu gmotnemu položaju. S sistemom zamenjav stanovanj 
znotraj stanovanjskega fonda občine se lahko sočasno zni- 
žuje tudi obseg sredstev za subvencije. 

Zagotavljanje nadomestil za najemnino zahteva posebno nor- 
mativno ureditev. Potrebno je vzpostaviti tudi sistem stimula- 
tivnega obdavčevanja nepremičnin z namenom, da tudi 
davčni sistem prispeva k pospeševanju ponudbe stanovanj. 
Izračuni med drugim kažejo, da bi celo minimalna obdavčitev 
vseh stanovanj in stanovanjskih hiš lahko prispevala v občin- 
ske proračune dobršen del potrebnih sredstev, ki jih potrebu- 
jejo občine za izvajanje nalog po stanovanjskem zakonu in 
tem programu. Za ureditev davčnega področja v zvezi s stano- 
vanji pa je treba predhodno nastaviti kvalitetno uradno evi- 
denco - register stanovanj. 

Za tekoče spremljanje izvajanja Nacionalnega stanovanj- 
skega programa je treba ustanoviti stanovanjski svet, ki ga 
imenuje Vlada RS. Naloga stanovanjskega sveta je zlasti 
spremljanje uresničevanja ciljev Nacionalnega stanovanj- 
skega programa, ocenjevanje učinkovitosti njegovih instru- 
mentov, ozemeljsko usklajevanje distribucije ter po potrebi 
oblikovanje potrebnih sprememb in dopolnitev, ki zadevajo 
cilje in instrumente nacionalnega programa. 

Pri izvajanju Nacionalnega stanovanjskega programa je treba 
nameniti posebno pozornost spodbujanju prenove starega 
stanovanjskega fonda, še posebej v starih mestnih jedrih, ter 
pridobivanju in prenovi stanovanj na demografsko ogroženih 
območjih Slovenije, da bi tudi z ustreznimi ukrepi na stano- 
vanjskem področju država lahko prispevala k zaustavljanju 
nezaželenih demografskih sprememb. 

Kriteriji za financiranje (kreditiranje) stanovanjske gradnje 
morajo spodbujati kakovost stanovanjskega in bivalnega oko- 
lja oziroma stanovanjskega urbanizma in arhitekture. 

Končno, vendar ne najmanj pomembno je, da se prične tudi 
usklajevanje prostorskih, gradbenih, socialnovarstvenih, 
finančnih ter davčnih predpisov v delu, ki se nanaša na 
spodbujanje ciljev Nacionalnega stanovanjskega programa. 
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3. PRILOGE 

PRILOGA 1: OCENA POTREB PO STANOVANJIH 
DO LETA 2000 

1. Izračun stanovanjskih potreb na osnovi demografskih 
podatkov, projekcij in analiz 

1-1. Podatki o številu gospodinjstev in številu stanovanj po 
popisih v preteklih letih in projekcija glede števila prebival- 
cev za leto 2001" 

tabela 1 
popis popis popis projekcija 

. 1971 1981 1991 2001 
število gospodinjstev 51^5 531 594.571 640.195 692.769 
štev. stanovanjskih enot 471.076 585.780 652.422 

Pri primerjalni analizi podatkov iz popisa 1991 o številu stano- 

vanjskih enot in številu prebivalcev je potrebno upoštevati 
deistvo, da je v navedenem številu zajetih približno 25.000 
nenaseljenih in počitniških stanovanjskih enot, kakor tudi 
dejstvo, da je približno 13.500 družin prisiljeno živeti v skup- 
nih gospodinjstvih dveh ali več generacij skupaj. 

Iz navedenih podatkov je mogoče oceniti, da znaša primanjk- 
ljaj: 

652.422 (skupno število stanovanj ob popisu 1991) 
- 25.000 (prazna, opuščena in počitniška stanovanja) 
- 6.750 (večgeneracijska stanovanja) 

620.672 realno število stanovanj ob popisu 1991 

- 640.195 število gospodinjstev 
razlika = 19.523 primanjkljaj v letu 1991 

1.2. Izračun potrebnega števila novih stanovanjskih enot na 
osnovi projekcije prirasta števila gospodinjstev 

tabela 2 
ŠTEVILO GOSPODINJSTEV 

popis 
1991 

projekcija 
2001 

t razlika 

640 195 692.769 52.574 

tabela 3 
PRIMANJKLJAJ STANOVANJ 
1 primanjkljaj v letu 1991 20.000 

2 potrebno število enot zaradi povečanja 
števila gospodinjstev do 1. 2001 52.547 

3 SKUPAJ V OBDOBJU 
1991-2001 72.547 

4 
5 

6 

št. zgrajenih enot v obdobju 1991-1993 18.513 
št. zgrajenih stanovanj v letu 1994(ocena) 

6.000 
SKUPAJ 24.513 

7 ostane za izgradnjo v obdobju 
1995-2001 

48.043 

8 letno povprečje potrebnega števila 
stanovanj v obdobju 1995-2001 zaradi 
porasta števila gospodinjstev 

6863,3 =7.000 

Poleg navedenega števila je pri realni oceni števila stanovanj, 
ki jih je v predvidenem obdobju potrebno zagotoviti, potrebno 
upoštevati tudi stanovanja, katera je zaradi dotrajanosti, 

posegov v prostor in drugih vzrokov potrebno nadomestiti 
z novimi. 

" Vir: Zavod za statistiko RS - popis 1991 

■ 
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PRIMERJAVA MED PORASTOM ŠTEVILA GOSPODINJSTEV 
IN ŠTEVILA STANOVANJ 

popu 1971 popis 1981 popis 1991 projekcija 2001 
X-A\is 

Upoštevano je Število stanovanj brez praznih, dotrajanih in većgencracijskih 
Projekcija temelji na predpostavki, da bo grajeno 10.000 stanovanj letno 

število gospodinjstev 

število stanovanjskih enot 

Prav tako pa je, pri dokončnem izračunu potrebnih sredstev 
za stanovanjske namene potrebno upoštevati tudi potrebo po 
prenovi obstoječega fonda stanovanj. 

2. Izračun števila stanovanj za nadomestilo in prenovo 

tabela 4 

OBDOBJE GRADNJE ŠTEVILO STANOVANJ V% 
do 1918 108. 459 16,6% 
1919-1945 49. 344 7,6% 
1946- 1970: 193.614 29,7% 
1970- 1991 301. 005 46,1% 

(29,7%) 
(7,6*) 

(16,6*) 

(46,1*) 

■■Ido 1918 
fona od 1919do1945 
■■ od 1946 do 1970: 
GESJ po 1970 

Povprečna starost stanovanjskega sklada v RS znaša 37 let. 

Iz podatkov in analiz s katerimi razpolagamo20 izhaja: 

• vsa stanovanja in stanovanjske zgradbe zgrajene pred 
letom 1918 je potrebno temeljito obnoviti, dobrih 10% pa je 
potrebno porušiti in nadomestiti z novimi; 
• do 40% sklada zgrajenega v obdobju 1918-1945 bo 
potrebno obnoviti zaradi slabega načina gradnje, funkci- 
onalne neustreznosti, in iztrošenosti, približno 10% pa bo 
potrebno porušiti in nadomestiti z novimi 

• tretjino stanovanjskih enot (predvsem iz dela »družbene- 
ga«fonda) zgrajenih v obdobju 1946-1970 bo potrebno pre- 
noviti; 
• petina sklada iz obdobja po letu 1970 je potrebna delne 
prenove predvsem zaradi uporabe neprimernih tehnologij 
gradnje. 

'* Vir: ibid 20 Dolgoročni plan stanovanjskega gospodarstva SR Slovenije - Ur. I. 
SRS. št. 18/89 
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tabela 5 
ŠTEVILO STANOVANJ ZA PRENOVO IN NADOMESTITEV 

OBDOBJE ŠT. PRENOVA21 

STANOVANJ 
NADOMESTILO SKUPAJ 

1 do1918 108459 24403,275 10845,9 35249 

2 od19119do1945 49344 4934,4 4934,4 9869 

3 od 1945 do 1970 193614 15973,155 9680,7 25654 

4 Od 1971 do 1991 301005 15050,25 15050 

SKUPAJ 85822 

Ob predpostavki, da je prenovo in nadomestitev zastarelega 
in dotrajanega fonda mogoče izvršiti v naslednjih tridesetih 
letih, moramo letno zagotoviti sredstva ekvivalentna 2861 
povprečnim stanovanjskim enotam. 

Upoštevaje izračun potrebnega števila stanovanj na osnovi 
demografskih gibanj in projekcij ter nadomestilo in prenovo 
obstoječega fonda je potrebno v predvidenem obdobju v RS 
letno zagotoviti med 9000 in 10.000 stanovanjskih enot. 

3. Ocena potrebnega števila stanovanj na osnovi primerjave 
z nekaterimi evropskimi deželami 

Primerjava podatka o številu zgrajenih stanovanj na 1000 
prebivalcev v RS22 z nekaterimi evropskimi deželami za leto 
1991 nam kaže, da za 40% zaostajamo za evropskim povpreč- 
jem, oziroma da dosegamo komaj 30-40% izgradnje držav, ki 
na tem področju prednjačijo. 

tabela 6 
PRIMERJAVA IZGRADNJE STANOVANJ NA 1000 
PREBIVALCEV V NEKATERIH EVROPSKIH DRŽAVAH 

1 AVSTRIJA 
2 BELGIJA 
3 ČEŠKOSLOVAŠKA 
4 DANSKA 
5 FINSKA 
6 MADŽARSKA 
7 NIZOZEMSKA 
8 NORVEŠKA 
9 POLJSKA 

10 ROMUNIJA 
11 Švedska 

5.2 
4.5 

4 
4.1 

10.4 
3.2 
5.5 
5.1 
3.6 
U 
7.8 

mVPRECJE 

12 SLOVENIJA 

/ 

ST STANOVANJ M 1000 PfUBVALOV 

AVSTRIJA 
BELGUA 

ČEŠKOSLOVAŠKA 
DANSKA 

FINSKA 
MADŽARSKA 

> NIZOZEMSKA 
S NORVEŠKA 
g POLJSKA 

ROMUNIJA 
Švedska 

V evropskih državah znaša letno povprečje gradnje stanovanj 
na 1000 prebivalcev 5 enot. 

če bi hoteli doseči povprečni letni obseg gradnje stanovanj 
v Evropi, bi v RS morali letno zagotoviti 10.000 stanovanjskih 
enot. 

PRILOGA 2: STRUKTURA POTREBNIH STANOVANJ 

2.1. Socialna stanovanja 

Do leta 2000 je potrebno za pokrivanje tekočih potreb in 

zapolnitev vrzeli iz preteklih let zagotoviti okrog 2000 enot 
letno za socialne potrebe. 

Ministrstvo za okolje in prostor zbira podatke o izvajanju 
stanovanjskega zakona tudi na socialnem sektorju. Zbrani 
podatki, iz katerih je mogoče ugotoviti kritično pomanjkanje 
socialnih stanovanj, so razvidni v spodnji tabeli. 

2' Pri izraćunu potrebnega števila enot za prenovo je upoštevano 
vrednostno razmerje: STROŠEK PRENOVE NA ENOTO-0,25 NOVO- 
ZGRAJENE ENOTE a Vir: Zavod za statistiko in ANNUAL BULLETIN HOUSING AND BUIL- 
DING STATISTICS FOR EUROPE. UNITED NATIONS, NEW YORK, 1992 
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tabela 1 
PODATKI O RAZPISIH ZA SOCIALNA STANOVANJA V OBČINAH IN OCENA O 
LETNEM PRILIVU PROSILCEV 

ZAP, 
ŠTEV 

OBČINA RAZPIS 
IZPELJAN 

itevilo 
udeležence 

v 
razpisa 

itevilo 
upravičenih 

prosilcev 

iLuvričcnih 
na 

prednostno 
listo 

ali je 
predviden 
razpis vi 

1994 

Ocena o 
letnem 
prilivu 

prosilcev 
1992 1993 1994 

1. Ajdtrvičina da da ne 65 50 50 da 30 
2. Brežice da nc da 42 34 34 že bil 15 
3. Celje ne ne da 488 368 368 že bil 150 
4. Cerknici ne M da 106 59 59 že bil 40 
S. Črnomelj ne ne da 33 25 25 že bil 20 
6. Domžale ne da ne 99 48 48 ne 50 
7. Dravograd da ne ne 35 17 17 ne 15 
8. Gornja 

Radgona 
ne da ne 60 46 46 ne 50 

9. Grosuplje ne ne da 100 razpis ie ni 
zaključen 

20 

10. Hrastnik ne ne ne 0 0 0 da 50 

11. Idrija ne ne da 23 razpis ie ni 
zaključen 

že bil 10 

12. IL.Bistrica da ne ne 55 50 50 da 30 
13. Izola ne ne ne 0 0 0 da 150 
14. Jesenice ne ne ne 0 0 0 da 100 
IS. Kamnik ne da ne 140 58 58 ne 70 
16. Kočevje ne ne ne 0 0 0 da 20 
17. Koper da da ne 259 149 149 da 150 
18. Kranj 

19. Kriko ne da ne 69 40 40 ne 50 
20. Laiko 

21. Lenart ne da ne 38 34 34 ne 45 
22. Lendava « 

23. Litija ne ne ne 0 0 0 da 25 
29. Ljutomer ne da ne 39 36 36 ne 60 
30. Logatec ne ne da 30 20 20 že bil 10 

31. Maribor ne da nc 795 744 744 da 900 
32 Maribor- 

Pcsnica 
ne da ne 31 21 21 da 40 

33. Maribor-Ruie da ne ne 42 31 31 ne 20 
34. Metlika da ne ne 40 26 26 ne 15 
35. Mozirje da da ne 100 71 71 ne 45 
36. Murska 

Sobota 
da ne da 200 125 40 že bil 120 

37. Nova Gorica ne da ne 272 57 57 da 270 
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38. Novo mesto ne da ne 173 112 112 da 170 

39. Ormož ne ne ne - - • 100 

40. Piran ne da ne 100 58 58 ne 40 

41. Postojni ne da da 223 127 127 že bil 80 

42. Ptuj ne da ne 140 121 121 da 100 

43. Radlje ob 
Dravi 

ne da da 54 38 38 da 45 

44. Radovljica ne da ne 93 69 69 da 110 

45. Ravne /K. 

46. Ribnica ne ne ne 0 0 0 da 20 

47. Sevnica da ne ne 56 27 2? ne 30 

48. Sežana ne da ne 82 42 19 da 40 

49. Slovenj 
Gradec 

da nc na 95 40 14 da 90 

50. SL.Bistrica nc ne da ic ni 
zaključen 
(cca 379) 

čen cca 
370) 

da 150 

51. SL Konjice ne da ne 73 nimajo ic 
liste 

ne 100 

52. Šentjur/Celju da da ne 2)4 182 84 da 80 

53. Skofja Loka ne ne ne 0 0 0 da 150 

54. Šmarje/J. ne ne da 193 89 89 že bil 90 

55. Tolmin da nc ne 89 68 68 da 70 

56. Trbovlje da di ne 42 41 41 da 30 

57. Trebnje ne ne ne 0 0 0 ne 15 

58. Tržič da nc ne 174 149 149 da 25 

59. Velenje da ne da 270 nimajo ie 
liste 

že bil 250 

60. Vrhnika ne da ne 73 49 49 nc 60 

61. Zagorje ob 
Savi 

ne ne da 20 U 11 že bil 10 

62. Žalec da ne ne 183 135 135 da 100 

Ljubljanske občine »kupaj 

SKUPAJ; 5.508 3.467 ■J.235 5.525 

2.2. Ocena potreb po neprofitnih stanovanjih 

Iz podatkov o dosedanjih razpisih za socialna stanovanja in 
demografskih projekcij ter analize podatkov Stanovanjskega 
sklada RS glede udeležencev razpisov za stanovanjska poso- 
lila izhaja, da se zlasti na razpise za socialna stanovanja javlja 
precejšnje število prosilcev, ki presegajo dohodkovni cenzus 
(glej gornjo tabelo) za najem socialnega stanovanja. Po eni 
strani dohodki temu sloju prebivalstva ne omogočajo nakupa 
ali gradnje lastnega stanovanja ali hiše, po drugi strani pa so 
predvsem v večjih mestih in regijskih centrih možnosti za 
druge oblike razreševanja stanovanjskih vprašanj omejene 

Za ta sloj prebivalstva je potrebno zagotoviti 2000 - 2500 
stanovanj letno. 

2.3. Ocena zagotavljanja lastnih stanovanj 

Kot je razvidno iz podatkov v tabeli, sta gradnja in nakup 
lastnih stanovanj v preteklih letih dosegala med 50 in 60 
% celotne gradnje. Stalnost tega trenda trenda je mogoče 
pričakovati tudi v bodoče, kar pomeni letni obseg okrog 5000 
stanovanj letno. 

23 v ljubljanskih občinah še ni bilo razpisa za socialna stanovanja 
zaradi nedelovanja mestne skupščine, nesprejetega stanovanjskega 
programa in blokade žiro računa s kupninami za prodana slanofania 
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LETO »DRUŽBENA« GRADNJA ZASEBNA GRADNJA SKUPAJ 
1980 6999 6673 13672 
1981 8281 6393 14674 
1982 7105 6140 13245 
1983 5634 6710 12344 
1984 4910 6702 11612 
1985 5114 6138 11252 
1986 4887 8050 12937 
1987 3963 6249 10212 
1988 3684 6115 9799 
1989 2260 6281 8541 
1990 2246 5513 7759 
1991 1332 4586 5918 
1992 1349 5143 6492 
1993 794 5309 6103 

4,183 | 6.143 1 10,326 j 

' »DRUŽBENA« GRADNJA 

GRADNJA 

gH"DRUŽBENA " GRADNJA 

^ZASEBNA GRADNJA 

POVPREČNO RAZMERJE GRADNJE 
MED DRUŽBENIM IN ZASEBNIM SEKTORJEM 

(40.5%) 

tabela2 

1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 
1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 povpre 

leto < 
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PRIMERJAVA MED ŠTEVILOM STANOVANJ ZGRAJENIH IZ 
»DRUŽBENIH« IN ZASEBNIH SREDSTEV V LETIH OD 
1980-1993 

PRILOGA 3: Ocena potrebnih subvencij za pokritje ekonom- 
skih strok kov za stanovanja24 

Gospodinjstva, ki niso odkupila družbenih stanovanj, so 
glede življenjskega standarda v bistveno slabšem položaju, 
kot tista, ki so jih. Neodvisno od tega je treba tudi upoštevati, 
da se v večini razvitih držav vodi specifična socialna politika 
do družin z najnižjimi dohodki, bodisi v obliki določenih 
davčnih olajšav in/ali neposrednih denarnih pomoči (subven- 
cije, ipd.). Da gre v takih primerih za transparentne oblike 
pomoči ni nobenega dvoma, poleg tega pa se s takimi obli- 
kami ne posega (vsaj ne neposredno) na področje tržnih 
zakonitosti oziroma »prostega« oblikovanja cen ekonomskih 
dobrin. Zato je tudi v Sloveniji uvedba ekonomskih najemnin 
ne samo nujna, temveč tudi edino smiselna, seveda s tem, da 
so družine z nizkimi dohodki deležne subvencij, ki naj pokri- 
jejo razliko med ekonomskimi stroški za stanovanje in tistim 
delom dohodka, ki ga revne družine lahko namenijo za pokri- 
vanje celotnih stanovanjskih stroškov, ne da bi bile zato 
materialno ogrožene. 

Prav nobena skrivnost ni, da je bila (in je še) pri nas ekonom- 
ska najemnina vselej potisnjena na obrobje. Takšno stanje se 
je vselej opravičevalo s skrbjo za delovnega človeka oziroma 
z njegovim gmotnim položajem. In prav zato niti ne preseneča 
ugotovitev, da najemnine v 1993. letu ne pokrivajo niti 50% 
ekonomskih25 (natančno le 48,9% - ocena iz ankete o porabi 
gospodinjstev za leto 1993). Po posameznih tipih gospodinj- 
stev pa je slika naslednja: enočlanska (34,4%), dvočlanska 
(47,6%), tričlanska (50,5%), štiričlanska (55,7%), petčlanska 
(53,4%), šestčlanska (62,9%) in sedemčlanska (46,1%). 

Posebej velja opozoriti na problem obsega subvencij, ki naj bi 
pokrivale razliko med dejanskimi (sedanjimi) in ekonom- 
skimi2® stroški za stanovanje. Ta ocena temelji na naslednjih 
predpostavkah: 

Za minimalno varianto: Posamezno gospodinjstvo plačuje 
stroške za stanovanje največ v višini do 25% družinskih pri- 
hodkov, preostanek do polnih stroškov pa predstavljajo sub- 
vencije. To velja le za gospodinjstva, ki prebivajo v standard- 
nih oziroma v podstandardnih stanovanjih. Sicer pa se sub- 
vencije priznavajo največ do standardne stanovanjske povr- 
šine. To z drugimi besedami pomeni, da je lahko delež stro- 
škov za stanovanje v družinskih prihodkih celo večji od 25%, 
seveda pa le v primeru, da živi takšna družina v nadstandard- 
nem stanovanju (glej standarde v razdelku 1.1). 

Za maksimalno varianto: Posamezno gospodinjstvo plačuje 
stroške za stanovanje največ v višini do 25% družinskih pri- 
hodkov, preostanek za pokrivanje do polnih stroškov pa pred- 
stavljajo subvencije. V tej varianti se upošteva dejanska stano- 
vanjska površina, torej ni pomembno ali je ta površina za 
posamezen tip gospodinjstva pod oziroma nad stanovanj- 
skimi standardi (glej razdelek 1.1.). 

Rezultate za obe varianti prikazuje v spodnji tabeli. 

Ocena potrebnih subvencij, ki naj bi pokrivale razliko med 
dejanskimi in ekonomskimi stroški za stanovanje, znaša po 
minimalni varianti 539 milijonov SIT in to z 26.721 upravi- 
čenci, po maksimalni varianti pa 1.278 milionov SIT z 35.033 
upravičenci. Pretežni del subvencij bi bil namenjen enočlan- 
skim družinam, medtem ko bi družine z največjim številom 
članov izpadle pri dodelitvi subvencij. To nas opozarja, da bi 
bilo potrebno pri dodeljevanju subvencij vnesti še kakšen 
dodaten kriterij, ki pa naj ne bi odražal le gmotni položaj 
družine kot celote, ampak tudi položaj posameznega družin- 
skega člana. 

i4 Izvleček iz Studije: dr. T. Stanovnik, dr. F Kuzmin: Osnovni ekonom- 
ski in socialni elementi NSP, oktober 1994 24 Ekonomska najemnina je izračunana na osnovi povprečne vrednosti 
stanovanj 1.200 DEM/m2, ob 50-letni amortizacijski dobi In letnem 
kapitalizacijskim faktorjem 1,02. Znaša 37,44 DEM/m oziroma 2.611 
SIT (cene 1993) in ne vključuje stroškov ogrevanja in razsvetljave. 
* Ekonomski stroški za stanovanje zajemajo poleg ekonomske najem- 
nine še stroške ogrevanja In razsvetljave. 

Tabela 1 Ocen« potrebnih subvencij, Id naj bi pokrivale razliko med dejanskimi in "ekonomskim'' stroild xa stanovanje 

(najemnina + ogrevanje in razsvetljava) 

(Ocenjeno na osnovi rezultatov Ankete o porabi gospodinjstev za 1993. leto) 

Tip 

gospodinjstva 

-itcvilo članov 

S družine, ki naj bi prejemala 

subvencije 

Povprečna subvencija na 

družino - v SIT 

itevilo družin, ki naj bi 

prc^cnula subvencije 

(celotna populacija 

Skupna vrednost subvencij 

v MIO SIT 

MIN. VAR. MAX. VAR. MIN. VAR MAX. VAR. MIN. 

VAR 

MAX. 

VAR. 

MIN. VAR. MAX. 

VAR 

Enočlanska 

Dvočlanska 

Tričlanska 

Štiričlanska 

Petčlanska 

Šestčlanska 

Sedem in več 

70,83 

41,67 

22,50 

37.50 

7,14 

83,00 

58,33 

32,50 

45,83 

21,43 

16.789 

16.664 

12.145 

20.737 

2.596 

61.110 

33.442 

14.941 

22.761 

6.152 

9.524 

7.714 

4.121 

5.042 

320 

11.160 

10.798 

5.958 

6.162 
960 

255,14 

128.55 

50,05 

104.56 

0,83 

681,99 

361,11 

88,94 

140,25 

5,91 

Skupaj 36,36 48.70 15.991 27.935 26.721 35.033 539,13 1.278,2 
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PRILOGA 4: UČINKI IZVAJANJA PROGRAMA NA OSTALE 
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 

nq u 
Poleg socialnih, zdravstvenih in drugih pozitivnih vplivov 
pomeni vlaganje v stanovanjsko izgradnjo in prenovo močno 
vzpodbudo za rast celotnega gospodarstva. V spodnji tabeli 
so prikazani vplivi na rast proizvodnje in zaposlenost pri 
vložku 1 mrd. OEM na različne veje gospodarstva 
Podatki iz prikazane tabele kažejo, da je ob porastu vlaganj 
v stanovanjsko gospodarstvo mogoče pričakovati porast pro- 
izvodnje v skoraj vseh gospodarskih panogah, prav tako pa 
je mogoče pričakovati tudi porast zaposlenosti. 

Pri vložku 1 mrd. DEM znašajo direktni in indirektni makro- 
ekonomski učinki 1,7 mrd. DEM, pospeševalni (multiplikacijski) 
učinki pa še dodatnih 0,8 mrd. 

Občuten je tudi vpliv na zaposlovanje, saj je, kot posledico 
finančnega vložka v stanovanjsko področje, mogoče pričako- 
vati 30.000 novih delovnih mest v neposrednih in posrednih 
dejavnostih vezanih na panogo. Zaradi pospeševalnih vplivov 
pa se, kot kažejo navedeni podatki, število delovnih mest 
poveča še za dodatnih 14.000. 

tabela 1 Vpliv porasta investicij na stanovanjskem področju za 1 mrd. DEM na povečanje 
proizvodnje in zaposlovanja"7 

DIREKTNO. 
PRODUKCIJA 

INDUCIRAM DIREKTNO, 
ZAPOSLOVANJE 

SKUPAJ INDUCIRANI 

1 kmetiistvo,ROzdarstvo 4,95 21,23 26,18 222 951 1173 

2 elektrogospodarstvo 15,38 14.13 29,96 58 52 110 

3 ostala energetika 10,94 13.02 23,96 149 178 327 

4 kemičnaćna industrija 234,08 65,59 299,67 1931 541 2472 

5 industrija barvnih kovin 66,27 33,54 99,81 659 333 992 

6 jeklarstvo, strojegradnja, 
industrija, vozil 47,43 44,32 91,75 722 675 1397 

7 elektroindustrija 56,62 68,78 125,40 861 1046 1907 

8 lesarstvo, papirna, tekstilna ind., 
usnjarstvo 60,41 96.40 156,81 1001 1596 2597 

9 prehrambena in tobačna 
industrija 11,47 84,98 96,72 91 659 750 

10 gradbeništvo 1032,50 9,68 1042,18 21308 199 21507 

11 obrt 44,53 107,42 151,95 1104 2664 3768 

12 transport in zveze 34,65 51,95 86,60 405 607 1012 

13 železnica, ladjarstvo, pošta 17,23 41,07 58,30 498 1188 1686 

14 ostale storitve 43,26 155,16 198,39 648 2324 2972 

15 država 6,01 15,41 21,42 136 350 486 

16 gospodinjstva, zasebne neprofitne 
organizacije 0,33 20,81 20,51 13 765 778 

SKUPAJ 1686,78 842.83 2529,61 29806 14128 43934 

Skupni faktor ekonomskih učinkov znaša 2.5, znaten pa je 
tudi pričakovani učinek ohranjanja in ustvarjanje delovnih 
mest. Pričakovati je mogoče tudi to, da se znaten del vloženih 
sredstev skozi fiskalne in druge instrumente vrne v proračun. 

27 Vir: Relationship betvveen housing and the national eco- 
nomy — extract from the response paper submitted by the 
Federal Republic of Germany (publikacija ECE/HBP/56, New 
York 1985) 
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SKLEPI IN PRIPOROČILA VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Vlada Republike Slovenije je na 154. seji 13. julija 1995 obrav- 
navala predlog nacionalnega stanovanjskega programa 
— prva obravnava in sprejela naslednje 

SKLEPE IN PRIPOROČILA 

I. SKLEPI 

1. Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga 
nacionalnega stanovanjskega programa - prva obravnava 
v predloženem besedilu (gradivo Ministrstva za okolje in pro- 
stor. št. 361-00-203/94 z dne 5/7-1995) in ga pošlje v obrav- 
navo in sprejem Državnemu zboru Republike Slovenije. 

2. Vlada Republike Slovenije bo v skladu s proračunskimi 
memorandumi in politiko javnih izdatkov za leto 1995, 1996, 
1997,1998 in 1999 namenila proračunska sredstva za prenos 
na Stanovanjski sklad Republike Slovenije, prvenstveno za 
kreditiranje izgradnje neprofitnih najemnih stanovanj. 

3. Vlada Republike Slovenije bo Državnemu zboru Republike 
Slovenije predložila zakon o ustanovitvi Slovenske stanovanj- 
ske hranilnice, ki bo glavni instrument za mobilizacijo pri- 
hrankov prebivalstva za potrebe stanovanjske gradnje. Stano- 
vanjska hranilnica bo v obdobju do leta 1999 postopoma 
prevzela kreditiranje posojil prebivalstvu za gradnjo in nakup 
stanovanj. 

4. Vlada Republike Slovenije bo skupaj z občinami opravila 
potrebne priprave in do konca leta 1997 uvedla neprofitno 
stroškovno najemnino ter instrumente za subvencioniranje 
najemnin. 

5. Vlada Republike Slovenije bo za tekoče spremljanje izvaja- 
nja nacionalnega stanovanjskega programa imenovala 
sedemčlanski stanovanjski svet. Nalcga sveta bo zlasti sprem- 
ljanje uresničevanja ciljev nacionalnega stanovanjskega pro- 
grama, ocenjevanje učinkovitosti njegovih instrumentov, regi- 
onalno usklajevanje distribucije sredstev, ter oblikovanje 
predlogov in dopolnitev nacionalnega stanovanjskega pro- 
grama. Stranovanjski svet bo deloval pri Ministrstvu za okolje 
in prostor in na podlag; poročil Stanovanjskega sklada Repu- 
blike Slovenije in Slovenske stanovanjske hranilnice, ob 
sodelovanju Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za 
delo, družino in socialne zadove, Ministrstva za finance in 
Službe Vlade Republike Slovenije za reformo lokalne samou- 
prave najmanj enkrat letno poročal Vladi Republike Slovenije 
in Državnemu zboru Republike Slovenije, praviloma v času 
sprejemanja proračunskega memoranduma za posamezno 
leto. 

Stanovanjski svet bo posebej presojal tudi izvajanje ukrepov 
socialne politike na stanovanjskem področju na lokalni ravni 
in v primeru neizvajanja predlagal Državnemu zboru Repu- 
blike Slovenije interventne ukrepe. 

6. Minister za okolje in prostor bo do konca leta 1996 izdal 
priporočila za urejanje naselij in projektiranje, gradnjo ter 
prenovo stanovanj, s katerimi se upošteva: 

- dosledno izvajanje predpisov o odpravi arhitektonskih in 
drugih ovir; 
- zahteve po manjših, skrbneje in človekovemu merilu pri- 
merneje zasnovanih sosedstvih z racionalno izrabo zemljišč; 
- pestrejšo ponudbo tipov stanovanj z možnostjo bivanja 
več generacij v sosedstvu, upoštevaje tudi arhitektonske in 
druge posebnosti pri zagotavljanju stanovanj za ostarele in 
invalide; 
- gradnjo nižjih objektov skladno z značilnostmi posamez- 
nih krajin, urbanih struktur in tipologijo oblikovanja; 
- primerno izbiro materialov glede na zdravstveno in ekolo- 
ško neoporečnost, varnost in trajnost ter racionalno rabo 
energije in drugih naravnih virov. 

7. Ministrstvo za znanost in tehnologijo in Ministrstvo za 
okolje in prostor bosta v skladu s sklenjenim protokolom 
zagotovila redno izvajanje Ciljnega raziskovalnega programa 
Stanovanje. 

8. Ministrstvo za okolje in prostor bo skupaj z Zavodom 
Republike Slovenije za statistiko vzpostavilo register stano- 
vanj, s katerim se zagotovi vpogled upravnih služb na stano- 
vanjsko področje ter vzpostavi natančne uradne evidence. 

9. Vlada Republike Slovenije bo pri pripravi novih davčnih 
predpisov upoštevala načelo, naj davčni sistem izraziteje kot 
doslej prispeva k spodbujanju ponudbe najemnih stanovanj, 
s tem da se na eni strani vzpostavi učinkovitejši sistem obdav- 
čevanja nepremičnin in na drugi strani zagotovi primerne 
davčne ugodnosti za stanovanjske varčevalce. 

II. PRIPOROČILA 

1. Občine naj v skladu z zakonom sprejemajo ukrepe za to, da 
bodo v obdobju od leta 1995 - 2000 pridobile vsaj po 2 000 
socialnih stanovanj letno, zagotavljale pomoč pri uporabi 
stanovanj ter zagotavljale komunalno opremljena stavbna 
zemljišča in druge potrebne pogoje iz lokalne pristojnosti, za 
gradnjo 2500 neprofitnih najemnih stanovanj letno. 

Stanovanjski sklad Republiko Slovenije naj sprejme ukrepe, 
s katerimi bo omogočil razširitev kreditiranja tudi na dajanje 
posojil občinam za izpolnjevanje obveznosti, ki jih imajo pri 
zagotavljanju socialnih stanovanj. 

2. Za vzpostavitev optimalne organiziranosti stanovanjskega 
področja naj se v vseh mestnih, pa tudi v drugih občinah 
ustanovijo stanovanjski skladi oziroma druge ustrezne 
službe, ki bodo zagotavljale učinkovito pridobivanje in gospo- 
darjenje s stanovanji praviloma za več občin skupaj, zlasti 
kadar gre za manjše občine, ki same ne bi zmogle smotrno 
uresničevati svojih nalog na tem področju. Ob tem naj se 
upošteva načelo, da stanovanjski sklad oziroma druga služba, 
ustanovljena za več občin skupaj, ob zagotovitvi proračun- 
skih in drugih namenskih sredstev, uresničuje stanovanjske 
programe občin, ki jih sprejmejo in uksladijo občinski ozi- 
roma mestni sveti. Podobno naj se ustanavljajo tudi nepro- 
fitne stanovanjske organizacije, ki naj ne bodo omejene samo 
na območje posamezne občine. 

S temi sklepi in priporočili nadomeščamo sklepe in priporo- 
čila, št. 360-03/93-4/4-8 z dne 13. julija 1995. 

Ir 
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FINANČNI NAČRT BANKE SLOVENIJE 

ZA LETO 1995 

O - EPA 1119 

Odbor Državnega zbora Republike Slovenije za linance in 
kreditno-monetarno politiko je na svoji 92. seji dne 07. 07. 
1995 med drugim obravnaval finančni načrt Banke Slove- 
nije za leto 1995. Glede na to, da tekoči rezultat poslovanja 
izkazuje bistveno manjše neto obrestne prihodke od načr- 
tovanih, je odbor izrazil mnenje, da bi bilo primerneje 
finančni načrt za leto 1995 popraviti in predvideti izid brez 
dobička. 
Svet Banke Slovenije je o finančnem načrtu za leto 1995 
na svoji 94. seji dne 25. 07. 1995 ponovno razpravljal ter 
sklenil, da se le-ta v skladu z mnenjem odbora spremeni in 
ponovno posreduje v potrditev Državnemu zboru Repu- 
blike Slovenije. 

Finančni načrt Banke Slovenije za leto 1995 po spremembi 
izkazuje presežek prihodkov nad odhodki, ki naj bi pokril 
obveznosti Republike Slovenije do Mednarodnega denar- 
nega sklada v obračunskem letu 1995 in stroške kovanja 
denarja. Podlaga za spremembo finančnega načrta je dej- 
stvo. da Banka Slovenije pri doseganju ciljev denarne 
politike ne uporablja enakega instrumentarija in ne uresni- 
čuje prihodkov, kot jih je v predhodnem letu oziroma kot 
je bilo predvideno v času priprave finančnega načrta. 

Na podlagi sklepa Sveta Banke Slovenije pošilja v sprejem 
spremenjen finančni načrt za leto 1995 in osnutek odloka 
o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije. 

Na podlagi 20. in 82. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni 
list RS štev. 1/91 -I) je Svet Banke Slovenije na svoji 94. seji, 
dne 25. julija 1995 sprejel 

SKLEP O SPREMEMBI SKLEPA 
O FINANČNEM NAČRTU 

BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1995 

Finančni načrt za leto 1995 izkazuje: 

FINANČNI NAČRT BANKE SLOVENIJE ZA LET01995 

(v 000 tolarjih) 
1. Prihodke 13.620.451 
2 Odhodke 12.884.404 
3. Presežek prihodkov nad odhodki 736.047 
4. Sredstva za proračun Republike Slovenije 736.047 

Pojasnila v 000 SIT 
Prihodki poslovanja 

Prihodki od finančnih sredstev (1) 
Odhodki od servisiranin obveznosti (2) 
Čisti prihodek iz finančnih sredstev 
Ostali prihodki (3) 
Skupni prihodki poslovanja 
Stroški poslovanja (4) 
Presežek prihodkov nad odhodki 
Uporaba presežka 
Sredstva za proračun Republike 
Slovenije (5) 
Skupna poraba 

13.182.373 
10.767.820 
2.414.553 

438.078 
2.852.631 
2.116.584 

736.047 

736.047 
736.047 

OBRAZLOŽITEV 

Skladno z Zakonom o Banki Slovenije (Uradni list RS štev. 1/ 
91-1) poteka financiranje Banke Slovenije po finančnem 
načrtu prihodkov Banke Slovenije (v nadaljevanju načrt). 
Načrt sprejme Svet Banke Slovenije, potrdi pa Državni zbor 
Republike Slovenije. 

V načrtu za leto 1995 temeljijo predvideni prihodki in odhodki 
na sedaji 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 z 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 
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sindikatom delavcev Banke Slovenije, Zakon o prispevkih za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in 
zaposlovanje ter odloki o stopnjah prispevkov. 

tyy 
Pri prihodkih in odhodkih, ki se po veljavnih stopnjah revalori- 
ziralo, bo upoštevana deianska rast cen ali življenjskih stro- 
škov v letu 1995. 

(1) Prihodki od finančnih sredstev 

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 uravnavala primarnega denarja in 
njihovi rokovni ter obrestni strukturi. Pri likvidnostnih posoji- 
lih naj bi skupne obresti dosegle 0,5 mia tolarjev. Pri drugih 
posojilih v 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 tu/em denarju v skupni 
višini 2,1 mia tolarjev. 

(2) Odhodki od servisiranih obveznosti 

V odhodkih od servisiranih obveznosti so načrtovane obresti 
za obveznosti v tujem denarju, obresti za izdane vrednostne 
papir/e 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 

Stroški 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 nadaljnji 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- 
veni/e 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 
z računovodskimi standardi uvrščajo pod stroške dela. Sku- 
paj 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. 

poročevalec, št. 36 32 



UPORABA PRESEŽKA 

(S) Sredstva za proračun Republike Slovenije 

Del sredstev, namenjenih za izplačilo proračuna Republiki 
Slovenije, se v skladu s pogodbama o kovanju kovancev 
nanaša na pokrivanje razlike med stroškom kovanja, ki ga 
avansira Banka Slovenije, in zneskom odkupljenih tečajnih 
kovancev in prodanih priložnostnih kovancev. Stroški kova- 
nja naj bi presegali prihodke iz tega naslova za 68 milijonov 
tolarjev. 
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. 

ZAKLJUČEK 

Pravna podlaga za načrt Banke Slovenije je Zakon o Banki 
Slovenije, drugi veljavni predpisi in uporabljeni ukrepi 
denarne politike. 

t C ,OvEW. 
* VGViŠ-. 

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 Preteklo leto Finančni načrt 

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 

i 

13.032.753 
11.704.620 

1.328.133 

1.180.844 

2.508.977 

1.482.149 

1.026.828 

982.837 
43.991 

1.026.828 

13.182.373 
10.767.820 

2.414.553 

438.078 

2.852.631 

2.116.584 

736.047 

736.047 
0 

736.047 
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OSNUTEK ODLOKA O POTRDITVI FINANČNEGA NAČRTA 
BANKE SLOVENIJE ZA LETO 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) ter na podlagi 229. 
člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS št. 40/93) je 
Državni zbor Republike Slovenije na svoji seji, dne- 

ODLOK 
o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 1995. 

Potrdi se finančni načrt Banke Slovenije za leto 1995, ki ga je 
sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 94. seji, dne 25. 7. 1995. 
Finančni načrt izkazuje: 

sprejel 

(v 000 tolarjih) 
1. Prihodke 
2. Odhodke 
3. Presežek prihodkov nad odhodki 
4. Sredstva za proračun Republike Slovenije 

13.620.451 
12.884.404 

736.047 
736.047 

BELEŽKE: 
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POROČILO O STANJU NA TRGU 

VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA LETO 

1994, POROČILO O FINANČNEM 

POSLOVANJU V LETU 1994, LETNO 

POROČILO O DELU ZA LETO 1994, 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 1995 IN 

MNENJE NADZORNEGA SVETA 

AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH 

PAPIRJEV 

- EPA 1205 

V prilogi Agencija za trg vrednostnih papirjev vam na - Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev za leto 
podlagi določil 151., 152. in 173. člena zakona o trgu 1994 
vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 6/94), pošilja - Poročilo o finančnem poslovanju v letu 1994 
v potrditev Državnemu zboru naslednje akte. - Letno poročilo o delu za leto 1994 

- Finančni načrt za leto 1995 

POROČILO O STANJU NA TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Trg vrednostnih papirjev sestavljata primarni trg in sekun- 
darni trg. Na primarnem trgu se trguje z novimi izdajami 
vrednostnih papirjev, medtem ko se na sekundarnem trgu 
trguje z že obstoječimi vrednostnimi papirji. Poročilo je 
sestavljeno iz dveh delov. Prvi del obravnava stanje na primar- 
nem trgu vrednostnih papirjev, drugi del pa stanje na sekun- 
darnem trgu vrednostnih papirjev. 

1. PRIMARNI TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV V LETU 1994 

Zakon o trgu vrednostnih papirjev določa, da se prva 
ponudba vrednostnih papirjev lahko opravi le na podlagi 
javne ponudbe. Javna ponudba vrednostnih papirjev je opre- 
deljena kot na nedoločen krog oseb naslovljeno javno objav- 
ljeno vabilo k javnemu vpisu vrednostnih papirjev. Izdajatelj, 
ki želi vrednostne papirje ponuditi javnosti, mora predhodno 
pridobiti dovoljenje Agencije za trg vrednostnih papirjev (v 
nadaljevanju: Agencija) za javno ponudbo vrednostnih pa- 
pirjev. 

Od svoje ustanovitve (13. 3. 1994) do 31.12. 1994 je Agencija 
izdala 79 dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih papirjev 
v skupni višini 324,9 mrd SIT nominalne vrednosti izdaj. Javne 
ponudbe vrednostnih papirjev, za katere je Agencija v letu 
1994 izdala dovoljenja, lahko razdelimo v dve skupini: 

- izdaje vrednostnih papirjev bank in podjetij, 
- izdaje vrednostnih papirjev, ki so povezane z lastninskim 
preoblikovanjem podjetij. 

Izdaje vrednostnih papirjev, povezane z lastninskim preobli- 
kovanjem podjetij, vsebinsko gledano, niso prave primarne 
prodaje. Podjetje ne pridobi dodatnih sredstev za poslovanje, 
kar je namen izdaje vrednostnih papirjev, ampak dobi le 
znanega lastnika. Ker pa je postopek izdaje vrednostnih 
papirjev, ki je povezana z lastninskim preoblikovanjem 
podjetja enak postopku izdaje vrednostnih papirjev, katere 
namen je pridobiti nova sredstva za poslovanje, v poročilu 
obravnavamo obe skupini izdai skupaj. Med javne ponudbe 
vrednostnih papirjev, povezane z lastninskim preoblikova- 
njem podjetij uvrščamo tudi javne ponudbe delnic pooblašče- 
nih investicijskih družb. 

V prvo skupino izdaj vrednostnih papirjev se uvrščajo tiste 
izdaje, ki jih je bilo mogoče vplačati samo z denarjem. Sku- 
pino sestavlja 12 izdaj vrednostnih papirjev s strani bank in tri 
izdaje vrednostnih papirjev nebančnih izdajateljev. 

Agencija je bankam v letu 1994 izdala 12 dovoljenj za javno 
ponudbo vrednostnih papirjev v skupni nominalni vrednosti 
9,4 mrd SIT. Izdajanje vrednostnih papirjev s strani bank v letu 
1994 je možno razložiti z interesom bank, da izpolnijo kapital- 
ske zahteve, ki jih Banka Slovenije postavlja za opravljanje 
posameznih vrst bančnih poslov. 
Domnevo potrjujejo podatki o vrstah vrednostnih papirjev, ki 
so jih banke izdale v letu 1994: 
- lastniški vrednostni papirji v skupni nominalni vrednosti 5,6 
mrd SIT, 
- hibridni vrednostni papirji v skupni nominalni vrednosti 
1,48 mrd SIT, 
- dolžniški vrednostni papirji, ki so ob stečaju ali likvidaciji 
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banke podrejeni čistim dolžniškim instrumentom v skupni 
vrednosti 2 mrd SIT. 
Banke so v letu 1994 izdajale samo lastniške, hibridne in 
podrejene dolžniške vrednostne papirje, ki sestavljajo jam- 
stveni kapital banke, medtem ko klasičnih dolžniških vred- 
nostnih papirjev, ki niso sestavni del jamstvenega kapitala, 
niso izdajale. Izmed bančnih izdaj vrednostnih papirjev v letu 
1994 ni uspela le izdaja delnic Banke Noricum d.d. 

Poleg bank so ponudili v letu 1994 vrednostne papirje, ki jih je 
bilo mogoče vplačati le z denarjem, samo trije izdajatelji, ki se 
ne uvrščajo v sektor bank. Skupna nominalna vrednost teh 
treh izdaj je 4,4 mrd SIT. nominalna vrednost največje med 
njimi, izdaje obveznic Sklada RS za razvoj d.d., pa znaša 
4 mrd SIT. V to skupino se uvrščata še izdaja obveznic družbe 
Finmedia d.d. v nominalni vrednosti 400 mio SIT, ki pa ni 
uspela in izdaja navadnih delnic Renaulta namenjenih delav- 
cem Revoza v nominalni vrednosti 3 mio SIT. 

Orugo skupino javnih ponudb vrednostnih papirjev v letu 
1994 predstavljajo ponudbe vrednostnih papirjev, ki so pove- 
zane z lastninskim preoblikovanjem podjetij. To skupino izdaj 
vrednostnih papirjev je smiselno nadaljnje razčleniti na 
ponudbe delnic podjetij, ki se lastninsko preoblikujejo z javno 
ponudbo delnic in na javne ponudbe delnic pooblaščenih 
investicijskih družb. 

Podjetjem, ki se lastninsko preoblikujejo je Agencija izdala 18 
dovoljenj za javno ponudbo delnic v skupni nominalni vred- 
nosti 38,11 mrd SIT. Dobro polovico omenjenega zneska 
predstavlja javna ponudba delnic PS Mercator d.d. v višini 
20,6 mrd SIT, nad 1 mrd SIT pa so javni ponudbi delnic 
namenila še naslednja podjetja; Sava Kranj p.o. - 6,5 mrd SIT, 
Pivovarna Laško d.d. - 1,9 mrd SIT, Tovarna sladkorja Ormož 
p.o. - 1,4 mrd SIT, Kovinotehna d.d. - 1,2 mrd SIT in Kolinska 
d d. - 1 mrd SIT. 

V skupni nominalni vrednosti izdaj vrednostnih papirjev, ki jih 
je Agencija odobrila v letu 1994, javne prodaje predstavljajo 
11,7%. Pričakovati je, da bo Agencija tudi v letu 1995 izdala 
največ dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih papirjev 
podjetjem, ki se lastninsko preoblikujejo. 

Agencija je do 31. 12. 1994 izdala 23 družbam za upravljanje 
44 dovoljenj za ustanovitev pooblaščenih investicijskih družb. 
Razpisana vrednost kapitala vseh pooblaščenih investicijskih 
družb je na dan 31. 12. 1994 znašala 273 mrd SIT, kar pred- 
stavlja 84% nominalne vrednosti vseh odobrenih izdaj vred- 
nostnih papirjev v letu 1994, 

V zgornjem sestavki) je obravnavana prva prodaja vrednost- 
nih papirjev, za katero mora izdajatelj pridobiti dovoljenje 
Agencije za trg vrednostnih papirjev Vendar prve piodaje 
vrednostnih papirjev ni potrebno vedno opraviti na podlagi 
javne ponudbe, prav tako pa ni potrebno pridobiti dovoljenja 
za javno ponudbo v določenih primerih, ki jih določa zakon 
o trgu vrednostnih papirjev v 6. členu. 

Če se prva prodaja vrednostnih papirjev ne opravi na podlagi 
javne ponudbe se morajo vrednostni papirji glasiti na ime, 
njihova prenosljivost pa je omejena le na osebe, ki so vred- 
nostne papirje pridobile pri prvi prodaji. Izdajatelji, ki so 
vrednostne papirje izdali na omenjeni način, morajo o name- 
ravani ponudbi vrednostnih pa pirjev predhodno obvestiti 
Agencijo. V letu 1994 je Agencija prejela obvestila o namera- 
vanih ponudbah vrednostnih papirjev od šestih izdajateljev 
v skupni nominalni vrednosti 1,6 mrd SIT. Trije izdajatelji so 
banke, ki so izdale vrednostne papirje v skupni nominalni 
vrednosti 1,37 mrd SIT. Tudi te banke so izdajale vrednostne 
papirje, ki povečujejo jamstveni kapital. 

V primerjavi s prvo prodajo vrednostnih papirjev na podlagi 
lavne ponudbe ie ta del primarnega trga bistveno manj 
pomemben, saj so bili na podlagi javne ponudbe izdani vred- 
nostni papirji v skupni nominalni vrednosti 324 9 mrd SIT, 
skupna nominalna vrednost prvih prodaj vrednostnih papir- 

jev, ki niso bile opravljene na osnovi javne ponudbe pa znaša 
1,6 mrd SIT. 

Agencija je v letu 1994 prejela pet obvestil o javni ponudbi 
vrednostnih papirjev, za katero ni potrebno pridobiti dovolje- 
nja za javno ponudbo. Pomembne izdaje vrednostnih papirjev 
v tej skupini so: prva in druga izdaja blagajniškega zapisa 
Banke Slovenije z nakupnim bonom, izdaja dvomesečnih 
blagajniških zapisov Banke Slovenije, namenjenih bankam, 
ter izdaja druge serije obveznic Republike Slovenije za odkup 
terjatev do Iraka, Kube in Ljudske republike Angole ter zvezne 
direkcije za promet in rezerve izdelkov posebnega pomena. 

Oel primarnega trga predstavlja tudi prva serija obveznic 
Slovenskega odškodninskega sklada v vrednosti 30 mio DEM, 
ki je bila izdana na osnovi zakona o Slovenskem odškodnin- 
skem skladu. 

Poleg dovoljenj za prvo prodajo vrednostnih papirjev je Agen- 
cija v letu 1994 izdala dve dovoljenji za nadaljnji javni prodaji 
delnic: podjetju BTC, d.d., v vrednosti 3,1 mrd SIT in podjetju 
GPG Grosuplje, d.d., v vrodnosti 1,48 mrd SIT Čeprav pri 
nadaljnji javni prodaji izdajatelj ne pridobi dodatnih sredstev 
za poslovanje, je nadaljna prodaja bliže primarnemu trgu kot 
sekundarnemu trgu. 

Pomemben segment so v letu 1994 predstavljali tudi vzajemni 
skladi. Po ocenah Agencije je v letu 1994 poslovalo 18 vzajem- 
nih skladov, vrednost njihovih naložb ob koncu leta 1994 pa je 
ocenjena na 3,8 mrd SIT. Družbe, ki so pred 1. 1 1995 
upravljale vzajemne sklade, morajo za nadaljnje opravljanje 
dejavnosti pridobiti dovoljenje Agencije. 

Na osnovi navedenih podatkov ugotavljamo, da je bil primarni 
trg kapitala v Sloveniji v letu 1994 pod močnim vplivom 
lastninskega preoblikovanja podjetij in povečevanja osnov- 
nega kapitala bank. 

Agencija je izdala največ dovoljenj za izdajo vrednostnih 
papirjev pooblaščenim investicijskim družbam, ki so bile usta- 
novljene z namenom zbiranja lastniška certifikatov in imajo 
v slovenskem modelu privatizacije pomembno vlogo. Pomem- 
ben segment tvorijo tudi podjetja, ki se lastninsko preobliku- 
jejo, kar pa vsebinsko gledano niso prave prve prodaje vred- 
nostnih papirjev. Podjetja namreč na ta način ne pridobijo 
dodatnih sredstev za poslovanje, kar je funkcija izdaje vred- 
nostnih papirjev, ampak dobijo le znanega lastnika. Obstaja 
tudi vprašanje motiva bank za izdajo vrednostnih papirjev 
v letu 1994. Če je bil osnovni motiv pridobitev licence Banke 
Slovenije za polno poslovanje, kar je mogoče razbrati iz 
nekaterih prospektov za javno ponudbo vrednostih papirjev 
bank. se postavlja vprašanje učinkovite uporabe dodatnih 
sredstev, ki so jih banke pridobile. Ugotavljamo, da pravih 
podjetniških izdaj vrednostnih papirjev, katerih namen je pri- 
dobiti dodatna sredstva za širitev obsega poslovanja, v letu 
1994 ru bilo. Slednje pomeni, da primarni trg kapitala ni 
opravil svoje osnovne funkcije - omogočiti neposredno 
financiranje poslovanja gospodarskih družb. 

Vzrokov za obstoječe stanje je verjetno več. Slovenska 
podjetja so tradicionalno navezana na banke in posredno 
financiranje poslovanja podjetij prek bank. Večina podjetij še 
ni izvedla lastninskega preoblikovanja, kar gotovo ne vpliva 
spodbudno za nove investicije. Zanemariti pa ne gre tudi 
dejstva, da je slovenski trg kapitala še relativno slabo razvit. 

2. SEKUNDARNI TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV V LETU 
1994 

Na sekundarnem trgu vrednostnih papirjev se trguje z že 
obstoječimi vrednostnimi papirji. Pomembno je poudariti, da 
sta primarni in sekundarni trg vrednostnih papirjev 
pomembno povezana Cena delnice na sekundarnem trgu je 
osnova za oblikovanje cene delnice pri prvi prodaji — na 
primarnem trgu. Vendar pa investitor ne bo pripravljen kupiti 
delnice na primarnem trgu, če nima zagotovil, da po potrebi 
proda delnico po ustrezni ceni na sekundarnem trgu. Pogoj 
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za učinkovit primarni trg vrednostnih papirjev je likviden in 
stabilen sekundarni trg vrednostnih papirjev. 

Poleg trgovanja z vrednostnimi papirji na borzi, zakon o trgu 
vrednostnih papirjev omogoča tudi trgovanje izven borze. Na 
borzi se lahko trguje le z vrednostnimi papirji, ki so v celoti 
vplačani, neomejeno prenosljivi ter izpolnjujejo dodatne 
pogoje glede kapitala izdajatelja, obdobja poslovanja, veli- 
kost izdaje in razpršenosti vrednostnih papirjev, ki jih določi 
borza. Pogoji za uvrstitev vrednostnega papirja na trg izven 
borze so bistveno milejši. Na trg izven borze se lahko uvrsti 
vsak prosto prenosljiv vrednostni papir, za katerega je bilo 
pridobljeno dovoljenje za javno ponudbo. 

Agencija je takoj po ustanovitvi začela spremljati dogajanje 
na sekundarnem trgu in se tudi aktivno vključila v oblikovanje 
organiziranega sekundarnega trga. 

Borza vrednostnih papirjev je v času sprejetja zakona o trgu 
vrednostnih papirjev že poslovala, vendar je morala uskladiti 
svoie splošne akte z zakonom, splošne akte borze pa je 
potrdila tudi Agencija. Poleg borze so se morale v letu 1994 
prilagoditi zakonu tudi vse družbe, ki so se ukvarjale s poslo- 
vanjem z vrednostnimi papirji. Izdajatelji vrednostnih papirjev, 
katerih vrednostni papirji so kotirali na Ljubljanski borzi d. d., 
pa so morali izdelati prospekt za kotacijo na borzi in izpolniti 
zahteve za sprejem'v kotacijo na borzi po zakonu. Agencija 
ugotavlja, da je vzpostavljanje zakonskih in podzakonskih 
aktov s področja trga vrednostnih papirjev omogočilo boljšo 
zaščito interesov malih investitorjev. Posle z javno ponujenimi 
vrednostnimi papirji namreč lahko opravljajo le borzno 
posredniške družbe in banke, ki izpolnjujejo določene 
kadrovske, tehnične, finančne in organizacijske pogoje in 
pridobijo dovoljenje Agencije za opravljanje poslov. Po drugi 
strani pa mora tudi vsak izdajatelj vrednostnega papirja, ki 
ponudi vrednostne papirje javnosti, izdelati prospekt in prido- 
biti dovoljenje Agencije za ponudbo vrednostnih papirjev. 

Z namenom zagotoviti pregledno trgovanje tudi s tistimi vred- 
nostnimi papirji, ki ne kotirajo na borzi, je Agencija izvedla 
javni razpis za organizacijo trga z vrednostnimi papirji izven 
borze. Na osnovi javnega razpisa ie bil kot najboljši ponudnik 
izbrana Ljubljanska borza d d... Trgovanje na izvenborznem 
trgu vrednostnih papirjev OTC (odprli trg C) je steklo 1. 1. 95. 

Agencija je ugotovila, da je način trgovanja z aplikacijskimi 
posli v letu 1994 omogočal vplivanje na tečaje vrednostnih 
papirjev. Aplikacijski posel je posel, pri katerem borzni 
Posrednik sočasno spoji naročila dveh strank za prodajo in 
nakup vrednostnega papirja Aplikacijski posel je tudi posel, 
pri katerem borzni posrednik proda siranki vrednostni papir iz 
lastne zaloge oziroma ga od stranke odkupi za lasten račun. 
Zato je Agencija predlagala Ljubljanski borzi d d., da spre- 
meni pravila trgovanja pri aplikacijah. Nova pravila so zmanj- 
šala množnost vplivanja na enotni tečaj vrednostnega papirja. 
V primeru trgovanja na parketu se aplikacijski posli po konča- 
nem borznem sestanku prijavijo borznemu uslužbencu. Za te 
prijavljene posle je tečaj izvršitve enotni tečaj, ki se je obliko- 
val kot rezultat borznega trgovanja. Pri trgovanju preko BIS-a 
(borzni informacijski sistem) pa je aplikacijske posle mogoče 
izvesti le preko vnosa naročila za nakup in preko vnosa 
naročila za prodajo. 

Na trgovanje z vrednostnimi papirji na sekundarnem trgu sta 
v letu 1994 pomembno vplivala predvsem dva dejavnika: 

- pričakovanje kotacij delnic podjetij, ki so se lastninsko 
preoblikovala z javno prodajo delnic, 
- izdaja blagajniških zapisov Banke Slovenije z nakupnim 
bonom. 

Veliko investitorjev ocenjuje, da bo prihod »privatizacijskih 
delnic« na borzo negativno vplival na trgovanje z delnicami, ki 
na borzi že kotirajo. Po nekaterih pričakovanjih naj bi bili 
nekateri investitorji pripravljeni prodajati »privatizacijske del- 
nice« po »nizkih« tečajih, kar naj bi povzročilo padec tečajev 
vseh delnic na borzi ter onemogočilo primarne izdaje vred- 
nostnih papirjev. Vandar konec leta 1994 na Ljubljanski borzi 

d. d ni kotirala še nobena »privatizacijska delnica«, kajti 
podjetja odlašajo s prihodom na borzo zaradi strahu pred 
možnimi prevzemi podjetij. S sprejetjem predpisov o izdaji 
vrednostnih papirjev v nematerializirani obliki in zakona 
o prevzemih podjetij bodo vzpostavljeni vsi institucionalni 
pogoji za učinkovito trgovanje s »privatizacijskimi delni- 
cami«. Pri tem je potrebno poudariti, da so pravila o prevze- 
mih podjetij nadgradnja pravil trgovanja z vrednostnimi pa- 
pirji. 

Vpliva pričakovane uvrstitve »privatizacijskih delnic« v kota- 
cijo na borzi na trg kapitala ni mogoče neposredno ugotoviti. 
Možno pa je oceniti vpliv izdaje blagajniških zapisov Banke 
Slovenije z nakupnim bonom na trg kapitala. 

Trgovanje z blagajniškim zapisom je pomembno vplivalo na 
strukturo prometa na borzi. Medtem ko je v prvih šestih 
mesecih leta 1994 trgovanje z delnicami predstavljalo skoraj 
dve tretjini prometa, delež kratkoročnih vrednostnih papirjev 
pa je bil le neznaten, je bila struktura prometa v avgustu, 
septembru in oktobru popolnoma drugačna V tem obdobju je 
trgovanje s kratkoročnimi vrednostnimi papirji predstavljalo 
68% vsega prometa, trgovanje z delnicami 15% in z obvezni- 
cami 17% vsega prometa. Preusmeritev trgovanja z delnic in 
obveznic na blagajniški zapis je povzročila pomemben padec 
vrednosti Slovenskega borznega indeksa. Njegova vrednost 
je v juniju znašala 1500 točk, v oktobru pa le še 1150 točk. 
Poleg tečajev delnic so pomembno upadli tudi tečaji obvez- 
nic. Tečaj obveznice Republika Slovenija 2 je v omenjenem 
obdobju upadel z nivoja 107% na 99%, tečaj obveznice Repu- 
blika Slovenija 1 pa z nivoja 97% na 94%. Ugotavljamo, da je 
izdaja blagajniških zapisov Banke Slovenije z nakupnim 
bonom pomembno vplivala na dogajanje ria skundarnem trgu 
vrednostnih papirjev. Iz tabele, ki prikazuje strukturo prometa 
na Ljubljanski borzi d. d., je razvidno, da je trgovanje s kratko- 
ročnimi vrednostnimi papirji v drugi polovici leta 1994 izrinilo 
trgovanje z dolgoročnimi vrednostnimi papirji. 

Lahko bi dejali, da je za nadaljnji razvoj sekundarnega trga 
vrednostnih papirjev nastopilo pomembno obdobje. Na nje- 
gov razvoj bodo pomembno vpliva lastninsko preoblikovanje 
podjetij, ureditev pristopa tuicev na trg kapitala in davčna 
politika. Kot rezultat lastninskega preoblikovanja podjetij se 
bo pojavilo tudi več segmentov na sekundarnem trgu vred- 
nostnih papirjev, ki bodo različno urejeni in nadzorovani: 
borza, OTC trg, trg med skladi in notranji trgi. Za trgovanje na 
borzi in OTC trgu pravila obstajajo, pravila trgovanja na trgu 
med skladi so v pripravi, problem preglednosti trgovanja pa 
lahko nastopi na neorganiziranih notranjih trgih v podjetjih. 

2.1 OSNOVNI PODATKI O TRGOVANJU Z VREDNOSTNIMI 
PAPIRJI NA LJUBLJANSKI BORZI D.D. 

2.1.1) DOLGOROČNI VREDNOSTNI PAPIRJI UVRŠČENI 
V KOTACIJO NA BORZI V LETU 1994 

Prvi dan v letu 1994 je bilo v kotacijo na Ljubljanski borzi d d. 
uvrščenih 33 dolgoročnih vrednostnih papirjev. in sicer 17 
obveznic in 16 delnic, na zadnji dan v letu 1994 pa je na borzi 
kotiralo 31 dolgoročnih vrednostnih papirjev (12 obveznic in 
19 delnic). V kotacijo na borzi so bile v letu 1994 sprejete tri 
obveznice ter 6 delnic, iz kotacije pa sta bili izključeni dve 
delnici in sedem obveznic. 

Iz kotacije na borzi sta bili izključeni prednostna in redna 
delnica Hipotekarne banke Brežice d.d., po predhodni ustavi- 
tvi trgovanja z delnicami te banke zaradi uvedbe predsa. .acije 
v Hipotekami banki Brežice d.d. 

Odbor za sprejem vrednostnih papirjev in članov na borzo je 
sprejel sklep o izključitvi delnic Hipotekarne banke Brežice 
d.d iz kotacije, ker je obstajala nevarnost, da bodo posojila 
nekaj delničarjev banke poplačana z delnicami banke, ko jih 
je banka sprejela v zastavo za zavarovanje posojil (skupaj 
37,8% rednih delnic banke). Po morebitni sprostitvi trgovanja 
bi banka lahko prodajala lastne delnice na borzi, Kar bi vse- 
binsko pomenilo prvo prodajo delnic prek borze 
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Poleg omenjenih delnic so bile izključene iz kotacije na borzi 
obveznice mesta Ljubljane, Gorenja, Lesnine, občine Laško, 
občine Šmarje, Rogaške in Julona, ker izdajatelji niso objavili 
prospekta za kotacijo na borzi, kot to zahteva zakon o trgu 
vrednostnih papirjev v 196. členu. 

Dolgoročni vrednostni papirji, ki so bili uvrščeni v kotacijo na 
borzi 1. 1. 94, so navedeni v Tabeli 1, dolgoročni vrednostni 
papirji, ki so bili sprejeti ali izključeni iz kotacije na borzi v letu 
1994, pa so navedeni v Tabeli 2. 

2.1.2) STRUKTURA PROMETA Z VREDNOSTNIMI PAPIRJI 
NA LJUBLJANSKI BORZI V LETU 1994 

Iz primerjave strukture prometa na Ljubljanski borzi v letih 
1991, 1992, 1993 in 1994 je razvidno, da se pomembno pove- 
čuje delež delnic v celotni strukturi prometa. V letu 1991 je 
trgovanje z delnicami obsegalo 3,3% celotnega prometa, 
v letu 1994 pa 47,79%. Povečuje se tudi delež kratkoročnih 
vrednostnih papirjev, medtem ko je delež prometa z obvezni- 
cami v celotnem prometu v obdobju od leta 1991 do leta 1994 
upadel s 96,2% na 29,58%. 
Primerjava strukture prometa je podana v Sliki 1, Slika 2 pa 
predstavlja strukturo prometa na Ljubljanski borzi v letu 1994. 
Primerjava obsega prometa z vrednostnimi papirji pokaže 
pomemben porast v obdobju od leta 1991 do 1994. V letu 1991 
je bilo na Ljubljanski borzi d.d. sklenjeno za 100 mio DEM 
poslov, v letu 1992 za 260 mio DEM, v letu 1993 za 1,27 mrd 
DEM, v letu 1994 pa za 1,4 mrd DEM. 
V letu 1994 so med vsemi posli z vrednostnimi papirji prevla- 
dovali posli z delnicami, le v avgustu, septembru in oktobru se 
je s kratkoročnimi vrednostnimi papirji trgovalo več kot z del- 
nicami. Spremembo strukture prometa lahko pripišemo pri- 
vlačnim blagajniškim zapisom Banke Slovenije z nakupnim 
bonom, ki so v omenjenih mesecih predstavljali dve tretjini 
celotnega prometa na Ljubljanski borzi d.d. V tem obdobju 
beležimo tudi pomemben padec slovenskega borznega in- 
deksa. 
2.1.3) SLOVENSKI BORZNI INDEKS (SBI) 

Slovenski borzni indeks je borzni indeks, ki ga izračunava in 
od 20. junija 1994 tudi uradno objavlja Ljubljanska borza d.d. 

V SBI so vključene delnice Dadasa, Finmedie, KB Triglav, 
Leka C, MK Založbe, Nike. Probanke, Rogaške, Saiusa, SKB 
banke, Term Čatež in UBK Banke, od 3. oktobra 1994 pa tudi 
prednostni delnica Banke Vipa in Primofina. SBI se izraču- 
nava kot navadna aritmetična sredina odstotnih sprememb 
enotnih tečajev delnic, vključenih v izračun, glede na vred- 
nost enotnih tečajev le teh v baznem obdobju, pomnoženo 
s faktorjem tisoč. 

Gibanje SBI je predstavljeno v Sliki 3. 

Od začetka leta 1994 do 12. maja je vrednost SBI porasla 
s 1000 točk na 1802 točki, ko je SBI dosegel najvišjo vrednost 
v letu 1994. V omenjenem obdobju je naraščal tudi obseg 
prometa z delnicami. Obdobju naraščanja indeksa je sledilo 
obdobje padanja vrednosti indeksa, ki je dosegel dno pri 1131 
točkah 21. oktobra 1994. V obdobju upadanja vrednosti SBI je 
z izjemo meseca junija močno upadel obseg prometa z delni- 
cami, vse pomembnejši pa so postajali blagajniški jzapisi 
Banke Slovenije z nakupnim bonom. V decembru je struktura 
prometa postala primerljiva s strukturo prometa v prvih šestih 
mesecih leta. 

2.1.4) NAJPROMETNEJŠE OBVEZNICE IN 
NAJPROMETNEJŠE DELNICE 

V Tabeli 3 je prikazan promet z desetimi najprometnejšimi 
obveznicami v letu 1994 ter njihov delež v celotnem prometu. 
Tako kot v predhodnem letu se je tudi v letu 1994 največ 
trgovalo z državnimi obveznicami. Njihov delež v skupnem 
prometu obveznic je kar 87-odstoten. 

Pomemben pa je tudi podatek, da je bilo z 10 obveznicami 
opravljeno kar 98,3% celotnega prometa pri trgovanju 
z obveznicami. Gibanje tečaja najbolj trgovalnih državnih 
obveznic v letu 1994 RS01 in RS02 je razvidno iz Slike 4. 

Tabela 4 prikazuje promet z desetimi najprometnejšimi delni- 
cami v letu 1994 ter njihov delež v celotnem prometu. V letu 
1994 po prometu izstopata delnici Dadasa in SKB banke 
redna, ki predstavljata 23,6% oziroma 19,6% delež v celotnem 
prometu delnic. Deset najbolj trgovanih delnic v letu 1994 
predstavlja 92,3% celotnega prometa delnic. 
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STRUKTURA PROMETA V LETIH 1991 DO 1994 

LETO 1991 LETO 1992 

krat. v.p. (41.80%) 

obveznice (56.30%) 

obveznice (43.20%) 
Vin Borzni informacijski sislem Ljubljanske borze d.d. 

obveznice (29.58%) 

krat. v.p. (3.30%)—| p delnice (0.50%) delnice (1.90%) 

obveznice (96.20%) 

LETO 1993 

krat. v.p. (17.40%) 

delnice (39.40%) 

IJ5TO 1994 

krat. v.p. (22.63%) 

delnice (47.79%) 

* 

STRUKTURA PROMETA V LETU 1994 

delnice 

obveznice 

kratkoročni v.p. 

Jan feb mar 

seP okt 

Vir. Borzni informacijski sistem Ljubljanske borze d.d. 
nov 
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SLOVENSKI BORZNI INDEKS V LETU 1994 

Vir Borzni informacijski sistem Ljubljanske borze d.d. 
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TEČAJ OBVEZNIC RS1 IN RS2 

 RS1 — RS2 

Vir Borzni informacijski sistem Ljubljanske borze d.d. 
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POROČILO 0 FINANČNEM POSLOVANJU AGENCIJE ZA 
TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV V LETU 1994 

Na podlagi 173. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev se 
do sprejetia finančnega načrta financiranje Agencije izvaja po 
sklepu o začasnem financiranju, ki ga sprejme strokovni svet. 
Strokovni svet Agencije je dne 21. 12. 1994 sprejel sklep 
o začasnem finančnem načrtu Agencije na trg vrednostnih 
papirjev. 

Na seji dne 22. 6. 1995 je strokovni svet Agencije sprejel 
naslednji letni obračun Agencije za trg vrednostnih papirjev. 

I. LETNI OBRAČUN AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV ZA LETO 1994 (za obdobje od 13. marca do 31. 
decembra 1994) 
Agencija za trg vrednostnih papirjev je bila ustanovljena 
z zakonom o trgu vrednostnih papirjev dne 13. 3. 1994, zato 
finančni izkazi za leto 1994 obsegajo poslovanje v obdobju od 
13. 3. 1994 do 31. 12. 1994. V bilanci stanja in bilanci prihod- 
kov in odhodkov med letom tako ni podatkov, ki bi se nanašali 
na poslovanje v letu 1993, saj v tem letu Agencija za trg 
vrednostnih papirjev še ni bila ustanovljena. 

Na podlagi drugega odstavka 175. člena zakona o trgu vred 
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nostnih papirjev (Ur. I. RS, št. 6/94) je Ministrstvo za finance 
, , določilo, da Agencija za trg vrednostnih papirjev vodi računo- 

! vodstvo v skladu z zakonom o računovodstvu (Ur. I. SFRJ, št. 
5 1 ( 12/89, 35/89, 3/90, 42/90 in 61/90 in Ur. I. RS, št. 42/90) ter na 

podlagi drugih predpisov, ki veljajo za organe družbenopoli- 
' tičnih skupnosti. 

Finančne izkaze za leto 1994 je revidiralo podjetje ITEO Revi- 
zija, podjetje za revizijo, d.o.o. Poročilo revizije in mnenje 
pooblaščenega revizorja je priloga k finančnemu poročilu. 

Agencija je v letu 1994 poslovala v izrazito nekonvencionalnih 
razmerah. Pri tem ne gre samo za tipično problematiko vzpo- 
stavljanja kadrovskih, infrastrukturnih, konceptualnih in 
zakonskih okvirov reguliranja, nadzora in spodbujanja raz- 
voja trga vrednostnih papirjev. Posebnost leta 1994, ki se 
nadaljuje in hkrati zaključuje v letu 1995, je privatizacijski 
pojav primarnih emisij delnic, nastanek pooblaščenih investi- 
cijskih družb in družb za upravljanje ter njihova kapitalizacija 
s certifikati. Temu lahko dodamo tudi s sklepom Banke Slove- 
nije sproženo dokapitalizacijo bank - zahtevano povečanje 
jamstvenega kapitala je povzročilo dodatne emisije vrednost- 
nih papirjev s strani bank, bodisi v obliki delnic ali v obliki 
obveznic. 
Dogodki enkratnega značaja so dali pečat tudi finančnim 
tokovom Agencije tako na prihodkovni kot tudi na odhod- 
kovni strani. Agencija je v finančnem načrtu za leto 1994 
predvidevala 106.500 tisoč SIT prihodka iz lastnih virov (obde- 
lava prospektov in izdaja dovoljenj za ponudbo vrednostnih 
papirjev, preverjanje strokovne usposobljenosti in licencira- 
nje fizičnih oseb ter pravnih oseb - pooblaščenih udeležen- 
cev na trgu vrednostnih papirjev). Dejanska realizacija pri- 
hodka iz lastnih virov je bila za 27 294 tisoč SIT višja. 

Primerjava planirane porabe sredstev z dejansko porabo 
v letu 1994 odraža dve značilnosti preteklega in deloma tudi 
prve polovice letošnjega leta: 

Prvič, od planiranih 68.910 tisoč SIT investicij v infrastrukturo 
v letu 1994 je realizirano vsega 13%, predvsem zaradi zamika 
razreševanja prostorske problematike in s tem povezanega 
postavljanja računalniško informacijske podpore delovanja 
Agencije v letu 1995. 

Drugič, kadrovska zasedba v Agenciji, ki predvideva skupaj 25 
zaposlenih, je bila praktično le polovično realizirana. Zaradi 
postopnega povečevanja zaposlenih so dosegli stroški teko- 
čega poslovanja skupaj 71.186 tisoč SIT, v primerjavi s predvi- 
denimi 102 986 tisoč SIT. 

Nerealizirane investicijske postavke, kadrovska struktura in 
okrepitev z zunanjimi sodelavci na področju nadzora bodo 
v celoti finančno realizirane v letu 1995, kar se odraža v obliki 
rezervacij v bilanci stanja za leto 1994. Rezerve so v celoti 
namenjene pokrivanju izgube v poslovanju v letu 1996. 

1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
za obdobje od 13. marca do 31. decembra 1994 (SIT 000) 

A. PRIHODKI 13.3.-31.12.1994 
I. Prihodki iz proračuna RS 42.965 

II. Prihodki iz lastne dejavnosti 
1. Prihodki od taks po zakonu 50.414 
2. Prihodki od taks za javno ponudbo 31.933 
3. Prihodki od izpitov za borzne posred. 
in člane uprav družb za upravljanje 49.028 
4. Prihodki od danih soglasij 2.419 
Skupaj prihodki od lastne dejavnosti 133.794 

III. Drugi prihodki 
1. Prihodki od obresti 15.536 
2. Ostali prihodki 14.201 
Skupaj drugi prihodki 29.737 
SKUPAJ PRIHODKI 206.496 

B. ODHODKI 
I. Materialni odhodki in amortizacija 

1. Material in energija 2.281 
2. Storitve drugih 18.753 
3. Reprezentanca 672 
4. Amortizacija 331 
5. Izobraževanje 5.332 

Skupaj materialni odhodki in amortizacija 27.369 
II. Osebi dohodki, davki in nadomestila 

1. Bruto plače 33.706 
2. Davki in prispevki na plače 7.254 
3. Nadomestila 2.005 

Skupaj osebni dohodki 42.965 
III. Drugi odhodki 

1. Provizije plačilnega prometa 159 
2. Potni stroški 298 
3. Ostali odhodki 395 
Skupaj drugi odhodki 852 

IV. Rezervacija stroškov 
1. za tekoče poslovanje 54.382 
2. za investicije 51.360 
3. Skupaj rezervacije stroškov 105.742 
SKUPAJ ODHODKI 176.128 

C. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI - rezerve 29.568 

PODROBNEJŠA OPREDELITEV POSTAVK V BILANCI 
PRIHODKOV IN ODHODKOV 

PRIHODKI 
(VSI ZNESKI SO IZRAŽENI V 000 SIT) 

Sredstva za delo Agencije se na podlagi 172. člena zakona 
o trgu vrednostnih papirjev zagotavljajo iz taks in iz drugih 
prihodkov, ki jih ustvari Agencija s svojim poslovanjem ozi- 
roma iz sredstev proračuna, vendar samo v primeru, če se M 
latnih virov ne more pokrivati izdatkov tekočega in investicij- 
skega poslovanja. 

1. DOTACIJA IZ PRORAČUNA ZA ZAGONSKE STROŠKE 

Na podlagi 186. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. 
1. RS, št. 6/94) ter sklepa Strokovnega sveta Agencije št. 7/AG 
- 94 z dne 22. 3.1994 o začasnem finančnem načrtu Agencije 
za leto 1994 je Republika Slovenija iz proračuna zagotovila 
finančna sredstva za ustanovitev in delo Agencije. Sredstva so 
dodeljena za finansiranje osebnih dohodkov in investicij 
v infrastrukturo, potrebno za delovanje Agencije. Od skupne 
vsote 62.400 SIT dodeljenih sredstev je Agencija porabila 
42.965 za bruto plače, preostanek pa za investicije v osnovna 
sredstva in drobni inventar. 

2. PRIHODKI IZ LASTNE DEJAVNOSTI 

Ta postavka izkazuje prihodke, ki jih Agencija realizira 
v skladu s 172. členom zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. 
I. RS, št. 6/94) in tarife o taksah in nadomestilih za odločanje 
o zahtevah za izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah (Ur. 
I. RS 19/94, ki ga je Agencija izdala v soglasju z Vlado Repu- 
blike Slovenije). 

3. DRUGI PRIHODKI 

Drugi prihodki izkazujejo znesek prihodkov iz finančnega 
poslovanja. 

ODHODKI 

I. MATERIALNI ODHODKI IN AMORTIZACIJA (27.369) 

Postavka materialnih odhodkov in amortizacije vključuje: 

1.) vrednost porabljenega pisarniškega materiala, nakup čas- 
nikov, strokovne literature in energije (2.281), 
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2.) znesek storitev drugih (18.753), ki vsebuje znesek storitev 
organizacij, ki opravljajo gospodarske dejavnosti (PTT stro- 
ški, transportni stroški, stroški storitev pri vzdrževanju sred- 
stev za delo), znesek storitev organizacij, ki opravljajo nego- 
spodarske dejavnosti (avtorski honorarji, pogodbe o delu) ter 
sejnine strokovnega in nadzornega sveta. 

3.) izdatki za reprezentanco (672) 

4.) amortizacija (331) 

Amortizacija se obračuna od (revalorizirane) nabavne vredno- 
sti in sicer od naslednjega meseca od dneva usposobitve 
osnovnega sredstva za uporabo. Amortizacija se obračunava 
skladno s predpisi o višini amortizacije enakomerno skozi 
življenjsko dobo posameznega osnovnega sredstva ter 
ločeno po posameznih osnovnih sredstvih. 

5.) izobraževanje (5.332) 

Postavka zajema odhodke, povezane s podiplomskim študi- 
jem strokovnih delavcev Agencije ter njihovo udeležbo na 
strokovnih seminarjih. 

II. OSEBNI DOHODKI, DAVKI IN NADOMESTILA (42.965) 

Ta postavka vključuje: 
1.) znesek bruto plač (33.706) za 14 zaposlenih delavcev 
v Agenciji v letu 1994, od katerih je 12 delavcev z visoko 
strokovno izobrazbo, 
2.) znesek obračunanih davkov in prispevkov, ki se plačujejo 
v breme Agencije (7.254), 

• • 
3.) Nadomestila (2.005). 

Nadomestila obsegajo povračila stroškov za prevoz delavcev 
in izdatke za prehrano delavcev. 

III. DrugI odhodki 

Drugi odhodki vključujejo: 

1.) Provizije plačilnega prometa (159), 

Provizije plačilnega prometa vsebujejo plačila za storitve 
Agencije RS za plačilni promet, nadziranje in informiranje 
(144) in plačila za bančne storitve (15), 

2.) Potni stroški (298), 

Potni stroški obsegajo znesek dnevnic za službena potovanja. 

3.) Ostali odhodki (395), 

Ostali odhodki obsegajo povračila potnih stroškov delavcem 
(kilometrine). 

* * * 
Presežek prihodkov nad odhodki v višini 29.568 tisoč SIT se 
razporedi v rezerve. 

Rezerve se v celoti namenijo pokrivanju primanjkljaja v teko- 
čem poslovanju Agencije v letu 1996. 

2. BILANCA STANJA 

BILANCA STANJA na dan 31. decembra 1994 (SIT 000) 

SREDSTVA 31.12.1994 
A. STALNA SREDSTVA 
I. Opredmetena dolgoročna sredstva 
1. Oprema 9.890 
2. Predujmi za opredmetena osn. sred. 2.823 
Skupaj opredmetena dolg. sred 12.713 
Skupaj stalna sredstva 12.713 

B. GIBLJIVA SREDSTVA 
I. Kratkoročne finančne naložbe 
1. Kratkoročni depoziti v banki 138.237 
2. Terjatve za obresti 2.013 
II. Denarna sredstva 
1. Gotovina v blagajni 13 
2. Denarna sredstva v banki 3.842 
Skupaj denarna sredstva 3.855 
III. Druga sredstva 20 
Skupaj gibljiva sredstva 144.125 
SKUPAJ SREDSTVA 156.838 
OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
A. TRAJNI VIRI SREDSTEV IN REZERV 29.568 
B. REZERVACIJE STROŠKOV 705742 
C. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 
1. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 1.320 
2. Kratkoročne obveznosti do države 423 
Skupaj kratkoročne obveznosti iz poslovanja 1.743 
Č. PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
1. Revalorizacijski prihodki 350 
2. Odloženi prihodki iz dotacije proračuna 19.435 
Skupaj kratkoročne obveznosti 19.785 
SKUPAJ OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ?56.838 

AKTIVA1 

A. STALNA SREDSTVA 

I. Stalna sredstva obsegajo opredmetena dolgoročna sredstva 
(12.713), ki jih sestavljajo oprema in predujemi za opredme- 
tena osovna sredstva. 

1. Oprema (9.890) 

Vrednost opreme osnovnih sredstev po sedanji vrednosti 
predstavlja razliko med revalorizirano vrednostjo osnovnih 
sredstev po nabavni vrednosti in popravkom vrednosti osnov- 
nih sredstev. 

2. Predujmi za opredmetena osnovna sredstva (2.823) 

Znesek terjatev predstavlja terjatve iz naslova predujmov 
danih dobaviteljem in sicer na podlagi pogodbe z izvajanjem 
izgradnje lokalne računalniške mreže Agencije in podlagi 
javnega razpisa. 

B. GIBLJIVA SREDSTVA 

Gibljiva sredstva sestavlja seštevek kratkoročnih finančnih 
naložb, denarnih sredstev in drugih sredstev. 

I. Kratkoročne finančne naložbe (140.250) 

Kratkoročne finančne naložbe sestavlja seštevek depozitov 
v bankah in terjatev za obresti.. 

1. Kratkoročni depoziti v bankah (138.237) 

Obsegajo 10 depozitov z rokom zapadlosti enega meseca 
oziroma na odpoklic. 

2. Terjatve za obresti (2.013) 

Obsegajo še neplačane obresti, ki so bile plačane v letu 1995. 

II. Denarna sredstva (3.855) 

Denarna sredstva obsegajo gotovino v blagajni (13) in 
denarna sredstva v banki - sredstva na žiro računu (3.842) 

' Vse Številčne navedbe v oklepajih so v 000 SIT 
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III. Druga sredstva (20) 

V okviru drugih sredstev je izkazanih 20 starih vrednostnih 
papirjev, ki niso veljavni in nimajo uporabne vrednosti. 

PASIVA 

A) TRAJNI VIRI SREDSTEV IN REZERV 

Ta sredstva v višini 29.568 tisoč SIT so v obliki rezerv namenjena za 
pokrivanje pirmanjkljaja v tekoćem poslovanju v letu 1995 in kasneje 

B) REZERVACIJE ZA STROŠKE 

Sredstva v višini 105.742 tisoć SIT so rezervirana zaradi predvidenih 
stroškov investiciiskega in tekočega poslovanja, ki se niso realizirala 
v letu 1994 in so prenešeni v izvedbo v letu 1995 

C) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 

Kratkoročne vire sredstev v višini 1.743 tisoč SIT sestavljajo tekoče 
obveznosti in sicer obveznosti do države (423) in do dobavitel|ev 
(1 320). katerih računi so bili izdani v letu 1994 in so zapadli v plačilo 
v letu 1995. 

Č) PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 

Pasivne časovne razmejitve izkazujejo odložene prihodke iz dotacije 
proračuna (19.435) in kratkoročne obveznosti do države (423). 

AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

MNENJE POOBLAŠČENEGA REVIZORJA 

Revidirali smo bilanco stanja Agencije za trg vrednostnih 
papirjev z dne 31. 12. 1994 in z njo povezano bilanco prihod- 
kov in odhodkov za obdobje od 13. 3. 1994 do 31. 12. 1994. Za 
naštete računovodske izkaze je odgovorno poslovodstvo. 
Naša odgovornost je, da izrazimo mnenje o njih. 

Revidirali smo v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli, ki jih 
je sprejel slovenski inštitut za revizijo in mednarodnimi revizij- 
skimi standardi. Po teh načelih in standardih smo bili dolžni 
načrtovati in izvesti revidiranje tako, da bi si pridobili razumno 
zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembnej- 
ših napačnih prikazov V okviru revizije smo preiskali dokaze, 
ki podpirajo zneske in razkritja v računovodskih izkazih. Oce- 
nili smo tudi računovodske politike in pomembnejše metode 
izkazovanja vrednosti v računovodskih izkazih, ki jih je upora- 
bilo poslovodstvo, ter ovrednotili razkritja v računovodskih 
izkazih Prepričani smo, da je opravljena revizija dobra pod- 
laga za mnenje o računovodskih izkazih. 

Po našem mnenju računovodska izkaza, navedena v prvem 
odstavku, v vseh pogledih podajata resnično in pošteno sliko 
finančnega stanja Agencije za trg vrednostnih papirjev na dan 
31. 12. 1994 in rezultatov poslovanja (prihodkov, odhodkov in 
presežka prihodkov) za obdobje od 13. 3. 1994 do 31. 12. 
1994, v skladu z zakonom o računovodstvu. 

LETNO POROČILO O DELU ZA LETO 1994 

UVOD 

Agencija za trg vrednostnih papirjev na podlagi 152. člena 
zakona o trgu vrednostnih papirjev (Ur. I. RS št. 6/94) predlaga 
Državnemu zboru Republike Slovenije v potrditev poročilo 
o svojem delu. 

Predloženo poročilo predstavlja uresničitev določbe navede- 
nega člena zakona in pomeni hkrati začetek rednega letnega 
poročanja Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljnjem 
besedilu Agencija) Državnemu zboru Republike Slovenije. 

Namen tega poročila je seznaniti Državni zbor Republike 
Slovenije z delovanjem Agencije od njene ustanovitve, to je 
od 13. 3. 1994, do konca leta 1994, 

I. ZAKONSKI STATUS, NALOGE, ORGANI IN DELOVNA 
SKUPNOST AGENCIJE 

1.1. ZAKONSKI STATUS 

Agencija za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju besedila 
Agencija) je bila ustanovljena z zakonom o trgu vrednostnih 
papirjev (Uradni list RS, št 6/94) - v nadaljnjem besedilu 
ZTVP, ki je začel veljati 13. 3. 1994. 

Agencija opravlja poleg nalog določenih z ZTVP tudi naloge rz 
zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
(Uradni list RS, št. 6/94) - v nadaljnem besedilu ZISDU. 

Agencija je pravna oseba, ustanovljena z ZTVP kot neodvisna 
organizacija, ki pri opravljanju svojih nalog deluje v javnem 
interesu z namenom zaščite investitorjev in razvoja trga vred- 
nostnih papirjev. 

1.2. BISTVENE NALOGE AGENCIJE 

Z navedenima zakonoma je Agencija dobila vrsto pomembnih 
nalog in pristojnosti, kot so: 

- obveznost oziroma možnost priprave številnih podzakon- 
skih aktov, 
- izdaja dovoljeni za poslovanje finančnih institucij, ki jih 
urejata ZTVP in ZISDU, ki so 
- borzno posredniške družbe, 
- (pooblaščene) družbe za upravljanje, 
- (pooblaščene) investicijske družbe, 
- vzajemni skladi, 
- borza, 
- klirinško-depotna družba, 
- izdaja dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih papirjev, 
- nadzor (pooblaščenih) družb za upravljanje, investicijskih 
skladov (to so vzajemni skladi, investicijske družbe in poo- 
blaščene investicijske družbe), borze, klirinško-depotrie 
družbe ter borzno posredniških družb in bank, ki optavljajo 
posle z vrednostnimi papirji, v tem delu njihovega poslovanja, 
- sodelovanje v postopku likvidacije vzajemnih skladov, 
- opravljanje izpitov borznih posrednikov in članov uprav 
družb za upravljanje, 
- dajanje soglasij k aktom Ljubljanske borze in njenim provi- 
zijam, 
- dajanje soglasij k aktom Klirinško-depotrie družbe. 
- priprava registrov in drugih podatkov s področja trga kapi- 
tala, ki so dostopni javnosti. 

Zakonske naloge Agencije, ki so navedene v gornjih alineah, 
lahko strnemo v štiri osnovne naloge Agencije, ki so. 

A priprava podzakonskih aktov Agencije, ki pomenijo pravno 
podlago za regulacijo, kontrolo in razvoj trga vrednostnih 
papirjev v Republiki Sloveniji; 

B izdaja dovoljenj: za poslovanje finančnih institucij po ZTVP 
in ZISDU, za javno ponudbo vrednostnih papirjev, borznim 
posrednikom za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji in 
članom uprav družb za upravljanje; 

C nadzor nad trgom vrednostnih papirjev in nadzor finančnih 
institucij ustanovljenih na podlagi ZTVP in ZISDU; 

D priprava registrov in drugih podatkov s področja trga kapi- 
tala, ki so dostopni javnosti; 

1.3. ORGANI AGENCIJE 

Organi Agencije so: strokovni svet, nadzorni svet in direktor 
Agencije. 

1.3.1. Strokovni svet 

Strokovni svet sestavlja devet članov, od tega šest članov iz 
vrst neodvisnih strokovnjakov, predstavnik Banke Slovenije, 
predstavnik ministrstva za finance in predstavnik ministrstva 
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za ekonomske odnose in razvoj. Člane strokovnega sveta in 
predsednika strokovnega sveta iz vrst neodvisnih strokovnja- 
kov imenuje Vlada Republike Slovenije za dobo štirih let. Ob 
ustanovitvi Agencije imenuje Vlada Republike Slovenije tri 
člane iz vrst neodvisnih strokovnjakov za dobo dveh let in tri 
člane za dobo štirih let. Člani strokovnega sveta ne smejo biti 
pogodbeno vezani, zaposleni ali imeti lastniških deležev prav- 
nih oseb, ki jim Agencija izdaja dovoljenje oziroma soglasje 
za poslovanje, in ne smejo opravljati.nalog v organih politič- 
nih organizacij. Člani strokovnega sveta Agencije so dolžni 
varovati poslovno skrivnost, ki izhaja iz narave razmerja med 
Agencijo in tretjimi osebami ter poslovno skrivnost, ki je 
določena s posebnimi predpisi, tudi po prenehanju svoje 
dolžnosti. 

Vlada Republike Slovenije je dne 10. 3. 1994 imenovala šest 
članov strokovnega sveta iz vrst neodvisnih strokovnjakov, 
prav tako pa so nekaj dni zatem imenovali svojega predstav- 
nika tudi Banka Slovenije in obe ministrstvi. Za člani strokov- 
nega sveta so bili imenovani: dr. Dušan Mramor (predsednik), 
Darko Bohnec, dipl. oec. (predstavnik Banke Slovenije), mag. 
Božo Jašovič (predstavnik Ministrstva za finance), dr. Marijan 
Kocbek, Anton Marolt dipl. iur., Marjan Odar dipl. oec., mag. 
Nina Plavšak, mag. Anton Rop (predstavnik Ministrstva za 
ekonomske odnose in razvoj) in dr. Marko Simoneti. 

Po ZTVP je strokovni svet pristojen za sprejemanje splošnih 
aktov Agencije in za odločanje o konkretnih zahtevah. Izdaja 
dovoljenj, soglasij in drugih odločitev o konkretnih zadevah, 
ob smiselni uporabi določb zakona o pravdnem postopku, 
poteka v senatu, ki ga sestavljajo člani strokovnega sveta. 

Strokovni svet je imel svojo prvo sejo 17. 3. 1994, do konca 
leta pa skupaj 32 sej, od katerih so bile štiri korespondenčne. 

1.3.2. Nadzorni svet 

Nadzorni svet Agencije po drugem odstavku 158. člena ZTVP 
nadzira poslovanje Agencije. 

Nadzorni svet sestavljajo trije člani, ki jih imenuje Državni 
zbor Republike Slovenije za dobo štirih let. 

Državni zbor Republike Slovenije je 6. 10. 1994 sprejel odlok, 
s katerim je imenoval člane Nadzornega sveta Agencije. Člani 
so: dr. Nevenka Hrovatin, Matjaž Miklavc dipl. iur. in Borut 
Stanič dipl. iur. 

Nadzorni svet je imel svojo prvo sejo 3.11.1994, do konca leta 
1994 pa skupaj 3 seje, na katerih je obravnaval predvsem 
vlogo in pristojnosti Nadzornega sveta pri nadzoru poslovanja 
Agencije po statutu Agencije. 

1.3.3. Direktor 

Direktor Agencije na podlagi prvega odstavka 158. člena 
ZTVP vodi poslovanje Agencije in organizira njeno delo. 

Vlada Republike Slovenije je dne 10. 3. 1994 imenovala za 
vršilca dolžnosti direktorja Agencije Jovana Lukovca dipl. 
oec. 

1.4. DELOVNA SKUPNOST AGENCIJE 

Vršilec dolžnosti direktorja je s soglasjem strokovnega sveta 
sprejel pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delov- 
nih mest. 

Notranje organizacijske enote Agencije skladno s tem pravil- 
nikom so: 

-kabinet direktorja, 
- sektor za izdajo dovoljenj, 
- sektor za nadzor, 
- sektor za analize in dokumentacijo, 
- pravni sektor, • 
- splošni sektor. 

Ob ustanovitvi Agencije je bilo na Agenciji zaposlenih 11 
delavcev, ki so že pred tem bili zaposleni v posebnem oddelku 
Ministrstva za finance, ki je bil pristojen za poslovanje z vred- 
nostnimi papirji in borzo. Do konca leta so bili v redno 
delovno razmerje sprejeti še trije delavci, tako, da je bilo 31. 
12.1994 v Agenciji zaposleno 14 delavcev, od tega 12 z visoko 
izobrazbo (štirje diplomirani pravniki in osem diplomiranih 
ekonomistov), eden z višjo (pravnik) in ena delavka s srednjo 
izobrazbo (ekonomski tehnik). Načrtovanega obsega zaposli- 
tve 20 delavcev zaradi neurejenih prostorskih pogojev za 
poslovanje Agencije v letu 1994 ni bilo možno doseči. 

Zaposleni so dolžni varovati poslovno skrivnost, ki izhaja iz 
narave razmerja med Agencijo in tretjimi osebami ter 
poslovno skrivnost, ki je določena s posebnimi predpisi tudi 
po prenehanju svojega delovnega razmerja. 

II. DELO AGENCIJE V LETU 1994 

A. PRIPRAVA PODZAKONSKIH AKTOV 

Agencija je na podlagi ZTVP in ZISDU v letu 1994 sprejela 19 
podzakonskih aktov. Ti podzakonski akti so: 

- sklep o vsebini in načinu vodenja knjige naročil (Ur. I. RS 
17/94), 
- pravilnik o pogojih za opravljanje poslov borzno posredni- 
ških družb (Ur. I. RS 17/94 in 77/94), 
- pravilnik o pogojih za opravljanje poslov borznih posredni- 
kov in članov uprave družb za upravljanje (Ur. I. RS 17/94, 
spremembe Ur. i. RS 20/94, 51/94 in 71/94), 
- sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic prve 
emisije investicijske družbe (Ur. I. RS 19/94), 
- sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic nasled- 
nje emisije pooblaščene investicijske družbe (Ur. I. RS 19/94), 
- sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo prve emisije 
pooblaščene investicijske družbe (Ur. I. RS 19/94), 
- sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic nasled- 
nje emisije investicijske družbi (Ur. I. RS 19/94), 
- tarifa o taksah in nadomestilih za odločanje o zahtevah za 
izdajo dovoljenj, soglasij in drugih zadevah (v soglasju 
z Vlado Republike Slovenije) (Ur. I. RS 19/94), 
- sklep o določitvi vzorca statuta pooblaščene investicijske 
družbe in pogodbe za upravljanje (Ur. I. RS 19/94), 
- sklep o vsebini prospekta za uvrstitev vrednostnih papirjev 
v kotacijo na borzi (Ur. I. RS 23/94 in Ur. I. RS 75/94), 
- sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo dolžniških 
vrednostnih papirjev (Ur. I. RS 23/94), 
- sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo delnic (Ur. I. 
RS 23/94), 
- sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo investicijskih 
kuponov vzajemnega sklada (Ur. I. RS 23/94), 
- sklep o vsebini prospekta za javno ponudbo kratkoročnih 
dolžniških vrednostnih papirjev (Ur. I. RS 23/94), 
- pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati banke za 
pridobitev pozitivnega mnenja za opravljanje poslov z vred- 
nostnimi papirji (Ur. I. RS 50/94 in 23/94), 
- sklep o vsebini letnega in polletnega poročila o poslovanju 
investicijskega sklada (Ur. I. RS 5/95), 
- sklep o vsebini in načinu poročanja Agencije za trg vred- 
nostnih papirjev in obveščanja javnosti o poslovanju investi- 
cijskih skladov (Ur. I. RS 5/95), 
- metodologijo za izračun čiste vrednosti sredstev investicij- 
skega sklada in vrednosti enote premoženja vzajemnega 
sklada (Ur. I. RS 5/95), 
- statut Agencije za trg vrednostnih papirjev (do 31.12. še ni 
bilo dano soglasje Državnega zbora). 

Posamezni že sprejeti podzakonski akti zajemajo večino 
nalog iz ZTVP in ZISDU, ki jih mora opraviti Agencija. 

1. SOGLASJA AGENCIJE K AKTOM LJUBLJANSKE BORZE 

a) Agencija je na podlagi 78. člena ZTVP dala soglasje 
k naslednjim aktom Ljubljanske borze d.d.: 

- poslovnik Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., 
Ljubljana, 
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- uzance Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljub- 
ljana 
- pravilik Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljub- 
ljana za računalniško trgovanje, 
- pravilnik o pogojih in načinu sprejema članov in vrednost- 
nih papirjev na Ljubljansko borzo vrednostnih papirjev, d.d., 
Ljubljana, 
- statut Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., Ljub- 
ljana, 
- pravilnik o določitvi in načinu zaščite podatkov, ki se štejejo 
za poslovno skrivnost borze, določitvi internih in javnih 
podatkov borze in načinu njihovega posredovanja, 
- pravilnik o organizaciji poslovanja na izvenborznem trgu 
vrednostnih papirjev OTC in OTD, 
- tarifo o pristojbinah in nadomestilih za storitve Ljubljanske 
borze, d.d., Ljubljana 

Agencija je na podlagi tretjega odstavka 61. člena ZTVP 
pooblastila Ljubljansko borzo, d.d. za izvajanje nadzora nad 
vodenjem knjige naročil borzno posredniških družb, z Ljub- 
ljansko borzo je na podlagi javnega natečaja sklenila konce- 
sijsko pogodbo o zagotavljanju pogojev za trgovanje z vred- 
nostnimi papirji izven borze, jo pooblastila za pripravo in 
izvedbo dela praktičnega dela posebnega dela izpita za 
borzne posrednike ter za objavljanje tečajev vrednostnih 
papirjev, ki niso uvrščeni v kotacijo na borzi. 

B. IZDAJA DOVOLJENJ 

Poleg priprave podzakonskih aktov je bila osrednja naloga 
Agencije v letu 1994 izdaja dovoljenj finančnim institucijam, 
za katere sta ZTVP in ZISDU predstavljala pravno podlago za 
njihovo ustanovitev ter dovoljenj za javno ponudbo vrednost- 
nih papirjev in za opravljanje borznoposredniških poslov in 
poslov članov uprave družb za upravljanje. 

1. IZDAJA DOVOLJENJ ZA POSLOVANJE FINANČNIH 
INSTITUCIJ 

Ena najpomembnejših nalog Agencije v prteklem letu 1994 je 
bila izdaja dovoljenj za poslovanje borze, (pooblaščenih) 
družb za upravljanje, investicijskih skladov in borzno posred- 
niških družb: 

a) Na področju investicijskih skladov in družb za upravljanje 
je Agencija za trg vrednostnih papirjev izdala: 

- 26 dovoljenj za opravljanje dejavnosti upravljanja investicij- 
skih skladov (prejeto je bilo 30 vlog, 1 vloga je bila umaknjena, 
1 vloga je bila zavrnjena, 2 vlogi pa sta bili 31. 12. v fazi 
obravnave), 
- 25 dovoljenj za upravljanje pooblaščenih investicijskih 
družb (prejeto je bilo 28 vlog, 1 vloga je bila umaknjena in 
2 vlogi sta bili zavrnjeni), 
- 44 dovoljenj za ustanovitev pooblaščene investicijske 
družbe (prejeto je bilo 49 vlog, 5 vlog je bilo 31. 12. v fazi 
obravnave). Agencija je obravnavala tudi večje število vlog za 
spremembo osnovnega kapitala pooblaščenih investicijskih 
družb in vlog za dopolnitev prospekta pooblaščenih investicij- 
skih družb, 
- vloženih je bilo 12 vlog za dovoljenje za poslovanje vzajem- 
nih skladov. Večina teh vlog je bilo oddanih v drugi polovici 
meseca decembra, tako da v letu 1994 niso še bile obravna- 
vane. 

Agencija je do 31. 12. 1994 izdala dovoljenja za poslovanje 
naslednjim družbam za upravljanje in pooblaščenim investi- 
cijskim družbam (naveden je tudi znesek osnovnega kapitala 
PID - naslovi PID so navedeni v primeru, da so različni od 
naslova družb za upravljanje); 

1. AKTIVA PDZU, d.o.o., Dunajska 156 - WTC, 61000 Ljub- 
ljana, 
- 1. Aktiva avant 1 PID, d.d., 9.520.000.000 SIT 

2. ARKADA DZU, d.o.o., Celovška 206, 61000 Ljubljana, 
- 2. PID Arkada ena, d.d., 3.000.000.000 SIT 

3. ATENA DZU, d.o.o., Slovenska c. 56, 61000 Ljubljana, 
- 3. Pld Atena ena, d.d., 9.520.460.000 SIT 
- 4. PID Atena dve, d.d., 9.520.460.000 SIT 
- 5. PID Atena tri, d.d., 9.520.460.000 SIT 

4. AVIP DU, d.o.o., Kidričeva 7, 65000 Nova Gorica, 
- 6. PID Vipa invest, d.d., 6.000.000.000 SIT 

5. CAP - INVEST, d.d., Pražakova, 61000 Ljubljana, 
- 7. Capinvest PID, d.d., 3.000.000.000 SIT 

6. CERTIUS DU, d.d., Tivolska 50, 61000 Ljubljana, 
- 8. PID Certius I, d.d., 5.000.000.000 SIT 

7. DIVIDA DU, d.d., Dunajska 22, 61000 Ljubljana, 
- 9. Kompas sklad PID, d.d., Pražakova 4, 61000 Ljubljana, 
7.000.000.000 SIT 

8. FINGOREN, d.d., Prešernova 8, 61000 Ljubljana, 
- 10. Trdnjava PID, d.d., 5.000.000.000 SIT 

9. INTARA S&P, d.o.o., Dunajska 51, 61000 Ljubljana, 
- 11. Mercata 1 PID, d.d., 7.000.000.000 SIT 
- 12. Mercata 1 PID, d.d., 5.000.000.000 SIT 

10. KBM INFOND DU, d.o.o., Trg svobode 6, 62000 Maribor, 
- 13. Infond center PID, d.d., 9.520.460.000 SIT 
- 14. Infond stolp PID, d.d., 9.520.460.000 SIT 
- 15. Infond zlat PID, d.d., 9.520.460.000 SIT 

11. KMEČKA DRUŽBA ZA UPRAVLJANJE IS, d.d., Mikloši- 
čeva 4, 61000 Ljubljana, 
- 16. Kmečki sklad 1 PID, d.d., Miklošičeva 4, 61000 Ljub- 
ljana, 9.490.000.000 SIT 
- 17. Kmečki sklad 2 PID, d.d., Miklošičeva 4, 61000 Ljub- 
ljana, 7.300.000.000 SIT 

12. KREKOVA PDZU, Gregorčičeva 37/I, 62000 Maribor, 
- 18. Krekova PID Zvon, d.d., Slomškov trg 18, 62000 Mari- 
bor, 9.260.000.000 SIT 
- 19. Krekova PID Skala, d.d., Slomškov trg 18, 62000 Mari- 
bor, 7.320.000.000 SIT 
- 20. Krekova PID Klas, d.d., Slomškov trg 18, 62000 Mari- 
bor, 7.320.000.000 SIT 

13. DUS KRONA, d.o.o., Tržaška 116, 61111 Ljubljana, 
- 21. Krona krona PID, d.d., 7.400.000.000 SIT 
- 22. Krona senior PID, d.d., 7.400.000.000 SIT 

14. LB MAKSIMA, d.o.o., Šubičeva 2, 61000 Ljubljana, 
- 23. Maksima 1 PID, d.d., 9.050.000.000 SIT 
- 24. Maksima 2 PID, d.d., 7.000.000.000 SIT 

15. NACIONALNA FINANČNA DRUŽBA, d.o.o., Trdinova 4, 
61000 Ljubljana, 
- 25. Prvi investicijski sklad PID, d.d., 6.900.000.000 SIT 
- 26. Gorenjski investicijski sklad PID, d.d., Bleivveisova 1, 
64000 Kranj, 5.500.000.000 SIT 
- 27. Dolenjski investicijski sklad PID, d.d., Trdinova 2, 
68000 Novo mesto, 4.000.000.000 SIT 
- 28. Adriatic investicijski sklad PID, d.d., Ljubljanska 3a, 
66000 Koper, 4.500.000.000 SIT 
- 29. Štajerski investicijski sklad PID, d.d., Krekov trg 6, 
63000 Celje, 5.875.000.000 SIT 

16. NIKA DU, d.d., Slovenska 54, 61000 Ljubljana, 
- 30. Nika PID, d.d., Ulica prvih borcev 11, 68250 Brežice, 
4.000.000.000 SIT 

17. POMURSKA DU, Trg zmage 7, 69000 Murska Sobota, 
- 31. Pomurska PID, d.d., 5.200.000.000 SIT 

18. PRIMORSKI SKLADI, d.o.o., Pristaniška 8, 68000 Koper, 
- 32. Modra linija PID, d.d., 6.000.000.000 SIT 

19. PROBANKA DU, Strossmayerjeva ul. 11, 62000 Maribor, 
- 33. Zlata moneta PID, d.d.. 3.900.000.000 SIT 
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- 34. Zlati medaljon PID, d.d., Jadranska 2, 62250 Ptuj, 
1.700.000.000 SIT 
- 35. Zlati dukat PID, d.d., Stara ulica 1, 62390 Ravne na 
Koroškem, 1.690.000.000 SIT 

20. PULSAR DU, d.o.o., Dalmatinova 2, 61000 Ljubljana, 
- 36. Pulsar PID, d.d., 2.000.000.000 SIT 

21. S HRAM, d.d., Gosposvetska 5, 61000 Ljubljana, 
- 37. Setev PID, d.d., 7.000.000.000 SIT 

22. TRIGLAV DU, d.o.o., Miklošičeva 17/V, 61000 Ljubljana, 
- 38. Triglav PID za Ljubljano in Zasavje, d.d., 
Miklošičeva 10, 61000 Ljubljana, 6.8 

50. 
000 
.00 

0 
SIT 

- 39. Triglav PID za Dolenjsko in Posavje, d.d., Matije Gubca 
3,68270 Krško, 3.3 

71. 
400 
.00 

0 
SIT 

- 40. Triglav PID za Gorenjsko, d.d., Bleivvesova 24, 64000 
Kranj, 3.700.000.000 SIT 
- 41. Triglav PID za Primorsko in Notranjsko, d.d., Kidričeva 
21, 65000 Nova Gorica, 4.400.000.000 SIT 
- 42. Triglav PID za Štajersko in Koroško, d.d., Mariborska 1, 
63000 Celje, 5.850.000.000 SIT 
- 43. Triglav PID ob Muri, d.d., Lendavska 5, 69000 Murska 
Sobota, 4.400.000.000 SIT 

23. VIZIJA, d.o.o., Novi trg 5, 68000 Novo mesto, 
- 44. DPB Vizija PID, d.d., 7.000.000.000 SIT 

24. ABH DZU, d.o.o., Slovenska cesta 50, 61000 Ljubljana 
(upravljanje investicijskih skladov, ne pa upravljanje pooblaš- 
čenih investicijskih skladov), 

25. Proficia DADAS DZU, d.o.o., Šlandrova 10, 61000 Ljub- 
ljana, 

26. PDU OPTIMA, d.d., Pooblaščena družba za upravljanje 
investicijskih skladov, Trubarjeva 3, 61000 Ljubljana. 

Pri izdaji dovoljenj je Agencija upoštevala zakonski kriterij iz 
132. člena ZISDU, ki določa, da Agencija lahko zavrne zahtevo 
za izdajo posebnega dovoljenja za upravljanje PID, če ugo- 
tovi, da pooblaščena družba za upravljanje že upravlja PID, 
katerih skupni znesek osnovnega kapitala presega 10% vsote 
zneska osnovnega kapitala vseh PID v Republiki Sloveniji. Za 
zagotovitev uresničevanja tega zakonskega kriterija, se ga je 
držala tudi pri obsegu in dinamiki izdaje dovoljenj za ustanav- 
ljanje novih pooblaščenih investicijskih družb oziroma dru- 
gega načina povečevanja osnovnega kapitala vseh pooblaš- 
čenih investicijskih družb v okviru posamezne družbe za 
upravljanje, tako da je dinamiko izdaje dovoljenj za povečanje 
kapitala PID prilagodila temu ciljnemu kriteriju. 

b) Na področju borzno posredniških družb je bilo vloženih 47 
vlog, od tega 31 vlog za ustanovitev borzno posredniške 
družbe ter 16 vlog bank za opravljanje borzno posredniških 
poslov. Agencija je izdala dovoljenja za poslovanje oziroma 
pozitivna mnenja 48 borzno posredniških družb, od tega 31 
nebančnim borzno posredniškim družbam (od tega 25 začas- 
nih do 28. 2.1995) in 16 bankam (od tega 8 začasnih do 28. 2. 
1995). Začasna dovoljenja so bila izdana vsem tistim borzno 
posredniškim družbam, ki so do 31. 12. 1994 Agenciji predlo- 
žila vlogo za izdajo dovoljenja za poslovanje. Zahtevki so bili 
vloženi predvsem v drugi polovici meseca decembra. Agen- 
cija je izdala dovoljenje naslednjim borzno posredniškim 
družbam (številke na koncu pomenijo posle iz alinej po 39. 
členu ZTVP, za katere je bilo dano dovoljenje - vseh poslov iz 
tega člena je 7): 

NEBANČNE BORZNO POSREDNIŠKE DRUŽBE 
1. INTARA Borzno posredniška hiša d.d., Dunajska 51, Ljub- 
ljana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; 

2. DOLENJSKA Borzno posredniška družba d.o.o., Novi trg 5, 
Novo mesto, 1, 2, 3, 4, 6, 

3. ABAČNA Borzno posredniška hiša d.o.o., Slovenska 50, 
Ljubljana, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 

4. MEDVEŠEK PUŠNIK Borzno posredniška hiša d.d., Ul. 
Gradnikove brigade 11, Ljubljana 1, 2, 4, 6, 7, 

5. NIKA BPD, Borzno posredniška družba d.d., Trg izgnancev 
1a, Brežice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

6. DADAS Borzno posredniška družba d.d., Kotnikova 2, 
Ljubljana, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, - VELJA DO 28. 2. 1995, 

7. VERITAS B. H. Borzno posredniška družba d.o.o., Stross- 
mayerjeva 11, Ljubljana 1, 2, 4, 6, VELJA DO 28. 2. 1995, 

8. MODRA HIŠA Borzno posredniška družba d.d., Gornji trg 
4, Ljubljana 1, 2, 4, 6, VELJA DO 28. 2. 1995, 

9. BEMA borzno posredovanje in trgovanje d.d., Kotnikova 5, 
Ljubljana 1, 2, 3, 4, 6, 
10. PUBLIKUM - intelektualne storitve d.d., Komenskega 8, 
Ljubljana 1, 2, 4, 6, VELJA DO 28. 2. 1995, 

11. ALPOMA podjetje za trgovanje z vrednostnimi papirji d.d., 
Ljubljanska 47, Domžale, 1, 2, 6, 7, VELJA DO 28. 2. 1995, 

12. Primorski finančni center INTERFIN d.o.o., Pristaniška 8, 
Koper 1, 2, 3, 4, 6, 7, VELJA DO 28. 2. 1995, 

13. Borzno posredniška hiša ILIRIKA d.d., Breg 22, Ljubljana, 
1, 2, 4, 7, VELJA DO 28. 2. 1995, 

14. TEOL Borzno posredniška hiša d.o.o., Zaloška 54, Ljub- 
ljana 1, 2, 4, 6, 7, VELJA DO 28. 2. 1995, 

15. PERSPEKTIVA Borzno posredniška družba d.d., Kidri- 
čevo naselje, Metlika 1, 2, 4, 6, VELJA DO 28. 2. 1995, 

16. CELJSKA borzno posredniška hiša d.o.o., Prešernova 8, 
Celje 1, 2, 3, 4, 6, 7, VELJA DO 28. 2. 1995, 

17. PM & A Portfolio Managment & Analysis d.d., Njegoševa 
23, Ljubljana 1, 2, 3, 4, 6, 7, VELJA DO 28. 2. 1995, 

18. MARIBORSKA borzno posredniška hiša d.o.o., Vita Kraig- 
herja 4, Maribor 1, 2, 3, 4, 6, 7, VELJA DO 28. 2. 1995, 

19. INTER-TIMEX borzno posredovanje in svetovanje d.o.o., 
Tivolska 50, Ljubljana 1, 2, 3, 4, VEUA DO 28. 2. 1995, 

20. OPTIMIZEM d.o.o., Tomšičeva 1, Ljubljana 1, 2, 4, 6, 7, 
VELJA DO 28. 2. 1995, 

21. TMB d.o.o., Strossmayerjeva 13, Maribor 1, 2, 4, VELJA 
DO 28. 2. 1995, 

22. PROXY BPD finančno svetovanje d.o.o., Dalmatinova 2, 
Ljubljana 1, 2, 3, 4, 6, 7, VEUA DO 28. 2. 1995, 

23. SAVINJSKA Borzno posredniška družba d.d., Savinjska 
cesta 21, Žalec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, VEUA DO 28. 2. 1995, 

24. CAPITA Borzno posredniška hiša d.d. Pražakova 6, Ljub- 
ljana 1, 2, 3, 4, 6, 7, VEUA DO 28. 2. 1995, 

25. POTEZA d.d., Miklošičeva 38/V, Ljubljana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
VEUA DO 28. 2. 1995, 

26. START borzno posredniška hiša d.o.o., Dalmatinova 2, 
Ljubljana 1, 6, VEUA DO 28. 2. 1995, 
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27. BONA FiDE borzno posredniška hiša d.o.o., C. Zore 
Perello Godina, Koper 1, 2, 3, 4, 6, 7, VELJA DO 28. 2. 1995, 

28. CGS FINAG, d.o.o., Trubarjeva 3/VI, Ljubljana 1, 2, 3, 4, 6, 
7, VELJA DO 28. 2. 1995, 

29. PETROL BPH. d.d., Tivolska 44, Ljubljana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
VELJA DO 28. 2. 1995, 

30. Borzno posredniška družba FIBA, d.o.o., Ferrarska ulica 
10, Koper 1, 2, 4, 8, 7, VELJA DO 18. 2. 1995, 

31. GORENJE borzno posredniška hiša, d.o.o., Prešernova 8, 
Velenje 1, 2. 4, VELJA DO 28. 2. 1995 

BANKE 

1. SPLOŠNA BANKA KOPER, d.d., Pristaniška 14, Koper, 1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7, 

2. GORENJSKA BANKA, d.d., Bleivveisova 1, Kranj 1,2,3, 4, 5, 
6, 7, 

3. LB SB VELENJE, d.d , Rudarska 3, Velenje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

4. FACTOR BANKA, d.d., Parmova 53, Ljubljana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 

5. SKB BANKA, d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

6. NOVA LJUBLJANSKA BANKA, d.d., Trg republike 2, Ljub- 
ljana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
7. BANKA VIPA, d.d., Kidričeva 7, Nova Gorica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 

8. PROBANKA, d.d., Razlagova 22, Maribor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

9 SLOVENSKA ZADRUŽNA KMETIJSKA BANKA, d.d., Miklo- 
šičeva 4, Ljubljana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, VELJA DO 28. 2. 1995, 

10. UBK BANKA, d.d., Tržaška 116, Ljubljana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
VELJA DO 28. 2. 1995, 

11. POMURSKA BANKA, d d., Trg zmage 7, Murska Sobota 1, 
2, 3, 4, 5, 6, 7, VELJA DO 28. 2. 1995, 

12. CREDITANSTALT - NOVA BANKA, d.d., Kotnikova 5, 
Ljubljana 1, 2, 7, VELJA DO 28. 2. 1995, 

13. SLOVENSKA INVESTICIJSKA BANKA, d.d., Čopova 38, 
Ljubljana. 1, 2, 3, 4, 6, 7, VELJA DO 28. 2. 1995, 

14. LJUDSKA BANKA, d.d., Prešernova 27, Celje 1,2, 3, 4, 5, 6, 
7, VELJA DO 28. 2. 1995, 

15. KOMERCIALNA BANKA TRIGLAV, d.d , Kotnikova 28, 
Ljubljana, 1, 2, 3, 4, 6, 7, VELJA DO 28. 2. 1995, 

16. POŠTNA BANKA SLOVENIJE, d.d., Čopova 11 a, Ljubljana 
7, VELJA DO 28. 2. 1995. 

2. DOVOLJENJA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV ZA JAVNO PONUDBO VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Na področju javnih ponudb vrednostnih papirjev je Agencija 
izdala 34 dovoljenj za javno ponudbo vrednostnih papirjev, 
(vključene so tudi javne prodaje delnic po zakonu o lastnin- 
skem preoblikovanju podjetij) in sicer naslednjim podjetjem: 

1. KOLINSKA, d.d., Ljubljana, SIT 1.011.211.000. delnice iz 
ZLPP - navadne na ime (1.011.211 a SIT 1.000), 

4. TEKSTINA, p.o., Ajdovščina, SIT 225.459 000, delnice iz 
ZLPP - navadne na ime (225.459 a SIT 1.000), 

5. GPG, d.d., Grosuplje, SIT 1.475.640.000, delnice-navadne 
na prinosnika (147.564 a SIT 10.000), 

6. UBK banka, d.d., Ljubljana SIT 26 400.000 delnice 5. emi- 
sije - prednostne udeležbene na prinosnika (4.400 a SIT 
6.000), 

7. UBK banka, d.d., Ljubljana, DEM 10.000.000 obveznice na 
prinosnika (1.000 a DEM 1.000, 450 a DEM 10.000, 50 a DEM 
50.000, 20 a DEM 100.000), 

8. UBK banka, d.d., Ljubljana, DEM 6.000.000 zamenljive 
obveznice na prinosnika (80 a DEM 75.000), 

9. Banka NORICUM, d.d., Ljubljana, SIT 300.000.000 delnice 
6. emisije 19. 8. 1994 - navadne na ime(7.500 a SIT 40.000), 

10. CREDITANSALT NOVA BANKA, d.d., - Ljubljana SIT 
1.400.000.000 delnice 3. emisije - navadne na prinosnika 
(1.400.000 a SIT 1.000), 

11. Tovarna olja GEA, d.d., Slovenska Bistrica SIT 
152.388.000 delnice iz ZLPP - navadne na ime (152.388 a SIT 
1.000), 

12. Konfekcija LISCA, p.o., Sevnica, SIT 251.533.000 delnice 
iz ZLPP - navadne na ime (251.533 a SIT 1.000), 

13. MITOL tovarna lepil, p.o., Sežana, SIT 111.155.000 delnice 
iz ZLPP - navadne na ime (111.155 a SIT 1.000), 

14. SLOVENSKA ZADRUŽNA KMETIJSKA BANKA, d.d., Ljub- 
ljana, DEM 5.000.000 obveznice na prinosnika (5.000 a DEM 
500 2.500 a DEM 1.000), 

15. SIJAJ, p.o., Hrastnik, SIT 51.070.000 delnice iz ZLPP 
- navadne na ime (5.170 a SIT 10.000), 

16. KREKOVA BANKA, d.d., Maribor, SIT 840.000 000 - del- 
nice 3. emisije - redne (25.000 a SIT 14.000), - prednostne 
(35.000 a SIT 14.000), 

17. FINMEDIA, d.d., Ljubljana, DEM 5.000.000 - obveznice na 
prinosnika (5.000 a DEM 1.000), 

18. TOSAMA, p.o., Domžale, SIT 746.090.000 - delnice iz 
ZLPP - navadne na ime (74.609 a SIT 10.000), 

19. MLINOTEST, d.d., Ajdovščina, SIT 368.444.000 - delnice 
iz ZLPP - navadne na ime (368.444 a SIT 1.000), 

20. MURALES, p.o., Ljutomer, SIT 161.804.000 - delnice iz 
ZLPP - navadne na ime (161.804 a SIT 1.000), 

21. DROGA, d.d., Portorož, SIT 997.324.000 delnice iz ZLPP 
- navadne na ime (99.733 a SIT 10.000), 

22. PS MERCATOR, d.d., Ljubljana, SIT 20.663.620 000 del- 
nice iz ZLPP - navadne na ime (2.066.362 a SIT 10.000), 

23. PIVOVARNA LAŠKO, d.d., Laško SIT 1.950.881.000 
- navadne na ime (1.950.881 a SIT 1.000), 

24. SKLAD RS ZA RAZVOJ, d.d., Ljubljana, DEM 50.000.000 
obveznice na ime (15.000 a DEM 1.000, 2.500 a DEM 10.000, 
100 a DEM 100.000), 

25. BANKA CELJE, d.d., Celje DEM 10.000.000 obveznice na 
prinosnika (30.000 a DEM 100, 7.000 a DEM 1.000), 

2. KOMPAS HOTELI, p.o., Kranjska Gora, SIT 976.200.000, 26. SAVA KRANJ, p.o., Kranj SIT 6.547.360.000 delnice iz 
delnice iz ZLPP - navadne na ime (97.620 a SIT 10.000), ZLPP - navadne na ime (654.736 a SIT 10.000), 

3. BTC, d.d., Ljubljana, SIT 3.115.030.000, \ delnice 27. RENAULT, Pariz, del cele emisije delnice za zapos. 
- navadne na ime (311.503 a SIT 10.000), v Revozu - navadne nominalna vr. 25 FRF 
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28. SKB BANKA, d.d., Ljubljana, SIT 2.474.800.000 delnice 2. 
emisije - navadne na ime (123.740 a SIT 20.000), 

29. DOLENJSKA BANKA, d.d., Novo mesto. DEM 12.500.000 
zamenljive obveznice na prinosnika (125 a DEM 100.000), 

30. LOKA, p.o., Škofja Loka, SIT 381.911.000 delice iz ZLPP 
- navadne na ime (381.911 a SIT 1.000), 

31. FRUCTAL, p.o., Ajdovščina, SIT 786.551.000 delnice iz 
ZLPP 23. 11. 1994 - navadne na ime (786.551 a SIT 1.000), 

32. M BANKA, d.d., Ljubljana, SIT 650.000.000 delnice 2. 
emisije - navadne na ime (65.000 a SIT 10.000), 

33. TOVARNA SLADKORJA ORMOŽ, p.o., Ormož, SIT 
1.448.460 000 delnice iz ZLPP - navadne na ime (144.846 
a SIT 10.000), 

34. KOVINOTEHNA, d.d., Celje, SIT 1.280.934.000 delnice iz 
ZLPP - navadne na ime (1.280.934 a SIT 1.000). 

Pri izdaji dovoljenj za javno ponudbo delnic po ZLPP je 
Agencija sodelovala s Skladom Republike Slovenije za razvoj 
in Agencijo Republike Slovenije za prestrukturiranje in priva- 
tizacijo. 

3. IZDAJA DOVOLJENJ BORZNIM POSREDNIKOM IN 
ČLANOM UPRAVE DRUŽB ZA UPRAVLJANJE 

Vjetu 1994 je Agencija na podlagi opravljenega splošnega 
de'la izpita (zakoni s področja trga vrednostnih papirjev) ter 
Posebnega dela izpita (strokovni izpit s področja upravljanja 
s finančnim premoženjem, investicijskega svetovanja, pri- 
prave novih izdaj vrednostnih papirjev in praktični del izpita 
za borzne posrednike na Ljubljanski borzi) izdala 175 dovo- 
ljenj borznim posrednikom za opravljanje borznoposredni- 
Skih poslov in 63 dovoljenj članom uprave družb za uprav- 
ljanje. 

C. NADZOR 

Na področju nadzora je Agencija izhajala predvsem iz infor- 
macij, pridobljenih ob izdaji dovoljenj. Žaradi prostorskih 
problemov je bila preložena vzpostavitev informacijskega 
sistema, kot enega izmed pogojev in osnov sistema nadzora, 
izhajajočega iz poročanja Agenciji v letu 1995. 

Na področju nadzora je Agencija nadzorovala postopek jav- 
nega vpisa delnic pooblaščenih investicijskih družb in je 
opravila pregled več vpisnih mest, pri čemer so bila pregle- 
dana vpisna mesta vseh pooblaščenih družb za upravljanje. 
Pri tem je bilo ugotovljeno več napak, ki so bile v večini 
primerov povezane z neustrezno opremljenostjo vpisnih mest 
s prospekti. Agencija je izdala več odredb, s katerimi je 
naložila pooblaščenim družbam za upravljanje, da navedene 
napake odpravijo. Napake so bile po posredovanju Agencije 
v večini primerov pravočasno odpravljene. V primerih, ko pa 
niso bile, je Agencija ravnala v skladu s svojimi pristojnostmi. 

Agencija je po izvedenem postopku nadzora v 6 primerih pri 
pristojnem državnem tožilstvu vložila kazenske ovadbe zaradi 
suma storitve gospodarskega prestopka zoper institucije, ki 
jih nadzira. Na zahtevo državnega tožilstva je Agencija 
4 kazenske ovadbe dopolnila, v enem primeru je bil vložen 
obtožni predlog, v enem primeru pa je bil s strani državnega 
tožilstva izdan sklep o zavrženju ovadbe. 

D. JAVNI REGISTRI 

Javni registri v letu 1994 še niso bili vzpostavljeni, ker še ni 
bilo tehnično-prostorskih pogojev za vzpostavitev interne 
informacijske mreže kot podlage za oblikovanje registrov. 
Predvidoma bo večina teh registrov oblikovana do konca leta 
1995. 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 1995 

Splošne usmeritve 

Samostojnost in odgovornost Agencije do katerekoli veje 
oblasti zagotavlja poleg profesionalne in strokovne odgovor- 
nosti, zakonitih postopkovnih pravil delovanja in notranjeor- 
ganizacijske odgovornosti tudi sistem finansiranja 

Agencija je sestavni del infrastrukture, ki je potrebna za delo- 
vanje trga vrednostnih papirjev. Čeprav je formalno ustanov- 
ljena z zakonom, je delovanje Agencije predvsem v interesu 
udeležencev na trgu vrednostnih papirjev. Torej izdajateljev, 
kupcev in prodajalcev vrednostnih papirjev ter pooblaščenih 
udeležencev, ki opravljajo različne storitve, povezane z izdajo 
in trgovanjem s papirji. Zaradi tega je finansiranje s strani 
uporabnikov oziroma udeležencev trga vodilno načelo pri 
zagotavljanju sredstev za delovanje Agencije in šele v primeru 
morebitnega primanjkljaja je možna uporaba proračunskih 
sredstev. 

Finančni načrt za leto 1995 označuje obdobje, ko Agencija 
šele izgrajuje potrebno infrastrukturo za svojo dejavnost 
Agencija bo v začetku leta 1996 kadrovsko in infrastrukturno 
(v smislu dograjene računalniške podpore informacijskim 
bazam in javnim registrom) usposobljena za izvajanje vseh 
nalog zakona o trgu vrednostnih papirjev, zakona o investicij- 
skih skladih in družbah za upravljanje in zakona o prevzemih. 

Ne glede na objektivne omejitve, ki jih narekuje predvsem 
postopna kadrovska zasedba, pa subjekti in dogajanja na trgu 
vrednostnih papirjev zahtevajo bistveno povečano aktivnost 
Agencije predvsem na področju nadzora. V letu 1995 bo 
Agencija v ta namen angažirala zunanje storitve predvsem 
neodvisnih revizorskih družb, ki bodo po navodilih Agencije 
izvajale določene naloge s področja nadzora. 

Agencija v finančnem načrtu za leto 1995 ne predvideva 
koriščenja proračunskih sredstev. 

Agencija je v skladu s 174. členom zakona o trgu vrednostnih 
papirjev oblikovala po zaključnem računu v letu 1994 rezerve 
v višini 29,568 tisoč SIT. Rezerve so namenjene pokrivanju 
negativnega salda tekočega poslovanja Agencije v letu 1996. 

Načrtovani prihodki v letu 1995 

Osnovni vir prihodkov Agencije so iz tarife izhajajoče takse, ki 
se v pretežni meri nanašajo na izdajo dovoljenj k primarnim 
emisijam in nadaljnjim prodajam vrednostnih papirjev ter 
takse za opravljanje izpitov za borzne posrednike in člane 
uprav družb za upravljanje. Analiza trga kapitala v letu 1994, 
gibanja v prvi polovici leta 1995 in predvidevanja do konca 
leta 1995 kažejo, da je trg kapitala pod izrazito močnim 
vplivom lastninskega preoblikovanja podjetij in povečevanju 
osnovnega kapitala bank zaradi predpisa Banke Slovenije 
o povečevanju potrebnega jamstvenega kapitala 

Upoštevaje navedena dejstva so prihodki Agencije v letu 1995 
načrtovani v višini 177,133 tisoč SIT. Ker praktično polovico 
v celotni strukturi prihodkov predstavljajo takse za javne 
ponudbe vrednostnih papirjev, je ob izteku prve polovice leta 
1995 potrebno upoštevati tudi predvidena gibanja v letu 1996. 
V prihodnjem letu je pričakovati prepolovitev virov lastnih 
prihodkov predvsem zaradi tega, ker bo večina primarnih 
emisij vrednostnih papirjev iz naslova privatizacije zaklju- 
čenih. 

Načrtovani odhodki v letu 1995 

Osebni dohodki, davki In nadomestila 

Načrtovani odhodki za plače v bruto znesku 128,286 tisoč SIT 
v letu 1995 temeljijo na predpostavki da bo v Agenciji zapo- 
slenih skupaj 22 delavcev, od tega 20 z višjo ali visoko izo- 
brazbo, od tega pet magistrov znanosti. S tem Je opredeljen 
plačni fond, ki ustreza zahtevanemu izobrazbenemu in stro- 
kovnemu nivoju kadrov v Agenciji. Pri načrtovanju mase 
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osebnih dohodkov je upoštevana proporcionalna izhodiščna 
osnova realiziranega plačnega fonda v letu 1994 in predvi- 
dena stopnja inflacije v letu 1995 v višini 15%, kot je oprede- 
ljena v proračunskem memorandumu. 

Materialni odhodki 

Material in energija 

Odhodki v okviru kategorije material in energija v višini 4,388 
tisoč SIT zajemajo poleg energetike še pisarniški material, 
naročnino za dnevno informativne časopise in strokovne 
revije s področja vrednostnih papirjev. 

Storitve drugih 

Med storitve imperativnega značaja, za katere bo v letu 1995 
porabljeno 6,793 tisoč SIT, spadajo poštne storitve, storitve 
elektronskih povezav za nadzor borznega informacijskega 
sistema, vzdrževanje sredstev, kurirske in komunalne storitve. 
V to vrsto materialnih odhodkov spadajo tudi: najemnina za 
poslovne prostore s tehničnim in upravnim vzdrževanjem 
skupnih prostorov ter oglasi in javne objave informacij, ki jih 
Agencija v zaščito drobnih investitorjev objavlja v sredstvih 
javnega obveščanja. Skupaj ta kategorija materialnih odhod- 
kov znaša 21,944 tisoč SIT. 

Sejnine za delo strokovnega in nadzornega sveta vključno 
z avtorskimi honorarji za opravljanje izpitov in zahtevnejšimi 
projekti izvedbe podzakonskih aktov bodo v letu 1995 znašale 
15,161 tisoč SIT. 

Ključno področje, ki zahteva dodatno angažiranje zunanjega 
strokovnega potenciala, je nadzor predvsem nad investicij- 
skimi skladi, družbami za upravljanje, vzajemnimi skladi in 
dodatno v borzno posredniških družbah. Pilotski postopki 
nadzora, ki jih je Agencija opravila v prvi polovici leta, kažejo 
na nujnost bistvenega povečanja aktivnosti nadzora za zago- 
tovitev osnovnih pogojev transparentnosti poslovanja pri 
pooblaščenih udeležencih. 

Nadzor predvsem nad segmentom poslovanja skladov je na 
eni strani prednostna naloga, po drugi strani pa zahteva 
visoko specializirane strokovnjake s področja revizorske 
dejavnosti, s katerimi Agencija trenutno še ne razpolaga 
v dovolj velikem številu. Predvsem v drugi polovici leta bodo 
za te namene v večjem obsegu angažirane zunanje revizorske 
hiše, s pomočjo katerih bo Agencija vzpostavila sistematično 
obliko nadzora nad pooblaščenimi udeleženci na trgu vred- 
nostnih papirjev. Predvideni odhodki v zvezi z angažiranjem 
zunanje revizijske kontrole znašajo 15,035 tisoč SIT. 

Izobraževanje 

V letu 1995 se bo bistveno okrepil proces specialističnega 
izobraževanja lastnih kadrov Specializacija vodilnega kadra 
na področju nadzora bo potekala v asistenci ameriške Secu- 
rity and Exchange Commission, s katero je Agencija v ta 
namen že vzpostavila sodelovanje. Prav tako je predviden 
obisk mednarodnih strokovnih tečajav in nakup tuje stro- 
kovne literature s področja vrednostnih papirjev. Večina stro- 
kovnih delavcev Agencije obiskuje podiplomski študij na eko- 
nomski fakulteti oziroma specialistični študij te fakultete 
v Radovljici. Predvideni odhodki iz naslova izobraževanja 
znašajo skupaj 14,407 tisoč SIT. 

Drugi odhodki 

V kategoriji drugih odhodkov so poleg potnih stroškov in 
provizij plačilnega prometa zajeti tudi odhodki prometnega 
davka na storitve, ki ga Agencija plačuje v višini 5%, kar znese 
skupno 8,356 tisoč SIT. 

Saldo tekočega poslovanja 

Bilanca prihodkov in odhodkov Agencije v letu 1995 pokaže, 
da bo znašal negativni saldo iz naslova tekočega poslovanja 
54,381 tisoč SIT. Primanjkljaj bo nastal zaradi presežka 
odhodkov nad prihodki. Za ustrezen znesek je izvršena stro- 
škovna rezervacija, ki bo predstavljala vir za pokrivanje nasta- 
lega negativnega salda. 
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NAČRT BILANCE PRIHODKOV IN ODHODKOV V LETU 1995 (v SIT) 

PRIHODKI 

I. Prihodki iz lastne dejavnosti 

1. Prihodki od taks po ZISDU 20,500,000 

2. Prihodki od taks za javno ponudbo 
vrednostnih papiijev 

90,117,000 

3. Prihodki od izpitov 44,850,000 

4. Prihodki od sogl. k spremembam 5,000,000 

5. Ostali prihodki 1,666,000 

Skupaj prihodki od lastne dejavnosti 162,133,000 

II. Prihodki od finansiranja 5,000,000 

SKUPAJ PRIHODKI 167.133,000 

ODHODKI 

I. Materialni odhodki in amortizacija 

1. Material in energija 4,388,000 

2. Storitve drugih 58,934,000 

3. Reprezentanca 829,000 

4. Amortizacija 1,120,000 

5. Izobraževanje 14,407,000 

Skupaj materialni odhodki in amortizacija 70,678,000 

II. Osebni dohodki, davki in nadomestila 

1. Bruto plače 98,527,000 

2. Davki in prispevki na plače 22,157,000 

3. Nadomestila 7,600,000 

Skupaj osebni dohodki 128,284,000 

III. Drugi odhodki 

1. Provizije plačilnega prometa 244,000 

2. Potni stroški 3,624,000 

3. Ostali odhodki 9,683,000 

Skupaj drugi odhodki 13,551,000 

SKUPAJ ODHODKI 221.514.000 

RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI (54,381,000) 
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NAČRTOVANI IZDATKI ZA INVESTICIJE V LETU 1995 

Načrtovani izdatki za investicije v višini 51,360 tisoč SIT vklju- 
čujejo opremo poslovnih prostorov, nakup računalniške in 
programske opreme ter službenega vozila Agencije. 

Investicijski izdatki Agencije za leto 1995 odražajo predvsem 
zamik načrtovanih, vendar pa ne realiziranih investicij iz leta 
1994. Od načrtovanih investicijskih izdatkov v višini 68.900 
tisoč SIT, kot so bili predvideni v finančnem načrtu za leto 
1994, je bilo realiziranih le 9.890 tisoč SIT. Vse potrebne 
infrastrukturne investicije bodo tako praktično realizirane 
v letu 1995, s čimer se bo Agencija softvversko in v pogledu 
računalniške opreme usposobila za procesiranje poročil in 
dnevnih podatkov pridobljenih s strani udeležencev trga vred- 
nostnih papirjev z dvema osnovnima ciljema: nadzor nad 
udeleženci trga vrednostnih papirjev, oblikovanje registrov 
podatkov in posredovanje teh podatkov javnosti (lastnikom in 
potencialnim lastnikom vrednostnih papirjev). 

I. OPREMA POSLOVNIH PROSTOROV (18,297 tisoč SIT) 

Postavka oprema prostorov obsega pisarniško pohištvo, 
montažo pisarniške opreme, nakup telefonske centrale in 
telefonskih aparatov ter identifikacijsko varnostno zaščito 
poslovnih prostorov. 

II. SLUŽBENO VOZILO (4,091 tisoč SIT) 

V okviru te postavke so sredstva za nakup službenega vozila 
reanult laguna, ki je edino službeno vozilo Agencije. 

III. RAČUNALNIŠKA IN PROGRAMSKA OPREMA (28,972 
tisoč SIT) 

Učinkovito opravljanje nalog Agencije, ob predvidenem šte- 
vilu zaposlenih, zahteva učinkovito računalniško podporo 
dela dela Agencije. 

V letu 1995 se predvideva zaključitev nakupa računalniške 
opreme (delovnih postaj, tiskalnikov, prenosnih računalnikov 
za potrebe nadzora, optičnega čitalča, klimatske zaščite raču- 
nalniškega sistema serverjev) ter osnovne programske 
opreme. Predvideni stroški računalniške opreme (hardvvare) 
in osnovne programske opreme, ki obsega urejevalnik bese- 
dil, preglednice in program za pripravo baze podatkov so 
predvideni v višini 20,472 tisoč SIT. V tem znesku so vključena 
tudi sredstva za pripravo posebne delovne postaje, kjer bi bili 
investitorjem in širši javnosti na vpogled tudi različni podatki, 
katerih vsebina je javna in javni registri, ki jih je Agencija 
dolžna voditi na podlagi zakona. 

Drugi del sredstev v višini 8,500 tisoč SIT je predviden za 
pripravo projekta posebne programske opreme (softvvare), ki 
bo izdelana posebej za potrebe Agencije, ki so glede na njene 
naloge specifične. Ta programska oprema bo namenjena 
vzpostavitvi računalniškega sistema poročanja subjektov, ki 
jih nadzoruje Agencija (borzno posredniške družbe, družbe 
za upravljanje, pooblaščeni investicijski skladi in vzajemni 
skladi, borza, klirinško depotna družba), pripravi posebnih 
računalniških modulov za vsebinsko kontrolo in analizo 
podatkov, ki jih Agencija pridobiva na podlagi poročanja in 
v postopku nadzora ter programov za osnovno analizo drugih 
podatkov, ki se nanašajo na trg kapitala. Del sredstev je 
namenjen tudi vzpostavitvi računalniško podprtega sistema 
vodenja dokumentacije Agencije ter vzpostavitvi javnih regi- 
strov na podlagi zakona. 

Priloženo Agencija za trg vrednostnih papirjev pošilja 
mnenje nadzornega sveta Agencije za trg vrednostnih 
papirjev k poročilu Agencije o stanju na trgu vrednostnih 
papirjev, poročilu o delu Agencije za leto 1994, poročilu 
o finančnem poslovanju Agencije v letu 1994 in finanč- 
nemu načrtu za leto 1995, kot prilogo k navedenim poro- 
čilom. 

MNENJE NADZORNEGA SVETA AGENCIJE ZA TRG VRED- 
NOSTNIH PAPIRJEV 

Na podlagi tretjega odstavka 23. člena statuta Agencije za trg 
vrednostnih papirjev je nadzorni svet Agencije za trg vred- 
nostnih papirjev v sestavi: 

dr. Nevenka Hrovatin, predsednica 
Borut Stanič, član 
Matjaž Miklavc, član, 

na svoji redni 5., 6. in 7. seji dne 29. 5., 19. 6. in 4. 7. 1995 
obravnaval zgoraj navedena poročila ter finančni načrt Agen- 
cije za trg vrednostnih papirjev ter v zvezi s tem sprejel 
naslednje mnenje: 

1. Poročilo o stanju na trgu vrednostnih papirjev 

Nadzorni svet k poročilu o stanju na trgu vrednostnih papirjev 
nima pripomb. 

2. Poročilo o delu Agencije za leto 1994 

Dodatno k temu poročilu nadzorni svet posebej opozarja na 
prizadevanja nadzornega sveta Agencije za trg vrednostnih 
papirjev za določnejšo zakonsko opredelitvijo vloge in pristoj- 
nosti nadzornega sveta v razmerju do drugih organov Agen- 
cije, strokovnega sveta in direktorja. Na podlagi teh prizade- 
vanj je Državni zbor Republike Slovenije na seji 3. 2. 1995 ob 
obravnavi soglasja k statutu Agencije naložil Vladi RS, naj 
zaradi nejasnosti glede pristojnosti nadzornega sveta Agen- 
cije v zakonu o trgu vrednostnih papirjev v roku treh mesecev 
pripravi spremembe in dopolnitve zakona, v katerem naj 
natančneje določi način in obliko nadzora nad Agencijo ozi- 
roma funkcijo in pristojnosti nadzornega sveta Agencije. 

Nadzorni svet ob obravnavanju poročila o delu Agencije za 
leto 1994 nadalje opozarja na tista področja iz zakona o trgu 
vrednostnih papirjev in zakona o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje, ki s predpisanimi podzakonskimi akti 
še niso urejena oz. tiste določbe obeh citiranih zakonov, ki jih 
Agencija še ni pričela izvajati, pa so ključna za opravljanje 
nadzora nad trgom vrednostnih papirjev. Mednje sodi zlasti 
priprava in ureditev javnih registrov na podlagi 26. člena 
zakona o trgu vrednostnih papirjev, ki kasni predvsem zaradi 
vzpostavitve tehnološke podpore temu projektu. 

3. Poročilo o finančnem poslovanju Agencije za leto 1994 

Nadzorni svet je pri obravnavanju tega poročila posebej pre- 
učil namen in smotrnost uporabe sredstev, ki jih je Agencija 
v letu 1994 pridobila iz proračuna Republike Slovenije kot 
zagonska sredstva ob ustanovitvi Agencije. Ta sredstva so 
bila porabljena skladno s predvidenimi nameni po pogodbi, 
t.j. za bruto plače ter za investicije v osnovna sredstva, pri 
čemer je Agencija pri nabavi teh sredstev upoštevala določila 
odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo 
javnih naročil. 

Nadzorni svet je nadalje preučil ekonomsko upravičenost 
selitve Agencije v novonajete prostore na Kotnikovo 28. Agen- 
cija je dne 15. 3. 1995 z Vlado Republike Slovenije sklenila 
pogodbo o brezplačnem najemu poslovnih prostorov v izmeri 
374,78 m2 za dobo 5 let. Poleg tega je Agencija sklenila 
najemno pogodbo za dodatne prostore v izmeri 94 m2 za 
ekonomsko najemnino. Ker so bili prostori, najeti od Vlade 
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Republike Slovenije, neprimerni, predračunski stroški adap- 
tacije pa visoki (okrog 90 mio SIT), poleg tega pa bi adaptacija 
za daljši čas onemogočila normalno poslovanje Agencije, je 
Agencija 1. 4. 1995 z ISKRA COMMERCE TEVIS. d.o.o. podpi- 
sala pogodbo o najemu poslovnih prostorov v obsegu 570,73 
m2 po ekonomski ceni. Glede na visoko najemnino bi v pri- 
meru padca cen na trgu nepremičnin ter ponudbe nakupa 
prostorov s strani najemodajalca ter ob upoštevanju finanč- 
nega položaja Agencije v prihodnjih letih veljalo preučiti mož- 
nost nakupa teh prostorov. 

4. Finančni načrt za leto 1995 

Primerjava s poročilom o finančnem poslovanju Agencije za 
leto 1994 kaže, da je pretežni del prihodkov Agencije iz 
naslova taks v letu 1994 enkratne narave in da poslovanje 
Agencije v prihodnjem letu predvideva velik izpad dohodkov 
in končni negativni saldo. Navedeno opravičuje višino rezerv 
iz leta 1994, skupaj z rezervacijami, ki so namenjene izgradnji 
infrastrukture za opravljanje dejavnosti Agencije ter načrtova- 
nimi večjimi aktivnostmi Agencije na področju opravljanja 
nadzora nad udeleženci trga vrednostnih papirjev. 

BELEŽKE: 

Nadzorni svet predlaga pospešitev postopkov za celovito 
informatizacijo poslovanja Agencije, ki bo v končni fazi omo- 
gočila opravljanje vseh v zakonu določenih funkcij Agencije, 
zlasti na področju vzpostavitve informatizirane baze podatkov 
in vodenja javnih registrov. Nadalje predlaga racionalno 
porabo sredstev na vseh področjih, pri čemer naj Agencija 
tudi preuči, ali je določena višina taks po veljavni tarifi 
ustrezna glede na potrebe financiranja Agencije v prihodnje 
in glede na stroške, ki s tem nastajajo na trgu vrednostnih 
papirjev. 

Tudi glede plač Agencija sledi praksi ostalih skladov in agen- 
cij v Republiki Sloveniji, ki želijo s stimulativnim plačevanjem 
pridobiti dobre strokovnjake. Ob tem se zastavlja vprašanje 
različnega položaja delavcev v javni upravi (državnih orga- 
nih), ki se določajo po zakonu o plačah delavcev v javni upravi 
ter delavcev omenjenih skladov in agencij, ki prav tako oprav- 
ljajo naloge v interesu države z zakonsko ali proračunsko 
zagotovljenimi prihodki, katerih plače pa se v določeni meri 
tržno določajo. Podobno velja tudi za vse ostale stroške. 
Nadzorni svet meni, da bi veljalo izenačiti položaj strokovnja- 
kov na agencijah in skladih s položajem podobnih strokovnja- 
kov v državnih organih in institucijah. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA 

0 GOSPODARSKEM SODELOVANJU 

MED VLADO REPURLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPURLIKE ARGENTINE 

- EPA 1209 

Vlada Republike Slovenije je na 156. seji 27. julija 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA 
O GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED VLADO REPU- 
BLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE ARGENTINE, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 
nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve. 

- Janko DEŽELAK, minister za ekonomske odnose in 
razvoj, 
- mag, Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu 
za ekonomske odnose in razvoj, 
- Borut MAHNIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministr- 
stvu za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum o gospodarskem sodelovanju med 
Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine, pod- 
pisan 13. junija 1995 v Buenos Airesu. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in angleškem jeziku 
9lasi:* 

Besedilo sporazuma v španskem jeziku je na vpogled v Službi za 
Mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike 
Slovenije. 

SPORAZUM O GOSPODARSKEM SODELOVANJU MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 

ARGENTINE 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Argentine (v 
nadaljevanju pogodbenici) 

sta se v želji, da bi razvijali in povečali gospodarsko sodelova- 
nje med državama v srednje in dolgoročnem obdobju po 
načelih enakosti in vzajemne koristi, 
v prepričanju, da je ta sporazum primerna in zdrava podlaga 
*a gospodarsko sodelovanje med državama, 

dogovorili, kot sledi: 

1. člen 

Pogodbenici bosta pospeševali razvoj trgovinskoga sodelova- 
nja in druge načine gospodarskega sodelovanja med drža- 
vama v skladu z določili tega sporazuma 

2. člen 

Po načelih Splošnega sporazuma o carinah in trgovini (GATT) 
pogodbenici druga drugi priznata status države z največjimi 
ugodnostmi za katero koli zadevo v zvezi s carino trgovino in 
drugimi načini gospodarskega sodelovanja med državama. 
Vendar pa določila ne veljajo za: 
a) ugodnosti ali oprostitve, ki jih je ali jih morda bo priznala 
ena od pogodbenic sosednjim državam zato, da bi pospeše- 
vala obmejno trgovino, 
b) ugodnosti ali oprostitve, ki jih je ali jih morda bo priznala 
ena od pogodbenic in izhajajo iz njene udeležbe v svobodnem 
trgovinskem območju, carinski zvezi, skupnem trgu ali kate- 
rem koli drugem načinu regionalnega gospodarskega pove- 
zovanja, 

' c) ugodnosti ali oprostitve, ki jih priznava Republika Argen- 
tina po dvostranskih sporazumih, sklenjenih z Italijo 10. 
decembra 1987, in s Španijo 3. junija 1988. 

3. člen 

Trgovinsko sodelovanje med pogodbenicama poteka po 
zakonodaji, ki velja v eni in drugi državi 
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Izvoz in uvoz blaga kot tudi storitev, dogovorjenih s tem 
sporazumom, se opravljata s pogodbami ali sporazumi med 
javnimi in zasebnimi podjetji, organizacijami in ustanovami 
obeh držav. 

4. člen 

Posli, ki potekajo po tem sporazumu, se plačujejo v kateri koli 
konvertibilni valuti, razen če se za določen posel vpletene 
stranke ne dogovorijo drugače v skladu z veljavno zakono- 
dajo v eni in drugi državi. 

5. člen 

Pogodbenici si bosta čim bolj prizadevali za zagotovitev sta- 
bilnih razmer za razvoj trgovine in drugih načinov gospodar- 
skega sodelovanja med obema državama, še zlasti za sodelo- 
vanje na gospodarskem, industrijskem, fitosanitarnem, teh- 
ničnem in znanstvenem področju. 

Za učinkovito uresničevanje tega sporazuma lahko pogodbe- 
nici skleneta posebne protokole in pripravita podrobne pro- 
grame sodelovanja. 

6. člen 

Pogodbenici bosta v skladu s svojima zakonodajama pospe- 
ševali organiziranje sejmov in razstav in pri tem druga drugi 
čim bolj pomagali. 

Pogodbenici bosta v skladu s svojo zakonodajo in predpisi 
oprostili izdelke in drugo blago za sejme in razstave, organizi- 
rane po tem sporazumu, plačila carinskih in drugih davčnih 
dajatev, ki se zaračunavajo za uvozne in izvozne posle. 

7. člen 

Ob morebitnem dumpinškem trgovanju bosta pogodbenici 
nemudoma storili vse potrebno v skladu s Sporazumom 
o uresničevanju VI. člena Splošnega sporazuma o carinah in 
trgovini 1994 in drugo ustrezno zakonodajo. 

8. člen 

Da bi razvijali gospodarsko sodelovanje, bosta pogodbenici 
pospeševali izmenjavo informacij, zlasti o zakonodaji v eni in 
drugi državi in o gospodarskih programih, kot tudi vseh 
drugih informacij vzajemnega interesa. 

9. člen 

Pogodbenici se sporazumeta, da bosta ustanovili slovensko- 

argentinsko mešano komisijo za gospodarsko sodelovanje, ki 
bo nadzorovala uresničevanje tega sporazuma in dajala pred- 
loge in priporočila pogodbenicama, katerih cilj je širjenje 
trgovine in krepitev sodelovanja med državama. 

Pogodbenici bosta pospešili vzpostavitev podjetniškega 
odbora, ki se lahko sestaja z mešano komisijo in ji predlaga 
svoje sklepe in priporočila. 

Mešana komisija se bo sestajala, ko bo to po mnenju pogod- 
benic potrebno, izmenično v Republiki Sloveniji in Republiki 
Argentini. 

10. člen 

Morebitni spori, ki lahko nastanejo med pogodbenicama 
v zvezi s tolmačenjem ali uporabo sporazuma, se rešijo po 
diplomatski poti z neposrednimi pogajanji. 

11. člen 

Vsaka pogodbenica pisno po diplomatski poti obvesti drugo, 
da so bile dokončane notranje formalnosti, potrebne za zače- 
tek veljavnosti tega sporazuma. Ta sporazum začne veljati na' 
dan kasnejšega od obvestil. 

12. člen 

Sporazum velja dve leti in se samodejno obnavlja za eno leto, 
razen če ga ena od pogodbenic pisno ne odpove po diplomat- 
ski poti najmanj šest mesecev pred datumom izteka. 

Projekti, sklenjeni po tem sporazumu, veljajo in se izvajajo po 
določilih sporazuma, dokler se v celoti ne dokončajo. 

Sestavljeno v Buenos Airesu, dne 13. junija 1995, v dveh 
izvirnikih v slovenskem, španskem in angleškem jeziku, pri 
čemer so vsa besedila enako veljavna. 

OPOMBA: sledi besedilo sporazuma v angleškem jeziku 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za ekonomske 
odnose in razvoj. 

4. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Sporazum o gospodarskem sodelovanju med Vlado Repu- 
blike Slovenije in Vlado Republike Argentine sta dne 13. 6. 
1995 v Buenos Airesu podpisala državni sekretar v Ministrstvu 
za ekonomske odnose in razvoj mag. Tone Rop in Jorge 
Campbell z argentinske strani. 

S Sporazumom o gospodarskem sodelovanju med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Argentine se zagotav- 
lja podlaga za normalno gospodarsko sodelovanje med Slo- 
venijo in Argentino, hkrati pa se ustvarjajo stabilne razmere za 
vzpostavitev trajnih obojestransko koristnih gospodarskih sti- 
kov med subjekti obeh držav. Sporazum bo tudi podlaga za 
poslovno sodelovanje med subjekti obeh držav, ki bo pote- 
kalo po običajnih pogojih mednarodne trgovine. 

Pogodbenici bosta druga drugo obravnavali kot državo z naj- 
večjimi ugodnostmi za izdelke, ki izvirajo z njunega območja, 
in sicer glede carine in drugih dajatev, ki se plačujejo pri 
uvozu, izvozu in tranzitu. Vsa plačila med pogodbenicama in 
med gospodarskimi subjekti pogodbenic se bodo opravljala 
v konvertibilni valuti, razen če se pogodbenici dogovorita 

drugače in je to v skladu s predpisi v obeh državah pogodbe- 
nicah. 

Na podlagi sporazuma se za pospešitev sodelovanja lahko 
sklenejo posebni protokoli in podrobnejši programi sodelova- 
nja. Sporazum predvideva tudi ustanovitev mešane komisije, 
ki pregleduje uresničevanje sporazuma, daje priporočila za 
spodbujanje trgovinskega in gospodarskega sodelovanja, 
predvidena pa je tudi ustanovitev podjetniškega odbora. 

V skladu s 63. členom Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list 
RS. Št. 1/91) sporazum ratificira Državni zbor Republike Slo- 
venije. 

Ratifikacija sporazuma ne narekuje izdaje novih oziroma 
spremembe obstoječih veljavnih predpisov. 

Proračunska sredstva, vezana na izva/anje sporazuma, bodo 
potrebna za delo slovenskega dela mešane komisije, ki se bo 
srečevala po potrebi. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI OKVIRNE KONVENCIJE 

ZDRUŽENIH NARODOV 0 SPREMEMBI 

PODNEDJA 

- EPA 1210 

Vlada Republike Slovenije je na 156. seji 27. julija 1995 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI OKVIRNE KON- 
VENCIJE ZDRUŽENIH NARODOV O SPREMEMBI POD- 
NEBJA, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in dru- 
gega odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslov- 

nika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, 
da bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora 
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- Radovan TAVZES, državni sekretar v Ministrstvu za 
okolje in prostor 
- Borut MAHNIC, svetovalec Vlade Republike Slovenije 
in vodja službe za mednarodnopravne zadeve v Ministr- 
stvu za zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Okvirna konvencija Združenih narodov o spre- 
membi podnebja, ki je bila sprejeta 9. maja 1992 v New Yorku 
v arabskem, kitajskem, angleškem, francoskem, ruskem in 
španskem jeziku. 

2. člen 
Besedilo konvencije v angleškem izvirniku in slovenskem 
prevodu se glasi: 

OPOMBA: sledi besedilo konvencije v angleškem Jeziku 

OKVIRNA KONVENCIJA ZDRUŽENIH NARODOV 
O SPREMEMBI PODNEBJA 

Pogodbenice te konvencije, ki: 

priznavajo, da so sprememba podnebja na Zemlji in njeni 
škodljivi učinki skupna skrb vsega človeštva, 

so zaskrbljene, ker človekove dejavnosti znatno povečujejo 
koncentracijo toplogrednih plinov v ozračju, ker to povečanje 
stopnjuje naravni učinek tople grede in ker bo to povečanje 
imelo v povprečju za posledico dodatno segrevanje zemeljske 
površine in ozračja in lahko škodljivo vpliva na naravne ekosi- 
steme in človeštvo, 

opažajo, da največji svetovni delež pretekle in sedanje glo- 
balne emisije toplogrednih plinov izvira iz razvitih držav, da je 
emisija na prebivalca v državah v razvoju še vedno razmeroma 
nizka, da pa se bo delež globalnih emisij, ki izvirajo iz držav 

v razvoju, povečeval zaradi socialnih in razvojnih potreb teh 
držav, 

se zavedajo vloge in pomembnosti ponorov in zbiralnikov 
toplogrednih plinov za kopenske in morske ekosisteme, 

opažajo, da je mnogo negotovosti pri napovedih spremembe 
podnebja, zlasti glede časa njenega učinkovanja, obsega in 
regionalne razporejenosti, 

priznavajo, da globalni pomen spremembe podnebja zahteva 
najširše možno sodelovanje vseh držav in njihovo udeležbo 
pri učinkovitem in ustreznem mednarodnem odzivu v skladu 
z njihovimi skupinami, vendar različnimi odgovornostmi ob 
upoštevanju njihovih zmožnosti ter družbenogospodarskih 
razmer, 

se sklicujejo na ustrezne določbe Deklaracije Konference 
Združenih narodov o človekovem okolju, ki je bila sprejeta 
v Stockholmu 16. junija 1972, 

se sklicujejo tudi na to, da imajo države v skladu z Ustanovno 
listino Združenih narodov in načeli mednarodnega prava 
suvereno pravico izkoriščati svoje naravne vire v skladu 
z lastno okoljsko in razvojno politiko ter odgovornost zagoto- 
viti, da dejavnosti pod njihovo jurisdikcijo ali nadzorom ne 
povzročajo škode okolju drugih držav ali območjem zunaj 
meja državne jurisdikcije, 

ponovno potrjujejo načelo suverenosti držav pri mednarod- 
nem sodelovanju v zvezi z obravnavanjem spremembe pod- 
nebja, 
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priznavajo, da bi države morale sprejeti učinkovito zakono- 
dajo o varstvu okolja, tako da se bodo okoljski standardi, cilji 
upravljanja in prednostne naloge izražali v okolju in razvoju, 
na katere se nanašajo, ter da so standardi, ki se uporabljajo 
v nekaterih državah, morda neprimerni in so neupravičen 
gospodarski in družbeni strošek za druge države, zlasti 
države v razvoju, 

se sklicujejo na določbe resolucije Generalne skupščine 44/ 
228. sprejete dne 22. decembra 1989 o Konferenci Združenih 
narodov o okolju in razvoju, in resolucij 43/53 z dne 6. decem- 
bra 1988, 44/207 z dne 22. decembra 1989, 45/212 z dne 21. 
decembra 1990 in 46/169 z dne 19. decembra 1991 o varstvu 
podnebja na Zemlji za sedanje in prihodnje generacije člove- 
štva, 

se sklicujejo tudi na določbe resolucije Generalne skupščine 
44/206 7. dne 22. decembra 1989 o morebitnih škodljivih učin- 
kih dviganja morske gladine na otoke in obalna območja, 
zlasti nizko ležeča obalna območja, in ustrezne določbe reso- 
lucije Generalne skupščine 44/172 z dne 19. decembra 1989 
o izvajanju Akcijskega načrta za boj proti širjenju puščav, 

se nadalje sklicujejo tudi na Dunajsko konvencijo o zaščiti 
ozonskega plašča, 1985 in Montrealski protokol o snoveh, ki 
škodljivo delujejo na ozonski plašč, 1987, kot je bil prirejen in 
dopolnjen 29. junija 1990. 

upoštevajo Deklaracijo ministrov Druge svetovne konference 
o podnebju, sprejeto 7. novembra 1990, 

se zavedajo dragocenega analitičnega dela o spremembi 
podnebja, ki ga opravljajo mnoge države, in pomembnih 
prispevkov Svetovne meteorološke organizacije, Programa 
Združenih narodov za okolje in drugih organov, organizacij in 
teles sistema Združenih narodov kot tudi drugih mednarodnih 
in medvladnih teles k izmenjavi dosežkov znanstvenih razi- 
skav in usklajevanju raziskav. 

priznavajo, da bodo ukrepi, potrebni za razumevanje in 
ukvarjanje s spremembo podnebja, okoljsko, družbeno in 
gospodarsko najučinkovitejši, če bodo temeljili na ustreznih 
znanstvenih, tehničnih in gospodarskih proučevanjih in bodo 
vedno znova vrednoteni z vidika novih ugotovitev na teh 
področjih, 

priznavajo, da so lahko različna dejanja za obravnavanje 
spremembe podnebja sama po sebi gospodarsko upravičena, 
poleg tega pa lahko pripomorejo k reševanju drugih proble- 
mov okolja, 

priznavajo tudi potrebo, da razvite države na podlagi jasnih 
prednostnih nalog takoj prožno ukrepajo in kot prvi korak 
k vsestransko odzivnim strategijam na globalni, državni in, 
kjer je to dogovorjeno, tudi regionalni ravni upoštevajo vse 
toplogredne pline in ob tem primerno upoštevajo njihove 
relativne prispevke k povečanju učinka tople grede, 

nadalje priznavajo, da so nizko ležeče in druge majhne oto- 
ške države, države z nizko ležečimi obalnimi območji, izsuše- 
nimi in delno izsušenimi območji oziroma območji, ki so 
izpostavljena poplavam, suši in širjenju puščav, in države 
v razvoju z občutljivimi gorskimi ekosistemi še posebej občut- 
ljive za škodljive učinke spremembe podnebja, 

priznavajo posebne težave tistih držav, zlasti držav v razvoju, 
katerih gospodarstvo je posebej odvisno od pridobivanja, 
uporabe in izvoza fosilnih goriv, in ki so posledica ukrepov za 
omejevanje emisije toplogrednih plinov, 

potrjujejo, da bi morali biti odzivi na podnebno spremembo 
celostno usklajeni z družbenim in gospodarskim razvojem, da 
bi se tako izognili škodljivim učinkom na razvoj, pri čemer je 
treba v celoti upoštevati legitimne prednostne potrebe držav 
v razvoju, da bi dosegle trajno gospodarsko rast ter izkoreni- 
nile revščino, 

priznavajo, da vse države, zlasti države v razvoju, potrebujejo 

dostop do virov, potrebnih za trajnostni družbeni in gospo- 
darski razvoj; da bi lahko države v razvoju napredovale proti 
temu cilju, se bo morala njihova poraba energije povečati, p" 
tem pa je treba upoštevati možnosti za doseganje večje ener- 
getske učinkovitosti in v celoti nadzorovati emisijo toplogred- 
nih plinov, vključno z uporabo novih tehnologij, tako da bo ta 
uporaba gospodarsko in družbeno koristna, 

so odločene varovati podnebni sistem za sedanje in prihod- 
nje generacije, 
so se sporazumele o naslednjem: 

1. člen 

DEFINICIJE*1 

Za namene te konvencije: 
1. »Škodljivi učinki spremembe podnebja« pomenijo spre- 
membe v stvarnem ali življenjskem okolju, ki so posledica 
spremembe podnebja, in imajo pomemben škodljiv učinek na 
sestavo, prožnost ali produktivnost naravnih in upravljanih 
ekosistemov, na delovanje družbenogospodarskih sistemov 
ali na človekovo zdravje in blaginjo. 

2. »Sprememba podnebja« pomeni spremembo podnebja, ki 
je nastala neposredno ali posredno zaradi človekovih dejav- 
nosti, ki spreminjajo sestavo zemeljskega ozračja, in se poleg 
naravne spremembe podnebja opaža v primerljivih časovnih 
obdobjih. 

3. »Podnebni sistem« pomeni celoto ozračja, hidrosfere, 
biosfere, geosfere ter njihovih medsebojnih učinkovanj. 

4. »Emisije« pomenijo izpuščanje toplogrednih plinov in/aH 
njihovih predhodnikov v ozračje nad določenim območjem in 
v določenem obdobju. 

5. »Toplogredni plini« pomenijo tiste plinske sestavine 
ozračja, tako naravne kot antropogene, ki absorbirajo in 
ponovno oddajajo infrardeče sevanje. 

6. »Regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje« 
pomeni organizacijo, ki jo ustanovijo suverene države dolo- 
čene regije in ima pristojnosti v zadevah, ki jih ureja ta 
konvencija ali njeni protokoli, ter je v skladu s svojo notranjo 
ureditvijo ustrezno pooblaščena, da podpišče, ratificira, 
sprejme, odobri ali pristopi k omenjenim instrumentom. 

7. »Zbiralnik« pomeni eno ali več sestavin podnebnega 
sistema, kjer je shranjen toplogredni plin ali njegov pred- 
hodnik. 

8. »Ponor« pomeni kateri koli proces, dejavnost ali mehani- 
zem, ki odstranjuje toplogredni plin, aerosol ali predhodnik 
toplogrednega plina iz ozračja. 

9. »Vir« pomeni kateri koli proces ali dejavnost, ki izpušča 
toplogredni plin, aerosol ali predhodnik toplogrednega plina 
v ozračje. 

2. člen 

CILJ 

Končni cilj te konvencije in vseh z njo povezanih pravnih 
instrumentov, ki jih lahko sprejme Konferenca pogodbenic, je 
v skladu z njenimi določili doseči ustalitev koncentracije 
toplogrednih plinov v ozračju na takšni ravni, ki bo preprečila 
nevarno antropogeno poseganje v podnebni sistem. Ta raven 
naj bi bila dosežena v takšnem časovnem obdobju, ki ekosi- 
stemom dovoljuje naravno prilagoditev spremembi podnebja, 
ki zagotavlja, da ne bo ogroženo pridobivanje hrane, in ki 
omogoča trajnostni gospodarski razvoj. 

'* Naslovi členov so dodani le v pomoč bralcu. 
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3. člen 

NAČELA 

Pogodbenice se pri svojih dejanjih za doseganje cilja te kon- 
vencije in izpolnjevanje njenih določb ravnajo med drugim po 
naslednjih načelih: 

1. Pogodbenice naj varujejo podnebni sistem v dobro seda- 
nje in prihodnjih generacij človeštva na temelju pravičnosti in 
v skladu s svojimi skupnimi, vendar različnimi odgovornostmi 
in njihovimi zmožnostmi. Glede na to naj bodo razvite države 
pogodbenice vodilne v boju proti spremembi podnebja in 
njenim škodljivim učinkom. 

2. Vsa pozornost naj bo posvečena posebnim potrebam in 
posebnim okoliščinam pogodbenic držav v razvoju, še zlasti 
tistim, ki so posebej občutljive za škodljive učinke spre- 
membe podnebja, in tistim, ki bodo zaradi konvencije neso- 
razmerno ali čezmerno obremenjene. 

3. Pogodbenice naj sprejmejo vnaprejšnje ukrepe, da bi 
predvidele, preprečile ali kar najbolj zmanjšale vzroke spre- 
membe podnebja in ublažile njene škodljive učinke. Kadar 
grozi resna ali nepopravljiva škoda, pomanjkanje popolnoma 
znanstvene zanesljivosti ne bi smel biti razlog za odlaganje 
teh ukrepov. Pri tem naj bodo politike in ukrepi, ki se nana- 
šajo na spremembo podnebja, stroškovno učinkoviti, tako da 
se globalne koristi zagotovijo ob najnižjih možnih stroških. Za 
dosego tega naj takšne politike in ukrepi upoštevajo različne 
družbene in gospodarske razmere, naj bodo vsestranske, 
zajemajo naj vse pomembne vire, ponore in zbiralnike toplo- 
grednih plinov ter prilagoditve in naj vključujejo vse gospo- 
darske panoge. Pogodbenice lahko medsebojno sodelujejo 
pri prizadevanjih, ki se nanašajo na spremembo podnebja. 

4. Pogodbenice imajo pravico spodbujati trajnostni razvoj in 
naj to uresničujejo. Politike in ukrepi za varovanje podneb- 
nega sistema pred spremembami, ki jih povzroča človek, naj 
ustrezajo posebnim razmeram vsake pogodbenice in naj 
bodo vključeni v državne razvojne programe ob upoštevanju, 
da je razvoj gospodarstva nujen za sprejem ukrepov, ki se 
nanašajo na spremembo podnebja. 

5. Pogodbenice naj sodelujejo pri pospeševanju podpornega 
in odprtega mednarodnega gospodarskega sistema, ki bo 
vodil k trajnostni gospodarski rasti in razvoju v vseh pogodbe- 
nicah, zlasti pogodbenicah državah v razvoju, in jim tako 
omogočal boljše možnosti za premagovanje problemov, ki jih 
povzroča sprememba podnebja. Ukrepi, tudi enostranski, za 
boj proti spremembi podnebja, naj ne bodo sredstvo samo- 
voljne ali neupravičene diskriminacije ali prikritih omejitev 
v mednarodni trgovini. 

4. člen 

OBVEZNOSTI 

1. Pogodbenice ob upoštevanju svojih skupnih, vendar 
različnih odgovornosti in svojih posebnih državnih in regi- 
onalnih razvojnih prednosti, ciljev in okoliščin. 

(a) razvijajo, občasno posodabljajo, objavljajo ter Konferenci 
pogodbenic v skladu z 12. členom omogočajo vpogled 
v državne sezname antropogenih emisij iz virov in vseh po 
ponorih odstranjenih toplogrednih plinov, ki jih ne nadzhira 
Montrealski protokol, z uporabo primerljivih metodologij, ki 
jih sprejme Konferenca pogodbenic; 

(b) oblikujejo, izvajajo, objavljajo in redne posodabljajo 
državne in, kjer je to potrebno tudi regionalne programe 
ukrepov za ublažitev spremembe podnebja glede na antropo- 
gene emisije iz virov ter po ponorih odstranjenih vseh toplo- 
grednih plinov, ki jih ne nadzira v Montrealski protokol, in 
ukrepe, s katerimi bodo olajšale ustrezno prilagoditev spre- 
membi podnebja: 

(c) spodbujajo in sodelujejo pri razvoju, uporabi, Širjenju in 

prenosu tehnologij, običajnih delovnih postopkov in proce- 
sov, ki nadzirajo, zmanjšujejo ali preprečujejo antropogene 
emisije toplogrednih plinov, ki ne nadzira Montrealski proto- 
kol, v vseh pomembnih panogah, vključno z energetiko, pro- 
metom, industrijo, kmetijstvom, gozdarstvom in ravnanjem 
z odpadki; 

(d) spodbujajo trajnostno upravljanje ter spodbujajo in sode- 
lujejo pri ohranitvi in izboljšanju, kot je primerno, ponorovin 
zbiralnikov vseh toplogrednih plinov, ki jih ne nadzira Montre- 
alski protokol, vključno z biomaso, gozdovi in oceani ter 
z drugimi kopenskimi, obalnimi in morskimi ekosistemi; 

(e) sodelujejo pri pripravah za prilagajanje vplivom spre- 
membe podnebja; razvijajo in izpopolnjujejo ustrezne in celo- 
vite načrte za upravljanje obalnih območij, vodnih virov in 
kmetijstva ter za zaščito in sanacijo območij, zlasti v Afriki, ki 
so jih prizadeli suša, širjenje puščav ali poplave; 

(f) v največji možni meri upoštevajo spremembo podnebja 
v družbeni, gospodarski in okoljski politiki ter dejanjih in 
uporabljajo pri projektih ali ukrepih za zmanjšanje spre- 
membe podnebja ali prilagoditev nanjo primerne metode, na 
primer presojo vplivov, ki bodo oblikovane in določene na 
državni ravni z namenom čim bolj zmanjšati škodljive učinke 
na gospodarstvo, zdravje in kakovost okolja; 

(g) spodbujajo in sodelujejo pri znanstvenih, tehnoloških, 
tehničnih, družbenogospodarskih in drugih raziskavah, siste- 
matičnem spremljanju in razvoju podatkovnih zbirk, ki se 
nanašajo na podnebni sistem in so namenjene izboljšanju 
razumevanja in zmanjšanju oziroma odstranitvi preostalih 
negotovosti glede vzrokov, učinkov, obsega in časa nastopa 
spremembe podnebja ter gospodarskih in družbenih posledic 
različnih odzivnih strategij; 

(h) spodbujajo in sodelujejo pri celoviti, odprti in hitri izme- 
njavi pomembnih znanstvenih, tehnoloških, tehničnih, druž- 
benogospodarskih in pravnih informacij, ki se nanašajo na 
podnebni sistem in spremembo podnebja ter gospodarske in 
socialne posledice različnih odzivnih strategij; 

(i) spodbujajo in sodelujejo pri izobraževanju, usposabljanju 
in ozaveščanju javnosti o spremembi podnebja ter spodbujajo 
najširše sodelovanje v tem procesu, vključno z nevladnimi 
organizacijami; in 

(j) sporočajo Konferenci pogodbenic informacije o izvajanju 
konvencije v skladu z 12. členom te konvencije. 

2. Razvite države pogodbenice in druge pogodbenice kon- 
vencije iz aneksa I se izrecno zavezujejo, da: 

(a) vsaka od teh pogodbenic sprejme državo" politiko in 
ustrezne ukrepe za ublažitev spremembe podnebja z omeje- 
vanjem natropogenih emisij toplogrednih plinov ter z zaščito 
in izboljšanjem ponorov in zbiralnikov toplogrednih plinov. Te 
politike in ukrepi bodo pokazali, da razvite države prevzemajo 
vodstvo pri spreminjanju dolgoročnih trendov antropogenih 
emisij v skladu s ciljem konvencije; pri tem priznavajo, da bi 
vrnitev antropogenih emisij ogljikovega dioksida in drugih 
toplogrednih plinov, ki jih ne nadzira Montrealski protokol, na 
prejšnje ravni do konca tega deseletja prispevala k takšni 
spremembi ob upoštevanju razlik v izhodiščnih in pristopnih 
pogodbenic, njihove gospodarske strukture in razpoložljive 
vire, potrebe po ohranitvi trdne in trajnostne gospodarske 
rasti, razpoložljivih tehnologij in drugih individualnih okoliš- 
čin kot tudi potrebe po pravičnih in ustreznih prispevkih 
vsake pogodbenice h globalnim prizadevanjem za uresničitev 
tega cilja. Te pogodbenice lahko uresničujejo take politike in 
ukrepe skupaj z drugimi pogodbenicami in lahko pomagajo 
drugim pogodbenicam pri uresničevanju ciljev konvencije, 
zlasti tistih, ki so navedeni v tej točki: 

"To vključuje politike in ukrepe, ki so jih sprejele regionalne 
organizacije za gospodarsko povezovanje 
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(b) da bi pospešile napredek v ta namen, vsaka od teh držav 
pogodbenic v skladu z 12. členom sporoči v šestih mesecih 
od dneva, ko zanjo konvencija začne veljati, in potem 
občasno podrobne informacije o svojih politikah in ukrepih, 
ki se nanašajo na točko (a) tega odstavka, kot tudi o svojih 
doseženih predvidenih antropogenih emisijah iz virov in 
odstranjevanj po ponorih toplogrednih plinov, ki jih ne nad- 
zira Montrealski protokol, za obdobje, določeno v točki (a), in 
to s ciljem, da posamezno ali skupno vrnejo antropogene 
emisije ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov, ki 
jih ne nadzira Montrealski protokol, na ravni iz leta 1990. Te 
informacije bo pregledala Konferenca pogodbenic na prvem 
zasedanju in nato občasno v skladu s 7. členom; 

(c) pri izračunavanje emisij iz virov in odstranjevanj po pono- 
rih toplogrednih plinov za namene iz točke (b) tega odstavka 
naj se upoštevajo najboljša razpoložljiva znanstvena spozna- 
nja, vključno z učinkovito zmogljivostjo ponorov in s posa- 
mičnimi prispevki teh plinov k spremembi podnebja. Konfe- 
renca pogodbenic obravnava in odobri metodologije za ta 
izračunavanja na svojem prvem zasedanju in jih potem redno 
pregleduje; 

(d) Konferenca pogodbenic na svojem prvem zasedanju pro- 
uči ustreznost točk (a) in (b) tega odstavka z vidika najboljših 
razpoložljivih znanstvenih informacij in ocen spremembe 
podnebja in njenih učinkov kot tudi ustreznih tehničnih, druž- 
benih in gospodarskih informacij. Na tej podlagi Konferenca 
pogodbenic sprejme primerne ukrepe, ki lahko vključujejo 
tudi sprejem amandmajev k obveznostim v točkah (a) in (b) 
tega odstavka. Konferenca pogodbenic na svojem prvem 
zasedanju sprejme tudi odločitve o merilih za skupno izvaja- 
nje, kot izhaja iz točke (a) tega odstavka. Točki (a) in (b) 
morata biti drugič pregledani najkasneje do 31. decembra 
1998 in zatem v rednih obdobjih, ki jih določi Konferenca 
pogodbenic, dokler ne bo uresničen cilj te konvencije; 

(e) vsaka od teh pogodbenic: 

(i) z drugimi takimi pogodbenicami na primeren način uskla- 
juje ustrezne gospodarske in upravne instrumente, izdelane 
za uresničitev cilja konvencije; in 

(ii) določa in občasno pregleduje lastno politiko in prakso, ki 
spodbujata dejavnosti za doseganje višjih ravni antropogenih 
emisij toplogrednih plinov, ki jih ne nadzira Montrealski pro- 
tokol, kot bi bile sicer dosežene; 

(f) Konferenca pogodbenic najkasneje do 31. decembra 1998 
pregleda razpoložljive informacije, z namenom, da se po 
potrebi odloči za ustrezne amandmaje k seznamom v aneksih 
I in II, in to s privolitvijo pogodbenice, ki jo to zadeva; 

(g) vsaka pogodbenica, ki ni vključena v aneks I, lahko 
v listini o ratifikaciji, sprejemu, odobriti ali pristopu ali kadar 
koli kasneje obvesti depozitarja. da namerava sprejeti obvez- 
nosti iz točk (a) in (b) tega odstavka. Depozitar o vsaki taki 
sprejeti notifikaciji obvesti druge podpisnice in pogodbenice. 

3. Razvite države pogodbenice in druge razvite pogodbenice, 
vključene v aneks II, priskrbijo nove in dodatne finančne vire 
za pokritje vseh dogovorjenih stroškov pogodbenic držav 
v razvoju v skladu s svojimi obveznostmi, naštetimi v prvem 
odstavku 12. člena. Zagotoviti morajo tudi takšne finančne 
vire, vključno s tistimi za prenos tehnologije, ki jih pogodbe- 
nice države v razvoju potrebujejo, da bi lahko pokrile vse 
dogovorjene povečane stroške, nastale pri izvajanju ukrepov 
iz prvega odstavka tega člena in ki so dogovorjeni med 
pogodbenico državo v razvoju in mednarodnim subjektom ali 
subjekti iz 11. člena in v skladu z njim. Pri izpolnjevanju teh 
obveznosti je treba upoštevati potrebo po ustreznosti in pred- 
vidljivosti denarnih sredstev pri njihovem dotoku ter pomen 
primerne porazdelitve bremena med razvite države pogodbe- 
nice. 

4. Razvite države pogodbenice in druge razvite pogodbenice, 
vključene v aneks II, morajo prav tako pomagati pogodbeni- 
cam državam v razvoju, ki so posebej občutljive za škodljive 

učinke spremembe podnebja, pri pokrivanju stroškov prilaga- 
janja tem škodljivim učinkom. 

5. Razvite države pogodbenice in druge razvite pogodbenice, 
vključene v aneks II, storijo vse potrebno in primerno za 
spodbujanje, lajšanje in financiranje prenosa ali dostopa do 
okolju prijaznih tehnologij ter do znanja in izkušenj drugim 
pogodbenicam, zlasti pogodbenicam državam v razvoju, da 
jim tako omogočijo izvajanje določil konvencije. V tem pro- 
cesu razvite države pogodbenice podpirajo razvoj in napre- 
dek lastnih zmogljivosti in tehnologij pogodbenic držav v raz- 
voju. Tudi druge pogodbenice in organizacije lahko glede na 
svoje zmožnosti prispevajo k lajšanju prenosa takšnih tehno- 
logij. 

6. Konferenca pogodbenic dovoljuje pogodbenicam iz 
aneksa I, ki so na prehodu v tržno gospodarstvo, določeno 
stopnjo prožnosti pri izpolnjevanju njihovih obveznosti iz 
drugega odstavka tega člena, da bi izboljšale svoje zmožnosti 
odzivanja na spremembo podnebja, vključno s preteklo rav- 
nijo antropogenih emisij toplogrednih plinov, izbrano kot 
osnovo, ki jih ne nadzira Montrealski protokol. 

7. Obseg učinkovitega izpolnjevanja obveznosti iz konvencije 
pogodbenic držav v razvoju bo odvisen od učinkovitega izpol- 
njevanja teh obveznosti razvitih držav pogodbenic glede na 
finančne vire in prenos tehnologije. Pri tem pa je treba 
dosledno upoštevati, da sta gospodarski in družben razvoj ter 
odprava revščine prvi in najpomembnejši prednostni nalogi 
pogodbenic držav v razvoju. 

8. Pri izpolnjevanju obveznosti iz tega člena pogodbenice 
namenjajo posebno pozornost temu, katera dejanja, ki izha- 
jajo iz konvencije, so potrebna, vključno s financiranjem, 
zavarovanjem in prenosom tehnologije, da bi se odzvale 
posebnim potrebam in skrbem pogodbenic držav v razvoju 
zaradi škodljivih učinkov spremembe podnebja in/ali vpliva 
izvajanja ukrepov, potrebnih zlasti v: 

(a) majhnih otoških državah; 

(b) državah z nizko ležečimi obalnimi območji; 

(c) državah z izsušenimi in delno izsušenimi območji, gozd- 
natimi območji in območji, izpostavljenimi propadanju 
gozdov; 

(d) državah z območji, izpostavljenimi naravnim nesrečam; 

(e) državah z območji, izpostavljenimi suši in širjenju puščav; 

(f) državah z območji močnega urbanega onesnaževanja 
ozračja; 

(g) državah z občutljivimi eksosistemi, vključno z gorskimi 
ekosistemi; 

(h) državah, katerih gospodarstva so močno odvisna od 
dohodka iz proizvodnje, predelave ter izvoza (in/ali porabe 
fosilnih goriv in z njimi povezanih energetsko intenzivnih 
proizvodov; in 

(i) državah brez izhoda na morje in tranzitnih državah. 

Konferenca pogodbenic lahko sprejme ustrezne ukrepe 
v skladu s tem odstavkom. 

9. Pogodbenice pri financiranju in prenosu tehnologije 
v celoti upoštevajo posebne potrebe in razmere najmanj razvi- 
tih držav. 

10. Pogodbenice v skladu z 10. členom pri izpolnjevanju 
obveznosti iz konvencije upoštevajo razmere tistih pogodbe- 
nic, zlasti držav v razvoju, katerih gospodarstvo je občutljivo 
za škodljive posledice izvajanja ukrepov, ki se nanašajo na 
spremembo podnebja. To velja zlasti za pogodbenice, katerih 
gospodarstva so v veliki meri odvisna od dohodka, ki izvira iz 
proizvodnje, predelave ter izvoza in/ali porabe fosilnih goriv in 
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z njimi povezanih energetsko intenzivnih proizvodov in/aii 
uporabe fosilnih goriv, zaradi česar imajo resne težave pri 
prehodu k alternativnim rešitvam. 

5. člen 

RAZISKOVANJE IN SISTEMATIČNO OPAZOVANJE 

Pri izpolnjevanju svojih obveznosti iz točke (g) prvega 
odstavka 4. člena pogodbenice: 

(a) podpirajo in ustrezno nadalje razvijajo mednarodne in 
medvladne programe ter mreže ali organizacije, ki se ukvar- 
jajo z določanjem, vodenjem, presojanjem in financiranjem 
raziskovanja, zbiranja podatkov in sistematičnega opazova- 
nja, ob upoštevanju potrebe po zmanjšanju podvajanja teh 
prizadevanj na najmanjšo možno mero; 

(b) podpirajo mednarodna in medvladna prizadevanja za kre- 
pitev sistematičnega opazovanja in državnih znanstvenih in 
tehničnih raziskovalnih zmogljivosti in sposobnosti, zlasti 
v državah v razvoju, ter spodbujajo dostop do podatkov in 
analiz ter njihovo izmenjavo z območij zunaj meja državne 
jurisdikcije; in 

(c) upoštevajo posebne težave in potrebe držav v razvoju ter 
sodelujejo pri izboljšanju njihovih lastnih zmogljivosti in spo- 
sobnosti sodelovati pri prizadevanjih, omenjenih v točkah (a) 
in (b) tega člena. 

6. člen 

IZOBRAŽEVANJE, USPOSABLJANJE IN OZAVEŠĆANJE 
JAVNOSTI 

Pri izpolnjevanju obveznosti iz točke (i) prvega odstavka 4. 
člena pogodbenice: 

(a) glede na svoje zmožnosti spodbujajo in omogočajo na 
državnih in, kjer je to potrebno, na subregionalni in regionalni 
ravni ter v skladu z državnimi zakoni in predpisi: 

(i) razvoj in izvajanje izobraževalnih programov in programov 
ozaveščanja javnosti o spremembi podnebja ter njenih 
učinkih; 

(ii) dostop javnosti do podatkov o spremembi podnebja ter 
njenih učinkih; 

(iii) sodelovanje javnosti pri obravnavanju spremembe pod- 
nebja ter njenih učinkov in pri razvijanju ustreznega ukrepa- 
nja; in 

(iv) usposabljanje znanstvenega, tehničnega in vodstvenega 
osebja; 

(b) na mednarodni ravni in, kjer je to primerno, s pomočjo 
obstoječih teles spodbujajo in sodelujejo pri: 

(i) pripravi in izmenjavi gradiva za izobraževanje in ozavešča- 
nje javnosti o spremembi podnebja ter njenih učinkih; in 

(ii) razvoju in izvajanju programov izobraževanja in usposab- 
ljanja, vključno s krepitvijo državnih ustanov in izmenjavo ali 
gostovanjem osebja za izobraževanje strokovnajkov na tem 
področju, zlasti v državah v razvoju. 

7. člen 

KONFERENCA POGODBENIC 

1. Ustanovi se Konferenca pogodenic. 

2. Konferenca pogodbenic kot najvišje telo te konvencije 
redno pregleduje izvajanje konvencije in vseh z njo povezanih 
pravnih instrumentov, ki jih Konferenca pogodbenic lahko 
sprejme, in v okviru svojih pooblastil sprejema odločitve, 
potrebne za učinkovito izvajanje konvencije. S tem namenom: 

(a) občasno proučuje obveznosti pogodbenic in instituci- 
onalne dogovore v okviru konvencije ter glede na cilj konven- 
cije proučuje izkušnje, pridobljene z njenim izvajanjem, na 
razvoj znanstvenega in tehnološkega znanja: 

(b) spodbuja in omogoča izmenjavo informacij o ukrepih, ki 
so jih sprejele pogodbenice, v zvezi s spremembo podnebja 
ter njenimi učinki ob upoštevanju različnih okoliščin, odgo- 
vornosti in sposobnosti pogodbenic ter njihove obveznosti iz 
konvencije; 

(c) omogoča na zahtevo dveh ali več pogodbenic usklajeva- 
nje ukrepov, ki so jih sprejele, v zvezi s spremembo podnebja 
ter njenimi učinki ob upoštevanju različnih okoliščin, odgo- 
vornosti in sposobnosti pogodbenic ter njihovih obveznosti iz 
konvencije; 

(d) v skladu s ciljem in določbami konvencije spodbuja in 
usmerja razvoj ter občasno izboljšuje primerljive metodolo- 
gije, ki jih sprejme Konferenca pogodbenic, med drugim za 
pripravo seznamov emisij toplogednih plinov po virih in 
odstranjevanja po ponorih in za vrednotenje učinovitosti 
ukrepov, ki bi omejili emisije in pospešili odstranjevanje teh 
plinov; 

(e) presodi na podlagi vseh informacij, ki so ji na voljo 
v skladu z določbami konvencije, kako pogodbenice izvajajo, 
vsestranske učinke ukrepov, sprejetih v skladu s konvencijo, 
zlasti okoljskih, gospodarskih in družbenih, kot tudi njihovih 
skupnih učinkov in napredek pri doseganju cilja konvencije; 

(f) obravnava in sprejema redna poročila o izvajanju konven- 
cije in zagotavlja njihovo objavo; 

(g) daje priporočila o vseh zadevah, potrebnih za izvajanje 
konvencije; 

(h) išče načine zbiranja finančnih virov v skladu s 3., 4., in 5. 
odstavkom 4. člena ter z 11. členom; 

(i) ustanovi takšna pomožna telesa, za katera meni, da so 
potrebna za izvajanje konvencije: 

(j) pregleduje poročila svojih pomožnih teles in jih usmerja; 

(k) soglaša in s konsenzom sprejema poslovnike in finančna 
pravila za svoje delovanje in za delovanje pomožnih teles; 

(I) išče in uporablja, kjer je to primerno, storitve in sodelova- 
nje ter informacije pristojnih mednarodnih organizacij in 
medvladnih ter nevladnih teles; in 

(m) opravlja druge naloge, potrebne za doseganje cilja kon- 
vencije in drugih nalog, ki so ji določene s konvencijo. 

3. Konferenca pogodbenic na svojem prvem zasedanju 
sprejme svoj poslovnik in poslovnike za delovanje pomožnih 
teles, ustanovljenih s to konvencijo, ki vsebujejo postopke 
odločanja o zadevah, ki še niso zajete v konvenciji. Taki 
postopki lahko vključujejo posebej določeno večino glasov, 
potrebno za sprejem posameznih odločitev. 

4. Prvo zasedanje Konference pogodbenic skliče začasni 
sekretariat, omenjen v 21. členu, do zasedanja pa mora priti 
najkasneje v enem letu od dne začetka veljavnosti konvencije. 
Potem potekajo redna zasedanja Konference pogodbenic 
vsako leto, razen če Konferenca pogodbenic vsako leto, razen 
če Konferenca pogodbenic ne določi drugače. 

5. Izredna zasedanja Konference pogodbenic se skličejo 
takrat, ko Konferenca meni, da je to potrebno, ali pa na pisno 
zahtevo katere koli pogodbenice, s tem da to zahtevo v šestih 
mesecih, potem ko jo je sekretariat posredoval pogodbeni- 
cam, podpre vsaj ena tretjina pogodbenic. 

6. Organizacija Združenih narodov, njene specializirane 
agencije in Mednarodna agencija za atomsko energijo kot 
tudi vse države članice le-teh ali opazovalke, ki pa niso 
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pogodbenice konvencije, so lahko zastopane na zasedanjih 
Konference pogodbenic kot opazovalke. Vsako telo ali agen- 
cija, bodisi državno ali mednarodno, vladno ali nevladno, 
usposobljeno za zadeve, ki jih ureja konvencija, in ki je obve- 
stilo sekretariat o svoji želji, da bi bilo zastopano na zasedanju 
Konference pogodbenic kot opazovalec, lahko to postane, če 
temu ne nasprotuje vsaj ena tretjina prisotnih pogodbenic. Za 
sprejem in sodelovanje opazovalca veljajo pravila postopka, 
ki jih sprejme Konferenca pogodbenic. 

8. čine 

SEKRETARIAT 

1. Ustanovi se sekretariat. 
2. Naloge seskretariata so: 

(a) pripravljati zasedanja Konference pogodbenic in njenih 
pomožnih teles, ustanovljenih v skladu s konvencijo, ter jim 
zagotavljati storitve, ki jih potrebujejo; 

(b) zbirati in posredovati prejeta poročila; 

(c) pomagati pogodbenicam, zlasti pogodbenicam državam 
v razvoju na njihovo zahtevo, pri zbiranju in posredovanju 
informacij v skladu z določili konvencije; 

(d) pripraviti poročila o svojih dejavnostih in jih predložiti 
Konferenci pogodbenic; 

(e) zagotoviti potrebno usklajenost s sekretariati drugih 
ustreznih mednarodnih teles; 

(f) sklepati pod vodstvom Konference pogodbenic takšne 
upravne in pogodbene aranžmaje, ki so potrebni za učinko- 
vito opravljanje njegovih nalog; in 

(g) opravljati druge naloge sekretariata, določene s konven- 
cijo in njenimi protokoli, ter tiste druge naloge, ki jih določi 
Konferenca pogodbenic. 

3. Konferenca pogodbenic na svojem prvem zasedanju ime- 
nuje stalni sekretariat in pripravi vse potrebno za njegovo 
delovanje. 

9. člen 

POMOŽNO TELO ZA ZNANSTVENO IN TEHNOLOŠKO 
SVETOVANJE 

1. Ustanovi se pomožno telo za znanstveno in tehnološko 
svetovanje, ki daje Konferenci pogodbenic in po potrebi dru- 
gim pomožnim telesom pravočasne informacije in nasvete 
o znanstvenih in tehnoloških zadevah v zvezi s konvencijo. 
V tem telesu lahko sodelujejo vse pogodbenice in je multidis- 
ciplinarno. Sestavljeno je iz vladnih predstavnikov, usposob- 
ljenih za posamezna strokovna področja. Telo redno poroča 
Konferenci pogodbenic o vseh vidikih svojega dela. 

2. Pod vodstvom Konference pogodbenic in ob naslonitvi na 
že obstoječa pristojna mednarodna telesa to telo: 

(a) proučuje stanje znanstvenih spoznanj o spremembi pod- 
nebja in njenih učinkih; 

(b) pripravita znanstvene ocene učinkov ukrepov za izvajanje 
konvencife; 

(c) ugotavlja izboljšane, učinkovite in sodobne tehnologije 
ter znanja in izkušnje in svetuje načine in sredstva za pospe- 
ševanje razvoja in/ali prenosa takšnih tehnologij; 

(d) svetuje v zvezi z znanstvenimi programi, mednarodnim 
sodelovanjem pri raziskovanju in razvoju na področju spre- 
membe podnebja kot tudi v zvezi z načini ter sredstvi podpore 
graditvi lastnih zmogljivosti v državah v razvoju; 

in 

(e) se odziva na znanstvena, tehnološka in metodološka vpra- 
šanja, ki mu jih lahko zastavio Konferenca pogodbenic in 
njena pomožna telesa. 

3. Konferenca pogodbenic lahko določi še druge naloge in 
zadolžitve tega telesa. 

10. člen 

POMOŽNO TELO ZA IZVAJANJE 

1. Ustanovi se pomožno telo za izvajanje z nalogo pomagati 
Konferenci pogodbenic pri ocenah in pregledu učinkovitega 
izvajanja konvencije. V tem telesu lahko sodelujejo vse 
pogodbenice in je sestavljeno iz vladnih predstavnikov, stro- 
kovnjakov za zadeve v zvezi s spremembo podnebja. 
Redno poroča Konferenci pogodbenic o vseh vidikih svojega 
dela. 

2. Pod vodstvom Konference pogodbenic to telo: 

(a) proučuje informacije, posredovane v skladu s prvim 
odstavkom 12. člena, da se presodi vsestranski skupni učinek 
ukrepov pogodbenic z vidika najnovejših znanstvenih ugoto- 
vitev o spremembi podnebja; 

(b) proučuje informacije, posredovane v skladu z drugim 
odstavkom 12. člena, da bi Konferenci pogodbenic pomagalo 
pregledovati zahteve iz točke (d) drugega odstavka 4. člena; 
in 

(c) po potrebi pomaga Konferenci pogodbenic pri pripravi in 
izvajanju njenih odločitev. 

11. člen 

FINANČNI MEHANIZEM 

1. Določi se mehanizem za zagotavljanje finančnih virov na 
podlagi subvencij ali koncesij, vključno s prenosom tehnolo- 
gije. Deluje pod vodstvom Konference pogodbenic in ji je 
odgovoren. Konferenca pogodbenic določa njegovo politiko, 
prednostne programe in kvalifikacijska merila, povezana s to 
konvencijo. Njegovo izvajanje je zaupano enemu ali več 
obstoječim mednarodnim subjektom. 

2. V finančnem mehanizmu so pravično in uravnoteženo 
zastopane vse pogodbenice v okviru preglednega sistema 
upravljanja. 

3. Konferenca pogodbenic in subjekt oziroma subjekti, ki jim 
je zaupano upravljanje finančnega mehanizma, se dogovorijo 
o načinih uresničevanja zgornjih odstavkov, kar vključuje; 

(a) načine, s katerimi se zagotovi, da bodo financirani pro- 
jekti, ki se nanašajo na spremembo podnebja, v skladu s poli- 
tikami, prednostnimi programi in kvalifikacijskimi merili, ki jih 
določi Konferenca pogodbenic; 

(b) načine, s katerimi bo lahko določena odločitev o financi- 
ranju preverjena z vidika teh politik, prednostnih programov 
in kvalifikacijskih meril; 

(c) zagotavljanje rednih poročil subjekta ali subjektov Konfe- 
renci pogodbenic o postopkih financiranja, kar je v skladu 
z zahtevo po odgovornosti, omenjeni v prvem odstavku tega 
člena; in 

(d) predvidljivo in določljivo odločitev o potrebnih in razpo- 
ložljivih sredstvih za financiranje izvajanja konvencije ter 
o pogojih, pod katerimi bodo ta sredstva občasno pregle- 
dana. 

4. Konferenca pogodbenic na svojem prvem zasedanju pri- 
pravi vse potrebno za izvajanje zgornjih določil, pri tem pre- 
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gleda in upošteva začasno ureditev, omenjeno v tretjem 
odstavku 21. člena, ter odloči, ali naj začasna ureditev še 
naprej velja. V štirih letih po tem Konferenca pregleda 
finančni mehanizem in sprejme ustrezne ukrepe. 

5. Razvite države pogodbenice lahko pogodbenicam drža- 
vam v razvoju preskrbijo tudi finančne vire za izvajanje kon- 
vencije po dvostranskih, regionalnih ali drugih mnogostran- 
skih poteh. 

12. člen 

OBVEŠČANJE V ZVEZI Z IZVAJANJEM 

1. V skladu s prvim odstavkom 4. člena vsaka pogodbenica 
po sekretariatu posreduje Konferenci pogodbenic naslednje 
elemente informacij: 

(a) državni seznam antropogenih emisij po virih in odstranje- 
vanja po ponorih vseh toplogrednih plinov, ki jih ne nadzira 
Montrealski protokol, v takem obsegu, kot ji dopuščajo njene 
zmogljivosti, z uporabo primerjalnih metodologij, ki jih odobri 
Konferenca pogodbenic; 

(b) splošen opis ukrepov, ki jih sprejme ali predvidi pogodbe- 
nica za izvajanje konvencije; in 

(c) katere koli druge informacije, za katere pogodbenica 
meni, da so pomembne za doseganje cilja konvencije in 
primerne za vključitev v njeno sporočilo in, če je to možno, 
vključno z gradivom, ustreznim za izračunavanje trendov glo- 
balnih emisij. 

2. Vsaka razvita država pogodbenica in vsaka druga pogod- 
benica iz aneksa I vključi v svoje sporočilo naslednje ele- 
mente informacij: 

(a) podroben opis politik in ukrepov, ki jih je sprejela za 
izpolnjevanje svojih obveznosti iz točk (a) in (b) tlrugega 
odstavka 4. člena; in 

(b) posebno oceno učinkov, ki jih bodo politike in ukrepi iz 
prejšnje točke imeli na antropogene emisije po virih in odstra- 
njanja po ponorih toplogrednih plinov v obdobju, omenjenem 
v točki (a) drugega odstavka 4. člena. 

3. Dodatno vse razvite države pogodbenice in vse druge 
razvite pogodbenice iz aneksa II vključijo podrobnosti o ukre- 
pih, sprejetih v skladu s tretjim, četrtim in petim odstavkom 4. 
člena. 

4. Pogodbenice države v razvoju lahko prostovoljno predla- 
gajo projekte za financiranje, vključno s posebnimi tehnologi- 
jami, snovmi, opremo, tehnikami ali običajnimi delovnimi 
postopki, potrebnimi za izvedbo teh projektov, po možnosti 
skupaj z oceno vseh dodatnih stroškov zmanjšanja emisij, 
povečanja odstranjevanja toplogrednih plinov kot tudi oceno 
posledičnih koristi. 

5. Vsaka razvita država pogodbenica in vsaka druga pogod- 
benica iz aneksa I posreduje svoje prvo sporočilo v šestih 
mesecih od dne, ko konvencija začne zanjo veljati. Vsaka 
druga pogodbenica, ki ni vključena v ta seznam aneksa I, 
posreduje svoje prvo sporočilo v treh letih po datumu, ko 
konvencija začne zanjo veljati ali ko ima na voljo finančne 
vire, v skladu s tretjim odstavkom 4. člena. Najmanj razvite 
države pogodbenice lahko posredujejo svoja prva sporočila 
po svoji presoji. Pogostost nadaljnjih sporočil za vse pogod- 
benice določi Konferenca pogodbenic ob upoštevanju različ- 
nega časovnega razporeda, določenega s tem odstavkom. 

6. Informacije, ki jih bodo v skladu s tem členom posredovale 
pogodbenice, sekretariat čim prej posreduje Konferenci 
pogodbenic in tistim pomožnim telesom, ki jih te informacije 
zadevajo. Po potrebi Konferenca pogodbenic postopke 
obveščanja nadalje prouči. 

7. Od svojega prvega zasedanja dalje Konferenca pogodbe- 
nic na podlagi zahteve poskrbi za zagotavljanje tehnične in 
finančne pomoči pogodbenicam državam v razvoju, za 
sestavljanje in posredovanje informacij v skladu s tem členom 
kot tudi za opredelitev tehničnih in finančnih potreb, poveza- 
nih s predlaganimi projekti in ustreznimi ukrepi, v skladu s 4. 
členom. Takšno pomoč lahko dajejo druge pogodbenice, 
pristojne mednarodne organizacije in sekretariat. 

8. Katera koli skupina pogodbenic lahko v skladu s smerni- 
cami Konference pogodbenic in po predhodnem obvestilu 
Konference pogodbenic posreduje skupno sporočilo o izpol- 
njevanju obveznosti iz tega člena, vendar mora tako sporočilo 
vsebovati informacijo o izpolnjevanju obveznosti iz konven- 
cije za vsako posamezno pogodbenico posebej. 

9. Informacijo, ki jo prejme sekretariat, pogodbenica pa jo 
v skladu z merili, ki jih določi Konferenca pogodbenic, označi 
kot zaupno sekretariat vključi v celoto tako, da zaščiti njeno 
zaupnost, preden je dostopna kateremu koli telesu, ki se 
ukvarja s posredovanjem in pregledovanjem informacij. 

10. Glede na prejšnji odstavek in brez poseganja v pravico 
katere koli pogodbenice, da kadar koli javno objavi svoje 
sporočilo, sekretariat objavi sporočila pogodbenic v skladu 
s tem členom takrat, ko so predložena Konferenci pogod- 
benic. 

13. člen 

REŠEVANJE VPRAŠANJ O IZVAJANJU 

Konferenca pogodbenic na svojem prvem zasedanju prouči 
možnost ustanovitve mnogostranskega posvetovalnega 
postopka, ki je pogodbenicam na njihovo zahtevo na voljo za 
reševanje vprašanj o izvajanju konvencije. 

14. člen 

REŠEVANJE SPOROV 

1. V primeru spora med katerima koli dvema ali več pogodbe- 
nicami glede razlage ali uporabe konvencije si morajo te 
pogodbenice prizadevati rešiti spor s pogajanji ali na kakšen 
drug miren način po svoji izbiri. 

2. Ko ratificira, sprejme, odobri ali pristopi h konvenciji ali 
/ adar koli kasneje lahko pogdobenica, ki ni regionalna orga- 
nizacija za gospodarsko povezovanje, predloži depozitarju 
pisni instrument, v katerem izjavlja, da spor o razlagi ali 
uporabi konvencije obvezno priznava ipso facto in sprejema 
brez posebnega sporazuma s katero koli pogodbenico, ki 
sprejme isto obveznost: 

(a) predložitev spora v obravnavo Meddržavnemu sodišču in/ 
ali 

(b) arbitražo v skladu s postopki, ki naj bi jih takoj, ko bo to 
mogoče, sprejela Konferenca pogodbenic v aneksu o arbi- 
traži. 

Pogodbenica regionalna organizacija za gospodarsko pove- 
zovanje lahko da izjavo z enakim učinkom glede na arbitražo 
in v skladu s postopki, omenjenimi v točki (b) tega odstavka. 

3. Izjava iz drugega odstavka tega člena velja, dokler ji ne 
poteče veljavnost v skladu z njenimi določbami ali do preteka 
treh mesecev od deponiranja pisnega obvestila o njenem 
preklicu pri depozitarju. 

4. Nova izjava, sporočilo o preklicu ali potek veljavnosti izjave 
nikakor ne smejo vplivati na postopke, ki potekajo pred Med- 
državnim sodiščem ali arbitražnim sodiščem, če se stranke 
v sporu ne dogovorijo drugače. 

5. Če dvanajst mesecev po obvestilu ene pogodbenice drugi 
o obstoju spora med njima prizadeti pogodbenici nista spo- 
sobni rešiti spora s sredstvi, omenjenimi v prvem odstavku 
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tega člena, se spor na zahtevo katere koli stranke v sporu ob 
upoštevanju postopka iz drugega odstavka tega člena pred- 
loži v spravni postopek. 

6. Spravna komisija se ustanovi na zahtevo ene od strank 
v sporu. Komisijo sestavljajo enako število članov, ki jih ime- 
nuje vsaka stranka v sporu, in predsednik, ki ga skupaj izbe- 
rejo imenovani člani strank v sporu. Komisija ponudi priporo- 
čilo za rešitev spora, ki ga stranke v sporu obravnavajo v dobri 
veri. 

7. Konferenca pogodbenic takoj, ko je to mogoče, sprejme 
dodatne postopke v zvezi s spravo, in sicer v aneksu o spravi. 

8. Določbe tega člena se uporabljajo za kateri koli pravni 
instrument, ki ga sprejme Konferenca pogodbenic, razen če 
instrument ne določa drugače. 

15. člen 

AMANDMAJI H KONVENCIJI 

1. Katera koli pogodbenica lahko predlaga amandmaje 
h konvenciji. 

2. Amandmaji h konvenciji se sprejmejo na rednem zaseda- 
nju Konference pogodbenic. Besedilo katerega koli predlaga- 
nega amandmaja h konvenciji sekretariat pošlje vsem pogod- 
benicam najmanj šest mesecev pred zasedanjem, na katerem 
naj bi ga sprejeli Sekretariat pošlje predlagane amandmaje 
tudi podpisnicam konvencije, v vednost pa še depozitarju. 

3. Pogodbenice si prizadevajo doseči sporazum o vsakem 
predlaganem amandmaju h konvenciji s konsenzom. Če so za 
dosego soglasja izčrpana vsa prizadevanja in sporazum ni 
dosežen, se amandma v končni fazi sprejme s tričetrtinsko 
večino glasov pogodbenic, ki so prisotne in glasujejo. Sprejeti 
amandma sekretariat sporoči depozitarju, ki ga razpošlje 
v sprejem vsem pogodbenicam. 

4. Listine o sprejemu amandmaja so deponirane pri depozi- 
tarju. Amandma sprejet v skladu s tretjim odstavkom tega 
člena, začne veljati za tiste pogodbenice, ki so ga sprejele, 
devetdeseti dan od dne, ko je depozitar prejel listino o spre- 
jemu vsaj od treh četrtin pogodbenic konvencije. 

5. Za vse druge pogodbenice začne amandma veljati devet- 
deseti dan od dne, ko pogodbenica deponira pri depozitarju 
svojo listino o sprejemu tega amandmaja. 

6. Za namene tega člena pomeni »pogodbenice, ki so pri- 
sotne in glasujejo« pogodbenice, ki so prisotne in glasujejo 
za ali proti. 

16. člen 

SPREJEMANJE IN DOPOLNJEVANJE ANEKSOV 
H KONVENCIJI 

1. Aneksi h konvenciji so njen sestavni del in če ni izrecno 
drugače določeno, je sklicevanje na konvencijo obenem tudi 
sklicevanje na njene anekse. Ne glede na določbe v točki (b) 
drugega odstavka in v sedmem odstavku 14. člena so ti aneksi 
omejeni na sezname, obrazce in drugo opisno gradivo znan- 
stvene, tehnične, postopkovne ali upravne narave. 

2. Aneksi h konvenciji se predlagajo in sprejmejo v skladu 
s postopki iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 15. člena. 

3. Aneks, sprejet v skladu z drugim odstavkom tega člena, 
začne veljati za vse pogodbenice konvencije šest mesecev od 
dne, ko jih depozitar obvesti o sprejemu aneksa, razen za tiste 
pogodbenice, ki v tem roku pisno obvestijo depozitarja o tem, 
da aneksa ne sprejemajo. Za pogodbenice, ki svojo notifika- 
cijo o nesprejetju prekličejo, začne aneks veljati devetdeseti 
dan po tem. ko depozitar prejme preklic notifikacije o nespre- 
jetju 

4. Amandmaji k aneksom h konvenciji so predlagani, sprejeti 
in začnejo veljati po enakem postopku, kot velja za predlaga- 
nje, sprejem in začetek veljavnosti aneksov h konvenciji, 
v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega člena. 

5. Če je za sprejem aneksa ali amandmaja k aneksu potreben 
amandma h konvenciji, tak aneks ali amandma k aneksu ne 
začne veljati, dokler ne začne veljati tudi amandtna h konven- 
ciji. 

17. člen 

PROTOKOLI 

1. Konferenca pogodbenic lahko na katerem koli rednem 
zasedanju sprejme protokole h konvenciji. 

2. Besedilo katerega koli predlaganega protokola sekretariat 
predloži pogodbenicam najkasneje šest mesecev pred takš- 
nim zasedanjem. 

3. Pogoji za začetek veljavnosti katerega koli protokola so 
določeni v tem protokolu. 

4. Samo pogodbenice konvencije so lahko pogodbenice pro- 
tokola. 

5. Odločitve iz posameznega protokola lahko sprejemajo 
samo pogodbenice tega protokola. 

18. člen 

PRAVICA DO GLASOVANJA 

1. Vsaka pogodbenica konvencije ima en glas, razen izjeme 
iz drugega odstavka tega člena. 

2. Regionalna organizacija za gospodarsko povezovanje 
lahkc\ o zadevah v svoji pristojnosti uveljavlja pravico do 
glasovanja s številom glasov, ki je enako številu njenih držav 
članic, ki so pogodbenice konvencije. Takšna organizacija ne 
more uveljavljati svoje pravice do glasovanja, če katera koli 
njena država članica uveljavlja svojo pravico, in obratno. 

19. člen 

DEPOZITAR 

Depozitar konvencije in protokolov, sprejetih v skladu s 17. 
členom, je generalni sekretar združenih narodov. 

20. člen 

PODPIS 

Ta konvencija je na voljo za podpis državam članicam Združe- 
nih narodov ali katere koli njenih specializiranih agencij ali 
pogodbenicam Statuta Meddržavnega sodišča ali regional- 
nim organizacijam za gospodarsko povezovanje v Riu de 
Janeiru med Konferenco Združenih narodov o okolju in raz- 
voju in kasneje na sedežu Združenih narodov v New Yorku od 
20. junija 1992 do 19. junija 1993. 

21. člen 

ZAČASNA UREDITEV 

1. Naloge sekretariata iz 8. člena opravlja do konca prvega 
zasedanja Konference pogodbenic začasno sekretariat, ki ga 
je ustanovila Generalna skupščina Združenih narodov s svojo 
resolucijo 45/212 z dne 21. decembra 1990. 

2. Vodja začasnega sekretariata iz prejšnjega odstavka tesno 
sodeluje z Medvladno skupino strokovnjakov za spremembo 
podnebja, da se skupina lahko odzove potrebi po objektivnem 
znanstvenem in tehničnem svetovanju. Posvetuje se lahko 
tudi z drugimi ustreznimi znanstvenimi telesi. 
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3. Globalni sklad za okolje Programa Združenih narodov za 
razvoj. Program Združenih narodov za okolje ter Mednarodna 
banka za obnovo in razvoj sestavljajo mednarodni subjekt, ki 
mu je začasno zaupano upravljanje finančnega mehanizma iz 
11. člena. Glede na to naj se Globalni sklad za okolje ustrezno 
reorganizira, članstvo v njem pa naj postane univerzalno, da 
bo lahko izpolnjeval zahteve iz 11. člena. 

22. člen 

RATIFIKACIJA, SPREJEM, ODOBRITEV ALI PRISTOP 

1. Konvencijo morajo države in regionalne organizacije za 
gospodarsko povezovanje ratificirati, sprejeti, odobriti ali 
k njej pristopiti. Pristop je mogoč od naslednjega dne po 
datumu, ko je končano podpisovanje konvencije. Listine 
o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu se deponirajo pri 
depozitarju. 

2. Če postane pogodbenica konvencije regionalna organiza- 
cija za gospodarsko povezovanje, ne da bi bila pogodbenica 
katera od njenih držav članic, veljajo zanjo vse obveznosti iz 
konvencije. V primeru teh organizacij, katerih eria ali več 
držav članic so pogodbenice konvencije, se organizacija in 
njene države članice odločijo o svojih odgovornostih za izpol- 
njevanje obveznosti iz konvencije. V takšnih primerih organi- 
zacija in njene države članice ne morejo hkrati uresničevati 
pravic iz konvencije. 

3. V svojih listinah o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pri- 
stopu regionalne organizacije za gospodarsko povezovanje 
izjavijo, kakšen je obseg njihovih pristojnosti v zadevah, ki jih 
ureja konvencija. Te organizacije so tudi dolžne obvestiti 
depozitarja, ki nato obvesti pogodbenice o vsaki pomemb- 
nejši spremembi obsega njihovih pristojnosti. 

23. člen 

ZAČETEK VELJAVNOSTI 

1. Konvencija začne veljati devetdeseti dan po deponiranju 
petdesete listine o ratifikaciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu. 
2. Za vsako državo ali regionalno organizacijo za gospodar- 
sko povezovanje, ki ratificira, sprejme ali odobri konvencijo 
ali pristopi k njej po deponiranju petdesete listine o ratifika- 
ciji, sprejemu, odobritvi ali pristopu, začne konvencija veljati 
devetdeseti dan po datumu deponiranja listine o ratifikaciji, 
sprejemu, odobritvi ali pristopu te države ali regionalne orga- 
nizacije za gospodarsko povezovanje. 

3. Za namene prvega in drugega odstavka tega člena se 
noben instrument, ki ga deponira regionalna organizacija za 
gospodarsko povezovanje, ne šteje kot dodan k tistim, ki jih 
deponirajo države članice organizacije. 

24. člen 

PRIDRŽKI 

H konvenciji niso dopustni nobeni pridržki. 

25. člen 

ODPOVED 

1. Kadar koli po treh letih od dne, ko je za pogodbenico 
konvencija začela veljati, jo lahko ta pogodbenica odpove 
s pisno notifikacijo depozitarju. 

2. Vsaka taka odpoved začne veljati po poteku enega leta od 
dne prejema pisne notitikacije o odpovedi pri depozitarju ali 
na kasnejši datum, ki je lahko naveden v notifikaciji o odpo- 
vedi. 

3. Za vsako pogodbenico, ki odpove konvencijo se šteje, da 
odpove tudi vse protokole, katerih pogodbenica je1. 

26. člen 

VERODOSTOJNA BESEDILA 

Izvirnik te konvencije z verodostojnimi besedili v arabskem, 
kitajskem, angleškem, francoskem, ruskem in španskem 
jeziku je deponiran pri generalnem sekretarju Združenih na- 
roodov. 

V POTRDITEV TEGA so podpisani, ki so bili za to pravilno 
pooblaščeni, podpisali to konvencijo. 

Sestavljeno v New Yorku devetega maja tisoč devetsto dvain- 
devetdeset. 

ANEKSU 

Avstralija 
Avstrija 
Belorusija" 
Belgija 
Bolgarija"' 
Kanada 
Češkoslovaška" 
Danska 
Evropska gospodarska skupnost 
F.stonijaaiu2/ 
Finska 
Francija 
Nemčija 
Grčija 
Madžarska"' 
Islandija 
Irska 
Italija 
Japonska 
Latvija"' 
Litva3' 
Luksemburg 
Nizozemska 
Nova Zelandija 
Norveška 
Poljska8' 
Portugalska 
Romunija"' 
Ruska federacija1" 
Španija 
Švedska 
Švica 
Turčija 
Ukrajina" 
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 
Združene države Amerike 

" Države, ki so na prehodu v tržno gospodarstvo. 

ANEKSU 

Avstralija 
Avstrija 
Belgija 
Kanada 
Danska 
Evropska gospodarska skupnost 
Finska 
Francija 
Nemčija 
Grčija 
Islandija 
Irska 
Italija 
Japonska 
Luksemburg 
Nizozemska 
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Nova Zelandija 
Norveška 
Portugalska 
Španija 
Švedska 
Švica 
Turčija 
Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske 
Združene države Amerike 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za okolje in prostor 
v sodelovanju z Ministrstvom za promet in zveze, Ministr- 
stvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvom 
za gospodarske dejavnosti. 

4. člen 
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 

13. junija 1992 je na t.i. Svetovnem vrhu v Riu de Janeiru več 
kot 150 držav podpisalo Okvirno konvencijo Združenih naro- 
dov o spremembi podnebja. Med njimi je bila tudi Slovenija. 
Gre za konvencijo, ki jo je v kratkem času ratificiralo zelo 
veliko držav. Do 7. aprila 1995 jo je ratificiralo 127 držav. 
Velajti je začela 21. marca 1994, devetdeseti dan po deponira- 
nju petdesete listine o ratifikaciji. 

Konvencija o spremembi podnebja je nastala kot posledica 
ugotovitev, da lahko zaradi naraščajoče emisije toplogrednih 
plinov <C02, CHt (metan), N20 in drugih) pride do segrevanja 
zemeljskega ozračja in površja, kar škodljivo vpliva na ljudi in 
celoten ekosistem. Da bi to preprečili oz. omejili, so s konven- 
cijo predvideli zmanjšanje emisije. 

Veliko večino emisij toplogrednih plinov predstavljata C02 in 
CH4, bistveno manj N?0, drugi pa so v primerjavi z njimi skoraj 
zanemarljivi. Po sprejeti metodologiji se izražajo emisije vseh 
naštetih toplogrednih plinov v ekvivalentu C02, pri čemer 
moramo v ta namen količine CHt pomnožiti z 21, količine N20 
pa z 290. 

Tabela 1 prikazuje emisije plinov C02 in CHt v Sloveniji v letu 
1990 po posameznih virih v 1000 t. 

Tabela 1 

CO, CH4 

Elektroenergetika 6100 0.8 
Industrija 2700 0.2 
Široka potrošnja 1500 1.1 
Mobilni viri 2900 
Premogovniki 47.3 
Odpadki 32.4 
Skupaj 13200 81.8 
Vir: HMZ RS 

Tabela 2 pa prikazuje skupne emisije C02 v Sloveniji po letih, 
prav tako v 1000 t. 

Tabela 2 

Leto Skupna emisija C02 

1988 13900 
1989 13700 
1990 13200 
1991 12200 
1992 12500 
1993 12700 
Vir: HMZ RS 

Kot vidimo, se je emisija C02 v Sloveniji v letu 1991 zmanjšala 
za 1 milijon ton glede na prejšnje leto, nato pa se je začela 
postopoma večati. Emisija v letu 1990 je bila torej še znatno 
nad minimalno emisijo v zadnjih 6 letih, zato menimo, da jeza 
nas s tega vidika sprejemljivo izhodišče za ustalitev emisij na 
raven iz leta 1990. 

Za metan (CH4) tabela 2 še ni narejena, iz tabele 1 pa vidimo, 
da ga največ prihaja iz rudnikov, nekoliko manj pa iz komu- 
nalnih odpadkov. Ugotovimo torej lahko, da bi se emisija 

metana močno zmanjšala z zaprtjem kakšnega nerentabil- 
nega rudnika ter s sodobnejšim ravnanjem z odpadki. 

Ukrepe za ustalitev antropogenih emisij C02 v letu 2000 na 
raven iz leta 1990 bodo morali predlagati resor ji, ki jih to 
neposredno zadeva, in jih med seboj uskladiti. Tu lahko 
navedemo nekaj ukrepov, ki bi zmanjšali emisijo C02: 

uvedba energijsko učinkovitejših proizvodnih procesov, učin- 
kovitejši pogon prevoznih sredstev, zamenjava premoga 
z zemeljskim plinom, uvajanje alternativnih, čistih virov ener- 
gije, kot so geotermalna energija, energija vetra in sonca itd. 

Konvencija obvezuje države iz aneksa 1, t.j. razvite države in 
države na prehodu v tržno gospodarstvo, ki so jo ali jo bodo 
ratificirale, da pripravijo seznam antropogenih emisij in pono- 
rov toplogrednih plinov, ki jih ne nadzira Montrealski proto- 
kol, ter ukrepe za ustalitev emisij ter plinov do leta 2000 na 
raven iz leta 1990. Tako zmanjšanje emisij je temeljni cilj 
konvencije. Za doseganje tega cilja je v konvenciji predvidena 
tudi možnost sodelovanja med razvitimi in drugimi pogodbe- 
nicami konvencije. 
Slovenija še ni vključena v noben aneks h konvenciji. Ko se 
bomo odločili za vljučitev v aneks, moramo o tem obvestiti 
depozitarja, generalnega sekretarja Združenih narodov bodisi 
hkrati ob izročitvi listine o ratifikaciji ali pa kakor koli kasneje. 

Obveznost, ki jo z ratifikacijo konvencije prevzamemo, je 
posredovati Konferenci pogodbenic po sekretariatu sporočilo 
o državnem seznamu antropogenih emisij in odstranjevanj 
toplogrednih plinov po ponorih po metodologiji, ki jo odobri 
Konferenca pogodbenic. Te obveznosti je treba izpolniti 
v šestih mesecih od dne, ko se bomo odločili, da se vključimo 
v aneks I. 
Hidrometeorološki zavod Republike Slovenije v okviru svo- 
jega delovnega področja že ima oziroma pripravlja sezname 
in podatke, ki jih zahteva konvencija. Predlog ukrepov v smi- 
slu izvajanja konvencije (državni programi in politike) pa bi 
morali biti pripravljeni skupaj z resor ji, ki se jih konvencija tiče 
(promet in zveze, energetika, kmetijstvo, industrija...). 
Ukrepe bo treba finančno ovrednotiti in se na podlagi tega 
odločiti, v kateri aneks se bomo vključili. 
Konvencija izrecno določa, da je treba pri izvajanju ukrepov, 
ki jih le ta predvideva, upoštevati stopnjo razvitosti posa- 
mezne države, predvsem gospodarske obremenitve držav 
v razvoju. V konvenciji je zapisano dosledno upoštevanje 
določila, da imata trajnostni družbenogospodarski razvoj ter 
odprava revščine prednost pred drugimi ukrepi v smislu ciljev 
konvencije. Finančna bremena, ki pomenijo izboljšavo tehno- 
logij za preprečevanje spremembe podnebja, se morajo 
porazdeliti predvsem med razvite države pogodbenice. Te se 
bodo zavzemale za omogočanje in financiranje prenosa ali 
dostopa do okolju prijaznih tehnologij, znanja in izkušenj. 

Močan poudarek je na izobraževanju, usposabljanju in javni 
ozaveščenosti o spremembi podnebja in njenih učinkih. 

Pri izvajanju konvencije (finančni mehanizem) dejavno sode- 
lujejo tudi nekatere druge organizacije v okviru Združenih 
narodov, n. pr. UNEP, UNDP, GEF (Global Environment Faci- 
lity); slednja je iz svojega proračuna namenila za obdobje 
1994-97 za projekte v zvezi s Konvencijo o spremembi pod- 
nebja pribl. 800 milijonov USD. 
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Izdaja Državni zbor RepoHifce-Slovenije Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije. Ljubljana. Subićeva-«, letefon (061) 12 61-222 - Tisk: DP Delo - Tisk časopisov 
in revij po.. Dunajska 5, Ljubljana - Cena Izvoda 250 tolarjev (brez poštnine) - Letna narotnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. - Žiro račun: Državni zbor 
Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telelon (061) 1761-215 ali 12 61-222 (215), številka taksa: (061) 12 58-173. 
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