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Predlog zakona o 

ODPISU ODLOŽENIH DAVKOV IN 

PRISPEVKOV (ZOODP) 

- EPA 451 - II - hitri postopek 

Poslanci Državnega zbora 

V skladu s 174. členom Poslovnika državnega zbora Republike 
Slovenije (Ur.l. RS, št. 40/93 in 80/94) vlagajo podpisani poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O ODPISU ODLOŽENIH DAVKOV IN 
PRISPEVKOV, 

ki naj bi ga Državni zbor Republike Slovenije obravnaval in 
sprejel po hitrem postopku. 

Branko Jane, l.r. 
Miran Jerič, l.r. 

Rudolf Moge, l.r. 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA 
SPREJEM 

V skladu z zakonom o poravnavi odloženih davkov in prispevkov 
(Uradni list RS št. 68/94) naj bi se davki in prispevki, kateri so bili 
odloženi pravnim osebam na podlagi sklepa Vlade Republike 
Slovenije št. 422-04/90-2/35-8) z dne 24. septembra 1992 
poravnavali v 36 enakih mesečnih obrokih, katerih prvi obrok 
zapade v plačilo 25. septembra 1996, vsak naslednji pa 25. dan v 
mesecu. Za obveznosti po tem zakonu so se šteli neporavnani 
davki in prispevki ter zamudne obresti, obračunane do uveljavitve 
tega zakona. 

Z navedenim sklepom Vlade Republike Slovenije so bile odložene 
obveznosti naslednjim pravnim osebam: 

Avtomontača Bus, Almira Radovljica, Avtoprevoz Dravograd, 
Bolnica Trbovlje, Hidromontaža Maribor, Klima Celje, Litostroj (PPO, 
Viličarji, Holding, VZE, Industrijska oprema, Črpalke, Turbine, 
Varnost, Ulitki (vsi odloženi davki so bili že plačani), Libela Celje, 
Lama Dekani, Rudnik rjavega premoga. SGP Konstruktor Maribor, 
TAM Maribor, Štajerska pivovarna Maribor, Unitas Ljubljana, 
Zdravstveni dom Ljubljana, Železarna Jesenice, Železarna Štore 
(Jeklo, Holding, Livarna, Valji, Vzdrževanje), Železarna Ravne. 

Prav tako je bilo v skladu z zakonom o poravnavanju odloženih 

davkov In prispevkov za podjetja, ki so družbeni kapital prenesla 
na Sklad Republike Slovenije za razvoj (Uradni list RS, št. 7/93 in 
69/94) določeno, da plačilo dospelih in neporavnanih obveznosti 
iz naslova davkov in prispevkov na dan 31.11.1992 poravnavajo 
v 36 mesečnih obrokih, začenši s 26.12. 1996. 

Nad številnimi podjetji, katerim so bili v skladu z zakonom oziroma 
sklepom Vlade Republike Slovenije odloženi davki in prispevki so 
bili že v mnogih podjetjih uvedeni stečajni postopki, za večino 
ostalih podjetij pa zaradi motenj v poslovanju velja, da le-ta niso 
sposobna izpolniti odloženih obveznosti, skupaj z vsemi 
zamudnimi obrestmi in stroški. 

Pri poslovanju določenih podjetij se ugotavlja: 

- da se gospodarsko stanje ni izboljšalo, oziroma se gospodarske 
razmere niso bistveno spremenile od takrat, ko so bili davki in 
prispevki odloženi; 

- v določenih podjetjih je danes stanje bistveno slabše(nekaterim 
že grozi stečaj) in niso sposobni odplačati bremen preteklosti, 
zlasti zaradi zmanjšanega obsega poslovanja: 

- število zaposlenih v teh podjetjih se je v štirih letih zmanjšalo 
(naprimer pri Skladovih podjetjih z 10.068 na 3867) tako, da bi 
morali preostali delavci plačati za vse nekdanje zaposlene, 
katerih je bilo skoraj trikrat več; 
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-to breme plačevanja bi vplivalo na poslabšanje poslovnega stanja, 
ogrozilo pa bi tudi zaposlenost preostalih delavcev in tako izničilo 
vse dosedanje napore in ukrepe reševanja teh podjetij. 

Predlagatelji menimo, da je potrebno s plačilom dospelih in 
neplačanih obrokov, ki niso bili plačani v roku dospetja, sprejeti 
določene ukrepe, s katerimi bi olajšali likvidnostni položaj zgoraj 
navedenih pravnih oseb. 

Za realizacijo navedenega ukrepa je potreben sprejem ustreznega 
zakona, ki bi uredil odpis dospelih in neplačanih davkov in 
prispevkov. 

Glede na to, da gre v obravnavanem primeru tudi za odlog 
prispevkov za pokojninsko ter invalidsko zavarovanje ter 
prispevke za zdravstveno zavarovanje navedenih pravnih oseb, 
je potrebno enako ravnanje tudi glede odloženih prispevkov, kot 
so predlagani za odpis davkov. 

2.CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Namen zakona je odpis odloženih davkov in prispevkov podjetij, 
ki niso sposobna poravnati svojih obveznosti vsled motenj v 
poslovanju in zmanjšanju števila zaposlenih. Breme plačevanja bi 
vplivalo še na nadaljnje poslabšanje poslovnega stanja ter ogrozilo 
zaposlenost preostalih delavcev in hkrati izničilo vse dosedanje 
ukrepe pri reševanju poslovanja teh podjetij. 

Nekatera podjetja, za katere je veljal odlog davkov in prispevkov, 
so v postopku izvajanja sanacijskih programov že izvedla različne 
ukrepe; tako v smislu programskega, trčnega kot finančnega 
prestrukturiranja, niso pa uspela poravnati obveznosti, ki so 
predmet tega zakona. Zato bi odpis navedenih obveznosti pomenil 
razbremenitev bremen preteklosti ob upoštevanju dejstva, da se 
gospodarske razmere niso bistveno spremenile od takrat, ko so 
bili davki in prispevki odloženi. 

3. FINANČNE POSLEDICE ZAKONA 

Izvajanje predlaganega zakona ne bo zahtevalo dodatnih 
sredstev iz proračuna republike Slovenije, pomenilo pa bo izpad 
prihodkov proračuna za znesek odpisanih davkov. 

BESEDILO ČLENOV 

1.člen 

Davki in prispevki, katerih plačilo je bilo odloženo pravnim osebam 
na podlagi zakona o poravnavi odločenih davkov in prispevkov 
(Uradni list RS št. 68/94) in zakona o poravnavanju odloženih 
davkov in prispevkov za podjetja, ki so družbeni kapital prenesla 
na Sklad Republike Slovenije za razvoj (Uradni list RS št. 7/93 in 
69/94) in jih pravne osebe niso poravnale do dneva uveljavitve 
tega zakona se odpišejo na način določen s tem zakonom. 

2.£len 

Za obveznosti iz prejšnjega člena se štejejo neporavnani davki in 
prispevki ter zamudne obresti, obračunane od dneva uveljavitve 
tega zakona. 

3.člen 

Obveznosti na dan uveljavitve tega zakona ugotovi Davčna 
uprava republike Slovenije. 

4.člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

Ekonomske razmere po osamosvojitveni vojni so bile v dobršnem 
delu slovenskega gospodarstva tako slabe, da niso omogočale 
normalnega delovanja. S sprejemom Zakona o poravnavanju 
določenih davkov in prispevkov za podjetja, ki so družbeni kapital 
prenesla na Sklad za razvoj (Uradni list RS št. 7/93 in 69/94) in 
sklepa Vlade RS št. 422-04/90-2/35-8 z dne 24.9. 1992 so bili 
uvedeni določeni ukrepi za razbremenitev gospodarstva. 

V tem obdobju se je število zaposlenih v teh podjetjih bistveno 
zmanjšalo, ekonomski položaj pa se ni bistveno izboljšal. 
Nasprotno, večina podjetij je v blokadi oziroma pred stečajem, 
breme preloženih davkov in prispevkov pa je padlo na manjše 
število zaposlenih. Sprejem predlaganega zakona po hitrem 
postopku bo preprečil nadaljno verigo stečajev in s tem povečanje 
števila brezposelnih. 

poročevalec, št. 28 4 24. april 1998 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZAPOSLOVANJU IN 

ZAVAROVANJU ZA PRIMER 

BREZPOSELNOSTI (ZZZPB-D) 

- EPA 272 - II - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 53. seji dne 12/3-1998 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ZAPOSLOVANJU IN ZAVAROVANJU ZA PRIMER 
BREZPOSELNOSTI, 

ki ga pošilja v drugo obravnavo na podlagi stališč in sklepov 19. 
izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije z dne 29/1- 
1998 in 187. člena poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije. 

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike 
Slovenije k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
- druga obravnava. 

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

- mag. Anton ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve, 
- mag. Zdenka KOVAČ, državna sekretarka v Ministrstvu za 

delo, družino in socialne zadeve, 
- Vladimir DEJAN, državni podsekretar v Ministrstvu za delo, 

družino in socialne zadeve. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(Uradni list RS, št. 5/91, 17/91,12/92, 71/93, 2/94 in 38/94) se za 
4. členom dodata nova 4.a in 4.b člen, ki se glasita: 

"4.a člen 

Zavod in centri za socialno delo morajo medsebojno sodelovati 

pri vključevanju brezposelnih oseb v aktivnosti in ukrepe aktivne 
politike zaposlovanja in sodelovati s pristojnim davčnim organom 
in drugimi državnimi organi ter izmenjavati osebne in druge 
podatke, ki jih vodijo v svojih zbirkah podatkov in so potrebni za 
uresničevanje pravic in obveznosti brezposelnih oseb po tem 
zakonu. Zavod in centri za socialno delo lahko oblikujejo enotno 
bazo podatkov za uresničevanje pravic po tem zakonu In po 
predpisih o socialnem varstvu. 

Vrsto in način izmenjave podatkov iz prejšnjega odstavka določi 
minister, pristojen za delo. Vrsto in način izmenjave podatkov, ki 
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jih vodijo In zbirajo davčni organi, določi minister, pristojen za delo 
v soglasju z ministrom, pristojnim za finance. 

4.b člen 

Vključevanje brezposelnih oseb v programe aktivne politike 
zaposlovanja ima prednost pred zagotavljanjem denarnih 
prejemkov po tem zakonu. 

Zavod ali druga pooblaščena organizacija najkasneje v dveh 
mesecih po prijavi brezposelnosti pripravi zaposlitveni načrt, ki je 
podlaga za vključitev brezposelne osebe v program ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja. 

Delodajalci so dolžni omogočiti prisotnost predstavnikov zavoda 
ali druge pooblaščene organizacije v postopku izbire brezposelnih 
oseb za prosta delovna mesta." 

2. člen 

V drugem odstavku 6. člena se za besedo "dela" doda vejica in 
besedilo "posredovanja zaposlitve, izdelavo zaposlitvenega 
načrta in izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja". 

Tretji odstavek se črta. 

Četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek. V zadnji 
vrsti četrtega odstavka se črtajo besede "določenim kategorijam 
delavcev". 

3. člen 

15. člen se spremeni, tako da se glasi: 

" Za primer brezposelnosti se lahko zavarujejo: 
- samostojni podjetniki, osebe, ki samostojno, z lastnim delom, 

kot edini in glavni poklic opravljajo pridobitno dejavnost (v 
nadaljnjem besedilu: samozaposlene osebe) in osebe, ki so 
lastniki gospodarskih družb, če niso zavarovani na drugi podlagi, 

- slovenski državljani v delovnem razmerju z delodajalcem v tuji 
državi, ki po vrnitvi v domovino ne morejo uveljavljati pravic za 
primer brezposelnosti na drugi podlagi in 

- zakonci slovenskih državljanov, zaposlenih v tuji državi, če so 
bili pred odhodom v tujino v delovnem razmerju. 

Osebe iz prejšnjega odstavka imajo enake pravice kot 
zavarovanci iz prejšnjega člena tega zakona. 

Natančnejše pogoje, po katerih se lahko zavarujejo osebe iz 
prvega odstavka tega člena, ter osnovo in višino prispevka za to 
zavarovanje določi zavod ob predhodnem soglasju ministra, 
pristojnega za delo.". 

4. člen 

16. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Za brezposelno osebo se po tem zakonu šteje oseba, ki ni: 
- v delovnem razmerju, 
- samozaposlena oseba, 
- lastnik ali solastnik gospodarskih družb, v katerih je v zadnjem 

koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti pridobil letni 
dohodek, ki je višji od letnega zneska zajamčenega nadomestila 
plače, 

- lastnik, zakupnik, najemnik ali drug uporabnik kmetijskega ali 
gozdnega zemljišča s katastrskim dohodkom do višine, ki je 
določena kot podlaga za vključitev v obvezno pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, 

- upokojenec, študent, dijak ali vajenec, 

in je: 
- zmožna za delo, 
- prijavljena pri zavodu, 
- na razpolago za zaposlitev 
- aktivni iskalec zaposlitve. 

Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se za 
brezposelno osebo šteje oseba, ki je bila do nastopa 
brezposelnosti v delovnem razmerju in hkrati samozaposlena 
oseba, če njen mesečni dohodek, pridobljen iz statusa 
samozaposlene osebe v zadnjih 12 mesecih pred nastankom 
brezposelnosti ni presegal zajamčenega nadomestila plače. 

Za zavarovanca se po tem zakonu šteje brezposelna oseba, ki 
je bila pred nastankom brezposelnosti obvezno ali prostovoljno 
zavarovana za primer brezposelnosti in ima na tej podlagi pravico 
do denarnih prejemkov po tem zakonu.". 

5. člen 

Za 17. členom se doda novo podpoglavje z naslovom "Pogoji za 
pridobitev pravic iz zavarovanja" in novi 17.a, 17.b, 17. c, 17. č, 
17. d , 17. e, 17.f, 17.g in 17.h člen, ki se glasijo: 

"17.a člen 

Zavarovanec lahko uveljavi pravico do denarnega nadomestila, 
če: 
- je bil pred nastankom brezposelnosti zavarovan za primer 

brezposelnosti in 
- zanj ni na voljo ustrezne zaposlitve. 

Zavarovanec ohrani pravico do denarnega nadomestila, če: 
- je na razpolago za zaposlitev, 
- zanj ni na voljo ustrezne zaposlitve, 
- zanj ni na voljo primerne zaposlitve po polovici časa, v katerem 

je upravičen do denarnega nadomestila, 
- aktivno išče zaposlitev, 
- ni na voljo ustreznega programa aktivne politike zaposlovanja. 

17.b člen 

Brezposelna oseba je zmožna za delo, če je stara več kot 15 let 
in ne več, kot je po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno 
dobo ter izpolnjuje splošne zdravstvene pogoje. 

Pravice po tem zakonu ima tudi brezposelna oseba, ki je ob 
nastanku ali med brezposelnostjo bila ali postala nezmožna za 
delo iz zdravstvenih razlogov. 

17.c člen 

Brezposelna oseba je na razpolago za zaposlitev, če je dosegljiva 
zavodu vsak delovni dan 3 ure dnevno na naslovu prebivališča 
ali na naslovu, za katerega se dogovori z zavodom. Čas 
dosegljivosti določi zavod. 

Brezposelna oseba ima pravico biti odsotna zaradi osebnih 
razlogov ali zaradi drugega utemeljenega razloga do 18 delovnih 
dni v enem letu, o čemer se mora najmanj 8 dni pred pričetkom 
odsotnosti dogovoriti z zavodom, sicer se šteje, da ni na razpolago. 

V času vključitve v program aktivne politike zaposlovanja se 
šteje, da je brezposelna oseba na razpolago. Šteje se, da je 
brezposelna oseba na razpolago tudi v času, ko je po napotilu ali 
s soglasjem zavoda odsotna zaradi opravljanja ustreznega ali 
primernega začasnega ali občasnega dela ali iskanja zaposlitve. 
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17.Č člen 

Ustrezna zaposlitev po tem zakonu je zaposlitev: 

- z delovnim razmerjem za nedoločen ali določen čas, 
- ki ustreza razvrstitvi delovnega mesta v tarifni razred ustrezne 

kolektivne pogodbe, na katerega je bila oseba razporejena večino 
časa zadnjih 12 mesecev pred nastankom brezposelnosti, 

- ki ustreza stopnji in vrsti dokončane poklicne izobrazbe 
brezposelne osebe, ki išče zaposlitev prvič ali po prekinitvi 
zaposlitve za najmanj 2 leti, 

- na delovnem mestu, ki je oddaljeno od kraja prebivanja 
brezposelne osebe do delovnega mesta do eno uro vožnje v 
eno smer z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim 
prevozom delodajalca. 

Skupni čas odsotnosti brezposelne osebe z doma zaradi dela in 
prevoza na delo ne sme trajati več kot 11 ur. 

17.d člen 

Primerna zaposlitev po tem zakonu je zaposlitev, pri kateri so 
izpolnjeni pogoji iz prve alinee prvega odstavka prejšnjega člena, 
in ki ustreza razvrstitvi delovnega mesta do ene stopnje nižjega 
tarifnega razreda ustrezne kolektivne pogodbe, na katerega je 
bila oseba razporejena večino časa zadnjih 12 mesecev pred 
nastankom brezposelnosti. 

Primerna je tudi zaposlitev iz prejšnjega člena, ki je toliko oddaljena 
od kraja prebivanja brezposelne osebe, da je potreben prevoz do 
delovnega mesta do eno uro in pol vožnje z javnim prevoznim 
sredstvom ali z organiziranim prevozom delodajalca v eno smer 
ali če ji je zagotovljeno bivanje v drugem kraju. 

Za brezposelno osebo, ki živi sama v skupnem gospodinjstvu z 
otrokom, starim do 15 let, je primerna oddaljenost do ene ure 
vožnje na delo z javnim prevoznim sredstvom ali z organiziranim 
prevozom delodajalca od kraja prebivanja do delovnega mesta v 
eno smer. 
Skupni čas odsotnosti brezposelne osebe z doma zaradi dela in 
prevoza na delo ne sme trajati več kot 11 ur. 

Brezposelni osebi se lahko ponudi primerna zaposlitev po polovici 
časa, v katerem je upravičena do denarnega nadomestila, in če 
ni brezposelnih oseb, za katere bi bila taka zaposlitev ustrezna. 

Brezposelni osebi, ki je sprejela primerno zaposlitev in je v 18 
mesecih po sprejemu primerne zaposlitve ponovno postala 
brezposelna oseba, se ponudi zaposlitev, ki je bila ustrezna pred 
sprejemom primerne zaposlitve. Če to ni možno, se ji lahko po 
polovici časa, v katerem je upravičena do denarnega nadomestila, 
ponudi zaposlitev, ki je bila primerna preden je ponovno postala 
brezposelna oseba. 

17.e člen 

Oddaljenost dela od kraja prebivališča brezposelne osebe ne 
vpliva na določitev ustrezne ali primerne zaposlitve, če se pretežni 
del dejavnosti opravlja zunaj poslovnih prostorov delodajalca (npr.: 
gradbeništvo, promet in zveze, montažna dela), ali če gre za 
tehnološko povezano dejavnost, ki se opravlja zunaj sedeža 
delodajalca. 

17.f člen 

Če razvrstitev delovnega mesta v tarifni razred ustrezne 
kolektivne pogodbe ni razvidna iz pogodbe o zaposlitvi, določi 
razvrstitev v tarifni razred zavod ob upoštevanju določil ustrezne 
kolektivne pogodbe in glede na delovno mesto, na katerega je 

bila brezposelna oseba razporejena večino časa zadnjih 12 
mesecev pred nastankom brezposelnosti. 

17.g člen 

Aktivno iskanje zaposlitve po tem zakonu obsega : 

- pismene prijave na objavljeno ustrezno zaposlitev, po štirih 
mesecih brezposelnosti pa na primerno zaposlitev, 

- prijavo pri izvajalcih posredovanja dela in zaposlitve, ki iščejo 
delavce v kraju prebivanja brezposelne osebe ali v drugem 
kraju, ki je od kraja prebivanja brezposelne osebe oddaljen do 
dve uri vožnje z javnim prevoznim sredstvom v eno smer. 

Brezposelna oseba ni dolžna aktivno iskati zaposlitve v času, ko 
je vključena v programe aktivne politike zaposlovanja, razen če 
je to drugače določeno v zaposlitvenem načrtu. 

Brezposelna oseba mora predložiti zavodu dokazila o aktivnem 
iskanju zaposlitve najmanj enkrat mesečno za pretekli mesec. 

Zavod lahko kadarkoli zahteva od zavarovanca, ki prejema 
denarno nadomestilo dokazila o aktivnem iskanju zaposlitve. 

17.h člen 

Natančnejša pravila kdaj se šteje, da je brezposelna oseba na 
razpolago, za določanje ustrezne in primerne zaposlitve, kaj se 
šteje za aktivno iskanje dela ter natančnejše kriterije, način in čas 
prenehanja pravice do denarnih prejemkov, določi minister, 
pristojen za delo." 

6. člen 

18. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pravico do denarnega nadomestila lahko ob izpolnjevanju 
splošnih pogojev iz 17.a člena tega zakona uveljavi zavarovanec, 
katerega delovno razmerje pred prenehanjem pri enem ali več 
delodajalcih je trajalo vsaj 12 mesecev v zadnjih 18 mesecih." 

Zavarovanec, ki je po pogodbi o zaposlitvi za določen čas opravljal 
sezonsko delo, ima pravico do denarnega nadomestila, če ima 
po preračunu ur v delovne dni s polnim delovnim časom najmanj 
12 mesecev zavarovalne dobe v zadnjih 18 mesecih pred 
nastankom brezposelnosti." 

7. člen 

V prvom odstavku 19. člena se črta dvanajsta alinea. 

V zadnji alinei se pika nadomesti z vejico in se dodata dve novi 
' alinei, ki se glasita: 

zaradi neopravljenega pripravniškega izpita, če je bil ta 
predpisan, 

- zaradi nastopa prestajanja zaporne kazni nad šest mesecev." 
Drugi odstavek 19. člena se črta. 

in 
Tretji odstavek 19. člena se spremeni tako, da se glasi: 

J. 
"V primeru prenehanja delovnega razmerja iz prve alihee prvega 
odstavka tega člena lahko zavarovanec uveljavi pravico do 
denarnega nadomestila, če je do prenehanja prišlo zaradi 
zaposlitve delavčevega zakonca ali osebe, ki je po predpisih o 
zakonski zvezi izenačena z zakonsko zvezo, v drugem kraju, ki 
je od kraja prebivanja zavarovanca oddaljen več kot eno uro in 
pol vožnje v eno smer z javnim prevoznim sredstvom." 
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8. člen 10. člen 

Za 19. členom se dodajo novi 19.a, 19.b in 19.c člen, ki se glasijo: 

"19. a člen 

Zavarovanec lahko uveljavi pravico do denarnega nadomestila, 
če prekine oziroma razveže delovno razmerje v primeru, ko 
inšpektor za delo na njegov predlog predhodno ugotovi kršitev 
predpisov oziroma kolektivnih pogodb, ker delodajalec delavcem 
ni izplačeval plač 3 ali več mesecev zaporedoma ali najmanj 9 
mesecev v zadnjem letu. 

Prekinitev delovnega razmerja iz prejšnjega odstavka je mogoča 
le v primeru, ko ni mogoče izvesti postopka za ugotavljanje 
trajnega ali začasnega prenehanja potreb po delavcih po predpisih 
o delovnih razmerjih. 

Zavarovanec lahko prekine ali razveže delovno razmerje iz prvega 
odstavka tega člena, če delodajalec v enem mesecu po vročitvi 
odločbe inšpektorja za delo ni izplačal zaostalih plač. 

O predlogu zavarovanca in o svoji odločbi je inšpektor za delo 
dolžan nemudoma obvestiti zavod in pristojen center za socialno 
delo. Inšpektor za delo je v svoji odločbi dolžan opozoriti na roke, 
v katerih je zavarovanec dolžan uveljaviti pravice iz zavarovanja 
za primer brezposelnosti. 

19.b člen 

Zavarovanec ne more uveljaviti pravic iz 19.a člena tega zakona, 
če odkloni ustrezno zaposlitev ali vključitev v program aktivne 
politike zaposlovanja, ki mu ga ponudi zavod na podlagi obvestila 
iz zadnjega odstavka prejšnjega člena. 

19.C člen 

V primeru prekinitve oziroma razveze delovnega razmerja iz 19.a 
člena tega zakona ima zavarovanec pravico do odpravnine pod 
pogoji, ki jih določajo predpisi o delovnih razmerjih za presežne 
delavce. 

Zavarovanec pridobi pravico do denarnega nadomestila na podlagi 
19.a člena tega zakona, ko prične postopek za izterjavo 
odpravnine in neizplačane plače, razen če do odpravnine ni 
upravičen. 

Zavod nudi zavarovancu brezplačno strokovno pomoč za 
pričetek postopka za izterjavo odpravnine oziroma neizplačane 
plače ali pa na podlagi njegovega pooblastila ter v njegovem imenu 
in na njegov račun sam prične postopek za izterjavo odpravnine 
oziroma neizplačane plače." 

9. člen 

20. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečna 
mesečna plača zavarovanca, ki jo je prejemal v 12 mesecih pred 
nastankom brezposelnosti. 

Če je zavarovanec prejemal nadomestilo plače v skladu s predpisi 
o delovnih razmerjih, zdravstvenem zavarovanju ali pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, ali če ni prejemal plače, se v osnovo 
za odmero denarnega nadomestila za brezposelnost upošteva 
osnovna plača, povečana za dodatek na delovno dobo, ki bi jo 
upravičenec prejel, če bi delal." 

Tretji odstavek 21. člena se spremeni, tako da glasi: 

"Denarno nadomestilo ne sme biti nižje od 100% zajamčene plače 
po zakonu, zmanjšane za davke in prispevke, ki se obračunavajo 
od zajamčene plače in ne višje od dvainpolkratnika tako določenega 
najnižjega nadomestila." 

11. člen 

25. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pravica do denarnega nadomestila lahko traja najdlje: 

- 3 mesece za zavarovanje od 1 do 5 let, 
- 6 mesecev za zavarovanje od 5 do 15 let, 
- 9 mesecev za zavarovanje od 15 do 25 let, 
- 12 mesecev za zavarovanje nad 25 let, 
- 18 mesecev za zavarovance, starejše od 50 let in za 

zavarovanje nad 25 let, 
- 24 mesecev za zavarovance, starejše od 55 let in za 

zavarovanje nad 25 let. 

12. člen 

Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi: 

"25.a člen 

Zavarovancu, ki mu je prenehala pravica do denarnega 
nadomestila, ker jo je v celoti izkoristil, se pri ponovnem 
uveljavljanju te pravice v čas zavarovanja ne všteva čas, ko je bil 
zaposlen pred zadnjim prejemanjem denarnega nadomestila in 
čas prejemanja denarnega nadomestila. 

Prejšnji odstavek ne velja za zavarovanca, ki je starejši od 50 let 
ter ima najmanj 25 let zavarovanja in njegova vključitev v programe 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja ni utemeljena. 

Zavarovanec, ki pravice do denarnega nadomestila ni v celoti 
izkoristil, lahko to pravico izkoristi v preostalem delu pri njenem 
ponovnem uveljavljanju. Če zavarovanec denarno nadomestilo 
ponovno uveljavlja v 24 mesecih po zadnjem prejemanju 
denarnega nadomestila, mu pripada denarno nadomestilo v višini 
zadnjega izplačanega denarnega nadomestila, sicer pa se 
denarno nadomestilo odmeri v skladu z 20. členom tega zakona." 

13. člen 

26. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zavarovancu, ki je državljan Republike Slovenije in zavarovancu, 
ki je tujec in ima dovoljenje za stalno prebivanje ter osebno delovno 
dovoljenje za nedoločen čas, in mu po izteku denarnega 
nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev manjka največ 3 
leta ter je brezposelna oseba, plačuje zavod prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Osnova za plačilo prispevka iz prejšnjega odstavka je zadnje 
denarno nadomestilo, ki ga je prejel zavarovanec in se usklajuje 
enako kot druge pravice po tem zakonu." 

14. člen 

Podpoglavje z naslovom "Izplačilo denarnega nadomestila v 
enkratnem znesku" in 27., 28., 29. in 30. člen se črtajo. 
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15. člen 

V 31. členu se črta drugi odstavek. 

Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi: 

"Zavarovanec ne more uveljavljati pravice do denarnega 
nadomestila po preteku 60 dni po prenehanju delovnega 
razmerja". 

16. člen 

32. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zavarovancu preneha pravica do denarnega nadomestila, če: 

- sklene pogodbo o zaposlitvi za delo s polnim delovnim časom, 
- postane samozaposlena oseba, 
- izpolni pogoje za pridobitev predčasne ali starostne ali invalidske 

pokojnine ali uveljavi pravico do družinske pokojnine, 
- dopolni starost, ki je po predpisih o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju pogoj za pridobitev pokojnine za najnižjo 
zavarovalno dobo, 

- se sam odjavi iz evidence brezposelnih oseb, 
- odkloni ustrezno zaposlitev, ali s svojim ravnanjem povzroči 

odklonitev zaposlitve s strani delodajalca ali odkloni ustrezno 
začasno ali občasno plačano delo, 

- odkloni neplačano začasno delo v primerih višje sile (poplava, 
potres in podobno), 

- odkloni vključitev v program aktivne politike zaposlovanja, 
- ne išče aktivno zaposlitve, 
- ni na razpolago, 
- je dal neresnične podatke o izpolnjevanju pogojev za pridobitev 

denarnega nadomestila, 
- nastopi prestajanje zaporne kazni 6 ali več mesecev, 
- krši obveznosti, sprejete z zaposlitvenim načrtom, ali pogodbo 

o vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja. 

Zavod mora o zavarovancu, ki mu je prenehala pravica do 
denarnega nadomestila ter o razlogih za to, obvestiti pristojni 
center za socialno delo." 

17. člen 

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

"32.a člen 

Denarno nadomestilo se za dobo 2 mesecev zniža za 50%, če 
zavarovanec odkloni primerno zaposlitev. 

Denarno nadomestilo se za dobo 2 mesecev zniža za 30%, če 
zavarovanec odkloni: 
- primerno začasno ali občasno plačano delo, 
- začasno ali občasno humanitarno ali drugo podobno neplačano 

primerno delo, ki traja največ 64 ur mesečno in ga organizira 
javni zavod ali v dogovoru z zavodom neprofitna nevladna 
organizacija. 

V primeru iz prejšnjih dveh odstavkov ne velja določba o višini 
najnižjega denarnega nadomestila. 

V primerih iz drugega odstavka tega člena je zavarovanec 
upravičen do prevoznih stroškov z javnim prevoznim sredstvom 
in do stroškov prehrane." 

18. člen 

33. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Pravica do denarnega nadomestila miruje v času: 

- služenja vojaškega roka ali opravljanja nadomestne civilne 
službe, 

- pripora in prestajanja zaporne kazni ali vzgojnega ali varstvenega 
ukrepa do 6 mesecev, 

- sklenitve delovnega razmerja za polni delovni čas in določen 
čas, krajši od 12 mesecev, 

- vključitve v izobraževalni program v skladu z 53. b členom tega 
zakona, 

- prejemanja denarnega nadomestila zaradi starševstva. 

Zavarovanec, ki se v primerih iz prejšnjega odstavka v 8 dneh po 
prenehanju razloga za mirovanje zglasi na zavodu, ima pravico 
do denarnega nadomestila za preostali čas upravičenosti do 
denarnega nadomestila." 

19. člen 

33. a člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zavarovanec, ki išče zaposlitev s polnim delovnim časom in 
sklene pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od polnega, 
vendar ne več kot polovico polnega delovnega časa, ima pravico 
do denarnega nadomestila za preostali čas upravičenosti do 
denarnega nadomestila". 

Za 33.a členom se doda nov 33.b člen, ki se glasi: 

"33.b člen 

Zavarovanec lahko pridobiva dodatne dohodke s soglasjem 
zavoda. Če je zavarovanec dodatne dohodke pridobival pred 
nastankom brezposelnosti in jih prejema tudi po nastanku 
brezposelnosti, mora o tem obvestiti zavod ob prijavi v register 
brezposelnih oseb. 

O vseh izplačanih dodatnih dohodkih mora zavarovanec obveščati 
zavod enkrat mesečno za pretekli mesec. 

Denarno nadomestilo se v primeru iz prvega in drugega odstavka 
tega člena zniža za 50% dodatnega dohodka v naslednjem 
mesecu po izplačilu dohodkov, razen če je dodatni dohodek nižji 
od 5.000 SIT. 

Zavarovancu, ki vzdržuje enega ali več otrok do 18. leta starosti 
oziroma otroke, ki se redno šolajo, se denarno nadomestilo za 
vsakega otroka poveča za 10% polnega zneska denarnega 
nadomestila, ki bi mu pripadalo, če ne bi ustvaril dodatnega 
dohodka, vendar največ do polnega zneska denarnega 
nadomestila. 

Dodatni dohodki, ki so bili izplačani za več mesecev, se razdelijo 
na toliko enakih delov, na kolikor mesecev se nanašajo in se v tej 
višini upoštevajo v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega 
člena v preostalem času prejemanja denarnega nadomestila. 

Zavod plačuje zavarovancu, ki je pridobil dodatne dohodke, 
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter za 
zdravstveno zavarovanje v nezmanjšanem obsegu. 

Zavarovancu, ki ne ravna v skladu s prvim odstavkom tega 
člena, preneha pravica do denarnega nadomestila in mora vrniti 
neupravičeno prejete zneske denarnega nadomestila ter povrniti 
drugo škodo, ki je nastala.". 

20. člen 

34. člen se črta. 
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21. člen 45.c člen 

V 35.a členu se dodajo novi peti, šesti, sedmi in osmi odstavek, ki 
se glasijo: 

"Zavod lahko zavrne dodelitev ali ukine denarno pomoč, če kljub 
izkazanemu nizkemu dohodku ni ogrožena socialna varnost 
zavarovanca in njegovih družinskih članov, s katerimi živi v 
skupnem gospodinjstvu, ker je premoženje zavarovanca in 
premoženje njegovih družinskih članov takšno, da bi mu lahko 
dajalo dohodke, ki bi skupaj z drugimi dohodki presegli cenzus iz 
drugega odstavka 35. člena tega zakona. 

V premoženje iz prejšnjega odstavka se ne šteje lastništvo delnic 
oziroma kapitalskih deležev gospodarskih družb ali zadrug do 
višine 2 milijona tolarjev, stanovanje ali stanovanjska hiša, ki služi 
kot prebivališče zavarovanca in njegovih družinskih članov, in 
kmetijskega ter gozdnega zemljišča s katastrskim dohodkom do 
višine, ki je določena kot podlaga za vključitev v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje po predpisih o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju. 

Zavod lahko kadarkoli zahteva, da zavarovanec predloži dokazila 
ter podatke, ki izkazujejo premoženjsko stanje oseb iz petega 
odstavka tega člena. Če zavarovanec zahtevanih dokazil ali 
podatkov v postavljenem roku, ki ne sme biti krajši kot 8 dni, ne 
predloži, se denarna pomoč ne dodeli ali se ukine. 

Minister, pristojen za delo določi katero premoženje se upošteva 
po petem odstavku tega člena ter enkrat letno uskladi z rastjo 
inflacije znesek delnic oziroma kapitalskih deležev gospodarskih 
družb ali zadrug iz drugega odstavka tega člena." 

22. člen 

37. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Denarna pomoč se izplačuje največ 15 mesecev. 

Brezposelni osebi, ki ji do upokojitve manjka največ tri leta, se 
denarna pomoč izplačuje do upokojitve. 

Določbe tega zakona, s katerimi je urejena pridobitev, ohranitev, 
mirovanje, znižanje in prenehanje denarnega nadomestila, se 
uporabljajo tudi za denarno pomoč." 

23. člen 

38. člen se črta. 

24. člen 

Prvi odstavek 44. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Brezposelna oseba ima pravico do povrnitve selitvenih stroškov, 
če so ti stroški povezani z zaposlitvijo v drugem kraju, in pravico 
do povrnitve prevoznih stroškov javnega prevoza zaradi iskanja 
zaposlitve v drugem kraju, kamor ga je napotil zavod ali s katerim 
je zavod predhodno soglašal. 

25. člen 

Za 45.a členom se doda novo podpoglavje z naslovom "Nadzor" 
in novi 45.b, 45.c, 45.Č, 45.d, 45.e in 45.f člen, ki se glasijo: 

"45.b člen 

Strokovni in upravni nadzor nad delom zavoda ter namembnostjo 
rabe sredstev izvaja ministrstvo, pristojno za delo. 

Zavod izvaja nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih 
oseb in drugih pogojev po tem zakonu. Za izvajanje tega nadzora 
zavod organizira notranjo organizacijsko enoto. 

Zavod lahko za izvajanje nadzora iz prejšnjega odstavka po 
predhodnem soglasju ministra, pristojnega za delo, pooblasti 
pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za izvajanje 
nadzora. 

45.Č člen 

Strokovni in upravni nadzor ter nadzor nad izpolnjevanjem 
obveznosti brezposelnih oseb in drugih pogojev po tem zakonu 
izvajajo pooblaščene osebe, ki morajo opraviti strokovni izpit. 

45.d člen 

Zaradi izvajanja nadzora nad izvajanjem tega zakona in 
uresničevanja pravic brezposelnih oseb in drugih pogojev po tem 
zakonu, lahko zavod pridobi in uporabi osebne podatke in podatke 
o dohodkih ter premoženju davčnih zavezancev iz davčnih 
registrov in davčnih evidenc, ki jih vodi davčni organ. 

Podatki iz prejšnjega odstavka se posredujejo na podlagi zahtevka 
zavoda pristojnemu davčnemu organu. 

Podatki iz prvega odstavka tega člena, ki jih pridobi zavod, se 
štejejo za davčno tajnost po predpisih o davčnem postopku in se 
varujejo trajno ter se ne smejo posredovati tretjim osebam. Osebe, 
ki so seznanjene s temi podatki, so jih dolžne varovati kot davčno 
tajnost in so odgovorne za kršenje tajnosti po predpisih o davčnem 
postopku in davčni službi ter za ravnanje v nasprotju s predpisi o 
varstvu osebnih podatkov. 

45.e člen 

Zavod mora o izvedenem nadzoru enkrat letno poročati Vladi 
Republike Slovenije. 

45.f člen 

Minister, pristojen za delo, določi metodologijo, oblike, postopek 
in način za izvajanja strokovnega in upravnega nadzora iz 45.b 
člena tega zakona, način in postopek izvajanja nadzora, pogoje 
za pravne in fizične osebe iz 45.c člena tega zakona ter predpiše 
program in način opravljanja strokovnega izpita iz 45.č člena 
tega zakona." 

26. člen 

Podnaslov "Sofinanciranje pravic delavcev, katerih delo postane 
nepotrebno zaradi operativnih razlogov" ter 46. in 47. člen se 
črtata. 

27. člen 

V 48. členu se dodata nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

"Kot nadomestitev dela stroškov za ohranjanje produktivnih 
delovnih mest se šteje tudi sofinanciranje dela stroškov 
usposabljanja in preusposabljanja trajno presežnih delavcev v 
času odpovednega roka ter stroškov prezaposlovanja in stroškov 
plače za delavca, ki se je zaposlil na začasno prosto delovno 
mesto delavca, ki se izobražuje. 

Ukrepe aktivne politike zaposlovanja izvajata zavod oziroma 
ministrstvo, pristojno za delo." 
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28. člen 

48. a člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Delodajalcu, ki je zaposlil iskalca prve zaposlitve ali brezposelno 
osebo, ki je neprekinjeno več kot 12 mesecev prijavljena na 
zavodu ali brezposelno osebo, ki je starejša od 55 let, lahko 
zavod za 2 leti povrne polovico prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, za porodniško varstvo, za obvezno 
zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za primer 
brezposelnosti. 

Delodajalcu, ki je zaposlil brezposelno osebo, starejšo od 55 let, 
povrne zavod za vsako nadaljnje leto po izteku plačevanja 
prispevkov iz prejšnjega odstavka še četrtino teh prispevkov. 

Delodajalec je upravičen do povračila prispevkov Iz prvega 
odstavka tega člena ne glede na čas prijave brezposelne osebe 
na zavodu in sicer za obdobje, ki je dvakrat daljše od preostanka 
prejemanja denarnega nadomestila, če zaposli brezposelno 
osebo, ki ima pravico do denarnega nadomestila. 

Delodajalcu se prizna povračilo prispevkov: 
- če se s pogodbo zaveže, da bo brezposelno osebo s polnim ali 

najmanj polovico polnega delovnega časa zaposlil za najmanj 
dve leti, 

- če se s pogodbo zaveže, da bo brezposelno osebo, ki je 
prejemnik denarnega nadomestila, zaposlil najmanj za dvojno 
dobo prejemanja povračila prispevkov, 

- da v obdobju treh mesecev pred uveljavitvijo povračila prispevkov 
in v času njegovega trajanja ni zmanjšal skupnega števila 
zaposlenih na istih ali podobnih delovnih mestih iz razlogov na 
strani delodajalca, 

- da za zaposlitev iskalca zaposlitve ali brezposelne osebe še nI 
prejel drugih sredstev, namenjenih za izvajanje programov 
zaposlovanja, razen iz naslova priprave na zaposlitev, 

- da zavarovanec, ki je pridobil pravico do denarnega nadomestila 
ali denarne pomoči, pred prijavo na zavodu ni bil v delovnem 
razmerju za nedoločen čas pri istem delodajalcu, 

- če povečuje skupno število zaposlenih, razen, ko zaposluje 
brezposelno osebo, starejšo od 55 let.". 

29. člen 

"Za 49. členom se dodajo novi 49.a, 49.b in 49. c člen, ki se 
glasijo: 

"49.a člen 

Brezposelna oseba ima pravico do vključitve v programe ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja v skladu z zaposlitvenim načrtom. 

Pravico do vključitve v programe ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja ima ne glede na prvo alineo prvega odstavka 16. 
člena tega zakona in ob izpolnjevanju drugih pogojev iz 16. člena 
tega zakona, tudi delovni invalid II. In III. kategorije, ki se prijavi pri 
zavodu po 123. členu zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju. 

49. b člen 

Postopek za vključitev v program ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja se začne na predlog delodajalca, ko gre za presežne 
delavce ali na predlog zavoda oziroma pooblaščene organizacije 
ali brezposelne osebe, ko gre za brezposelne osebe. 

Zavod mora izvesti postopek ugotavljanja smiselnosti vključitve 
brezposelne osebe v program ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja. O vključitvi ter izbiri ukrepov aktivne politike 

zaposlovanja za brezposelno ali drugo osebo odloči zavod 
oziroma pooblaščena organizacija. 

Pri odločanju o vključitvi v program ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja se upošteva zlasti: 

- stanje na trgu dela na določenem območju in stanje v določenem 
poklicu, 

- stroške vključitve v program, 
- osebne, poklicne, delovne in druge sposobnosti brezposelne 

osebe ter njeno starost, 
- možnosti za uspešen zaključek programa, 
- želje brezposelne osebe glede vrste programa, v katerega bi 

se želela vključiti, če so želje utemeljene in če jih je smiselno 
upoštevati glede na možnosti za zaposlitev v določenem okolju 
in obdobju, 

- možnosti za pridobitev spričevala ali druge javne listine o 
Izobraževanju ali usposabljanju, 

- družinske obveznosti do otrok s težjo ali težko motnjo v 
duševnem ali telesnem razvoju in živijo z brezposelno osebo. 

Prednost pri vključitvi v program ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja Imajo mlajše in dolgotrajno brezposelne osebe, 
invalidne osebe, brezposelne osebe, ki prejemajo denarno 
nadomestilo ali denarno pomoč ter brezposelne osebe, ki 
potrebujejo usposabljanje za zaposlitev na razpoložljivih delovnih 
mestih, pri katerih je zaposlitev po usposobitvi verjetna. 

49.c člen 

Vključitev in način ter pogoje za izvajanje programa ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja se uredi s pogodbo med brezposelno 
osebo in zavodom oziroma drugo pooblaščeno organizacijo, v 
kateri se določi zlasti pravice, obveznosti in odgovornosti 
brezposelne osebe, nosilca izvajanja ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, trajanje in sofinanciranja teh ukrepov in kontrolo 
nad njihovim izvajanjem." 

30. člen 

52. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Javna dela so lokalni ali državni zaposlitveni programi, ki so 
namenjeni vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi 
ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe in se 
organizirajo zaradi izvajanja socialnovarstvenih, izobraževalnih, 
kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in drugih 
programov. 

Javnih del ne smejo organizirati delodajalci ali druge organizacije, 
katerih cilj pri opravljanju dejavnosti je pridobivanje dobička. 

Program javnih del in število vključenih oseb, ki se bodo financirale 
v tem programu, določi v okviru programa ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja za proračunsko obdobje Vlada Republike Slovenije. 

Program javnih del lahko sprejme tudi občina, če v celoti zagotavlja 
sredstva za njihovo izvajanje." 

31. člen 

53. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Za brezposelne osebe, ki so vključene v javna dela na podlagi 
posebne pogodbe o zaposlitvi, ki jo sklepajo z izvajalcem javnih 
del, se uporabljajo predpisi o delovnih razmerjih, ki urejajo delovni 
čas, odmore, in počitke, nočno delo, minimalni letni dopust, varnost 
In zdravje pri delu ter posebno varstvo delavcev. 
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Brezposelna oseba iz prejšnjega odstavka, lahko v programu 
javnih del na podlagi posebne pogodbe o zaposlitvi dela za določen 
čas praviloma največ 24 ur tedensko ter je praviloma 16 ur 
tedensko vključena v eno od oblik programov pospeševanja 
poklicnega in osebnostnega razvoja oziroma iskanja zaposlitve. 

V zaposlitvenem načrtu se lahko v skladu z določbo prejšnjega 
odstavka določi drugačna razporeditev časa, v katerem je 
brezposelna oseba vključena v javna dela, in časa, v katerem je 
vključena v eno od oblik programov pospeševanja poklicnega In 
osebnostnega razvoja oziroma iskanja zaposlitve. 

Vključitev v javna dela lahko traja največ eno leto in se lahko 
podaljša, če brezposelni osebi ni mogoče zagotoviti ustrezne ali 
primerne zaposlitve. 

Brezposelna oseba, ki je vključena v javna dela ima za čas, ko 
dela, pravico do sorazmernega dela plače v višini izhodiščne 
plače tarifnega razreda ustrezne kolektivne pogodbe za delo, ki 
ga opravlja v okviru programa javnih del, pravico do povrnitve 
stroškov prevoza na delo z javnim prevoznim sredstvom in 
stroškov prehrane ter do vključitve v program pospeševanja 
poklicnega in osebnostnega razvoja. 

Brezposelna oseba ima v primeru iz prvega odstavka tega člena 
pravico do razlike med izplačano plačo v skladu s prejšnjim 
odstavkom in zneskom denarnega prejemka po tem zakonu.". 

32. člen 

Za 53. členom se doda nov 53. a člen, ki se glasi: 

"53.a člen 

Sredstva za izvajanje programov javnih del zagotavljata zavod in 
naročnik javnih del, lahko pa tudi izvajalec javnih del. 

Zavod zagotavlja sredstva za organizacijo javnih del, stroške 
programov pospeševanja poklicnega in osebnostnega razvoja, 
stroške prevoza na delo in stroške prehrane ter del stroškov 
izhodiščnih plač, ki se določi s programom ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja za posamezno proračunsko obdobje. Pri določitvi 
deleža sredstev za izhodiščne plače se upošteva vrsta del, ki se 
bodo opravljala v okviru programa javnih del, gospodarska razvitost 
delež brezposelnih v prebivalstvu v občinah, v katerih se bodo 
opravljala javna dela in drugi kriteriji, ki jih določi minister, pristojen 
za delo. 

Naročnik oziroma izvajalec javnih del zagotavljata sredstva za 
pokrivanje stroškov razlike do izhodiščnih plač in stroške za 
nagrajevanje uspešnosti brezposelnih oseb, ki so vključene v 
program javnih del ter materialne stroške, vključno s stroški 
prostorov in potrebne opreme." 

33. člen 

Za 53.a členom se doda novo podpoglavje z naslovom 
"Izobraževanje brezposelnih oseb" in nova 53. b in 53.c člen, ki 
se glasita: 

"53.b člen 

Brezposelna oseba, ki ji ni mogoče zagotoviti ustrezne ali primerne 
zaposlitve, se lahko zaradi izboljšanja položaja na trgu dela na 
podlagi zaposlitvenega načrta vključi v izobraževanje v skladu s 
predpisi, ki urejajo to področje. 

Udeleženec Izobraževanja iz prejšnjega odstavka Ima v času 
vključitve v izobraževanje pravico do zdravstvenega varstva, 

štipendije In do povračila stroškov izobraževanja, določenih v 
programu iz 53.c člena tega zakona. 

Prednost pri vključitvi v izobraževanje imajo brezposelne osebe, 
ki si pridobijo sofinanciranje stroškov izobraževanja s strani 
delodajalcev. 

53.c člen 

Ministrstvo, pristojno za delo in ministrstvo, pristojno za šolstvo 
pripravita za šolsko leto program izobraževanja za brezposelne 
osebe, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. 

S programom izobraževanja za brezposelne osebe se določi 
vrste, število izobraževalnih mest, ki se bodo organizirala, pogoje 
za vključitev brezposelnih oseb ter način financiranja. Program je 
sestavni del letnega programa izobraževanja v skladu s predpisi 
o izobraževanju." 

34. člen 

V 54. členu se dodajo nov drugi, tretji in četrti odstavek, ki se 
glasijo: 

"Zavod zahteva od delodajalca vrnitev škode v primeru: 
- prekinitve ali razveze delovnega razmerja iz 19.a člena tega 

zakona, 
- če sodišče s pravnomočno sodbo ugotovi, da je bilo prenehanje 

delovnega razmerja nezakonito. 

Škoda, ki jo ima zavod pravico zahtevati v primeru iz prejšnjega 
odstavka obsega stroške in zneske denarnih prejemkov, ki jih je 
zavod izplačal brezposelni osebi in druge stroške, ki so nastali 
zaradi vključitve te osebe v program aktivne politike zaposlovanja 

V postopku ugotavljanja pravice do vrnitve škode in drugih 
sredstev iz tega člena se uporabljajo predpisi o obligacijskih 
razmerjih." 

35. člen 

55. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Štipendiranje po tem zakonu vključuje kadrovske štipendije, 
republiške štipendije, štipendije za nadarjene in dajanje jamstev 
in subvencioniranje obrestne mere za najeta posojila za študij. 

Kadrovske štipendije dodeljujejo organizacije in delodajalci v 
skladu s svojimi potrebami. 

Višina kadrovske štipendije za dijake ne sme biti nižja od 20%, za 
študente pa ne nižja od 30 % zajamčene plače določene z 
zakonom, zmanjšane za davke in prispevke." 

36. člen 

Prvi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Dijaki srednjih šol in študenti, ki nimajo kadrovske štipendije 
oziroma nimajo posojil za študij, lahko zaprosijo za republiško 
štipendijo." 

Prva In druga alinea drugega odstavka se spremenita tako, da 
glasita: 

dijaki In študenti, ki se šolajo v kraju stalnega bivališča In izhajajo 
iz družin v katerih dohodek na družinskega člana v zadnjih 
dvanajstih mesecih ne presega 100% povprečne mesečne 
zajamčene plače v istem obdobju; 
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- dijaki in študenti, ki se šolajo v kraju izven stalnega bivališča in 
izhajajo iz družin v katerih dohodek na družinskega člana v 
zadnjih dvanajstih mesecih ne presega 130% povprečne 
mesečne zajamčene plače v istem obdobju." 

37. člen 

Za 58. členom, se doda nov 58.a člen, ki glasi: 

"Posojila za študij na podlagi jamstev in subvencioniranja obresti 
v skladu s prvim odstavkom 34. člena podeljujejo kreditodajalci, 
ki pridobijo koncesijo, ki jo na osnovi javnega razpisa podeli min- 
ister, pristojen za delo." 

38. člen 

Črta se prvi odstavek 59. člena. Dodata se nov prvi in drugi 
odstavek, ki se glasita: 

"Minister, pristojen za delo, določi podrobnejša merila in pogoje 
za pridobitev republiških štipendij, štipendij za nadarjene ter način 
spodbujanja delodajalcev za razpisovanje kadrovskih štipendij. 

Minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim za 
finance, določi podrobnejše pogoje za podeljevanje koncesij in 
izdajanje jamstev ter subvencioniranje obresti za posojila za študij." 

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek. 

39. člen 

Za 60. členom se doda novo poglavje "VIII. NAGRADE IN 
PRIZNANJA" in nov 60.a člen, ki se glasi: 

"60. a člen 

"Minister, pristojen za delo, podeljuje delodajalcem nagrade in 
priznanja za izjemne dosežke na področju zaposlovanja. 

Natančnejše pogoje in postopek za podeljevanje nagrad in priznanj 
iz prejšnjega odstavka predpiše minister, pristojen za delo.". 

Sedanje VIII., IX. in X. poglavje postane IX., X. in XI. poglavje. 

40. člen 

68. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zavod vodi evidenco brezposelnih oseb in evidenco brezposelnih 
oseb, ki jim pravice po tem zakonu mirujejo. 

Zavod mora posredovati podatke iz evidence o brezposelnih 
osebah pooblaščenim organizacijam iz 6. člena tega zakona, ki 
so nujni zaradi posredovanja zaposlitve in dela, izdelave 
zaposlitvenega načrta ali vključitve v ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja. 

41. člen 

V prvem odstavku 69. člena se nadomestita besedi "Iskalec 
zaposlitve" z besedama "brezposelna oseba", beseda "mu" pa 
se nadomesti z besedo "ji". 

V drugem odstavku se besedi "iskalec zaposlitve" nadomestita z 
besedama "brezposelna oseba", za besedo "dovoljenje" pa se 
dodajo besede "za nedoločen čas". 

42. člen 

70. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zavod preneha voditi evidenco brezposelne osebe, če 
brezposelna oseba: 
- ni več brezposelna oseba, 
- se sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb, 
- krši obveznosti, sprejete z zaposlitvenim načrtom ali pogodbo 

o vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja, 
- s svojim ravnanjem povzroči odklonitev zaposlitve s strani 

delodajalca, 
- ni dala resničnih podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev 

statusa brezposelne osebe, 
- izpolni pogoje za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno 

dobo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
- kot tujec nima več veljavnega delovnega dovoljenja.". 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

43. člen 

Postopek za uveljavitev pravic iz zavarovanja za primer 
brezposelnosti, ki ga je zavarovanec pričel pred uveljavitvijo tega 
zakona, se dokonča po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega 
zakona. 

44. člen 

Zavarovanec, ki je uveljavil pravice iz zavarovanja za primer 
brezposelnosti ali bo uveljavil pravice na podlagi 36.d in 36.e 
člena zakona o delovnih razmerjih do uveljavitve tega zakona, 
zadrži oziroma pridobi pravice iz zavarovanja za primer 
brezposelnosti v obsegu in trajanju, kot je veljalo po predpisih, ki 
so veljali do uveljavitve tega zakona. 

Zavarovanec iz prejšnjega odstavka, uresničuje pravice ob pogojih 
in na način, ki velja za brezposelne osebe po tem zakonu. 
Zavarovanec, ki je uveljavil denarno nadomestilo v skladu s 
predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega zakona, uveljavi pravico 
do denarne pomoči v skladu s predpisi, ki so veljali do uveljavitve 
tega zakona. 

45. člen 

Brezposelna oseba po tem zakonu se šteje za iskalca zaposlitve 
v smislu pete alinee 24. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Ur.l. RS, št. 12/92,5/94 in 7/96). 

46. člen 

Minister, pristojen za delo, izda podzakonske akte iz tega zakona 
v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

Do sprejema podzakonskega akta iz tega zakona, se uporablja 
pravilnik o štipendiranju (Ur. I. RS, št. 29/93, 64/93, 64/94, 69/94, 
33/95,38/96 in 39/97). 

Zavod mora uvesti nadzor iz 45. c člena v enem mesecu od 
uveljavitve podzakonskega predpisa iz 45.f člena tega zakona. 

Zavod ali druge pooblaščene organizacije izdelajo zaposlitveni 
načrt za brezposelne osebe, ki imajo ta status ob uveljavitvi tega 
zakona, v 12 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
Javna dela se pričnejo izvajati po tem zakonu v 6 mesecih po 
uveljavitvi tega zakona. 
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47. člen 48. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o pogojih za Ta zakon prične veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
refundiranje prispevkov, ki jih plačujejo delodajalci za socialno Republike Slovenije, 
zavarovanje ( UR. I. RS. št. 18/94 in 37/95). 

OBRAZLOŽITEV 

Državni zbor Republike Slovenije je na 19. izredni seji, dne 29. 
januarja 1998 sprejel sklepa, da je predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti primerna podlaga za pripravo predloga besedila 
za drugo obravnavo, in da naj Vlada Republike Slovenije predlog 
zakona za drugo obravnavo pripravi v skladu z naslednjimi stališči 
Državnega zbora: 

1. Upošteva naj mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve. 

2 V novem 19.a členu predlaga tudi gostoto prejemanja plač v 
višini najmanj 9 plač v zadnjem letu ter uredi ustrezno zaščito 
delavca v primeru, ko bo inšpektor namesto ugotovitve 
utemeljenega razloga za prekinitev delovnega razmerja izdal 
ureditveno odločbo. V tem primeru naj se predvidi skrajni rok, 
ki pa ne more biti daljši od enega meseca, za izpolnitev 
obveznosti delodajalca, s tem, da bo neizpolnitev obveznosti 
delodajalca pomenila objektivni razlog za prekinitev delovnega 
razmerja s strani delavca. 

3 Podaljša dobo prejemanja denarne pomoči za brezposelne 
nad 12 mesecev. 

4. V novem 25.a členu opredeli možnost starejšim od 50 let, z 
najmanj 25 let delovne dobe, ponovno koriščenje nadomestila 
za brezposelnost, upoštevaje celotno delovno dobo, če se 
po izteku denarnega nadomestila zaposlijo in po izteku obdobja 
za pridobitev denarnega nadomestila ponovno postanejo 
brezposelni ter jim ni možno oziroma jim ni smotrno zagotoviti 
vključitve v eno od oblik aktivne politike zaposlovanja. 

5. V vseh členih, ki opredeljujejo rok, po katerem mora 
nezaposleni sprejeti namesto ustrezne tudi primerno 
zaposlitev, ta rok podaljša na polovico obdobja pravice 
prejemanja denarnega nadomestila. 

6. Precizira določilo potrebnega časa za prihod na delo in iz 
dela tako, da skupna odsotnost delavca z doma zaradi dela 
in prevoza na delo ne traja več kot 11 ur. 

7. V tretjem odstavku novega 17. g člena uredi povračilo 
stroškov brezposelni osebi za aktivno iskanje zaposlitve, kot 
pogoj za zahtevo po predložitvi dokazil o aktivnem iskanju 
zaposlitve. 

& Prouči možnost, da se v zadnjem odstavku 17. d člena skrajša 
obdobje 24 mesecev. 

9. Nameni posebno pozornost iskalcem prve zaposlitve. Ker 
slednji niso upravičeni do denarnega nadomestila, ki izhaja iz 
določenega obdobja delovnega razmerja, morajo zavodi za 

zaposlovanje ta sredstva neposredno investirati v njih 
(izobraževanje, sofinanciranje pripravništva in odpiranje 
delovnih mest, davčne olajšave iz naslova zaposlovanja 
iskalcev prve zaposlitve). 

10. V novem 17. c členu ublaži obveznost brezposelne osebe, 
da je dosegljiva zavodu na dogovorjenem naslovu, recimo 
tako, da mora biti dosegljiva 2x tedensko, ne pa vsak dan po 
4 ure. 

11. Vlada in Sekretariat za zakonodajo in pravne zadeve naj 
posebej proučita ali je določba tretjega odstavka 44. člena o 6 
mesecih pred uveljavitvijo zakona skladna z določili 155. člena 
Ustave Republike Slovenije. 

Glede na stališče Državnega zbora Republike Slovenije je 
predlagatelj v novem 19. a členu opredelil število neizplačanih 
plač v zadnjem letu in sicer na 9 neizplačanih plač ne glede na to 
ali so bile te neizplačane v zaporednih mesecih, ohranjena pa je 
določba o 3 neizplačanih plačah zaporedoma. V tretjem odstavku 
je na novo opredeljeno, da je mogoče prekiniti delovno razmerje, 
če delodajalec v enem mesecu po vročitvi odločbe inšpektorja za 
delo ni izplačal zaostalih plač. S tako rešitvijo je upoštevano tudi 
mnenje Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve, ki se 
nanaša na del starega besedila o ugotovitveni odločbi. 

Poleg tega je predlagatelj dodatno preučil sistemske podlage za 
izvajanje inšpekcijskega nadzora in ukrepe, ki jih pri tem lahko 
sprejme inšpektor za delo glede na zakon o inšpekciji dela ter 
mnenje tega sekretariata, ki se nanaša na sistemsko vlogo 
inšpektorja za delo. V tem smislu je dopolnil dikcijo 19. a člena 
tako, da se vloga inšpektorja za delo ne nanaša več na ugotovitev 
utemeljenosti prekinitve oziroma razveze delovnega razmerja, 
pač pa na ugotovitev kršitve predpisov oziroma kolektivnih 
pogodb, kar je v skladu s citiranim zakonom naloga inšpektorjev 
za delo. 

Predlagatelj je pozorno preučil stališče, da naj se podaljša doba 
prejemanja denarne pomoči za brezposelne osebe nad 12 
mesecev. Pri tem ocenjuje kot primerno dobo podaljšanja časa 
prejemanja denarne pomoči na 15 mesecev. 

Predlagatelj je v celoti upošteval stališče Državnega zbora 
Republike Slovenije, da naj se v novem 25.a členu opredeli 
možnost starejšim od 50 let, z najmanj 25 leti zavarovanja, da se 
jim pri ponovnem koriščenju denarnega nadomestila upošteva 
celotna delovna doba, vključno s časom prejemanja denarnega 
nadomestila, če postanejo ponovno brezposelni. 

Rok, v katerem morajo brezposelne osebe namesto ustrezne 
sprejeti primerno zaposlitev je predlagatelj, sledeč stališčem 
Državnega zbora upošteval tako, da je namesto sedanjega časa 
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4 mesecev, v katerem se lahko brezposelni osebi ponudi primerna 
zaposlitev, kot pogoj za upravičenost do denarnega nadomestila 
in kot čas za ponudbo primerne zaposlitve v 17.a in 17.d členu 
opredelil polovico časa, v katerem je zavarovanec upravičen do 
denarnega nadomestila. 

Sledeč stališču, da naj se precizira omejitev potrebnega časa za 
prihod na delo in iz dela tako, da skupna delavčeva odsotnost ne 
bo trajala več kot 11 ur, je predlagatelj dodal novo rešitev v drugem 
odstavku 17. č in v četrtem odstavku 17.d člena. Zaradi te omejitve 
je bilo treba v prvem odstavku 17.č člena oddaljenost od doma do 
delovnega mesta skrajšati od ene ure in pol na eno uro vožnje, 
prav tako pa je bilo treba v 17. d členu to oddaljenost od dveh ur 
skrajšati na eno uro in pol vožnje, s čemer se je vzpostavilo 
razmerje do ustrezne zaposlitve. Ker je s spremembo 17.Č člena 
prišlo do skrajšanja oddaljenost od doma do delovnega mesta na 
eno uro vožnje, je postal nepotreben odstavek, po katerem so 
bile varovane brezposelne osebe, ki živijo same v skupnem 
gospodinjstvu z otrokom, starim do 15 let. Določba s tako vsebino 
pa je ohranjena v 17. d členu. 

Predlagatelj ni sledil stališču, da naj se v 17.g členu uredi povračilo 
stroškov brezposelni osebi za čas aktivnega iskanja zaposlitve, 
ker je to povračilo že urejeno v 24. členu predloga zakona. 
Ocenjujemo tudi, da je ta vsebina v tem členu ustrezno urejena, 
saj je povračilo prevoznih stroškov zaradi iskanja zaposlitve v 
drugem kraju vezano na primere, ko je brezposelno osebo v 
drug kraj zaradi iskanja zaposlitve napotil zavod ali je zavod s 
takim iskanjem vsaj predhodno soglašal, kar pomeni, da bo morala 
brezposelna oseba zavod predhodno obvestiti in si pridobiti 
njegovo soglasje, s čemer se bo preprečevalo nekontrolirano 
povzročanja prevoznih stroškov. 

Glede na stališče Državnega zbora, da naj se preuči možnost 
skrajšanja obdobja 24 mesecev v 17. d členu, je predlagatelj 
ocenil, da dobe, v kateri je brezposelna oseba sprejela primerno 
zaposlitev in je nato ponovno postala brezposelna, ni primerno 
izraziteje skrajševati. Zato je bil čas, v katerem je brezposelna 
oseba postala ponovno brezposelna in ji je treba ponuditi ustrezno 
zaposlitev, skrajšan od prvotno predlaganih 24 mesecev na 18 
mesecev. 

Stališče, da naj se nameni posebno pozornost iskalcem prve 
zaposlitve, ki niso upravičeni do denarnega nadomestila in da naj 
zavodi za zaposlovanje ta sredstva neposredno investirajo v 
njih, je v zakonskem besedilu in rešitvah izrazito prisotno. Tako je 
posebna skrb namenjena iskalcem prve zaposlitve v številni 
določbah zakonskega besedila, ki se ne spreminja, posebno 
pozornost pa je predlagatelj namenil iskalcem prve zaposlitve v 
novem 48. a členu, po katerem so z povračilom prispevkov 
stimulirani delodajalci, ki zaposlijo iskalca prve zaposlitve. Ob 
tem je treba posebej opozoriti tudi na morda manj znano določbo 
42. člena zakona o davku od dobička pravnih oseb, po katerem 
so davčnim zavezancem (gospodarske družbe), ki v poslovnem 
letu za nedoločen čas in najmanj za dve leti zaposlili pripravnike 
oziroma delavce, ki prvič sklepajo delovno razmerje in so bili 
pred tem najmanj 6 mesecev brezposelni, davčna osnova zniža 
za znesek, ki je enak 30% izplačanih plač teh zaposlenih. Podobna 
ureditev je za iste kategorije uveljavljena tudi v 50. členu zakona 
o dohodnini, s tem, da je davčna osnova znižana za 40% in da ne 
velja omejitev glede časa, ko je morala biti taka oseba prijavljena 
na zavodu za zaposlovanje. 

Državni zbor je glede "rezidenčne obveznosti" sprejel stališče, 
da se v 17. c členu ublaži obveznost brezposelne osebe, da je 
dosegljiva zavodu na dogovorjenem naslovu, pri čemer kot 
možnost obveznosti iz naslova dosegljivosti primeroma navaja 
2X tedensko dosegljivost. 

Po temeljiti in detajlni preučitvi problematike rezidenčne prisotnosti 
predlagatelj ocenjuje, da gre pri tem vprašanju za izredno 
pomembno oziroma temeljno ureditev, od katere je v precejšnji 
meri odvisna celotna konstnjkcija obveznosti brezposelne osebe, 
če želimo v Sloveniji izpolniti pričakovanja glede zmanjševanja 
števila brezposelnih oseb. 

S tem v zvezi velja ponovno poudariti, da je dnevna "rezidenčna 
obveznost" utemeljena z dejstvom, da brezposelna oseba pri 
razpolaganju s svojim prostim časom ne more biti v ugodnejšem 
položaju kot zaposleni delavec, ki prispeva sredstva za 
zavarovanje za primer brezposelnosti. Obveznosti brezposelne 
osebe so podobne urejene tudi v drugih evropskih, zlasti 
nemškem, sistemih zavarovanja za primer brezposelnosti. 

Ureditev kot je predlagana, omogoča na eni strani izvajanje 
obveznosti brezposelne osebe, zlasti dosegljivost zavodu v 
primerih, ko je treba brezposelni osebi v krajšem času ponuditi 
zaposlitev, ki je v nekem trenutku na razpolago. Na drugi strani 
pa taka ureditev brezposelne osebe radikalneje ne omejuje pri 
njenem razpolaganju s časom in lokacijo, na kateri naj bi bila 
prisotna, saj je po zakonski določbi možno, da se brezposelna 
oseba z zavodom dogovori o naslovu, na katerem je dosegljiva. 
Še posebej je treba poudariti, da se v času vključitve brezposelne 
osebe v program ukrepov aktivne politike zaposlovanja ali v času, 
ko po napotilu ali s soglasjem zavoda odsotna zaradi opravljanja 
dela ali iskanja zaposlitve, šteje, da je ta oseba na razpolago, kar 
pomeni, da takrat zavod od nje ne more zahtevati, da je na 
razpolago in tudi ne iz tega izvajati konsekvenc. 

Glede na to je predlagatelj zmanjšal število ur, ko mora biti 
brezposelna oseba na razpolago, in sicer na 3 ure dnevno, pri 
čemer je ocenjeval, da krajša oziroma nekaj un tedenska 
razpoložljivost brezposelne osebe v ničemer ne bi dosegla 
osnovnega namena ureditve oziroma uveljavitve instituta 
"rezidenčne prisotnosti". t 

Predlagatelj je glede na opozorilo Državnega zbora o skladnosti 
določbe zadnjega odstavka 44. člena predloga zakona s 155. 
členom Ustave Republike Slovenije, to določbo posebej preveril. 
Pri tem meni, da je določba, po kateri bi zavarovanci, katerih 
sklep o prenehanju delovnega razmerja po 36. d členu zakona o 
delovnih razmerjih je postal dokončen 6 mesecev pred uveljavitvijo 
zakonske novele, imeli pravico do denarnega nadomestila in 
denarne pomoči (t. i. sistem 2 + 3) po predpisih, ki so veljali do 
uveljavitve novega zakona, urejanje pravnega razmerja, ki je 
dejansko že nastalo v trenutku, ko je bila sprejeta zakonska 
novela. Pravna podlaga za to pravno razmerje je zakon o delovnih 
razmerjih, ki med drugim napotuje na to, da mora delavcu, ki mu 
preneha delovno razmerje pod pogoju 36.d člena biti zagotovljeno 
denarno nadomestilo iz zavarovanja za primer brezposelnosti do 
izpolnitve pogojev za upokojitev. Če določba prehodnega člena 
ne bi zagotavljala uporabe predpisov glede denarnega 
nadomestila, ki so veljali do zakonske novele, ta osnovni pogoj iz 
zakona o delovnih razmerjih ne bi bil izpolnjen in bi brez varstva 
ostala vrsta delavcev, pri katerih je bil uporabljen navedeni 36. d 
člen. 

V zvezi z mnenjem Sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve 
o potrebi po dodatni proučitvi prvega odstavka 45.d člena, ki se 
nanaša na pridobitev in uporabo podatkov iz davčnih registrov in 
davčnih evidenc, je predlagatelj predlagano ureditev ponovno 
proučil. Pri tem je izhajal iz prvega odstavka 10. člena zakona o 
varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS, št. 8/90 in 19/91), po katerem 
sme upravljavec zbirke podatkov osebne podatke posredovati 
drugim uporabnikom samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni 
z zakonom. Predlagatelj je z določbo 45. d člena želel vzpostaviti 
prav tako podlago, ki bo zagotavljala učinkovito izvajanje nadzora 
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nad izvajanjem zakona in uresničevanjem pravic brezposelnih 
oseb. Pri tem ocenjuje, da so določila drugega in tretjega odstavka 
citiranega člena zadovoljiva podlaga za zadostno in v skladu s 
predpisi ustrezno ravnanje s pridobljenimi osebnimi podatki. V 
zvezi s pripombo Sekretariata na tretji odstavek, da pridobljeni 
podatki niso le davčna tajnost po predpisih o davčnem postopku, 
pa je dodatno izrecno navedel, da so osebe, ki so seznanjene s 
temi podatki odgovorne za ravnanje v nasprotju s predpisi o 
varstvu osebnih podatkov. 

Predlagatelj je glede na opozorilo, po katerem naj se opravi dodatno 
preverjanje in jasneje formulira besedilo nekaterih prehodnih in 
končnih določb, te nejasnosti odpravil s preformuliranjem in 
prestavitvijo vsebine 46. člena v 44. člen. Gre za določbo, ki je 
zgolj pojasnjevalna, da se pravice, katerih obseg in trajanje se v 
skladu s prvim odstavkom 44. člena zadrži po predpisih, ki so 

AMANDMAJI VLADE REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

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

"...člen JE 
V 4. členu se besedilo "Republiški zavod za zaposlovanje" 
nadomesti z besedilom "Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje". 

Obrazložitev: 
Izraz Republiški zavod za zaposlovanje izvira še iz časa pred 
osamosvojitvijo Slovenije, ko je bilo poimenovanje organov v 
republikah nekdanje Jugoslavije poudarjeno z izrazom republiški 
glede na zvezne organe. 

2. K 2. členu 

a) V drugem odstavku 6. člena se za besedo "dela" doda vejica in 
besedilo: "posredovanja zaposlitve, posredovanja in zagotavljanja 
delovne sile, izdelavo zaposlitvenega načrta in izvajanje ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja". 

b) Tretji odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Sredstva, ustvarjena iz koncesijskih dajatev za posredovanje 
dela dijakom in študentom se namenijo za delovanje študentske 
organizacije univerze, samostojnega visokošolskega zavoda, 
lokalne skupnosti oziroma interesnih oblik povezovanja dijakov 
in študentov. Sredstva so namenjena za izvajanje programov 
interesnih in obštudijskih dejavnosti na področjih: kulture, 
izobraževanja, športa, tehnične kulture, mednarodnega 
sodelovanja, izpopolnjevanja študentov v tujini, raziskovalne 
dejavnosti in socialno - ekonomskega položaja dijakov in 
študentov.". 

c) V zadnji vrsti petega odstavka se besede: "določenim 
kategorijam delavcev" nadomestijo z besedilom: "in višino stroškov, 
ki se priznajo organizaciji oziroma delodajalcu za posredovanje 
dela dijakom in študentom". 

veljali do uveljavitve novega zakona, lahko uživajo ob pogojih in 
na način, kot je določeno po zakonski noveli. 

S predlaganim spremenjenim besedilom tretjega odstavka 46. 
člena, ki določa da mora zavod uvesti nadzor v enem mesecu po 
uveljavitvi predpisa iz 45. f člena, je odpravljena dilema glede tega 
ali bo v tem primeru izdanih več podzakonskih aktov in od izdaje 
katerega od njih bo začel teči enomesečni rok za uvedbo nadzora. 

Predlagatelj se je z nekaterimi rešitvami, predvsem glede zaščite 
starejših delavcev (nad 50 let starosti) še dodatno približal 
stališčem Ekonomsko socialnega sveta, ki jih je ta sprejel ob prvi 
obravnavi predloga zakona. 

V zakonskem besedilu so bile opravljene tudi potrebne redakcije. 

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

"6.a člen 

Pooblaščena organizacija oziroma delodajalec iz drugega odstavka 
prejšnjega člena ne more vpisati koncesijske dejavnosti v sodni 
register oziroma priglasiti začetka opravljanja dejavnosti, če ni 
sklenila koncesijske pogodbe. Vpis koncesijske dejavnosti v sodni 
register oziroma priglasitev začetka opravljanja dejavnosti brez 
koncesijske pogodbe je ničen. 

Obrazložitev: 
V dodanem besedilu, ki se nanaša na posredovanje in 
zagotavljanje delovne sile, je vključena določba iz priporočil 
Mednarodne organizacije dela v zvezi z "zasebnimi" posredo- 
valnicami dela. Te bodo lahko drugim delodajalcem zagotavljale in 
posredovale delovno silo, ki bo zaposlena pri njih, kar je sistemska 
novost. 

V Sloveniji se z delom dijakov in študentov ustvari letno okoli 20 
milijard SIT, koncesijska dajatev pa znaša 10% teh sredstev. Ker 
gre za dejavnost, ki jo je mogoče opravljati le na podlagi koncesijske 
pogodbe in je deležna davčnih olajšav imajo organizacije, ki 
posredujejo delo študentom in dijakom na trgu poseben, 
monopolen položaj. S predpisi je bil do sedaj (razen deloma v 
zakonu o skupnosti študentov) neopredeljen namen, za katerega 
se lahko porabljajo ta sredstva. Zato je bilo nujno določiti, da se ta 
sredstva namenjajo za delovanje študentske organizacije 
univerze, samostojnega visokošolskega zavoda, lokalne 
skupnosti oziroma Interesnih oblik povezovanja študentov in sicer 
za izvajanje programov interesnih in obštudijskih dejavnosti na 
posameznih področjih. Sredstva se lahko porabijo torej izključno 
za dijake in študente, ki so ta sredstva tudi ustvarili. 

Z novo določbo se določa, da pooblaščena organizacija oz. 
delodajalec ne more vpisati koncesijske dejavnosti v sodni regis- 
ter, če pred tem ni sklenil koncesijske pogodbe. To sedaj v 
posameznih primerih predstavlja težavo, ker pristojno sodišče ni 
z nobenim predpisom vezano na izpolnjevanje pogoja koncesijske 
pogodbe. 
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3. K 3. členu 

Tretji odstavek 15. člena se črta. 

Obrazložitev: 
Predlagatelj ocenjuje, da je treba sistem prostovoljnega 
zavarovanja, ki ga opredeljuje 15. člen, krog vanj vključenih oseb 
in pogoje, pod katerimi se lahko zavarujejo osebe, ki jih zajema 
prostovoljna oblika zavarovanja za primer brezposelnosti, čim 
bolj izenačiti s sistemom obveznega zavarovanja. To je utemeljeno 
tudi z vidika enakega tretmana pri urejanju pravnih razmerij 
posameznih skupin državljanov, na kar je opozorilo Ustavno 
sodišče. Zato je določba, po kateri bi se dodatno določalo 
natančnejše pogoje za zavarovanje t. i. samozaposlenih oseb in 
lastnikov gospodarskih družb, nepotrebna. Enako ureditev za 
vse zavarovance zagotavlja drugi odstavek tega člena. 

4. K 4. členu 

a) V uvodnem stavku prvega odstavka 16. člena se črta besedilo: 
"oseba, ki ni". 

b) Prva alinea prvega odstavka 16. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 

oseba, ki ni v delovnem razmerju;". 

c) Črta se druga alinea prvega odstavka 16. člena. 

č) Tretja alinea prvega odstavka 16. člena se spremeni tako, da 
se glasi: 
"- samozaposlena oseba, katere dobiček iz dejavnosti, ki je 
ugotovljen brez upoštevanja znižanj in davčnih olajšav v skladu s 
predpisi o dohodnini in povečan za obračunane obvezne 
prispevke za socialno varnost ni presegal zneska zajamčenega 
nadomestila plače in lastnik ali solastnik gospodarskih družb, ki 
ni zavarovan na drugi podlagi, in v katerih dobiček, zmanjšan za 
plačane prispevke za obvezno socialno zavarovanje, v zadnjem 
koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti ni presegal 
zneska zajamčenega nadomestila plače;". 

d) Peta alinea prvega odstavka 16. člena se spremeni tako da se 
glasi: 

oseba, ki ni upokojenec, študent, dijak ali vajenec," 

e) Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena se za 
brezposelno osebo šteje oseba, ki je bila do nastanka 
brezposelnosti v delovnem razmerju in hkrati samozaposlena 
oseba, če njen dobiček iz dejavnosti, ki je ugotovljen brez 
upoštevanja znižanj in davčnih olajšav v skladu s predpisi o 
dohodnini in z upoštevanjem obračunanih obveznih prispevkov 
ni presegal zneska zajamčenega nadomestila plače v zadnjem 
koledarskem letu pred nastankom brezposelnosti". 

f) Za 4. členom se doda nov 4. a člen, ki se glasi: 

"4.a člen 

Črtata se tretja in peta alinea prvega odstavka 17. člena". 

Obrazložitev: 
Za samozaposlene osebe In za lastnike ali solastnike 
gospodarskih družb je bilo treba kriterij za uveljavitev statusa 
brezposelne osebe vezati na računovodske in davčne kategorije, 
kot je dobiček v zadnjem koledarskem letu pred nastankom 
brezposelnosti. DrugI popravki v prvem odstavku so redakcijske 
narave. 

Črtanje pete alinee je potrebno zaradi redakcijske uskladitve te 
alinee s črtanjem 46. In 47. člena zakona. Črtanje tretje alinee pa 
je predlagano glede na predlagan amandma, ki se nanaša na 
črtanje 39. do 43. člena. 

5. K 11. členu 

V 25. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 

" V zavarovanje iz prejšnjega odstavka se ne upošteva čas, ko je 
bila brezposelna oseba vključena v javna dela". 

Obrazložitev: 
Zaradi narave javnih del in njihove konsistentne izpeljave v 
celotnem besedilu zakona, je treba posebej navesti, da vključitev 
v javna dela ne predstavlja osnove za (ponovno) pridobitev 
denarnega nadomestila. Lahko pa taka oseba po končani 
vključenosti v javna dela eventualno uveljavi preostanek 
denarnega nadomestila, če ga pred vključitvijo v javna dela ni 
izkoristila. 

6. K 15. členu: 

a) Črta se tretji odstavek 31. člena. 

b) Dodata se nova drugi in tretji odstavek 31. člena, ki se glasita: 
«1 * 

"Rok iz prejšnjega odstavka ne teče v času: 
- bolezni, 
- porodniškega dopusta, 
- vojaške dolžnosti ter izvajanja nalog oziroma usposabljanja za 

zaščito in reševanje na poziv pristojnega organa, 
- prestajanja pripora oziroma zaporne kazni ali vzgojnega ali 

varstvenega ukrepa do 6 mesecev. 

Zavarovanec se mora zavodu prijaviti v roku 0 dni po prenehanju 
razlogov iz prejšnjega odstavka.". 

c) V četrtem odstavku 31. člena se besedi "prejšnjega odstavka" 
nadomesti z besedilom "drugega odstavka tega člena". 

Obrazložitev: 
Zaradi varovanja koristi in upravičenj brezposelne osebe, je treba 
ob uvedbi novega 60 dnevnega prekluzivnega roka določiti tudi 
situacije, ko ta rok miruje. Med te situacije je vključena tudi bolezen, 
zaradi česar se črta tretji odstavek 31. člena. Redakcijsko je bilo 
treba urediti tudi četrti odstavek tega člena. 

7. K 16. členu 

a) V zadnji alinei prvega odstavka 32. člena se besede: "z 
zaposlitvenim načrtom ali" nadomestijo s črko "s". 

b) V prvem odstavku 32. člena se za zadnjo alineo dodata dve 
novi alinei, ki se glasita: 

se ugotovi, da samozaposlena oseba ali lastnik oziroma solastnik 
gospodarskih družb v času uživanja denarnega nadomestila 
dosega dobiček iz dejavnosti in druge obdavčljive dohodke, ki 
dosegajo najmanj višino zajamčenega nadomestila plače; 

- je ugotovljeno, da dela ali je zaposlen na črno". 

Obrazložitev: 
Glede na novo definicijo zaposlitvenega načrta sankcioniranje 
njegovih kršitev nI več potrebna. Kriterij, da se samozaposlene In 
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lastnike oziroma solastnike gospodarskih družb šteje za 
brezposelne osebe, je dobiček ustvarjen v koledarskem letu pred 
nastankom brezposelnosti. V času prejemanja denarnega 
nadomestila se dobiček ustvarjen s poslovanjem lahko spremeni, 
ali se pridobi druge obdavčljive dohodke, zato je bilo potrebno 
predvideti, da pravica do denarnega nadomestila v takem primeru 
preneha. Delo in zaposlitev na črno pa je potrebno prav tako 
sankcionirati z izgubo pravice do denarnega nadomestila. 

8. K 18. členu 

V 33. členu se doda nova zadnja alinea, ki se glasi: 

v času vključitve v program javnih del.". 

Obrazložitev: 
Zaradi amandmaja k 31. členu, to je zagotavljanja celotne in ne le 
sorazmerne plače brezposelnim osebam, ki so vključene v javna 
dela, je bilo treba določiti, da tem brezposelnim osebam pravica 
do nadomestila v času vključitve v javna dela miruje. 

9. K 20. členu 

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

20.a člen 

V tretjem odstavku 35. člena se črta naslednje besedilo: 
"ki mu glede na kolektivno pogodbo ni potrebno opravljati 
pripravništva, ker se je izobraževal po programu za obrtne poklice 
in zavarovanec" ter "končanem izobraževanju oziroma". 

V tretjem odstavku 35. člena se beseda "devetih" nadomesti s 
številom "12". 

Obrazložitev: 
Vajenci ne opravljajo pripravništva in so bili v sedanji ureditvi v 
bistveno boljšem položaju, saj jim je šla takoj po končani vajeniški 
dobi denarna pomoč. To je bila tudi edina kategorija, ki je to pravico 
dobila ne da bi bila kadar koli v delovnem razmerju. Zato je bila 
sama s seboj v nasprotju tudi določba, ki je o vajencih govorila 
kot o zavarovancih. Če bi imela ta kategorija možnost pridobiti 
denarno pomoč brez delovne dobe, bi bilo to izrazito v nasprotju 
s sedanjo novo in jasno zakonsko definicijo zavarovanca iz 
zadnjega odstavka novega 16 člena zakona. Ta pravica je dodatno 
vprašljiva tudi z vidika bistveno povečanega časa prejemanja 
denarne pomoči s sedanjih 6 na 15 mesecev. Ker lahko traja 
pripravništvo tudi 12 mesecev, je bilo treba čas 9 mesecev s tem 
trajanjem uskladiti. 

10. K 21. členu 

a) V petem odstavku 35.a člena se besedilo " bi mu lahko dajalo 
dohodke, ki bi skupaj z drugimi dohodki presegli cenzus iz drugega 
odstavka 35. člena tega zakona" nadomesti z besedilom "njegova 
vrednost presega 3,6 milijonov sit.". 

b) V osmem odstavku 35. a člena se črta besedilo ".določi katero 
premoženje se upošteva po petem odstavku tega člena ter". 
Besedi: "iz drugega" se nadomestita z besedilom: "in vrednost 
premoženja iz petega ter šestega". 

Obrazložitev: 
Zajemanje in upoštevanje premoženja pri ugotavljanju upraviče- 
nosti do denarne pomoči, kot socialnega prejemka, je nedvomno 
upravičeno. V izvedbi se zato postavlja vprašanje kako in v kakšni 

višini zajeti in upoštevati to premoženje. Določba v obliki, v kakršni 
je bila prvotno predlagana, je predvidevala ugotavljanje 
hipotetičnega dohodka od premoženja, kar bi bilo lahko na eni 
strani sporno, po drugi strani pa bi to v praksi lahko povzročalo 
številne težave, saj gre lahko pri premičnem in nepremičnem 
premoženju za različne vrednosti in vrednotenje v praksi, kar je 
odvisno od starosti tega premoženja, njegove lokacije, trenutnega 
povpraševanja na trgu itd. Zato je kot objektivnejše merilo bolj 
primerna določitev zneska v višini 3,6 mio sit. Znesek premoženja 
v višini 3,6 mio sit predstavlja ob pričakovani 10% donosnosti 
dohodkov Iz naslova premoženja znesek, ki je enak letnemu 
znesku denarne pomoči, ki bi jo upravičenec prejel. Določitev 
premoženja iz zadnjega odstavka je zaradi navedenega 
nepotrebna. 

11. K 23. členu 

Za 23. členom se doda nov 23. a člen, ki se glasi: 

"23. a člen 

Črta se podnaslov "pravica do priprave na zaposlitev" in 39., 40., 
41., 42.in 43. člen. 

Obrazložitev: 
Kot izhaja iz določbe 39. člena zakona, vsebuje pravica do priprave 
na zaposlitev predvsem vse oblike izobraževanja ali usposabljanja. 
Področje izobraževanja in usposabljanja je bilo tudi že v sedanji 
ureditvi opredeljeno v poglavju o aktivni politiki zaposlovanja. Gre 
za določbe 48. in 49. člena zakona, zato je zavod za zaposlovanje 
že v dosedanji praksi te aktivnosti izvajal po določbah o aktivni 
politiki zaposlovanja. Področje izobraževanja in usposabljanja je 
z novim poglavjem o izobraževanju brezposelnih oseb in novima 
53.b in 53. c členoma še posebej urejeno, zato je črtanje 
podnaslova in predlaganih členov nujna uskladitev z obstoječo 
prakso in predlaganimi novimi rešitvami. 

12. K 25. členu 

V prvem odstavku 45. d člena se za besedo "organ" doda 
naslednje besedilo: "ter zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in zdravstveno zavarovanje". 

Obrazložitev: 
Zaradi popolnejšega nadzora je bilo treba dodati tudi možnost 
pridobitve podatkov, relevantnih za uresničevanje pravic 
upravičencev, poleg tistih s katerimi razpolagajo davčni organi, 
tudi podatkov, s katerimi razpolagata zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje. 

13. K 27. členu 

a) V prvem odstavku 48. člena se šesta alinea spremeni tako, da 
se glasi: 

sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja,". 

b) Tretji odstavek 48. člena se spremeni tako, da se glasi: 
"Ukrepe aktivne politike zaposlovanja Izvajajo zavod, pooblaščene 
organizacije oziroma delodajalci iz drugega odstavka 6. člena 
tega zakona, skladi dela in ministrstvo, pristojno za delo". 

Obrazložitev: 
Z novo določbo se predlaga adekvatnejši izraz, ki zajema tudi 
prekvalifikacije in dokvalifikacije, istočasno pa gre za uskladitev 
uveljavljene prakse In preseženih zakonskih določb, ki se 
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nanašajo na izobraževanje ter usposabljanje, kar je bilo 
obrazloženo k amandmaju za nov 23.a člen. Spremenjen tretji 
odstavek je redakcijske narave in dodatno določa za izvajanje 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja organizacije in delodajalce 
iz 6. člena zakona ter z amandmajem na novo določene sklade 
dela. 

14. K 28. členu 

a) Prvi, drugi in tretji odstavek 48.a člena se spremenijo tako, da 
se glasijo: 

"Delodajalcu, ki je zaposlil brezposelno osebo, ki je neprekinjeno 
več kot 12 mesecev prijavljena na zavodu, lahko zavod za 2 leti 
povrne polovico prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, za porodniško varstvo, za obvezno zdravstveno 
zavarovanje in za zavarovanje za primer brezposelnosti. 

Delodajalcu, ki je zaposlil brezposelno osebo, ki je starejša od 50 
let in je prejemnik denarnega nadomestila ali denarne pomoči po 
tem zakonu oziroma prejemnik denarnega dodatka po predpisih 
o socialnem varstvu, lahko zavod za 3 leta povrne polovico 
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 
porodniško varstvo, za obvezno zdravstveno zavarovanje in za 
zavarovanje za primer brezposelnosti, za vsako nadaljnje leto pa 
še četrtino teh prispevkov. 

Delodajalcu, ki je zaposlil iskalca prve zaposlitve, ki je bil najmanj 
6 mesecev prijavljen na zavodu, lahko zavod za 2 leti povrne 
polovico prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
za porodniško varstvo, za obvezno zdravstveno zavarovanje in 
za zavarovanje za primer brezposelnosti, tretje leto pa še četrtino 
teh prispevkov. ". 

b) Za tretjim odstavkom 48.a člena se doda nov četrti odstavek, 
ki se glasi: 

"Delodajalcu, ki je zaposlil prejemnika denarnega nadomestila ali 
denarne pomoči, lahko zavod povrne prispevke za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, za porodniško varstvo, za obvezno 
zdravstveno zavarovanje in za zavarovanje za primer 
brezposelnosti in sicer za dobo, ki je dvakrat daljša od preostanka 
prejemanja denarnega nadomestila ali denarne pomoči.". 

Četrti odstavek 48.a člena postane peti odstavek. 

c) V četrti alinei petega odstavka 48.a člena se besedilo"iz naslova 
priprave na zaposlitev" nadomesti z besedilom "v primeru 
vključitve v program izobraževanja in usposabljanja". 

d) V šesti alinei se število "55" nadomesti s številom "50". 

Obrazložitev: 
S spremembo predlaganega besedila želi predlagatelj še bolj 
stimulirati zaposlovanje dolgotrajno brezposelni oseb in starejših 
brezposelnih oseb (zanje je znižana starostna meja od prvotnih 
55 na 50 let), ki so na trgu delovne sile vse manj zanimivi in za 
iskalce prve zaposlitve. Sprememba besedila v četrti alinei je 
pogojena z redakcijsko uskladitvijo amandmajev za nov 23.a 
člen in k 27. členu. 

15. K 28. členu 

Za 28. členom se doda nov 28. a člen, ki se glasi: 

"28. a člen 

Tretja alinea prvega odstavka 49. člena se spremeni tako, da se 
glasi: 

pokrivanje stroškov izvajanja informativnih in tormativnih ter 
izobraževalnih programov;". 

Obrazložitev: 
Vezanost pokrivanja stroškov za navedene programe le na 
posamezne skupine brezposelnih oseb, je bila v praksi preveč 
omejujoča in se praktično ni mogla izvajati, zato se predlaga 
dikcija, ki ne bo omejena le na posamezne skupine brezposelnih 
oseb. 

16. K 29. členu 

49. a člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Brezposelno osebo se lahko vključi v programe ukrepov aktivne 
politike zaposlovanja v skladu z zaposlitvenim načrtom. V 
zaposlitvenem načrtu se določijo in predvidijo aktivnosti pri iskanju 
zaposlitve in vključevanju v programe aktivne politike zaposlovanja. 

V programe ukrepov aktivne politike zaposlovanja se ne glede na 
prvo alineo prvega odstavka 16. člena tega zakona in ob 
izpolnjevanju drugih pogojev iz 16. člena tega zakona, vključijo 
tudi invalid II. in III: kategorije, ki se prijavi pri zavodu po 123. členu 
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 

V programe ukrepov aktivne politike zaposlovanja se na podlagi 
programa razreševanja presežkov delavcev, vključijo tudi delavci, 
katerih delo je postalo trajno nepotrebno v skladu s predpisi o 
delovnih razmerjih. 

Obrazložitev: 
S spremembami 49.a člena se poleg redakcijske ureditve besedila 
dodatno opredeljuje vsebina zaposlitvenega načrta, ki do sedaj ni 
bila določena. V novem tretjem odstavku je omogočeno, da bodo 
v ukrepe aktivne politike zaposlovanja vključene ne le brezposelne 
osebe, pač pa tudi delavci, katerih delo je postalo trajno nepotrebno 
v skladu s predpisi o delovnih razmerjih. Ta določba je zelo 
pomembna, ker omogoča ustrezno ukrepanje zavoda in skladov 
dela, da se že pred nastankom brezposelnosti vključijo v 
razreševanje presežnih delavcev. 

17. K 30. členu 

Drugi odstavek 52. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Javnih del ne smejo organizirati delodajalci ali druge organizacije 
za tiste dejavnosti, katerih cilj je pridobivanje dobička ali kadar bi 
z javnimi deli na trgu povzročili nelojalno konkurenco.". 

Obrazložitev: 
Z amandmajem se dodatno navaja nemožnost opravljanja javnih 
del, kadar bi z njimi na trgu povzročili nelojalno konkurenco. 

18. K 31. členu 

a) Drugi odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Brezposelna oseba iz prejšnjega odstavka je praviloma četrtino 
časa trajanja javnih del vključena v programe usposabljanja in 
izobraževanja.". 
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b) Tretji odstavek 53. člena se črta. 

c) Peti odstavek 53. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Brezposelna oseba, ki je vključena v javna dela, ima pravico do 
plače v višini izhodiščne plače tarifnega razreda ustrezne 
kolektivne pogodbe za delo, ki ga opravlja v programu javnih del, 
pravico do povrnitve stroškov prevoza na delo z javnim prevoznim 
sredstvom in do povrnitve stroškov prehrane ter do vključitve v 
program usposabljanja in izobraževanja.". 

č) Šesti odstavek 53. člena se črta. 

Obrazložitev: 
Predlagana dikcija je nekoliko širša kot je predlagano v noveli 
zakona, saj ne določa števila tedenskih ur, ki se v javnih delih 
namenjajo za delo in za izobraževanje ter usposabljanje. Poleg 
tega je opravljena korekcija tako, da imajo vključeni v javna dela 
pravico do plače ves čas vključenosti v javna dela, torej tudi v 
času usposabljanja in izobraževanja in ne le, tako kot je bilo 
določeno v noveli zakona, v času, ko delajo. Zato je tudi črtana 
določba šestega odstavka 53. člena. 

19. K 33. členu 

Za 33. členom se doda nov 33.a člen, ki se glasi: 

"33.a člen 

Za 53. c členom se dodajo novi 53.Č, 53.d, 53.e in 53.f člen, ki se 
glasijo: 

53.Č člen 

Za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja se lahko za 
območje občine ali za območje več občin, pri gospodarski družbi 
ali več gospodarskih družbah ustanovi sklad dela (v nadaljnjem 
besedilu: sklad). 

Sklad lahko ustanovijo gospodarska družba, Vlada Republike 
Slovenije, občina, gospodarska, obrtna in druge zbornice in 
združenja in sindikati. Sklad je pravna oseba zasebnega prava. 

Sklad se ustanovi z aktom o ustanovitvi, v katerem se določi 
namen njegove ustanovitve, sredstva za delovanje, obveznosti 
ustanoviteljev ter organi in njihove pristojnosti. 

Za ustanovitev, delovanje, in prenehanje sklada se uporabljajo 
predpisi o ustanovah. 

53. d člen 

Udeleženci sklada so brezposelne osebe ali delavci, katerih delo 
postane trajno nepotrebno in za katere je na podlagi elaborata 
kadrovskih potreb in poslovnega načrta gospodarske družbe 
pričakovati, da jim dolgoročno ne bo mogoče zagotoviti zaposlitve. 

Udeležencu sklada, ki se mu zagotavljajo ukrepi aktivne politike 
zaposlovanja iz sredstev sklada, se ne more zagotavljati enakih 
ukrepov iz drugega naslova." 

53.e člen 

Za financiranje skladov se lahko zagotovijo in uporabljajo sredstva 
gospodarskih družb, proračuna občine, državnega proračuna, 
sredstva, zbrana z donacijami in sredstva iz lastne dejavnosti. 
Sredstva se lahko zagotavljajo kot povratna ali nepovratna ter 

praviloma v denarju, izjemoma pa tudi v obliki stvari ali pravic. 

Sredstva državnega proračuna se lahko za financiranje skladov 
zagotavljajo le v obsegu, kot bi se zagotavljala za izvajanje ukrepov 
aktivne politike zaposlovanja po tem zakonu. 

Sklad lahko določi višji znesek financiranja ukrepov pospeševanja 
zaposlovanja ali določi daljši čas izvajanja teh ukrepov, kot je 
sicer določen za ukrepe aktivne politike zaposlovanja, če 
predstavlja delež državnega proračuna v sredstvih sklada manj 
kot polovico teh sredstev". 

53.f člen 

Sklad upravlja programski svet, v katerega imenujejo ustanovitelji 
po enega člana. Član programskega sveta mora biti tudi 
predstavnik zavoda. 

Predstavnik zavoda lahko zadrži izvršitev odločitve programskega 
sveta sklada, če meni, da je ta odločitev nezakonita ali v nasprotju 
z ukrepi aktivne politike zaposlovanja.". 

Obrazložitev: 
Predlagatelj je glede na razpravo ob prvem branju zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti, ki se je nanašala na ustanovitev skladov 
dela, to področje temeljito proučil. 

Dejstvo je, da strukturne spremembe v gospodarstvu Slovenije, 
kakor tudi tržne razmere velikemu številu podjetij narekujejo 
bistveno drugačne pogoje gospodarjenja. Poleg nujnosti 
prestrukturiranja dejavnosti in iskanja novih trgov, so v praksi 
velike težave tudi pri kadrovskem prestrukturiranju, predvsem v 
panogah, ki so delovno intenzivne. V Sloveniji se podjetja na takšne 
razmere odzivajo z različnimi mehanizmi, tudi tako, da odpuščajo 
delovno silo. Pri tem najprej delavce opredelijo kot tehnološke 
presežke, nato, po preteku 6 mesecev, pa ti preidejo v odkrito 
brezposelnost. Problem na tem področju je dvoplasten, ker delavci 
na eni strani niso deležni organiziranega razreševanja njihove 
problematike, na drugi strani pa pa se z nacionalnega vidika 
problemi kažejo v veliki obremenitvi tistih dejavnikov, ki se ukvarjajo 
z brezposelnostjo. Ta skupina delavcev je poleg tega veliko breme 
tudi za delodajalce, saj obveznosti do presežnih delavcev za 6 
mesecev pomenijo v teh podjetjih občutno breme. V svetu, zlasti 
pa v Avstriji in Nemčiji, so se na podlagi potreb in izkušenj na 
področju preprečevanja prehoda v odkrito brezposelnost oblikovali 
t.i. skladi dela, ki imajo v dosedanjem delovanju pozitivne izkušnje. 

Predlagatelj ocenjuje, da se mora sistem zavarovanja za primer 
brezposelnosti odzvati na razmere, kot so bile navedene in 
omogočiti, da se v razreševanje te problematike vključi najširši 
krog subjektov, pri čemer je pomembno, da imajo ti akterji možnost 
vključiti se v te aktivnosti že v fazi nastajanja presežnih delavcev. 

Z ustanovitvijo skladov dela se ustvarjajo zakonske možnosti, 
da se v reševanje problematike vključijo vsi zainteresirani za 
razreševanje problemov brezposelnosti, saj je predvideno, da so 
ustanovitelji gospodarska družba, Vlada RS, občina ter zbornice 
in sindikati. Sklad, ki je pravna oseba zasebnega prava, se 
ustanovi, deluje in preneha po predpisih o ustanovah. 

Za financiranje skladov se zagotavljajo sredstva gospodarskih 
družb, proračuna občine, državnega proračuna sredstva donacij 
in sredstva iz lastne dejavnosti. Će je delež državnega proračuna 
v sredstvih sklada manj kot polovico, lahko sklad financira ukrepe 
aktivne politike zaposlovanja v višjem (in dražjem) obsegu, kot 
se sicer financirajo ti ukrepi v aranžmaju zavoda. 

Zaradi zagotovitve strokovnosti v delovanju skladov je 
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predvideno, da mora biti obvezen član programskega sveta (tudi 
tam, kjer ne gre za državno proračunsko financiranje) predstavnik 
zavoda. V primeru, da je delež državnega proračuna več kot 
polovico vseh sredstev sklada, ima ta predstavnik pravico do 
veta, če meni, da so sprejeti ukrepi oziroma odločitve v nasprotju 
z ukrepi aktivne politike zaposlovanja ali nezakoniti. 

20. K 34. členu 

V prvem odstavku 54. člena se doda nova tretja alinea, ki se 
glasi: 

če je delodajalec ravnal v nasprotju s petnajsto alineo 19. člena 
tega zakona.". 

Obrazložitev: 
S sankcioniranjem ravnanja delodajalca v nasprotju s petnajsto 
alineo 19. člena zakona (prenehanje delovnega razmerja brez 
pisnega soglasje delavca, kadar je to potrebno), se omogoča 
vzpostavitev regresa zavoda do delodajalca, ki je ravnal v 
nasprotju s to alineo, s čemer bodo odpadle tudi posamezne 
težave v praksi. 

21. K 36. členu 

56. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Vajenci, dijaki in študentje, ki nimajo kadrovske štipendije oziroma 
nimajo posojil za študij, se lahko prijavijo na razpis za republiško 
štipendijo. 

Republiško štipendijo lahko pridobi kandidat, pri katerem dohodek 
na družinskega člana v preteklem koledarskem letu pred prijavo 
na razpis ne presega zneska celoletne 100% zajamčene plače 
oziroma, če se kandidat šola izven prebivališča, celoletni dohodek 
na družinskega člana ne presega 130% zajamčene plače v istem 
obdobju. 

Vajenci, dijaki in študentje, ki so izrazito nadarjeni lahko pridobijo 
Zoisovo štipendijo, ne glede na cenzus iz prejšnjega odstavka. 

Obrazložite v: 
V predlaganem amandmaju so opravljene redakcijske spre- 
membe, poleg tega pa so v prvem odstavku kot upravičenci do 
štipendije dodani vajenci. Preteklo koledarsko leto je za zajemanje 
dohodkov in ugotavljanje preseganja cenzusa primernejše, saj 
temelji na realnih in preverljivih podatkih (naprimer v davčni 
napovedi itd). Glede štipendij za nadarjene pa se je v zakonu 
opredelil izraz, ki je sicer že sedaj uveljavljen v podzakonskem 
aktu in v praksi, to je Zoisove štipendije. 

22. K 39. členu 

Za 39. členom se dodajo nov 39. a, 39.b, 39.C, 39.Č in 39.d člen, 
ki se glasijo: 

"39.a člen 

Poglavje z naslovom: "VIII. Republiški zavod za zaposlovanje" se 
spremeni tako, da se glasi: "IX. Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje ". 

61. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Zavod se ustanovi kot javni zavod in je organiziran enotno za 
območje Republike Slovenije. 

V zavodu se lahko za opravljanje posameznih dejavnosti ali dela 
dejavnosti ali za opravljanje dejavnost na določenem območju 
oblikujejo organizacijske enote." 

39. b člen 

Za 61. členom se doda nov 61. a člen, ki se glasi: 

"Organa zavoda sta upravni odbor in direktor zavoda.". 

39. c člen 

62. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Upravni odbor ima 9 članov. V upravni odbor imenujejo po 3 
člane organizacije delodajalcev, reprezentativne za območje 
države, sindikati, reprezentativni za območje države in Vlada 
Republike Slovenije. 

Upravni odbor ima predsednika, ki ga izmed svojih članov za 
dobo 4 let izvolijo člani upravnega odbora". 

39.Č člen 

65. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Direktorja zavoda na predlog ministra, pristojnega za delo imenuje 
in razrešuje Vlada Republike Slovenije. 

Mandatna doba direktorja zavoda je 4 leta". 

39.d člen 

Drugi odstavek 67. člena se spremeni tako, da se glasi: 

"K statutu zavoda da soglasje Vlada Republike Slovenije". 

Obrazložitev: 
Naslov zavoda je usklajen s predlaganim amandmajem k 1. členu. 
Nova določba 61. člena želi poudariti večjo organizacijsko 
enotnost, ki lahko pripomore k večji učinkovitosti in racionalnosti 
zavoda, v drugem odstavku pa je omogočeno, da se lahko zaradi 
opravljanja posameznik dejavnosti ali za opravljanje dejavnosti 
na določenem območju oblikujejo organizacijske enote. V novem 
61 .b členu je določeno, da sta organa zavoda direktor in upravni 
odbor zavoda. Število članov upravnega odbora je zaradi 
operativnosti zmanjšano iz sedanjih 15 na 9 članov. Besedilo tega 
člena tudi jasneje določa načelo reprezentativnosti organov 
delodajalcev in sindikatov pri imenovanju svojih članov v upravni 
odbor zavoda. Poleg tega so zaradi opredelitve mandatne dobe in 
vloge ministra, pristojnega za delo, pri imenovanju direktorja 
zavoda spremenjene tudi določbe o direktorju zavoda ter določbe 
o soglasju k statutu zavoda. 

23. K 40. členu 

Prvi odstavek 68. člena se spremeni tako, da se glasi: 

" Zavod vodi evidenco brezposelnih oseb, evidenco brezposelnih 
oseb, ki jim pravice po tem zakonu mirujejo, evidenco štipendistov 
po tem zakonu in evidenco brezposelnih oseb, ki so vključene v 
programe aktivne politike zaposlovanja". 

Obrazložitev: 
Evidence, ki jih bo vodil zavod so v predlaganem besedilu nekoliko 
natančneje navedene, dodana pa je evidenca štipendistov. 
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24. K 42. členu 

a) "Besedilo 70. člen se spremeni tako, da se glasi: 

Zavod preneha voditi evidenco brezposelnih oseb, če 
brezposelna oseba: 
- ni več brezposelna oseba, 
- se sama odjavi iz evidence brezposelnih oseb, 
- odkloni vključitev ali krši obveznosti, sprejete s pogodbo o 

vključitvi v program aktivne politike zaposlovanja, 
- odkloni ustrezno zaposlitev ali s svojim ravnanjem povzroči 

odklonitev zaposlitve s strani delodajalca ali odkloni ustrezno 
začasno ali občasno plačano delo, 

- ni dala resničnih podatkov o izpolnjevanju pogojev za pridobitev 
statusa brezposelne osebe, 

- izpolni pogoje za pridobitev pokojnine za najnižjo zavarovalno 
dobo po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 

- kot tujec ne prejema denarnega nadomestila, 
- nastopi prestajanje zaporne kazni 6 ali več mesecev, 
- ni na razpolago za zaposlitev, 
- dela ali je zaposlena na črno. 

V primerih iz tretje, četrte, pete devete in desete alinee prejšnjega 
odstavka, se brezposelna oseba 6 mesecev po prenehanju 
vodenja v evidenci brezposelnih oseb ne more ponovno prijaviti 
na zavodu.". 

b) Za 42. členom se dodata nov 42.a in 42,b člen, ki se glasita: 

42.a člen 

Črta se 71. člen. 

42.b člen 

V 72. členu se črta številka in beseda "68. in 

Obrazložitev: 
V dopolnitvi prvega odstavka tega člena je bilo treba dodatno 

navesti hujše oblike kršenja obveznosti oziroma ravnanja 
brezposelne osebe. 

Dopolnitev 70. člena z drugim odstavkom je potrebna, glede na 
to, da zavod v praksi za kršilce obveznosti praktično nima na 
razpolago ustreznih instrumentov, saj se lahko zgodi, da bi 
brezposelno osebo zaradi kršenja obveznosti črtali iz evidence, 
nato pa bi se lahko že naslednji dan ponovno prijavila na zavod 
kot brezposelna oseba. Enaka določba je bila tudi že v veljavnem 
zakonu. 

Veljavni 71. člen določa obveznost zavoda, da vodi evidenco o 
učencih osnovnih in srednjih šol, kar je sistemsko neustrezna 
rešitev in ne sodi v pristojnost zavodov za zaposlovanje. 

Amandma za nov 42.b člen je redakcijske narave in je potreben 
zaradi črtanja 71. člena. 

25. K 46. členu 

a) V četrtem odstavku se število "12" nadomesti s številom "6". 

b) V petem odstavku se število "6" nadomesti s številom "3". 

c) Doda se nov zadnji odstavek, ki se glasi: 

"Zavod sprejme nov statut v 3 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona". 

Obrazložitev: 
Roke, ki določajo izdelavo zaposlitvenih načrtov in javna dela, 
potrebno skrajšati, ker so bili v besedilu sprememb zakona za 
prvo obravnavo pripravljeni z nekoliko daljšim časom, v katerem 
bi se zavod pripravil na nove naloge, v skladu s pričakovanji o 
hitrejšem sprejemanju zakona. Zaradi novih določb, ki se nanašajo 
na organizacijo in poslovanje zavoda, je treba dodati določilo o 
pripravi novega statuta zavoda v roku 3 mesecev po uveljavitvi 
tega zakona. 
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- AMANDMAJI K PREDLOGU 

NACIONALNEGA PROGRAMA 

ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RS - 

ZDRAVJE ZA VSE DO LETA 2000 

- OBRAZLOŽITEV BESEDILA 

'NACIONALNI PROGRAM 

ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RS - 

ZDRAVJE VSE DO LETA 2000" 

- EPA 236 - druga obravnava 

Vlada Republike Slovenije v prilogi pošilja v obravnavo 
amandmaje k predlogu Nacionalnega programa zdravstvenega 
varstva Republike Slovenije - zdravje vse do leta 2000 - druga 
obravnava. 

Hkrati pošilja tudi obrazložitev "Nacionalni program 
zdravstvenega varstva RS - zdravje za vse do leta 2000" - 
druga obravnava 

Borut Šuklje, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, dne 19/2-1998 

AMANDMAJI K »NACIONALNI 
PROGRAM ZDRAVSTVENEGA 

VARSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE - 
ZDRAVJE ZA VSE DO LETA 2000", 

DRUGA OBRAVNAVA 

Amandma 1 

V poglavju 5. MERILA ZA POSTAVITEV MREŽE JAVNE 
ZDRAVSTVENE SLUŽBE, 
Preskrbljenost z zdravstveno dejavnostjo se za tretjim 
odstavkom doda nov odstavek, ki se glasi: »Mrežo javne 
zdravstvene službe v Republiki Sloveniji bo na podlagi meril iz 
Nacionalnega programa zdravstvenega varstva določil minister 
za zdravstvo s posebnim predpisom v štirih mesecih po sprejemu 
Nacionalnega programa. Vsako spremembo tega predpisa mora 
za naslednje leto minister določiti najkasneje do 31. oktobra v 
tekočem letu.« 

Obrazložitev: 
Konkretna mreža se spreminja v tolikšni meri in v tako kratkem 
času, da jo je nesmotrno vključevati kot sestavni del dolgoročno 
naravnanega dokumenta, ki ga sprejema Državni zbor. Zakon o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 6. členu 
določa, da Plan zdravstvenega varstva vključuje merila za mrežo 
javne zdravstvene službe in ne konkretne mreže same. 

Amandma 2 

V istem poglavju se v podpoglavju 5.2.2.2.1 oddelki v prvem 
stavku zadnjega odstavka doda »in pravilnikom o kategorizaciji 
bolnišnic«. 

Obrazložitev: 
Že po pripravi in objavi besedila Nacionalnega programa v letu 
1996 je bil sprejet pravilnik o kategorizaciji bolnišnic v Sloveniji. 

Amandma 3 

V poglavju 7. EKONOMSKI POLOŽAJ IN FINANCIRANJE 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA se v predzadnji vrstici drugega 
odstavka za besedo »SIT« doda besedilo, ki se glasi: », v letu 
1996 pa je znašal 2.500 milijard SIT« 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. Podatki so se od oktobra 1996 
spremenili. 

Amandma 4 

V podpoglavju 7.2 Zaposleni v zdravstvu se drugi odstavek 
spremeni tako, da se glasi »Skupno število zaposlenih v 

zdravstveni dejavnosti se do leta 1994 rahlo zmanjšuje in bo 
predvidoma ostalo nespremenjeno do leta 2000.« 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. Podatki o zaposlenih so se od 
leta 1994 spremenili. 

Amandma 5 

V podpoglavju 7.3 Plače v zdravstveni dejavnosti se v tretjem 
odstavku število "130" zamenja s "135", "135"pa zamenja z 
"140". V četrtem odstavku se število "60" zamenja s "77", letnica 
"1996" pa spremeni tako, da se glasi "1997". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. Podatki o plačah so se od leta 
1996 spremenili. 

Amandma 6 

V podpoglavju 7.4 Sredstva za zdravstveno varstvo iz javnega 
financiranja se drugi in tretji stavek drugega odstavka 
spremenita tako, da se glasita: »V letu 1996 so znašala javna 
sredstva za zdravstvo (s proračunskimi sredstvi države in 
občin)174 milijard SIT (v tekočih cenah). Realna sredstva za 
zdravstveno varstvo iz javnega financiranja bodo v naslednjih 
letih ohranila doseženo raven.« 

V istem podpoglavju se tretji stavek tretjega odstavka spremeni 
tako, da se glasi: »Po letu 1994 se je ta delež ustalil na okoli 7% in 
se bo predvidoma ohranil na tej ravni.« 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. Podatki se od leta 1994 in 1996 
niso bistveno spremenili. 

Amandma 7 

V podpoglavju 7.5 Osebna sredstva, ki jih prebivalci namenijo 
za zdravje se zadnji stavek tretjega odstavka spremeni tako, da 
se glasi: »Delež zasebnih sredstev se je dvignil od 1.5% v letu 
1992 pred uvedbo prostovoljnega zavarovanja na 11.4% vseh 
sredstev zdravstvenega zavarovanja v letu 1996.« 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. Smotrneje je podatke prikazati 
v odstotkih kot v zneskih. 

Amandma 8 

V podpoglavju 7.6 Zavarovanje se v zadnjem odstavku tretjega 
odstavka za besedo »nespremenjeno« postavi pika in črta 
besedilo, ki ji sledi. 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. Spremembe pri zavarovanju 
teh oseb niso predvidene. 
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Amandma 9 Amandma 12 

V podpoglavju 7.7.1 Javno financiranje in zdravstveni zavodi 
se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Prihodek javnih 
zdravstvenih zavodov iz javnih sredstev predstavlja okoli 80% 
vseh prihodkov. Javno financiranje je zagotavljalo zdravstvenim 
zavodom sredstva v višini 100 milijard SIT v letu 1995,117 milijard 
v letu 1996 in predvidoma 133 milijard v letu 1997.«' 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. Točni podatki so že znani za 
pretekla leta. 

Amandma 10 

V podpoglavju 7.7.2 Prihodek od drugih plačnikov se v tretjem 
odstavku beseda »deset« nadomesti s številko "25". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. Znan je točnejši podatek. 

Amandma 11 

V podpoglavju 7.8 Investicije v zdravstvenih zavodih se v 
tretjem odstavku letnici »1992-1995" spremenita v »1996-2002". 

V istem podpoglavju se v šestem odstavku spremeni letnica "1992" 
v "1994". 

Obrazložitev: 
Amandma je redakcijske narave. Prejšnje letnice niso več aktualne, 
znesek se ni spremenil. 
< 
V istem podpoglavju se v sedmem odstavku številka »2" 
nadomesti s številko »3,5" in besedi »dve milijardi« z besedama 
»tri milijarde". 

V podpoglavju 7.10 Ekonomsko finančni Instrumenti 
usmerjanja se v točki 2 v prvem stavku za besedo »V« doda 
beseda »kurativni«. 

Obrazložitev: 
V preventivnem zobozdravstvu je smotrnejše izpolnjevanja 
programov kot storitveni sistem. 

Amandma 13 

Naslov in besedilo priloge 1 »MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE 
SLUŽBE« se črta. 

r> 
Obrazložitev: 
Konkretna mreža javne zdravstvene službe je bila izdelana in 
priložena Nacionalnemu programu zdravstvenega varstva v 
skladu s sklepom Državnega zbora, sprejetem na prvi obravnavi. 
Izkazalo pa se je, da je vključitev mreže kot sestavni del 
Nacionalnega programa zdravstvenega varstva nesmotrna. Kljub 
temu predlagatelj ocenjuje, da je bila z izdelavo predloga mreže in 
predstavitvijo Državnemu zboru dosežena boljša seznanitev 
poslancev z uresničevanjem meril za postavitev mreže javne 
zdravstvene službe po sprejemu Nacionalnega programa 
zdravstvenega varstva. 

Amandma 14 

Za poglavjem »1. Uvod« se prenese besedilo Priloge II Strategija 
razvoja zdravstvenega varstva v Republiki Sloveniji«. 

Obrazložitev: 
V šestem členu Zakona o zdravstvenem varstvu je prvi alinei 
drugega odstavka določilo, da je strategija razvoja zdravstvenega 
varstva sestavni del plana zdravstvenega varstva. Zato 
predlagamo, da se Nacionalni program zdravstvenega varstva 
dopolni z dolgoročnimi usmeritvami, ki so vključene v strategijo. 
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OBRAZLOŽITEV BESEDILA 

»NACIONALNI PROGRAM 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA RS - 

ZDRAVJE ZA VSE DO LETA 2000", 
DRUGA OBRAVNAVA 

Za drugo obravnavo je bilo besedilo Plana Zdravstvenega varstva 
RS - Zdravje za vse do leta 2000 objavljeno v Poročevalcu DZ št. 
15 z dne 4.5.1995. Po objavi je nanj prispelo večje število pripomb. 
Vlada RS je pripombe obravnavala in jih v obliki amandmajev 
posredovala Državnemu zboru. Velika večina pripomb se je 
nanašala na obe prilogi, na Mrežo javne zdravstvene službe in 
na Strategijo razvoja zdravstvenega varstva in ne na plan sam. 

Odbor za zdravstvo, družino in socialno politiko DZ je obravnaval 
amandmaje Vlade RS 14.7.1995. Zavrnil je predlog za vrnitev v 
prvo branje in naložil Ministrstvu za zdravstvo, da se sestane s 
predlagatelji in pripravi pripombe v obliki amandmajev. 

To nalogo je Ministrstvo za zdravstvo opravilo in oblikovalo 
amandmaje, ki jih je Vlada RS poslala Državnemu zboru v drugo 
obravnavo 7.12.1995. 

V Državnem zboru je stekla obravnava amandmajev v odborih in 
komisijah. Ob njih so bili spet predloženi številni novi amandmaji, 
ki so se v veliki meri ponovno nanašali na mrežo javne zdravstvene 
službe, le manjše število na plan sam, predvsem na poglavji o 
zdravstvenem varstvu žensk in moških ter delavcev. Odbor za 
zdravstvo, delo, družino in socialno politiko je izglasoval številne 
amandmaje in Državni zbor je plan vključil v dnevni red 40. seje. 

Državni zbor ni glasoval o vsakem amandmaju posebej ampak je 
sprejel sklep, da se oblikuje novo besedilo plana zdravstvenega 
varstva z upoštevanjem vseh tistih amandmajev, ki jih je izglasoval 
Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko. 

Ministrstvo za zdravstvo je nalogo izpeljalo jeseni 1996 in Vlada 
RS je novo besedilo plana pod naslovom »Nacionalni program 
zdravstvenega varstva RS - Zdravje za vse do leta 2000" poslalo 
v Državni zbor, ki je besedilo objavil v Poročevalcu DZ 17.10.1995 
(št. 41, strani 3-91). Pri oblikovanju novega besedila smo upoštevali 
vse amandmaje, ki jih je izglasoval matični odbor DZ oziroma jih 
je v sprejem predlagala Vlada RS. 

Zavoljo preglednosti navajamo vse amandmaje, ki jih je predlagatelj 
vključil v besedilo Nacionalnega programa zdravstvenega varstva 
RS - Zdravje za vse do leta 2000 (NPZV), druga obravnava, pa 
tudi tiste, ki jih ni vključil. Pri vseh je naveden predlagatelj, stališče 
Vlade RS pri številnih pa tudi stališče matičnega odbora Državnega 
zbora. Amandmaji so našteti po poglavjih NPZV. Besedilo NPZV 
je bilo objavljeno v Poročevalcu št. 41 dne 17.10.1996. 

K NASLOVU 

1. Naslov se spremeni tako, da se glasi: 

"Nacionalni program zdravstvenega varstva Republike Slovenije 
- zdravje za vse do leta 2000". 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

OPOMBA: Če je sprejet amandma pod točko 1) je glasovanje o 
amandmaju pod točko 2) brezpredmetno. 

OPOMBA: Naslov gradiva je usklajen z 48.členom Poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

2. Naslov naj se spremeni tako, da se bo glasil: 

"Plan varovanja zdravja in zdravstvenega varstva Republike 
Slovenije - zdravje v Sloveniji do leta 2000". 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vložen: 16.7.1996 
Vlada RS: Ne podpira 
Ni vključen v besedilo NPZV 

K poglavju 1. UVOD 

3. Poglavje 1 - UVOD naj se smiselno uredi in dopolni tako, da se 
bo novo besedilo glasilo: 

"Zdravje ni zgolj odsotnost bolezni, temveč je čim večje telesno, 
duševno in socialno blagostanje posameznika oziroma čim 
večjega števila ljudi, uravnovešeno z okoljem, v katerem živimo. 
Je bolj ekonomsko kot humanitarno vprašanje. Veliko število bolnih, 
invalidnih in prezgodaj umrlih prebivalcev zmanjšuje ustvarjalno 
in ekonomsko moč naroda in njegovo kakovostno preživetje. 

Strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije ugotavljajo, da 
je ekonomski in socialni razvoj evropskih držav in položaj Evrope 
kot celote v svetu odvisen v veliki meri od učinkovitih ukrepov za 
krepitev in vzdrževanje zdravja prebivalcev kontinenta. Država 
Slovenija se hoče približati in držati korak z razvito Evropo, zato 
postavlja pospeševanje aktivnosti za krepitev in vzdrževale 
zdravja slovenskega prebivalstva v samo jedro socialnega in 
ekonomskega razvoja države. 

Pospeševanje aktivnosti za krepitev zdravja je proces 
zagotavljanja možnosti ljudem, da povečajo nadzor nad svojim 
zdravjem in ga izboljšajo (definicija Svetovne zdravstvene 
organizacije). 

Varovanje zdravja prebivalstva sodi med temelje socialne varnosti 
in politične stabilnosti. Republika Slovenija mora na temelju ustave 
in Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
napraviti razmere za uresničevanje varovanja zdravja in nalog 
sistema zdravstvenega varstva pri krepitvi, ohranjanju in povrnitvi 
zdravja. Odgovornost za zdravje oziroma pravica do zdravja se 
mora razporediti na vse nosilce razvoja socialne varnosti. Ta 
odgovornost mora biti usklajena z globalnimi usmeritvami razvoja 
varovanja zdravja v Evropi in mora upoštevati dejstvo, da je 
zdravstvena dejavnost le ena izmed nosilcev razvoja skrbi za 
zdravje prebivalstva. 

S programom investiranja v zdravje v Sloveniji, ki bo vključeval 
vse sektorje slovenske družbe, bo država zagotavljala pravične 
in enake možnosti vsem prebivalcem Slovenije, da bodo lahko 
skrbeli za svoje zdravje in s tem za svojo kreativnost in 
produktivnost. Posebno družbeno skrb bo država posvetila tistim 
družbenim skupinam in posameznikom, ki zaradi fizičnih, psihičnih 
ali socialnih zavor ne morejo sami polno izkoristiti možnosti, ki jih 
bo nudila povprečnemu prebivalcu. 
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Za načrtovanje in izvajanje programa investiranja v zdravje je 
odgovorna Vlada RS, ki bo v program vključevala vse sektorje 
družbe. Za načrtovanje in izvajanje programa zdravstvenega 
sistema je odgovoren minister za zdravstvo. 

Plan varovanja zdravja in zdravstvenega varstva je narejen na 
podlagi analize zdravstvenega stanja prebivalstva. Opredeljuje 
osnove za doseganje višje kvalitete varovanja zdravja 
prebivalstva In delovanja zdravstvenega sistema, kot pomemb- 
nega odseka družbene skrbi za zdravje. Narejen je tako, kot 
narekuje 6.člen Zakona o zdravstvenem varstvu In zdravstvenem 
zavarovanju. 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vložen: 16.7.1996 
Vlada RS: Ne podpira 

OPOMBA:Če je sprejet amandma pod številko 3., je glasovanje o 
amandmajih pod številko 4., 5. in 6. brezpredmetno. 
Ni vključen v besedilo NPZV 

4. Besedilo devetega odstavka se črta in nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

"Za zdravje ljudi so odgovorni vsi sektorji družbe. Država in vsi 
javni sektorji so soodgovorni za oblikovanje, sprejem in izvajanje 
politike in programa pospeševanja zdravja." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

5. V enajstem odstavku se na koncu pika nadomesti z vejico in 
doda naslednje besedilo: 

"oziroma občine za programe,, ki niso zajeti v republiškem 
programu." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

6. V devetnajstem odstavku se na koncu črta pika in doda 
naslednje besedilo: 

"in zdravstvenega varstva družine". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K poglgvjg 2. ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALCEV 
SLOVENIJE IN PRIMERJAVA Z DRUGIMI DRŽAVAMI V 
EVROPI 

7. Poglavje 2. ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALCEV 
SLOVENIJE IN PRIMERJAVA Z DRUGIMI DRŽAVAMI V 
EVROPI se nadomesti z naslednjim besedilom: 

"Koncem petdesetih let je lahko novorojena deklica v Sloveniji 
pričakovala 71 let življenja, deček pa pet let manj. Pričakovano 
trajanje življenja je v Sloveniji od tedaj ves čas rastlo, vendar pa 
se je razlika med spoloma do začetka osemdesetih let povečevala 
in je bila v letih 1983/84 skoraj 9 let. Od tedaj se razlika zmanjšuje. 
V obdobju 1992/93 je bilo pričakovano trajanje življenja za 

novorojeno deklico v Sloveniji 77.3 leta, za dečka pa 69.4 leta. Te 
številke nas uvrščajo na sredino med vzhodno in zahodno Evropo. 
Za moškimi v razvitem svetu zaostajajo moški v Sloveniji od 1.5 
do 4.5 let, ženske pa za ženskami v razvitem svetu od 1 do 3 let. 

Vodilni vzrok za prezgodnje umiranje zlasti moških prebivalcev 
Slovenije so bolezni srca in ožilja, saj je zaradi teh bolezni leta 
1995 umrlo 265 moških in 120 žensk med 35. in 69. letom starosti 
na 100.000 prebivalcev svojega spola in starosti. Vodilna vzroka 
smrti v tej starostni skupini sta pljučni rak s 126 umrlimi moškimi * 
in 21 umrlimi ženskami in srčni infarkt z 115 umrlimi moškimi In 37 
umrlimi ženskami na 100.000 prebivalcev te starosti. Umrljivost 
zaradi teh dveh bolezni začne pri moških intenzivno rasti že po 
40. letu starosti, saj umre v starosti 40 do 44 let že 21 od 100.000 
moških te starosti zaradi plučnega raka In 25 zaradi Infarkta. Že 
v naslednji starostni skupini se število umrlih zaradi teh dveh 
bolezni podvoji, pri moških starih 50 do 54 let pa je število umrlih 
zaradi pljučnega raka petkrat večje kot v deset let mlajši skupini 
moških, število umrlih zaradi srčnega infarkta pa štirikrat večje. 

Na tretjem mestu po umrljivosti v tej starosti je jetrna ciroza z 75 
umrlimi moškimi in 37 umrlimi ženskami na 100.000 prebivalcev, 
sledijo bolezni možganskih žil (kapi) s 70 umrlimi moškimi in 43 
umrlimi ženskami, samomori s 56 umrlimi moškimi in 16 umrlimi 
ženskami in nesreče zunaj prometa s 47 umrlimi moškimi in 13 
umrlimi ženskami na 100.000 prebivalcev, starih od 35 do 69 let. 

Umrljivost zaradi samomora zlasti pri moških intenzivno raste s 
starostjo. Tako je pri moških, starejših od 75 let trikrat večja kot pri 
teh, starih od 30 do 34 let. Ženske se odločajo v vseh starostnih 
skupinah za samomor tri do štirikrat redkeje. 

Prometne nesreče so v skupini prebivalstva med 35. in 69. letom 
starosti na sedmem mestu z 27 umrlimi moškimi in 9 umrlimi 
ženskami na 100.000 prebivalcev te starosti. Zaradi prometnih 
nesreč je umrljivost največja med moškimi, starimi nad 75 let 
(73.5 na 100.000 prebivalcev te starosti in spola). Umrljivost enako 
starih žensk zaradi istega vzroka je dvakrat manjša. Sledijo moški 
med 20. in 24. letom starosti (46.1) in moški, stari 60 do 64 let 
(39.3). Ženske v zadnjih dveh starostnih skupinah umirajo zaradi 
prometnih nesreč skoraj trikrat redkeje. 

Daleč najbolj pomemben dejavnik tveganja pri prvih štirih vzrokih 
prezgodnje smrti je kajenje, ki je zelo pogost vzrok tudi za 
prekomerno obolevnost zaradi bolezni dihalnih organov, saj kadilci 
dvakrat pogosteje zbolevajo za temi boleznimi kot nekadilci. Zato 
lahko bistveno znižamo prezgodnjo obolevnost in umrljivost 
slovenskega prebivalstva predvsem z zmanjševanjem števila 
kadilcev. Drugi najpomembnejši dejavnik tveganja je prekomerno 
pitje alkohola. Alkohol je soudeležen kot dejavnik tveganja pri 
vseh vodilnih vzrokih smrti slovenskega prebivalstva. 

Zelo nizka umrljivost dojenčkov v Sloveniji tudi v merilu razvitih 
dežel je predvsem dobre izobraženosti in zdravstvene 
osveščenosti žensk v Sloveniji in dobrega pred- in poporodnega 
zdravstvenega varstva žensk in otrok. Žal pa na področju 
umrljivosti nosečnic in porodnic še vedno zaostajamo za razvitimi 
deželami zahodne Evrope. Ta mera je posebno občutljiv kazalec 
zdravstvenega stanja prebivalstva, v deželah na stopnji razvoja, 
kot je naša, pa tudi pomemben kazalec učinkovitosti zdravstve- 
nega sistema. V Sloveniji nam v zadnjih desetih letih umrljivost 
nosečnic in porodnic ni uspelo bistveno znižati pod 10 umrlih na 
100.000 porodov, zadnja tri leta pa opažamo celo porast. 

Zelo velik problem predstavljajo v Sloveniji bolezni kosti in gibal, ki 
predstavljajo največji problem pri odsotnosti z dela in so daleč 
najpogostejši vzrok zgodnje invalidnosti. Vzrok so v pretežni meri 
neprilagojena delovna mesta fizičnim sposobnostim delavcev. 
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Najpogostejši vzrok stoodstotne delovne invalidnosti so duševne 
motnje. Te prihajajo zadnja leta v ospredje tudi kot pomemben 
vzrok odsotnosti z dela. Veliko število stoodstotnih invalidov zaradi 
teh bolezni kaže na nerazumevanje slovenske družbe za ljudi s 
temi problemi. Vzrok za porast odsotnosti z dela zaradi duševnih 
motenj v zadnjih letih pa je v veliki meri neprilagojenost slovenskega 
delavstva na zahteve kapitalističnega gospodarstva." 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
'Vložen: 16.7.1996 
Vlada RS: Ne podpira 

OPOMBA: Če je sprejet amandma pod točko 7., je glasovanje o 
amandmajih pod točko 8. in 9. brezpredmetno. 
Vključen v besedilo NPZV 

8. V prvem odstavku se v šesti vrstici številka "0,2" črta in 
nadomesti s številko "2,1". 

Predlagatelj: Komisija za žensko politiko 
Vložen: 26.4.1996 
Vključen v besedilo NPZV 

9. V tretjem odstavku se na koncu stavka doda naslednje 
besedilo: 

Ta vrstni red velja tako za moške kot za ženske, čeprav je delež 
bolezni obtočil med ženskami večji (več kot polovica) kot med 
moškimi. Pri mlajših moških in ženskah, starih od 20 do 64 let, je 
vrstni red prvih dveh vzrokov smrti zamenjan, tako da je rak 
najpogostejši vzrok smrti pri obeh spolih." 

Predlagatelj: Komisija za žensko politiko 
Vložen: 26.4.1996 
Vključen v besedilo NPZV 

K poglavju 3. RAZVOJNE USMERITVE 

10. Naslov poglavja 3.RA2VOJNE USMERITVE, naj se spremeni 
tako, kot to predvideva Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, tako, da se bo glasil: »STRA- 
TEGIJA RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA". 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vložen: 16.7.1996 
Vlada RS: Ne podpira 
Ni vključen v besedilo NPZV 

3.1, GLOPAUNE USMERITVE IN STRATE$KI CILJI 

11. Naslov poglavja 3.1 .GLOBALNE USMERITVE IN STRATEŠKI 
CILJI, naj se spremeni tako, da se bo novi naslov glasil: 

"3.1. STRATEGIJA RAZVOJA POSPEŠEVANJA AKTIVNOSTI 
ZA KREPITEV IN VAROVANJE ZDRAVJA PREBIVALCEV 
SLOVENIJE". 

Doda naj se nova točka 3.2: STRATEGIJA RAZVOJA SISTEMA 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA. 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vložen: 16.7.1996 
Vlada RS: Ne podpira 
NI vključen v besedilo NPZV 

12. Za prvim odstavkom poglavja 3.1. naj se vnese naslednje 
besedilo: 

"Ključna gesla programa investiranja v zdravje v Sloveniji so: 
hitrejši razvoj države, večja kvaliteta življenja, medsebojna 
solidarnost, zmanjševanje razlik v kvaliteti zdravja med različnimi 
skupinami prebivalstva , zdravje v družinskem in delovnem okolju, 
čistost okolja, različnost programov krepitve zdravja, spoštovanje 
medsebojnih različnosti in osnovnih človekovih pravic ter 
obogatena skrb za rast in razvoj otrok." 

Temu besedilu naj sledi predzadnji odstavek poglavja št.1 (UVOD). 

Na koncu tretjega odstavka poglavja 3.1. naj se doda naslednji 
stavek: 

"Zato se mora odgovornost in skrb za zdravje razširiti iz 
zdravstvene dejavnosti na posameznika in družbo." 

V točki 2 istega poglavja naj se besede "pospeševanju in povrnitvi 
zdravja" nadomestijo z besedami: 

"pospeševanje aktivnosti za ohranjanje, krepitev in povrnitev 
zdravja". 

To besedilo naj zamenja prvotno besedilo tudi povsod drugje, kjer 
se v osnovnem besedilu pojavlja. 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vložen: 16.7.1996 
Vlada RS: Ne podpira 
Ni vključen v besedilo NPZV 

13. V petem odstavku se v 4. točki na koncu besedila pika 
nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: 

"zato je potrebno zagotoviti osnovni zdravstveni dejavnosti 
prednost pri kadrih in sredstvih." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

14. V petem odstavku se v 6. točki na koncu besedila črta pika in 
doda naslednji besedi: "in študente". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

15. V petem odstavku se v 6.točki na koncu besedila črta pika in 
doda naslednje besedilo: "ter reproduktivnoga zdravja." 

Predlagatelj: Komisija za žensko politiko 
Vložen: 26.4.1996 
Vključen v besedilo NPZV 

16. V petem odstavku se v 7. točki doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi: 

"Globalne usmeritve zdravstvenega varstva so podrobneje 
razdelane v Prilogi II - Strategija razvoja zdravstvenega varstva 
v Republiki Sloveniji. Strategija je sestavni del plana." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 
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17. V novem poglavju 3.2. (Strategija razvoja sistema zdravstve- 
nega varstva) se vnese naslednje besedilo: 

"Strateške usmeritve razvoja sistema zdravstvenega varstva 
obsegajo zmanjševanje krize sistema zdravstvenega varstva, 
izboljševanje kvalitete in dostopnosti do zdravstvenega varstva, 
zmanjševanje razlik v kvaliteti in dostopnosti zdravstvenega 
varstva med geografskimi področji v obsegu, ki ga dovoljujejo 
solidarnostno zbrana sredstva ter aktivno vključevanje v pro- 
gram investiranja v zdravje s preventivnimi programi v okviru 
sistema zdravstvenega varstva. 

Prioritetne usmeritve razvoja sistema zdravstvenega varstva do 
leta 2000 bodo: 

1. Zagotovitev enakih pravic do zdravstvenega varstva za vse 
prebivalce na nivoju, ki ga lahko zagotovimo s solidarnostno 
zbranimi sredstvi. Določiti moramo osnovni nabor zdravstvenih 
storitev, ki morajo biti enako dostopne in enako kvalitetne za 
vse prebivalce ne glede na starost, spol, etično ali geografsko 
pripadnost. Novo višine osnovnega zdravstvenega varstva 
določajo sredstva, ki jih zbiramo prebivalci s prispevno stopnjo; 

2. Pospešen prednostni razvoj primarnega zdravstvenega 
varstva. Ta nivo naj prevzame vso diagnostiko in terapijo, ki 
ne zahteva bolnišničnega zdravljenja ali vključevanja 
subspecialističnih strok. S tem naj v okviru javno zbranih 
sredstev zadosti osnovnim potrebam po zdravstvenem 
varstvu vsega prebivalstva, kar pomeni vsem dostopno, 
široko, dobro in med seboj usklajeno mrežo javnih 
zdravstvenih domov in zasebnikov ter zasebnih zdravstvenih 
ustanov na primarni ravni; posebno prednost mora imeti razvoj 
profesionalne skrbi za bolnika po odpustu iz bolnišnice, kar 
pomeni aktivno sodelovanje svojcev v času, ko bolnik ne 
potrebuje več intenzivne nege in terapije, bistven prihranek 
javno zbranih sredstev prav tako kot tudi bistven prispevek 
prebivalcev k bolj racionalni porabi sredstev, namenjenih 
zdravstvu; 

3. Modernizacija in racionalizacija preventivnih programov na 
primarni ravni, ki naj ostanejo v domeni javnih zdravstvenih 
ustanov in naj razvijejo ter modernizirajo dispanzersko metodo 
dela, katere srž je poznavanje zdravstvenega in socialnega 
stanja posebej ogroženih skupin prebivalstva; 

4. Prioritetni razvoj patronažne službe, ki naj ostane bistveni 
sestavni del javne zdravstvene mreže na primarni ravni. Dobro 
delujoča patronažna služba pomeni poznavanje ogroženih 
skupin zdravstvenih problemov prebivalstva in ob pravo- 
časnem zajemanju ogroženih ali bolnih v zdravstveni sistem 
prispeva k racionalizaciji zdravstvenega varstva; 

5. Razbremenitev in racionalizacija bolnišničnega zdravstvenega 
varstva, ki naj, dobro opremljeno z znanjem in z moderno 
tehnologijo, prenese vso diagnostiko in terapijo, ki ne potrebuje 
24-urnega nadzora, na ambulantni nivo specialističnih oz. 
subspecialističnih ambulant na sekundarni in primarni ravni. 

6. Izboljšanje delovnih pogojev zdravstvenih delavcev, zlasti tistih 
na bolj zahtevnih in izpostavljenih delovnih mestih. S tem bomo 
preprečili odhajanje za zdravstveno varstvo izobraženih 
delavcev iz zdravstva in izboljšali kvaliteto ter racionalizacijo 
dela. 

7. Prioritetni kadrovski razvoj služb za analitiko zdravstvenega 
stanja in zdravstvenega varstva prebivalstva na lokalni 
(regionalni) in državni ravni. 

8. Ločitev sklada za zdravstveno varstvo, ki se napaja iz 
prispevne stopnje in sodi v sistem javnih financ od 
zavarovalnice, ki je profitna ustanova in omogoča imovitejšim 
zagotovitev nadstandarda v zdravstvenem varstvu. 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vložen: 16.7.1996 
Vlada RS: Ne podpira 
Ni vključen v besedilo NPZV 

K 3.2. PREPLOS RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA PO PREDNOSTNIH CILJIH 

18. Poglavje 3.2. naj postane poglavje 4., s tem pa se zamenjajo 
številke podpoglavij 3.2.1.do 3.2.6. v podpoglavja št. 4.1. do 
4.6. 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vložen: 16.7.1996 
Vlada RS: Ne podpira 

OPOMBA: Amandma je redakcijski in je vezan na sprejem 
amandmajev,ki jih je vložila poslanska skupina ZLSD. 

NI vključen v besedilo NPZV 

K 3.2.1. 
PRVA PREDNOST; Oblikovanje politike varovanja 
zdravja 

19. Točke 2. do 5. (novega) poglavja 4.1. (prej 3.2.1.) naj se 
nadomestijo z naslednjim besedilom: 

"2. Imenovali bomo medsektorsko Komisijo za investiranje v 
zdravje, ki jo bodo sestavljali ministri za kmetijstvo, 
gospodarstvo in turizem, okolje in prostor, finance, zdravstvo 
in Ministrstvo za delo, družino in socialno politiko, ki bo 
odgovorna Vladi RS in parlamentu za razvoj in udejanjanje 
dolgoročne strategije investiranja v zdravje. 

3. Ustanovili bomo Sklad za zdravje, s katerim bomo financirali 
delo komisije in njenih strokovnih teles in center za investiranje 
v zdravje kot ekspertno telo za Tehnično pomoč komisiji. 

4. V Državnem zboru bomo ustanovili Odbor za zdravje, ki bo 
zagotavljal komunikacijo vladne Komisije za investiranje v 
zdravje s parlamentom. 

5. V zdravstveni sistem bomo vgradili vzpodbude za aktivnejše 
delo na področju krepitve in vzdrževanja zdravja prebivalstva. 

6. K sodelovanju pri aktivnostih za krepitev in vzdrževanje 
zdravja prebivalstva bomo pritegnili nevladne organizacije. 

7. izdelali bomo intersektorski program izobraževanja kadra, ki 
bo usposobljeno za delo na področjih investiranja v zdravje. 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vloženo: 16.7.1996 
Vlada RS: Ne podpira 

OPOMBA: Če je sprejet amandma pot točko 19 je potrebno 
preštevilčiti točke poglavja. 

NI vključen v besedilo NPZV 
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20. V 6. točki se v prvem odstavku za besedo "šolah" doda 
beseda "univerzah" in za besedo "mladino" besedi "in 
študente". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 3.2.2. 
DRUGA PREDNOST:Zmaniševanie razlik v 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem staniu 
prebivalcev 

21. Naslov poglavja 4.2. (prej 3.2.2. DRUGA PREDNOST: 
zmanjševanje razlik v zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
stanju prebivalcev) naj se dopolni tako, da se bo glasil: 

»DRUGA PREDNOST: Iskanje vzrokov za razlike in priprava 
prednostnih rešitev za zmanjševanje razlik v zdravstvenem stanju 
in zdravstvenem varstvu prebivalstva." 

Na koncu tega poglavja naj se doda besedilo točke 3 predhodnega 
poglavja (4.1. oz. 3.2.2. v prvotnem besedilu). 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vloženo: 16.7.1996 
Vlada RS: ne podpira 

OPOMBA: Drugi del amandmaja ni pravilno vložen. 
Ni vključen v besedilo NPZV 

22. Doda naj se novo poglavje št.5 z naslovom "Naloge in cilji 
sistema zdravstvenega varstva. 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vložen: 16.7.1996 
Vlada RS: ne podpira 
Ni vključen v besedilo NPZV 

K 3 2 3 
TRETJA PREDNOST: Spreminjanje zdravju škodljivih 
vzorcev vedenja 

22. V prvem odstavku se za besedama "duševno zdravje" črtajo 
besede "spolno vzgojo, vrednotenje in načrtovanje družine" 
in nadomestijo z naslednjim besedilom: 

"spolno in reproduktivno zdravje". 

Predlagatelj: Komisija za žensko politiko 
Vložen: 26.4.1996 
Vključen v besedilo NPZV 

23. V 6. točki se naslov "Pospeševanje zdrave spolnosti in 
preprečevanje aidsa in okužbe z virusom HIV" črta in 
nadomesti z naslednjim besedilom: 

"Pospeševanje spolnega in reproduktivnoga zdravja" 

Predlagatelj: Komisija za žensko politiko 
Vložen: 26.4.1996 
Vključen v besedilo NPZV 

24. Zadnji stavek 6. točke naj postane nov odstavek. 

Predlagatelj: Komisija za žensko politiko 
Vložen: 26.4.1996 
Vključen v besedilo NPZV 

Besedilo poglavja naj se glasi: 
"Osnovne naloge sistema zdravstvenega varstva so: 
- zagotoviti vsemu prebivalstvu kvalitetne zdravstvene storitve 

v višini, ki jo zagotavljajo solidarnostno zbrana sredstva, s ciljem 
zmanjšati število kroničnih bolnikov, prezgodnje invalidnosti in 
prezgodnje umrljivosti prebivalstva - s končnim ciljem izboljšanja 
kvalitete življenja prebivalstva in njegove kreativnosti, s tem pa 
dolgoročno izboljšati ekonomsko moč države; 

- racionalizirati sistem zdravstvenega varstva tako, da bomo za 
sredstva, ki jih vlagamo prebivalci, dobili vsi, ne glede na 
socialno-ekonomski status, oddaljenost od velikih centrov in ne 
glede na starost in spol ter etnično pripadnost nujno potrebne in 
bolj kvalitetne zdravstvene storitve; 

- zagotoviti kvaliteten zdravstveni nadzor prebivalstva v 
reproduktivnom obdobju, da damo možnost otrokom, da se 
rodijo zdravi; 

- zagotavljati kvaliteten zdravstveni nadzor nad zdravjem otrok 
in mladine, da bodo lahko izkoristili vse z rojstvom pridobljene 
duševne in telesne sposobnosti; 

- zagotoviti kvaliteten nadzor zdravja delavcev na delovnem 
mestu, da bi lahko obdržali optimalne delovne kapacitete in 
kreativnost do konca delovnega obdobja; 

- zagotoviti kvaliteten nadzor nad zdravjem ostarelih s ciljem 
izboljšati kvaliteto njihovega življenja in podaljšati čas kreativnosti 
v poznih življenjskih obdobjih; 

- zagotoviti poseben nadzor nad zdravjem posebej ogroženih 
skupin prebivalstva, kot so migranti, zasvojeni z drogami, 
brezposelni in ljudi z duševnimi motnjami s ciljem vzdrževanja 
njihovega zdravja in lažje resocializacije; 

- zagotoviti kvalitetne delovne pogoje zdravstvenih delavcev s 
ciljem preprečevanja sindroma kronične utrujenosti in povečane 
kreativnosti, s tem pa s ciljem izboljšanja kvalitete zdravstvenega 
varstva; 

K 3.2.5. 
PETA prednost: Spodbujanje razvoja strpke in 
Izboljšanje kakovosti dela zdravstvene dejavnosti 

25. V točki 1.(Smotrno organiziranje zdravstvene dejavnosti) se 
v drugem stavku prvega odstavka za besedama "Medicinsko 
fakulteto" doda besede "Visoki šoli za zdravstvo". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

26. V točki 1. (Smotrno organiziranje zdravstvene dejavnosti) se 
v tretjem odstavku doda novi drugi stavek, ki se glasi: 
"Izboljšali bomo farmacevtsko oskrbo pri izdajanju zdravil v 
okviru mednarodno veljavnih smernic Dobre lekarniške 
prakse." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

27. V točki 1.(Smotrno organiziranje zdravstvene dejavnosti) se 
za četrtim odstavkom doda novi drugi odstavek, ki se glasi: 
"Zdravstvena statistika bo urejena po načelu racionalnosti 
zbiranja podatkov in ob upoštevanju sodobnih statističnih 
metod." 

Predlagatelj: Vlada RS 
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Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

28. V točki 2. (Razvoj enotnega zdravstvenega informacijskega 
sistema) se v prvem stavku za besedo "razvoj" doda 
naslednje besedilo: "in poenotenje obstoječega". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 3.3. PREDNOSTNE NALOGE PO SKUPINAH 
PREBIVALSTVA 

29. Dosedanje poglavje 3.3. "Prednostne naloge po skupinah 
prebivalstva" naj se v smislu zakonske določitve preimenuje 
v poglavje "Specifične potrebe in možnosti zdravstvenega 
varstva po skupinah prebivalstva". Poglavje naj dobi št. 7. 
Temu primerno naj se preštevilčijo podpoglavja 3.3.1. do 3.3.7. 
v podpoglavja 7.1. do 7.7. 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vložen: 16.7.1996 
Vlada RS: ne podpira 

OPOMBA: Amandma je redakcijski, vezan je na sprejem 
amandmajev, ki jih je vložila poslanska skupina ZLSD. 

NI vključen v besedilo NPZV 

30. V prvem stavku se za besedo "prebivalstva" doda naslednje 
besedilo "skladno s projekti Svetovne zdravstvene 
organizacije". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 3.3.1. VAROVANJE ZDRAVJA OTROK IN MLAPINE 

31. V točki 1. Izboljšanje zdravstvene vzgoje, se za besedo 
"mladina" dodata besedi "in študenti". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

32. V točki 3. Reorganizacija varstva zdravja šolskih otrok in 
mladostnikov, se v prvi alinei za besedo "mladostnikov" doda 
beseda "študentov" in za besedo "družine" naslednje besedilo 
"šole in univerzi". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

33. V točki 3.Reorganizacija varstva zdravja šolskih otrok in 
mladostnikov, se v drugi alinei za besedo "življenja" dodata 
besedi "načina dela". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

34. V točki 3.Reorganizacija varstva zdravja šolskih otrok in 
mladostnikov, se v tretji alinei za besedama "mladino bodo" 
dodata besedi "poleg učiteljev" in na koncu besedila doda 
naslednje besedilo "in študentov v šolah in na univerzah". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

35. V točki 3. Reorganizacija varstva zdravja šolskih otrok in 
mladostnikov, se v četrti alinei za besedo "mladine" dodata 
besedi "in študentov". 

U 
Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

36. V točki 3. Reorganizacija varstva zdravja šolskih otrok in 
mladostnikov, se za deveto alineo doda nova alinea, ki se 
glasi: 

zdravstveno varstvo otrok s posebnimi potrebami," 

Predlagatelj: Skupina poslancev, prvopodpisana Danica Simšič 
Vložen: 3.7.1996 
Vključen v besedilo NPZV 

37. V točki 3. Reorganizacija varstva zdravja šolskih otrok in 
mladostnikov, se v enajsti alinei za besedama "Zdrave šole" 
doda naslednje besedilo "Zdrave univerze in Zdrav vrtec". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

i 

K poalaviu 3.3.2. VAROVANJE ZDRAVJA ŽENSK 
K poglavju 3-3,3-VAROVANJE ZDRAVJA MOSKM 

38. Poglavje 3.3.2. Varovanje zdravja žensk in Poglavje 
3.3.3.Varovanje zdravja moških se v celoti črtata in 
nadomestita z novim poglavjem, ki se v glasi: 

"3.3.2. VAROVANJE REPRODUKTIVNEGA ZDRAVJA 

1. Razvoj medsektorskega načrtovanja varovanja repro- 
duktivnoga zdravja 

Vzpodbudili bomo izdelavo strategije varovanja reproduktivnoga 
zdravja in podpirali njeno vključevanje v vse zakonske dokumente 
na republiški, regijski in lokalni ravni ter v izobraževalne in druge 
relevantne programe. K sodelovanju pri širjenju boljšega 
reproduktivnoga zdravja bomo vzpodbujali nevladne organizacije, 
ki naj bi skrbele za zagovorništvo reproduktivnih pravic 
prebivalcev in za večjo dostopnost in sprejemljivost uslug 
reproduktivnoga zdravstvenega varstva. 

2. Izboljšanje psihosocialnega zdravja žensk in moških 

Zagotovili bomo pogoje za zdrav način življenja, za zadovoljujoče 
in varno spolno življenje in odgovorno starševstvo z aktivnim 
sodelovanjem vseh družbenih sektorjev pri izboljšanju 
reproduktivnoga zdravja in kvalitete življenja žensk in moških. 

3. Izboljšanje zdravstveno-vzgojnega dela na področju 
vzpodbujanja reproduktivnoga zdravja 
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Zagotovili bomo dostopnost informacij in vzgoje za reproduktivno 
zdravje za odgovorne prostovoljne odločitve o spolnem življenju, 
o rojstvu otroka in dostopnost do čim večje izbire sodobnih metod 
za načrtovanje družine in drugih metod za urejanje plodnosti po 
izbiri, ki niso v nasprotju z zakonom; povečevali bomo 
osveščenost o nujnosti zaščite prebivalcev, še posebno mladih 
in otrok pred zlorabami, vključno s spolnimi zlorabami in drugim 
nasiljem; dopolnili bomo izobraževanje mladih v smeri spoštovanja 
pravic, da sami odločajo ter delijo odgovornost pri zadevah, 
povezanih s spolnostjo in reprodukcijo. 

Tako bomo omogočili načrtovanje rojstev v obdobjih, ko je možnost 
kakovostnega preživetja otroka in matere največja, in v čim večji 
meri preprečili nenačrtovane zanositve in umetne prekinitve 
nosečnosti; tistim, ki se bodo odločili za prekinitev nosečnosti pa 
omogočili čim bolj zgoden in varen poseg ter kvalitetno svetovanje 
pred in po posegu. Zmanjšali bomo tudi obolevnost mladih parov 
zaradi spolno prenosnih bolezni in kasneje neplodnosti. 

Tako bomo omogočili tudi uspešno premagovanje stresnih stanj 
in vzpodbudili zdrav način prehranjevanja, življenja brez cigaret, 
kulturno pitje alkoholnih pijač, kulturno vožnjo motornih vozil in 
premagovanje samomorilskih teženj s telesno in duševno 
aktivnostjo, predvsem z osmišljanjem življenja. 

Sprejeli bomo vrsto prednostnih ciljev za krepitev zdravja z 
zmanjšanjem potrošnje alkoholnih pijač, tobaka in drugih drog ter 
spremljanje zdravju škodljivih vzorcev vedenja (Ukrepi so opisani 
v poglavju "Spremljanje vzorcev vedenja (tretja prednost) in v 
prilogi "Nacionalni program in politika pospeševanja zdravja)". 

4. Izboljšanje prednosečnostnega, predporodnega, obporod- 
nega poporodnega zdravstvenega varstva 

Zagotovili bomo celovite storitve za zadovoljitev spreminjajočih 
potreb prebivalcev na področju reproduktivnega zdravja v različnih 
življenjskih obdobjih glede na različne reproduktivne namene; 
zagotovili bomo kakovostne in dostopne storitve, ki zagotavljajo 
ženskam varno preživetje nosečnosti in poroda, parom pa 
najboljše možnosti za zdravega otroka. Posebno pozornost bomo 
posvetili posebnim potrebam mladostnikov in jih pritegnili k 
sodelovanju pri načrtovanju programov, ki ustrezajo njihovim 
potrebam. 

5. Izvedba organiziranega odkrivanja raka na materničnem vratu 
in dojkah v ogroženih skupinah žensk 

Izdelali bomo program aktivnega presajanja za iskanje bolnic z 
rakom na materničnem vratu, s katerim bomo zmanjševali 
umrljivost žensk zaradi te bolezni, ki sodi med glavne vzroke 
umrljivosti mladih žensk (20 do 40 let). Za zmanjšanje umrljivosti 
zaradi raka dojke, ki je na prvem mestu po vzroku smrti pri 
mladih ženskah, pa omogočili dostopne in kvalitetne storitve 
zgodnjega odkrivanja in zdravljenja te bolezni. Leta 1997 bo steklo 
ciljano zgodnje odkrivanje raka materničnega vratu. Do konca 
leta 1997 bomo pripravili program ciljnega zgodnjega odkrivanja 
raka na dojkah. 

6. Sistematično spremljanje zbolevnosti in invalidnosti mlajših 
žensk in moških 

S posebnimi programi (CINDI, obdobnimi preventivnimi pregledi 
v starosti 20 do 35 let, pregledi nabornikov itd.) bomo odkrivali 
dejavnike tveganja za pojav kroničnih bolezni, posebno za bolezni 
srca in ožilja in izdelali program ukrepanja na podlagi dobljenih 
analiz ter tako zmanjševali prezgodnjo obolevnost in umrljivost 
zaradi te bolezni. Z zagotavljanjem varnega delovnega okolja in 
optimalizacijo delovnih pogojev bomo zmanjšali obolevnost in 
invalidnost delovno aktivnih prebivalcev zaradi bolezni gibal ter 

odsotnost z dela zaradi starševstva. 

7. Izboljšanje reproduktivnega zdravja v peri- in pomeno- 
pavzalnem obdobju 

Zagotovili bomo varovanje reproduktivnega zdravja starejših 
žensk in moških in skušali zadovoljiti njihove posebne probleme 
v zvezi z reproduktivnim in spolnim zdravjem. Okrepili bomo 
strokovni interes za zdravje okoli 700.000 prebivalcev in s 
preventivnimi programi podaljšali obdobje brez bolezni in 
invalidnosti v tretje življenjsko obdobje." 

Predlagatelj: Komisija za žensko politiko 
Vložen: 26.4.1996 
Vključen v besedilo NPZV 

K 3.3.4 VAROVANJE ZDRAVJA DELAVCEV 

UKREPI 

39. Besedilo prvega odstavka prve točke se črta in nadomesti z 
naslednjim besedilom: 

"Zdravstveno varstvo delavcev bo prilagojeno kriterijem Evropske 
unije in mednarodnim konvencijam. Pooblaščeni zdravnik, ki ga 
bo zagotovil delodajalec, bo opravljal analize in zdravstvene ocene 
delovnih mest, zagotovil ali opravljal predhodne, obdobne in ciljane 
preglede v skladu s predpisi, sodeloval s strokovnimi delavci, 
socialnimi delavci in industrijskimi psihologi, analiziral zdravstveno 
stanje delavcev, predlagal ukrepe za vzdrževanje in krepitev 
zdravja delavcev, ugotavljal in proučeval vzroke poškodb pri delu, 
poklicnih boleznih in bolezni v zvezi z delom ter predlagal ukrepe 
za njihovo preprečevanje. Ugotavljal bo vzroke za nastanek 
delovne invalidnosti in predlagal ukrepe za njihovo preprečevanje. 
Sodeloval bo pri poklicni rehabilitaciji in ergonomiji ustreznega 
dela ter pomagal pri organizaciji prve pomoči in reševanja. 
Sodeloval bo pri izbiri opreme in sredstev za osebno varstvo 
delavcev in izvajal zdravstveno vzgojo delavcev in delodajalcev. 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

40. Besedilo četrtega odstavka prve točke se črta. 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

41. Besedilo prvega, drugega in tretjega odstavka druge točke 
se črta in nadomesti z naslednjim besedilom: 

"Prizadevali si bomo za sintezo zdravstvenega in tehničnega 
varstva pri delu. Predlagali bomo ustanovitev zavoda za opravljanje 
nalog s področja aktivnega varstva zdravja delavcev, ki naj bi ga 
ustanovila Republika Slovenija, s čemer bomo zagotovili 
uresničevanje nacionalnega programa aktivnega varstva zdravja 
delavcev, strokovnega nadzora in izmenjave informacij in 
dokumentov z drugimi zavodi in institucijami. Zavod bo sodeloval 
pri pripravi strokovnih podlag za zakone, standarde in druge 
predpise s tega področja. Spodbujal bo razvoj humanizacije dela 
in proučeval poklicna tveganja za poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni. Osnova za delovanje zavoda o tehnološki, ekološki, 
biološki, epidemiološki in psihosocialni monitoring delovnega 
okolja. Izobraževal, izpopolnjeval in usposabljal bo strokovnjake 
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za delo na področju aktivnega varstva zdravja delavcev." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 

OPOMBA: Če so sprejeti amandmaji pod točko 39., 40. in 41., je 
glasovanje o amandmaju pod točko 42. brezpred- 
metno. 

Vključen v besedilo NPZV 

42. V poglavju 7.3. (3.3.4) naj se besedilo prvega stavka prvega 
odstavka v točki 1. nadomesti z naslednjim besedilom: 

"Na novo bomo določili vsebino preventivnih zdravstvenih 
pregledov delavcev, roke za izvajanje posameznih preventivnih 
zdravstvenih pregledov, jih poimenovali s storitvami in jih statistično 
zabeležili. Opravljali bomo zdravstvene analize delovnih mest, 
prospektivne in retroprospektivne ergonomske analize, sodelovali 
pri ergonomskom prilagajanju delovnih mest, verificirali poklicne 
bolezni in bolezni, ki so povezane z delom. Spremljali bomo 
pojavljanje poklicnih bolezni, sume na poklicno bolezen in bolezni, 
ki so povezane z delom. Opozarjali bomo na njihovo pojavljanje in 
posledice. Pripravljali bomo zdravstvene ekspertize o preostalih 
delazmožnosti za delavce, ki bodo predstavljeni invalidski komisiji 
ali ne bodo več zmogli opravljati svojega dela." 

3. odstavek iste točke naj se v celoti nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

"Poglobljeno bo sodelovanje z osebnimi zdravniki delavcev, šolsko 
medicino, zdravniškimi in invalidskimi komisijami, delodajalci ter 
ustreznimi organizacijami s področja varovanja delovnega in 
bivalnega okolja." 

4. odstavek iste točke naj se v celoti nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

"Na novo bo opredeljena vsebina aktivnosti varovanja zdravja 
športnikov; na vrhunskem nivoju bo športna medicina ločena od 
medicine dela in organizirana v posebnem inštitutu. Na primarnem 
nivoju pa bo medicina dela sodelovala v zdravstvenem varstvu 
športnikov podobno kot šolska medicina in druge veje medicine. 

V 3. odstavku 2. točke istega poglavja naj se črta beseda 
"Univerzitetni". 

V 4.odstavku 2.točke istega poglavja naj se besedilo "Njihova 
dejavnost bo kurativna in preventivna" nadomesti z besedilom: 

"Njihova dejavnost bo pretežno preventivna": 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vložen: 16.7.1996 
Vlada RS: Ne podpira 
NI vključen v besedilo NPZV 

43. 
a) V 3. točki se črta beseda "delavcev". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

b) Amandma na amandma Vlade RS k 3. točki: 

Za prvim stavkom drugega odstavka se doda naslednje besedilo: 

"Stopnja prispevka delodajalca za zavarovanje delavcev za 

poškodbe pri delu in poklicne bolezni se bo določala različno 
glede na tveganje pri posameznem delodajalcu, kot bo to ocenjeno 
na podlagi podatkov informacijskega sistema zdravstvenega 
zavarovanja, ki bo prilagojen tej nalogi. Vlaganje v za delavca in 
življenjsko okolje varnejšo tehnologijo bo spodbujano z ukrepi 
davčne politike." 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

c) Amandma na amandma Vlade RS k 3. točki: 
'P 

Za drugim stavkom drugega odstavka se doda nov stavek, ki se 
glasi: 

"V sestavo Sveta za varnost in zdravje pri delu Republike Slovenije 
bodo vključeni predstavniki sindikalnih in delodajalskih organizacij, 
ki so reprezentativne na ravni države, ter predstavniki strokovnih 
institucij na področju varnosti in zdravja pri delu." 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: Podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

d) Za besedilom 3. točke se dodata dva nova odstavka, ki se 
glasita: 

"Preventivno zdravstveno varstvo delavcev bo zagotavljal 
delodajalec. Težišče te dejavnosti bo na ergonomskih ukrepih na 
delovnem mestu, ki bodo zmanjšali zbolevnost in delanezmožost 
delavcev. 

Delodajalec bo za preventivno zdravstveno varstvo delavcev 
motiviran s finančnimi prednostmi, delavec pa z uveljavljanjem 
svojih zdravstvenih interesov v odborih za varnost in zdravje pri 
delu. Svet za varnost in zdravje pri delu Republike Slovenije bo 
vodil nacionalno politiko v zvezi z varnostjo in zdravjem delavcev 
pri delu. Urad Republike Slovenije za varnost in zdravje pri delu, 
ki je v sestavi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, bo 
sodeloval v pripravah strokovnih podlag za zakonodajo in 
standarde s področja aktivnega varstva zdravja delavcev. Zavod 
za opravljanje nalog aktivnega zdravstvenega varstva delavcev 
bo predstavljal vrhunsko strokovno institucijo v državi. Preventivno 
zdravstveno varstvo bo organizirano v podjetju, v okviru javnega 
zdravstvenega zavoda ali kot zasebna dejavnost. Kurativno 
zdravstveno varstvo delavcev bo v okviru zdravstvenega 
zavarovanja opravljal osebni zdravnik, ki bo ugotavljal in ocenjeval 
tudi začasno nezmožnost za delo v povezavi s pooblaščenim 
zdravnikom podjetja." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

44. Besedilo dosedanje 4. točke se črta in nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

"S Fakulteto za šport bomo sodelovali pri oblikovanju inštituta za 
šport, ki naj bi na področju zdravstvenega varstva športnikov 
proučeval fiziologijo in biomehaniko športa, športni travmatizem, 
prehrano športnikov in psihologijo športa. Zdravniki športne medi- 
cine bodo sodelovali s športnimi pedagogi." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 
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45. V šesti točki se na koncu besedila doda nov stavek, ki se 
glasi: 

K 3.3.7. VAROVANJE ZDRAVJA OGROŽENIH SKUPIN 
PREBIVALSTVA 

"Pospeševali bomo izobraževanje fizioterapevtov na področju 
ergonomije." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 3.3.5. VAROVANJE ZDRAVJA OSTARELIH 

UKREPI 

46. V prvi točki se v prvem odstavku za besedo "stare" doda 
naslednje besedilo: 

"bodo izvajalci zdravstvenega varstva v mreži javne zdravstvene 
službe". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

47. V tretji točki se za besedama "poškodb ter" doda beseda 
"zdravstveno". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 3.3.6 VAROVANJE ZDRAVJA INVALIDOV 

UKREPI 

48. V točki 1 .Organiziranje kakovostne rehabilitacije, se pika 
nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: 

"vzdrževanje psihosocialne in fizične kondicije invalidov po 
zaključenem procesu rehabilitacije". 

Predlagatelj: Skupina poslancev, prvopodpisana Danica Simšič 
Vložen: 3.7.1996 
Matično delovno telo: 
Vključen v besedilo NPZV 

49. V točki 3.Uveljavljanje razvojne strategije invalidskega 
varstva, se v drugem odstavku za besedama "zaposlovanje 
invalidov" črta vejica in doda naslednje besedilo: 

"in drugim oblikam zaposlovanja invalidov". 

Predlagatelj: Skupina poslancev, prvopodpisana Danica Simšič 
Vložen: 3.7.1996 
Vključen v besedilo NPZV 

50. V točki 4. Sodelovanje znanosti, se za besedo "arhitekture" 
doda naslednje besedilo "psihologije, strojništva, industrijskega 
oblikovanja". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

51. V naslovu poglavja 7.7. (prej 3.3.7. Varovanje zdravja 
ogroženih skupin prebivalstva) naj se med besedi "zdravja" 
in "ogroženih" vnese beseda "posebej". 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vložen: 16.7.1996 
Vlada RS: Ne podpira 
Zavoljo smiselnosti je amandma vključen v besedilo NPZV 

52. Za naslovom poglavja "Varovanje zdravja posebej ogroženih 
skupin prebivalstva" naj se vnese naslednje besedilo: 

"V tem poglavju zajemamo tiste skupine prebivalstva, ki so se 
znašle zaradi svojega obnašanja ali obnašanja okolja, v katerem 
živijo, v posebnih življenjskih razmerah, ki njihovo zdravje bolj 
ogrožajo, kot zdravje drugega prebivalstva. Nekateri pripadniki 
teh skupin pa ogrožajo tudi zdravje prebivalcev v njihovem okolju. 
Zato je njihovo zdravstveno varstvo in resocializacija, v kolikor je 
potrebna, še posebej pomemben del zdravstvenega varstva. V 
to skupino sodijo predvsem migranti, trajno brezposelni, kronično 
zasvojeni z drogami, brezdomci, zapuščeni ostareli v odročnih 
krajih in prebivalci z duševnimi motnjami. 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vložen: 16.7.1996 
Vlada RS: Ne podpira 
Ni vključen v besedilo NPZV 

UKREPA 

53. V točki 1. Zbiranje podatkov in izdelava analiz se na koncu 
stavka doda naslednje besedilo: 

"Na podlagi analize bo pripravljen predlog zakonske zagotovitve 
polne zdravstvene varnosti dolgotrajno brezposelnih v okviru 
obveznega zdravstvenega zavarovanja". 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K poalaviu 4: NOSILCI ODGOVORNOSTI ZA 
IZVAJANJE PLANA 

54. Dosedanje poglavje 4 "Nosilci odgovornosti za izvajanje 
plana" naj postane v smislu zakonske določitve poglavje št. 
8. Besedilo naj ostane isto. 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vložen: 16.7.1996 
Vlada RS: ne podpira 

OPOMBA: Amandma je redakcijski, (vezan je na sprejem 
amandmajev poslanske skupine ZLSD). 

Ni vključen v besedilo NPZV 

55. V prvem odstavku se v četrti alinei na koncu besedila doda 
naslednje besedilo: 

"Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvo 
za finance". 
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V prvem odstavku se v osjni alinei na koncu besedila doda 
naslednje besedilo: 
"in Slovensko zdravniško društvo". 

V prvem odstavku se doda nova deseta alinea, ki se glasi: 

"Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K poalaviu 5: MERILA ZA POSTAVITEV MREŽE JAVNE 
zdravstvene SLUŽBE 

56. Poglavje 5 "Merila za postavitev mreže javne zdravstvene 
službe" naj se v smislu navodil zakona preštevilči v poglavje 
št. 9. 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vložen: 16.7.1996 
Vlada RS: ne podpira 

OPOMBA: Amandma je redakcijski. 
Ni vključen v besedilo NPZV 

Preskrbijenost z zdravstveno dejavnostjo do leta 2QQQ 

57. Besedilo prvega odstavka uvodnega poglavja z naslovom: 
"Preskrbljenost z zdravstveno dejavnostjo do leta 2000", se 
spremeni tako, da se glasi: 

"Mreža javne zdravstvene službe pokriva potrebe po zdravstve- 
nem varstvu državljanov Slovenije in vsem drugim, ko iščejo 
zdravstveno pomoč, ki jim jo zagotavlja zakon." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 5.1. PRIMARNA RAVEN ZDRAVSTVENE 
DEJAVNOSTI 

58. Doda se novi prvi odstavek, ki se glasi: 

"Primarna raven zdravstvene dejavnosti je prednostna in 
dostopna vsem ljudem na lokalni ravni brez predhodnih napotitev 
ali posredovanja drugih zdravstvenih zavodov oziroma 
posameznikov." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

59. Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Ocenjena bo primernost rešitve, da mrežo javne zdravstvene 
službe na primarni ravni oblikuje in uresničuje občina." 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

60. V dosedanjem prvem odstavku (novi drugi odstavek) se doda 
naslednji stavek: 

"Mrežo na primarni ravni za zdravstveno varstvo študentov 
zagotavlja Republika Slovenija." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

61. Za dosedanjim drugim odstavkom (novi tretji odstavek) se 
doda nov odstavek, ki se glasi: 

"Območni zavod za zdravstveno varstvo koordinira izvajanje 
zdravstvenega varstva in delo na primarni ravni". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 5.1.1. Osnovna zdravstvena dejavnost 

K 5.1.1.1 Vsebina In organizacija zdravstvene službe 

62. V prvem odstavku se doda nova prva alinea: 

nujno medicinsko pomoč," 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

63. V dosedanji prvi (novi drugi) alinei se za besedo "mladino" 
doda beseda "študente," 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

64. Za četrtim odstavkom se doda nov odstavek, ki se glasi: 

"Delodajalci lahko za svoje delavce organizirajo obratno ambulanto 
najmanj z medicino dela." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

65. 
a) Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Glede na načelno zakonsko zagotovilo o enakopravnem 
vključevanju zasebnih zdravstvenih delavcev s koncesijo v mrežo 
javne zdravstvene službe bo zagotovljeno njihovo postopno 
vključevanje v mrežo v skladu s potrebami določenega okolja in 
z utemeljenimi interesi zasebnih zdravstvenih delavcev. Področje 
preventivnih dejavnosti oziroma dispanzerjev za otroke, šolarje 
in mladino bomo v največji možni meri ohranjali znotraj javnih 
zdravstvenih zavodov. Ob morebitnem prehajanju te dejavnosti v 
zasebno delo bomo posebej skrbeli, da bo določeni skupini 
prebivalstva zagotovljeno celovito (preventivno in kurativno) 
zdravstveno varstvo in izvajali ustrezen nadzor zaradi 
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zagotavljanja predpisanih programov. Omogočili bomo tudi 
postopno prehajanje določenih ambulantnih specialističnih 
dejavnosti v zasebno delo. Vzorčno bomo omogočili ustanavljanje 
zasebnih zavodov in zdravniških zadrug glede na splošne lokalne 
potrebe in interese." 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo,delo,družino in socialno politiko 
Vlada RS: podpira 

OPOMBA: Če je sprejet amandma pod oznako a), je glasovanje 
o amandmaju pod oznako b) brezpredmetno. 

Vključen v besedilo NPZV 

b) V dosedanjem petem odstavku (novi šesti odstavek) se v 
zadnjem stavku črtata besedilo "Vzorčno bomo omogočili" in 
nadomesti z besedilom "Omogočili bomo". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Ni vključen v besedilo NPZV 

K 5,1,1,2 Kadri 

66. V zadnjem stavku prvega odstavka se besedilo "v soglasju z 
zbornicama" spremeni tako, da se glasi: "v soglasju s 
pooblaščenima zbornicama". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

67. Na koncu drugega odstavka se pika nadomesti z vejico in 
doda naslednje besedilo: 

"v patronažni službi ena medicinska sestra na 1650 do 3000 
prebivalcev." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

68. Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Kadri za izvajanje otroškega in mladinskega zdravstvenega in 
zobozdravstvenega varstva so planirani ločeno od kadrov za 
zdravstveno varstvo odrasle populacije ter kadri za izvajanje 
reproduktivnoga zdravstvenega varstva so načrtovani ločeno 
od drugih zdravnikov v osnovni zdravstveni dejavnosti" 

Predlagatelj: Vlada RS 
Vložen: 15.7.1996 
Vključen v besedilo NPZV 

69. 
a) Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Zdravstvena ekipa v zasebni zdravstveni dejavnosti bo obvezno 
vključevala zdravstvenega tehnika. V primeru, da bo ekipa 
opravljala dispanzersko dejavnost mora vključevati tudi druge 
kadre, predpisane v standardih za posamezna varstva." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Vložen: 15.7.1996 

OPOMBA: Če je sprejet amandma pod točko a), je glasovanje o 
amandmaju pod točko b) brezpredmetno 

Vključen v besedilo NPZV 

b) V četrtem odstavku se za besedo "tehnika" postavi pika, 
nadaljevanje stavka pa se črta. 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Ni vključen v besedilo NPZV 

70. V šestem odstavku se za alineami doda naslednji odstavek: 

"Ministrstvo za zdravstvo bo v 6 mesecih po sprejemu Plana 
izdelalo natančnejša merila za uresničevanje tega določila." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

71. Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Prerazporeditev kadrov med strokami je možno samo med 
splošno medicino in varstvom predšolskih in šolskih otrok ter 
mladine po predhodnem usposabljanju v skladu z zakonom ter v 
zobozdravstvu med varstvom odraslih in mladinskim zobo- 
zdravstvom, vendar se zato število ekip v mladinskem 
zobozdravstvu ne sme zmanjševati." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Vložen: 15.7.1996 
Vključen v besedilo NPZV 

72. V zadnjem stavku štirinajstega (zadnjega) odstavka se za 
besedo "območji" črtajo besede "za najmanj 20% In 
nadomestijo z naslednjim besedilom: 

"tako, da ne bodo znašale več kot 20%". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K Tabeli 1. Načrtovano število zdravstvenih delavcev in vseh 
zaposlenih v osnovni zdravstveni dejavnosti v 
Sloveniji v letu 2000 ob upoštevanju minimalnih 
standardov 

73. V Tabeli 1. se v vrstici "Zdravniki" dodajo nove vrste, ki se 
glasijo: 

"od tega: 
v ZV ženski 119 * 7246 
v ZV otrok do 6 let 147 ' 1032 
v ZV šol.otrok in mladine 152 * 2263" 

Pod tabelo 1 se doda nova vrstica, ki se glasi: 

"Poleg naštetih je za dispanzersko dejavnost na specializaciji tudi 
38 zdravnikov: 11 za varstvo žensk, 17 za varstvo otrok do 6 let 
in 10 za varstvo šolskih otrok in mladine." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Vložen: 15.7.1996 
Vključen v besedilo NPZV 
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74. V Tabeli 1. se na koncu besedila v (3) pripombi doda naslednje 
besedilo: 

"Glede na primerjave z razvitimi evropskimi državami se 
predvideva korekcijo kadrovskih standardov v zobozdravstvu." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 5.1.2. Lekarniška dejavnost 

K 5.1.2.1. Zavodi 

75. Tretji odstavek se črta. 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 5.2. SEKUNDARNA IN TERCIARNA RAVEN 
ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

77. Doda se nov prvi odstavek, ki se glasi: 

"Sekundarna raven zdravstvene dejavnosti podpira primarno in 
obsega specialistične ambulante ter bolnišnice, kamor se napotijo 
bolniki z napotnico." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 5.2.1.2. Kadri 

78. V Tabeli 3. se v vrstici "Interna (1)" število "101" nadomesti s 
številom "74" in število "77" s številom "56", besedilo (1) 
pripombe pa na koncu dopolni z naslednjim besedilom: 

za ambulantno funkcionalno diagnostiko posebej." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 5.2.2. Specialistična bolnišnična zdravstvena 
dejavnost 

K 5.2.2.1 .Zavodi 

79. Doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

K 5.1.2.2. Kadri 

76. 
a) V drugem stavku prvega odstavka se število "4.110" 

nadomesti s številom "3.900" in črta beseda "najmanj". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: Podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K Tabeli 2: Načrtovano število zdravstvenih delavcev in vseh 
zaposlenih v lekarniški dejavnosti v Sloveniji v letih 
1995 in 2000 

b) Tabela 2. se nadomesti z novo tabelo 2, ki se glasi: 

"Načrtovano število zdravstvenih delavcev in vseh zaposlenih v 
lekarniški dejavnosti v letu 2000". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

"Takoj, ko bodo na voljo dodatna sredstva v zdravstvu, bomo 
začeli z gradnjo nove pediatrične klinike." 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 5.2.2.1.2. Bolniške postelje 

80. V prvem odstavku se stavek: "Načrtovanih 10.908 bolniških 
postelj oziroma 5,46 na 100 prebivalcev ..." spremeni tako da 
glasi: 

"Načrtovanih 10.954 bolniških postelj oziroma 5,50 na 1000 
prebivalcev ..." 

Predlagatelj: dr. Janko Predan 
Vlada RS: podpira 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

81. V Tabeli 4. - Načrtovano število bolniških postelj leta 2000 za 
potrebe prebivalcev Slovenije, se v vrstici "Interna-pulmologija" 
število "2474" nadomesti s številom "2305" in število "1,24" s 
številom "1,16". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

82. V Tabeli 4. - Načrtovano število bolniških postelj leta 2000 za 
potrebe prebivalcev Slovenije, se za besedo "Dermatoven" 
doda pripomba "(3)", ki se glasi: 

2000 

Zdr. delavci Zdr. delavci 

Min.st. Min.st. 

Farmacevt 722 2755 

Vsi zaposleni 1522 1307 
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"(3) Do konca leta 1996 bo Ministrstvo za zdravstvo izdelalo 
izračune potrebnih zmogljivosti, morebitni viški postelj bodo 
razporejeni v deficitarne stroke". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

83. V Tabeli 4. - Načrtovano število bolniških postelj leta 2000 za 
potrebe prebivarcev Slovenije, se spremenita številki 
"Psihiatrija" in sicer iz "1.614" na "1.660" in iz "0,81" na "0,83". 

Predlagatelj: dr. Janko Predan 
Vlada RS: podpira 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 5.2.2,1.4 Dializno zdravljenje 

84. Za točko "5.2.2.1.4" se doda nova točka, ki se glasi: 

"5.2.2.1.5. Transfuzijska dejavnost 

Transfuzijska dejavnost bo organizirana na zavodu Republike 
Slovenije za transfuzijo in ustreznih oddelkih bolnišnic". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 5.2.2.2. Kadri 

85. V prvem odstavku se beseda "načrtovanih" nadomesti z 
besedo "zasedenih". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

86. V Tabeli 5. Načrtovano število zaposlenih v bolnišnični 
dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe do leta 2000 
(1), se besedilo (1) pripombe k naslovu spremeni tako, da se 
glasi: 

"Izračunano število velja za načrtovano zasedenost postelj", v 
tabeli pa se v vrstici "Farmacevti" število "130" nadomesti s 
številom "134" in število "117" s številom "121", besedilo v naslednji 
vrstici "Osebje za nego" pa nadomesti z besedilom "Medicinske 
sestre in zdravstveni tehniki". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

87. Za Tabelo 5. se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 

"Natančne razmejitve v številu zaposlenih med ambulantno 
specialistično in bolnišnično dejavnostjo še nI; na osnovi 
poglobljenih analiz bo ta razmejitev opravljena do konca leta 1996". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

88. V zadnjem stavku šestega odstavka se besedilo "osebja za 
nego" nadomesti z besedilom "medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov za zdravstveno nego". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 5.3. ZAVODI ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 

K 5.3.1 .Zavodi 

89. 
a) Besedilo drugega stavka se spremeni tako, da se glasi: 

"Za občine Gornji grad, Ljubno, Luče, Mozirje, Nazarje, Šmartno 
ob Paki, Šoštanj in Velenje bo socialno medicinsko, higiensko- 
epidemiološko in zdravstveno-ekološko dejavnost opravljal ZZV 
Celje, za občine Brežice, Krško in Sevnica pa ZZV Novo mesto s 
ciljem, da se oblikujejo možnosti za ustanovitev ZZV za Posavje". 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: podpira 

OPOMBA: Če je sprejet amandma pod točko a), je glasovanje o 
amandmaju pod točko b) brezpredmetno. 

Vključen v besedilo NPZV 

b) Besedilo drugega stavka se spremeni tako, da se glasi: 

"Za občini Mozirje in Velenje bo socialno medicinsko, higiensko- 
epidemiološko in zdravstveno-ekološko dejavnost opravljal ZZV 
Celje, za občine Brežice, Krško in Sevnica pa ZZV Novo mesto s 
ciljem, da se oblikujejo možnosti za ustanovitev ZZV za Posavje". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: 
NI vključen v besedilo NPZV 

90. V točki 5.3.1. zavodi (str.62) se zadnji stavek spremeni tako, 
da se glasi: 

"Za občine Brežice, Krško in Sevnica bo socialno medicinsko, 
higiensko epidemiološko in zdravstveno ekološko dejavnost 
opravljal ZZV Brežice." 

Predlagatelj: Skupina poslancev, prvopodpisani Marjan Šetinc 
Vlada RS: ne podpira 
Matično delovno telo: ne podpira 
Ni vključen v besedilo NPZV 

K 5.3,2. Kadri 

91. Prvi stavek prvega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

"Število zaposlenih zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev, 
zdravstvenih ter drugih strokovnih sodelavcev se bo v planskem 
obdobju zviševalo vzporedno z zmanjševanjem števila 
nezdravstvenih delavcev." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

92. V Tabeli 6. Načrtovano število zaposlenih v ZZV v letu 2000, 
se število "2635" nadomesti s številom "2580" in število "197" 
s številom "1970". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Vključen v besedilo NPZV 
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K 5.4. SOCIALNOVARSTVENI ZAVODI IN ZAVODI ZA 
USPOSABLJANJE 

K 5.4.1. Osebje v domovih za starejše 

93. 
a) V drugem stavku tretjega odstavka se besedilo "osebje za 

nego po 8 do 12 varovancev" nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

"osebje za zdravstveno nego in nego po 8 do 12 oskrbovancev 
za I. in II. ter po 1 do 4 oskrbovancev za III. skupino zahtevnosti 
zdravstvene nege." 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: podpira 

OPOMBA Če je sprejet amandma pod točko a), je glasovanje o 
amandmaju pod točko b) brezpredmetno. 

Vključen v besedilo NPZV 

b) V prvem stavku tretjega odstavka se besedilo "osebja za 
nego" nadomesti z besedilom "medicinske sestre in 
zdravstveni tehniki" in črta zadnji stavek tega odstavka. 

Predlagatelj: Vlada RS 
NI vključen v besedilo NPZV 

K 5.6. PRESKRBLJENOST S KADRI V ZDRAVSTVENI 
DEJAVNOSTI DO LETA 2000 

K Tabeli 7. Načrtovano skupno število zaposlenih v zdravstveni 
dejavnosti v Sloveniji v letu 2000 

94. 
a) V Tabeli 7. se naslovu doda pripomba "(1)", ki se glasi: 

"Izračun izdelan na osnovi ciljnih standardov za vse zdravstvene 
dejavnosti". 

b) V Tabeli 7. se besedilo "Osebje za nego" nadomesti z 
besedilom "Medicinske sestre in zdravstveni tehniki." 

c) V besedilu se črtata besedi "1995 in" in besedilo "osebje za 
nego" nadomesti z besedilom "medicinske sestre in 
zdravstveni tehniki". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K poalavlu 6. IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENIH 
DELAVCEV 

K 6.1 .Študijski programi 

95. V tretji alinei se za besedo "izobraževanju" besedilo spremeni 
tako, da se glasi: 

"na osnovi dolgoročnega programa razvoja zdravstvene nege v 
Sloveniji, ki je usklajen s priporočili SZO in Mednarodnega 
združenja medicinskih sester pri izobraževanju kadrov za 

zdravstveno nego". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 6.2. Potrebe po zdravstvenih delavcih in sodelavcih 

96. Za besedilom "80 zobozdravnikov vključno s specialisti" se 
doda besedilo v novi vrsti, ki se glasi: 

"20 medicinskih sester z visoko izobrazbo". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K poalaviu 7.EKONOMSKI POLOŽAJ IN 
FINANCIRANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA 

K 7.2. Zaposleni v zdravstvu 

97. Zadnji stavek zadnjega odstavka se črta. 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 7.3. Plače v zdravstveni dejavnosti 

98. V četrtem odstavku se besedilo "50 milijard" nadomesti z 
besedilom "60 milijard." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno tejo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 7.4. Sredstva za zdravstveno varstvo Iz javnega 
financiranja 

99. V drugem stavku prvega odstavka se število "130" nadomesti 
s številom "132". 
V tretjem stavku prvega odstavka se število "147" nadomesti 
s številom "157". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 7.8. Investicije v zdravstvenih zavodih 

100. Drugi stavek drugega odstavka se spremeni tako, da se 
glasi: 

"Zdravstveni domovi ne načrtujejo večjih vlaganj v nove objekte. 
Velike pa so potrebe za vlaganje v obnovo obstoječih objektov, 
najnujnejšo medicinsko in drugo opremo za nemoteno delovanje 
zdravstvene službe, zamenjavo dotrajane medicinske opreme in 
za razvoj informacijskega sistema." 
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Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

101. Doda se nov peti odstavek, ki se glasi: 

"Prizadevali si bomo za zagotovitev dodatnih sredstev za 
izgradnjo nove Pediatrične klinike v Ljubljani." 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K poglavju 8. SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA 
VARSTVA IN NADZOR NAD NJIM 

102. V tretjem stavku drugega odstavka se besedi "Zdravniške 
zbornice" nadomestita z besediloma "pristojnih zbornic". 

Zadnji stavek tega odstavka se spremeni tako, da se glasi: 

"Nadzor nad strokovnim delom posameznika bo v pristojnosti 
Zbornice z javnimi pooblastili oziroma Ministrstva". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

PRILOGA I 

K I.- MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE NA 
PRIMARNI RAVNI 

103. Pred naslovom "I.MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE 
NA PRIMARNI RAVNI" se doda besedilo, ki se glasi: 

"MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE 

UVOD 

Na podlagi 6. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti in Plana 
Zdravstvenega varstva (ZV) Republike Slovenije do leta 2000, in 
v petem poglavju opredeljuje merila za postavitev mreže javne 
zdravstvene službe, predlagamo mrežo te službe. 

Mreža zajema samo dejavnost za zagotavljanje nacionalnega 
programa v ZV oziroma obveznega zdravstvenega zavarovanja 
in ne posega omejevalno na tiste zmogljivosti zdravstvenih 
dejavnosti, ki so na voljo drugim naročnikom oziroma plačnikom 
in z njimi soglaša ustanovitelj. Zato vsak zavod lahko s soglasjem 
ustanovitelja določi večje zmogljivosti, kot so vključene v mrežo 
(velja tudi za število bolniških postelj), ne more pa zanje zahtevati 
plačila ne za obstoj in ne za delovanje odplačnika nacionalnega 
programa zdravstvenega varstva, niti ne sredstev za njihovo 
izgradnjo. 

Ker plan v ZV še ni sprejet, se smatra predložena mreža kot 
predlog, ki se bo spremenil, če bodo v planu spremenjena merila 
za postavitev mreže. 

Mrežo na primarni ravni zdravstvene dejavnosti določa občina. V 
predlogu mreže na tej ravni so opravljeni samo Izračuni potrebnih 
kadrov po minimalnih standardih. 

Mreža na primarni ravni zdravstvene dejavnosti je prikazana po 
sedanjih občinah, na sekundarni ravni pa po zdravstvenih 
območjih. 

Zdravstveni svet bo stalno spremljal uresničevanje mreže in na 
podlagi ugotovitev predlagal ustrezne prilagoditve, tako na primami 
kot na sekundarni in terciarni ravni zdravstvene dejavnosti." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

104. V prvem odstavku se za prvim stavkom črta pika in doda 
naslednje besedilo: 

za zdravstveno varstvo študentov pa Republika Slovenija". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

105. Za dosedanjim osmim odstavkom se doda nov deveti 
odstavek, ki se glasi: 

"V tabelah niso v stolpiču A vključeni kadri, ki bi jih izračunali iz 
dopolnilnih ur. V stolpiču B so prikazani zdravstveni delavci za 
potrebe vseh prebivalcev v naslovu tabele naštetih občin, ne 
glede na to, kje uveljavljajo svoje pravice na primarni ravni 
zdravstvene dejavnosti." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

106. V dvanajstem odstavku se vrstni red alinei spremeni tako, 
da se glasijo: 

enkrat na dva tedna 0,08 
- enkrat tedensko 0,17 
- dvakrat tedensko 0,34 
- trikrat tedensko 0,50 
- štirikrat tedensko 0,50 
- petkrat tedensko 0,83 
- polni delovni čas 1,00" 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

107. K tabelam: 

- Naslov tabele "Občina Celje" se spremeni tako, da se glasi: 
"Mestna občina Celje in občine Vojnik, Štore" 

- Naslov tabele "Občina Laško" se spremeni tako, da se glasi: 
"Občine Laško, Zidani most, Radeče" 
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- Naslov tabele "Občina Mozirje" se spremeni tako, da se glasi: 
"Občine Mozirje, Gornji Grad, Ljubno, Luče, Nazarje" 

- Naslov tabele "Občina Slovenske Konjice" se spremeni tako, 
da se glasi: 
"Občine Slovenske Konjice, Vitanje, Zreče" 

- Naslov tabele "Občina Šmarje pri Jelšah" se spremeni tako, da 
se glasi: 
"Občine Šmarje pri Jelšah, Kozje, Podčetrtek, Rogaška Slatina, 
Rogatec"     

- Naslov tabele "Občina Velenje" se spremeni tako, da se glasi: 
"Občina Velenje in občine Šmartno ob Paki, Šoštanj" 

- Naslov tabele Občina Ajdovščina" se spremeni tako, da se 
glasi: 
"Občini Ajdovščina, Vipava" 

- Naslov tabele "Občina Nova Gorica se spremeni tako, da se 
glasi 
"Mestna občina Nova Gorica in občine Brda, Kanal, Miren- 
Kostanjevica" 

- NasloV tabele "Občina Tolmin" se spremeni tako, da se glasi: 
"Občine Tolmin, Bovec, Kobarid" 

- Naslov tabele "Občina Koper" se spremeni tako, da se glasi: 
"Mestna občina Koper" 

- Naslov tabele "Občina Postojna" se spremeni tako, da se glasi: 
"Občini Postojna, Pivka" 

- Naslov tabele "Občina Sežana" se spremeni tako, da se glasi: 
"Občine Sežana, Divača, Krpelje-Kozina, Komen". 

- Naslov tabele "Občina Jesenice" se spremeni tako, da se glasi: 
"Občini Jesenice, Kranjska Gora" 

- Naslov tabele "Občina Kranj" se spremeni tako, da se glasi: 
"Mestna občina Kranj in občine Cerklje na Gorenjskem, Naklo, 
Preddvor, Šenčur" 

- Naslov tabele "Občina Radovljica" se spremeni tako, da se 
glasi: 
"Občina Radovljica, Bled, Bohinj" 

- Naslov tabele "Občina Škofja Loka" se spremeni tako, da se 
glasi: 
"Občine Škofja Loka, Gorenja vas, Železniki, Žiri" 

- Naslov tabele "Občina Črnomelj" se spremeni tako, da se glasi: 
"Občini Črnomelj, Semič" 

- Naslov tabele "Občina Novo mesto" se spremeni tako, da se 
glasi: 
"Občine Novo mesto, Šentjernej, Škocjan" 

- Naslov tabele "Občina Cerknica" se spremeni tako, da se glasi: 
"Občini Cerknica, Loška dolina" 

- Naslov tabele "Občina Domžale" se spremeni tako, da se glasi: 
"Občine Domžale, Lukovica, Mengeš, Moravče" 

- Naslov tabele "Občina Grosuplje" se spremeni tako, da se 
glasi: 
"Občine Grosuplje, Dobrepolje, Ivančna Gorica" 

- Naslov tabele "Občina Idrija" se spremeni tako, da se glasi: 
"Občini Idrija, Cerkno" 

- Naslov tabele'"Občina Kočevje" se spremeni tako, da se glasi: 
"Občini Kočevje, Osilnica" 

- Naslov tabele "Ljubljana - mesto" se spremeni tako, da se glasi: 
"Mestna občina Ljubljana in občine Brezovica, Dobrova-Horjul- 
Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Ig, Medvode, Škofljica, Velike 
Lašče, Vodice". 

- Črtajo se tabele "Občina Ljubljana Bežigrad", "Občina Ljubljana 
Center", "Občina Ljubljana Moste", "Občina Ljubljana Šiška", 
"Občina Ljubljana Vič-Rudnik". 

- Naslov tabele "Občina Ribnica" se spremeni tako, da se glasi: 
"Občini Ribnica, Loški potok". 

- Naslov tabele "Občina Vrhnika" se spremeni tako, da se glasi: 
"Občina Vrhnika, Borovnica" 

- Naslov "Občina Maribor" (skupaj za občine Maribor, Pesnica in 
Ruše)" se spremeni tako, da se glasi: 
"Mestna občina Maribor in občine Dulpek, pesnica, Rače-Fram, 
Ruše, Starše" 

- Naslov tabele "Občina Ptuj" se spremeni tako, da se glasi: 
"Mestna občina Ptuj in občine Dornava, Gorišnica, Juršinci, 
Kidričevo, Majašperk, Videm, Zavrč" 

- Naslov tabele "Občina Gornja Radgona" se spremeni tako, da 
se glasi: 
"Občine Gornja Radgona, Radenci, Sv. Jurij" 

- Naslov tabele "Občina lendava" se spremeni tako, da se glasi: 
"Občine Lendava, Črenšovci, Kobilje, Odranci, Turnišče" 

- Naslov tabele "Občina Murska Sobota" se spremeni tako, da se 
glasi: 
"Mestna občina Murska Sobota in občine Beltinci, Cajnkova-Tišina, 
Gornji Petrovci, Hodoš-Šalovci, Kuzma, Moravske Toplice, 
Puconci, Rogaševci" 

- Naslov tabele "Občina Slovenj Gradec" se spremeni tako, da 
se glasi: 
"Mestna občina Slovenj Gradec" 

- Naslov tabele "Občina Ravne na Koroškem" se spremeni tako, 
da se galsi: 
"Občina Ravne-Prevalje, Črna na Koroškem, Mežica" 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 
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Poglavje: MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE - PRIMARNA RAVEN 

KADRI PO OBMOČJIH IN OBČINAH - STANJE IN IZRAČUNI 

108. Tabela z naslovom "SLOVENIJA" se dopolni tako, da se v prv i vrstici za besedo 

"Zdravniki" doda besedilo 

"od tega:   

v ZV žensk 121 133 

v ZV otrok do 6 let 147 163 

v ZV šol.otrok in mladine 152 184 

Tabela z naslovom "OBMOČJE CELJE" se dopolni tako, da se v prvi vrtici za besedo 

"Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 14 18 

v Z V otrok do 6 let 17 24 

v ZV šol.otrok in mladine 18 26 

Tabela z naslovom "Občina Brežice" se dopolni tako, da se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" 

doda besedilo: 

"od tega:   

v ZV žensk 1,2 1,4 

v ZV otrok do 6 let 1,0 1,6 

v ZV šol.otrok in mladine 1,0 1,9 

V tabeli z naslovom "Občina Laško" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 1,0 1,1 

v v ZV otrok do 6 let 1,0 1,4 

v ZV šol.otrok in mladine 1,2 1,6 
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V tabeli z naslovom "Občina Celje" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 3,5 3,7 

v ZV otrok do 6 let 5,5 5,5 

v ZV šol.otrok in mladine 4,3 5,3 
i 

V tabeli z naslovom "Občina Mozirje" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 0,5 0,9 

v ZV otrok do 6 let 0.0 1,4 

v ZV šol.otrok in mladine 0,0 1,4 

V tabeli z naslovom "Občina Sevnica" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk . 1,2 1,3 

v ZV otrok do 6 let 1,0 1,4 

. v ZV šol.otrok in mladine 0,7 1,6 

Tabela z naslovom "Občina Šentjur pri Celju" se dopolni tako, da se v prvi vrstici za besedo 

"Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 0,8 1,1 

v ZV otrok do 6 let 1,0 1,4 

v ZV šol.otrok in mladine 1,1 1,8 
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V tabeli z naslovom "Občina Slovenske Konjice" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 1,6 1,6 

v ZV otrok do 6 let 2,0 2,1 

v ZV šol.otrok in mladine 1,7 2,1 

V tabeli z naslovom "Občina Šmarje pri Jelšah" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega:   

v ZV žensk 1,3 1,8 

v ZV otrok do 6 let 1,9 2,4 

v ZV šol.otrok in mladine 2,0 2,9 

V tabeli z naslovom "Občina Velenje" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 3,0 2,3 

v ZV otrok do 6 let 3,5 3,7 

v ZV šol.otrok in mladine 3,7 4,2    -    " 

V tabeli z naslovom "Občina Žalec" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:   

v ZV žensk 1,5 2,3 

v ZV otrok do 6 let 1,9 2,8 

v ZV šol.otrok in mladine 2,5 3,4 
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Tabela z naslovom "OBMOČJE NOVA GORICA" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 8 8 

v ZV otrok do 6 let 7 8 

v ZV šol.otrok in mladine 8 9 

V tabeli z naslovom "Občina Ajdovščina" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 1,5 1,5 

v Z V otrok do 6 let 1,7 1,8 

v ZV šol.otrok in mladine 1,3 2,0 

V tabeli z naslovom "Občina Tolmin" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 2,0 2,0 

v ZV otrok do 6 let 1,5 1,7 

v ZV šol.otrok in mladine 1,4 1,9 

V tabeli z naslovom "Občina Nova Gorica" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 4,6 4,6 

v ZV otrok do 6 let 3,8 4,4 

v ZV šol.otrok in mladine 4,7 4,8 
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V tabeli z naslovom "OBMOČJE KOPER" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 8 8 

v ZV otrok do 6 let 10 11 

v ZV šol.otrok in mladine 11 12 

Tabela z naslovom "Občina Ilirska Bistrica" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 0,6 0,8 

v ZV otrok do 6 let 1,0 1,0 

v ZV šol.otrok in mladine 1,0 1,2 

V tabeli z naslovom "Občina Koper" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 2,0 2,6 

v Z V otrok do 6 let 3,0 3,4 

v ZV šol.otrok in mladine 4,0 4.1 

V tabeli z naslovom "Občina Izola" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 1,0 1,1 

v ZV otrok do 6 let 1,5 1,0 

v ZV šol.otrok in mladine 0,5 1,2 
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V tabeli z naslovom "Občina Piran" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v Z V žensk 1,2 1,2 

v ZV otrok do 6 let 2,0 2,0 

v ZV šol.otrok in mladine 2,0 2,0 

V tabeli z naslovom "Občina Postojna" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 1,5 1,5 

v ZV otrok do 6 let 1,7 1,7 

v ZV šol.otrok in mladine 1,5 1,7 

Tabela z naslovom "Občina Sežana" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 1,2 1,3 

v ZV otrok do 6 let 1,0 1,4 

v ZV šol.otrok in mladine 2,0 2,0 

V tabeli z naslovom "OBMOČJE KRANJ" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 11 13 

v ZV otrok do 6 let 13 16 

v ZV šol.otrok in mladine 12 18 
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V tabeli z naslovom "Občina Jesenice" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 2,0 2,2 

v ZV otrok do 6 let 2,1 2,5 

v ZV šol.otrok in mladine 1,9 2,8 

V tabeli z naslovom "Občina Kranj" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 3,0 4,1 

v ZV otrok do 6 let 6,0 6,5 

v ZV šol.otrok in mladine 5,0 6,6 

V tabeli z naslovom "Občina Škofja Loka" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 2,2 2,6 

v ZV otrok do 6 let 2,5 3,3 

v ZV šol.otrok in mladine 2,8 3,9 

Tabela z naslovom "Občina Radovljica" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 2,4 2,4 

v ZV otrok do 6 let 1,6 2,4 

v ZV šol.otrok in mladine 1,6 2,9 
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V tabeli z naslovom "Občina Tržič" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:   

v ZV žensk 1,5 1,5 

v ZV otrok do 6 let 1,0 1,1 

v ZV šol.otrok in mladine 1,1 1,4 

V tabeli z naslovom "OBMOČJE NOVO MESTO" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega:   

v ZV žensk 7,3 8,0 

v ZV otrok do 6 let 9,5 11,3 

v ZV šol.otrok in mladine 11,6 12,6 

V tabeli z naslovom "Občina Krško" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 1,2 1,6 

v ZV otrok do 6 let 2,0 2,1 

v ZV šol.otrok in mladine 2,0 2,5 

V tabeli z naslovom "Občina Črnomelj" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:   

v ZV žensk 1,4 1,4 

v ZV otrok do 6 let 1,5 1,7 

v ZV šol.otrok in mladine 1,6 1,7 
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Tabela z naslovom "Občina Metlika" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 0,5 0,6 

v ZV otrok do 6 let 0,5 0,6 

v ZV šol.otrok in mladine 0,5 0,7 

V tabeli z naslovom "Občina Novo mesto" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v Z V žensk 3,0 3,2 

v ZV otrok do 6 let 4,5 5,0 

v ZV šol.otrok in mladine 6,0 6,1 

V tabeli z naslovom "Občina Trebnje" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 1,2 1,2 

v ZV otrok do 6 let 1,5 1,9 

v ZV šol.otrok in mladine 1,5 1,6 

V tabeli z naslovom "OBMOČJE LJUBLJANA" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 41,0 42,3 

v ZV otrok do 6 let 55,0 57,8 

v ZV šol.otrok in mladine 56,4* 62,9 

* mesto Ljubljana je center srednješolskega izobraževanja, tako, so dispanzerji za šolsko 

mladino dodatno obremenjeni s srednješolci iz drugih krajev (predvsem preventivno 

zdravstveno varstvo). Zato v dispanzeijih Lj.Center in Lj.Bežigrad nismo zmanjševali 

obstoječega kadra (glede na obremenitev dosegajo 1700 mladih na 1 šolskega zdravnika). 
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V tabeli z naslovom "Občina Cerknica" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 1,4 1,4 

v ZV otrok do 6 let 1,0 1,2 

v ZV šol.otrok in mladine 1,3 1,4 

Tabela z naslovom "Občina Grosuplje" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 1,6 1,6 

v ZV otrok do 6 let 3,0 3,1 

v ZV šol.otrok in mladine 3,0 3,2 

V tabeli z naslovom "Občina Domžale" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 2,8 3,1 

v ZV otrok do 6 let 3,3 3,8 

v ZV šol.otrok in mladine 3,4 4,2 

V tabeli z naslovom "Občina Hrastnik" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 1,8 1,8 

v ZV otrok do 6 let 1,0 1,0 

v ZV šol.otrok in mladine 1,0 1,0 
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V tabeli z naslovom "Občina Idrija" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 0,8 1,0 

v ZV otrok do 6 let 1,0 1,2 

v ZV šol.otrok in mladine 1,0 1,4 

V tabeli z naslovom "Občina Kočevje" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 1,8 1,8 

v ZV otrok do 6 let 1,4 1,6 

v ZV šol.otrok in mladine 1,6 1,8 

Tabela z naslovom "Občina Kamnik" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 1,8 2,0 

v ZV otrok do 6 let 2,5 2,7 

v ZV šol.otrok in mladine 2,0 2,7 

V tabeli z naslovom "Občina Litija" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 1,8 1,8 

v ZV otrok do 6 let 2,0 2,0 

v ZV šol.otrok in mladine 2,0 2,0 
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V tabeli z naslovom "Občina Mesto" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 20,2 20,5 

v ZV otrok do 6 let 33,5 33,5 

v ZV šol.otrok in mladine 34,5 38,1 

V tabeli z naslovom "Občina Ljubljana Center" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 2,1 2,1 

v ZV otrok do 6 let 5,0 5,0 

v ZV šol.otrok in mladine 7,0 7,0 

V tabeli z naslovom "Občina Ljubljana Bežigrad" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 3,3 3,3 

v ZV otrok do 6 let 5,5 5,5 

v ZV šol.otrok in mladine 6,5 6,5 

Tabela z naslovom "Občina Ljubljana Moste" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 3,1 3,4 

v ZV otrok do 6 let 7,0 7,0 

v ZV šol.otrok in mladine 6,0 8,1 
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V tabeli z naslovom "Občina Ljubljana Šiška" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 6,1 6,1 

v ZV otrok do 6 let 7,0 7,0 

v ZV šol.otrok in mladine 8,0 8,2 

V tabeli z naslovom "Občina Ljubljana Vič-Rudnik" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 5,6 5,6 

v ZV otrok do 6 let 9,0 9,0 

v ZV šol.otrok in mladine 7,0 8,3 

V tabeli z naslovom "Občina Logatec" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk . 1,3 1,3 

v ZV otrok do 6 let 1,0 1,1 

v ZV šol.otrok in mladine 1,0 1,0 

)Oi) 

V tabeli z naslovom "Občina Ribnica" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 1,3 1,3 

v ZV otrok do 6 let 1,1 1,1 

v ZV šol.otrok in mladine 1,1 1,2 
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Tabela z naslovom "Občina Trbovlje" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 0,8 1,1 

v ZV otrok do 6 let 2,0 2,0 

v ZV šol.otrok in mladine 1,5 1,7 
> 

V tabeli z naslovom "Občina Zagoije ob Savi" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 1,8 1,8 

v ZV otrok do 6 let 1,3 1,5 

v ZV šol.otrok in mladine 1,2 1,5 

V tabeli z naslovom "Občina Vrhnika" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 1,8 1,8 

V ZV otrok do 6 let 2,0 2,0 

v ZV šol.otrok in mladine 1,8 1,9 

V tabeli z naslovom "OBMOČJE MARIBOR" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 20 23 

v ZV otrok do 6 let 19 21 

v ZV šol.otrok in mladine 21 26 
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V tabeli z naslovom "Občina Lenart" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk * 1,8- 1,8 

v ZV otrok do 6 let 1,0 1,4 

v ZV šol.otrok in mladine 1,0 1,5 

Tabela z naslovom "Občina Maribor (skupaj za občine Maribor, Pesnica in Ruše)" se v prvi 

vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 7 10,8 

v ZV otrok do 6 let 10,0 10,7 

v ZV šol.otrok in mladine 12,5 14,2 

V tabeli z naslovom "Občina Ormož" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 2,6 2,6 

v Z V otrok do 6 let 1,0 1,3 

v ZV šol.otrok in mladine 1,0 1,5 

V tabeli z naslovom "Občina Slovenska Bistrica" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 2,6 2,6 

v ZV otrok do 6 let 2,0 2,3 

v ZV šol.otrok in mladine 2,3 2,9 
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V tabeli z naslovom "Občina Ptuj" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 5,6 5,6 

v ZV otrok do 6 let 4,5 4,9 

v ZV šol.otrok in mladine 4,6 6,0 

V tabeli z naslovom "OBMOČJE MURSKA SOBOTA" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" 

doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 7 8 

v ZV otrok do 6 let 8 9 

v ZV šol.otrok in mladine 8 10 

V tabeli z naslovom "Občina Gornja Radgona" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 1,2 1,5 

v ZV otrok do 6 let 1,0 1,4 

v ZV šol.otrok in mladine 1,7 1,9 

•S! 
V tabeli z naslovom "Občina Ljutomer" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 1,2 1,3 

v ZV otrok do 6 let 1,0 1,3 

v ZV šol.otrok in mladine 1,5 1,6 
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Tabela z naslovom "Občina Lendava" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 1,5 1,8 

v Z V otrok do 6 let 1,5 1,7 

v ZV šol.otrok in mladine 1,3 2,3 

V tabeli z naslovom "Občina Murska Sobota" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 3,2 3,6 

v ZV otrok do 6 let 4,5 4,9 

v ZV šol.otrok in mladine 3,5 5,1 

V tabeli z naslovom "OBMOČJE RAVNE NA KOROŠKEM" se v prvi vrstici za besedo 

"Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 4 5 

v ZV otrok do 6 let 6 7 

v ZV šol.otrok in mladine 5 7 

V tabeli z naslovom "Občina Radlje ob Dravi" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega:  

v ZV žensk 0,9 0,9 

v ZV otrok do 6 let 1,7 1,7 

v ZV šol.otrok in mladine 0,8 1,6 
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Tabela z naslovom "Občina Slovenj Gradec" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 1,1 1,2 

v ZV otrok do 6 let 1,7 1,8 

v ZV šol.otrok in mladine 1,2 2,0 

V tabeli z naslovom "Občina Ravne na Koroškem" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda 

besedilo: 

"od tega: 

V tabeli z naslovom "Občina Dravograd" se v prvi vrstici za besedo "Zdravniki" doda besedilo: 

"od tega: 

v ZV žensk 0,8 0,8 

v ZV otrok do 6 let 0,5 0,8 

v ZV šol.otrok in mladine 0,5 0,8 

v ZV žensk 1,6 1,8 

v Z V otrok do 6 let 1,9 2,3 

v ZV šol.otrok in mladine 2,8 2,8 
 1  

Predlagatelj: Vlada RS 
Vložen: 15.7.1996 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli SLOVENIJA 

109. V stolpcu A se v vrstici: 

- "Zdravniki" število "1401" nadomesti s številom "1400" 
- "Zobozdravniki" število "876" nadomesti s številom "878" 
- "Zobozdravniki-spec." število "125" nadomesti s številom "126" 
- "Medicinske sestre" število "1120" nadomesti s številom "1123", 
- "Zobotehniki" število "525" nadomesti s številom "521", 
- ing.Radiologije" število "74" nadomesti s številom "76" 
- ing.med.biokemije" število "54" nadomesti s številom "55" 
- "Laborat.tehniki" število "398" nadomesti s številom "388" 
- "Farmacevt" število "511" nadomesti s številom "512", 

V stolpcu B se v vrstici: 

- "Zdravstveni tehniki" število "2688" nadomesti s številom "2694" 
- "psihologi" število "57" nadomesti s številom "58" 

V stolpcu A in B se v vrstici: 
- "Šoferji-Reševalci" števili "353" nadomestita s števili "565". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vkl/učen v besedilo NPZV 

110. V stolpcu B se v vrstici: 

- "Farmacevt" število "484" nadomesti s številom "510". 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 
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111. Pod Tabelo Slovenija se v Točki (1) pripombe črta prvi del 
stavka: "Zaradi predvidene spremembe pravic" Ostalo 
besedilo ostane nespremenjeno. 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli "OBMOČJE CELJE" 

112. V stolpcu A se v vrstici 

- "ING.RADIOLOGI JE" število "8" nadomesti s številom "12" 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli "Občina Velenje" 

113. V stolpcu A se v vrstici "ING.RADIOLOGIJE" število 
"0,00"nadomesti s številom "4.00" 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NZPV 

K tabeli "OBMOČJE KOPER" 

114. V tabeli "OBMOČJE KOPER" se v stolpcu A v vrstici 
"FARMACEVT.TEHNIKI" število "27" nadomesti s številom 
"25". 

V stolpcu B se v vrstici: 

"ZDRAVSTVENI TEHNIKI" število "188" nadomesti s številom 
"194" 
"PSIHOLOGI" število "5" nadomesti s številom "6" 

Predlagatelj: Vlada RS    
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli "Občina Postojna" 

115. V tabeli Občina Postojna se v stolpcu A v vrstici 
"FARMACEVT.TEHNIKI" število "6.00" nadomesti s številom 
"4.50" 

V stolpcu B se v vrstici: 

- "ZDRAVSTVENI TEHNIKI" število "26.07" nadomesti s številom 
"32.27" 
- "PSIHOLOGI" število "0.38" nadomesti s številom "1.37" 
- "ING.RADIOLOGIJE" število "0.38" nadomesti s številom "0.69". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli "OBMOČJE KRANJ" 

116. V tabeli "OBMOČJE KRANJ" se v stolpcih A in B v vrstici 
"ŠOFERJI-REŠEVALCI" število "24" nadomesti s številom 
"26". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli "Občina Radovljica" 

117. V stolpcih A in B se v vrstici "ŠOFERJI-REŠEVALCI" število 
"2.00" nadomesti s številom "4.00". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli "OBMOČJE NOVO MESTO" 

118. V tabeli "OBMOČJE NOVO MESTO" se v stolpcih A in B v 
vrstici "ŠOFERJI-REŠEVALCI" število "19" nadomesti s 
številom "23". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli "Občina Črnomelj" 

119. V tabeli se v stolpcih A in B v vrstici "ŠOFERJI-REŠEVALCI" 
število "2.00" nadomesti s številom "4.00". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli "Občina Metlika" 

120. V tabeli se v stolpcih A in B v vrstici "ŠOFERJI-REŠEVALCI" 
doda število "2.00". * 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

121. V tabeli "OBMOČJE LJUBLJANA" se v stolpcu A v vrstici: 

- "ZDRAVNIKI" število "494" nadomesti s številom "495" 
- "ZOBOZDRAVNIKI" število "393" nadomesti s številom "341" 
- "MEDICINSKE SESTRE" število "380" nadomesti s številom 
"383" 
- "ZOBOTEHNIKI" število "134" nadomesti s številom "130" 
- "LABORAT.TEHNIKI" število "164" nadomesti s številom "154" 
- "FARMACEVTI" število "176 nadomesti s številom 1175". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 
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122. V tabeli "Občina Idrija" se stolpcu A v vrstici: 

- "ZDRAVNIKI" število "13.20" nadomesti s številom "11.70" 
- "ZOBOZDRAVNIKI" število "7.00" nadomesti s številom "9.00" 
- "ZOBOZDRAVNIKI-SPEC." število "0.00" nadomesti s številom 
"0.50" 
- "ING.MED.BIOKEMIJE" število "0.00" nadomesti s številom 
"0.50" 
- "FARMACEVTI" število "5.00" nadomesti s številom "4.00". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli "Občina Kamnik" 

123. V stolpcu B se v vrstici: 

- "SPEC.MED.BIOKEMIJE" število "2.60" nadomesti s številom 
"1.01" 
- "ING.MED.BIOKEMIJE" število "5.20" nadomesti s številom 
"2.02" 
- "LABORATOR.TEHNIK" število "5.20" nadomesti s številom 
"2.02". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli "Občina Litija" 

124. V stolpcu B se v vrstici: 

- "SPEC.MED.BIOKEMIJE" število "1.70" nadomesti s številom 
"0.75" 
- "ING.MED.BIOKEMIJE" število "3.40" nadomesti s številom 
"1.13" 

- "LABORATOR.TEHNIK" število "3.40" nadomesti s številom 
"1.13". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli "Občina Ljubljana mesto" 

125. K naslovu tabele "Ljubljana mesto se doda pripomba "(1)", 
ki se glasi: 

"(1) za potrebe vseh petih bivših občin. V teku so priprave na 
nove rešitve za mrežo javne zdravstvene službe na primarni 
ravni za Mesto Ljubljana, pri kateri pa se bo moralo upoštevati 
dejstvo, da bo večina zmogljivosti ZD Ljubljana in zasebnikov v 
mestu namenjenih tudi prebivalcem novih občin izven mesta." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli "Občina Vrhnika" 

126. V stolpcu A se v vrstici 

- "ZOBOTEHNIKI" število "5.00" nadomesti s številom "1.00" 
- "LABORATOR.TEHNIKI" število "14.00" nadomesti s številom 
"4.00" 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 
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K tabeli "Zdravstveni dom študentov Univerze v Ljubljani" 

127. V tabeli se doda stolpec B, tako da se tabela glasi: 

A B 

ZDRAVNIKI 9.00 12.00 

ZOBOZDRAVNIKI 9.00 10.00 

ZOBOZDRAVNIKI-SPEC. 0.00 0.00 

MEDICINSKE SESTRE 4.00 5.00 

ZDRAVSTVENI TEHNIKI 19.00 23.00 

PSIHOLOGI 0.00 0.00 

SOCIALNI DELAVCI 0.00 0.00 

LOGOPEDI 0.00 0.00 

DEFEKTOLOGI 0.00 0.00 

FIZIOTERAPEVTI 0.00 0.00 

DELOVNI TERAPEVTI 0.00 0.00 

ING.ZOBNE PROTETIKE 1.00 1.00 

ZOBOTEHNIKI 2.00 2.00 

ING.RADIOLOGIJE 1.00 1.00 

SPEC.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.00 

ING.MEDIC.BIOKEMIJE 0.00 0.00 

LABORATOR.TEHNIKI 5.00 5.00 

FARMACEVTI 1.00 1.00 

FARMACEVT.TEHNIKI 0.00 0.00 

ŠOFERJI-REŠEVALCI * * 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

poročevalec, št. 28 62 24. april 1998 



K tabeli "OBMOČJE MARIBOR" 

128. V stolpcu A se v vrstici: 

"ZOBOZDRAVNIKI-SPEC." število "19.00" nadomesti s številom 
"24". 

V stolpcih A in B se v vrstici: 

- "ŠOFERJI-REŠEVALCI" število "27.00" nadomesti s številom 
"51". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli "Občina Slovenska Bistrica" 

129. V stolpcu A se v vrstici: 

"ZOBOZDRAVNIKI-SPEC." število "0.00" nadomesti s številom 
"1.00". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli "Občina Ptuj" 

130. V stolpcu A se v vrstici: 
- "ŠOFERJI-REŠEVALCI" število "4.00" nadomesti s številom 
"9.00". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli "OBMOČJE MURSKA SOBOTA" 

131. V stolpcu A se v vrstici: 

- "ING.MED.BIOKEMIJE" število "1" nadomesti s številom "2" 
- "LABORATOR.TEHNIK" število "20" nadomesti s številom "22". 
- "FARMACEVTI" število "32" nadomesti s številom "34" 
- "FARMACEVTSKI TEHNIKI" število "31" nadomesti s številom 
"33" 

V stolpcih A in B se v vrstici 

- "ŠOFERJI-REŠEVALCI" število "24" nadomesti s številom "25". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K tabeli "Občina Lendava" 

132. V stolpcu A se v vrstici: 

- "ING.MED.BIOKEMIJE" število "0.00" nadomesti s številom 
"1.00" 
- "LABORATOR.TEHNIK" število "1.00" nadomesti s številom 
"3.00". 

- "FARMACEVTI" število "2.00" nadomesti s številom "4.00" 
- "FARMACEVTSKI TEHNIKI" število "4.00" nadomesti s številom 
"6.00" 

V stolpcih A in B se v vrstici 

- "ŠOFERJI-REŠEVALCI" število "5.00" nadomesti s številom 
"6.00". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K poalaviu II. MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE 
NA SEKUNDARNI IN TERCIARNI RAVNI 

K poalaviu A: AMBULANTNA SPECIALISTIČNA 
PEJAVNOST 

K tabeli "KRANJ" 

133. V vrstici "Psihiatrija" se število "2.0" v stolpcu Min.stand. 
nadomesti s številom "2.8" in število "3.3" v stolpcu Ciljni 
standard s številom "4.7". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K poalaviu B. BOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA 
DEJAVNOST 

k "Načrtovanje zmogljivosti posameznih strok" 

134. Pred besedilom naslova se doda točka "1". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

135. V Tabeli 1: Primerjava števila postelj po strokah: stanje v letu 
1993 in načrtovano do leta 2000, se spremenita vrstici: 

"Skupaj" in sicer "10.908" na "10.954", "5.46" na "5.50" in "627" 
na "-581" in "-5.44" na "-5.04". 

"Psihiatrija" v četrtem, petem, šestem in sedmem stolpiču "1614" 
na "1660", "0.81" na "0.83", "0" na "+46" in "0.00" na "+2.85". 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

136. Za Tabelo 1: se pred alineami doda prvi stavek tretjega 
odstavka, ki se glasi: 

"Zmanjševanje zmogljivosti za bolnišnično zdravljenje je vezano 
na naslednje načrtovane ukrepe, brez katerih racionalizacije ne 
bodo možne". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 
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137. V šesti alinei tega odstavka se črta besedilo za besedo 
"hospitalizacijo," 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

138. Doda se nova sedma alinea, ki se glasi: 

oblikovanje dnevnih bolnišnic, kar je možno v strokah z dolgim 
poprečnim trajanjem zdravljenja," 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

139. Besedilo dosedanje sedme alinee se spremeni tako, da se 
glasi: 

Po končanem bolnišničnem zdravljenju omogočiti premestitev 
v negovalne oddelke socialnih zavodov za nadaljevanje nujno 
potrebne zdravstvene nege tistih bolnikov, ki jih zaradi njihovega 
stanja in zahtevnosti nege še ni moč negovati doma". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

140. V točki "3. Ginekologija in porodništvo" se črta prvi stavek 
tretjega odstavka. 

Predlagatelj: Vlada RS 
Skupina poslancev, prvopodpisani M.Šetinc 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

141. V točki "10.Psihiatrija" se v predzadnji vrstici drugega 
odstavka črtata besedi "ne spremeni" in dodata besedi "se 
poveča". 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: Podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

142. V Tabeli 3: se v naslovu na koncu besedila doda naslednje 
besedilo: "na zasedeno posteljo". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

143. V Tabeli 3: se v naslovu črta besedilo "in njihov kvalifikacijski 
količnik (KK)" in v prvem stavku besedilo "s poprečnim KK 
2,43" ter besedilo "s KK 2,60". 

V vseh tabelah tega poglavja se črtajo stolpci, v katerih so 
navedeni kvalifikacijski količniki (KK). 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

144. 
a) Črta se naslov "Dializa u22". 

b) Za tabelo se doda nov odstavek, ki se glasi: 

"Ministrstvo za zdravstvo bo določilo število delovišč v bolnišnicah 
za anesteziološko-reanimatološko dejavnost". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 5. Uresničevanje mreže v bolnišnični dejavnosti 

145. Besedilo celotnega poglavja se črta in nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

"V slovenskih bolnišnicah je delalo 31.12.1993 skupaj 18.460 
delavcev, vključno s specialistično ambulantno dejavnostjo, ki je 
bila pretežno locirana v bolnišnicah. Število zaposlenih v bolnišnicah 
se torej kljub zmanjševanju števila postelj ne bo znižalo, njihovo 
število na posteljo se bo celo rahlo povečalo". Na ta način je 
izpolnjeno načelo, ki je bilo oblikovano na samem začetku 
oblikovanja kadrovskih standardov in mreže javne zdravstvene 
službe, da se število osebja v bolnišnicah ne bo zmanjševalo 
sočasno z zmanjševanjem števila postelj, omogočen bo le prehod 
osebja v specialistično ambulantno dejavnost. Medicinske sestre 
in zdravstveni tehniki in zdravniki niso v bolnišnicah v procesu 
zdravstvene nege vezani v time v tolikšni meri kot v ambulantni 
specialistični dejavnosti, v kateri je na enega zdravnika zaposlenih 
še 1.1 drugih zdravstvenih delavcev. Zato bo dana možnost, da 
se število medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v 
zdravstveni negi na bolnišničnih oddelkih relativno celo nekoliko 
poveča, kar bo ugoden premik v kadrovski zasedbi delovnih 
mest, saj je v razvitih evropskih državah na posteljo zaposlenih 
manj zdravnikov in več medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov 
kot v naši državi. 

Natančne razmejitve v številu zaposlenih med ambulantno 
specialistično in bolnišnično dejavnostjo še ni; na osnovi 
poglobljenih analiz bo ta razmejitev opravljena do konca leta 1996, 
ko bo znano, koliko specialistov in članov njihovih ekip dela v 
specialističnih ambulantah." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

' Po tem načelu gre za porast Števila ekip v ambulantni specialistični 
dejavnosti na račun zmanjševanja bolnišničnega zdravljenja bolnikov. Iz 
Istega vzroka se bodo povečale tudi zmogljivosti osnovne zdravstvene 
dejavnosti. 
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K poglavju III. MREŽA JAVNE ZDRAVSTVENE 
SLUŽBE ZA SOCIALNO MEDICINSKO. HIGIENSKO IN 
ZDRAVSTVENO EKOLOŠKO DEJAVNOST TER 
EPIDEMIOLOGIJO NALEZLJIVIH BOLEZNI 

A. OBMOČNI ZAVODI ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO 
(ZZV) 
sekundarna raven zdravstvene dejavnosti 

146. K pripombi (1) se na koncu doda stavek, ki se glasi: 

"Strokovni sodelavci nezdravstvenih poklicev, vključeni v 
uresničevanje delovnega programa ZZV, so šteti med zdravstvene 
sodelavci in ne med 18% nezdravstvenih delavcev". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

147. V pripombi (2) se za besedo "da" vpiše "se" in za "ZZV" 
postavi pika ter črta besedilo do konca stavka. 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

148. Besedilo pripombe (5) se spremeni tako, da se glasi: 

"Vključena je občina Krško; če se bo oblikoval ZZV za Posavje, 
se bo število prebivalcev, ki jih ZZV Novo mesto pokriva, zmanjšalo 
na 104.468 in temu ustrezno spremenilo tudi število zaposlenih". 
Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K PRILOGI II. STRATEGIJA RAZVOJA 
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA V REPUBLIKI 
SLOVENIJI 

150. Prvi trije odstavki uvodnega besedila se črtajo in nadomestijo 
z naslednjim besedilom: 

"Čeprav so poglavitne sistemske novosti slovenske zdravstvene 
zakonodaje iz leta 1992 že uveljavljene, se v zvezi z njimi odpirajo 
nova vprašanja. Odgovori nanje naj bi zagotovili, da bo zdravstveno 
varstvo v skladu s finančnimi možnostmi Slovenije zagotavljalo 
kar najboljšo zdravstveno varnost državljanov Slovenije. Ta 
Strategija razvoja zdravstvenega varstva je predlog ukrepov ža 
izpeljavo nadaljnjih organizacijskih, kadrovskih, političnih ter 
ekonomskih sprememb na vseh področjih slovenskega zdravstva. 
Eden od pogojev za izpeljavo teh ukrepov je tudi sprememba 
zdravstvene zakonodaje. 

Strategija je osnovni del gradiva, ki ga sestavljata še Plan 
zdravstvenega varstva in Mreža zdravstvenih služb za potrebe 
obveznega zdravstvenega zavarovanja v Republiki Sloveniji. Ker 
je cilj te strategije usmerjanje razvoja zdravstvenega varstva, bo 
njeno vsebino treba tudi še v bodoče preverjati in jo prilagajati 
razmeram in zahtevam zdravstvenega varstva v Republiki 
Sloveniji." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

I. ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

K 1. Obvezno zdravstveno zavarovanje 

151. Črta se zadnji stavek. 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 2. Prostovoljno, neobvezno zdravstveno 
zavarovanje 

152. V prvem odstavku se drugi stavek spremeni tako, da se 
glasi: 

"Vsebina tega zavarovanja se bo prilagajala z obsegom pravic 
obveznega zdravstvenega zavarovanja in z višjim standardom 
zdravstvenih pa tudi nezdravstvenih storitev." 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

II. ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

K 1. Zasebna zdravstvena delavnost 

153. V tretjem odstavku se besedilo "do 30. septembra oddajo 
vlogo na Ministrstvu za zdravstvo" spremeni v "do 30. 
septembra vložijo vlogo pri Zdravniški zbornici". 

Predlagatelj: Štefan Kociper 
Vlada RS: ne podpira 
Matično delovno telo: ne podpira 
Ni vključen v besedilo NPZV 

154. Za gornjim stavkom se doda novo besedilo: 

"Zbornica v neposredni komunikaciji s kandidatom usklajuje 
njegove želje z možnostmi, preveri kandidatovo strokovno 
usposobljenost in usklajenost zaprošene koncesije z obstoječo 
mrežo javne zdravstvene službe. Obenem zbornica poskrbi, da 
vsak kandidat svojo vlogo kompletira in začne pripravljati ustrezne 
ordinacijske prostore. Vse tako rešene vloge zbornica posreduje 
Ministrstvu za zdravstvo in poda oceno za vsakega posameznega 
kandidata." 

Predlagatelj: Štefan Kociper 
Vlada RS: podpira 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

155. Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Pravico do koncesije ne morejo pridobiti pravne in fizične osebe, 
katerih osnovna dejavnost ni zdravstvena dejavnost." 

Predlagatelj: Štefan Kociper 
Vlada RS: ne podpira 
Matično delovno telo: ne podpira 
Vključen v besedilo NPZV 
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k poglavju || Zdravstvena dejavnost K 8. Organizacija dela 

K 2. Koordinacija In usmer|an|e celovite zdravstvene 
dejavnosti: 

156. V prvem odstavku se doda nov tretji stavek, ki se glasi: 

"Pri tem bo dana prednost izvajanju in financiranju preventivnih 
programov v skladu z navodili, ki jih izda minister za zdravstvo." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Vložen: 15.7.1996 
Vključen v besedilo NPZV 

K 7. Zdravstvena neaa 

157. 
a) Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Pomanjkanje medicinskih sester naj se rešuje z boljšim 
nagrajevanjem in drugimi ugodnostmi na skrbno izbranih delovnih 
mestih, s premestitvami v deficitarne dejavnosti, s povečanim 
vpisom v zdravstvene šole, s štipendiranjem, s zaposlitvijo v 
bolnišnicah, z obremenjevanjem le s tistimi nalogami, ki sodijo v 
sestrsko delo in s ponovnim uvajanjem bolničarskega profila. 

Predlagatelj: Poslanska skupina SND, Sašo Lap 
Vlada RS: podpira 
Matično delovno telo: podpira 

OPOMBA: Če je sprejet amandma pod točko a), je glasovanje o 
amandmaju pod točko b) in c) brezpredmetno. 

Vključen v besedilo NPZV 

b) V drugem odstavku se za besedama "sestrsko delo" črta 
vejica in besedilo, ki se glasi: 

"s ponovnim uvajanjem bolničarskega profila". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Ni vključen v besedilo NPZV 

c) Na koncu besedila se pred besedami "zaposlovanjem 
medicinskih sester" doda naslednje besedilo "v skrajnem 
primeru pa tudi z", za besedama "medicinskih sester" pa se 
doda besede "in zdravstvenih tehnikov". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
NI vključen v besedilo NPZV 

158. Za drugim odstavkom se doda novi tretji odstavek, ki se 
glasi: 

»Zdravstvena nega se bo razvijala skladno s kadrovskimi, 
izobraževalnimi in materialnimi pogoji na osnovi dolgoročnega 
programa razvoja zdravstvene nege v Republiki Sloveniji." 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

159. V prvem odstavku se na koncu drugega stavka pika 
nadomesti z vejico in doda naslednje besedilo: "ki bo 
zagotavljala ustrezno strokovno raven opravil". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

III. ČLOVEŠKE IN MATERIALNE ZMOGLJIVOSTI 

K 3. Podiplomsko šolanje 

160. V četrtem odstavku se za besedo "prijavili" tekst "Zavodu 
za zdravstveno zavarovanje" spremeni v "Ministrstvo za 
zdravstvo". 

Predlagatelj: Štefan Kociper 
Vlada RS: ne podpira 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 5. Zaposlovanje v mreži javne zdravstvene službe 

161. Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

"Kjer so tehnično-servisni del zdravstva prenesli na zasebno 
področje izven zdravstva, se stroški reševalnih tehničnih in 
finančnih služb sicer vračunavajo v ceno storitev, ne računajo pa 
se več zaposleni na teh področjih." 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: Podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

162. Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi: 

"Zagotovijo se javna sredstva za prezaposlitev, nujno potrebno 
prekvalifikacijo, dokvalifikacijo in druge ustrezne ukrepe za 
zaposlene v zdravstvu, katerih delo ne bo več potrebno." 

Predlagatelj: Odbor za zdravstvo, delo, družino in socialno politiko 
Vlada RS: Podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 7. Nadzor 

163. Besedilo tretjega stavka se v prvem odstavku spremeni 
tako, da se glasi: 

"Strokovni nadzor zdravstvenih zavodov bodo izvajale 
pooblaščene zbornice". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 
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IV. FINANČNA SREDSTVA 

K 1. Zniževanje solidarnostne ravni 

164. V poglavju 1 "Zniževanje solidarnostne ravni" v poglavju IV. 
Finančna sredstva v besedilu, ki se v prvotnem besedilu 
pojavlja kot PRILOGA II., naj se črta vse besedilo, razen 
prvega stavka prvega odstavka. 

Predlagatelj: Poslanska skupina ZLSD 
Vložen: 15.7.1996 
Vlada RS: ne podpira 
NI vključen v besedilo NPZV 

165. Besedilo vseh štirih odstavkov se nadomesti z naslednjim 
besedilom: 

"Solidarnostna raven naj izhaja iz prioritet javnega zdravstvenega 
interesa. Določiti je potrebno, katerih pravic pod nobenimi pogoji 
ni mogoče izločiti iz obveznega zavarovanja, katere pravice in 
pod kakšnimi pogoji pa je mogoče bodisi omejiti ali izločiti. Pri tem 

bo potrebno upoštevati, katere zdravstvene storitve in za katere 
skupine prebivalstva predstavljajo javni zdravstveni interes, katere 
pa predvsem sodijo v okvir potreb in želja posameznikov. Ob 
vsakem morebitnem znižanju dosedanje visoke solidarnostne 
ravni pa si bo treba prizadevati, da jo v okvirih ekonomskih 
možnosti ohranimo na najvišji možni ravni". 

Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 

K 2. Obvladovanje javnih izdatkov za zdravstvo 

166. V prvem stavku drugega odstavka se črta besedilo "zlasti 
kmečke in obrtniške zavezance" tako, da se glasi: 

"Zavezance prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje 
je treba bolj enakomerno obremeniti". 
Predlagatelj: Vlada RS 
Matično delovno telo: podpira 
Vključen v besedilo NPZV 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBI ZAKONA 0 RATIFIKACIJI 

SPORAZUMA MED VLADO REPUBLIKE 

SLOVENIJE IN VLADO KRALJEVINE 

DANSKE 0 MEDNARODNEM CESTNEM 

PREVOZU POTNIKOV IN BLAGA S 

PROTOKOLOM (BDKMCP-A) 

- EPA 466 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 21. seji dne 10. julija 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O RATIFI- 
KACIJI SPORAZUMA MEDVLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN VLADO KRALJEVINE DANSKE O MEDNARODNEM 
CESTNEM PREVOZU POTNIKOV IN BLAGA S PROTO- 
KOLOM, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Anton BERGAUER, minister za promet in zveze; 
- mag. Igor ZAJEC, državni sekretar v Ministrstvu za promet 

in zveze; 
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve: 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 
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1. člen 

2. člen zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Kraljevine Danske o mednarodnem cestnem 
prevozu potnikov in blaga s protokolom (Uradni list Republike 
Slovenije - Mednarodne pogodbe, št. 6/95) se spremeni tako, da 
se besedilo Protokola k Sporazumu medVlado Republike Slovenije 
in Vlado Kraljevine Danske o mednarodnem cestnem prevozu 
potnikov in blaga nadomesti z besedilom, ki se v izvirniku v 
slovenskem in angleškem jeziku glasi:' 

za dansko stran; 

a) kar zadeva 2., 4., 7., 8. in 12. člen 

F*rdselsstyrelsen 
Borgergade 20 
DK - Kobenhavn K. 
Tel: (45) 33147444 
Fax: (45) 33323534 

b) kar zadeva 14. člen 

PROTOKOL 

K SPORAZUMU MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO KRALJEVINE DANSKE 
O 

MEDNARODNEM CESTNEM PREVOZU 
POTNIKOV IN BLAGA 

Organi, pristojni za uresničevanje sporazuma so: 

za slovensko stran: 

a) kar zadeva 2., 4., 7., 12. in 14. člen 

Ministrstvo za promet in zveze 
Prešernova 23 
61000 Ljubljana 
Slovenija 
Tel: (386) 61 125 62 56 
Fax: (386) 61 125 73 28 

b) kar zadeva 8. člen 

Slovenska cestna podjetja 
Linhartova 17 
61000 Ljubljana 
Slovenija 
Tel: (386) 61 32 01 48 
Fax: (386) 61 32 73 68 

Trafikministeriet 
Nytorv 11 
1450 Kobenhavn K. 
Tel: (45) 33923355 
Fax: (45) 33915682 

V Kopenhagnu dne 10.6.1994. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

Igor Umek, I. r. 

Za Vlado 
Kraljevine Danske 

Jan Troj bor g, I. r. 

2. člen 

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

' Besedilo protokola v danskem jeziku je na vpogled v Sektorju za 
mednarodne pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve 
Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum z dne 10. junija 1994 je skupaj s protokolom Republika 
Slovenija z zakonom ratificirala 23. marca 1995 ter je bil objavljen 
v Uradnem listu RS - Mednarodne pogodbe, št. 6/95 (Uradni list 
RS, št. 21/95). 

Naknadno pa sta državi ugotovili neskladnost besedil Protokola 
k Sporazumu med Vlado Republike Slovenije in Vlado Kraljevine 
Danske o mednarodnem cestnem prevozu potnikov in blaga v 

slovenskem, danskem in angleškem jeziku ter po diplomatski 
poti z izmenjavo not z dne 26. aprila 1995 in 5. julija 1996 besedilo 
protokola uskladili. 

Skladno s tem je potrebno sprejeti zakon o spremembi zakona o 
ratifikaciji, s čimer bodo na slovenski strani podani pogoji za 
uveljavitev sporazuma. 

* 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE 0 

MEDSEBOJNEM POSPEŠEVANJU IN 

ZAŠČITI NALOŽB S PROTOKOLOM 

(BFRPZN) 

- EPA 465 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 57. seji dne 9. aprila 1998 določila 
besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO FRANCOSKE 
REPUBLIKE O MEDSEBOJNEM POSPEŠEVANJU IN 
ZAŠČITI NALOŽB S PROTOKOLOM, 

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

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- dr. Boris FRLEC, minister za zunanje zadeve; 
- dr. Marjan SENJUR, minister za ekonomske odnose in razvoj; 
- mag. Vojka RAVBAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

ekonomske odnose in razvoj: 
- Ivo VAJGL, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje zadeve: 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve. 
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1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Francoske republike o medsebojnem pospeševanju in zaščiti 
naložb s protokolom. 

2. člen 

Besedili sporazuma in protokola se v izvirnikih v slovenskem in 
francoskem jeziku glasita: 

SPORAZUM 
MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN 

VLADO FRANCOSKE REPUBLIKE 
O MEDSEBOJNEM POSPEŠEVANJU 

IN ZAŠČITI NALOŽB 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Francoske republike, v 
nadaljevanju pagodbenici, sta se 

v želji, da okrepita gospodarsko sodelovanje med državama in 
ustvarita ugodne razmere za slovenske naložbe v Franciji in 
francoske naložbe v Sloveniji, 

v prepričanju, da bosta pospeševanje in zaščita teh naložb 
uspešno spodbudila prenos kapitala in tehnologije med državama 
v interesu njunega gospodarskega razvoja, 

dogovorili, kot sledi: 

1. člen 

OPREDELITEV POJMOV 

Za nemene tega sporazuma: 

I. Izraz "naložba" pomeni vsako vrsto premoženja, kot so 
dobrine, pravice in upravičenja in še zlasti, vendar ne izključno: 

a) premičnine in nepremičnine kot tudi druge stvarne pravice, 
kot so hipoteke, zasegi, uživanje, zastave in podobne pravice; 

b) delnice, lastniške deleže, delnice s premijo in druge vrste 
udeležbe, vključno s posrednimi oblikami, v družbah, 
ustanovljenih na ozemlju ene pogodbenice; 

c) obveznice, zadolžnice, posojila in druge oblike terjatev ter 
pravice, ki iz njih izhajajo; 

d) denarne terjatve in pravice do vsake dejavnosti, ki ima 
ekonomsko vrednost; 

e) pravice intelektualne, poslovne in industrijske lastnine, kot so 
avtorske pravice, patenti, licence, blagovne znamke, industrijski 
vzorci, tehnični postopki, know-how, firma in vrednost na 
podlagi dobrega imena in slovesa; 

f) koncesije, podeljene z zakonom ali po pogodbi, predvsem 
koncesije za iskanje, obdelovanje, črpanje ali izkoriščanje 
naravnih virov. 

Vsaka sprememba oblike, v kateri je premoženje vloženo, ne 
vpliva na njihovo naravo naložbe pod pogojem, da taka 
sprememba ni v nasprotju z zakonodajo pogodbenice, na ozemlju 
ali morskem območju katere je bila naložba izvedena. 

2. Izraz "državljani" pomeni fizične osebe, ki imajo državljanstvo 
ene od pogodbenic. 

3. Izraz "družba" pomeni vsako pravno osebo, ki je ustanovljena 
na ozemlju ene od pogodbenic v skladu z zakonodajo te 
pogodbenice in ima svoj sedež na ozemlju te pogodbenice ali 
jo neposredno ali posredno nadzorujejo državljani ene od 
pogodbenic ali pravne osebe, ki imajo sedež na ozemlju ene 
od pogodbenic in so ustanovljene v skladu z zakonodajo te 
pogodbenice. 

4. Izraz "dohodek" pomeni vse zneske, ki jih prinaša naložba, 
kot so dobički, dividende, licenčnine ali upravičenje. 

Dohodki od naložb in ob ponovni naložbi dohodki od ponovne 
naložbe uživajo enako zaščito kot naložba. 

2. člen 

UPORABA SPORAZUMA 

Ta sporazum se uporablja za: 

a) ozemlje vsake pogodbenice in morsko območje vsake 
pogodbenice, v nadaljevanju opredeljeno kot izključna 
ekonomska cona in epikontinentalni pas, ki segata čez 
teritorialne vode vsake pogodbenice, in na katerih pogodbenici 
v skladu z mednarodnim pravom izvajata svoje suverene 
pravice in jurisdikcijo za namene raziskovanja, izkoriščanja in 
ohranjanja naravnih virov; 

b) vse naložbe, ki se že izvajajo pred začetkom veljavnosti tega 
sporazuma ali ki se lahko izvedejo po začetku njegove 
veljavnosti v skladu z zakonodajo pogodbenice, na ozemlju ali 
morskem območju katere se naložba izvede. 

3. člen 

SPREJEM IN VARNOST NALOŽB 

V skladu s svojo zakonodajo in določbami tega sporazuma vsaka 
pogodbenica dovoljuje in spodbuja na svojem ozemlju in morskem 
območju naložbe državljanov ali družb druge pogodbenice. 

Naložbe državljanov ali družb ene pogodbenice uživajo polno in 
nenehno zaščito in varnost na ozemlju in morskem območju druge 
pogodbenice. 

4. člen 

POŠTENA IN PRAVIČNA OBRAVNAVA 

Vsaka pogodbenica se zavezuje, da bo zagotovila naložbam 
državljanov ali družb druge pogodbenice na svojem ozemlju ali 
morskem območju pošteno in pravično obravnavo v skladu z 
načeli mednarodnega prava ter zagotavlja, da ne pravno ne 
dejansko ni ovir za uresničevanje tako priznane pravice. 
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5. člen 

NACIONALNA OBRAVNAVA IN OBRAVNAVA PO 
NAČELU DRŽAVE Z NAJVEČJIMI UGODNOSTMI 

Vsaka pogodbenica na svojem ozemlju in morskem območju 
državljanov in družb druge pogodbenice v zvezi z njihovimi 
naložbami in dejavnostmi, povezanimi z naložbami, ne obravnava 
manj ugodno kot svoje državljane ali družbe ali kot državljane ali 
družbe države z največjimi ugodnostmi, če je to ugodnejše. 

Takšna obravnava ne vključuje privilegijev, ki jih ena pogodbenica 
podeli državljanom ali družbam tretje države na podlagi svoje 
udeležbe ali pristopa v prostotrgovinskem območju, carinski uniji, 
skupnem trgu ali katerikoli drugi obliki regionalne gospodarske 
organizacije. 

Določbe tega člena se ne uporabljajo za davčne zadeve. 

6. člen 

RAZLASTITEV IN ODŠKODNINA 

1. Nobena pogodbenica ne sprejme nobenih ukrepov za 
razlastitev ali nacionalizacijo ali katerihkoli drugih ukrepov z 
učinkom neposredne ali posredne razlastitve naložb 
državljanov ali družb druge pogodbenice na svojem ozemlju 
in morskem območju, razen v javnem interesu in pod pogojem, 
da ti ukrepi niso diskriminacijski. 

Posledica vseh ukrepov razlastitve, ki bi se lahko sprejeli, mora 
biti plačilo takojšnje in primerne odškodnine, katere višina je enaka 
realni vrednosti zadevnih naložb pred grožnjo razlastitve. 

Omenjena odškodnina, zneski in pogoji plačila se določijo 
najkasneje na dan razlastitve.Ta odškodnina je dejansko izvedljiva, 
se plača brez odloga in je prosto prenosljiva. Do dneva plačila se 
obrestuje po ustrezni tržni obrestni meri 

2. Državljanov in družb ene pogodbenice, pri naložbah katerih 
so nastale izgube zaradi vojne ali drugega oboroženega 
spopada, revolucije, izrednega stanja ali vstaje na ozemlju ali 
morskem območju druge pogodbenice, ta pogodbenica ne 
obravnava manj ugodno kot svoje državljane ali družbe ali 
tiste iz države z največjimi ugodnostmi. 

7. člen 

PRENOSI 

.Vsaka pogodbenica na ozemlju ali morskem območju, kjer so 
državljani ali družbe druge pogodbenice izvedli naložbe, tem 
državljanom ali družbam jamči prost prenos: 

a) upravičenj, dividend, dobičkov in drugih tekočih dohodkov; 

b) licenčnin, ki izhajajo iz nematerialnih pravic, kot so opredeljene 
v točkah e) in f) prvega odstavka 1. člena; 

c) odplačil pogodbeno najetih posojil; 

d) vrednosti celotnega ali delnega odstopa ali likvidacije naložbe, 
vključno s kapitalskimi dobički od vloženih sredstev; 

e) odškodnin za razlastitev ali izgubo, opisanih v prvem in drugem 
odstavku 6. člena. 

Državljanom ene ali druge pogodbenice, ki imajo dovoljenje za 
delo na ozemlju ali morskem območju druge pogodbenice kot 

posledico odobrene naložbe, je dovoljeno tudi prenesti njihov 
zaslužek in prejemke, v državo iz katere izhajajo. 

Prenosi iz prejšnjih odstavkov se izvedejo takoj po uradnem 
menjalnem tečaju, ki velja na dan prenosa. 

8. člen 

REŠEVANJE SPOROV MED DRŽAVLJANOM ALI 
DRUŽBO IN POGODBENICO 

Vsak spor, do katerega pride med pogodbenico in državljanom ali 
družbo druge pogodbenice v zvezi z naložbami, stranki v sporu 
rešita po mirni poti. 

Če ena ali druga stranka v sporu tega spora ne reši v šestih 
mesecih od dneva, ko je do njega prišlo, se na zahtevo ene ali 
druge pogodbenice predloži v arbitražo Mednarodnemu centru 
za reševanje investicijskih sporov (International Center for Set- 
tlement of Investment Disputes - ICSID), ustanovljenemu s 
Konvencijo o reševanju investicijskih sporov med državami in 
državljani drugih držav, ki je bila na voljo za podpis v VVashingtonu 
D.C. 18. marca 1965. 

9. člen 

JAMSTVO IN SUBROGACIJA 

1. Če predpisi ene pagodbenice predvidevajo jamstvo za naložbe 
v tujino, se to jamstvo po proučitvi posameznega primera 
lahko zagotovi za naložbe državljanov ali družb te pogodbenice 
na ozemlju ali morskem območju druge pogodbenice. 

2. Naložbe državljanov ali družb ene pogodbenice na ozemlju ali 
morskem območju druge pogodbenice lahko pridobijo jamstvo 
iz prejšnjega odstavka, samo če je druga pogodbenica te 
naložbe predhodno odobrila. 

3. Če ena od pogodbenic na podlagi jamstva za naložbo na 
ozemlju ali morskem območju druge pogodbenice izvrši plačilo 
svojim državljanom ali družbam, ima prva pogodbenica v tem 
primeru vse pravice do subrogacije v zvezi s pravicami in 
zahtevki omenjenega državljana ali družbe. 

4. Omenjena plačila ne vplivajo na pravice upravičenca do 
jamstva, da se obrne na ICSID ali nadaljuje z začetimi postopki, 
vse do njihovega dokončanja. 

10. člen 

UGODNEJŠE DOLOČBE 

Naložbe, ki so bile predmet posebnih določb ene pogodbenice v 
zvezi z državljani ali družbami druge pogodbenice, se brez vpliva 
na določbe tega sporazuma urejajo v skladu s pogoji omenjenih 
določb, če so te ugodnejše od določb tega sporazuma. 

11. člen 

REŠEVANJE SPOROV MED POGODBENICAMA 

1. Spore v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma je, če je 
to mogoče, treba reševati s pogajanji po diplomatski poti. 

2. Če spor ni rešen v šestih mesecih od dneva, ko je ena ali 
druga pogodbenica opozorila na spor, se lahko na zahtevo 
ene ali druge pogodbenice predloži arbitražnemu sodišču. 

3. Arbitražno sodišče bo sestavljeno za vsak posamezni primer 
na naslednji način: vsaka pogodbenica imenuje enega člana 
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razsodnika in oba sporazumno imenujeta državljana tretje 
države, ki ga pogodbenici določita za predsednika razsodišča. 
Vse člane je treba imenovati v dveh mesecih od dneva, ko 
ena pogodbenica obvesti drugo pogodbenico o svoji nameri, 
da bo spor predložila v arbitražo. 

4. Če roki iz tretjega odstavka zgoraj niso bili upoštevani, ena od 
pogodbenic, če ni bilo dogovorjeno drugače, povabi 
predsednika Mednarodne gospodarske zbornice, da opravi 
potrebna imenovanja. Če je predsednik državljan ene od 
pogodbenic ali če iz kakršnegakoli drugega razloga ne more 
opraviti te naloge, podpredsednik, naslednji po funkciji 
najstarejši član, ki ni državljan ene od pogodbenic, opravi 
potrebna imenovanja. 

Ta sporazum je sklenjen za začetno obdobje deset let. Potem 
ostane veljaven, razen če ga ena od pogodbenic pisno ne odpove 
po diplomatski poti, z enoletnim odpovednim rokom. 

Ob prenehanju veljavnosti tega sporazuma so naložbe, izvedene 
med njegovo veljavnostjo, zaščitene z njegovimi določbami še 
nadaljnjih dvajset let. 

Z dnem začetka veljavnosti ta sporazum razveljavlja in 
nadomešča konvencijo, ki sta jo 28. marca 1974 podpisali Vlada 
Francoske republike in Vlada Socialistične federativne republike 
Jugoslavije o zaščiti naložb in jo je Vlada Republike Slovenije 
prevzela z izmenjavo pisem z dne 28. marca 1994 in 25. maja 
1994. 

5. Arbitražno sodišče odloča z večino glasov. Te odločitve so 
dokončne in pravno zavezujoče za pogodbenici. 

Arbitražno sodišče samo določi svoja pravila. Na zahtevo ene od 
pogodbenic razsodbo razloži. Če arbitražno sodišče glede na 
posebne okoliščine ne odloči drugače, si pogodbenici stroške 
arbitražnega postopka, vključno s honorarji razsodnikov, razdelita 
v enakih delih. 

Podpisano v Parizu dne 11. februarja 1998 v dveh Izvirnikih v 
slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako 
verodostojni. 

12. člen 

ZAČETEK VELJAVNOSTI IN ODPOVED 

Vsaka pogodbenica uradno obvesti drugo pogodbenico, da so 
končani notranji postopki, potrebni za začetek veljavnosti tega 
sporazuma, ki bo začel veljati en mesec po dnevu prejema 
zadnjega uradnega obvestila. 

Za Vlado 
Republike Slovenije 

Vojka Ravbar, l.r. 

Za Vlado 
Francoske republike 

Jacgues Dondoux, l.r. 
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PROTOKOL 

Ob podpisu Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Francoske republike o medsebojnem pospeševanju in zaščiti 
naložb sta se pogodbenici dogovorili tudi o naslednjih določbah, 
ki so sestavni del tega sporazuma: 

V zvezi 9 prvim odgtavkpm 1. člena: 
Zlasti, vendar ne izključno, izraz "upravičenja" vključuje 
upravičenja delničarjev kot tudi vsa druga legitimna upravičenja, 
ki imajo ekonomsko in finančno vrednost. 

V zvezi s tretiim odstavkom 1. člena: 
Neposredni ali posredni nadzor pravne osebe se ugotavlja 
predvsem z naslednjimi dejstvi: 

- status hčerinske družbe; 

- odstotek neposredne ali posredne udeležbe, ki omogoča 
dejanski nadzor, in predvsem udeležbo, ki presega 50 %; 

- neposredna ali posredna pravica glasovanja, ki omogoča vpliven 
položaj v izvršilnih organih ali znaten vpliv na njeno dejavnost z 
drugimi sredstvi. 

Družba s sedežem v tretji državi, ki jo neposredno ali posredno 
nadzorujejo državljani ali družbe ene pogodbenice, se ne sklicuje 
na zaščito po tem sporazumu, če velja sporazum o pospeševanju 
in zaščiti naložb med to tretjo državo in pogodbenico, na ozemlju 
ali morskem območju katere se naložba izvaja, pod pogojem, če 
zadnji sporazum naložbam priznava obravnavo, ki je ugodnejša 
od tiste po tem sporazumu. 

Zlasti, vendar ne izključno, se za de iure in de facto oviranje 
poštene in pravične obravnave šteje omejevanje nakupa in 
prevoza surovin in pomožnega materiala, energije in goriva, vseh 

vrst sredstev za proizvodnjo in obratovanje, vsako oviranje prodaje 
in prevoza izdelkov v državi in tujini ter vsi drugi ukrepi s podobnim 
učinkom. 

V okviru svoje notranje zakonodaje pogodbenici ugodno 
obravnavata prošnje za vstop in dovoljenje za bivanje, delo in 
potovanje, ki jih vložijo državljani ene pogadbenice v zvezi z 
naložbo, izvedeno na ozemlju ali morskem območju druge 
pogodbenice. Državljanom z dovoljenjem za delo na ozemlju in 
morskem območju ene pogodbenice se zagotovijo primerni pogoji 
za opravljanje njihovih poklicnih dejavnosti. 

Podpisano v Parizu dne 11. februarja 1998 v dveh izvirnikih v 
slovenskem in francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako 
verodostojni. 

Za Vlado Za Vlado 
Republike Slovenije Francoske republike 

Vojka Ravbar, l.r. Jacques Dondoux, l.r. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma s protokolom 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 med Vlado Republike Slovenije in Vlado Francoske 
republike o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb, ki ga je 
za Vlado Republike Slovenije podpisala državna sekretarka v 
Ministrstvu za ekonomske odnose in razvoj, pristojna za 
ekonomske odnose s tujino, gospa mag. Vojka Ravbar, za Vlado 
Francoske republike pa državni sekretar za zunanjo trgovino 
Republike Francije gospod Jacques Dondoux, je bil podpisan v 
Parizu, dne 11. februarja 1998, v slovenskem in francoskem 
jeziku. 

Sporazum o medsebojnem pospeševanju in zaščiti naložb je 
recipročen, bilateralen akt, ki ga sklepata pogodbenici z namenom 
olajševanja pretoka kapitala, spodbujanja naložb in zagotavljanja 
pravne varnosti naložb vlagateljev obeh pogodbenic. 

V sporazumu je določena obravnava naložb, pri čemer je 
dopustnost naložbe tujega kapitala odvisna od zakonodaje 
pogodbenic, na katerih ozemlju je naložba izvršena, medtem ko 
je obravnava že izvršenih naložb v post-investicijski dobi enaka 
obravnavi, ki jo pogodbenici vsaka na svojem ozemlju zagotavljata 

domačim naložbam, oziroma po načelu največjih ugodnosti 
naložbam iz tretjih držav. 

V nadaljevanju so v sporazumu opredeljene tudi specifične obveze 
pogodbenic, kot so zagotavljanje prenosa vloženega kapitala in 
dohodkov v zvezi z naložbo, izračunavanje in izplačilo odškodnine 
v primeru nacionalizacije, ekspropriacije oziroma drugih ukrepov, 
ki bi posledično imeli enake učinke, ter ureditev reševanja sporov. 
Poleg običajnega načina reševanja sporov med pogodbenicama 
je predvideno tudi reševanje sporov med vlagateljem ene 
pogodbenice direktno z drugo pogodbenico. 

Sporazum je sklenjen za dobo 10 (deset) let in ostane potem še 
naprej v veljavi, razen če ena pogodbenica po diplomatski poti ne 
obvesti druge pogodbenice najmanj 1 (eno) leto pred iztekom 
njegove veljavnosti, da namerava odpovedati sporazum. 

Sporazum o pospeševanju in medsebojni zaščiti naložb ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi 2. odstavka 63. člena 
Zakona o zunanjih zadevah. 
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Ratifikacija omenjenega sporazuma ne narekuje spremembe Za izvajanje sporazuma ni potrebno zagotoviti dodatnih 
obstoječih oziroma izdaje novih predpisov. proračunskih sredstev. 
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- LETNO POROČILO BANKE SLOVENIJE ZA 

LETO 1997 Z LETNIM OBRAČUNOM BANKE 

SLOVENIJE ZA LETO 1997 (RAČUNOVODSKI 

IZKAZI), KI JE SESTAVNI DEL LETNEGA 

POROČILA, 

- OSNUTEK ODLOKA O POTRDITVI LETNEGA 

OBRAČUNA BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1997 

IN O RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV 

NAD ODHODKI, 

- FINANČNI NAČRT BANKE SLOVENIJE ZA 

LETO 1998, 

- OSNUTEK ODLOKA O POTRDITVI FINANČNEGA 

NAČRTA BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1998 

- EPA 454 - II - 

BANKA 
SLOVENIJE 

Na podlagi 82. in 83. člena in v zvezi s 4. členom Zakona o 
Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91 -I) pošilja guverner Banke 
Slovenije: 

1. Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1997 z letnim 
obračunom Banke Slovenije za leto 1997 (računovodski 
izkazi), ki je sestavni del letnega poročila. 

2. Osnutek Odloka o potrditvi letnega obračuna Banke 
Slovenije za leto 1997 in o razporeditvi presežka prihodkov 
nad odhodki. 

3. Finančni načrt Banke Slovenije za leto 1998. 

4. Osnutek Odloka o potrditvi finančnega načrta Banke 
Slovenije za leto 1998. 

Letno poročilo skupaj z bilanco stanja in izkazom uspeha Banke 
Slovenije za leto 1997 ter Finančni načrt Banke Slovenije za 
leto 1998 je Svet Banke Slovenije sprejel na 157. seji, dne 
24.03.1998. 

Poslovanje Banke Slovenije in računovodske izkaze Banke 
Slovenije za leto 1997 je v skladu z mednarodnimi računo- 
vodskimi standardi revidirala revizijska hiša Priče VVaterhouse 
iz Zuricha. 

Skladno s prvim odstavkom 82. člena Zakona o Banki Slovenije 
prosi, da Državni zbor Republike Slovenije potrdi Letni obračun 
Banke Slovenije za leto 1997 in Finančni načrt za leto 1998. 

Državni zbor Republike Slovenije naj vse navedene dokumente 
čimprej uvrsti v parlamentarno proceduro. 

Banka Slovenije 
dr. France Arhar 

Guverner 
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Gospod predsednik, spoštovani člani Državnega zbora! 

Banka Slovenije je imela v lanskem letu (ob obravnavi predlogov 
proračunov za leti 1997 in 1998) dvakrat priložnost predstaviti 
vašemu zboru probleme in dileme, s katerimi sta se srečevali 
denarna in širša ekonomska politika. Kljub temu mi je v čast in 
zadovoljstvo s tem poročilom dodatno pojasniti okvire, dejstva in 
okoliščine, ki so vplivale na lanskoletna denarna gibanja v Sloveniji. 
Poročilo vsebuje hkrati finančni izkaz Banke Slovenije, skupaj z 
ugotovitvami in mnenjem, ki jih je pripravila firma Priče Water- 
house iz Zuericha. 

Preteklo leto označujejo predvsem naslednji pomembnejši domači 
in tuji dogodki, ki so imeli večji ali manjši vpliv na delovanje same 
denarne politike. V letu 1997 je slovenski javnofinančni primanjkljaj 
prvič presegel 1% BDP; gospodarska rast ni dosegla načrtovane 
ravni; zmerneje so rasle še vedno previsoke plače; ob hkratnem 
zmanjševanju kreditnih razmerij s tujimi partnerji so se povečevale 
tuje investicije, predvsem v obliki portfolio in neposrednih vlaganj; 
plačilna bilanca je imela rahel presežek; pospešeno so rasle 
nadzorovane cene, proste cene pa so se še naprej zniževale; 
sklenjen je bil proces bančne sanacije. Na tujih trgih je prišlo 
predvsem do velikega premika navzkrižnih tečajev ameriškega 
dolarja, nemške marke in japonskega jena; gospodarska rast 
tako v Ameriki kot v Evropi je bila spodbudna, prišlo pa je tudi do 
pojava širše finančne nestabilnosti, ki je dosegla vrh v azijskih 
državah, zobe pa je pokazala tudi v državah s strukturalnimi in 
tranzicijskim! problemi. 

Nizke obrestne mere v razvitih in stabilnih gospodarstvih ter velike 
obrestne razlike med domačimi in tujimi finančnimi instrumenti so 
spodbujale velike finančne pritoke, ki so konkurirali aktivnosti 
domačih finančnih posrednikov in jih izrinjali. Plitvosti domačega 
denarnega in kapitalskega trga ter finančnega posredništva 
nasploh so preprečevale vzdržno posredovanje finančnih pritokov 
iz tujine. Denarna politika si je zato prizadevala čimbolj nevtrali- 
zirati pritok tujega kapitala, predvsem v smeri manjših nihanj in 
daljše ročnosti. V ta namen so služili sterilizacija, ukrepi nadzora, 
kot tudi prav v lanskem letu uvedeni režim za tuje portfolio 
investicije. Povsem razumljivo je, da so naraščajoče devizne 
rezerve, kot tudi ostali pozitivni dosežki slovenskega gospodarstva 
vztrajno zmanjševali premijo tečajnega in valutnega tveganja, 
zaradi česar so se obseg in stroški učinkovitega interveniranja 
skokovito povečevali, kar je končno razvidno tudi iz bilanci us- 
peha centralne banke za lansko leto. 

V takih razmerah se pogosto zastavljajo preprosta vprašanja: ali 
je tako vodena denarna politika še skladna in kredibilna, ali ne bi 
morda primanjkljaj v plačilni bilanci prispeval k hitrejši gospodarski 
rasti, oziroma ali niso stroški takšnih intervencij previsoki? 
Marsikdo si želi nižjih domačih obresti ne z dodatnim varčevanjem 
posameznikov, podjetij in države, temveč preprosto z več novega 
denarja od centralne banke. Še večji razkorak med rastjo inflacije 
in razvrednotenjem domače valute, skratka, razmere na 
finančnem trgu, ki bi bile v velikem nasprotju z realno ekonomijo 
(fundamentals), in dogodki, ki bi sledili takšni politiki, bi prav gotovo 
privedli do velike finančne nestabilnosti in neprimerno večjih 

oportunitetnih stroškov v primerjavi s tistimi, ki jih plačujemo danes. 
Z drugimi besedami, Banka Slovenije se zaveda, da bodo morale 
biti za verodostojno fiksiranje tečaja tako domače obrestne mere 
kot inflacija na podobnih ravneh, kot so v državah z valuto na 
katero bi bil vezan slovenski tolar, saldo tekočih transakcij pa bo 
moral biti vzdržen in ob upoštevanju drugih gospodarskih 
parametrov, kredibilen. Hkrati Banka Slovenije upa in pričakuje, 
da bo iz leta v leto raslo tudi prepričanje na trgu, da se čas za 
strukturna prilagajanja, ki jim asistira denarna politika, izteka. Na 
ta način se namreč vse bolj približujemo razmeram, ki veljajo v 
marsikateri evropski državi in bodo v bližnji prihodnosti naš 
imperativ v Evropski uniji. Uvedba nadnacionalnoga evropskega 
denarja je cilj in hkrati opomin nacionalnim gospodarstvom, da 
mislijo že danes na ta čas, ko bo dopuščeno prilagajanje spre- 
minjajočim se tržnim razmeram le s pomočjo dohodkovne in 
fiskalne politike. 

Povedano konkretneje, dodatno zmanjševanje premij valutnega 
in tečajnega tveganja je navkljub ukrepom in prizadevanjem cen- 
tralne banke, s katerimi so neposredno povezani stroški finančnih 
pritokov v lanskem ter v začetku letošnjega leta, še okrepilo 
finančne pritoke (zaradi monetizacije se je široko opredeljeni de- 
nar povečal za 140 milijard), kar je izrazito povečalo stroške 
sterilizirane devizne intervencije. Znesek tolarskih vrednostnih 
papirjev Banke Slovenije se je v preteklem letu povečal za približno 
štirikrat in je konec leta že presegel 50% primarnega denarja. 

Kljub različnim težavam, s katerimi smo se srečevali v preteklem 
letu na širšem gospodarskem področju, in tokovom, ki so 
predstavljeni v našem poročilu, menim, cenjeni Državni zbor, da 
smo skupaj soustvarili nov kamenček v mozaiku našega napredka 
na poti k nadaljnji stabilizaciji. Zato se Vam predvsem za Vaše 
razumevanje, predloge in konstruktivno kritiko, povezano z 
denarnim področjem, iskreno zahvaljujem. Hkrati se Vam 
zahvaljujem za zaupanje, ki ste ga izkazali ob volitvah novih 
članov Sveta Banke Slovenije, njim samim pa za trud In pri- 
zadevanje, ki so ga vložili v iskanje rešitev za probleme, s katerimi 
se je soočala denarna politika. 

Pred nami so novi izzivi in napori, povezani s prilagajanjem evropski 
stvarnosti, pomembne strukturne reforme, s katerimi že za- 
mujamo, globaliz^cija z zahtevo po popolni svobodi pri gibanju 
kapitala in željo po finančni stabilnosti, skratka zahteve, za katere 
bomo morali najti rešitve. Banka Slovenije se odgovorno zaveda 
vseh teh izzivov, zato bo tudi v prihodnje z Vašim razumevanjem 
in pomočjo iskala rešitve, ki bodo vodile k nadaljnjemu približevanju 
k evropski stabilnosti in Sloveniji zagotovile dostojno mesto v 
"evropskem monetarnem klubu". Stabilnost moramo namreč ust- 
variti sami in je ne moremo pričakovati od drugih, saj bomo le tako 
dokazali svojo zrelost in sposobnost za še težji boj na 
mednarodnih trgih. 

Guverner 
Dr. France Arhar 

Ljubljana, 18.3.1998 
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1. GOSPODARSKO OKOLJE 

1.1. Zunanji pogoji gospodarjenja 

Visoka rast Med zunanjimi pogoji poslovanja izstopajo v 
uvoza 1997. letu izrazita rast tujega uvoznega 

trgovinskih povpraševanja in nizke obrestne mere. 
partneric... Gospodarska rast članic Evropske unije, naših 

največjih zunanjetrgovinskih partneric, je 
ocenjena na 2,6%, uvoz osmih največjih 
slovenskih trgovinskih partneric (kot merilo 
tujega povpraševanja) pa na visokih 8,5%. 

... nizke Obrestne mere na mednarodnih trgih so bile 
obrestne nizke. Tako je znašala povprečna obrestna 

mere in ... mera za trimesečne vloge LiBOR na ameriški 
dolar v 1997. letu 5,74% in FIBOR na nemško 
marko 3,33%. V 1998. letu je mogoče pričako- 
vati njihovo zviševanje. 

Vrednost ameriškega dolarja se je leta 1997 
povečala v primerjavi z večino pomembnejših 
svetovnih valut: 15% glede na nemško marko 
(in avstrijski šiling), 14% do francoskega 

■franka, 11% do japonskega jena, in se 
zmanjšala za skoraj 5% v primerjavi z 
angleškim funtom. Spremembe medvalutnih 
odnosov so vplivale tudi na slovenske dolarske 
izvozne in uvozne cene, na izvozni strani so 
padle za 10,7% in na uvozni za 9,8%. 

Dolarska cena nafte se je glede na prejšnje 
leto znižala od povprečno 20,7 na 19,2 
ameriških dolarjev za sodček. Dolarske cene 
primarnih surovin so medletno porasle za 2,2%. 
Rast cen proizvajalcev v tujini (ponderirana z 
deleži slovenske menjave z dotično državo) 
pa je znašala približno 1%. 

... rast 
ameriškega 
dolarja 
v 1997. letu. 

Okvir 1: Gospodarsko povezovanje Slovenije 

Za Slovenijo je značilna velika trgovinska odprtost; leta 1997 
je temeljilo že okrog 80% slovenske trgovinske menjave na 
sporazumih o prosti trgovini. Po včlanitvi v GATT oktobra 
1994, oziroma v WTO julija 1995, je začel julija 1995 veljati 
sporazum z državami EFTA (zdaj Islandija, Liechtenstein, 
Norveška in Švica). Zatem se je Slovenija januarja 1996 
pridružila Srednjeevropskemu sporazumu o prosti trgovini 
CEFTA.Ta sporazum vsebuje postopno vzpostavitev območja 
proste trgovine z industrijskimi in kmetijskimi izdelki do leta 
2001 na skoraj 90-milijonskem trgu Češke, Madžarske, 
Poljske, Slovaške, Slovenije in Romunije. Med državami na 
prehodu ima Slovenija sklenjene še sporazume o prosti trgovini 
z Bolgarijo, Estonijo, Hrvaško, Latvijo, Litvo in Makedonijo ter 
o preferenčnem statusu blaga z Bosno in Hercegovino. 
Strateški cilj Republike Slovenije je zaradi tesnega političnega, 
gospodarskega in kulturnega sodelovanja Slovenije z 
Evropsko unijo polnopravno članstvo v Evropski uniji (EU). 
Slovenija se je začela pogajati z Evropsko unijo leta 1992 in 
leto zatem sklenila z njo že prve sporazume. Junija 1996 je 

podpisala Slovenija z EU Pridružitveni sporazum z 
veljavnostjo po ratifikaciji v parlamentih Slovenije in petnajstih 
članic EU. Državni zbor RS je pridružitveni sporazum ratificiral 
julija 1997. Do ratifikacije velja vladna Uredba o začasni uporabi 
začasnega sporazuma o trgovini in zadevah v zvezi s 
trgovino med RS na eni strani in Evropsko skupnostjo, 
Evropsko skupnostjo za premog in jeklo in Evropsko 
skupnostjo za jedrsko energijo, na drugi strani (Interim Agree- 
ment). Osnovni predmet trgovinskega dela sporazuma je 
recipročno in asimetrično vzpostavljanje območja proste 
trgovine. Evropska unija je januarja 1997 v celoti sprostila trg 
industrijskih in kmetijskih izdelkov, medtem ko ga bo Slovenija 
postopno do konca leta 2001. Poleg trgovinskih vsebuje 
sporazum še številna pravna določila, določa pretok kapitala, 
finančno in kulturno sodelovanje, preprečevanje nezakonitosti 
itd. Na podlagi ugodnega mnenja Evropske komisije je 
Evropska unija 13. decembra 1997 sprejela sklep o začetku 
pogajanj o članstvu s Ciprom, Češko, Estonijo, Madžarsko, 
Poljsko in Slovenijo. Kandidatke so soočene s potrebo po 
uveljavitvi celote zakonov, predpisov, pravil in standardov 
EU, imenovane acguis communautaire. 

Poslabšanje Če upoštevamo poleg medvalutnih odnosov 
pogojev še gibanja cen na trgih najpomembnejših 
menjave partneric, znaša znižanje izvoznih dolarskih 

prvič po letu cen 9,9% in uvoznih dolarskih cen 9,6%. Pogoji 
1991 menjave so bili torej leta 1997 - prvič po 

osamosvojitvi - neugodni. Poslabšali so se za 
0,3%. Večji padec izvoznih od uvoznih cen 
pomeni zmanjšanje kupne moči slovenskega 
BDP. Ocenjujemo, da znaša negativni vpliv 
spremenjenih pogojev menjave okoli 30 
milijonov ameriških dolarjev. 

1.2. Bruto domači proizvod, 
zaposlenost in stroški dela 

Realna rast gospodarstva oz. bruto domačega 3,3% 
proizvoda je po predhodnih podatkih za leto gospodarska 
1997 ocenjena na 3,3%. Takšna ocena temelji rast večja kot 
na pospešeni gospodarski aktivnosti v zadnjem leto prej 
četrtletju ob zgolj 2,9% rasti v prvih devetih 
mesecih. S tem je gospodarska rast manjša 
kakor v letih 1994 (5,3%) in 1995 (4,1%), 
vendar nekoliko večja kakor leta 1996 (3,1%). 
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Spodbudni vpliv živahne 7,5% rasti tujega 
povpraševanja je bil v BDP nevtraliziran s 7,3% 
rastjo domačega uvoznega povpraševanja. 
Zato je na BDP v letu 1997 vplivala predvsem 
umirjena, okrog 3% rast domačega povpraše- 
vanja. V domačem povpraševanju je ob 6% 
rasti investicij in 5% rasti javnofinančne končne 

Umirjena rast potrošnje prevladovala že v predhodnem letu 
domačega oslabela 2,3% rast zasebne potrošnje. Rast 
povpraše- zasebne potrošnje in investicij je bila nekoliko 

vanja... nižja kakor v letu 1996 ter bistveno nižja kakor 

v letih 1993-1995. V nižji rasti investicij se kaže ... pod 
manjša rast investicij iz javnofinančnih virov v vplivom 
primerjavi z leti 1993-1995, ni pa se še začel oslabele 
močnejši investicijski ciklus podjetij, ki niso več zasebne 
v družbeni lastnini, in/ali neposrednih tujih potrošnje, 
investicij. Rast javnofinančne potrošnje pa je v 
letu 1997 močno presegla stopnje rasti iz 
preteklih treh let. V izdatkih javnih financ izstopa 
predvsem rast izdatkov za plače, pokojnine in 
socialne transferje. 

Slika l: Bruto domači proizvod po izdatkovni strukturi (1992-1997; BDP 1992 = 100) 

-20        
1992 1993 1994 I99S . 1996 19?7 

Vir: Statistični urad RS in Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. 

Z najvišjimi realnimi stopnjami so v letu 1997 
rasle dejavnosti gostinstva (8,5%), oskrbe z 
energijo, plinom in vodo (8%), finančnega 

Nadaljnje posredništva(6%) ter nepremičnin, najema in 
zmanjšanje poslovnih storitev (6%), skromneje pa industrija 

pomena (skupaj 1,1% oz. predelovalne dejavnosti 
industrije in 1,3%). S tem se še naprej zmanjšuje delež 

povečanje dodane vrednosti v industriji v primerjavi s 
pomena storitvami (predvsem finančnega posredništva, 
storitev nepremičnin, najema in poslovnih storitev ter 

javne uprave). Industrija je leta 1997 proizvedla 
32% in storitve 60% dodane vrednosti, leta 
1990 pa industrija še 41% in storitve 53%. 

Mednarodno primerljiva stopnja brezposelnosti 
se je leta 1997 v primerjavi s prejšnjim letom še 
nekoliko zmanjšala in je dosegla 7,1 %. Hkratno 
povečanje stopnje registrirane brezposlenosti 
v letu 1997 na 14,4% kaže ob stagnaciji 
zaposlenih oz. delovno aktivnih na povečevanje 

Stagniranje že tako velikega pomena zaposlitev za določen 
zaposlenosti čas, pogodbenega dela in pomožnega dela 

družinskih članov, ki jih mednarodni kazalnik 
ne vključuje. 

Plače so se po visoki rasti leta 1996 (ko so Umirjena rast 
5,1% realno rast povprečne bruto plače plač... 
povzročile predvsem plače po individualnih 
pogodbah in javno financirane plače) in v 
prejšnjih letih (leta 1995 5,1%, leta 1994 4,7% 
in leta 1993 11,7% realna rast povprečne bruto 
plače) umirile že v prvi polovici leta 1997. Na to 
je vplival predvsem usklajeni dogovor delo- 
dajalcev, sindikatov in vlade o plačah iz 
nepodpisanega socialnega sporazuma 1997- 
1999, ki gaje povzel Zakon o določitvi minimalne 
plače in o načinu usklajevanja plač. Bruto plača 
je leta 1997 glede na leto prej realno porasla za ... ob 
2,4%. Davčna obremenitev plač se je leta 1997 zmanjšani 
glede na leto prej zmanjšala za 0,9%, kar je davčni 
posledica zmanjšanja prispevkov za socialno obremenitvi 
varnost v letu 1996, ko je znašala ustrezna plač. 
stopnja rasti -2,5%. 
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Povečana 
produktivnost 

Prvi fiskalni 
primanjkljaj 

(1,1% BDP)... 

Ob stagniranju zaposlenosti se je produktivnost 
dela povečala za toliko kot gospodarska rast, 
to je 3,3%, s čimer je po dveh letih presegla 
realni porast povprečne bruto plače. V 
predelovalni dejavnosti je leta 1997 rast 
produktivnosti ob zmanjšanju zaposlenosti 
ocenjena na 4,8%, realni porast stroškov dela 
te dejavnosti pa glede na leto prej na 1,8%. 
Raven stroškov dela v primerjavi s tujino ostaja 
visoka. 

1.3. Javne finance 

Vladni primanjkljaj je znašal leta 1997 po 
predhodnih podatkih 32 milijard tolarjev ali 1,1% 
BDP primanjkljaja. To je prvo neravnovesje 
slovenskih javnih financ, saj neravnotežja doslej 
niso presegla ±0,3% BDP (leta 1996 je znašal 
presežek 0,3% BDP, največji primanjkljaj pa 
leta 1994 0,2% BDP)! 

Primanjkljaj je nastal ob 5,9% realni rasti 
javnofinančnih odhodkov in samo 2,8% realni 
rasti prihodkov. Odhodki so se s tem povečali 
od 44,9% BDP leta 1996 na 46,1% BDP, prihodki 
pa zmanjšali od 45,2% BDP prejšnjega leta na 
45,1% BDP. 

Med prihodki so se drugo leto zapored zaradi 
trgovinskih sporazumov nominalno znižale 
carine in zaradi leta 1996 znižanih prispevnih 
stopenj delodajalcev realno zmanjšali prispevki 
za socialno varnost. Že med letom so hitro rasli 
stroški dela in transferji prebivalstvu (oboje 7% 
realna rast), medtem ko je ostale izdatke 
zadrževalo začasno financiranje. Rast stroškov 
dela je posledica dodatnih zaposlitev v javni 
upravi (v davčni službi in drugod v vladi) in s 
stavkami v letu 1996 doseženega dviga plač. 

Med transferji prebivalstvu izstopa hitra rast 
pokojnin (posledica starostne strukture 
prebivalstva, velikodušnih pogojev pred- 
časnega upokojevanja in indeksacije pokojnin 
na povprečno plačo - slednja raste tudi ob 
zmanjšanju zaposlenosti). Interni transfer 
proračuna Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje se je od 3,3% BDP leta 1996 
povečal na 3,9% BDP leta 1997! Zaradi tega je 
Slovenija prisiljena v reformo pokojninskega 
sistema. 

Ker je bil proračun za leto 1997 sprejet šele 
decembra istega leta, je bilo proračunsko leto 
podaljšano. V podaljšanem proračunskem letu 
so se prihodki povečali za 17 milijard tolarjev 
januarja pobranih prometnih davkov, med 
odhodki pa so se bistveno povečale še 
podjetniške subvencije in investicije (realna rast 
prvih je s tem dosegla 5% in drugih 8%). 

... posledica 
manjših carin 
zaradi 
trgovinskih 
sporazumov... 
...in prehitre 
rasti stroškov 
dela, 
pokojnin in 
socialnih 
transferjev. 

Potreba po 
pokojninski 
reformi 

Podaljšano 
proračunsko 
leto 

Okvir 2: Odprava družbene lastnine podjetij in pokojninska 
reforma 

Po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (razen 
javnih podjetij, podjetij z gozdovi, zadrug, bank, zavarovalnic, 
igralnic in podjetij v stečaju) je bilo oktobra 1993 izdanih 
prebivalstvu za 567 milijard tolarjev brezplačnih lastninskih 
certifikatov. Ti so potekli julija 1997, neizkoriščenih pa je ostalo 
67 milijard tolarjev. Zakon je omogočal kombinacijo različnih 
metod odprave družbene lastnine podjetij. Do konca leta 1997 
je lastninsko preoblikovanje s pridobitvijo drugega soglasja 
vladne Agencije za privatizacijo končalo 1175 podjetij, na drugo 
soglasje pa je čakalo še 247 podjetij. Pooblaščene investicijske 
družbe so po znanih podatkih zbrale za 130 do 140 milijard 
tolarjev več certifikatov, kakor jim je uspelo dobiti premoženja, 
to je delnic podjetij, ki so se lastninsko preoblikovala. Po zakonu 
bo to 'privatizacijsko vrzel' odpravilo lastninjenje dela državne 
lastnine, s katerim bo lastninjenje podjetij zaključeno. 
Julija 1997 so bila podjetja, v katerih je bila odpravljena družbena 
lastnina (z drugim soglasjem), v lasti: 26% notranjih lastnikov, 
12% drobnih lastnikov iz javnih prodaj, 31% skladov in 
pooblaščenih investicijskih družb in 31% drugih lastnikov 
(države, občin, denacionalizacijskih in zadružnih upravičencev). 
Notranji lastniki so imeli večino v 67% olastninjenih podjetij, 
katerih vrednost pa je znašala le 16% vrednosti vseh podjetij. 
Drobni lastniki podjetij, ki so se lastninsko preoblikovala, 
prodajajo delnice in izkupiček od teh prodaj praviloma tekoče 
porabijo. Pri tem prevzemajo nekatere pooblaščene (vzajemne) 
investicijske družbe z zbiranjem kontrolnih paketov delnic 
podjetij vlogo družb za upravljanje. Na slovenskem sekun- 
darnem trgu kapitala so predvsem državne obveznice, ki so jih 
dobile banke ob njihovi sanaciji, in delnice, ki so bile podarjene 
zaposlenim v podjetjih in drugim državljanom. 
Slovenski pokojninski sistem sprotnega prispevnega pokritja je 

v primerjavi z drugimi državami na prehodu velikodušen do 
upokojencev. Vendar takšno financiranje pokojnin ob neugodnih 
demografskih projekcijah dolgoročno ni mogoče in pokoj- 
ninska reforma je neizogibna. Ob naglem slabšanju 
pokojninskih razmerij pa je treba reformo začeti čimprej. Zato 
je slovenska vlada s pomočjo Phare programa in Svetovne 
banke pripravila predlog reforme (Bela knjiga o reformi 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, november 1997), 
ki temelji na tristebrnem pokojninskem sistemu. Prvi steber 
pomeni nadaljevanje sedanjega sistema sprotnega prispev- 
nega kritja s pomembnimi spremembami, ki zmanjšujejo benficije 
upokojencev in tudi obremenitve podjetija oz. zaposlenih. Gre 
za podaljšano dobo upokojevanja ter njeno izenačitev za oba 
spola, daljšo delovno dobo za izračun pokojninske osnove, 
destimulacijo zgodnejšega in stimulacijo kasnejšega 
upokojevanja, redkejše usklajevanje pokojnin in njihovo vezavo 
na življenjske stroške namesto na povprečne plače, 
enakomernejšo razdelitev bremena med zaposlenimi in 
samozaposlenimi, razširitev prispevne osnove in izboljšano 
pobiranje prispevkov. Drugi steber sestavlja novouvedeno 
obvezno varčevanje s kapitalskim pokritjem. Problem tega 
stebra je predvsem zagotovitev njegovih začetnih sredstev 
brez pretirane obremenitve davkoplačevalcev. Tretji steber pa 
predstavlja dodatno prostovoljno pokojninsko varčevanje. Vlada 
želi s socialnimi partnerji ter strokovno in politično javnostjo o 
reformi doseči dogovor, ki bi omogočil ekonomsko učinkovito 
zagotavljanje socialne varnosti sedanjih in prihodnjih generacij. 
Nekatere odprte probleme v zvezi z odpravo družbene lastnine, 
delovanja kapitalskega trga in financiranja prehoda na drugi 
steber pokojninskega zavarovanja je po mnenju nekaterih 
strokovnjakov mogoče rešiti hkrati. Pri tem je ključnega 
pomena možnost vložiti delnice, pridobljene na podlagi 
lastninskih certifikatov, v prihodnji drugi pokojninski steber. 
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Javnofinančni primanjkljaj je bil financiran z neto 
zadolžitvijo v tujini v znesku 20 milijard tolarjev 
(0,7% BDP) in z 12 milijardami tolarjev doma 
(0,4% BDP). Za potrebe financiranja je izdala 
vlada leta 1997 400 milijonov nemških mark 
evroobveznic in 10 milijard tolarjev triletnih 
obveznic doma. Primanjkljaj se, kljub vladnim 

Treba je ukrepom za njegovo odpravo, obeta tudi leta 
uvesti davek 1998 (prvotno ocenjen na 1% BDP), leta 1999 

na dodano pa bi ga lahko preprečil davek na dodano 
vrednost vrednost, če bo uveljavljen tega leta. 

1.4. Cene 

Inflacija, merjena s cenami na drobno, je znašala 
Letne od decembra 1996 do decembra 1997 9,4% (v 

inflacijske predhodnem letu 8,8%). Indeks cen življenjskih 
stopnje okrog potrebščin, ki bo v Sloveniji uradno merilo 

9%... inflacije od leta 1998 naprej, je porasel za 8,8% 
(v predhodnem letu 9,0%). 

V letu 1997 je bila rast cen pod vplivom ...ob visoki 
nadpovprečne rasti nadzorovanih cen, ki jo je rasti 
povzročil predvsem vladni program prilagajanja nadzorovanih 
cen v energetiki. Naftni derivati so se podražili ... 
v povprečju za 22,5% in elektrika za 15,2%, 
celotna košarica nadzorovanih cen (ki 
sestavlja 27% skupnega indeksa cen na 
drobno) pa za 16,1%. 

Proste cene so porasle za 6,9% (v predhodnem ... in zmerni 
letu 9,2%). Na te cene sta v letu 1997 močno rasti prostih 
delovala najprej dražitev energentov v prvem cen. 
polletju in zatem porast deviznega tečaja med 
julijem in septembrom. Pomembni so bili 
dejavniki, ki so delovali v nasprotni smeri - in 
med njimi predvsem umirjanje rasti plač. V 
okviru prostih cen je bila rast cen za storitve, s 
katerimi je mogoče aproksimirati slovenski 
nemenjalni sektor 10,9% (leto prej 11,7%), rast 
cen industrijskih izdelkov, ki so bolj izpostavljeni 
tuji konkurenci, pa 5,9% (leto prej 8,0%). Cene 
proizvajalcev v predelovalnih dejavnostih so 
porasle za 6,3% (leto prej 5,9%). 

- - - CENE NA DROBNO 
— —CENE NA DROBNO - PROSTE 

CENE PROIZVAJALCEV V PREDELOVALNIH DEJ. 

Slika 2: Cene (letne stopnje rasti v %) 

Vir: Statistični urad RS, Banka Slovenije. 

Boljša 
pokritost 

uvoza z 
izvozom 

1.5. Plačilnobilančna gibanja 

Saldo tekočih transakcij s tujino je od leta 1995 
naprej približno uravnotežen, še naprej pa 
prihajajo v državo sredstva prek finančnih 
transakcij. 

Slovenska podjetja so po predhodnih podatkih 
v 1997. letu izvozila za 8.372 milijonov ameriških 
dolarjev blaga (po pariteti FOB), uvozila pa so 
ga za 9.358 milijonov ameriških dolarjev (po 
pariteti CIF). Primanjkljaj znaša 986 milijonov 
dolarjev in je za 126 milijonov dolarjev manjši 

kakor v 1996. letu. Pokritost uvoza z izvozom 
se je tako izboljšala in znaša 89,5% (leto poprej 
88,2%). 

Izvoz blaga, izkazan v ameriških dolarjih, je bil 
v 1997. letu za 0,8% večji kakor v predhodnem 
letu. Uvoza je bilo v enakem obdobju za 0,7% 
manj. Blagovni primanjkljaj, izračunan po 
plačilnobilančni metodologiji, za 1997. leto znaša 
766,9 mio USD oz. približno 4,3% BDP). Realno 
je obseg menjave v 1997. letu porasel precej 
bolj, kakor kažejo dolarski podatki. Realna rast 
izvoza blaga, pri kateri so izločene spremembe 

Izvoz realno 
večji za 11%, 
uvoz pa za 
10% 
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cen uvozne in izvozne košarice (predvsem 
spremembe medvalutnih razmerij), znaša 
11,9%. Rast uvoza je nekoliko nižja in znaša 
10%. 

Hitro rast izvoza blaga je spodbudilo tuje uvozno 
povpraševanje, ki je bilo ugodno vse leto, še 
posebej pa od drugega četrtletja dalje. Kot 
omenjeno, se je tuje uvozno povpraševanje v 

1997. letu po prvih ocenah povečalo za okoli 
8,5%. Izvozna konkurenčnost, merjena s 
stroški dela na enoto proizvodnje v primerjavi 
s prodajnimi cenami v tujini, se je po slabšanju 
v prvih mesecih leta od julija dalje izboljševala. 
V povprečju prvih enajstih mesecev je bila 
izvozna konkurenčnost za 0,8% slabša kakor 
v povprečju 1996. leta. 

Slika 3: Količinski izvoz in uvoz blaga ter gibanje industrijske proizvodnje v obdobju 1995-1997 
(1996=100; desezonirani podatki). 
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Vir: Statistični urad RS; preračuni v ARC BS; desezonirano z impulznim trendom (Ekonomski institut Pravne fakultete). 

Večji uvoz Uvoz blaga je sledil dinamiki izvoza blaga, 
bolj posledica Carinske stopnje pri uvozu blaga so se na 
nižjih carin in podlagi pridružitvenega sporazuma Slovenije 

večjega z EU znižale s 1.1.1997 in ponovno s 1.1.1998. 
izvoza... Višji uvoz blaga je tako po eni strani posledica 

znižanja cen uvoženega blaga, po drugi strani 
pa so nanj vplivale možnosti večjega izvoza 
blaga. Povpraševanje prebivalstva po uvo- 
ženem blagu je, ob počasnejši rasti dohodkov, 
raslo počasneje kakor v preteklih letih. 

...kakor Industrijska proizvodnja hitri rasti izvoza in 
povpra- uvoza blaga ni sledila, kar je razvidno iz slike 3. 
Sevanja Do hitrejše rasti industrijske proizvodnje je prišlo 

prebivalstva, šele ob koncu 1997. leta. 

V strukturi izvoza in uvoza blaga se je za 1 
odstotno točko zmanjšal delež blaga za široko 
potrošnjo. Povečal se je delež proizvodov za 
reprodukcijo, na izvozni strani za 0,4 in na 
uvozni strani za 1 odstotno točko. Za 0,6 
odstotnih točk je porasel tudi izvoz proizvodov 
za investicije, medtem ko je delež uvoza 
proizvodov za investicije ostal na ravni 1996. 
leta. 

63,6% izvoza, delež uvoza iz Evropske unije 
pa je 67,4%. Najpomembnejša trgovinska 
partnerica ostaja Nemčija z 29,4% deležem pri 
izvozu blaga in 20,7% pri uvozu (v 1996. letu: 
30,6% in 21,7%). Blagovni presežek z Nemčijo 
se je povečal od 501 milijona dolarjev v 1996. 
letu na 526 milijonov dolarjev v 1997. letu. Med 
drugimi pomembnejšimi partnericami iz EU se 
je najbolj povečal izvoz v Italijo, in sicer kar za 
13,1% (uvoz: -2,4%). Največje zmanjšanje 
izvoza pa je zabeleženo v menjavi z Francijo. 
V 1997. letu smo tja izvozili kar za 22,5% manj 
blaga in ga uvozili za 6% več kakor v 
predhodnem letu. Tržni delež Slovenije na trgih 
EU se v letu 1997 ni bistveno spremenil. 

Najbolj se je povečala menjava z državami 
CEFTA (porast izvoza'za 6,6% in uvoza za 
10%) in z državami nekdanje Sovjetske zveze 
(10,9%, 20,2%). S slednjimi, zlasti pa z 
državami nekdanje Jugoslavije, ima Slovenija 
presežke v blagovni menjavi. Primanjkljaj z 
državami EU pa je že tretje leto na približno 
enaki ravni. 

Rast menjave 
z državami 
CEFTA in 
nekdanje SZ 

Prevladujoča Blagovna menjava Slovenije je ostala usmer- 
menjava s jena predvsem na področje držav članic 

članicami EU Evropske unije. Izvoz na to področje znaša 
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Tabela 1: Regionalna razčlenitev slovenske blagovne menjave (od 1995 do 1997 v mio USD) 

IZVOZ UVOZ SALDO 
 1995 1996 1997 1995 1996 1997 1995 1996 1997 

Avstrija 535 551 -565 919 835 789 -384 -284 -223 
Francija 681 598 463 798 924 979 -117 -326 -516 
Italija 1,212 1,103 1,248 1,611 1,593 1,555 -399 -490 -307 
Nemčija 2,508 2,545 2,462 2,206 2,044 1,936 302 501 526 
Evropska unija (15) 5,575 5,367 5,322 6,532 6,360 6,309 -957 -994 -987 
CEFTA 424 473 504 667 641 705 -243 -168 -201 
EFTA 87 83 87 237 249 194 -151 -166 -108 
Neevropske članice OECD 363 340 341 541 585 542 -178 -245 -202 
Države nekdanje Jugoslavije 1,209 1,385 1,388 671 709 593 538 676 795 
od tega Hrvaška 891 855 837 576 590 465 315 265 372 
Države nekdanje SZ 375 390 433 275 236 284 100 154 149 
Druge države 283 272 297 569 641 731 -286 -369 -433 
SKUPAJ  8,316 8,310 8,372 9,492 9,421 9,358 -1,176 -1,112 -986 

Vir: Statistični urad RS; podatki za 1997. leto so predhodni 

Primanjkljaj Tako kot v letih 1995 in 1996, tudi v letu 1997 
blaga in primanjkljaj v blagovni menjavi ni bil v celoti 
storitev pokrit s presežkom storitev. Le-ta je v letu 1997 

nekoliko višji znašal 590 milijonov dolarjev (v letu pred tem 
... 704 milijonov dolarjev), skupni primanjkljaj v 

menjavi blaga in storitev pa se je od 177 povečal 
na 182 milijonov dolarjev. 

Prihodki od potovanj so znašali 1188 milijonov 
dolarjev oziroma 3,4% manj kakor v letu 1996. 

Zaostajanje za primerljivo ravnijo 1996 se je 
pričelo v drugi polovici leta, z močnim 
zmanjševanjem pritokov od dnevnega turizma ... prihodki od 
(od igralnic, prostocarinskih prodajaln in potovanj ob 
prodaje bencina). Glede na 15% močnejši dolar izločenih 
v primerjavi z nemško marko in 10% v medvalutnih 
primerjavi z italijansko liro, pa prihodki od razmerjih pa 
potovanj še vedno realno rastejo. Izdatki za realno večji 
potovanja v tujino so znašali 544 milijonov kakor leto 
dolarjev, kar je približno toliko kot v letu 1996. prej. 
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Tabela 2: Plačilna bilanca Slovenije, 1992-1997 (predhodni podatki, v mio USD) 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 
A. TEKOČI RAČUN 
1. Blago 
2. Storitve 

2.1. Transport 
2.2. Potovanja 
2.3. Ostalo 

3. Dohodki 
3.1. Dohodki od dela 
3.2. Dohodki od kapitala 

4. Tekoči transferi 
B. KAPITALSKI RAČUN 
C. FINANČNI RAČUN 
1. Neposredne naložbe 
2. Naložbe v vrednostne papirje 
3. Ostale naložbe 

3.1. Terjatve 
a) Komercialni krediti 
b) Posojila 
c) Gotovina in vloge: banke 

prebivalstvo 
drugi sektorji 

d) Druge terjatve* 
3.2. Obveznosti 

a) Komercialni krediti 
b) Posojila: 

Banka Slovenije 
Poslovne banke 
Uradni sektor 
Drugi sektorji 

c) Vloge in druge obveznosti 
4. Mednarodne denarne rezerve 
Statistična napaka 

926 
791 
180 

-164 
389 
-45 
-91 

-2 
-90 
46 

-645 
113 

-9 
-117 
-158 

7 
-31 

-149 
9 

6 
41 

-13 
33 

-9 
-17 
59 
21 

-633 
-281 

192 
-154 
375 

57 
429 

-111 
-51 
-8 

-44 
22 

4 
-206 
111 

3 
-209 
-314 

93 
12 

-451 
87 

-20 
-35 
104 
-13 
161 
-14 

2 
79 
95 

-44 
-111 

10 

600 
-338 
676 

68 
537 

71 
170 
201 
-31 
92 
-4 

-519 
131 
-33 
27 

-306 
0 

-11 
-335 

153 
-3 

-110 
334 
-11 
326 

-5 
92 
82 

157 
19 

-645 
-77 

-23 
-954 
631 

70 
558 

3 
210 
210 

0 
91 

-18 
186 
170 
-14 
264 

-351 
0 

-14 
-195 

6 
7 

-155 
615 

-4 
572 

-3 
208 
130 
237 

47 
-235 
-145 

39 
-882 
704 

76 
687 
-59 
155 
210 
-55 
62 
-5 

-42 
178 
637 

-270 
-426 
-162 

-7 
-339 
-103 

28 
158 
156 

17 
-12 

-3 
-178 

-74 
243 
150 

-587 
8 

37 
-772 
590 
101 
643 

-154 
131 
208 
-77 
88 
-4 

-99 
295 
236 
658 
288 

-264 
-67 
599 

74 
6 

-59 
369 

14 
334 

-1 
3 

-5 
337 

21 
-1287 

66 

Vir: Banka Slovenije 
Negativni predznak (-) pomeni uvoz oziroma presežek uvoza nad izvozom v tekočem računu, povečanje terjatev ali zmanjšanje 
obveznosti v kapitalskem in finančnem računu ter povečanje mednarodnih rezerv Banke Slovenije. 
'Vključuje plačila in izplačila BS na fiduciarnem računu. 

Leta 1997 Presežek v menjavi transportnih storitev se je 
večji presežek od 76 milijonov dolarjev v letu 1996 povečal na 

transportnih 101 milijon dolarjev v letu 1997. Primanjkljaj v 
storitev... menjavi ostalih storitev je znašal 154 milijonov 

dolarjev, kar je za 95 milijonov dolarjev več 
kakor v letu poprej. K večjemu primanjkljaju v 
dolarjih so prispevali zlasti manjši saldo 
konstrukcijskih storitev in storitev posredovanja 
ter večji nakup patentov in licenc kot v letu 
1996. 

Neto pritok dohodkov od dela je znašal 208 
milijonov dolarjev, kar je praktično na ravni 
preteklih dveh let. Večji pa je bil neto odtok 
dohodkov od kapitala, ki so v letu 1997 

dosegli 77 milijonov dolarjev (55 milijonov 
dolarjev v letu 1996). Neto plačane obresti v 
tujino so pod vplivom močnejšega dolarja in 
višje ravni zadolženosti narasle na 64 milijonov 
dolarjev: prejete obresti so se zmanjšale za 17 
milijonov, in sicer na 144 milijonov dolarjev, ...večji neto 
plačane obresti pa se povečale za 14 milijonov, pritok 
in sicer na 209 milijonov dolarjev. Neto pritok tekočih 
tekočih transferjev je znašal 88 milijonov transferjev 
dolarjev, leto poprej pa 62 milijonov dolarjev. in... 

Pozitivni saldo tekočih transakcij je znašal ...skoraj enak 
leta 1997 po predhodnih podatkih 37 milijonov presežek 
dolarjev, v primerjavi z 39 milijoni dolarjev leta tekočih 
1996. transakcij. 
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Povečane 
tudi 

neposredne 
naložbe v 
Slovenijo 

Portfolio 
naložbe 

tujcev 
pretežno v 
slovenske 

evro- 
obveznice 

Neto finančni 
tok iz tujine 
kar 645 mio 

USD ali 3,4% 
BDP 

Slovenske 
devizne 

rezerve večje 
za 681 mio 

USD... 

...in 
mednarodne 

rezerve BS za 
1287 mio 

USD. 

Po letu 1991 
prvič manj 

zadolževanja 
v tujini kakor 

preteklo 
leto... 

...tako 
države... 

...kot 
zasebnega 

sektorja. 

Tok neposrednih naložb v Slovenijo je v letu 
1997 znašal 321 milijonov dolarjev (v letu poprej 
186 milijonov dolarjev), v tujino pa je Slovenija 
investirala 26 milijonov dolarjev, trikrat več kakor 
v letu 1996. Portfolio naložbe tujcev so 
znašale 238 milijonov dolarjev, večji del, 195 
milijonov dolarjev predstavlja pritok od izdaje 
evroobveznic v juniju 1997. Tovrstne naložbe 
v delnice domačih podjetij so znašale 52 
milijonov dolarjev (primerljivih podatkov za 1996 
ni, ker podatki o portfolio naložbah tujcev v 
lastniške papirje pred letom 1997 niso bili ločeni 
od neposrednih naložb). 

V letu 1997 se je dolg na podlagi najetih posojil 
povečal za 334 milijonov dolarjev (v letu 1996 
za 453 milijonov dolarjev, če ne upoštevamo 
preknjižbe dela dolga bank na državo v juniju 
1996 v višini 465 milijonov dolarjev). Država je . 
neto odplačala 5 milijonov dolarjev posojil (v 
letu poprej 74 milijonov dolarjev). Podjetja so 
neto najela za 337 milijonov dolarjev novih 
posojil, za 94 milijonov dolarjev več kakor v 
letu 1996. Banke so pretežni del leta neto 
odplačevale posojila, zaradi novega črpanja 
posojil v zadnjem četrtletju pa se je zadolženost 
bank na podlagi tujih posojil v celem letu le 
povečala za 3 milijone dolarjev. Na osnovi danih 
posojil so banke povečale terjatve do tujine 
za 71 milijonov dolarjev (6 milijonov dolarjev v 
letu 1996), po drugih terjatvah pa še za 52 
milijonov dolarjev. Obveznosti bank po vlogah 
nerezidentov so narasle za 20 milijonov 
dolarjev (155 milijonov dolarjev v letu 1996). 

Skupni neto finančni tok iz tujine v letu 1997 
je znašal 645 milijonov dolarjev ali 3,6% bruto 
domačega proizvoda. V tem je zajeto tudi 66 
milijonov dolarjev pritoka v letu 1997, ki ga ni 
mogoče identificirati, in je izkazan kot statistična 
napaka. Dejanski pritok v skupne devizne 
rezerve (Banke Slovenije in poslovnih bank) je 
tako znašal 681 milijonov dolarjev: 645 milijonov 
dolarjev iz finančnih in 37 milijonov dolarjev iz 
tekočih transakcij. 

Končni rezultat poslovanja s tujino in operacij 
Banke Slovenije na domačem deviznem trgu 
je bilo povečanje mednarodnih rezerv Banke 
Slovenije za 1.287 milijonov dolarjev, na raven 
3.315 milijonov dolarjev ob koncu leta 1997. 

1.6. Zadolževanje v tujini 

V letu 1997 je bilo sklenjenih skupno za 1.350 
milijonov ameriških dolarjev novih kreditnih 
poslov, kar je 16,3 % manj kakor v letu 1996. S 
tem se je prvič po letu 1991 zmanjšal obseg 
poslov glede na preteklo leto. Za 11,2 % se je 
zmanjšal tudi znesek novih posojil, najetih ali 
garantiranih od države v skupni višini 379,3 
milijonov dolarjev. Od tega je bilo 231,2 milijonov 
dolarjev zadolžitve realiziranih z izdajo 
obveznic Republike Slovenije v nemških 
markah. Zmanjšal se je tudi obseg novega 
zadolževanje zasebnega sektorja, in sicer je v 
letu 1997 dosegel višino 970,7 milijonov dolarjev, 
kar pomeni zmanjšanje za 18,1 %. Mednarodne 

finančne ustanove so v letu 1997 odobrile 85,4 
milijona dolarjev posojil, prek sindiciranih posojil 
je bilo odobrenih 165.6 milijona dolarjev, večji 
del za kreditiranje bank. 

V strukturi novih posojil se je povečal delež Med novimi 
kratkoročnih, ki je v letu 1997 dosegel 21,8 %. posojili več 
Povečala se je ročnost dolgoročnih kreditov, ki kratkoročnih 
je znašala v povprečju sedem let in en mesec. 
Hkrati se je v valutni strukturi še povečal delež 
posojil, odobrenih v nemških markah, v katerih 
je bilo skupno sklenjenih 69,1 % vseh poslov. 

Celotni dolg v 
USD večji za 
4,1% 

Mednarodne 
rezerve večje 
od celotnega 
dolga do 
tujine 

Celotni dolg je znašal 31. decembra 1997 4.176 
milijona ameriških dolarjev in je za 4,1 % večji 
kakor pred letom dni. Porast je posledica rasti 
tako dolgoročnega kot tudi kratkoročnega 
dolga, ki predstavlja 3,1 % celotnega dolga. 

Rasti zunanjega dolga je tako kot v preteklih 
letih tudi v letu 1997 sledila rast mednarodnih 
denarnih rezerv, ki so 31. decembra 1997 za 
3,1 % presegale celotni zunanji dolg. 

2. DENARNA POLITIKA 

2.1 Namere in usmeritve denarne 
politike 

Temeljna usmeritev denarne politike je bila, kot Namen 
v predhodnih letih, nadaljnje postopno zmanj- denarne 
šanje inflacije in/ali zagotavljanje stabilnosti politike je 
domače valute. Bližnji cilj je bila še naprej količina nizka inflacija, 
denarja. Banka Slovenije v režimu urav- 
navanega drsenja intervenira na deviznem trgu 
le v okviru zadanih denarnih omejitev. Namen 
te politike je v nekaj letih postopno znižati 
inflacijo na raven inflacije evropskih držav. 

Banka Slovenije je za bližnji cilj denarne politike M3 prvič 
v letu 1997 prvič določila široki denarni agregat bližnji cilj 
M3. Ta količina naj bi odslej dajala denarni denarne 
politiki, skladno z načinom njenega učinkovanja, politike 
osnovno srednjeročno orientacijo. Za tekoče 
odločanje je spremljala pomembnejše indi- 
katorje denarnega trga (obrestne mere, odzivi 
bank na tako imenovano odprto ponudbo BS, 
ki jim omogoča priti do denarja BS, preseganje 
obvezne rezerve) in je tudi še naprej izra- 
čunavala tekoče mesečno povpraševanje po 
denarju (M1) in po primarnem denarju. 

Na denarnem trgu je postala Banka Slovenije 
februarja 1997 neto dolžnik (brez upoštevanja 
računov rezerv bank), kar se je kasneje še 
poglabljalo. Količina primarnega denarja se je 
večala skoraj v celoti z nakupi tujega denarja 
od bank, medtem ko so posojila, vključno z 
repojem blagajniških zapisov v tujem denarju 
samo nihala okrog izhodiščnega stanja. BS je 
urejala bančno likvidnost predvsem z nakupi 
deviz in s prodajo svojih blagajniških zapisov. 

Prevladujoč 
odkup tujega 
denarja od 
bank pri 
ponudbi 
primarnega 
denarja... 

Denarni agregat M3 se je večal predvsem 
zaradi večanja neto terjatev do tujine in le 
neznatno zaradi večanja posojil domačim ... pa tudi M3. 
sektorjem. 
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Okvir 3: Bližnji cilj denarne politike Banke Slovenije za 
leto 1997 

Na seji dne 6.5.1997 je sprejel Svet banke Slovenije bližnji cilj 
denarne politike za leto 1997, in sicer letno rast denarnega 
agregata M3 za 18% z odstopanjem 4 odstotnih točk nad in 
pod ciljem, za obdobje med povprečjem zadnjega četrtletja 
1996 in zadnjega četrtletja 1997. Svet Banke Slovenije je kot 
pogoj za denarno politiko v teh okvirih navedel proračunski 
primanjkljaj do 0,5% BDP in napovedano vladno politiko 
prilagajanja nadzorovanih cen. 
Realizirana letna rast M3, merjena na navedeni način, je znašala 
22,9%, kar je 0,9 odstotne točke več od zgornje meje. Svet 
Banke Slovenije je na seji dne 24.2.1998 ocenil, upoštevajoč 
razmere, ki so odstopale od pričakovanih, da je bila denarna 
politika v letu 1997 skladna z usmeritvami in da ni razlogov za 
spremembe. Banka Slovenije bo pripravila za leto 1998 novo 

projekcijo rasti M3. 
Denarni agregat M3 zajema skoraj celotno domačo pasivo 
denarnega sistema, vključno z vlogami vladnega sektorja in 
deviznimi vlogami (pretežno prebivalstva) pri bankah. Druge 
obveznosti denarnega sistema, razen kapitala in rezerv, so v 
glavnem le izdani vrednostni papirji bank in Banke Slovenije (v 
obsegu 4,8% M3 ob koncu leta 1997), drugih varnih in likvidnih 
nebančnih instrumentov pa je kljub razvoju še zelo malo. 
V okviru skupne 22,9% letne rasti M3 je znašala rast M1 
19,4%, rast deviznih vlog 5,8% (v celoti na račun tečajnih 
razlik), rast kratkoročnih in vezanih vlog pa 35,7%. Pomemben 
del skupne rasti agregata je prispevala rast tolarskih vlog, 
vezanih nad 1 leto, v navedenem obdobju za 67,7%. Vendar je 
delež teh vlog v denarnem agregatu M3 še vedno majhen - ob 
koncu leta 1997 14,6%, če jim prištejemo še dolgoročne 
devizne vloge, sicer pa samo 12,1%. 

V sklopu skupine ukrepov iz leta 1996 in z 
devizno intervencijo je Banka Slovenije 
usmerjala v svoje devizne rezerve velik obseg 
tekoče pridobljenih, kot tudi zatečenih deviznih 
imetij bank - z odkupom in še več z deviznimi 
blagajniškimi zapisi. 

Konec leta Obrestne mere so se v letu 1997 zniževale, 
pospešeno vendar malo glede na močan pritok sredstev 
zniževanje iz tujine. Po slabih izkušnjah z velikim 

obrestnih mer povečanjem bančnih posojil v letih 1995-1996 
so bile banke v svojih posojilnih politikah 
zadržane, dobra alternativa tem naložbam pa 
so bili vrednostni papirji Banke Slovenije. V 
drugem polletju je zaradi naraščajoče izvozne 
in proizvodne aktivnosti poraslo povpraševanje 
po kreditih, kar se je v zadnjem četrtletju že 
pokazalo v povečanih posojilih bank. Na podlagi 
podatkov, da se je v letu 1997 že več kot pol 
financiranja podjetij naslonilo na tuje vire, in v 

pričakovanju bližajočega se nadaljnjega 
liberaliziranja in odpiranja slovenskih finančnih 
trgov, so začele banke ob koncu leta le 
zniževati obrestne mere. Banka Slovenije je to 
usmeritev podprla z zniževanjem svojih 
obrestnih mer. 

V letu 1997 so bile pred denarno politiko 
spremenjene razmere in politika vlade. Po 
pretežno izravnanih vladnih financah v 
predhodnih letih je bil prvič ustvarjen primanjkljaj 
(v višini 1,1% BDP), ki je zlasti proti koncu leta 
povečal pritisk na bančne vire in obrestne mere. 
Poleg tega je bila v okviru vladnega programa 
prilagajanja cen v energetiki realizirana visoka 
rast nadzorovanih cen (za 16,1%, medtem ko 
so porasle proste cene za 6,9%), zaradi česar 
je skupna letna inflacija porasla, od 8,8% v letu 
1996 na 9,4%. 

Pritisk 
fiskalnega 
primanjkljaja 
na bančne 
vire 
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Tabela'3: Ponudba primarnega denarja (v mlrd SIT) 

31. december Četrtletne spremembe v 1997 
  1995 1996 1997 I II III IV Skupaj 
1. Neto tuja aktiva 
2. DomaČe devizne obveznosti 

- devizni BZ 
- devizne vloge proračuna 

3. Neto devizna aktiva (1+2) 

4. Vezane vloge proračuna 
5. Posojila bankam 

- likvidnostno 
• repo DBZ 
- druga posojila 

6. Tolarski BZ 
- 60 dni 
- 270 dni 
- BZ z nakupnim bonom 
- drugi BZ 

7. Drugo, neto ostala pasiva 
8. Neto tolarska aktiva (4 do 7) 

9. Primarni denar (3+8) 
- rezerve bank 
- druge vpogledne vloge 
- gotovina v obtoku 

Vir: Banka Slovenije. 

celoletnega povečanja deviznih rezerv Banke 
Slovenije za 226,9 milijarde tolarjev je znašal 
porast na podlagi neto izdaje deviznih 
blagajniških zapisov (pretežno bankam) 127,1 
milijarde tolarjev, pritok iz odkupa deviz od bank 
za tolarje pa 92,7 milijard tolarjev. Monetizacija 
je znašala okrog 5 milijard SIT mesečno do 
maja, prek 11 milijard tolarjev mesečno v 
poletnih mesecih in zatem okrog 7 milijard 
tolarjev. 

Posojila bankam so se povečala za 2,4 milijarde 
tolarjev, vloge proračuna pa so se zmanjšale 
za 9 milijard tolarjev. S prodajo tolarskih 
blagajniških zapisov je bilo umaknjenih 59,5 
milijard tolarjev primarnega denarja, sorazmerno 
enakomerno skozi vse leto po okrog 5 milijard 
tolarjev mesečno. 

250,3 329,6 
-158,6 -181,1 
-120,0 -162,1 

-37,1 -19,0 
91.7 148,5 

-7,8 0,0 
43.1 15,7 

7,7 1,3 
16.8 13,7 
18,6 0,8 
-6,6 -16,3 
-2,2 -2,9 

-1,4 -9,0 
-3,0 -4,4 

-18,5 -28,1 
10.2 -28,7 

101,9 119,9 
38,0 48,1 

4,0 4,9 
60,0 66,8 

559,2 56,4 
-301,0 -35,1 
-289,2 -43,4 

-11,8 8,2 
258,2 21,2 

-9,0 -1,1 
18,1 -1,7 
0,0 -0,7 

13,7 -2,4 
4,4 1,4 

-75,8 -10,6 
-24,6 -3,8 
-23,8 -1,5 
-17,4 -6,8 
-10,0 1,5 
-45,9 -8,1 

-112,6 -21,5 

145,6 -0,3 
63,1 -1,9 

4,4 -0,6 
78,1 2,3 

69,4 90,6 
-44,4 -54,7 
-22,1 -62,9 
-22,3 8,1 
25,0 35,8 

-6,4 0,3 
4,5 -5,9 

-0,3 0,5 
0,5 -4,8 
4,3 -1,5 

-9,6 -21,0 
-5,6 -12,0 
-1,8 -5,8 
-3,9 0,0 

1,7 -3,2 
-3,2 -7,8 

-14,7 -34,3 

10,4 1,5 
9,3 -1,1 
0,2 0,3 
0,8 2,3 

13,3 229,6 
14,3 -119,9 

1.2 -127,1 
13.1 7,1 
27,6 109,7 

-1,8 -9,0 
5,5 2,4 

-0,7 -1,3 
6,7 0,0 

-0,6 3,6 
-18,4 -59,5 

-0,3 -21,7 
-14,7 -23,8 

2.3 -8,4 
-5,7 -5,6 

1,2 -17,9 
-13,5 -84,0 

14.2 25,8 
8,7 15,0 

-0,4 -0,5 
5,9 11,3 

8,3% realna Do maja se je količina primarnega denarja 
rast zmanjšala, junija se je z devizno intervencijo 

primarnega povečala, zatem pa obdržala do konca leta 
denarja zmerno rast. Od decembra 1996 do decembra 

1997 je porasel primarni denar za 18,4% 
(merjeno s povprečnimi mesečnimi stanji) ali 
realno za 8,3%. 

Banka Slovenije je vse leto večala količino 
primarnega denarja z deviznimi transakcijami 
in zmanjševala njegovo količino s tolarskimi 
blagajniškimi zapisi. Predpisi iz leta 1996 so 
banke motivirali bodisi za naložbe v devizne 
blagajniške zapise Banke Slovenije ali za 
prodajo presežnih deviz. Prodaja deviz Banki 
Slovenije je bila še posebno privlačna zaradi 
njenega 'odkupa s pravico'. Cikel, ki se je pričel 
predhodno leto, se je končal maja 1997. Maja 
1997 pa se je začel novi cikel. V okviru 
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Tabela 4: Ponudba M3: konsolidirana bilanca denarnega sistema (v mlrd SIT) 

Stanje 31. decembra Četrtletne spremembe v 1997 
1995 1996 1997 I II III IV Skupaj 

1. Neto tuja aktiva 
2. Domača aktiva 

Vladni sektor: obveznice* 
posojila 

Podjetja: v. papirji 
posojila 

Prebivalstvo: posojila 

365,2 
921.1 
264,6 

50,9 
40,9 

404.2 
160,5 

488,4 
993,8 
228.1 

40,7 
40,9 

477,0 
207.2 

676,8 
1.134,6 

249,6 
69,8 
40,8 

534.2 
240.3 

37,3 
13,9 
4,6 
1,3 
0,7 
5,1 
2,3 

58,3 
38,0 

3,0 
14,5 
-0,2 
6,8 

14,0 

57,6 
34,9 

6,9 
3,1 
0,6 

12,0 
12,3 

35.2 
54,0 

7,0 
10.3 
-1,3 
33.4 

4,6 

188,4 
140,8 
21,5 
29,1 
-0,2 
57,3 
33,1 

3. Izdani v. papirji -57,1 -52,2 -66,8 3,2 -5,7 -10,1 -2,0 -14,6 
4. Devizne vloge proračuna -37,1 -19,0 -11,8 8,2 -22,3 8,1 13,1 7,1 
5. Drugo, neto ostala pasiva -252,2 -278,6 -339,4 -24,3 -13,6 -22,1 -0,9 -60,8 

i 

6. M3 (1 do 5) 939,9 1.132,5 1.393,4 38,3 54,8 68,4 99,4 260,9 
- devizne vloge pri bankah 325,4 384,4 404,0 -0,5 -5,1 13,0 12,3 19,6 

7. M2 614,5 748,1 989,4 38,8 59,9 55,4 87,1 241,3 
- vezane vloge pri bankah 348,1 447,9 630,8 40,0 18,6 58,0 66,3 183,0 
- vezane vloge pri BS 7,8 0,0 9,0 1,1 6,4 -0,3 1,8 9,0 
- hranilne vloge 54,7 65,2 79,1 8,1 8,6 -1,5 -1,2 13,9 

8. Ml 203,9 235,1 270,5 -10,4 26,4 -0,8 20,2 35,4 
- vpogledne vloge pri bankah 140,0 163,3 187,9 -12,1 25,3 -3,4 14,8 24,6 
- vpogledne vloge pri BS 4,0 4,9 4,4 -0,6 0,2 0,3 -0,4 -0,5 
- gotovina v obtoku 60,0 66,8 78,1 2,3 0,8 2,3 5,9 11,3 

* Saldirano z "drugimi deviznimi obveznostmi" bank do proračuna (obveznosti na račun leta 1996 prevzetih starih zunanjih 
dolgov bank). 
Vir: Banka Slovenije. 

Rast M3 pod Denarni agregat M3 se je večal predvsem 
vplivom zaradi pritoka sredstev iz tujine in v zadnjem 

finančnih četrtletju še zaradi pospešene rasti posojil 
tokov iz tujine domačim sektorjem. Od decembra 1996 do 

decembra 1997 je porasel M3 za 23,8% ali 
realno za 13,2%. 

Neto tuja aktiva denarnega sistema je porasla 
za 188,4 milijarde tolarjev. Monetizacija iz tega 
vira v višini 79,8 milijarde tolarjev je tekla prek 
menjalnic In 61,0 milijarde tolarjev prek 
deviznega trga, vladni sektor pa je Banki 
Slovenije prodal neto za 3,3 milijarde tolarjev. 
Tok je postal zelo močan od maja naprej in je, 
drugače kot v prejšnjih letih, izviral bolj iz tujih 
neposrednih in portfollo naložb kakor iz posojil. 

Prirast domačih naložb je znašal 140,8 milijarde 
tolarjev, v tem bančnih posojil 119,5 milijarde 
tolarjev. Rast posojil prebivalstvu je bila zmerna, 
prvič pa so se močneje povečala posojila 
vladnemu sektorju. Vse do septembra je bilo 
zelo šibko posojanje podjetjem, ki je zatem 
poskočilo v zadnjem četrtletju. Druge domače 
terjatve bank, predvsem po vrednostnih 
papirjih, so porasle v glavnem le zaradi pripisov 

tečajnih razlik; ocenjeno stvarno povečanje 
državnih obveznic je znašalo okrog 5 milijard 
tolarjev, decembrska izdaja 6 milijard tolarjev 
pa je bila realizirana v januarju 1998. 

2.2. Obrestne mere 

Realne obrestne mere, opredeljene kot pribitek Znižanje 
nad temeljno obrestno mero (TOM), so se v realnih 
letu 1997 zniževale. Banka Slovenije je sredi obrestnih 
leta nekoliko zvišala obrestne mere na mer... 
instrumentih sterilizacije, kar se ni poznalo na 
drugih trgih. Glede na močan tok ponudbe 
finančnih sredstev iz tujine je bilo splošno 
znižanje celo skromno. Močnejše zniževanje 
so sprožile tako banke kot Banka Slovenije v 
decembru z nadaljevanjem v prvih mesecih 
1998. 

Zniževanje realnih obrestnih mer se večinoma ... in rastoči 
ni pokazalo v skupnih nominalnih obrestnih revalorizacij- 
merah zaradi naraščanja TOM med letom, od ski faktor. 
7,6% v povprečju prvega trimesečja do 10,0% 
v zadnjem. V povprečju celega leta pa je bil tudi 
TOM nižji kakor leto poprej. 
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Tabela 5: Obrestne mere Banke Slovenije in denarnega trga v letu 1997 (mesečna povprečja v % letno) 

  Nominalne obr. mere Obr. mere nad TOM* 
Repo  TBZ: Denarni TOM Repo  TBZ:  Denarni 
 60 dni 270 dni trg 60 dni 270 dni trg 
Januar 10,66 9/76 - 9^02 6^05 434 3^50 - 2^80 
Februar 12,88 11,89 - 10,14 8,11 4,42 3,50 - 1,88 
Marec 12,88 12,36 13,45 9,83 8,56 3,98 3,50 4,50 1,17 
April 12,08 11,31 12,39 8,60 7,55 4,22 3,50 4,50 0,97 
Maj 12,93 12,90 13,99 9,47 8,56 4,02 4,00 5,00 0,84 
Junij 13,62 13,21 14,30 9,63 8,86 7,37 4,00 5,00 0,70 
Julij 13,06 12,90 13,99 9,22 8,56 4,15 4,00 5,00 0,61 
Avgust 14,70 14,51 15,88 10,35 9,84 4,43 4,25 5,50 0,46 
September 14,96 14,86 16,24 10,40 10,18 4,33 4,25 5,50 0,20 
Oktober 14,50 14,50 15,88 9,91 9,84 4,24 2,24 5,50 0,07 
November 14,51 14,50 16,24 10,19 10,18 3,93 3,92 5,50 0,01 
December 13,78 13,00 15,33 9,76 9,84 3,59 2J58 ^00 -0,07 

Vir: Banka Slovenije. 
* Izračunana iz nominalne obrestne mere za vse obrestne mere razen za 60-dnevne TBZ do aprila, in za 270-dnevne TBZ. 

Splošna raven obrestnih mer je še visoka. 
Povprečna nominalna obrestna mera za 
nekajdnevna posojila na medbančnem trgu je 
znašala 9,7%, povprečna obrestna mera za 
1-mesečne bančne vloge 13,2% in za dolgo- 
ročna bančna posojila 21,3%. Rast tečaja DEM 
do tolarja, ki jo je mogoče primerjati s temi 
povprečji, je bila 3,6%. 

Stabilizirani Deindeksacija: od maja 1995 naprej, ko je v 
revalorizacij- pristojnosti Banke Slovenije objavljanje temeljne 

ski faktor obrestne mere (TOM), se le-ta izračunava kot 
obrestnih mer povprečje inflacije v določenem preteklem 

obdobju. Referenčno obdobje je bilo sprva tri, 
zatem šest mesecev, od maja 1997 naprej pa 
dvanajst mesecev. S tem so bila iz nominalnih 
obrestnih mer dokončno izločena nihanja, 
povezana z visoko variabilnostjo tekočih 
mesečnih stopenj inflacije. 

Banka Slovenije je ukinila indeksiranje na svojih 

instrumentih z ročnostjo do 30 dni že leta 1995, 
oktobra 1997 pa še na 60-dnevnih tolarskih 
blagajniških zapisih. 

Obrestne mere Banke Slovenije: eskontna 
mera (10%) in lombardna mera (11%) sta ostali 
nespremenjeni. Instrumentov z eskontno mero 
dejansko ni, strošek lombarda, ki so ga banke 
črpale samo minimalno, pa je predvsem 
predpisana zastava vrednostnih papirjev. 

Banka Slovenije je vse leto s tolarskimi 
instrumenti odvzemala bankam likvidnost, ki je 
pri njih nastajala z deviznimi transakcijami. Med 
instrumenti izdajanja je bila pomembnejša le 
stalna ponudba repoja deviznih blagajniških 
zapisov, implicitna obrestna mera pa je zaradi 
metode licitiranja sledila obrestni meri 60- 
dnevnega tolarskega blagajniškega zapisa. Pri 
tej obrestni meri so bile realizacije repoja nizke, 
predvsem v drugi polovici leta. 
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Slika 4 : Obrestne mere Banke Slovenije in denarnega trga (mesečna povprečja, nad TOM v % letno) 

Vir: Banka Slovenije. 

Obrestna mera 60-dnevnega tolarskega 
blagajniškega zapisa (TBZ) je znašala do maja 

Ob 3,5% nad TOM, 270-dnevnega TBZ pa ob 
intervencijah uvedbi v februarju 1997 4,5% nad TOM. V 

višje obrestne obdobju obsežnejših posegov na deviznem trgu 
mere BZ je Banka Slovenije v dveh zaporednih korakih 

obe obrestni meri dvignila do 4,25% oziroma 
5,5% nad TOM v avgustu, decembra pa ju je 
začela spet zniževati. Ob koncu leta je znašala 
obrestna mera 60-dnevnega TBZ 2,9% nad 
TOM (nominalno 13,0%; od oktobra naprej se 
objavlja nominalna obrestna mera), 270- 
dnevnega TBZ pa 5,0% nad TOM. Zniževanje 
se je v začetku leta 1998 nadaljevalo. 

Obrestna mera denarnega trga: obrestna 
mera na medbančnem denarnem trgu, na 
katerem se opravljajo transakcije zelo kratkih 
ročnosti, ni sledila rasti obrestnih mer TBZ 
Banke Slovenije med majem in avgustom, 
temveč se je v vsem letu zniževala. Z visokih 
3% nad TOM se je najprej do marca naglo 
znižala do izpod 1% nad TOM in zatem 
postopoma do 0,1% pod TOM ob koncu leta 

(nominalno 9,8%). 

Drugi trgi, ki bi mogli oblikovati reprezentativne Neto pritoki v 
obrestne mere, se doslej v Sloveniji niso razvili, nebančne 
Proračun se do leta 1997 ni pomembneje sektorje 
zadolževal, za financiranje primanjkljaja tega 
leta pa je Zakladnica (med drugim) trikrat licitirala 
3-letno obveznico RS09. Na decembrski licitaciji 
(s plačilom v januarju 1998) je bila povprečna 
realizirana obrestna mera 5,5% nad TOM. 

2.3. Devizni tečaj 

Skupni denarni tok iz tujine v devizne rezerve 
bank in Banke Slovenije je znašal v celem letu 
681 milijonov ameriških dolarjev, največ v 
drugem in zatem v tretjem četrtletju (v 
predhodnem letu 907 milijonov dolarjev oziroma 
753 milijonov dolarjev brez upoštevanja 
prenosa s fiduciarnega na redne račune 
deviznih rezerv Banke Slovenije). Pritoki so bili 
v letu 1997, drugače kot leto poprej, v celoti v 
nebančne sektorje; banke so neto nakazovale 

poročevalec, št. 28 94 24. april 1998 



Slika 5: Tokovi tujega denarja* (v mio USD mesečno; drseče sredine 3) 

I F M A M J J A SOND J FMAMJ J A SOND J F M A M I J A SOND J FMAMJ J ASOND 
1994 1995 1996 19 9 1 

* Pritok iz tujine brez direktnih tokov iz tujine v Banko Slovenije (od obresti itd., ter zmanjšano za neto plačila z deviznega 
računa proračuna). 
Vir: Banka Slovenije. 

v tujino, z vračanjem posojil in lastnimi tujimi 
naložbami skupaj za 158 milijonov ameriških 
dolarjev. Ponudba tujega denarja v bančni 
sistem je tekla pretežno prek menjalnic, skupaj 
od tujcev in domačega prebivalstva v neto 
vrednosti 500 milijonov dolarjev, od podjetij na 
deviznem trgu pa neto 382 milijonov ameriških 
dolarjev. 

Devizne Devizna intervencija Banke Slovenije je znašala 
intervencije več kakor celotni neto pritok iz tujine, saj so 
BS večje od bile banke na podlagi nekaterih predpisov iz 

pritoka iz leta 1996 dolžne postopno zmanjševati 
tujine preseganje svojih tujih oziroma deviznih naložb 

nad obveznostmi. Skupni pritok tujega denarja 
od bank v devizne rezerve Banke Slovenije je 
znašal neto 761 milijonov ameriških dolarjev 
po deviznih blagajniških zapisih Banke 
Slovenije, direktni odkup za tolarje pa še 581 
milijonov ameriških dolarjev. Prodajo deviz 
Banki Slovenije je reguliral do maja "odkup s 
pravico" iz julija 1996, od junija naprej pa nov 
ciklus uporabe tega instrumenta. 

Tečaj nemške marke na deviznem trgu je 
ob sorazmerno skromnih plačilno-bilančnih 
pritokih do aprila 1997 najprej nekoliko porasel, 
od 91,0 SIT/DEM s konca predhodnega leta 
do 91,2 SIT/DEM sredi marca, zatem pa se je 
do srede junija že zmanjšal na 90,1 SIT/DEM. 
S ponovno intervencijo Banke Slovenije se je 
zatem tečaj do konca septembra dvignil na 94,5 
SIT/DEM. Na tej ravni se je ohranjal večji del 
oktobra, potem pa počasi padal do 94,3 SIT/ 
DEM ob koncu leta. 

Od začetka do koncsrleta je tečaj marke porasel 
za 3,6% (leto prej 2,2%). Tečaj gotovine v 
menjalnicah je do srede leta sistematično 
zaostajal za tečajem deviznega trga za okrog 
90 stotinov ali 1%, v drugem polletju, skladno s 
pogoji "odkupa s pravico", pa razlike ni bilo. 
Medtem je nominalni efektivni devizni tečaj, v 
katerem so uteži iz slovenske zunanje- 
trgovinske košarice, porasel od decembra 1996 
do decembra 1997 za 7,4%, zaradi hitrejše 
rasti vrednosti nekaterih drugih valut, predvsem 
ameriškega dolarja. 

V letu 1997 
3,6% 
nominalna 
rast tečaja 
DEM ... 

...in 7,4% rast 
devizne 
košarice. 
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Slika 6: Realni efektivni tečaj tolarja (1993=100) 

J F M A M J J A SOND J FMAMJ J ASOND J F M A M J J A SOND J FMAMJ J ASOND 

Vir: Banka Slovenije. 

Realna Realni efektivni tečaj. Tolar je realno apreciiral 
apreciacija v dvanajstih mesecih do decembra za 0,4%, 

tolarja če primerjamo tečaje z domačimi in tujimi 
maloprodajnimi cenami, ter depreciiral za 1,2%, 
če primerjamo s cenami industrijskih proizva- 
jalcev. Merjeno z relativnimi stroški dela na enoto 
proizvodnje je tolar apreciiral za okrog 3% (ob 
nepopolnih podatkih za december). 

2.4. Instrumenti denarne politike 

Povečana Povečano povprečno stanje izdanih vred- 
zadolženost nostnih papirjev Banke Slovenije, ki omogočajo 
BS do bank bankam priti do denarja BS, pomeni v letu 1997 

povečan dolg BS, predvsem do bank. Ta 
povečani dolg je posledica posegov Banke 
Slovenije z neto odkupi deviz, z namenom, da 
bi vplivala na devizni tečaj, ter avtonomnih 
tokov, ki vplivajo na rezerve bank. 

Neto zadolženost Banke Slovenije do domačih 
oseb (predvsem bank), računana kot pov- 
prečno stanje instrumentov denarne politike 
skupaj z obveznimi rezervami, je v letu 1997 
znašala 327.106 milijonov tolarjev (v letu 1996 
pa 143.726 milijonov tolarjev), kar predstavlja 
11,4% (oziroma 5,6%) od BDP. Če ne upošte- 
vamo obveznosti v tujem denarju do domačih 
oseb (predvsem bank), je neto zadolženost 
Banke Slovenije v tolarjih v letu 1997 znašala 
84.651 milijonov tolarjev (v letu 1996 25.356 
milijonov tolarjev) oziroma 2,9% BDP (v letu 
1996 1,0% BDP). 

Na obseg primarnega denarja in na raven 
deviznega tečaja so v letu 1997 najbolj vplivali 

naslednji posegi: 

• Povečanje primarnega denarja z neto odkupi 
deviz je znašalo 89,5 milijarde tolarjev; k neto 
odkupu je prispeval le odkup deviz s pravico. 

• Z začasnim odkupom deviz je bil primarni 
denar skupno povečan za 8,4 milijarde 
tolarjev; v znesku je upoštevana tudi razlika 
med nakupnim in prodajnim tečajem. 

• S posojili je bilo dano v obtok neto 2,5 milijarde 
tolarjev primarnega denarja, od tega največ 
z dodatnimi kratkoročnimi posojili. 

• Zmanjšanje primarnega denarja z začasnimi 
odkupi blagajniških zapisov v tujem denarju 
je znašalo 9,7 milijarde tolarjev; v tem znesku 
je upoštevana tudi razlika med nakupnim in 
prodajnim tečajem. 

• S prejetimi vlogami države je bilo vzetih iz 
obtoka 9,0 milijard tolarjev primarnega 
denarja. 

• Z neto prodajo blagajniških zapisov, ki se pla- 
čujejo v tolarjih, je Banka Slovenije vzela iz 
obtoka neto za 58,7 milijard tolarjev primar- 
nega denarja; k temu so največ prispevali 
tolarski blagajniški zapisi in blagajniški zapisi 
z nakupnim bonom. 

Ponudbo in povpraševanje po devizah na 
deviznem trgu je Banka Slovenije uravnavala 
s predpisano najmanjšo rezervo bank v devizah 
(z deviznim minimumom), z obveznostjo bank, 
da usklajuje terjatve in obveznosti v tujem 
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denarju, in z brezobrestnim tolarskim depo- 
zitom za finančna posojila, najeta v tujini. 

Posojila bankam 

BS je leta Banka Slovenije je v letu 1997 dajala v obtok 
1997 primarni denar z lombardnimi, kratkoročnimi in 

uporabljala likvidnostnimi posojili. Več kottričetrtinski delež, 
lombardna, tako pri bruto črpanjih kot pri povprečnih 
kratkoročna dnevnih stanjih, so imela dodatna kratkoročna 

in posojila, ki so prevladovala celo leto. Obseg 
likvidnostna likvidnostnih posojil se je lani glede na pretekla 

posojila, leta zelo zmanjšal, predvsem ker ni bilo več 
posojil, namenjenih-bankam v .sanaciji. 
Povprečno dnevno stanje črpanih posojil je 
znašalo 4,5 milijarde tolarjev, najvišje je bilo 
junija (8,7 milijarde tolarjev) in oktobra (8,5 
milijarde tolarjev). 

Lombardno posojilo je ponujeno bankam z 
odprto ponudbo za pet dni po obrestni meri, ki 
je odvisna od eskontne mere, in znaša že od 
aprila 1995 11% letno. Banke lahko črpajo 
posojilo v višini 2,5% zastavljenih blagajniških 
zapisov BS v tujem denarju ali zakladnih menic. 
Uporaba posojila je zaradi velikega obsega 
vrednostnih papirjev za zastavo zelo omejena. 
V letu 1997 je bilo odobrenih za 25,6 milijarde 
tolarjev posojil (16,9 milijarde tolarjev leto 
poprej), od tega največ, in sicer 5,1 milijarde 
tolarjev, v septembru. Neto učinek je bil 209 
milijonov tolarjev manj primarnega denarja v 
obtoku.       

Tabela 6: Uporaba instrumentov denarne politike (v mio SIT) 

Stanje 
31.12.1996 

Povprečno dnevno stanje v trimesečjih 1997 Stanje 
I. II. III. IV. 31.12.1997 

Posojila bankam 1.478 2.211 5.419 4.481 5.821 3.948 
- Lombardna 209 310 536 516 170 0 
- Kratkoročna 0 1.574 4.811 3.947 5.413 3.948 
- Likvidnostna 1.269 328 73 18 238 0 

Reodkup blagajniških zapisov 13.650 12.787 11.746 8.341 5.583 5.179 
Reodkup deviz 0 0 0 903 1.997 8.473 

- Licitacija ^0 0 0 903 69 0 
- Odprta ponudba . 0 0 0 0 1.929 8.473 

Izdani blagajniški zapisi BS 180.631 209.876 251.233 318.937 363.914 368.910 
- V tolarjih - banke in hranilnice 6.921 9.367 14.722 25.621 48.355 57.985. 
- Dvodelni 792 738 67 4.124 40 51 
- Z nakupnim bonom .8.968 14.058 17.010 19.657 20.380 17.349 
- V tujem denarju 163.950 185.713 219.435- 269.536 295.139 293.525 

Prejete vloge države 0 2.357 6.259 5.985 9.703 9.000 

Obvezne rezerve bank in hranilnic 
Devizni minimum bank 

44.862 
328.896 

45.950 
339.350 

48.374 
339.437 

51.479 
338.884 

53.648 
352.111 

54.589 
352.254 

Nakupi deviz v obdobju 
Prodaje deviz v obdobju 

16.627 
1.264 

25.584 
2.458 

36.185 
5.134 

21.197 
1.256 

Vir: Banka Slovenije. 

Kratkoročno posojilo je Banka Slovenije 
prvič ponudila bankam konec leta 1994 kot 
redno enomesečno posojilo, septembra 1995 
pa je uvedla dodatno kratkoročno posojilo za 
nevtralizacijo učinkov prenosa likvidnostnih 
presežkov proračuna v vezano vlogo pri Banki 
Slovenije. 

Redno kratkoročno posojilo je praviloma 
namenjeno uravnavanju likvidnosti bank v 
okviru meseca na podlagi začasnih podatkov 
o primarnem denarju, ko odkup deviz pred 

končno oceno o primarnem denarju še ni 
mogoč. Na podlagi mesečnih ponudb daje 
Banka Slovenije redna kratkoročna posojila, 
delež posamezne banke v skupnem znesku 
pa je določen na podlagi njenega deleža v 
skupni devizni poziciji bank. Banka Slovenije 
vsak mesec določi okvirni skupni znesek 
posojila. V letu 1997 se obrestna mera ni 
spreminjala in je znašala 10% letno. Od oktobra 
1996 dalje Banka Slovenije ne posreduje več 
na denarnem trgu z rednim kratkoročnim 
posojilom. 
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Več kot 3/4 Dodatno kratkoročno posojilo ponudi Banka 
vseh posojil Slovenije bankam na podlagi sprejete vezane 

je bilo vloge Ministrstva za finance, lahko v enakem 
dodatnih ali večjem znesku. Obdobje črpanja posojila je 

kratkoročnih enako obdobju vezane vloge, vendar največ 
do treh mesecev. Delež posamezne banke v 
skupnem znesku se določi z uporabo koefi- 
cienta za črpanje kratkoročnega posojila. 
Obrestna mera za posojilo je za določeno 
število odstotnih točk višja od obrestne mere 
za vezano vlogo, ki se ravna po obrestnih 
merah za blagajniške zapise BS primerljivih 
ročnosti. Razpon med obrestno mero posojila 
in obrestno mero vezane vloge se je v letu 
1997 postopoma povečeval z ene na šest 
odstotnih točk. 

Banka Slovenije je v letu 1997 bankam 70-krat 
ponudila dodatna kratkoročna posojila. 
Pokritost vezanih vlog z dodatnim kratkoročnim 
posojilom je bila v povprečju 65%, povprečni 
rok dospelosti posojil pa 13 dni. Povprečno 
dnevno stanje črpanih posojil je bilo 4,0 milijarde 
tolarjev (leto poprej 7,9 milijarde tolarjev), največ 
v juniju (8,4 milijarde tolarjev) in oktobru (8,2 
milijarde tolarjev). 

Mnogo manj Likvidnostna posojila so namenjena pred- 
likvidnostnih vsem uravnavanju likvidnosti bančnega 

posojil po sistema. Obseg danih posojil se je glede na 
koncu leto poprej zelo zmanjšal. Banke so črpale 

sanacije posojila predvsem na podlagi tolarskih blagaj- 
niških zapisov Banke Slovenije, le nekajkrat 
jim je bila dana možnost, da so črpale 
likvidnostno posojilo čez noč. Likvidnostnega 
posojila v skrajni sili in likvidnostnega posojila s 
sodelovanjem bank, banke niso črpale. 
Likvidnostnih posojil za banke v sanaciji, ki so 
v preteklih letih imela največji delež v posojilih, 
v letu 1997 ni bilo. Z zaključkom sanacije obeh 
bank v juliju je namreč ugasnila tudi možnost 
za črpanje posojil, namenjenih bankam v 
sanaciji. 

V povprečju je dnevno stanje črpanih likvid- 
nostnih posojil v letu 1997 znašalo 166 milijonov 
tolarjev (v predhodnem letu 4,1 milijarde 
tolarjev). 

LiKvidnostno posojilo na podlagi vpisanih 
blagajniških zapisov Banke Slovenije v tolarjih 
lahko črpajo banke, ki so vpisale dvanajst- 
dnevne in tridesetdnevne blagajniške zapise 
za obdobje do treh oziroma petih delovnih dni, 
največ do nominalne vrednosti vpisanih 
blagajniških zapisov. Šest bank je črpalo le 
posojilo na podlagi dvanajstdnevnih blagajniških 
zapisov. Delež posojila predstavlja 79% 
povprečnega dnevnega stanja vseh likvid- 
nostnih posojil. Največ posojila so banke črpale 
v decembru, ko je tudi najvišje povprečno 
dnevno stanje (539 milijonov tolarjev), medtem 
ko maja in avgusta ni bilo črpanj. 

Obrestna mera za posojilo je za dve odstotni 
točki višja od obrestne mere ustreznega 
blagajniškega zapisa. Obrestna mera za 
posojilo na podlagi dvanajstdnevnih blagajniških 
zapisov je bila celo leto enaka 7% letno, za 

posojilo na podlagi tridesetdnevnih blagajniških 
zapisov pa se je obrestna mera povečala enkrat 
za pol odsototne točke na 10%. 

bankam, ki niso neto upnice na medbančnem 
trgu. V primeru, da je ponudba posojil kljub 
presežni likvidnosti bančnega sistema majhna 
ali če je obrestna mera za posojila previsoka, 
ponuja Banka Slovenije na večernem med- 
bančnem trgu bankam likvidnostna posojila po 
enotni obrestni meri, ki jo lahko banke črpajo 
glede na razpoložljive vrednostne papirje za 
zavarovanje. 

Banka Slovenije je v letu 1997 na večernem 
medbančnem denarnem trgu intervenirala le 
januarja ter nekajkrat sredi leta, posojilo pa je 
bilo črpano samo enkrat. Obrestna mera je bila 
vse leto nespremenjena ter je znašala 10,5% 
letno. 

Likvidnostno posojilo v skrajni sili je bankam 
na voljo neprekinjeno za primer nepričakovanih 
likvidnostnih težav, torej za poravnavanje 
dospelih obveznosti oziroma za izpolnjevanje 
obvezne rezerve. Obrestuje se po zakoniti 
zamudni obrestni meri, ki je enaka temeljni 
obrestni meri, povečani za 18 odstotnih točk. 

Posebno likvidnostno posojilo s sodelovanjem 
bank je namenjeno bankam v likvidnostnih 
težavah, ki se jim nepredvideno zmanjša 
možnost financirati likvidnostni primanjkljaj s 
pridobivanjem vlog oziroma z zadolževanjem 
na medbančnem trgu in ki "nimajo ustreznih 
vrednostnih papirjev za pridobitev likvid- 
nostnega posojila neposredno pri Banki 
Slovenije. Takšna banka lahko dobi likvidnostno 
posojilo Banke Slovenije s sodelovanjem ene 
ali več bank. Sodelujoča banka mora Banki 
Slovenije zastaviti vrednostne papirje BS ali 
Republike Slovenije, banka v likvidnostnih 
težavah pa sodelujoči banki zastavi prvovrstne 
druge vrednostne papirje ali terjatve bonitete 
A. 

Banka Slovenije je po letu 1996 že drugič 
sklenila z 20 bankami dogovor o pripravljenosti 
za sodelovanje pri reševanju morebitnih 
likvidnostnih težav za dobo enega leta z 
nadomestilom pripravljenosti 3% letno od 
zneska pripravljenosti. Mehanizem sodelovanja 
bank podpisnic pogodbe do sedaj še ni bil 
sprožen. 

Začasni nakup blagajniških zapisov Banke 
Slovenije 

Začasni nakup blagajniških zapisov BS v tujem 
denarju je najpomembnejši instrument za 
natančno uravnavanje primarnega denarja. 
Njegova stalna uporaba, razen konec avgusta 
in v začetku septembra, ko je Banka Slovenije 
namesto tega instrumenta ponujala bankam 
začasni odkup deviz z obveznim povratnim 
odkupom, zagotavlja bankam stabilen in 
zanesljiv vir likvidnosti. Banka Slovenije je leta 
1997 v 236 rednih vsakodnevnih ponudbah 

Drugi 
dogovor o 
sodelovanju 
bank pri 
likvidnostnih 
težavah 

Natančno 
uravnavanje 
primarnega 
denarja z 
začasnim 
nakupom 
blagajniških 
zapisov BS 
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ponudila bankam za 1.912 milijonov nemških 
mark odkupov, dejansko pa je bilo začasno 
odkupljenih 69% ponujene količine v znesku 
120,3 milijarde tolarjev. Do avgusta je odziv 
bank v povprečju presegal ponudbo, od 
septembra dalje pa je zanimanje začelo upadati, 

V vsem letu tako da so bile banke v novembru in decembru 
začasno pripravljene začasno prodati v povprečju le še 

odkupljenih 39% ponujene kvote. Na ta način se je količina 
120,3 mia primarnega denarja v letu 1997 neto zmanjšala 

tolarjev, za 9,7 milijarde tolarjev. 

Ponudbe Banke Slovenije za 'začasni nakup' 
so znašale med 8 in 10 milijoni nemških mark 
dnevno; posli so se sklepali za obdobje štirih 
tednov. Banke so konkurirale z zviševanjem 
tečaja, po katerem so se zavezale od BS kupiti 
njej prej začasno prodane nemške marke. 
Povprečna nominalna obrestna mera na letni 
ravni, izračunana iz razmerja med tečajem 
nemške marke, kakor je bil z licitacijo določen 
za obvezni nakup BZ BS v nemških markah v 
višini količine prej začasno prodanih nemških 
mark BS in nakupnim tečajem BS na dan 
sklenitve posla, je vse leto presegala medban- 
čno obrestno mero, v povprečju za 3,5 odstotne 
točke. Implicitno všteta obrestna mera, 
računana nad stopnjo revalorizacije v po- 
sameznem mesecu, je bila v povprečju 4,2%. 

Pri vseh ponudbah je dodan pogoj za obvezni 
odkup deviznih pritokov od podjetij v prvem 
tednu po sklenitvi posla v določenem odstotku 
začasno prodanih blagajniških zapisov. 
Obveznost odkupa je bila v celem letu določena 
na višini 120%, razen julija, ko je znašala 150%. 

Blagajniški zapisi Banke Slovenije 

V tolarjih Banka Slovenije je v letu 1997 ponujala enake 
vplačanih vrste blagajniških zapisov kot v letu 1996, v 
465,5 mia začetku leta pa je izdala tudi nov blagajniški 

tolarjev zapis v tolarjih z dospelostjo dvestosedem- 
blagajniških deset dni. Pogoji blagajniških zapisov se se 

zapisov... prilagajali ciljem denarne politike in gibanjem 
obrestnih mer na tujih trgih in na domačem 
denarnem trgu. Vpis vseh vrst vrednostnih 
papirjev je v letu 1997 zelo porasel. Vseh 
nakupov blagajniških zapisov, vplačanih v 
tolarjih, je bilo 465,5 milijarde tolarjev (šestkrat 
več kakor leto poprej), vseh izplačil pa 404,9 
milijarde tolarjev in še 48 milijonov nemških mark 
(devizni del dvodelnega blagajniškega zapisa). 
Vseh nakupov blagajniških zapisov v tujem 
denarju je bilo za 7,5 milijarde nemških mark in 
590 milijonov ameriških dolarjev, izplačil pa za 

... v tujem 501 milijon mark in 108 milijonov dolarjev; po- 
denarju pa novno je bilo vpisanih 6,0 milijarde mark in 108 

7,5 mia DEM in milijonov dolarjev blagajniških zapisov v tujem 
590 mio USD. denarju. 

Blagajniški zapisi v tolarjih so kratkoročni, 
nematerializirani, imenski vrednostni papirji, ki 
jih po odprti ponudbi BS vpisujejo banke za 
dva, dvanajst, trideset, šestdeset ali dvesto- 
sedemdeset dni, hranilnice pa za sedem, štiri- 
najst, šestdeset ali dvestosedemdeset dni. 
Razen blagajniških zapisov za šestdeset in 
dvestosedemdeset dni so vsi neserijski 

vrednostni papirji. Banke in hranilnice deponirajo Devetkrat 
blagajniške zapise na poseben račun pri Banki večji nakupi 
Slovenije, ki izda potrdilo. Banka Slovenije je pri tolarskih 
posameznih ponudbah spreminjala le obrestne blagajniških 
mere, ki se določajo v odvisnosti od obrestnih zapisov kakor 
mer na domačem denarnem trgu in namer leto prej 
denarne politike. Nakupi so bili glede na prejšnje 
leto kar devetkrat večji, vseh vplačil je bilo za 
397,3 milijarde tolarjev, izplačil je bilo za 51,5 
milijarde manj, za kolikor se je neto tudi zmanjšal 
primarni denar v obtoku. Vplačila in izplačila 
blagajniških zapisov v tolarjih od hranilnic so v 
letu 1997 predstavljala le 0,4% celotnega 
prometa. Šestdesetdnevni blagajniški zapisi so 
imeli najvišji, 67-odstotni delež v skupnem pov- 
prečnem dnevnem stanju. 

Dvodelni blagajniški zapis je kratkoročni, 
prinosniški, serijski vrednostni papir, izdan v 
materialni obliki. Sestavljen je iz tolarskega in 
deviznega dela, vplača se z diskontom v 
tolarjih, izplača pa polovica v tolarjih in polovica 
v nemških markah. Na sekundarnem trgu se 
lahko trguje ločeno z vsakim delom posebej. S 
posredovanjem bank ga lahko v primarni 
prodaji kupijo tudi pravne in fizične osebe. 
Tolarski del se tekoče indeksira s temeljno 
obrestno mero. Realna donosnost pri serijah, 
izdanih v letu 1997, je bil pri osmi emisiji za 
tolarski del 4%, za devizni del 2,75%, pri deveti 
emisiji pa za tolarski del 4,25% in za devizni del 
3,0%. 

V letu 1997 so bile v prodaji dve novi seriji in Z dvodelnimi 
ena serija iz predhodnega leta. Vsa vplačila so blagajniškimi 
znašala 8,4 milijarde tolarjev, izplačil pa je bilo zapisi vzetih 
za 4,9 milijarde tolarjev in 48 milijonov mark. S iz obtoka 
tem instrumentom je bil primarni denar neto neto 3,5 mia 
zmanjšan za 3,5 milijarde tolarjev. tolarjev 

Blagajniški zapis z nakupnim bonom je 
prinosniški, serijski, materializiran vrednostni 
papir, izdan v nominalni vrednosti pol milijona 
tolarjev. Vplača se z diskontom v tolarjih in 
obrestuje po nominalni letni obrestni meri. 
Blagajniškemu zapisu je dodan nakupni bon 
(sestavljen iz petih, med seboj ločljivih delov), 
ki kupcu zagotavlja zavarovanje pred tvegan- 
jem višje inflacije in tveganjem manjše 
spremembe deviznega tečaja od uradno 
pričakovane inflacije. Pravico iz nakupnega 
bona uveljavi imetnik tako, da s popustom kupi 
nov blagajniški zapis v tolarjih (brez dodanih 
nakupnih bonov) ali blagajniški zapis v tujem 
denarju. Višina popusta je odvisna od števila 
predloženih delov nakupnega bona posamezne 
serije, rasti drobnoprodajnih cen ter srednjega 
tečaja BS v primerjavi z uradno pričakovano 
inflacijo. Banka Slovenije izda blagajniški zapis 
z nakupnim bonom dvakrat letno, vsakokrat 
za šest mesecev, izdaje si sledijo tako, da je 
dan dospetja prejšnje izdaje enak datumu izdaje 
naslednje. Obrestna mera je določena za vsako 
izdajo posebej, prav tako največje število delov 
nakupnega bona, ki jih imetnik lahko predloži 
pri nakupu novega blagajniškega zapisa. Razen 
ob prvi izdaji poteka prodaja po posebni ponudbi 
prek avkcij. V letu 1997 sta bili izdani sedma in 
osma emisija, izplačani pa šesta in sedma. 
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Banka Slovenije je prodala v celem letu 126.234 
lotov blagajniških zapisov šeste, sedme in 
osme izdaje v skupnem diskontiranom znesku 
59,8 milijarde tolarjev (za 88% več kot v letu 
1996) ter izdala 425.776 delov nakupnega bona. 
Izplačanih je bilo 54,3 milijarde tolarjev 
blagajniških zapisov, od tega 29,2 milijarde 
tolarjev šeste in 25,1 milijarde tolarjev sedme 
izdaje. 

Skupno je bilo v letu 1997 uveljavljenih 
popustov za 15,1 milijona nemških mark, 5,2 
milijona ameriških dolarjev in 1.112,7 milijona 
tolarjev, za kar je bilo porabljenih 258.218 delov 
nakupnega bona. Imetniki nakupnih bonov so 
največ popustov v tolarjih uveljavljali maja, 
največ popustov v markah in dolarjih pa 
februarja in julija. Za uporabo v naslednjem letu 
je ob koncu leta ostalo 296.146 neuporabljenih 
delov nakupnega bona sedme in osme izdaje. 

Blagajniški zapis v tujem denarju je 
prenosljiv, imenski in neserijski vrednostni papir, 
ki ga Banka Slovenije neprekinjeno Izdaja od 
januarja 1992. Po stalno odprti ponudbi ga lahko 
kupujejo banke in prek njih druge pravne osebe. 
Vplača se z diskontom v nemških markah ali 
ameriških dolarjih, ročnost pa je med dvema 
mesecema in enim letom. Pri nakupu blagaj- 
niškega zapisa z rokom 180 dni ali več lahko 
investitorji uveljavljajo popust z nakupnimi boni. 
Višina popusta na podlagi nakupnega bona je 
odvisna od razlike med gibanjem srednjega 
tečaja BS in pričakovano inflacijo ter števila 
priloženih nakupnih bonov, določenega v okviru 
pripadajoče izdaje blagajniških zapisov z 
nakupnim bonom. Obrestne mere za blagaj- 
niške zapise v tujem denarju prilagaja Banka 
Slovenije obrestnim meram na tujih denarnih 
trgih in so se v letu 1997 pri nemških markah 
spremenile 16-krat, pri ameriških dolarjih pa 
19-krat. 

Blagajniški zapis v tujem denarju v aktivi 
premoženjske bilance bank je osnova za 
različna posojila, ki jih lahko dobijo banke od 
BS. Te blagajniške zapise lahko zastavijo za 
lombardno posojilo ali začasno prodajo Banki 
Slovenije, je podlaga za likvidnostno in 
kratkoročna posojila, terjatev iz blagajniškega 
zapisa pa se zastavlja tudi za zavarovanje 
sklenjenih poslov. Blagajniški zapisi v tujem 
denarju z rokom do 120 dni se vštevajo v 
izpolnjevanje deviznega minimuma. 

Stanje blagajniških zapisov v markah se je leta 
1997, z izjemo meseca marca, stalno pove- 
čevalo, in sicer od 1.587 milijonov mark konec 
leta 1996 do 2.626 milijonov mark konec leta 
1997, kar predstavlja 65% povečanje. Nad- 
povprečno se je povečalo stanje vpisanih 
blagajniških zapisov z rokom do 120 dni, kar je 
predvsem posledica povečanja predpisanega 
odstotka blagajniških zapisov, s katerimi banke 
izpolnjujejo obveznost deviznega minimuma. 
Nasprotno pa se je pri dolarjih opazneje 
povečalo stanje blagajniških zapisov z rokom 
180 in več dni, ki imajo v strukturi vpisa pri 
dolarjih tudi sicer večji delež. Skupno stanje 

dolarskih blagajniških zapisov se je povečalo 
od 138 milijonov dolarjev konec leta 1996 do 
270 milijonov dolarjev konec leta 1997, najvišje 
stanje pa je bilo doseženo konec julija (300 
milijonov dolarjev). 

Vloge države 

Banka Slovenije opravlja posle za Republiko 
Slovenije na podlagi sklepa o načinu izvajanja 
poslov za Republiko Slovenijo in sklenjene 
pogodbe. Pri sprejemanju vezanih vlog v letu 
1997 ni bilo sprememb. V celem letu je bilo 71 
vezav za čas od najmanj 2 do največ 34 dni v 
skupnem znesku 201,0 milijarde tolarjev, 
izplačanih pa je bilo 192,0 milijarde tolarjev. 
Povprečno dnevno stanje vlog je bilo, razen v 
mesecu marcu, dokaj izenačeno in je v celem 
letu znašalo 6.082 milijona tolarjev. Banka 
Slovenije je skozi celo leto aktivno posegala v 
nadomeščanje izpada'rezerv bank zaradi 
vezanih vlog države z dvigovanjem obrestne 
mere za dodatna kratkoročna posojila. V 
povprečju so banke dnevno črpale le 3.952 
milijona tolarjev dodatnega kratkoročnega 
posojila. 

Zaradi časovne neusklajenosti med prora- 
čunskimi prejemki in odlivi je črpala Republika 
Slovenija februarja za en dan premostitveno 
posojilo v znesku 800 milijonov tolarjev. 

Od decembra 1997 lahko Republika Slovenije 
na računu za izvrševanje proračuna Republike 
Slovenije (račun 630) črpa okvirno posojilo v 
odvisnosti od skupnega stanja vseh računov, 
ki se kot računi države vključujejo v depozit pri 
Banki Slovenije. S posebnim sklepom je Banka 
Slovenije prvič določila znesek okvirnega 
posojila za december 1997 v višini 4,9 milijarde 
tolarjev oziroma za dneve, ko se plačujejo 
prispevki in davki, 8,0 milijarde tolarjev. Okvirno 
posojilo do konca leta ni bilo črpano. 

Obvezne rezerve bank in hranilnic 

Obvezne rezerve, ki jih morajo imeti pri Banki 
Slovenije banke in hranilnice, vključno s hranilno 
kreditnimi službami, so med najstabilnejšimi 
instrumenti denarne politike. Izračunavajo se 
na vse tolarske vloge, prejeta posojila in izdane 
vrednostne papirje, katerih lastniki so nebančni 
sektorji, v odstotkih, ki so različni glede na čas 
vezave: 12% na vpogledne in vezane vloge do 
trideset dni, 6% na vezane vloge od enain- 
tridesetih dni do treh mesecev, 2% na vezane 
vloge nad tremi do šestih mesecev in 1% za 
vloge nad šestimi meseci do enega leta. 
Obvezne rezerve se obrestujejo le za sredstva 
na posebnem računu po simboličnem 1% letno. 

Vse tolarske vloge so naraščale po povprečni 
mesečni stopnji 2,4% (leto prej 1,7%). V 
enoletnem obdobju so se povečale od 706,0 
do 933,1 milijarde tolarjev (32%). Vloge z 
dospelostjo do enega leta so rasle po 1,9% 
povprečni mesečni stopnji, kar kaže na hitrejšo 
rast vlog z dospelostjo nad enim letom, ki so v 
povprečju mesečno rasle po 4,3% stopnji. 

V vsem letu le 
eno 
enodnevno 
premostit- 
veno posojilo 
državi 

Hitra rast 
dolgoročnih 
tolarskih vlog 
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Povprečne Vlogam nad enim letom se je v primerjavi s 
obvezne predhodnim letom v letu 1997 povečal 
rezerve v povprečni delež v vseh tolarskih vlogah za 4,5 

povprečju odstotne točke na 20,3%. Že od leta 1995, ko 
enake kot leto so se spremenile stopnje obvezne rezerve, se 

prej struktura vlog spreminja v korist dolgoročnejših 
vlog. 

Izračunane rezerve z uporabo predpisanega 
odstotka glede na ročnost vlog so v povprečju 
rasle po stopnji 1,6% mesečno (enako kot v 
preteklem letu). V enem letu so se povečale za 
9,7 milijarde tolarjev, s čimer so znašale 
decembra 1997 54,6 milijarde tolarjev. Pov- 
prečna stopnja obveznih rezerv, izračunana 
na vloge do enega leta, se je vse leto zniževala 
od 7,8% januarja do 7,5% decembra, in je v 
povprečju znašala 7,6% (enako kot preteklo 
leto). Povprečna stopnja izračunanih obveznih 
rezerv na vse tolarske vloge pa je znašala 
6,1% (v predhodnem letu 6,4%). Dosežene 
rezerve (sredstva na žiro računu, v blagajni in 

na posebnem računu obvezne rezerve) so v 
povprečju presegle obvezni izračunani znesek 
za 4,9% (med 1,7 milijarde tolarjev v maju in 
3,1 milijarde v juliju). S septembrom 1997 seje 
spremenilo obdobje izpolnjevanja obvezne 
rezerve, in sicer je določeno od 27.dne v 
preteklem mesecu do 26.dne v tekočem 
mesecu (prej od prvega do zadnjega dne v 
mesecu). 

Uporaba obveznih rezerv za likvidnost je od 
julija 1995 za vse banke in hranilnice možna po 
enakih pogojih. Polovico obveznih rezerv morajo 
imeti dnevno na posebnem računu in jo lahko 
uporabljajo za likvidnost čez noč, če plačajo 
nadomestilo po zamudni obrestni meri. V letu 
1997 so imeli 'obvezniki' v povprečju 25,4 
milijarde tolarjev na posebnem računu. Za 
uporabo sredstev obvezne rezerve s poseb- 
nega računa je bilo plačanih 1,8 milijona tolarjev 
nadomestil (11,2 milijona tolarjev v letu 1996). 

Slika 7: Povprečna struktura vseh tolarskih vlog v letih 1995 do 1997 
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leto 

■ 91 - 180 dni 
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□ d o 30 dni 

1995 1996 1997 
* V letu 1995 je povprečna struktura vlog izračunana v obdobju april-december. 

Uravnavanje ponudbe in povpraševanja na 
deviznem trgu 

Devizni Devizni minimum (najmanjši znesek deviznih 
minimum je rezerv ali premoženja v tujem denarju bank) je 

konec leta instrument za zagotavljanje splošne likvidnosti 
pokrival 85% v plačilih do tujine in za izpolnjevanje obveznosti 
vlog v tujem iz deviznih vlog prebivalstva ter deviznih vlog 

denarju tujih oseb. Banke so dolžne imeti vsak dan 
premoženje v tujem denarju po opredelitvi 
Banke Slovenije - najmanj v višini deviznega 
minimuma. Mesečni znesek deviznega mini- 
muma je bankam določen glede na obseg 
plačilnega prometa s tujino (35% povprečnega 
mesečnega plačilnega prometa s tujino v 
zadnjem tromesečju), deviznega varčevanja 
prebivalstva in stanj na deviznih računih tujih 
oseb (100% vlog oz. računov na vpogled, 75% 
vlog, vezanih do treh mesecev, 35% vlog, 
vezanih od treh mesecev do enega leta in 5% 
vlog, vezanih nad 1 leto). Metodologija izračuna 
se je spremenila aprila, ko so se začela 
upoštevati celotna stanja na vpoglednih 

deviznih računih tujih oseb (pred tem 90%), od 
julija pa se pri izračunu ne upošteva več neto 
prodaja tuje gotovine iz naslova menjalniškega 
poslovanja. Ob koncu leta je devizni minimum 
pokrival 85% vseh vlog v tujem denarju in je 
dosegel 102% predpisanega. 

Banke so tudi v letu 1997 izpolnjevale devizni 
minimum z imetji na računih pri prvovrstnih 
bankah v tujini, s tujo gotovino in čeki, s 
terjatvami v tuji valuti do domačih bank in Banke 
Slovenije, z blagajniškimi zapisi Banke Slovenije 
v tujem denarju (dospetje do 120 dni), z 
naložbami v prvovrstne vrednostne papirje tujih 
izdajateljev in evroobveznice Republike 
Slovenije, ki kotirajo na tujih kapitalskih trgih, 
ter s posebnimi pravicami za nakup deviz pri 
Banki Slovenije. Tudi v tem letu se je povečeval 
delež deviznega minimuma, ki ga morajo banke 
izpolnjevati z blagajniškimi zapisi Banke 
Slovenije v tujem denarju. Od septembra dalje 
je znašal najmanj 60% deviznega minimuma. 
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Od februarja 
med 

obveznostmi 
za 

usklajevanje s 
terjatvami 

tudi skrbniški 
računi 

Od začetka do konca leta 1997 se je devizni 
minimum povečal od 325,7 milijard tolarjev na 
352,3 milijarde tolarjev. K več kot 8% povečanju 
sta največ prispevali rast deviznih vlog 
prebivalstva (predvsem hitrejša rast vezanih 
vlog do 1 leta) in plačilnega prometa s tujino. 
Preseganje deviznega minimuma je bilo najnižje 
februarja (14%), konec leta pa je doseglo enega 
višjih nivojev (19%). 

Poleg deviznega minimuma pa je bankam 
predpisana še tako imenovana neto devizna 
pozicija (razlika med deviznimi dobroimetji in 
kratkoročno zadolženostjo banke v tujini in 
doma), ki mora znašati vsaj 75% deviznega 
minimuma. 

Usklajevanje terjatev do tujih oseb z 
obveznostmi. Banka Slovenije je julija 1996 
predpisala bankam, da morajo ob povečanju 
obveznosti glede na izhodiščno stanje na dan 
31.07.1996 povečati za vsaj enak znesek tudi 
svoje terjatve do tujih oseb. Med obveznostmi 
so vse devizne in tolarske obveznosti banke 
do tujih oseb, kakor tudi obveznosti iz naslova 
tujih finančnih posojil, ki so jih najele domače 
pravne osebe, v katerih imajo banke pre- 
vladujoč lastniški delež. 

Februarja 1997 je vključila Banka Slovenije med 
obveznosti še vse skrbniške račune tujih oseb, 
razen naložb tujih oseb v podjetja, kjer že imajo 
prevladujoči lastniški delež. Junija pa je 

natančno opredelila, da se med obveznostmi 
po navedenem sklepu ne upoštevajo naložbe 
tujih oseb v domače vrednostne papirje, če 
bodo imele naše vrednostne papirje več kakor 
sedem let. 

Omejevanje zadolževanja v tujini. Banka 
Slovenije je februarja 1995 uvedla brezobrestni 
tolarski depozit za zadolževanje domačih oseb 
v tujini v obliki finančnih kreditov in depozitov, 
ki se ne porabijo za plačila v tujino. V letu 1997 
so vplačevale banke in domače osebe 40% 
depozit za finančne kredite in depozite, najete 
za obdobje, krajše od 7 let, in 10% depozit za 
obdobje, daljše od 7 let. Depozit v višini 10% pa 
ni potreben za kredite, ki jih najemajo banke, 
Republika Slovenija in Slovenska izvozna 
družba. 

Odprta devizna pozicija bank. Zaradi 
zavarovanja pred deviznim tveganjem je Banka 
Slovenije junija 1997 predpisala bankam, ki 
opravljajo posle s tujimi plačilnimi sredstvi, 
dnevno izračunavanje njihove (kratke ali dolge) 
odprte devizne pozicije. Pri kratki poziciji je vsota 
aktivnih bilančnih postavk v tujem denarju 
manjša od vsote pasivnih bilančnih postavk v 
tujem denarju, pri dolgi pa je, nasprotno, vsota 
aktivnih bilančnih postavk v tujem denarju večja 
od vsote pasivnih bilančnih postavk v tujem 
denarju. Odprta devizna pozicija ne sme nikoli 
presegati 20% jamstvenega kapitala banke. 

Odprta 
devizna 
pozicija od 
junija 
omejena na 
20% 
jamstvenega 
kapitala 

Okvir 4: Kapitalsko odpiranje in varnost naložb v Sloveniji 

Slovenija mora v sklopu svojega približevanja Evropski zvezi 
liberalizirati kapitalske tokove, saj Sporazum o pridruženem 
članstvu v Evropski zvezi zajema tudi odpravo omejitev 
prostega pretoka tekočih plačil in kapitala. Že doslej so v Sloveniji 
v skladu z 8. členom Statuta Mednarodnega denarnega sklada 
povsem prosta vsa plačila iz tekočih transakcij. 
Neposredne naložbe tujcev so pomemben dejavnik v 
prestrukturiranju gospodarstva na prehodu. Zato so v Sloveniji 
zaželjene in v glavnem brez omejitev. Izjema je ustanavljanje 
podjetij na področju proizvodnje vojaške opreme, zračnega in 
železniškega prometa, zvez in telekomunikacij, zavarovanja, 
založništva in javnega obveščanja. Poleg tega so omejeni še 
najvišji deleži tujcev v revizorskih podjetjih (49%), borznih hišah 
(24%), družbah za upravljanje investicijskih skladov (20%), 
pooblaščenih investicijskih družbah (10%), medijih (33%), 
bankah in zavarovalnicah (potrebno je predhodno dovoljenje). 
To področje bo urejal Zakon o deviznem poslovanju, ki je v 
postopku sprejemanja v Državnem zboru RS in bo predvidoma 
sprejet leta 1998. Še tri leta po začetku veljavnosti Sporazuma 
o pridruženem članstvu z EZ pa bo smela vlada RS omejiti 
delež tujcev v podjetjih, ki so postale delniške družbe po Zakonu 
o lastninskem preoblikovanju podjetij, in sicer na 25% vseh 
delnic z glasovalno pravico. V zakonodajnem postopku v 
Državnem zboru RS je tudi Zakon o bančništvu, ki bo 
predvidoma prav tako sprejet v letu 1998. Zakon bo omogočil 
ustanovitev podružnic tujih bank na slovenskem bančnem trgu. 

Prosti pretok kapitala iz naslova posojil za komercialne posle 
in storitve ter finančnih posojil bo pomenil odpravo omejitev: 
o zadolževanju v tujini, o depozitih za finančna posojila in vloge 
pri tujih osebah ter o uskladitvi neto povečanja obveznosti 
bank z njihovimi terjatvami. 
Ko so v razvitih gospodarstvih obrestne mere nizke, so 
privlačne portfolio naložbe v države z visokimi obrestnimi 
merami, kakršna je tudi Slovenija. Te tuje naložbe so zelo 
občutljive na spremembe ekonomskih in drugih razmer v 
državah gostiteljicah. Podobno hitro kot takšen tuj denar pride 
v državo, se lahko iz nje tudi umakne in s tem državi povzroči 
mnogo nevšečnosti. Slovenija je leta 1996 dobila razmeroma 
dobre ocene deželnega tveganja, slovenske obrestne mere 
so (ob okrog 9% letni inflaciji) razmeroma visoke, cene delnic 
lastninsko preoblikovanih podjetij pa nizke. Zato so naložbe 
tujcev v delnice naših podjetij od druge polovice leta 1996 dalje 
hitro rasle. Ker ima Banka Slovenije kot centralna banka 
majhnega denarnega prostora omejene možnosti za 
nevtraliziranje tečajnih učinkov velikega obsega, je Svet Banke 
Slovenije februarja 1997 sprejel sklep o uvedbi skrbniških 
računov za tuje naložbe v vrednostne papirje. S spremembo 
ukrepa so bile julija 1997 sproščene naložbe za najmanj 7 let. 
S takšno ureditvijo so zaščiteni tudi interesi dolgoročnih 
investitorjev, saj je s tem slovenski finančni trg varnejši pred 
od zunaj povzročenimi motnjami. V skladu s sporazumom o 
pridruženem članstvu Slovenije z EZ bodo portfeljske naložbe 
tujcev sproščene v roku štirih let po ratifikaciji tega sporazuma. 
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Banke morajo Banke, katerih odprte devizne pozicije so 
odprte 15.06.1997 presegale 20% jamstvenega 

devizne kapitala, morajo te (nominalne) presežke 
pozicije postopno v polletnih korakih zmanjševati in jih 

uskladiti najkasneje do 01.07.2000 odpraviti. 15.06.1997 
postopno v je odprta devizna pozicija sedemnajstih bank 

treh letih presegala 20% jamstvenega kapitala. Pri 
sedmih bankah so bile devizne terjatve večje 
od deviznih obveznosti (dolga devizna 
pozicija), deset bank pa je imelo devizne 
obveznosti večje od deviznih terjatev (kratka 
devizna pozicija). 31.12.1997 pa je imelo 
devizno pozicijo v okviru predpisanih 20% 
jamstvenega kapitala že osemnajst bank. 

Nakup in prodaja deviz 

V letu 1997 je Banka Slovenije na deviznem 
trgu glede na prejšnje leto odkupovala več in 
prodajala manj deviz. Prvič po začetku sanacije 
ni odkupovala deviz od bank v sanaciji, tako 
da je vse devize prodala in kupila na podlagi 
ponudb, posredovanih vsem bankam, ali na 
podlagi plačilnega prometa s tujino za potrebe 
države. Največ deviz na deviznem trgu je BS 
nakupila z nakupom deviz s pravico (bank, ki 
so devize prodajale) in z vpisom blagajniških 
zapisov v tujem denarju. 

Banka Slovenije je prvič ponudila bankam 
nakup deviz s pravico julija 1996. Po tem je 
Banka Slovenije vsak mesec na določen dan 
odkupovala od bank določeno količino deviz, 
hkrati pa bankam, ki so sodelovale in bile pri 
ponudbah uspešne, zagotovila možnost 
dodatne prodaje deviz v naslednjih šestih 
mesecih, v enakih mesečnih zneskih. Banke 
so na avkcijah konkurirale s čim višjim 
ponujenim tečajem, po katerem naj bi prodajale 
devize Banki Slovenije, hkrati pa so bile po tem 
tečaju obvezne odkupovati devize od podjetij. 
Zadnja takšna ponudba Banke Slovenije je bila 
novembra 1996. Banki, ki sta sodelovali pri 
ponudbah, sta lahko prodajali Banki Slovenije 
devize do maja 1997. Na podlagi teh pravic je 
Banka Slovenije v letu 1997 odkupila skupaj 
295 milijonov nemških mark v protivrednosti 
27 milijard tolarjev, po tečaju 91,36 SIT/DEM, 
po katerem sta morali tudi banki odkupovati 
devizne pritoke od podjetij. 

Banka Slovenije je junija ponudila bankam 
751 mio DEM nakup deviz s pravico in z vpisom bla- 
odkupljenih gajniških zapisov. Ponudba je v osnovnih 
po ponudbi značilnostih podobna predhodni, vendar 

za nakup vsebuje nekatere spremembe in dopolnitve, 
deviz s Banka lahko proda Banki Slovenije neomejen 

pravico in za znesek deviz ter v licitiranem odstotku prodanih 
vpis BZ deviz vpiše blagajniške zapise v tujem denarju 

za 360 dni. Tečaj za prodajo deviz se je določal 
kot izklicni tečaj predhodne dražbe, povečan 
za pozitivno rast tečaja na deviznem trgu v 
predhodnem mesecu. Po tem tečaju je banka 
prodajala devize Banki Slovenije ter odkupo- 
vala devizne pritoke od podjetij in tudi tujo 
gotovino prek svojih menjalnic. Spremenjena 
je bila tudi pravica do nadaljnje prodaje deviz, 
in sicer tako, da je lahko banka naslednjih pet 
mesecev prodajala po 1/5 zneska osnovne 
prodaje. 

Banka Slovenije je v letu 1997 na tej osnovi 
odkupila 751 milijonov nemških mark v 
protivrednosti 70,2 milijarde tolarjev, od tega 
461 milijonov nemških mark v protivrednosti 
43,0 milijrade tolarjev na avkcijah ter 282 
milijonov nemških mark v protivrednosti 27,3 
milijarde tolarjev na podlagi pridobljenih pravic. 
Tečaj, po katerem je banka prodajala devize 
Banki Slovenije in jih odkupovanje na deviznem 
trgu je porasel od začetnega 91,36 SIT/DEM 
na 94,50 SIT/DEM. Po tem tečaju bi banke na 
podlagi pravic v letu 1998 lahko prodale še 
81,6 milijonov nemških mark. 

V avgustu je Banka Slovenije ponudila bankam 
začasni odkup deviz z obveznim povratnim 
odkupom. Instrument, v začetku v obliki avkcij, 
ki so nadomeščale začasni odkup blagajniških 
zapisov, je bil septembra spremenjen v odprto 
ponudbo, s katero banke lahko uravnavajo 
devizno pozicijo. Banka proda Banki Slovenije 
nemške marke po nakupnem tečaju Banke 
Slovenije ter jih čez določen čas povratno 
odkupi po prodajnem tečaju na dan sklenitve 
posla. Banka Slovenije je v letu 1997 na podlagi 
tega instrumenta začasno odkupila 223 
milijonov nemških mark v protivrednosti 21 
milijard tolarjev, povratno pa je prodala 133 
milijonov namških mark v protivrednosti 12,6 
milijarde tolarjev. Večina poslov je bila sklenjena 
septembra (na avkcijah) in decembra (odprta 
ponudba). 

Banke so v letu 1997, na podlagi ponudbe iz 
leta 1993, kupile pri Banki Slovenije za 38 
milijonov nemških mark deviz v protivrednosti 
4,2 milijarde tolarjev. Pravico do nakupa deviz 
po prodajnem tečaju Banke Slovenije ima še 
ena banka v višini 500 tisoč nemških mark in jo 
lahko uveljavi do avgusta 1998. 

Banke lahko kadarkoli kupijo pri Banki Slovenije 
devize po prodajnem tečaju, povečanem za 
določen odstotek, z obveznostjo vpisa blagaj- 
niškega zapisa v tujem denarju za 120 dni. V 
letu 1997 so banke kupile 1,9 milijona nemških 
mark po prodajnem tečaju, povečanem za 2%. 

Po ponudbi 
za začasni 
odkup deviz i 
obveznim 
povratnim 
odkupom 
odkupljenih 
223 mio DEM 
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Tabela 7: Nakupi in prodaje deviz 

1996 1997 
mio DEM mia SIT mio DEM mia SIT 

Nakupi deviz 
Od bank v sanaciji 
Tridelna ponudba (dokončni odkup) 
Odkup deviz s pravico 
Odkup deviz s pravico in vpisom BZ 
Drugi nakupi deviz 
Plačilni promet za državo 

635,0 
90,2 

147,2 
251,4 

1,3 
144,9 

57,3 
8,1 

13,2 
22,9 

0,1 
13,0 

1072,5 

295,0 
750,8 

26,7 

99,6 

27,0 
70,2 

2,5 

Prodaja deviz 
Realizirana pravica povratnega odkupa 
Za nakup blagajniških zapisov v markah 
Plačilni promet za državo 

107,2 
0,9 
4,0 

102,4 

9,7 
0,1 
0,4 
9,2 

102,3 
38,3 

2,0 
62,0 

10,1 
4,2 
0,2 
5,7 

Začasni nakup deviz 
Tridelna ponudba (začasni odkup) 
Začasni nakup deviz (avkcije) 
Začasni nakup deviz (odprta ponudba) 

149,3 
149,3 

13,4 
13,4 

223,0 

33,0 
190,0 

21,0 

3,1 
17,9 

Povratne prodaje deviz 
Tridelna ponudba 
Začasni nakup deviz (avkcije) 
Začasni nakup deviz (odprta ponudba) 

149,3 
149,3 

13,5 
13,5 

133,0 

33,0 
100,0 

12,6 

3,1 
9,5 

Vir: Banka Slovenije. 

Z nadzorom 
nad ukrepi 

denarne 
politike 

odkritih 17 
nepravilnosti 

Pri opravljanju plačilnega prometa s tujino za 
državo je Banka Slovenije v letu 1997 kupila za 
27 milijonov nemških mark v protivrednosti 2,5 
milijarde tolarjev ter prodala 62 milijonov 
nemških mark v protivrednosti 5,7 milijarde 
tolarjev. Po dogovoru bi lahko Ministrstvo za 
finance prodalo v okviru podaljšanega prora- 
čunskega leta Banki Slovenije še 35 milijonov 
nemških mark, vendar te pravice ni izkoristilo. 

Nadzor nad Izvajanjem ukrepov denarne 
politike 

Banka Slovenije preverja izvajanje ukrepov 
denarne politike in izpolnjevanje pogojev in 
pravil, določenih v ponudbah pri posegih na 
odprtem trgu, s posrednim in neposrednim 
nadzorom bank in hranilnic. 

Posredni nadzor opravlja redno s pregle- 
dovanjem poročil in dokumentacije, ki jo banke 
in hranilnice pošiljajo Banki Slovenije. Občasno 
pa opravi Banka Slovenije tak nadzor nepo- 
sredno v banki ali hranilnici. 

S posrednim in neposrednim nadzorom je bilo 
v letu 1997 pri izvajanju ukrepov ugotovljenih 
sedemnajst nepravilnosti pri šestih bankah, 
štirih hranilnicah in sedmih hranilno-kreditnih 
službah, kar je manj kakor leto prej (enain- 
dvajset), zlasti pri bankah. Nepravilnosti so bile 
ugotovljene pri obvezni rezervi in pri neiz- 
polnjevanju pogojev in pravil pri posegih 
centralne banke. 

Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je izdala 
Banka Slovenije šestnajst odločb, v katerih je 
izrekla enega ali več ukrepov, odvisno od vrste 
in obsega ugotovljene kršitve ter glede na 
učinek ukrepa pri posamezni banki in hranil- 
nici. Med ukrepi prevladujejo prepoved nakupa 
vrednostnih papirjev in najemanja novih posojil 
pri Banki Slovenije za določeno obdobje, 
začasna prepoved sodelovanja pri posegih 
Banke Slovenije in omejitev rasti obsega 
plasmajev. V primeru ugotovljenih manjših 
nepravilnosti v predloženih poročilih pa je Banka 
Slovenije pismeno opozorila banke in hranilnice 
ter zahtevala njihovo odpravo. 

Banka Slovenije je v letu 1997 opravila 33 kontrol 
menjalniškega poslovanja, od tega 31 kontrol 
na terenu, in sicer eno v pooblaščeni banki in 
30 v pogodbenih menjalnicah. Na podlagi 
ugotovitev kontrol pri pogodbenih menjalcih je 
bilo podanih 18 prijav gospodarskih prestopkov 
na pristojna okrožna državna tožilstva, dve 
prijavi na Republiški devizni inšpektorat in ena 
odločba banki za razvezo pogodbe s pogod- 
benim menjalcem. 

Banka Slovenije je v letu 1997 opravila 9 kontrol 
na področju poslovanja bank s tujino in na 
podlagi ugotovitev bankam izdala 8 odločb. Z 
odločbami je bankam izrekla enega ali več 
ukrepov, med katerimi prevladujejo omejitve 
nakupa vrednostnih papirjev in prepovedi 
izdajanja garancij v poslih s tujino za določeno 
obdobje. 
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3. BANČNI SEKTOR 

3.1. Struktura bančnega sektorja 

V Sloveniji je Konec leta 1997 je v Sloveniji poslovalo 28 bank 
lani poslovalo (ter 2 z dovoljenjem za opravljanje bančnih 

28 bank... poslov po ustavnem zakonu), 6 hranilnic in 70 
hranilno kreditnih služb. Število bank se je 
znižalo za eno zaradi pripojitve Banke Noricum 
d.d. Ljubljana k Banki Celje d.d., število hranilnic 
pa zaradi uvedbe rednega postopka likvidacije 
Hranilnice in posojilnice d.o.o. Novo mesto 
(novembra 1997). 

Od delujočih bank jih je 12 v popotni domači 

lasti, 4 pa so v popolni ali večinski lasti tujih ... od tega 12 
oseb. Preostalih 12 bank je v večinski domači v popolni 
lasti (leta 1996 13), 8 bank od teh nima domači in 4 v 
posamično niti 1 % deleža tujih delničarjev, delež večinski lasti 
tujih delničarjev ene banke pa je v prvi polovici tujcev, 
leta 1997 dosegel 49,0%. 

Neomejeno dovoljenje za poslovanje ima 15 7 bank sme 
bank, od teh ima 7 bank dovoljenje za opravljati vse 
opravljanje vseh poslov komercialnega in bančne posle 
investicijskega bančništva, 6 le za opravljanje 
vseh poslov komercialnega bančništva, 2 pa 
za opravljanje vseh poslov komercialnega 
bančništva in za opravljanje nekaterih poslov 
investicijskega bančništva. 

Okvir 5: Zaključek bančne sanacije 

V letu 1997 se je končala sanacija dveh bank, ki sta ob sanaciji 
postali državni - Nove Ljubljanske banke d.d. (NLB), Ljubljana 
in Nove Kreditne banke Maribor d.d.. Sanacija se je po preteku 
dobrih štirih let končala uspešno. Večina slabih starih posojil je 
bila v zameno za državne obveznice prenesena na Agencijo 
za sanacijo bank in hranilnic, in ker od leta 1993 ne nastajajo 
nova slaba posojila v večjem obsegu, kot je običajno za banke, 
imajo banke gotovo precej manj slabih posojil, kot so jih imele v 
začetku leta 1993. Povečala se je kapitalska ustreznost bank 
in izboljšala likvidnost, donosnost obeh bank pa je med naj- 
višjimi v slovenskem bančništvu. 

Za dokončanje sanacije sta banki morali izpolniti več pogojev 
Banke Slovenije: 
1. morali sta biti likvidni, 
2. izpolnjevati sta morali ukrepe denarne politike, 
3. razpolagati sta morali vsaj z jamstvenim kapitalom, ki je 

potreben za ohranitev njunega dosedanjega obsega dovol- 
jenih bančnih dejavnosti, 

4. obseg poslovanja sta morali usklajevati tako, da dosega 
obseg' jamstvenega kapitala najmanj 8% zneska celotne 
aktive in aktivnih zunajbilančnih postavk, razporejenih in 
ponderiranih po stopnjah rizičnosti, 

5. oblikovati sta morali vse potrebne dolgoročne rezervacije 
za zavarovanje pred potencialnimi izgubami, 

6. spoštovati sta morali predpisane zahteve glede največje 
izpostavljenosti do enega komitenta in 

7. spoštovati sta morali dovoljeni okvir naložb v zemljišča, 
zgradbe, poslovno opremo ter kapitalske deleže v bankah 
in nebančnih organizacijah. 

6. junija 1997 je izdala Banka Slovenije odločbi o zaključku 
sanacijskega postopka v obeh bankah. Po sprejetju statuta in 
vzpostavitvi organov upravljanja, je Banka Slovenije 22. julija 
1997 izdala ugotovitveni odločbi o uveljavitvi odločb o zaključku 
sanacijskega postopka v obeh bankah. Zaključek sanacije 
obeh bank pomeni konec posebnega statusa teh bank in 
njunega prednostnega obravnavanja oziroma pomeni, da 
veljajo za obe banki po sanaciji enaka določila za varno in 
skrbno poslovanje kot za vse druge banke. Za njuno privatizacijo 
pa bosta poskrbela vlada in državni zbor RS. 

V letu 1997 ni bilo izdano nobeno dovoljenje za 
poslovanje banke ali hranilnice, niti za 
ustanovitev podružnice ali predstavništva tuje 
banke v Sloveniji. Eni hranilnici je bilo odvzeto 
dovoljenje za poslovanje. V letu 1997 ni prišlo 
do nobene združitve, pripojitve ali razdružitve 
bank oziroma hranilnic. Zaradi oblikovanja 
bančnih skupin in drugih namenov je bilo danih 
11 soglasij domačim delničarjem za 15% ali 
večji delež, ena tovrstna vloga pa je bila 
zavrnjena. 9 tujim osebam je bilo dano soglasje 
za solastništvo v slovenskih bankah, vloga ene 
tuje osebe pa je bila zavrnjena. Leta 1997 so 
bila izdana le 4 dovoljenja za opravljanje 
dodatnih bančnih poslov. Dovoljenje za 
poslovanje z vrednostnimi papirji je bilo odvzeto 
trem bankam predvsem zaradi nastanka 
bančnih skupin, v katerih lahko le ena banka 
opravlja tovrstne posle. Na predlog članov 
Komisije Sveta Banke Slovenije za pripravo 
mnenj o izdaji soglasja k imenovanju direktorjev 
bank je dal Svet Banke Slovenije soglasje 11 
direktorjem oziroma predsednikom uprav, 

namestnici direktorja oziroma članom uprav, 
izdal dva ugotovitvena sklepa za predsednika 
in člana uprave, z imenovanjem enega 
direktorja pa Svet Banke Slovenije ni soglašal. 

V letu 1997 so se oblikovale prve bančne Prve štiri 
skupine, kar je pomemben korak h konsolidaciji bančne 
bančnega sektorja. Banke v skladu z zakonom skupine 
o bankah in hranilnicah sestavljajo bančno 
skupino, kadar je ena banka neposredno ali 
posredno udeležena v ustanovitvenem kapitalu 
druge banke z najmanj 40% deležem, oziroma 
če neposredno ali posredno upravlja z drugo 
banko. V letu 1997 so nastale naslednje bančne 
skupine: 

• bančna skupina Banke Celje, v kateri je ob 
Banki Celje še Hmezad banka d.d. Žalec; 

• bančna skupina Nove Ljubljanske banke 
(NLB), v kateri so poleg NLB še Pomurska 
banka d.d., Murska Sobota; Koroška banka 
d.d., Slovenj Gradec; Banka Velenje d.d., 
Velenje; Banka Zasavje d.d..Trbovlje in Banka 
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Domžale d.d., Domžale; 
• bančna skupina SKB, ki jo poleg SKB sestavlja 

še UBK banka d.d. in 
• bančna skupina Banke Koper, ki jo sestavljata 

Banka Koper d.d. in M banka d.d.. 

Banka Slovenije je določila minimalne zahteve 
za oblikovanje bančnih skupin. Banke v bančni 
skupini so se pogodbeno zavezale k usklaje- 
vanju tekoče in razvojne politike na področju 
mednarodnega poslovanja, trženja, razvoja 
novih proizvodov, informacijske tehnologije, 
kreditiranja, mreže bankomatov itd. Na ravni 
bančne skupine poteka tudi upravljanje 
poslovnih tveganj. Banki z likvidnostnimi 
težavami, ki pred tem izkoristi možnosti 
zagotavljanja likvidnosti na denarnem trgu in v 
okviru rednih ponudb Banke Slovenije, morajo 
zagotoviti potrebna sredstva druge članice 
bančne skupine po vnaprej dogovorjenih 
pogojih. Podobno sprejmejo članice bančne 
skupine tudi dogovorjene ukrepe v primeru, ko 
imajo posamezne članice težave s sol- 
ventnostjo. Pri vseh aktivnostih znotraj bančne 
skupine ima vodilno aktivno vlogo prevladujoča 
banka. V bančni skupini se uporabljajo enotni 
računovodski standardi in enotne raču- 
novodske politike, za nadzor in kontrolo v 
bančni skupini pa je odgovorna krovna notranja 
kontrola in revizija v skladu s standardi 
delovanja službe notranjega nadzora in revizije, 
ki veljajo v matični banki. Bančna skupina ima 
tudi skupnega revizorja. 

3.2. Poslovanje bank 

Po podatkih s konca leta 1996 je imel slovenski 
nebančni sektor pri bankah v Sloveniji 37,2% 
vseh svojih najetih posojil in 94,5% svojih vlog. 
V nadaljevanju je tržni delež bank izmerjen z 
njihovo bilančno vsoto. Pri tem so upoštevane 
le banke (z 98,0% deležem bilančne vsote), 
ne pa tudi hranilnice (manj kot 0,4% delež) ter 
hranilno kreditne službe (1,6% delež). Prikazani 
podatki bank za leto 1997 niso revidirani. 

Bilančna vsota vseh slovenskih bank je po 
nerevidiranih podatkih 31.12.1997 znašala 
2.013 milijard SIT, kar predstavlja 16,4% 
nominalni porast glede na 31.12.1996, oziroma 
nekoliko več, kot je znašal porast bilančne Tržni delež 
vsote leto prej (15,5%). Kot je razvidno iz tabele največjih treh 
8, so tržni deleži bank stabilni; tržni deleži znaša več kot 
največjih treh slovenskih bank so med 51 in 50%... 
53%, največjih sedmih pa okrog 72%. Nominalne 
stopnje rasti se med bankami gibljejo od 5,0% 
(realno negativna rast) do 46,6%. Kljub razlikam 
v obsegu poslovanja so rasti v precej ožjem 
razponu kakor v letu 1996, ko so bile razlike v 
rasti obsega poslovanja med bankami precej 
večje. Padec v obsegu poslovanja sta zaradi 
zmanjšanja vlog gospodarstva imeli dve banki 
oziroma štiri, če upoštevamo realno rast 
obsega poslovanja. 

Tržni delež prvih sedmih bank, merjen z bilančno ... največjih 
vsoto, je 31.12.1997 znašal 71,6% in je sedmih bank 
približno enak kot leto prej. Razlike v obsegih presega 
bilančne vsote so velike, saj znaša le-ta pri 70%,... 
največji slovenski banki približno 540 milijard 
tolarjev, pri deseti največji banki manj kot 
desetino bilančne vsote prve banke, bilančna 
vsota najmanjše banke pa je z nekaj nad 3 
milijarde tolarjev le nekoliko višja od bilančne 
vsote največje hranilnice. 

Bilančne vsote in tržni deleži bančnih skupin, ... tržni delež 
zaradi katerih je leto 1997 dejansko zaključilo bančnih 
20 samostojnih bank, so naslednje: skupin pa 
• bančna skupina Banke Celje ima s 120.727 znaša 6, 7,12 

milijoni tolarjev bilančne vsote 6,0% tržni delež, in 35%. 
• bančna skupina NLB ima bilančno vsoto 

695.907 milijonov tolarjev, kar predstavlja 
34,6% tržni delež, 

• bančni skupini SKB zagotavlja 253.929 
milijonov tolarjev bilančne vsote 12,6% tržni 
delež, 

• bančna skupina Banke Koper ima z bilančno 
vsoto 133.861 milijonov tolarjev 6,6% tržni 
delež. 

Tabela 8: Bilančne vsote in tržni deleži največjih bank 

Banka Bilančna vsota v mio SIT Tržni delež v % 
31.12.1995 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1995 ~ 31.1271996 31.12.1997 

NLB 445.096 490.319 539.856 29,7 28,3 26,8 
SKB banka 179.74 206.584 241.401 12,0 11,9 12,1 
NKBM 168.587 197.201 237.654 11,2 11,4 11,8 
Banka Koper 82.65 99.695 120.299 5,5 3,8 6,0 
Banka Celje 69.401 89.504 109.246 4,6 5,2 5,4 
Abanka 68.567 88.348 103.055 4,6 5,1 5,1 
Gorenjska banka 67.008 73.164 90.706 4,5 4,2 4,5 
Skupaj največjih 7 bank 1.081.049 1.244.815 1.442.217 ~ 72j 71,9 71,6 
Vse banke skupaj 1.499.922 1.732.152 2.012.975 100,0 100,0 100,0 

Vir: Banka Slovenije 
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Povečani V povprečni strukturi virov bančnih 
delež vlog sredstev se je v opazovanem obdobju zvišal 

nebančnega delež vlog nebančnega sektorja na račun 
sektorja znižanja deleža vlog bančnega sektorja, do 

česar je prišlo predvsem zaradi znižanja 
obveznosti do Banke Slovenije in domačih ter 
tujih bank. Delež vlog nebančnega sektorja se 
je konec leta 1997 zvišal za 4,3 odstotne točke 
v primerjavi s koncem leta 1996, delež vlog 
bančnega sektorja pa se je znižal za 3,6 
odstotnih točk. Minimalno so se znižali tudi delež 
druge pasive (vnaprej vračunanih stroškov in 
neobračunanih prihodkov, dolgoročnih in 
splošnih rezervacij ter drugih obveznosti) - za 
0,5 odstotne točke, delež kapitala (vpisanega 
kapitala, vplačanega presežka kapitala, rezerv 
banke, revalorizacijskega popravka kapitala, 
prenesenega čistega dobička ali izgube 
prejšnjih let in čistega dobička ali izgube 
poslovnega leta) za 0,1 odstotne točke in delež 
obveznosti iz izdanih vrednostnih papirjev in 
potrdil o vlogah za 0,1 odstotno točko. 

V povprečni sektorski strukturi obveznosti do 
nebančnega sektorja v opazovanem obdobju 
ni prišlo do bistvenih sprememb. Prevladujejo 
vloge prebivalstva, katerih delež v povprečni 

skupni pasivi se je v primerjavi z letom poprej Med vlogami 
povečal za 1,9 odstotne točke na 36,1%. Vloge nebančnega 
gospodarstva so leta 1997 predstavljale 16,6% sektorja 
delež v povprečni skupni pasivi (leta 1996 prevladujoče 
16,3%), vloge tako imenovanega javnega vloge 
sektorja pa 8,6% in so glede na leto 1996 prav prebivalstva 
tako porasle (na račun znižanja deleža vlog 
drugih finančnih organizacij in tujih oseb). 

Nominalna rast vlog prebivalstva je znašala od 
začetka do konca leta 1997 21,3%, kar je več 
od 16,7% rasti vlog gospodarstva v enakem 
obdobju in ravno nasprotno kot od začetka do 
konca leta 1996. Konec leta 1996 je bila namreč 
rast vlog prebivalstva podobna kot konec leta 
1997 (22,9%), vendar nižja od rasti vlog 
gospodarstva (25,2%). Vloge bančnega 
sektorja so konec leta 1997 nominalno padle 
za 8,9%. 

V povprečni valutni strukturi bilance stanja se Nižje devizne 
je delež devizne pasive zaradi zmanjšanja obveznosti 
deviznih obveznosti do bank znižal od 38,8% do bank in 
konec leta 1996 na 35,8% konec leta 1997. višje tolarske 
Devizne vloge prebivalstva so se leta 1997 vloge 
zmanjšale, kar za realnih 28,6% pa so porasle prebivalstva 
njihove vezane tolarske vloge. 

Slika 8: Povprečna struktura virov bančnih sredstev 
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Vir: Banka Slovenije 

Povečane Leta 1997 se je v povprečni strukturi naložb 
naložbe bank precej povečal delež naložb v vrednostne 
v vrednostne papirje (za 6,1 odstotne točke), kar je posledica 

papirje in povečanih naložb v blagajniške zapise 
boljša centralne banke in povečanja naložb v 

sekundarna obveznice Republike Slovenije in bank. Večji 
likvidnost obseg blagajniških zapisov Banke Slovenije v 

domači in tuji valuti ter obveznic Republike 
Slovenije je povzročil porast sekundarne 
likvidnosti, ki je konec leta 1997 znašala 353,3 
milijarde tolarjev (konec leta 1996 pa 163,8 

milijarde tolarjev). Zaradi zamenjave vezanih 
deviznih vlog bank v vrednostne papirje se je 
znižal delež posojil bančnemu sektorju za 4,9 
odstotnih točk, znižala pa sta se tudi deleža 
posojil nebančnemu sektorju (za 1 odstotno 
točko) in malenkostno (za 0,2 odstotni točki) 
delež druge aktive (naložbe v kapital, opred- 
metena osnovna sredstva, neopredmetena 
dolgoročna sredstva, vpisani, a ne vplačani 
kapital, nevračunani stroški in nezaračunani 
prihodki ter ostala sredstva). 
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Med posojili nebančnemu sektorju so v 
povprečni strukturi prevladovala posojila 
gospodarstvu s 26,0 % (kar je 1,6 odstotne 
točke manj kakor konec leta 1996), medtem 
ko je delež posojil prebivalstvu ostal skoraj 
nespremenjen (11,7% konec leta 1997 oziroma 
11,4% konec leta 1996). 

Rast posojil gospodarstvu in prebivalstvu se 
je konec leta 1997 v primerjavi s koncem 
prejšnjega leta umirila na 11,4% (17,4% konec 
leta 1996 glede na prejšnje leto) oziroma 15,8% 
(29,4% konec leta 1996 glede na prejšnje leto). 

Posojila bančnemu sektorju so v obdobju od 
začetka do konca leta 1997 padla za 31,8%. 

Iz povprečne valutne strukture bilance stanja 
izhaja, da se je delež devizne aktive v celotni 
aktivi v letu 1997 znižal od 34,1% na 32,8%. 

Delež dvomljivih in spornih terjatev v bilančni 
vsoti je 31.12.1997 znašal 9,3%, v primerjavi z 
10,3% konec leta 1996. Pokritje dvomljivih in 
spornih terjatev s popravki vrednosti in 
rezervacijami je bilo 31.12.1997 55,5%, leto dni 
prej pa 54,8%. 

Nižji delež 
dvomljivih in 
spornih 
terjatev 

Slika 9: Povprečna struktura bančnih naložb 
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Vir: Banka Slovenije 

Za 34%večji Dobičkonosnost slovenskih bank zadnja leta 
dobiček pred narašča. Skupni dobiček bank pred obdav- 
obdavčitvijo čitvijo je v letu 1997 nominalno porasel za 16,7% 

od leta 1996 in je konec leta 1997 znašal 21,4 
milijarde tolarjev (od tega je predstavljal pozitivni 
saldo revalorizacijskega izida - 19,2 milijard 
tolarjev - 90% skupnega dobička). Štiri banke 
so imele konec leta izgubo (konec leta 1996 
dve). 

Banke so v letu 1997 zaslužile z neto obrestmi 
84,0 milijard tolarjev (od tega 29,3 milijard 
tolarjev neto revalorizacijskih obresti), ali 3,6% 
več kakor leto prej. Neto provizije so sicer v 
letu 1997 porasle za 13,7% na 26,8 milijarde 
tolarjev, vendar ostajajo več kot dvakrat nižje 
od neto obresti. Prihodki od vrednostnih 
papirjev so konec leta 1997 znašali 1,4 milijarde 
tolarjev, neto prihodki iz finančnih poslov pa 
6,2 milijarde tolarjev. Splošni upravni stroški in 
amortizacija so znižali dobiček iz poslovanja 
za 65,2 milijarde tolarjev, tako da je le-ta konec 
leta 1997 znašal 53,2 milijarde tolarjev. Neto 
odpisi so bili večji kar za 82,9% in so znašali 
16,6 milijarde tolarjev, neto rezervacije pa so 
bile manjše za 67,4% in so znašale 4,7 milijarde 
tolarjev. 

Iz strukture prihodkov je razvidno, da so se 
v letu 1997 glede na leto 1996 povečali deleži 
prihodkov od obresti, prejetih provizij in dobička 
iz finančnih poslov na račun znižanja ostalih 
prihodkov, kamor uvrščamo prihodke od 
vrednostnih papirjev, druge prihodke iz 
poslovanja ter izredne prihodke. Na strani 
odhodkov so se povečali delež odhodkov za 
obresti, delež splošnih upravnih stroškov in 
ostalih odhodkov, med katere spadajo dane 
provizije, amortizacija, drugi odhodki poslovanja, 
revalorizacija kapitala, osnovnih sredstev in 
kapitalskih naložb ter izredni odhodki. Do 
znižanja deleža pa je prišlo pri neto odhodkih 
za odpise in oblikovanje rezervacij ter pri izgubi 
iz finančnih poslov. 

Zaradi dobrih rezultatov poslovanja sta se 
donos na povprečno aktivo in donos na 
povprečni kapital povečala, neto obrestna 
marža pa je padla. Višina neto obrestne marže 
se med bankami precej razlikuje, saj se giblje 
od 2,1% do 9,1%. 

Nižja neto 
obrestna 
marža 
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Slika 10: Struktura prihodkov in odhodkov bank v letih 1996 in 1997 
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Na gibanje obrestnih mer sta v letu 1997 (ob 
inflaciji in bančnih stroških) odločilno vplivala 
še sprememba metodologije tim. temeljne 
obrestne mere in dogovor o obrestnih merah. 

Revalorizacij- Svet Banke Slovenije je aprila 1997 osnovo za 
ski faktor izračun povprečja indeksacijskega faktorja 
tolarskih razširil od 6 na 12 mesecev. S tem je postala 

obrestnih mer nominalna obrestna mera še manj občutljiva 
12-mesečno na nihanje inflacije in bolj odvisna od realnega 

povprečje dela obrestne mere. 

Po Novi medbančni dogovor o najvišjih pasivnih 
medbančnem obrestnih merah je povzročil znižanje realnih 
dogovoru so obrestnih mer v aprilu 1997. Povprečna realna 

se znižale obrestna mera kratkoročnih vlog (31 do 90 dni) 
pasivne... se je na primer znižala od 4,9% leta 1996 na 

3,7% ter obdržala to vrednost do konca leta. 

... kot tudi V skladu z medbančnim dogovorom in 
aktivne priporočilom Agencije za sanacijo bank 

obrestne bankama v sanaciji, so se poleg realnih 
mere. pasivnih znižale tudi aktivne obrestne mere 

bank. Povprečne realne obrestne mere za 
kratkoročna posojila podjetjem so se od 
vrednosti 11,3% januarja 1997 med letom 
postopno zniževale in znašale decembra 9,6%. 
Zelo podobno kot kratkoročne so se znižale 
tudi dolgoročne obrestne mere. Podjetja so na 

primer plačevala dolgoročna posojila za 
osnovna sredstva januarja 1997 po 12,9%, 
decembra pa le še po 11,7% obrestni meri. 

Obrestni razmik kot razlika med povprečno 
nominalno aktivno in nominalno pasivno 
obrestno mero za naložbe/sredstva neban- 
čnega sektorja se je povečal od 8,3 odstotnih 
točk v prvem četrtletju 1997 na 8,4 odstotnih 
točk v zadnjem četrtletju tega leta. Obrestni 
razmik iz realnega dela se je v istem obdobju v 
poslovanju bank z nebančnim sektorjem znižal 
od 5,5 odstotnih točk na 4,9 odstotne točke. 

Operativni stroški na povprečno aktivo so se 
v letu 1997 povečali glede na leto 1996 za 0,1% 
in znašajo 3,7%. 

Kapitalska ustreznost slovenskih bank je v 
povprečju visoka in je konec leta 1996 znašala 
19,7%. Konec junija 1997 je narasla na 20,1% 
zaradi višje rasti jamstvenega kapitala (8,8%) 
od tehtane tvegane aktive (7,0%). Jamstveni 
kapital je 31.12.1996 znašal 179,2 milijard 
tolarjev, kapital pa 198,1 milijard tolarjev. 
30.06.1997 se je jamstveni kapital povečal na 
194,9 milijard tolarjev, kapital pa je znašal 203,7 
milijard tolarjev. 

Povečana 
kapitalska 
ustreznost 
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Tabela 9: Kazalci učinkovitosti poslovanja bank 

v % 
31.12.1996 31.12.1997 

Donos na povprečno aktivo 

Donos na povprečni kapital 

Neto obrestna marža 

Stroški dela/Povprečna aktiva 

Drugi str. poslov./Povprečna aktiva 

1,1 
10,2 

5.6 

1,9 

1.7 

1,1 
10,5 

4,9 

1,9 

1,8 

Vir: Banka Slovenije 

3.3. Kontrola bančnega poslovanja 

13 celovitih in V letu 1997 so kontrolorji Banke Slovenije 
20 delnih opravili 33 pregledov poslovanja bank in 
kontrol v hranilnic, ki so zajeli kontrolo celotnega 

bankah poslovanja (13) ali samo posameznih področij 
(20). V bankah je bilo opravljenih 23 kontrol, 8 v 
hranilnicah, ena kontrola hranilno kreditne 
službe, skupaj z Uradom za zavarovalni 
nadzor pa je bila opravljena tudi kontrola 
poslovanja Slovenske izvozne družbe. 

Celovite kontrole so obsegale predvsem: 

• pregled kreditnega portfelja in portfelja 
vrednostnih papirjev, 

• preverjanje izračuna kapitalske ustreznosti, 
• ustreznost upravljanja s tveganji, 
• ugotavljanje profitabilnosti banke, 
• likvidnost banke in depozitno poslovanje, 
• presojanje primernosti in učinkovitosti 

notranjega kontrolnega sistema, 
• kapitalske naložbe in osnovna sredstva, 
• delovanje službe notranje kontrole in revizije, 
• kontrolo področja informacijske tehnologije itd. 

Pri delnih pregledih je bil poudarek predvsem 
na naslednjih področjih: 

• na kreditnem portfelju gospodarskih družb, 
• na kreditnem portfelju občanov in samostojnih 

podjetnikov, 
• na portfelju vrednostnih papirjev, 
• na pravilnosti izkazovanja računovodskih 

podatkov, 
• na informacijski tehnologiji itd. 

Metodologija za interno ocenjevanje bank za 
potrebe nadzornih institucij je t.i. CAMEL 
metoda, s pomočjo katere se ocenjuje poslo- 
vanje banke po posameznih področjih: kapital, 
aktiva, management, dobičkonosnost in 
likvidnost. S pomočjo ocenjevanja vseh 
omenjenih dejavnikov se na koncu oblikuje 
skupna ocena - rating banke. 

Aprila 1997 je Baselski komite za bančni nadzor 
objavil seznam 25 temeljnih načel učinkovitega 
bančnega nadzora. Namen omenjenih načel je 

prispevati k izboljšanju standardov za nadzor Temeljna 
bank po svetu. Načela vključujejo pogoje za načela 
učinkovit bančni nadzor, licenciranje in lastniško učinkovitega 
strukturo, načela za skrbno in varno poslovanje, bančnega 
metode bančnega nadzora, zahteve po nadzora 
podatkih, pooblastila nadzornikom in med- Baselskega 
narodno dejavnost bank. Septembra 1997 so komiteja za 
bila ta načela revidirana. bančni 

nadzor 
Banka Slovenije je kot nadzorna institucija 
sprejela temeljna načela za učinkovit bančni 
nadzor in jih začela maja 1997 uvajati v 
vsakodnevno prakso. 

4. DRUGE DEJAVNOSTI * 

4.1. Upravljanje mednarodnih denarnih 
rezerv 

Mednarodne denarne rezerve Banke Slovenije 
sestavljajo: 
• tuja gotovina in devizna imetja v tujini, 
• prvovrstni vrednostni papirji tujih izdajateljev, 
• monetarno zlato, 
• rezervna tranša pri Mednarodnem denarnem 

skladu, 
• imetja SDR pri Mednarodnem denarnem 

skladu. 

Devizne rezerve (tuja gotovina, računi v tujini, Povečanje 
tuji vrednostni papirji) Banke Slovenije so se v deviznih 
letu 1997 povečale od 2.279 milijonov ameriških rezerv BS za 
dolarjev na 3.297 milijonov ameriških dolarjev. 10I8 mio 
Del rezerv sestavljajo sredstva, na podlagi u'gD 
katerih ima Banka Slovenije obveznosti do 
domačih sektorjev (vpisani blagajniški zapisi v 
tujem denarju ter devizni računi bank in države 
pri Banki Slovenije) in ki so v letu 1997 porasla 
od 1.278 milijonov dolarjev na 1.779 milijonov 
ameriških dolarjev. Drugi del rezerv so lastna 
sredstva, (za katera Banka Slovenije nima 
deviznih obveznosti), ki so se od začetka do 
konca leta 1997 povečala od 971 milijonov na 
1.459 milijonov ameriških dolarjev. Skupne 
terjatve Banke Slovenije do tujine obsegajo 
poleg uradnih deviznih rezerv in imetij pri MDS 
še nekatera druga imetja, kot je fiduciarni račun 
v Luksemburgu. 
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Pravila Svet Banke Slovenije četrtletno predpisuje 
upravljanja osnovna pravila določanja sestave deviznih 

deviznih rezerv Banke Slovenije. Ta vključujejo valutno 
rezerv BS strukturo, povprečno ročnost deviznih vlog in 

naložb v vrednostne papirje ter izbor bank 
(naložbe so dovoljene le v banke z najvišjimi 

dolgoročnimi ocenami po standardih IBCA). 
Leta 1997 je Banka Slovenije po strategiji Sveta 
Banke povečala delež naložb v vrednostne 
papirje, predvsem državne, in s tem ob 
izboljšani likvidnosti zmanjšala kreditno 
tveganje. 

Tabela 10: Mednarodne denarne rezerve Slovenije in devizne rezerve bančnega sistema (v mio USD) 

BANKA SLOVENIJE BANKE 
Mednarodne denarne rezerve 

Zlato Imetja 
SDR 

Rez.pozicija 
pri MDS 

Devizne 
rezerve 

Skupaj 
Druge 

terjatve 
do tujine 

33J" 
38,8 
38,8 
39.0 
39.1 
39.5 
40.1 
39.6 
40,0 
40.2 
40.6 
40.7 
38,7 

  SKUPAJ 
Devizne DEVIZNE 
rezerve REZERVE 

31.12.1996 
31.01.1997 
28.02.1997 
31.03.1997 
30.04.1997 
31.05.1997 
30.06.1997 
31.07.1997 
31.08.1997 
30.09.1997 
31.10.1997 
30.11.1997 
31.12.1997 

0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,0 

0,1 
0,3 
0,0 
0,0 
0,4 
0,1 
0,1 
0,3 
0,1 
0,1 
0,4 
0,1 
0,1 

18,5 
17.5 
21.7 
25.8 
13.6 
17.7 
17.8 
20.4 
29,0 
17,6 
17,8 
17.5 
27.6 

2.278.7 
2.239,1 
2.431.8 
2.455.8 
2.475.9 
2.681,9 
2.845,0 
2.924.5 
3.089,9 
3.264,0 
3.352,8 
3.341.6 
3.297,0 

2.297.4 
2.256,9 
2.453.5 
2.481.6 
2.489,9 
2.699.7 
2.862,9 
2.945,2 
3.119,0 
3.281,7 
3.371,0 
3.359,2 
3.324,7 

1.851.2 
1.686.7 
1.448,4 
1.477,6 
1.398.8 
1.386.3 
1.325.3 
1.100.4 
1.095,1 
1.059,6 
1.114,6 
1.082.9 
1.007,1 

4.130.0 
3.925,7 
3.880.2 
3.933,4 
3.874,6 
4.068.3 
4.170.3 
4.024,9 
4.185.1 
4.323,6 
4.467.4 
4.424.5 
4.304,1 

Vir: Banka Slovenije. 

Zmanjšanje Na obseg mednarodne likvidnosti Slovenije 
deviznih vpliva Banka Slovenije tudi s predpisanim 

rezerv bank deviznim minimumom, ki ga morajo dosegati 
poslovne banke ter s predpisom usklajevanja 
med obveznostmi in terjatvami bank do tujih 
oseb. Devizne rezerve bank so v letu 1997 
padle s 1.851 milijonov ameriških dolarjev na 
1.007 milijonov ameriških dolarjev (zaradi 
večjega dela naložb bank v tujem denarju v 
blagajniških zapisih BS se devizne rezerve 
bank kažejo kot devizne rezerve BS). Skupne 
devizne rezerve Slovenije (uradne devizne 
rezerve pri Banki Slovenije brez zlata in imetij 
pri MDS ter kontrolirane devizne rezerve bank) 
so konec leta 1997 znašale 4.304 milijonov 
ameriških dolarjev in so se v primerjavi s 
koncem leta 1996 povečale za 4,2%. 

4.2. Posli za Republiko Slovenijo 

Plačini promet s tujino in fiduciarni račun 

Banka Slovenije opravlja po zakonu plačilni 
promet s tujino in druge posle v tujem denarju 
za Republiko Slovenijo. V letu 1997 je opravila 
Banka Slovenije za 821,4 milijonov nemških 
mark nakazil v tujino, plačala za 45,3 milijonov 
nemških mark obveznosti iz naslova akredi- 
tivov in izplačala za 10,1 milijonov nemških 
mark gotovine. Prilivov iz tujine je bilo za 432,6 
milijonov nemških mark, vračil tuje gotovine pa 
za 2,1 milijona. 

Pri tem je bilo proračunskim uporabnikom 
prodanih 62,0 milijonov nemških mark in od 
njih odkupljenih 26,7 milijonov nemških mark. 
Razliko predstavljajo črpana sredstva posojil 
in donacij iz tujine. 

Pri Dresdner Bank Luxemburg je ostal odprt 
fiduciarni račun, na katerega se nakazujejo 
obveznosti po sprorazumih iz Osima in Rima, 
in sicer okvirno 60% celotne obveznosti. V letu 
1997 je bilo na račun vplačanih 5,1 milijona 
ameriških dolarjev; stanje na računu pa znaša 
konec leta skupaj s pripisanimi obrestmi 35,1 
milijona ameriških dolarjev. 

Posli z najetimi tujimi posojili 

Na podlagi Zakona o Banki Slovenije opravlja 
Banka Slovenije za Republiko Slovenijo naloge 
plačilnega agenta. Republika Slovenija je leta 
1997 izdala za financiranje proračuna obve- 
znice v znesku 400 milijonov nemških mark. 
Obveznice so bile prodane junija. V januarju je 
Republika Slovenija črpala preostali del 
sindiciranega posojila v višini 25 milijonov 
nemških mark, najetega decembra leta 1996 
za financiranje proračuna. Republika Slovenija 
je med letom redno odplačevala obveznosti iz 
naslova kreditnih poslov do tujine. Plačila iz 
naslova glavnic, obresti in stroškov so znašala 
skupno 337,9 milijonov ameriških dolarjev. 

24. april 1998 111 poročevalec, št. 28 



Povečanje 
gotovine v 

obtoku 

Posli z vrednotnicami in vrednostnimi 
papirji 

Posli Banke Slovenije za Republiko Slovenijo 
so obsegali pripravo Izdaje, distribucijo in 
hrambo vrednotnic ter tobačnih znamk. Banka 
Slovenije je opravljala te posle na podlagi 
pogodb z Ministrstvom za finance. 

V letu 1997 so bili izdani upravni in sodni kolki v 
skupni vrednosti 2,3 milijarde tolarjev. Kolki so 
bili poslani enotam Agencije Republike Slovenije 
za plačilni promet za prodajo oziroma za 
razdelitev upravnim enotam občin, v skladu z 
odločitvijo Ministrstva za finance. 

Izvajanje strokovnih in tehničnih nalog v zvezi 
s tobačnimi znamkami je zajemalo zagotav- 
ljanje potrebnih količin in ustrezne strukture 
tobačnih znamk v trezorju in za izdajo 
proizvajalcem oziroma uvoznikom tobačnih 
izdelkov. Skupno je bilo izdanih 217.720.000 
kosov različnih tobačnih znamk, ki so bile 
zaščitene pred ponarejanjem. 

Banka Slovenije je v letu 1997 opravljala tudi 
prevzem in obdelavo vnovčenih obveznic, 
oziroma zapadlih kuponov. Skupno je bilo 
obdelanih in kontrolno preštetih 1.412.343 
kuponov RS 01 in 50.235 kuponov RS 02. 

4.3. Gotovinsko poslovanje 

Banka Slovenije je leta 1997 po zakonskih 
pooblastilih zagotavljala nemoteno oskrbo s 
tolarskimi bankovci v državi ter naknadno 
zamenjavo vrednostnih bonov. Sortirni sistem 
tipa DLRS 3260 je omogočil postopno izena- 
čenje kvalitete bankovcev v vseh slovenskih 
regijah ter sprotno uničevanje obrabljenih 
bankovcev, ki se vračajo iz obtoka. 

Skupno je bilo konec leta 1997 v obtoku 84,4 
milijona bankovcev v vrednosti 85,2 milijarde 
tolarjev. Navedena količina predstavlja približno 
43 bankovcev na posameznega državljana 
Slovenije. Količina bankovcev v obtoku se je 
povečala za 13%, vrednost pa za 20%. 
Nominalna vrednost gotovinskega obtoka se 
je povečala predvsem pri bankovcu za 10.000 
tolarjev, količina teh bankovcev se je povečala 
za 47%. V obtoku so zadostne količine vseh 
apoenov, z izjemo bankovca za 200 tolarjev. 
Ker pa je ta bankovec zamenljiv z bankovcem 
po 100 tolarjev, je poslovanje z gotovino kljub 
temu nemoteno. 

Pri enotah Agencije Republike Slovenije za 
plačilni promet v letu 1997 ni bilo nepravilnosti 
v poslovanju z gotovino, saj so vse enote 
spoštovale odobrene blagajniške maksimume. 

V letu 1997 je bilo izročenih v obtok 30 milijonov 
kovancev v nominalnih vrednostih po 5, 2 in 1 
tolar. Skupno s kovanci, ki so bili izročeni v 
obtok od leta 1993, je bilo 31.12.1997 v obtoku 
232 milijonov kosov kovancev, oziroma 
povprečno 117 kovancev na prebivalca. 

Količina kovancev v obtoku se je leta 1997 
povečala za približno 15%, količina na 
posameznika pa je bila v primerjavi s preteklim 
letom večja za 16 kosov. Konec leta 1997 so 
bili kovanci v obtoku vredni 483 milijonov 
tolarjev, kar je 16% povečanje v primerjavi z 
letom 1996. 

Banka Slovenije je leta 1997 izdala priložnostni Izdan 
kovanec ob 250-letnici rojstva Žige Zoisa. Ob priložnostni 
tem dogodku so bili izročeni v prodajo oziroma kovanec 
v obtok zlatniki z nominalno vrednostjo 5.000 
tolarjev, srebrniki po 500 tolarjev in kovanci, 
izdelani iz zlitine CuZnNi, z nominalno 
vrednostjo 5 tolarjev. 

V Banki Slovenije je bilo v letu 1997 pregledanih 
1776 različnih vrst ponaredkov in izdelanih 
ravno toliko ekspertiz za ponaredke, odkrite in 
zasežene na območju Republike Slovenije. 
Najpogosteje se pojavljajo ponaredki nemških Razmeroma 
mark, ameriških dolarjev in italijanskih lir. V istem majhna 
obdobju je bilo tudi več poskusov vnovčevanja vrednost 
tolarskih ponaredkov, izdelanih na barvnih tolarskih 
fotokopirnih strojih. Skupna vrednost zaseženih ponaredkov 
ponaredkov je 45.621.000 tolarjev, kar v 
primerjavi s celotnim obsegom gotovine v 
obtoku ne predstavlja pomembnejše vrednosti. 
Ministrstvo za notranje zadeve je prek 
kriminalistične službe poslalo na pregled 3.788 
ponarejenih bankovcev po 10.000 tolarjev, 
1.545 ponarejenih bankovcev po 5.000 tolarjev 
in 16 ponarejenih bankovcev po 1.000 tolarjev. 
Večina ponarejenih bankovcev je bila po 
uspešnih akcijah kriminalistične službe 
zasežena še pred poskusom vnovčitve. 

4.4. Reforma plačilnih sistemov 

V projektu reforme plačilnih sistemov sodelujejo 
poleg Banke Slovenije še Ministrstvo za fi- 
nance, Agencija za plačilni promet, poslovne 
banke, Združenje bank Slovenije in Statistični 
urad RS. 

Leta 1997 so bili po strategiji migracije v okviru 
projekta preneseni (iz Agencije za plačilni 
promet) v Banko Slovenije računi obvezne 
rezerve bank, hranilnic in HKS. 

Nadaljevalo se je tudi delo v delovnih skupinah 
za sistem bruto poravnav v realnem času 
(BPRč), podsistem kliringa plačil majhnih 
vrednosti, za račune pravnih oseb in bank, za 
račune javnih financ in davkov, za gotovinsko 
poslovanje, statistiko, ustanovitev klirinške hiše 
DOPS in SVVIFT standarde. 

Prenos 
računov 
obvezne 
rezerve bank 
na BS 

Nadaljnje delo 
na projektu... 

Delovna skupina za sistem bruto poravnav v ... na 
realnem času ter oddelek plačilnih sistemov področju 
BS sta pripravila predloge osnovnih doku- bruto 
mentov za izpeljavo sistema BPRČ kot osnove poravnav v 
reformiranemu plačilnemu prometu. Maja je bila realnem času 
sklenjena pogodba o dobavi programske in in .. 
strojne opreme za sistem BPRČ, na podlagi 
katere je bila Banki Slovenije dobavljena 
osnovna verzija programov. Programsko 
opremo so poleg Banke Slovenije testirale še 
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banke, neposredne udeleženke sistema 
BPRČ. Organizirani so bili tudi izobraževalni 
programi za Izvajalce procesa. 

... statistike v Izdelan je bil predlog statističnega spremljanja 
plačilnem plačilnega prometa, ki predvideva uvedbo 
prometu, petmestne oznake vrste posla za vsak prenos 

sredstev v plačilnem prometu. Ta podatek vpiše 
nalogodajalec pri banki iniciatorju, tako da se 

. transakcije statistično zbirajo ob le enkratnem 
šifriranju. Šifranti so osredotočeni predvsem 
na poslovno funkcijo udeležencev (plačnikov 
ter prejemnikov plačil), kar velja tako za 
poslovne odločitve kot tudi za avtomatsko 
knjigovodsko izvrševanje transakcij. Pri tem 
bo statistika stranski produkt plačilnega 
sistema brez dodatnih stroškov za udeležence. 

Določeni so Določeni so bili standardi, ki bodo omogočili 
standardi visoko stopnjo avtomatizacije pri sprejemanju 

plačilnega in posredovanju plačilnih instrukcij ter pri njihovi 
prometa... obdelavi. Izdelana so bila ključna izhodišča pri 

oblikovanju standardov plačilnega prometa, 
definirana je bila enotna referenčna številka 
transakcije in oznaka računa tako nalogo- 
dajalca kot končnega prejemnika plačila. 

... In nov Na področju gotovinskega poslovanja so bili 
koncept na podlagi sprejetega idejnega koncepta 

gotovinskega distribucije gotovine izdelani osnutki pravil za 
prometa, poslovanje depojev bankovcev Banke 

Slovenije in za poslovanje s kovanci. 

4.5. Statistični sistem 

V skladu z nacionalnim programom statističnih 
raziskovanj in zakonom o deviznem poslovanju 
Banka Slovenije zbira in objavlja podatke s 
področja bančnih in denarnih statistik, podatke 
o plačilni bilanci, stanju mednarodnih naložb in 
statistiki obrestnih mer. 

Glavni makroekonomski podatki so objavljeni 
v mesečnem Biltenu, ki je na voljo v tiskani 
obliki in tudi na spletnih straneh Banke 
Slovenije, v angleškem in slovenskem jeziku. 
Banka Slovenije posreduje podatke tudi 
neposredno raznim domačim in tujim upo- 
rabnikom, med njimi predvsem Mednarod- 
nemu denarnemu skladu in Eurostatu. 

Nova Podatki o neposrednih naložbah, ki jih zbira 
statistična Banka Slovenije, so bili v letu 1997 prvič 

publikacija o objavljeni v novi letni statistični publikaciji. Druga 
neposrednih številka te publikacije bo predvidoma na voljo 

naložbah v prvi polovici leta 1998. 

Delo na Poleg zgoraj omenjenih statistik je bilo več 
statistiki pozornosti posvečene tudi vzpostavitvi baze 

finančnega podatkov o širšem finančnem trgu (o nebančnih 
trga... finančnih institucijah in domačem trgu 

vrednostnih papirjev). V pripravi je posebna 
statistična publikacija s tega področja. 

... finančnega Banka Slovenije je v skladu z dogovorom s 
računa Statističnim uradom in Eurosta-tom začela 

Slovenije... sestavljati tudi podatke za finančni račun 
Slovenije. 

V letu 1997 je bil izdelan nov računalniški pro- ... avtomatiza- 
gram, ki omogoča avtomatizirano pripravo cije Biltena 
mesečnega Biltena iz statistične baze podatkov BS... 
ter nov program, ki podpira zbiranje in nadzor 
nad kvaliteto podatkov o plačilnem prometu s 
tujino, kar je eden od virov podatkov za plačilno 
bilanco Slovenije. 

Poleg tega je bila v letu 1997 zasnovana ...in na 
nadgradnja statistične baze, ki naj bi zagotovila Posebnih 
vsem uporabnikom skladnost podatkov, standardih 
preglednost metodologij, pravočasnost objav- razširjanja 
Ijanja in enostaven dostop do javnih statističnih statističnih 
podatkov. Banka Slovenije sodeluje namreč s podatkov 
Statističnim uradom, Ministrstvom za finance MDS 
in Uradom za makroekonomske analize in 
razvoj, v projektu uvajanja posebnih stan- 
dardov objavljanja podatkov Mednarodnega 
denarnega sklada, ki naj bi bili vpeljani do konca 
leta 1998. 

4.6. Mednarodno sodelovanje 

Banka Slovenije je bila tudi v letu 1997 vir Informiranje 
podatkov in informacij mnogim tujim institu- zainteresira- 
cijam in podjetjem, ki želijo vzpostaviti ali pa že nih tujih 
imajo vzpostavljene poslovne odnose s ustanov... 
slovenskimi. Najbolj so iskane informacije o 
poteku reform, o kazalcih ekonomskega 
razvoja in financ ter o predvidenih trendih 
razvoja na teh področjih. Banka Slovenije 
praviloma ne napoveduje ekonomskih in 
finančnih kazalcev, v začetku maja 1997 pa je 
prvič od svoje ustanovitve javno objavila cilje 
denarne politike za tekoče leto. 

Sodelavci Banke so bili povabljeni in so aktivno ...sodelovanje 
sodelovali na številnih mednarodnih ali na 
regionalnih forumih, kolokvijih, okroglih konferencah... 
mizah in konferencah, ki so jih v tujini 
organizirale centralne banke ali druge organi 
zacije in združenja. Sodelovali so tudi v 
pogajanjih Slovenije za članstvo v Organizaciji 
za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), 
kot tudi v delovnih skupinah in delegacijah 
Republike Slovenije v zvezi s pogajanji o 
članstvu v Evropski uniji. Potreba po 
harmonizaciji slovenske zakonodaje z evrop- 
sko oz. na popolnem prevzemu acquis 
communautaire bo tudi v prihodnje narekovala 
Banki takšno aktivno sodelovanje. 

Zelo dobro je v tem letu potekalo v preteklih 
letih vzpostavljeno sodelovanje s centralnimi 
bankami razvitih dežel G 10, Avstgjo in drugimi 
centralnimi bankami po svetu. Z njihovo 
pomočjo in na podlagi njihovih dolgoletnih 
izkušenj uporablja in izboljšuje Banka Slovenije 
centralnobančne funkcije. Bilateralni posveti z 
njihovimi strokovnjaki so vse bolj usmerjeni v 
podrobnosti. Novo področje, na katerem bo 
Banka Slovenije potrebovala nasvete centralnih 
bank iz prve roke, so priprave na Evropsko 
denarno unijo. 

Prvotni predlog Banke za mednarodne Včlanitev v BIS 
poravnave iz Basla (BIS) o razdelitvi 
knjigovodskega imetja in delnic nekdanje 

Priprava na 
vstop v OECD 
in EZ... 

...sodelovanje 
s centralnimi 
bankami... 
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centralne banke SFR Jugoslavije iz julija 1996 
ni dobil soglasja centralnih bank vseh petih 
držav naslednic, niti ni kazalo, da bi se te v 
bližnji prihodnosti same sporazumele o rešitvi. 
Zato je odbor direktorjev BIS 12. maja 1997 
sprejel odločitev o začasni rešitvi članstva 
naslednic centralne banke SFR Jugoslavije v 
BIS. Štirim centralnim bankam držav naslednic 
je izjemoma ponudil v vpis po 10 delnic tretje 
tranše kapitala. Banka Slovenije je takšno 
začasno rešitev sprejela, postala z vpisom 
delnic članica te pomembne mednarodne 
finančne organizacije in se v tej vlogi junija tudi 
prvič udeležila letne skupščine delničarjev v 
Baslu. Banka Slovenije si bo še naprej 
prizadevala za trajno vseobsegajočo rešitev 
nasledstvenega vprašanja, ki zadeva imetje in 
delnice bivše centralne banke SFRJ v BIS. 

Konec leta t997 je znašala kvota Republike 
Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu 
(MDS) 150,5 milijona posebnih pravic črpanja 
(SDR), njena rezervna tranša 12,9 milijona SDR 
(8,55% kvote), alocirane SDR 25,4 milijona in 
imetja Slovenije pri MDS 55.000 SDR. Slovenija • 
razume potrebo po povišanju kvot in podpira 
predlagano povečanje kvot v okviru enajste 
revizije, saj bo le tako zagotovljeno delovanje 
in izvrševanje poslanstva MDS. 

Banka Slovenije je aktivno sodelovala v Sodelovanje 
slovenskem zastopstvu na pogajanjih o na pogajanjih 
nasledstvu bivše SFR Jugoslavije skladno z o nasledstvu 
Daytonskim sporazumom pod okriljem urada SFR 
Visokega predstavnika in pod vodstvom Sira Jugoslavije 
Arthurja VVattsa, posebnega pogajalca za 
sukcesijske zadeve v Bruslju. 

5. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

Pregled odgovornosti Sveta Banke Slovenije 

Zakon o Banki Slovenije (Banka) in statut Banke nalagata Svetu 
Banke Slovenije pripravo računovodskih izkazov za vsako 
obračunsko leto, ki resnično in pošteno prikazujejo finančno stanje 
Banke in presežek ali primanjkljaj v tem obdobju. Pri pripravi 
računovodskih izkazov je Svet Banke Slovenije dolžan: 

• izbrati primerne računovodske usmeritve in jih dosledno 
uporabljati; 

• jih presojati in ocenjevati z vidika utemeljenosti in previdnosti; 

• ugotoviti, ali so bili dosledno uporabljeni veljavni računovodski 
standardi in 

• pripraviti računovodske izkaze skladno z načelom časovne 
neomejenosti poslovanja, razen v primeru, ko ni mogoče izhajati 
iz predpostavke, da bo Banka nadaljevala s poslovanjem. 

Svet Banke Slovenije je odgovoren za primerno ukrepanje za 
zaščito sredstev Banke. 

Revidirali smo v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki 
jih je sprejel International Federation of Accountants. Po teh stan- 
dardih smo bili dolžni načrtovati in izvesti revidiranje tako, da bi si 
pridobili razumno zagotovilo, da računovodski izkazi ne vsebujejo 
pomembnejših napačnih prikazov. V okviru revizije smo preiskali 
dokaze, ki podpirajo zneske in razkritja v računovodskih izkazih. 
Ocenili smo tudi računovodske standarde in pomembnejše 
metode izkazovanja vrednosti v računovodskih izkazih, ki jih je 
uporabilo poslovodstvo, ter ovrednotili razkritja v računovodskih 
izkazih. Prepričani smo, da je opravljena revizija dobra podlaga 
za mnenje o računovodskih izkazih. 

Kot je navedeno v pojasnilu št. 2 k računovodskim izkazom, 
izkaz finančnih tokov ni bil sestavljen, ker po mnenju Sveta Banke 
Slovenije glede na naravo poslovanja centralne banke in njeno 
monetarno politiko, predstavljeno v drugih delih letnega poročila, 
ne bi dal pomembnejših dodatnih informacij. 

Po našem mnenju računovodska izkaza, razen opustitve 
informacij opisanih v prejšnjem odstavku, v vseh pogledih po- 
dajata resnično in pošteno sliko finančnega stanja Banke na dan 
31.12.1997 in izidov njenega poslovanja v letu, ki se je končalo z 
navedenim datumom, v skladu z mednarodnimi računovodskimi 
standardi in slovensko zakonodajo. 

Poročilo pooblaščenega revizorja 

Svetu Banke Slovenije 

Revidirali smo bilanco stanja Banke Slovenije ("Banka") z dne 
31.12.1997 in z njo povezan izkaz uspeha, prikazana na straneh 
53 do 64 ("računovodski izkazi"). Za navedena računovodska 
izkaza je odgovoren Svet Banke Slovenije. Naša odgovornost je, 
da izrazimo mnenje o navedenih računovodskih izkazih. 
Računovodska izkaza za leto 1996 je revidirala revizijska družba 
KPMG London. Njihovo revizijsko poročilo z dne 10.4.1997 je bilo 
dano brez pridržka razen glede izkaza finančnih tokov, ki ni bil 
prezentiran. 

Priče VVaterhouse AG 
A. Schonenberger 
Pooblaščena revizorja 

Zurich, 24. marca 1998 

G. Andermatt 
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Izkaz uspeha 

za obdobje od 1. januarja do 31. decembra (v tisočih tolarjev) 

Pojasnila 1997 1996 

Prihodki poslovanja: 
Prihodki od finančnih sredstev 
Neto tečajne razlike 
Skupni prihodki od finančnih sredstev 
Odhodki od servisiranih obveznosti 
Čisti prihodek od finančnih sredstev 
Ostali prihodki 
Skupni prihodki poslovanja 
Stroški poslovanja 
Popravki vrednosti in rezervacije 

Presežek prihodkov nad odhodki 
Razdelitev presežka: 
Prenos v splošne rezerve 
Črpanje splošnih rezerv 
Prenos v rezerve za tečajne razlike 
Skupni prenos v rezerve 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 
Skupna razdelitev 

4 
5 

6 

7 

12 

19.475.274 
,16.797.269 
36.272.543 
17.726.605 
18.545.938 

381.215 
18.927.152 
3.346.753 

718.260 
14.862.139 

1.935.130 
16.797.269 
14.862.139 

14.862.139 

14.941.300 
8.131.032 

23.072.332 
9.310.312 

13.762.020 
510.546 

14.272.566 
2.328.031 

578.628 
11.365.907 

2.311.981 

8.131.031 
10.443.012 

922.895 
11.365.907 

Bilanca stanja 

na dan 31. decembra (v tisočih tolarjev) 

Pojasnila 1997 1996 

Aktiva 
Finančna sredstva 
Osnovna sredstva 
Skupna aktiva 
Pasiva 
Servisirane obveznosti 
Bankovci v obtoku 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 
Skupne obveznosti 
Rezerve 
Skupna pasiva 

10 
11 

12 

593.440.585 
2.071.656 

595.512.242 

457.733.748 
85.652.534 

543.386.282 
52.125.959 

595.512.242 

361.495.681 
1.657.393 

363.153.074 

253.577.666 
71.440.570 

922.895 
325.941.131 

37.211.943 
363.153.074 

Pojasnila na straneh 54 do 64 so sestavni del računovodskih 
izkazov. 

Računovodske izkaze je dne 24. marca 1998 potrdil Svet Banke 
Slovenije. V Imenu Banke Slovenije jih je podpisal: 

Dr. France Arhar 
Predsednik Sveta Banke in 
guverner Banke Slovenije 

V skladu z 82. členom Zakona o Banki Slovenije mora 

računovodske izkaze Banke Slovenije potrditi Državni zbor 
Republike Slovenije. 

Pojasnila k računovodskim izkazom 

1 Ustanovitev 

Banka Slovenije (Banka) je centralna banka Republike Slovenije. 
Ustanovljena je bila z Zakonom o Banki Slovenije z dne 25. junija 
1991. Banka je neodvisna institucija in samostojna pravna oseba. 
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Republika Slovenija jamči za obveznosti Banke. Njeno delovanje 
nadzira Državni zbor. Banka je odgovorna za stabilnost domače 
valute in za likvidnost baročnega sistema. 

2 Računovodski standardi in načela 

Ti računovodski izkazi so bili pripravljeni skladno z ustreznimi 
Mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS), ki jih je sprejel 
Mednarodni odbor za računovodske standarde, z upoštevanjem 
načela izvirne vrednosti, razen v primerih, ki so navedeni v 
nadaljevanju. Te standarde je kot pravno podlago sprejel Svet 
Banke Slovenije na 90. seji dne 9. maja 1995. 

Banka Slovenije ne prikazuje izkaza denarnih tokov, ker je Svet 
Banke Slovenije mnenja, da glede na posebnosti poslovanja 
centralne banke in njeno monetarno politiko, predstavljeno v drugih 
delih letnega poročila, omenjeni izkaz ne bi zagotavljal 
pomembnejših dodatnih informacij. Osnovna zakonska obveznost 
Banke je skrb za stabilnost domače valute in splošno likvidnost 
plačevanja v državi in do tujine. Da bi uresničevala te naloge, 
uravnava centralna banka količino denarja v obtoku in skrbi za 
splošno likvidnost bank in hranilnic ter za splošno likvidnost v 
plačilih do tujine. Podrobnejši opis ciljev in nalog denarne politike, 
obrestnih mer in uporabljenih instrumentov denarne politike je 
podan v predhodnem delu letnega poročila. Torej je Svet Banke 
mnenja, da je za uresničevanje zgoraj navedenih ciljev 
pomembnejše uravnavanje in izkazovanje gibanj centralno 
bančnega denarja. 

3 Posebne računovodske usmeritve 

Priznavanje prihodkov 

Prihodki od obresti so knjiženi le v obsegu, ki se nanaša na 
tekoče poslovno leto, razen prihodkov od obresti, katerih plačilo 
je dvomljivo. Obrestni prihodki od dvomljivih terjatev so knjiženi 
kot popravek vrednosti v bilanci banke. Omenjeni popravek 
zmanjšuje izkazano stanje terjatev od obresti. Popravki vrednosti 
za terjatve od obresti, ki so ocenjene za neizterljive, so izknjiženi 
Iz bilance banke. \ 

Prihodki iz naslova provizij izvirajo predvsem iz storitev v plačilnem 
prometu, nadzorne in regulatprske funkcije ter iz storitev 
distribucije vrednotnic za račun države. 

Tuje valute 

Finančna sredstva in obveznosti v tujih valutah so bila preračunana 
v tolarje (SIT) po srednjih tečajih Banke Slovenije na dan bilance 
stanja. Transakcije v tujih valutah so bile preračunane v SIT po 
tečajih, veljavnih na dan obračuna. 

Tržni vrednostni papirji 

Naložbe Banke v tržne vrednostne papirje so del njenega 
upravljanja z mednarodnimi rezervami. Tržni vrednostni papirji so 
izkazani po amortizirani nakupni ali tržni vrednosti, glede na to, 
katera je nižja. 

Blagajniški zapisi z nakupnim bonom 

Obresti in popust iz nakupnih bonov pri blagajniških zapisih z 
nakupnim bonom, ki sta vključena v servisirane obveznosti, sta 
amortizirana preko celotnega obdobja vpisanih blagajniških 
zapisov in kakršnegakoli z njimi povezanega financiranja, in sicer 
proporcionalno z vrednostjo s tem povezane zadolžitve. Prihodnji 
potencialni strošek popusta, ki izhaja iz nevnovčenih kuponov 
prodanih blagajniških zapisov, je ocenjen in amortizirani del, ki se 
nanaša na tekoče leto, je izkazan na računih odhodkov in 
obveznosti. Zneski so preračunani v prihodnjih obdobjih glede na 
dejansko vrednost in uporabo nakupnih bonov. 

Izvedeni finančni instrumenti 

Banka ne uporablja izvedenih finančnih instrumentov, razen poslov 
valutne zamenjave (začasni nakup deviz) z domačimi bankami 
za izvajanje denarne politike in upravljanje s posojili bankam. 
Zneski, ki se nanašajo na začasni odkup deviz, se v bilanci 
stanja ne izkazujejo do dneva poravnave. 

Bankovci v obtoku 

Bankovci, ki jih izdaja Banka, predstavljajo zanjo obveznost v 
korist imetnika in so priznani kot obveznost po nominalni vrednosti. 

Nepremičnine 

Naložbe v zgradbe, ki se nahajajo v Avstriji, so prikazane po 
pošteni vrednosti in niso amortizirane. Usmeritev Banke je pridobiti 
oceno zunanjih strokovnjakov in ovrednotenje teh naložb vsakih 
pet let. Vse druge nepremičnine so prikazane po nabavni ceni, 
zmanjšani za amortizacijo, razen zemljišča, ki se ne amortizira. 
Revalorizacija zgradb se prenaša neposredno v rezerve. 

Amortizacija se obračunava linearno, tako da se odpisuje nabavna 
vrednost sredstev skozi leta njene ocenjene življenske dobe po 
naslednjih letnih odstotnih stopnjah: 

Stavbe 1,3 
Računalniki in druga oprema 10-33 

Dobiček oziroma izguba pri prodaji osnovnih sredstev sta 
določena kot razlika med izkupičkom pri prodaji in neodpisano 
vrednostjo sredstva ter se evidentirata kot prihodek oziroma 
odhodek v izkazu uspeha. 

Obdavčitev 

' 'Banka ni zavezana plačilu davka na dobiček v Sloveniji. 

Rezerve 

V skladu z Zakonom o Banki Slovenije se neto pozitivne tečajne 
razlike prenašajo v rezerve za tečajne razlike in se ne smejo 
deliti. Ostanek presežka, zmanjšan za sredstva za splošne 
rezerve, je prihodek Proračuna Republike Slovenije. Izguba se 
krije iz splošnih rezerv Banke, v primeru njihove nezadostne 
višine naj bi izgubo pokril Proračun Republike Slovenije. 

Spremembe v računovodskih usmeritvah 

Glede na predhodno leto ni bilo v računovodskih usmeritvah 
nobenih sprememb. 
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Prihodki od finančnih sredstev 

1997 
tisoč SIT 

1996 
tisoč SIT 

Prihodki od sredstev v tuji valuti 
Obresti od vpoglednih in vezanih vlog 
Neto prihodki od tržnih vrednostnih papirjev 
Obresti od vlog pri MDS 
Neto tečajne razlike 
Skupaj 

13.406.427 
4.199.909 

38.792 
16.797.269 
34.442.396 

9.120.878 
1.861.740 

31.056 
8.131.032 

19.144.706 

Prihodki od sredstev v tolarjih 
Obresti od posojil bankam 
Obresti od posojil Republiki Sloveniji 
Skupaj 

1.829.888 
259 

1.830.147 

3.927.626 
0 

3.927.626 

Skupaj prihodki od finančnih sredstev 36.272.543 23.072.332 

Neto prihodke od tržnih vrednostnih papirjev sestavljajo: 

1997 
tisoč SIT 

1996 
tisoč SIT 

Obrestni prihodki 
Neto dobiček pri prodaji vrednostnih papirjev 
Neto izguba pri prodaji vrednostnih papirjev 
Odhodki vrednotenja 
Neto prihodki od tržnih vrednostnih papirjev 

5.696.788 

209.976 
1.286.903 
4.199.909 

2.017.000 
155.356 

310.616 
1.861.740 

8(U 
ido bo avli 

3»fiBd e:n 

Odhodki od servisiranih obveznosti 

Odhodki od obveznosti v tuji valuti 
Obresti od vpoglednih vlog 
Obresti od blagajniških zapisov Banke Slovenije 
Skupaj 

Odhodki od obveznosti v tolarjih 
Obresti od vpoglednih vlog 
Obresti od blagajniških zapisov Republike Slovenije 
Obresti od blagajniških zapisov Banke Slovenije 
Skupaj 

Skupni odhodki od servisiranih obveznosti 

1997 
tisoč SIT 

1996 
tisoč SIT 

481.289 
11.132.978 
11.614.267 

1.003.808 
6.721.002 
7.724.810 

253.206 
5.536.364 

322.768 
6.112.338 

208.035 
749.952 
627.515 

1.585.502 

17.726.605 9.310.312 
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6 Ostali prihodki 

1997 1996 
tisoč SIT tisoč SIT 

Provizije 191.544 280.163 
Ostalo 189.671 230.383 

Skupaj 381.215 510.546 

7 Stroški poslovanja 

1997 1996 
tisoč SIT tisoč SIT 

Stroški dela 1.575.259 1.372.195 
Provizije za bančne storitve 676.430 147.182 
Materialni stroški 931.008 723.538 
Stroški tiskanja denarja 56.062 1.914 
Ostalo 107.994 83.202 

Skupaj 3.346.753 2.328.031 

8 Finančna sredstva ■A 6(11U: '■ : 
Pf.r " £v. 
' >11 

irnirj! 1997 
Obdobja sprememb obrestnih mer 

Do 3 mesece 3 do 12 mesecev Nad 1 leto Skupaj 

1996 

Skupaj 
v tisočih SIT 

Finančna sredstva v tuji valuti 
Gotovina in vloge 
Tržni vrednostni papirji 
Terjatve do proračuna 
Republike Slovenije 
Mednarodni denarni sklad 
Obračunane obresti in ostalo 
Skupaj 

350.314.874 
35.064.014 

2.951.443 
3.749.572 

392.079.904 

24.544.726 
64.429.858 

676.163 

1.301.977 
90.952.724 

82.719.367 

5.806.391 

2.721.611 
91.247.370 

374.859.599 
182.213.240 

6.482.555 
2.951.443 
7.773.160 

574.279.997 

270.848.400 
53.385.891 

6.403.986 
2.637.980 
3.022.513 

336.298.770 

Finančna sredstva v tolarjih 
Terjatev do Sklada Republike 
Slovenije za sukcesijo 
Posojila bankam 
Obračunane obresti in ostalo 
Skupaj 

9.853.502 
171.526 

10.025.029 

95.665 
21.684 

117.350 

8.649.807 
191.276 
177.126 

9.018.209 

8.649.807 
10.140.444 

370.337 
19.160.588 

8.649.807 
16.220.019 

327.085 
25.196.911 

Celotna finančna sredstva 402.104.932 91.070.074 100.265.579 593.440.585 361.495.681 
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Povprečne efektivne obrestne mere na finančna sredstva: 

 1997  1996 
  Obdobja sprememb obrestnih mer 

Do 3 mesece 3 do 12 mesecev Nad 1 leto Skupaj Skupaj 
 v%  
Finančna sredstva v tuji valuti 
Gotovina in vloge 3,85 3,75 - 3,84 3,76 
Tržni vrednostni papirji 4,58 4,22 4,49 4,41 4,18 
Terjatve do proračuna 
Republike Slovenije - - - - 
Mednarodni denarni sklad 1,88 - - 1,88 1,35 
Finančna sredstva v tolarjih 
Terjatev do Sklada Republike 
Slovenije za sukcesijo ..... 
Posojila bankam 14,10 15,33 10,00 14,07 10,78 

Vloge pri bankah in posojila bankam so izkazana v višini glavnice, 
zmanjšane za popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev 
(1997:579 mio tolarjev; 1996:579 mio tolarjev). Obresti so plačljive 
ob zapadlosti. Pri tržnih vrednostnih papirjih se obresti večinoma 
izplačujejo polletno. 

Knjižno vrednost sredstev pri Mednarodnem denarnem skladu 
izkazujeta rezervna tranša in imetja posebnih pravic črpanja 
(SDR). Obresti so izplačljive četrtletno. 

Terjatve do proračuna Republike Slovenije so izkazane v knjižni 
vrednosti glavnice in so pretežno financirane z dodeljenimi 
SDR-i. Obresti, obračunane po tej obveznosti, so zaračunane 
neposredno Republiki Sloveniji. 
Sklad Republike Slovenije za sukcesijo je bil ustanovljen v februarju 
leta 1993 (Ur.l.RS, št.10/93) kot posrednik v procesu delitve 
premoženja in obveznosti nekdanje Jugoslavije. V omenjeni sklad 
so bile prenesene vse terjatve in obveznosti do bivše Narodne 
Banke Jugoslavije. Na enak način je bila v Sklad Republike 
Slovenije za sukcesijo prenesena terjatev iz naslova denarne 
osamosvojitve Slovenije, v višini 8.650 milijonov tolarjev.Ta znesek 
bo plačan po poravnavi med Republiko Slovenijo in drugimi 
državami iz nekdanje SFRJ. Terjatev se ne obrestuje in nima 
določenega dneva zapadlosti, zato je poštena vrednost terjatve 
nižja od knjižne vrednosti. Zaradi negotovosti v zvezi z rokom 

plačila ocena poštene vrednosti terjatve ni bila izdelana. Ne glede 
na to Svet Banke meni, da knjižna vrednost ustrezno izkazuje 
vrednost, ki bo plačana. 

Svet Banke meni, da se poštena vrednost finančnih sredstev, 
razen zgoraj navedenega, ne razlikuje bistveno od knjižne 
vrednosti. 

Prikazane obrestne mere predstavljajo povprečne obrestne mere 
na koncu obračunskega obdobja. 

Valutna koncentracija in analiza ročnosti 

Pri izvajanju funkcij centralne banke, predvsem pri vodenju 
denarne politike in upravljanju z deviznimi rezervami, prihaja do 
koncentracije valut pri finančnih sredstvih. Koncentracije izvirajo 
iz valutne in poslovne izpostavljenosti Banke. 

Osnovne smernice upravljanja z mednarodnimi rezervami Banke 
določa in četrtletno revidira Svet Banke Slovenije; smernice 
predpisujejo valutno strukturo, povprečno ročnost vlog in naložb 
v tuji valuti, kot tudi izbiro tujih bank. 

Koncentracije tveganja glede na valuto in glede na poslovni odnos 
so na dan 31. decembra 1997 sledeče: 

SIT DEM USD Ostalo Skupaj 
% % % % % 

Državno tveganje 1,51 19,37 8,00 5,26 34,14 
Domače banke 3,15 ... 3,15 
Tuje banke - 43,83 15,89 2,99 62,71 

31. december 1997 4,66 63,20 23,89 8,25 100,00 

31. december 1996 6,97 60,20 22,77 10,06 100,00 
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Finančna sredstva na dan 31. decembra 1997, analizirana v 
valutah, bodo dospela v naslednjih obdobjih (v tisoč SIT): 

SIT DEM USD Ostalo Skupaj 
Do 1 meseca 17.853.814 95.025.669 61.069.960 8.610.636 182.560.080 
1 do 3 mesece 88.525 160.727.692 47.636.993 7.478.515 215.931.725 
3 do 12 mesecev 117.350 70.935.185 19.341.375 676.163 91.070.074 
1 leto in več 9.597.151 48.359.526 13.733.451 32.188.579 103.878.707 

31. december 1997 27.656.839 375.048.073 141.781.780 48.953.894 593.440.585 

31. december 1996 25.196.911 217.638.190 82.323.772 36.336.808 361.495.681 

Koncentracija kreditnega tveganja 

Vsi tržni vrednostni papirji so obrestonosne obveznice. Vsi tržni 
vrednostni papirji in depoziti so naloženi pri tujih bankah. 

Vse tuje banke, kamor Banka plasira sredstva, imajo najmanj 
AA- boniteto, dodeljeno od Fitch IBCA. Maksimalno izpostavljenost 
kreditnemu tveganju na dan 31. decembra 1997 v primeru, da 

dolžniki ne bi mogli izpolniti svojih obveznosti, predstavlja znesek, 
prikazan v računovodskih izkazih kot finančna sredstva. 
Izpostavljenost državnemu tveganju vključuje države OECD, 
Republiko Slovenijo in Sklad za sukcesijo Republike Slovenije. 
Posojila domačim bankam so zavarovana z zastavo vrednostnih 
papirjev. Svet Banke Slovenije meni, da ni pomembnejše 
koncentracije kreditnega tveganja. 

9 Osnovna sredstva 

ZemjiSča in 
zgradbe 
tisoč SIT 

Računalniki in 
oprema 

tisoč SIT 

Skupaj 

tisoč SIT 

Nabavna ali ocenjena vrednost: 
1. januar 1996 
Nabave 
Prodaje 
1. januar 1997 
Nabave 
Prodaje 
31. december 1997 

Amortizacija 
1. januar 1996 
Prodaje 
Strošek amortizacije 
1. januar 1997 
Prodaje 
Strošek amortizacije 
31. december 1997 

Neodpisana vrednost: 
31. december 1997 
31. december 1996 

1.423.083 
188.695 

-3.015 
1.608.763 

204.386 
-26.367 

1.786.782 

501.223 
-2.708 
18.132 

516.647 
-8.973 
14.011 

521.685 

1.265.097 
1.092.116 

990.629 
284.109 

-119.846 
1.154.892 

469.536 
-21.605 

1.602.823 

522.877 
-100.735 

167.473 
589.615 
-20.291 
226.939 
796.263 

806.560 
565.277 

2.413.712 
472.804 

-122.861 
2.763.655 

673.922 
-47.972 

3.389.605 

1.024.100 
-103.443 

185.605 
1.106.262 

-29.263 
240.950 

1.317.949 

2.071.656 
1.657.393 
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V stanje zemljišč iri zgradb na dan 31. decembra 1997 in 1996 so 
vključene tudi naložbe v nepremičnine v Republiki Avstriji v višini 
500 milijonov tolarjev. Ta imetja so vrednotena na osnovi ocene 
nepremičninske agencije, izdelane v letu 1995 in ki jo je sprejel 

10 Servisirane obveznosti 

Svet Banke Slovenije. Osnova za vrednotenje so metoda 
pričakovanih dohodkov od najemnin in tekoče cene nepremičnin 
v soseskah stavb. 

 1997  
Obdobja sprememb obrestnih mer 

1996 

Do 3 mesece 3 do 12 mesecev Nad 1 leto Skupaj 
v tisočih SIT 

Skupaj 

Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne vloge 
Dodeljeni SDR-I 
Mednarodni denarni sklad in 
druge MFO 
Blagajniški zapisi Banke 
Obračunane obresti in 
ostala pasiva 
Skupaj 

12.693.522 
5.804.986 

227.696.834 

39.601 
246.234.943 

77 
64.166.068 

655 
64.166.800 

39.901 

39.901 

12.693.522 
5.804.986 

39.978 
291.862.902 

40.256 
310.441.644 

19.751.613 
5.173.675 

222.384 
163.288.484 

113.272 
188.549.428 

Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 57.258.570 
Blagajniški zapisi Banke 36.887.902 
Vloge proračuna Republike 
Slovenije 11.278.732 
Obračunane obresti in 
ostala pasiva 970.018 
Skupaj 106.395.221 

38.786.319 

530.681 
39.317.000 

1.579.884 
1.579.884 

57.258.570 
75.674.220 

11.278.732 

3.080.583 
147.292.104 

44.740.454 
16.299.115 

3.324.647 

664.022 
65.028.238 

Celotne servisirane obveznosti 352.630.164 103.483.799 1.619.785 457.733.748 253.577.666 

Povprečne efektivne obrestne mere na servisirane obveznosti: 

 1997  1996 
Obdobja sprememb obrestnih mer 

Do 3 mesece 3 do 12 mesecev Nad 1 leto Skupaj Skupaj 
  % 
Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne vloge 4,80 - - 4,80 4,40 
Dodeljeni SDR-i - 
Mednarodni denarni sklad in 
druge MFO .... 3 70 
Blagajniški zapisi Banke 4,55 4,08 - 4,45 4,46 

Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 0,49 
Blagajniški zapisi Banke 11,61 
Vloge proračuna Republike 
Slovenije 3,08 

Prikazane obrestne mere predstavljajo povprečne obrestne mere 
ob koncu obračunskega obdobja. 

0,49 0,50 
12,77 - 12,20 9,19 

3,08 1,00 
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Obrestna mera za obveznosti iz naslova dodeljenih SDR-ov je plačuje, se neposredno zaračunajo Republiki Sloveniji, in tako je 
na bilančni dan znašala 4,19% (1996: 3,91). Obresti, ki jih Banka efektivna obrestna mera enaka nič. 

Blagajniški zapisi Banke Slovenije 

1997 
tisoč SIT 

1996 
tisoč SIT 

Blagajniški zapisi v tujem denarju 
Tolarski blagajniški zapisi 
Blagajniški zapisi z nakupnim bonom 
Dvodelni blagajniški zapisi 

291.836.953 
58.387.691 
17.259.789 

52.689 

162.911.996 
6.921.116 
8.952.904 

801.583 

Skupaj blagajniški zapisi 367.537.122 179.587.599 

Tolarski blagajniški zapisi so izdani z dospelostjo od dva do 
dvestosedemdeset dni. Blagajniški zapisi v tujem denarju so izdani 
z diskontom v ameriških dolarjih ali nemških markah z dospelostjo 
od dva do dvanajst mesecev. Dvodelni blagajniški zapisi so kratko- 
ročni vrednostni papirji na prinosnika, ki vključujejo tolarski in 
devizni del. Vpisujejo se v tolarjih z diskontom, izplačujejo pa v 
tolarjih in nemških markah. Blagajniški zapisi z nakupnim bonom 
so kratkoročni vrednostni papirji na prinosnika, izdani v tolarjih. 
Nakupni boni, ki so del blagajniškega zapisa, omogočajo imetniku 

nakup novega blagajniškega zapisa z nakupnim bonom (brez 
dodanih nakupnih bonov) s popustom ali blagajniškega zapisa v 
tujem denarju s popustom. 

Valutna koncentracija in analiza ročnosti 

Servisirane obveznosti na dan 31. decembra 1997, analizirane v 
valutah, bodo dospele v naslednjih obdobjih (v tisoč SIT): 

SIT DEM USD Ostalo Skupaj 
do 1 meseca 
1 do 3 mesecev 
3 do 12 mesecev 
1 leto in več 

99.437.919 
6.822.010 

39.452.292 
1.579.884 

83.844.668 
114.101.825 
50.935.211 

25.204.618 
15.822.809 
13.230.856 

38.573 

1.456.693 

77 
5.806.314 

209.943.898 
136.746.643 
103.618.436 

7.424.771 

31. december 1997 147.292.104 248.881.704 54.296.856 7.263.084 457.733.748 

31. december 1996 65.028.238 144.948.792 34.136.256 9.464.380 253.577.666 

11 Bankovci v obtoku 

Vrednost bankovcev v obtoku po apoenih: 

1997 1996 
tisoč SIT tisoč SIT 

SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
Skupaj 
Tolarski kuponi 

10 
20 
50 

100 
200 
500 

1.000 
5.000 
10.000 

240.023 
240.762 
371.772 

1.276.551 
623.498 

1.429.500 
11.959.871 
32.877.515 
36.225.710 
85.245.202 

407.332 

210.445 
207.610 
334.148 
967.419 
809.348 

1.323.055 
11.217.023 
31.246.735 
24.714.370 
71.030.153 

410.417 

Skupaj 85.652.534 71.440.570 
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12 Rezerve 

Stanje 1. januar 
Povečanje sklada skupne porabe 
Prenos v rezerve za tečajne razlike 
Prenos v splošne rezerve 
Črpanje splošnih rezerv 
Stanje 31. december 

Sestava rezerv: 
Splošne rezerve 
Sklad skupne porabe 
Valorizacijske rezerve 
Rezerve za tečajne razlike 

1997 
tisoč SIT 

1996 
tisoč SIT 

37.211.943 
51.877 

16.797.269 

1.935.130 
52.125.959 

26 

8 
2 

37 

3.615.749 
529.975 
500.000 

47.480.235 30 

Skupaj rezerve 

Splošne rezerve so oblikovane v zvezi z gospodarskimi in drugimi 
tveganji, ki so neločljivo povezana z izpolnjevanjem odgovornosti 
Banke Slovenije in sestavo njene finančne aktive. Njihovo črpanje 
se navezuje na relativno visoke stroške uporabe instrumentov 
denarne politike v letu 1997; zanje je bilo v letu 1996 izvedeno 
povečanje splošnih rezerv iz razdelitve presežka prihodkov nad 
odhodki. 

.726.532 
42.399 

.131.032 

.311.980 

.211.943 

.550.879 
478.098 
500.000 
.682.966 

52.125.959 37.211.943 

Rezerve za tečajne razlike se nanašajo na akumulirane neto 
tečajne razlike, ki se po Zakonu o Banki Slovenije lahko porabijo 
le za pokrivanje negativnih tečajnih razlik in niso namenjene delitvi. 

Sklad skupne porabe je bil ustanovljen za zagotovljanje 
družbenega standarda delavcev Banke. Sredstva sklada so 
vključena v bilanco Banke. Vse spremembe v teh sredstvih se 
obračunavajo v okviru za te namene oblikovanih rezerv. 

13 Obveznosti in zunajbilančni instrumenti 

Akreditivi 

Skupni znesek odprtih akreditivov na bilančni dan znaša: 

1997 
tisoč SIT 

1996 
tisoč SIT 

Devizni akreditivi 3.909.277 8.047.554 

Začasni nakup deviz 

Banka je z domačimi bankami sklenila posle valutne zamenjave, 
kar bo imelo za posledico prodajo nemških mark za tolarje v letu 

1998 v skupni nominalni vrednosti 8,5 milijarde tolarjev. Dospelost 
odprtih pogodb začasnega nakupa deviz na dan 31. decembra 
1997 je v okviru enega meseca. Prejeti zneski iz valutne 
zamenjave bodo naslednji: 

1997 
tisoč SIT 

1996 
tisoč SIT 

Zneski iz začasnega nakupa DEM 8.496.251 

Zaradi kratkoročne narave teh transakcij poštena vrednost 
bistveno ne odstopa. 
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Blagajniški zapisi z nakupnim bonom 

Banka je v letu 1997 izdala 63 milijard blagajniških zapisov s 
425.776 pripojenimi nakupnimi boni. Vsak blagajniški zapis ima 
največ 5 pripojenih delov nakupnih bonov. Nakupni boni so 
pogodbena obveznost Banke, da proda blagajniške zapise, 
denominirane v tolarjih, nemških markah ali ameriških dolarjih z 
rokom dospelosti od 1B0 do 360 dni z dodatnim popustom, ki 
temelji na vrednosti nakupnega bona. Banka izračunava vrednost 
dela nakupnega bona mesečno in predstavlja razliko med 
doseženo in načrtovano inflacijo za dodatni popust pri tolarskih 
blagajniških zapisih. Dodatni popust pri blagajniških zapisih, 
nominiranih v nemških markah in ameriških dolarjih, je izračunan 
kot razlika med načrtovano inflacijo in doseženo spremembo 
tečaja navedenih tujih valut. Dospelost nakupnih bonov je dvanajst 
mesecev od dneva izdaje. Na dan 31. decembra 1997 je bilo v 

obtoku 295.831 neizkoriščenih delov nakupnih bonov. Prihodnji 
potencialni strošek popusta teh delov nakupnih bonov je bil 
ocenjen in amortiziran čez celotno obdobje, ko so v obtoku 
blagajniški zapisi z nakupnim bonom in novoizdani blagajniški 
zapisi (vpisani s popustom z uveljavljanjem delov nakupnih bonov). 
Rezervacija popusta, ocenjena za dele nakupnih bonov v obtoku 
na dan 31. decembra 1997, je izkazana kot obveznost in kot 
odhodek. Zneski so izračunani za prihodnje obdobje glede na 
pričakovano vrednost in uporabo nakupnih bonov. 

Druge potencialne obveznosti 

Ostajajo ali so možni določeni zahtevki do Banke, ki so v postopku 
ali se usklajujejo in niso poravnani. Svet Banke je mnenja, da so 
za te namene oblikovane zadostne rezervacije. 

6. PRILOGE 

6.1. Zakonski status in naloge 

Slovenska centralna banka, Banka Slovenije, 
je bila ustanovljena 25. junija 1991 z Zakonom 
o Banki Slovenije na podlagi ustavnega zakona 
za izvedbo Temeljne ustavne listine o samo- 
stojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. 
Ob uvedbi slovenske valute, tolarja, 8. oktobra 
1991, je prevzela Banka Slovenije vse funkcije 
denarne oblasti. 

Banka 152. člen Ustave Republike Slovenije zagotavlja 
Slovenije je Banki Slovenije samostojnost in neposredno 

po ustavi odgovornost Državnemu zboru, 
samostojna in 

odgovorna Po zakonu sta organa Banke Slovenije Svet 
Državnemu Banke Slovenije in guverner Banke. Svet Banke 
zboru RS... Slovenije sestavlja enajst članov: guverner kot 

njegov predsednik, namestnik guvernerja, trije 
viceguvernerji in šest neodvisnih strokovnjakov. 
Guvernerja in šest članov iz vrst neodvisnih 
strokovnjakov imenuje Državni zbor na predlog 
predsednika republike. Namestnika guvernerja 
in tri viceguvernerje pa imenuje Državni zbor 
na predlog guvernerja. Mandat vseh članov 
Sveta traja šest let. Svet sprejema svoje 
odločitve z dvotretjinsko večino. 

... ter skrbi za Banka Slovenije skrbi v skladu z zakonom 
stabilnost predvsem za stabilnost valute in za splošno 
slovenske likvidnost plačevanja v državi in do tujine. V ta 

valute in namen Banka Slovenije: 
splošno . uravnava količino denarja v obtoku, 

likvidnost . skrbi za splošno likvidnost bank in hranilnic 
plačevanja v ter plačil do tujine, 
državi in do - kontrolira banke in hranilnice, 

tujine. . izdaja bankovce in daje bankovce in kovance 
v obtok, 

- predpisuje informacijski sistem za opravljanje 
svojih funkcij, 

- predpisuje pravila za izvajanje jamstva za 
vloge občanov in 

- opravlja določene posle za Republiko 
Slovenijo. 

. Poleg tega so Banki Sloveniji zaupane še 
določene naloge in pristojnosti po Zakonu o 
bankah in hranilnicah, po Zakonu o deviznem 
poslovanju, po Zakonu o kreditnih poslih s tujino 
ter po Zakonu o predsanaciji, sanaciji, stečaju 
in likvidaciji bank in hranilnic. 

Banka Slovenije je pri odločanju o denarni poli- 
tiki in njenem izvajanju ter pri uresničevanju 
drugih nalog in pooblastil neodvisna. Svet Banke 
Slovenije in guverner sta za uresničevanje 
nalog Banke Slovenije odgovorna Državnemu 
zboru. Banka Slovenije Državnemu zboru 
poroča o svojem delu, Državni zbor pa potrjuje 
finančni načrt in letni obračun Banke Slovenije. 

Posojila Banke Slovenije Republiki Sloveniji so 
po zakonu omejena na kratkoročna posojila, ki 
ne smejo presegati 5% letnega proračuna in 
ene petine predvidenega proračunskega 
primanjkljaja. 

ipieeido 
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6.2. Pomembnejši ukrepi v letu 1997 

6.2.1. Ukrepi denarne politike 

Januar Sklep o spremembi sklepa o dodatnih pogojih 
kreditiranja tujine 
Sprememba sklepa je zmanjšala omejitve pri 
kreditiranju tujine in sicer tako, da banke lahko 
odobrijo tujim osebam finančni kredit skladno s 
poslovno politiko, ostale gospodarske družbe z 
izjemo bank, pa lahko odobrijo tuji osebi finančni kredit, 
če je ta dan družbi, ki jo obvladujejo. 

Sklep o izpolnjevanju najmanjšega zneska deviz, 
ki ga morajo imeti pooblaščene banke 
Banka Slovenije je povišala odstotek obveznih naložb 
v blagajniške zapise Banke Slovenije. Naložbe 
pooblaščenih bank v blagajniške zapise Banke 
Slovenije morajo dosegati najmanj 60% predpisanega 
najmanjšega zneska deviz, ki ga morajo imeti 
pooblaščene banke na računih v tujini ali v državi. 

Februar 270-dnevni blagajniški zapis Banke Slovenije v 
tolarjih 
S prodajo novega zapisa je BS začela 17.02.1997. 
Je serijski vrednostni papir, namenjen bankam in 
hranilnicam, obrestna mera za prvo serijo pa je 
znašala TOM+4,5%. 

Premostitveno posojilo Ministrstvu za finance 
Ministrstvo za finance je prvič in edinkrat v letu črpalo 
premostitveno posojilo na podlagi vezane vloge in 
sklenjene pogodbe (septembra 1995) in ga vrnilo 
naslednji dan. 

Sodelovanje Banke Slovenije na večernem 
medbančnem trgu 
Banka Slovenije je v začetku meseca prenehala z 
rednimi intervencijami na večernem denarnem trgu, 
ki so potekale od 10. julija 1996 dalje. 

Sklep o prenosu vodenja računov obvezne 
rezerve bank in hranilnic na Banko Slovenije 

Sklep o načinu opravljanja plačilnega prometa 
s tujino 
Banka Slovenije je s sklepom uredila plačilni promet 
s tujino za prilive iz tujine, namenjene za naložbe v 
vrednostne papirje ali druge oblike portfeljskih naložb. 

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila 
o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino 
S spremembo navodila je bil podrobno urejen plačilni 
promet iz naslova kapitalskih naložb in naložb v 
vrednostne papirje, to je pomenilo tudi vključevanje 
skrbniških računov v obveznost po Sklepu o 
usklajevanju neto povečanja obveznosti bank s 
terjatvami bank. 

April Medbančni dogovor o določanju zgornje meje 
pasivnih obrestnih mer 
Dogovor je bil sklenjen na novo in je začel veljati 
04.04.1997. V tem dogovoru ni več razlik med 
obrestnimi merami za pravne in fizične osebe, večja 
je strukturiranost glede na ročnost, najvišja dovoljena 
obrestna mera pa je bila za vezane vloge nad dvema 
letoma, in sicer TOM (ali devizna klavzula)+7%. 

Maj Sklep o temeljni obrestni meri 
S 01.05.1997 je bilo povprečje mesečnih stopenj rasti 
drobnoprodajnih cen pri izračunu TOM razširjeno 
na dvanajst mesecev. 

Junij Odkup deviz s pravico in vpisom blagajniških 
zapisov v tujem denarju 
Banka Slovenije je objavila novo ponudbo za odkup 
deviz s pravico in vpisom blagajniških zapisov v 
tujem denarju v višini 20% prodanih deviz. Banka 
Slovenije je ta mesec trem pri tem instrumentu 
sodelujočim bankam dodelila tudi dodatno pravico 
za prodajo deviz. 

Sklep o neizravnanih aktivnih in pasivnih 
postavkah banke v tujem denarju (o odprti devizni 
poziciji banke) 
Sklep določa, da banke dnevno izračunavajo odprto 
devizno pozicijo banke in da kratka pozicija banke 
(vsota aktivnih bilančnih postavk v tujem denarju je 
manjša od vsote pasivnih bilančnih postavk v tujem 
denarju) ali dolga pozicija (vsota aktivnih bilančnih 
postavk v tujem denarju je večja od vsote pasivnih 
bilančnih postavk v tujem denarju) dnevno ne sme 
presegati 20% jamstvenega kapitala banke. 

Navodilo o spremembah in dopolnitvah navodila 
o načinu opravljanja plačilnega prometa s tujino 
S spremembo navodila je Banka Slovenije opredelila, 
da se stanja pri dolgoročnih naložbah tujih oseb v 
domače vrednostne papirje (nad 7 let) na skrbniških 
računih ne upoštevajo med obveznostmi po Sklepu 
o usklajevanju neto povečanja obveznosti bank s 
terjatvami bank. 

Julij Začasni odkup blagajniških zapisov z obveznim 
povratnim odkupom 
V začetku je bil odstotek obveznega odkupa deviz 
od podjetij povečan na 150% od zneska odkupljenih 
blagajniških zapisov. Pogoj je bil konec meseca 
ponovno znižan na 120%. 

Avgust Odkup deviz s pravico in vpisom blagajniških 
zapisov v tujem denarju 
Obveznost vpisa blagajniških zapisov je biia 
povečana na 35% realizirane vsote odkupa deviz. 

Začasni odkup blagajniških zapisov z obveznim 
povratnim odkupom 
Banka Slovenije je v zadnji dekadi meseca zaustavila 
posredovanje prek instrumenta začasnega nakupa 
blagajniških zapisov v tujem denarju z obveznim 
povratnim odkupom in ga nadomestila z začasnim 
odkupom in obveznim povratnim odkupom deviz 
prek rednih dnevnih dražb. 

September Odkup deviz s pravico In vpisom blagajniških 
zapisov v tujem denarju 
Banka Slovenije je v septembru posredovala bankam 
zadnjo ponudbo za odkup deviz s pravico in vpisom 
blagajniških zapisov. 

Začasni odkup deviz z obveznim povratnim 
odkupom 
Banka Slovenije je redno dnevno intervencijo s tem 
instrumentom zamenjala z odprto ponudbo, hkrati 
pa je zopet začela dnevno posredovati z instru- 
mentom začasnega odkupa blagajniških zapisov v 
tujem denarju z obveznim povratnim odkupom. 
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Odkup deviz za vpis' blagajniških zapisov v 
tujem denarju 
Banka Slovenije je zmanjšala razliko med prodajnim 
tečajem za odkup deviz iz te ponudbe ter prodajnim 
tečajem Banke Slovenije na 1,5% (prej 2%). 

Sprememba sklepa o obvezni rezervi bank in 
hranilnic 
Začela je veljati sprememba obdobja izpolnjevanja 
obvezne rezerve bank in hranilnic, ki po novem traja 
od 27. v preteklem do 26. v tekočem mesecu. 

Oktober Preklic sklepa o izdaji blagajniškega zapisa BS, 
vplačanega z začasno prodajo deviz (iz marca 
1995) 
Preklic sklepa o pogojih nakupa deviz od bank 
s pravico povratnega odkupa (iz leta 1993). 

December Blagajniški zapisi z nakupnim bonom 
Pri osmi izdaji blagajniškega zapisa z nakupnim 
bonom se je pri izračunu popustov pričela upoštevati 
mesečna rast življenjskih stroškov. 

Sklep o načinu izvajanja poslov za Republiko 
Slovenijo 
Spremembe sklepa obsegajo sistemske spre- 
membe, ki omogočajo postopek črpanja okvirnega 
posojila ter način določanja zneska okvirnega 
posojila. 

Sklep o temeljni obrestni meri 
Sprememba metodologije izračuna temeljne 
obrestne mere predvideva v letu 1998 postopno 
zamenjavo rasti drobnoprodajnih cen z rastjo 
življenjskih stroškov. 

6.2.2. Ukrepi nadzora bančnega poslovanja 

Januar Sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunaj- 
bilančnih postavk bank in hranilnic 
Temeljni novosti sklepa sta strožje razvrščanje 
terjatev zaradi zmanjšanja pomena zavarovanj z 
zastavo premoženja In uvedba oblikovanja rezervacij 
za deželno tveganje. 

Navodilo za izvajanje sklepa o razvrstitvi aktivnih 
bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in 
hranilnic 
Navodilo za restrukturiranje nedonosnih terjatev 

Februar Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o 
pogojih in merilih za izdajo dovoljenja za 
poslovanje bank 
Sklep o dopolnitvi sklepa o kontnem okviru za 
banke in hranilnice 
Spremembe in dopolnitve obeh sklepov so bile 
potrebne predvsem zaradi uvedbe skrbniških 
računov. 

Spremembe navodil za izvajanje sklepa o 
računovodskih izkazih bank in hranilnic 

April Navodilo za izračun nekaterih značilnih aktivnih 
in pasivnih obrestnih mer 
Priporočila za opravljanje poslov trgovanja v 
bankah 
Priporočila opredeljujejo odgovornost uprave, 
usposobljenost in pravila obnašanja zaposlenih, 
nadzor nad tveganji in upravljanje s tveganji, 
organizacijo trgovanja, notranjo kontrolo in revizijo, 
ravnanje pri nekaterih posebnih vrstah poslov in 
drugo. 

Maj Dopolnitev navodila za izvajanje sklepa o 
razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih 
postavk bank in hranilnic 
Sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil 
s sodelovanjem bank 
Sklep je nadomestil sklep iz julija 1996, ki je za obdobje 
devetih mesecev omogočil bankam z likvidnostnimi 
težavami najem likvidnostnega posojila pri drugi banki 
proti zastavi prvovrstnih vrednostnih papirjev ali 
odstopu prvovrstne terjatve v zavarovanje. 

Sklep o spremembi in dopolnitvi sklepa o višini 
in načinu oblikovanja rezervacij za zavarovanje 
pred potencialnimi izgubami bank in hranilnic 
Zaradi uvedbe obveznosti za oblikovanje rezervacij 
za deželno tveganje v sklepu o razvrstitvi aktivnih 
bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic, 
je bilo treba dopolniti tudi zgoraj omenjeni sklep. 

Sklep o spremembah sklepa o načinu izračuna 
kapitalske ustreznosti bank 
Sklep je bil spremenjen zaradi odločitve, da se med 
odbitne postavke jamstvenega kapitala ne uvrščajo 
več terjatve in potencialne obveznosti, zavarovane 
z delnicami drugih bank. 

Navodilo za pripravo poročil o poslovanju 
bančne skupine 
Navodilo določa, da mora obvladujoča banka dvakrat 
letno pošiljati Banki Slovenije konsolidirano bilanco 
stanja in izkaz uspeha bančne skupine, izračun 
jamstvenega kapitala in kapitalske ustreznosti 
bančne skupine ter poročilo o razvrstitvi aktivnih 
bilančnih in zunajbilančnih postavk bančne skupine. 

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o 
pogojih in merilih za izdajo dovoljenja za 
poslovanje bank 
S spremembo sklepa je bila uvedena možnost 
odpiranja računov in vodenja vlog za tuje osebe tudi 
brez doseganja predpisanega zneska kapitala, ob 
predložitvi nepreklicne garancije na prvi poziv 
prvovrstne tuje banke. 
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6.3. Uprava in organizacijska sestava Člani Sveta Banke Slovenije 

6.3.1.Spremembe v sestavi Sveta Banke Slovenije v letu 1997 

Julija 1997 je bil mag. Janez Košak po poteku mandata z Odlokom 
Državnega zbora RS ponovno imenovan za viceguvernerja Banke 
Slovenije. 

Septembra 1997 je potekel mandat članom Sveta Banke Slovenije: 
mag. Velimirju Boletu in dr. Jožetu Mencingerju (oba z Ekonomskega 
inštituta Pravne fakultete v Ljubljani), Juriju Kleindienstu (Kolektor, 
Idrija) in dr. Ivanu Ribnikarju (Ekonomska fakulteta, Ljubljana). Z 
Odlokom Državnega zbora RS so bili septembra 1997 za šest let 
imenovani za člane Sveta Banke Slovenije: Tatjana Fink, mag. 
Bine Kordež, mag. Vladimir Lavrač, dr. Leon Repovž in dr. Ivan 
Ribnikar. 

Novembra 1997 je potekel mandat viceguvemerju Banke Slovenije 
dr. Marku Kranjcu. 

6.3.2. Sestava Sveta Banke Slovenije 31. 12. 1997 

Predsednik Sveta Banke Slovenije 

Dr. France Arhar 
(guverner Banke Slovenije) 

Samo Nučič 
(namestnik guvernerja Banke Slovenije) 

Mag. Janez Košak 
(viceguverner Banke Slovenije) 

Andrej Rant 
(viceguverner Banke Slovenije) 

Tatjana Fink 
(Trimo, Trebnje) 

Mag. Bine Kordež 
(Merkur, Kranj) 

Mag. Vladimir Lavrač 
(Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana) 

Dr. Leon Repovž 
(Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor) 

Dr. Ivan Ribnikar 
(Ekonomska fakulteta, Ljubljana) 

Dr. Dušan Zbašnik 
(Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor) 

, ,;<>nf >.: 
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6.3.2. Organizacijska sestava Banke Slovenije 31.12.1997 
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6.4. Publikacije in spletna stran 6.5. Pregled manj znanih pojmov 

Naslov in osnovni podatki Vsebina 

Bilten 
• mesečno 
• v slovenščini 

Bilančna vsota - 
postavk (banke). 

Znesek vseh aktivnih ali pasivnih bilančnih 

Monthly Bulletin 
• mesečno 
• v angleščini 

Letno poročilo 
• letno (izide spomladi) 
• v slovenščini 

Annual Report 
• letno (izide spomladi) 
• v angleščini 

Report on Supervision of 
Banking Operations 
• letno (prva izdaja 

decembra 1997) 
• v angleščini 

Neposredne naložbe 
• letno (prva izdaja junija 

1997) 
• v slovenščini 

Prikazi in analize 
• četrtletno 
• v slovenščini 

Spletna stran 
• kazalo slovenskih strani 

http://www.bsi.si/... 
.../html/kazalo.html 

• kazalo angleških strani 
http://www.bsi.si/... 
.../eng/index.html 

Makroekonomski statistični 
podatki s poudarkom na denarni 
statistiki, deviznih tečajih in 
gospodarskih odnosih s tujino. 
Pregled tekočih gibanj v slikah; 
metodološka priloga; pregled 
slovenskih bank. 

Prevod slovenske izdaje Biltena. 

Poročilo Banke Slovenije Držav- 
nemu zboru Republike Slovenije. 
Opis gospodarskih gibanj, 
denarne politike, poslovanja 
bank in Banke Slovenije ter 
drugih dejavnosti Banke 
Slovenije. 

Prevod slovenskega Letnega 
poročila Banke Slovenije. 

Poročilo oddelka Nadzor 
bančnega poslovanja Državnemu 
zboru Republike Slovenije o 
poslovanju bank, razvoju 
pravnih osnov za nadzor ter o 
nadzoru bančnega poslovanja. 

Statistični podatki (na 
letni ravni) o slovenskih 
neposrednih naložbah v tujini in 
o neposrednih tujih naložbah v 
Sloveniji. 

Govori Guvernerja Banke 
Slovenije v Državnem zboru RS, 
analitični in metodološki prikazi z 
denarnega, plačilnobilančnega in 
sorodnih področij. 

Domače strani Banke 
Slovenije s predstavitvijo 
institucije, slovenskih bankovcev 
in kovancev, zakonov in 
predpisov s področja dela 
centralne banke ter drugih 
koristnih informacij. Ažurni 
podatki o tečajih, obrestnih 
merah in vrednostnih papirjih BS 
ter najpomembnejše publikacije 
v elektronski obliki. 

Blagajniški zapisi v tujem denarju ali devizni blagajniški 
zapisi (DBZ) - Kratkoročni vrednostni papirji Banke Slovenije, ki 
se vpisujejo in izplačujejo v tujem denarju. 

Denarni agregati (M1, M2 in M3) - Različno likvidni narodno- 
gospodarski denarni agregati. Najlikvidnejši M1 zajema gotovino 
v obtoku ter vpogledne tolarske vloge pri bankah in Banki Slovenije. 
M2 je sestavljen iz M1 ter hranilnih in vezanih vlog pri bankah in 
Banki Slovenije. M3 obsega poleg M2 še vloge prebivalstva v 
tujem denarju pri bankah. 

Denarni trg - Medbančni finančni trg, na katerem se trguje s 
prvovrstnimi kratkoročnimi vrednostnimi papirji. 

Devizni minimum - Najmanjši znesek deviznih rezerv ali 
premoženja v tujem denarju bank. 

Jamstveni kapital - Vsota osnovnega kapitala, rezerv in drugih 
virov, s katerimi krije banka poslovna tveganja in svojo izgubo. 

Jemanje iz obtoka - Nasprotna operacija od izdajanja ali emisije 
denarja. 

Kapitalska ustreznost - 
in celotno tehtano aktivo. 

Razmerje med jamstvenim kapitalom 

Monetizacija -Spreminjanje premoženja, ki ga kupujejo banke, 
in sicer centralna banka in (poslovne) banke, v denar - (finančno) 
premoženje, to je terjatve, kupujejo (ali dajejo posojila) namreč z 
na novo nastalim ali izdanim denarjem. 

(Neto) obrestna marža - Razmerje med saldom obresti (razliko 
med realnimi in revalorizacijskimi obrestnimi prihodki in odhodki) 
ter povprečno bruto obrestonosno aktivo. 

Obrestni (nominalni) razmik - Razlika med povprečno 
nominalno obrestno mero za naložbe in povprečno nominalno 
obrestno mero za obveznosti (bank). 

Obvezna rezerva - Predpisani znesek premoženja, navadno 
določen z odstotkom od vlog in drugih obveznosti bank, ki ga 
morajo imeti banke na posebnem računu obveznih rezerv pri 
Banke Slovenije in v obliki gotovine. 

Odkup s pravico - Ponudba Banke Slovenije bankam za odkup 
tujega denarja z možnostjo odkupa dodatnih količin tujega denarja 
v prihodnosti. 

Odprta pozicija (v tujem denarju) - Presežek aktivnih nad 
pasivnimi bilančnimi postavkami posamezne banke v tujem 
denarju. 

Operativni stroški - Vsota splošnih upravnih stroškov (stroškov 
dela in drugih upravnih stroškov) amortizacije in davkov. 

Primarni denar - Gotovina v obtoku, rezerve bank in knjižni 
denar (vloge na vpogled) pri Banki Slovenije. 

Revalorizacijske otiresti - Del dogovorjenih obresti pri tolarskih 
posojilih bank in tolarskih vlogah v bankah, ki posojilodajatelju ali 
vlagatelju kompenzira inflacijo. 
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Rezervacije - Splošne rezervacije za zavarovanje pred neznanimi 
prihodnjimi izgubami in posebne rezervacije za potencialne izgube 
iz naslova bilančnih in zunajbilančnih postavk ter za deželno 
tveganje. 

Sekundarna likvidnost - Blagajniški zapisi Banke Slovenije v 
domači in tuji valuti ter blagajniški zapisi in obveznice Republike 
Slovenije. 

Sterilizacija - Praviloma prodaja državnih kratkoročnih 
vrednostnih papirjev od centralne banke, ki naj izniči učinek njenih 
nakupov deviz na količino primarnega denarja. Pri nas pomeni 

sterilizacija prodajo blagajniških zapisov BS v tujem denarju od 
BS ter prodajo blagajniških zapisov v tolarjih od BS, ki naj izniči 
učinek njenih nakupov deviz na količino primarnega denarja. 

Temeljna obrestna mera (TOM) - Uradno določena indek- 
sacijska stopnja za terjatve in obveznosti kot povprečna 
mesečna inflacija (januarja 1998 je Indeks cen na drobno 
zamenjal indeks življenjskih stroškov) zadnjega meseca ali 
zadnjih nekaj mesecev (zdaj 12 mesecev). 

Tolarski blagajniški zapisi (TBZ) - Kratkoročni dolžniški 
vrednostni papirji Banke Slovenije v tolarjih. 

V 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

OSNUTEK 

Na podlagi 152. člena Ustave Republike Slovenije, prvega 
odstavka 82. člena in prvega odstavka 83. člena zakona o Banki 
Slovenije (Uradni list RS št. 1/91-1) ter na podlagi 229. člena 
poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS št. 40/93) je Državni 
zbor Republike Slovenije na svoji seji, dne sprejel 

ODLOK 
o potrditvi letnega obračuna Banke 

Slovenije za leto 1997 in 
o razporeditvi presežka prihodkov nad 

odhodki 

Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 1997, ki ga je 
sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 157. seji, dne 24.03.1998 in 
ki izkazuje: 

B. Izkaz uspeha za obdobje od 1.1. do 31.12.1997: 

(v 000 tolarjih) 

Prihodki 
Neto tečajne razlike 
Odhodki 

Presežek prihodkov nad odhodki 

19.856.489 
16.797.269 
21.791.618 

14.862.139 

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 1997 se razporedi za: 

(v 000 tolarjih) 

Prenos na podračun rezerv za tečajne razlike 16.797.269 
Črpanje posebnih rezerv (splošnih rezerv) 1.935.130 

Skupna razdelitev 14.862.139 

A. Bilanca stanja na dan &1.12.1997: 

Aktiva 

Finančna sredstva 
Osnovna sredstva 
Skupna aktiva 

Pasiva 

Skupne obveznosti 
Rezerve 
Skupna pasiva 

(v 000 tolarjih) 

593.440.585 
2.071.656 

595.512.242 

543.386.282 
52.125.959 

595.512.242 

Predsednik 
Državnega zbora 

Republike Slovenije 

Janez Podobnik, dr. med. I.r. 

Št.: 
Ljubljana, 
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FINANČNI NAČRT 1998 

Na podlagi 20. in 82. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list 
RS štev. 1/91-1) je Svet Banke Slovenije na svoji 157. seji, dne 
24.03.1998 sprejel 

SKLEP 

O FINANČNEM NAČRTU 

BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1998 

Finančni načrt za leto 1998 izkazuje: 

(v 000 tolarjih) 

1. Prihodke 27.435.659 

2. Odhodke 30.749.244 

3. Presežek odhodkov nad prihodki 3.313.585 

4. Črpanje splošnih rezerv Banke Slovenije 3.313.585 

Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

Guverner 

dr. France Arhar, l.r. 

^*1 
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FINANČNI NAČRT BANKE SLOVENIJE 
ZA LETO 1998 

v 000 SIT 
Pojasnila 

Prihodki poslovanja 

Prihodki od finančnih sredstev (1) 27.075.492 
Odhodki od servisiranih obveznosti (2) 27.001.282 

Čisti prihodek iz finančnih sredstev 74.210 

Ostali prihodki (3) 360.167 

Skupni prihodki poslovanja 434.377 

Stroški poslovanja (4) 3.747.962 

Presežek odhodkov nad prihodki 3.313.585 

Kritje finančnega rezultata 

Črpanje splošnih rezerv 
Banke Slovenije (S) 3.313.585 

Skupno kritje finančnega rezultata 3.313.585 
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA 
NAČRTA ZA LETO 1998 

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

V načrtu za leto 1998 temeljijo predvideni prihodki in odhodki na 
sedanji denarni politiki. Obseg in pogoji denarnih instrumentov 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 1997; 

- srednji tečaji tujih valut na dan 31.12.1997; 

- medletna rast cen v višini 8%; 

- pri obračunu obresti za tolarska posojila in obveznosti so 
upoštevani sedanji instrumenti s pripadajočo obrestno strukturo, 
temeljna obrestna mera v višini 8% in predpisani način obračuna 
obresti; 

- kolektivna pogodba, sklenjena med Banko Slovenije in 
sindikatom delavcev Banke Slovenije, Zakon o določitvi 
minimalne plače in o načinu usklajevanja plač, Zakon o 
prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno varstvo in zaposlovanje, odloki o stopnjah 
prispevkov ter Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prispevkih za socialno varnost. 

Pri prihodkih in odhodkih, ki se po veljavnih stopnjah revalorizirajo, 
bo upoštevana dejanska rast cen v letu 1998. 

(1) Prihodki od finančnih sredstev 

Prihodki od finančnih sredstev so načrtovani v znesku 27,1 
milijarde tolarjev in zajemajo prihodke od sredstev v tuji valuti, ki 
znašajo 25,3 milijarde tolarjev, ter prihodke od sredstev v tolarjih 
v višini 1,7 milijarde tolarjev. 

Prihodki od sredstev v tuji valuti obsegajo obresti od vpoglednih 
in vezanih vlog (18,2 milijarde tolarjev), obresti od tržnih vrednostnih 
papirjev (7,1 milijarde tolarjev) in obresti od vlog pri Mednarodnem 
denarnem skladu (39 milijonov tolarjev). Neto tečajne razlike niso 
planirane. 

Obresti od vpoglednih in vezanih vlog v tuji valuti so načrtovane 
v višini 18,2 milijarde tolarjev. Načrt temelji na predpostavkah, da 
bo povprečno stanje naložb 4,8 milijarde DEM, da bo valutna 
struktura znašala 70% v DEM, 20% v USD in 10% v drugih 
valutah, da se bo tečaj USD:DEM gibal okoli razmerja 1,80 ter da 
bo povprečna obrestna mera z upoštevanjem navedene valutne 
strukture naložb 3,6% za naložbe v DEM, 5,5% za naložbe v 

USD in 4,0% za naložbe v ostale valute. Pri naložbah v vrednostne 
papirje je upoštevana enakomerna porazdelitev naložb v ameriški 
dolar in v nemško marko in pri slednjih nekoliko višji donos kot pri 
bančni vezavi. 

Prihodke od sredstev v tolarjih predstavljajo obresti od posojil 
domačim bankam. Načrtovane obresti v okviru tolarskih posojil 
temeljijo na uporabi obstoječih instrumentov uravnavanja 
primarnega denarja in njihovi rokovni ter obrestni strukturi. Pri 
reodkupu deviz naj bi obresti dosegle 813 milijonov tolarjev, pri 
reodkupu vrednostnih papirjev 520 milijonov tolarjev, pri dodatnih 
kratkoročnih posojilih pa 327 milijonov tolarjev. Ostalih obresti od 
terjatev v tolarjih naj bi bilo 67 milijonov tolarjev. 

(2) Odhodki od servisiranih obveznosti 

V odhodkih od servisiranih obveznosti so vsebovane obresti za 
obveznosti v tujem denarju, obresti za izdane blagajniške zapise 
in za vloge v domačem denarju ter obračunan popust iz naslova 
koriščenja nakupnih bonov pri vpisu blagajniških zapisov v letu 
1998. 

Pasivne obresti so za vloge in blagajniške zapise v tujem denarju 
načrtovane v višini 12,0 milijarde tolarjev ob predpostavkah, da 
bo povprečno stanje devizne pasive 3,4 milijarde DEM, povprečna 
pasivna obrestna mera na blagajniške zapise glede na 
pripadajočo valutno strukturo pa 3,8%. Neto strošek popusta iz 
naslova nakupnih bonov pri vpisu blagajniških zapisov v tujem 
denarju naj bi bil 2,7 milijarde tolarjev in vključuje rezervacijo v 
višini 419 milijonov tolarjev, oblikovano za ta namen ob koncu leta 
1997. 

Skupnih obresti za izdane blagajniške zapise v tolarjih, dvodelne 
blagajniške zapise (tolarski del) in blagajniške zapise z nakupnim 
bonom je predvidenih 11,7 milijarde tolarjev. Med odhodke od 
obveznosti v tolarjih je vključen tudi popj^st pri nakupu blagajniških 
zapisov z nakupnim bonom v višini 606 milijonov tolarjev. 

v.jr , 
Druge obrestne odhodke od obveznosti v tolarjih obsegajo obresti 
od vpoglednih in vezanih vlog proračuna in obresti na sredstva 
obvezne rezerve bank, hranilnic in HKS. Obresti na vpogledna in 
vezana sredstva proračuna so načrtovane na ravni realizacije 
za leto 1997, in sicer v višini 331 milijonov tolarjev. Stroški obresti 
na sredstva obvezne rezerve bank, hranilnic in HKS so predvideni 
v znesku 305 milijonov tolarjev. 

(3) Ostali prihodki 

Ostali prihodki zaobjemajo provizijo v višini 195 milijonov tolarjev 
in druge prihodke v višini 165 milijonov tolarjev. 

Banka Slovenije zaračunava provizijo pri odkupu tujega denarja, 
pri komisijskih poslih prodaje vrednotnic in za administrativne 
storitve izdaje soglasij. 

V drugih prihodkih so načrtovani prihodki od nebančnih storitev, 
kot so najemnine, prihodki od izdanih potrdil in publikacij ter podobni 
prihodki. 

(4) Stroški poslovanja 

poročevalec, št. 28 134 24. april 1998 



Stroške poslovanja sestavljajo stroški dela, provizije za bančne 
storitve, materialni stroški, stroški tiskanja bankovcev in ostali 
stroški. 

Stroški dela 

Pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v Banki Slovenije 
urejata statut in kolektivna pogodba. Stroški dela so načrtovani 
za plače, dajatve za socialno in pokojninsko zavarovanje, plačane 
iz prihodka Banke Slovenije ter za druge stroške dela. 

Plače v višini 1.309 milijonov tolarjev temeljijo na naslednjih 
predpostavkah: 

• izhodiščna plača za mesec januar 1998 v višini 58.958 tolarjev, 
• nespremenjena izhodiščna plača do meseca decembra in 

uskladitev v okviru določil Zakona o minimalni plači in načinu 
usklajevanja plač, 

• vsota koeficientov zahtevnosti delovnih mest zaposlenih in vsota 
koeficientov za novozaposlene po dinamiki zaposlovanja, 

• povprečni koeficient minulega dela iz meseca januarja 1998, 
povečan za polletni prirast tega dodatka, 

• sredstvih za stimulacijo delovne uspešnosti. 

Drugih izplačil, ki jih v zvezi z delom ureja kolektivna pogodba 
(regres, jubilejne nagrade, odpravnine) naj bi bilo 98 milijonov 
dolarjev. Stroške dela povečujejo prispevki in davki v breme banke, 
vezani na izplačane osebne prejemke, ki jih je predvidenih za 298 
milijonov tolarjev. 

V skupne stroške dela so vključeni tudi stroški, ki se po 
računovodskih standardih uvrščajo pod stroške dela. Znašali naj 
bi 114 milijonov tolarjev, zaobjemajo pa poleg nadomestil za prevoz 
na delo in za prehrano, še izplačila po pogodbah o delu, avtorske 
honorarje in druge prejemke. 

Načrtovani stroški dela naj bi v letu 1998 bili glede na realizirane 
v preteklem letu večji za 243,7 milijonov tolarjev. Navedeni porast 
je rezultat naslednjih dejstev: 

- načrtovanega gibanja plač skladno s pozitivno zakonodajo in 
kolektivno pogodbo, 

- predvidenega izboljšanja kvalifikacijske strukture zaposlenih, 
- dinamike zaposlovanja v lanskem in letošnjem letu s težiščem 

na prvem kvartalu letošnjega leta. 

V letu 1997 predvidena sredstva za plače po finančnem načrtu 
za isto leto niso bila v celoti izkoriščena in sicer le v višini 96%. 
Razlog za precejšnje odstopanje se nahaja v nerealizirani zasedbi 
delovnih mest ter v plačni zakonodaji. Oba dejavnika vplivata, da 
je povečanje sredstev za plače za leto 1998 večje, kot bi sicer 
bilo. 

Provizije za bančne storitve 

Banka Slovenije plačuje bankam provizijo za opravljena plačila v 
tujino in opravljanje posredniških poslov pri prodaji blagajniških 
zapisov ter nadomestilo za pripravljenost bank (likvidnostno 
posojilo s sodelovanjem). Letos se je pojavil nov strošek provizije, 

in sicer provizija iz naslova nadomestila pri posegih na deviznem 
trgu. Skupnih stroškov plačanih provizij in nadomestil naj bi bilo 
za 636 milijonov tolarjev. 

Materialni stroški 

Materialni stroški za leto 1998 znašajo 1.087 milijonov tolarjev, od 
česar je za amortizacijo namenjenih 325 milijonov tolarjev, za 
vzdrževanje 108 milijonov tolarjev in za storitve svetovanj 93 
milijonov tolarjev. Amortizacija je obračunana po nespremenjenih 
stopnjah 1,3% za zgradbe in 10%-33% za opremo v uporabi in 
glede na plan investicij, ki za leto 1998 znaša 781 milijonov tolarjev 
(plan investicij 1997: 1.034 milijonov tolarjev). Glavnina 
investicijskih vlaganj se nanaša na projekte, ki so v teku. Med 
večjimi so projekt reforme plačilnega sistema (nerealizirana 
investicija iz leta 1997 znaša 191 milijonov tolarjev) in informatizacija 
v Banki Slovenije. 

Stroški tiskanja bankovcev 

Stroški tiskanja bankovcev so načrtovani v višini 101 milijonov 
tolarjev in se nanašajo na stroške dotiska določenih apoenskih 
vrednosti. 

Ostali stroški 

Ostali stroški vključujejo davke, članarine in druge odhodke 
poslovanja v skupni višini 105 milijonov tolarjev. 

(5) Finančni rezultat 

Predvideni finančni rezultat zaznamuje nadaljne prizadevanje 
Banke Slovenije, da v okviru razpoložljivih instrumentov denarne 
politike v čim večji možni meri sterilizira finančne pritoke iz tujine. 
Po kalkulaciji prihodkov In odhodkov za leto 1998 naj bi bili tako, 
predvsem zaradi stroškov financiranja izdanih blagajniških zapisov 
v tolarjih, odhodki večji od prihodkov za 3,3 milijarde tolarjev. Vir 
za kritje predvidenega finančnega rezultata so splošne rezerve 
Banke Slovenije. 

ZAKLJUČEK 

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

Izhajajoč iz izhodišč, na katerih temelji načrt za leto 1998, bodo 
dokončni rezultati izkaza uspeha odvisni predvsem od razmer 
na mednarodnih finančnih trgih pri obrestnih in valutnih gibanjih 
ter od uporabljenih instrumentov denarne politike, pri čemer bodo 
upoštevani vsi med letom sprejeti predpisi in dejanske 
revalorizacijske stopnje. 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

OSNUTEK 

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  
sprejel 

• ODLOK 
o potrditvi finančnega načrta Banke 

Slovenije za leto 1998. 

Potrdi se finančni načrt Banke Slovenije za leto 1998, ki ga je 
sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 157. seji, dne 24.03.1998. 
Finančni načrt izkazuje: 

(v 000 tolarjih) 

1. Prihodke 27.435.659 

2. Odhodke 30.749.244 

3. Presežek odhodkov nad prihodki 3.313.585 

4. Črpanje splošnih rezerv Banke Slovenije 3.313.585 

/ 

Državni zbor 
Republike Slovenije 

Predsednik 

dr. Janez Podobnik, l.r. 

Št.: 
Ljubljana, 

O i'XA J- 
.■ •>£> 
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Popravki k 

PREDLOGU AKTA 0 NASLEDSTVU 

SPORAZUMOV NEKDANJE 

JUGOSLAVIJE Z ZDRUŽENIM 

KRALJESTVOM VELIKE BRITANIJE IN 

SEVERNE IRSKE, KI NAJ OSTANEJO V 

VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVENIJO 

IN ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE 

BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE 

(BGBNSNJ) - 

- EPA 442 - II - 

- POPRAVKI K PREDLOGU AKTA O NASLEDSTVU SPORA- 
ZUMOV NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z ZDRUŽENIM 
KRALJESTVOM VELIKE BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE, 
KI NAJ OSTANEJO V VELJAVI MED REPUBLIKO SLOVE- 
NIJO IN ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE BRITANIJE 
IN SEVERNE IRSKE 

V skladu s pripombami Sekretariata za zakonodajo in pravne 
zadeve Državnega zbora Republike Slovenije pošilja Viada RS 
popravke k predlogu akta o nasledstvu sporazumov nekdanje 
Jugoslavije z Združenim kraljestvom Velike Britanije In Severne 

Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in 
Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske. 
Popravki so tehnične narave. 

Vlada RS prilaga čistopis predloga akta o nasledstvu 
sporazumov nekdanje Jugoslavije z Združenim kraljestvom 
Velike Britanije In Severne Irske, ki naj ostanejo v veljavi med 
Republiko Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije 
in Severne Irske in prosi, da se z njim nadomesti gradivo, ki ga 
je poslala z dopisom št. 909-03/98-1 (T) z dne 28. marca 1998. 

/ 
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AKT 

O NASLEDSTVU SPORAZUMOV 
NEKDANJE JUGOSLAVIJE Z 

ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE 

BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE, KI NAJ 

OSTANEJO V VELJAVI MED 
REPUBLIKO SLOVENIJO IN 

ZDRUŽENIM KRALJESTVOM VELIKE 
BRITANIJE IN SEVERNE IRSKE 

Na podlagi 3. člena Ustavnega zakona za Izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
v zvezi z določbami 1. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
Ustave Republike Slovenije, Državni zbor Republike Slovenije 
odloča, da se notificira nasledstvo Republike Slovenije glede 
naslednjih mednarodnih pogodb, veljavnih med nekdanjo 
Jugoslavijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne 
Irske, ki naj ostanejo v veljavi med Republiko Slovenijo in 
Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske: 

1. Pogodba o trgovini in plovbi med Kraljevino Srbov, Hrvatov in 
Slovencev in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne 
Irske, London, 12.5.1927, objavljena v Službenih novinah 
SHS, št. 46/28; 

2. Konvencija med Kraljevino Jugoslavijo in Kraljevino Veliko 
Britanijo o ureditvi medsebojne pomoči pri vodenju postopka 
v civilnih in trgovinskih zadevah, ki tečejo ali utegnejo teči 
pred zadevnimi sodnimi oblastmi, London, 27.2.1936, 
objavljena v Službenih novinah Kraljevine Jugoslavije 1937/ 
116-XXXV; 

3. Trgovinski sporazum, London, 27.11.1936, objavljen v 
Službenih novinah Kraljevine Jugoslavije 1936/303-LXXVII, 
popravek v 1937/283-LXXXI; 

4. Sporazum med Vlado Združenega kraljestva Velike Britanije 
in Severne Irske in Vlado Jugoslavije glede odškodnine za 
britansko premoženje, pravice in interese, ki so jih prizadeli 

jugoslovanski ukrepi nacionalizacije, razlastitve, odvzema in 
likvidacije (z izmenjavo not), London, 23.12.1948, objavljen v 
Ur.l. RS - Mednarodne pogodbe, št. 9/97 (Ur.l. RS, št. 34/97); 

5. Konvencija o socialnem zavarovanju med Vlado FLRJ inVIado 
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, Lon- 
don, 24.5.1958, objavljena v Ur.l.FLRJ-MP, št. 7/58; 

6. Sporazum o izvajanju Konvencije o socialnem zavarovanju z 
dne 24.5.1958, Beograd, 20.11.1959, objavljen v Ur.l. FLRJ- 
MP, št. 12/60; 

7. Popravek konvencije o socialnem zavarovanju z dne 
24.5.1958, izmenjava pisem 6.1.1960, objavljen v Ur.l. FLRJ- 
MP, št. 10/60; 

8. Konzularna konvencija med SFRJ in Združenim kraljestvom 
Velike Britanije in Severne Irske, Beograd, 21.4.1965, 
objavljena v Ur.l. SFRJ-MP, št. 10/66; 

9. Sporazum med Vlado SFRJ in Vlado Združenega kraljestva 
Velike Britanije in Severne Irske o mednarodnem cestnem 
prevozu blaga, London, 3.2.1969, objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, 
št. 35/70; 

10. Sporazum o odpravi vizumov med Vlado SFRJ in Vlado 
Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske, 
Beograd, izmenjava pisem, 29.4.1969, objavljen v Ur.l. SFRJ- 
MP št. 38/70; 

11. Dopolnilni sporazum med SFRJ in Združenim kraljestvom 
Velike Britanije in Severne Irske o odpravi vizumov, Beograd, 
izmenjava pisem, 19.2.1970 in 4.3.1970, objavljen v Ur.l. 
SFRJ-MP, št. 16/71; 

12. Sporazum o spremembi in dopolnitvi Sporazuma o odpravi 
vizumov med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije 
in Severne Irske z dne 29.4.1969, s spremembami in 
dopolnitvami z dne 19.2. in 4.3.1970, Beograd, izmenjava 
pisem, 3.2. in-16.6.1988, objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 11/90; 

13. Sporazum med SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije 
in Severne Irske o izogibanju dvojnemu obdavčevanju doho- 
dka, London, 6.11.1981, objavljen v Ur.l. SFRJ-MP, št. 7/82. 

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

Na podlagi določb 3. člena Ustavnega zakona za izvedbo Temeljne 
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije 
o nasledstvu mednarodnih pogodb, ki jih je sklenila nekdanja 
Jugoslavija in se nanašajo na Republiko Slovenijo predlagamo 
Državnemu zboru Republike Slovenije sprejem akta o nasledstvu 
trinajstih dvostranskih mednarodnih pogodb, veljavnih med 
nekdanjo SFRJ in Združenim kraljestvom Velike Britanije in 
Severne Irske, ki naj še naprej ostanejo v veljavi med Republiko 
Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne 
Irske. 

Pogovori o nasledstvu SFRJ • Združeno kraljestvo Velike Britanije 
in Severne Irske so potekali v Ljubljani, 10.2.1997, dokončno pa 
je usklajen seznam sporazumov, ki veljajo naprej, po diplomatski 
poti. 

Slovenska in britanska stran sta se strinjali, da med Republiko 
Slovenijo in Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne 
Irske ostane še naprej v veljavi trinajst pogodb. 

Pogodba med Srbijo in Kraljevino Veliko Britanijo o medsebojnem 
izročanju storilcev kaznivih dejanj, 6.12.1900, se ne nasledi, ker 
sta Slovenija in Velika Britanija pogodbenici multilateralne Evropske 
konvencije o izročitvi, sestavljene v Strasbourgu, 21.3.1983. 

Sporazum med SFRJ in Veliko Britanijo o recipročni ukinitvi "Stamp 
duty" na pogodbe o zakupu ali prenosu lastništva na 
nepremičninah, ki se kupijo ali zakupijo za potrebe veleposlaništev 
in diplomatskega osebja, London, izmenjava not, 20.9.1962 in 
28.3.1963 derogirata Dunajska konvencija o diplomatskih odnosih 
in Dunajska konvencija o konzularnih odnosih. 

Dogovorjeno je bilo, da ostajajo v veljavi tiste določbe Pogodbe o 

trgovini in plovbi med Kraljevino Srbov, Hrvatov in Slovencev in 
Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske z dne 
12.5.1927, ki niso neskladne z začasnim sporazumom in 
Evropskim sporazumom med Republiko Slovenijo in Evropsko 
unijo. Trgovinski sporazum z dne 27.11.1936 se nasledi, ker je 
vsebinsko povezan s Sporazumom o trgovini in plovbi z dne 
12.5.1927. 

Glede sporazumov med SFRJ in VB o dolgovih v okviru Pariškega 
kluba je bilo dogovorjeno, da se v izmenjanih notah (s katerima 
bo potrjeno nasledstvo pogodb) vključi odstavek, ki vsebuje 
pojasnilo, da se bodo tovrstni sporazumi obravnavali ločeno na 
podlagi bilateralnih pogajanj. 

Mnogi sporazumi nekdanje SFRJ so nadomeščeni z novimi 
sporazumi. 

Zaradi zastarelosti in neuporabljivosti med Slovenijo in Združenim 
kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske ne veljata naslednji 
pogodbi: 

1. Sporazum o jugoslovanskih beguncih, Bled, 8.9.1947; 

2 Sporazum o revidiranju definicij uradnih, neuradnih in delovnih 
obiskov jugoslovanskih vojnih ladij in vojnih ladij držav 
Commonvvealtha v tujih lukah, Beograd, izmenjava not, 10.2., 
17. in 30.4. ter25.6.1954. 

Predlagamo, da se ohrani veljavnost v predlogu akta navedenih 
trinajstih mednarodnih pogodb. 

Po odobritvi akta o nasledstvu bo Ministrstvo za zunanje zadeve 
Republike Slovenije o tem obvestilo britansko stran. 
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- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI POGODBE MED 

ŠVICARSKO KONFEDERACIJO, KI JO ZASTOPA 

ZVEZNI URAD ZA BEGUNCE, TAUBENSTRASSE 16, 

CH-3003 BERN IN REPUBLIKO AVSTRIJO, KI JO 

ZASTOPA ZVEZNO MINISTRSTVO ZA NOTRANJE 

ZADEVE, SEKCIJA III, HERENGASSE 7, A-1040 

DUNAJ, O USTANOVITVI IN DELOVANJU 

MEDNARODNEGA CENTRA ZA RAZVOJ MIGRACIJSKE 

) POLITIKE NA DUNAJU IN SPORAZUMA MED 

ŠVICARSKO KONFEDERACIJO, REPUBLIKO AVSTRIJO 

IN REPUBLIKO MADŽARSKO O SPREMEMBI POGODBE 

O USTANOVITVI IN DELOVANJU MEDNARODNEGA 

CENTRA ZA RAZVOJ MIGRACIJSKE POLITIKE NA 

DUNAJU 

- EPA 396 - II - 

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI DODATNEGA 

PROTOKOLA K SPORAZUMU MED REPUBLIKO 

> SLOVENIJO IN EVROPSKO GOSPODARSKO 

SKUPNOSTJO NA PODROČJU PROMETA 

- EPA 400 - II - 

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi v skladu s sklepom 
Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za mednarodne 
odnose z dne 24.3.1998 v zvezi s točko 5 - predlog zakona o 
ratifikaciji Pogodbe med Švicarsko konfederacijo, ki jo zastopa 
Zvezni urad za begunce, Taubenstrasse 16, CH-3003 Bern in 
Republiko Avstrijo, ki jo zastopa Zvezno ministrstvo za notranje 
zadeve, Sekcija III, Herrengasse 7, A-1040 Dunaj, o ustanovitvi 
in delovanju Mednarodnega centra za razvoj migracijske politike 
na Dunaju in Sporazuma med švicarsko konfederacijo, 
Republiko Avstrijo in Republiko Madžarsko o spremembi 
Pogodbe o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za 
razvoj migracijske politike na Dunaju, podpisane na Dunaju 1. 
junija 1993, zaradi kompletiranja gradiva podpisane strani 
navedene pogodbe in sporazuma, v nemškem oz. angleškem 
izvirniku in slovenskem prevodu, z odtipkanimi imeni 

podpisnikov. 

Hkrati vam po dogovoru tudi v zvezi s točko 9 - predlog zakona 
o ratifikaciji Dodatnega protokola k Sporazumu med Republiko 
Slovenijo in Evropsko gospodarsko skupnostjo na področju 
prometa, za potrebe objave pošiljamo tehnično prirejeno stran 
dodatnega protokola z vpisanim datumom. 

Vlada RS prosi, da se s poslanimi stranmi ustrezno nadomestijo 
strani v gradivu, ki je v obravnavi v Državnem zboru Republike 
Slovenije. 

Borut Šuklje, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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POGODBA 

MED 

ŠVICARSKO KONFEDERACIJO, 

KI JO ZASTOPA ZVEZNI URAD ZA 
BEGUNCE, 

TAUBENSTRASSE 16, CH-3003 BERN, 
IN 

REPUBLIKO AVSTRIJO, 

KI JO ZASTOPA ZVEZNO MINISTRSTVO 
ZA NOTRANJE ZADEVE, 

SEKCIJA III, HERRENGASSE 7, A-1040 
DUNAJ, 

SPORAZUM 

MED 

ŠVICARSKO KONFEDERACIJO, 

REPUBLIKO AVSTRIJO IN REPUBLIKO 
MADŽARSKO 

O SPREMEMBI POGODBE 
O USTANOVITVI IN DELOVANJU 
MEDNARODNEGA CENTRA ZA 

RAZVOJ MIGRACIJSKE POLITIKE NA 
DUNAJU, PODPISANE NA DUNAJU 

1. JUNIJA 1993 

o ustanovitvi in delovanju Mednarodnega centra za razvoj 
migracijske politike na Dunaju 

13. člen 

Začetek veljavnosti 

Ta pogodba velja za nazaj od 1. maja 1993. 

Sklenjeno 1. junija 1993. 

Za Švicarsko konfederacijo: Zvezni urad za begunce 
Peter Arbenz, l.r. 

Za Republiko Avstrijo: Manfred Matzka, l.r. 

2. člen 

10. člen pogodbe se nadomesti z naslednjim členom: 

"10. člen 

Uprava ICMPD 

Republika Avstrija se zavezuje, da bo, kolikor bo mogoče, olajšala 
delovanje in dejavnosti ICMPD in njegovega osebja pri izvajanju 
te pogodbe." 

3. člen 

Ta sporazum začne veljati 1. maja 1996. 

Sestavljeno v Budimpešti 26. aprila 1996 v treh izvirnikih v 
angleškem jeziku. 

Za Republiko Avstrijo: 

Za Republiko Madžarsko: 

Za Švicarsko konfederacijo: 

Manfred Matzka, l.r. 

GaborVilagoshi, l.r. 

Gottfried Zurcher, l.r. 
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PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI 
DODATNEGA PROTOKOLA MED 

REPUBLIKO SLOVENIJO IN 

EVROPSKO GOSPODARSKO 
SKUPNOSTJO (MSEgSP) 

- EPA 400 - II 

'K ■ » 
V vi f 

V Bruslju, enajstega decembra tisočdevetstosedemindevetdeset. 

Za Republiko Slovenijo 

dr. Boris ClzelJ l.r. 

For the European Community 

-Aa- Mady Delvaux-Stehres, (■) 

Nell Klnnock.(s) 

OPOMBA UREDNIŠTVA 

V 17. številki Poročevalca, z dne 15. februarja 1998, so 
bili za tretjo točko tretjega člena na 26. strani, zaradi 
tiskarske napake izpuščeni datum in podpisi podpis- 
nikov Dodatnega protokola med Republiko Slovenijo 
in Evropsko gospodarsko skupnostjo (MSEgSP) - EPA 
400 - II. Manjkajoče besedilo objavljamo v celoti. 
Za napako se opravičujemo. 

Uredništvo 
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Jc. 

NAROČILNICA 

Ime in priimek: . 

Naslov:  

Telefon:- 

Podjetje: 

Davčna številka:. 

NAROČAM  

Datum:   

Poštna številka: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, telefon (061) 12-61-222 - Tisk SET Vevče, 
Vevška 52, Ljubljana-Polje - Cena izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 
50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. ISSN 1318-0169. 
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