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DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 29. april 1999 Letnik XXV St.26 

TROŠARINE 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah (ZTro-A) 
- EPA 780 - II - skrajšani postopek 

ŽRTVE VOJNEGA NASILJA 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o žrtvah vojnega nasilja (ZZVN-D) 
" EPA 252 - II - tretja obravnava 

Radiotelevizija Slovenija 
Predlog zakona o javnem mediju Radioteleviziji Slovenija (ZJMRTVS) 
" EPA 779 - II - prva obravnava 

Ratifikaciji 
• Predlog zakona o ratifikaciji Konvencije o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih 
Posvojitvah (MKVO) 
- EPA 774 - II - 
" Predlog zakona o ratifikaciji Sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
•ndije o sodelovanju v kulturi, umetnosti, izobraževanju, športu in javnih občilih (BINKUI) 
- EPA 777 - II - 

banka Slovenije 
• Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1998 z letnim obračunom Banke Slovenije za leto 1998 
" Predlog odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije za leto 1998 in o razporeditvi 
Presežka prihodkov nad odhodki 
~ finančni načrt Banke Slovenije za leto 1999 
" Predlog odloka o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 1999 
•EPA 778 - II - 

AVTOCESTA HRASTJE - KRONOVO 
Obrazložitev proučitve variant poteka avtoceste na odseku Hrastje - Kronovo; 
Primerjalna študija variant avtoceste na odseku Hrastje - Kronovo (julij 1994); 
popolnitev primerjalne študije variant (april-junij 1998); 

ovzetek primerjalne študije; 
^vleček primerjalne študije - 30 izvodov; 
Skladnost variantnih potekov avtoceste s prostorskimi sestavinami veljavnih planskih 

akt°v (januar 1999) 

obvezna razlaga 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 TROŠARINAH (ZTro-A) 

- EPA 780 - II - skrajšani postopek 

Franci ROKAVEC 
poslanec 

Ljubljana, 14/4-1999 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur. list RS, št. 48/92) 
ter 174. člena Poslovnika Državnega zbora RS (Uradni list 
RS,št. 44/93, 80/94, 3/95, 28/96 in 26/97), vlaga podpisani 
poslanec 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O TROŠARINAH - skrajšani postopek 

Na podlagi 204. a. člena Poslovnika Državnega zbora RS 
predlaga, da Državni zbor predlog zakona obravnava po 
skrajšanem postopku, saj gre za manj zahtevno spremembo 
zakona. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora RS, bo kot predlagatelj sodeloval pri obravnavi predloga 
sprememb in dopolnitve zakona v Državnem zboru in pri delu 
njegovih organov. 

Franci ROKAVEC, l.r. 

'• UVOD 

ocena stanja 

2 uveljavitvijo Zakona o trošarinah bo hektoliter etilnega alkohola 
°bdavčen v višini 550 ECU oziroma 100.000 SIT. Za trošarinske 
'*delke je značilno, da jih načeloma ni mogoče nadomestiti z 
dru9imi podobnimi izdelki, zato je povpraševanje po teh izdelkih 
r®lativno togo. To na slošno ne velja za male proizvajalce vina in 
*9anja, ki jim taka dejavnost pomeni del osnovnega zaslužka in 

katerih je povpraševanje relativno cenovno bolj elastično, kot 
Pr' drugih trošarinskih izdelkih Z uveljavitvijo Zakona o trošarinah 
Se bo doma proizvedeno žganje močno podražilo in tako je 
°9rožen obstoj te dejavnosti pri malih proizvajalcih Istočasno je 
Sls'em davka na dodano vrednost z dvema davčnima stopnjama 
^ kmetijah s trajnimi nasadi sadja močno povečal davčno 

rernenitev.Tudi sicer je efektivno plačani davek in efektivna 
^avčna obremenitev prodaje zasebnih kmetij skoraj najvišja v 
adiarskem tipu kmetije. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

S tem zakonom želimo uvesti prehodno obdobje, v katerem bi se 
lahko mali proizvajalci žganja prilagodili na močno povišanje cen 
njihovih izdelkov.Tako bi vsaj delno omilili negativne učinke, ki jih 
bo na slovenskem kmetijstvu pustilo polnopravno članstvo v EU, 
pripomogli pa bi tudi k ohranitvi podobe slovenskega podeželja. 

FINANČNE POSLEDICE 

Prihodki proračuna bodo zaradi spremembe zakona začasno 
manjši, vendar gre samo za male proizvajalce žganja, predlagani 
zakon ne bo imel bistvenih posledic za proračun, z uveljavitvijo 
prehodnega obdobja pa bo pri življenju ohranil bodoče 
davkoplačevalce. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98) se v tretjem (3) 
odstavku 45. člena doda naslednje besedilo: 

"Z 31. marcem 2000 se trošarina od proizvedenega domačega 
žganja določi v višini 33.000,00 SIT za 100 % prostorninske 
vsebnosti alkohola na en hektoliter čistega alkohola. Z 31. marcem 
2002 se trošarina od proizvedenega domačega žganja določi v 
višini 66.000,00 SIT za 100 % prostorninske vsebnosti alkohola 
na en hektoliter čistega alkohola. 

Z 31. marcem 2005 se trošarina od proizvedenega domačega 
žganja določi v višini 100.000,00 SIT za 100 % prostorninske 
vsebnosti alkohola na en hektoliter čistega žganja." 

2. člen 

V 74. členu se datum "31. marca 1999" nadomesti z datumom 
"31. marec 2000". 

3. člen 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
RS, uporabljati pa se začne 1. julija 1999, razen določbe 2. člena, 
ki se uporablja od dneva uveljavitve zakona. 

III. OBRAZLOŽITEV 

Določilo prvega člena v tretjem odstavku 45. člena veljavnega 
Zakona o trošarinah uvaja prehodno obdobje za male proizvajalce 
žganja do leta 2005, ko bi v celoti prešli na obremenitev, določeno 
v Zakonu o trošarinah. 

Določilo drugega člena podaljšuje rok za prijavo kotlov za 

žganjekuho do 31.3.2000. Razlog za podaljšanje roka je v bistveno 
prekratkem obdobju, slabi informiranosti trošarinskih zavezancev, 
ki je bilo na voljo v samem zakonu o trošarinah. 

Tretjii člen določa, da zakon začne veljati petnajsti dan po objavi 
v Uradnem listu, da pa se začne uporabljati s 1. julijem 1999. 

IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE 

SPREMINJAJO IN DOPOLNJUJEJO 

45. člen 
(mali proizvajalci vina in žganja) 

(1) Proizvajalec alkoholnih pijač iz drugega odstavka 17. člena 
tega zakona, ki ni imetnik trošarinskega dovoljenja, obračunava 
in plačuje trošarino po določbah tega člena. 

(2) Proizvajalec iz prejšnjega odstavka plačuje trošarino za 
proizvedene količine alkoholnih pijač v koledarskem letu, 
zmanjšane za količine, dovoljene za lastno rabo. 

(3) Trošarina za proizvedne količine vina se plačuje po stopnji, ki 
velja na dan 30. novembra oziroma za vina posebnih trgatev na 
dan 31 marca, trošarina za proizvedene količne žganja pa po 
stopnjah, ki veljajo na dan 31. marca tekočega leta. 

(4) Proizvajalec predloži obračun trošarine za vino do 31. 
decembra tekočega leta, obračun trošarine za vina posebnih 
trgatev in žganja pa do 30. aprila tekočega leta. 

(5) Obračunana trošarina zapade v plačilo 30. dan po predložitvi 
obračuna. 

(6) Zgornjo mejo količine za lastno rabo iz drugega odstavka, 
predpiše minister, pristojen za finance v soglasju z ministrom, 
pristojnim za kmetijstvo. 

(7) Podrobnejše določbe o izvajanju tega člena predpiše minister, 
pristojen za finance. 

74. člen 
(prijava dejavnosti in posedovanja kotlov za kuhanje 

žganja) 

Proizvajalci trošarinskih izdelkov po tem zakonu morajo najkasneje 
do 31. marca 1999, prijaviti opravljanje navedenih dejavnosti, 
oziroma posedovanje kotlov za kuhanje žganja, pristojnemu 
carinskemu organu. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA 

(ZZVN-D) 

- EPA 252 - II - tretja obravnava 

Miran POTRČ, 
poslanec 
DRŽAVNEGA ZBORA 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 14. aprila 1999 

Podpisani poslanec državnega zbora pošilja kot predlagatelj 
zakona Državnemu zboru Republike Slovenije v tretjo 
obravnavo 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O ŽRTVAH VOJNEGA NASILJA, EPA 252-II, 

ki ga je pripravil na podlagi sklepa 12. redne seje DZ, z dne 13. 
aprila 1999 ter na podlagi 195. člena Poslovnika Državnega 
zbora. 

V skladu s 1. odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora bo na sejah delovnega telesa in državnega zbora 
sodeloval predlagatelj. 

Predlagatelj: 
Miran POTRČ, l.r. 

1. člen 

^ Zakonu o žrtvah vojnega nasilja (Uradni list RS, št. 63/95, 8/96, 
44/96 in 70/97) se v prvem odstavku 2. člena za prvim stavkom 
^°da nov drugi stavek, ki se glasi: 

pogojih iz prvega odstavka 2. člena in iz prvega odstavka 3. 
člena oziroma iz 4. člena tega zakona je žrtev vojnega nasilja tudi 
°seba, ki je imela ob pričetku izvajanja nasilnega dejanja ali 
Prisilnega ukrepa stalno prebivališče na ozemlju, ki obsega državni 
'eritorij Republike Slovenije, ne glede na to, na katerem ozemlju je 

nasilno dejanje ali prisilni ukrep dejansko izveden". 

drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

vojnega nasilja (izgnanec) je po tem zakonu tudi oseba, ki 
le bila v času od 6. 4 1941 do 15. 5. 1945 zaradi izvajanja 
Povračilnih ukrepov okupatorja ali njegovih sodelavcev zoper 

ru*ine partizanov, pobitih talcev ali zaradi sodelovanja z NOB 
^asilno pregnana iz svojega doma in oseba, ki je bila v času od 6 

1941 do 15. 5. 1945 nasilno pregnana iz svojega doma zaradi 

nasilnega dejanja požiga, porušenja ali izropanja njene 
stanovanjske hiše ali stanovanja od okupatorja ali njegovih 
sodelavcev, zaradi česar se ni mogla vrniti na svoj dom vsaj tri 
mesece." 

V petem odstavku se za besedama "tega člena" dodajo besede: 
"oziroma iz 4. člena tega zakona." 

Za petim odstavkom se dodata nov šesti in sedmi odstavek,ki se 
glasita: 

"Šteje se, da je imela oseba iz prejšnjega odstavka, ki ji je bil 
prisilni ukrep ali nasilno dejanje povzročeno na ozemlju bivše 
Kraljevine Jugoslavije, od prenehanja prisilnega ukrepa ali 
nasilnega dejanja stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, če se 
je naselila v Sloveniji z namenom stalnega prebivanja takoj, ko je 
bilo to glede na tedanje transportne, nastavitvene, zaposlitvene 
in druge razmere mogoče. 

Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi 
otrok, katerega starša sta bila ubita zaradi sodelovanja v NOB ali 
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sta izgubila življenje v okoliščinah za priznanje statusa žrtev 
vojnega nasilja po tem zakonu." 

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi: 

"Žrtev vojnega nasilja je tudi otrok, rojen staršem v partizanskih 
enotah ali partizanski bolnišnici, otrok ali mladoletna oseba, ki je 
bila zaradi sodelovanja staršev v NOV v varstvu pri drugih družinah 
ali mu je bilo preskrbljeno ilegalno bivanje." 

Sedanji peti, šesti sedmi in osmi odstavek postanejo deveti, deseti, 
enajsti in dvanajsti odstavek 

2. člen 

V prvem odstavku 3. člena se besedica "in" nadomesti z vejico, 
za besedo "drugega" pa se doda vejica in besede: "tretjega in 
četrtega". Pred besedo "najmanj" se doda beseda "neprekinjeno". 

V drugem odstavku 3. člena se beseda "tretjega" nadomesti z 
besedo "devetega". 

3. člen (2.b člen) 

7. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Do varstva po tem zakonu je upravičen državljan Republike 
Slovenije, družinski član osebe, ki je izgubila življenje, umrla ali je 
bila pogrešana v okoliščinah za priznanje statusa žrtve vojnega 
nasilja po tem zakonu. Varstvo se zagotavlja istemu krogu 
družinskih članov in ob enakih pogojih kot po predpisih o vojnih 
invalidih. 

Ne glede na določbo drugega stavka prejšnjega odstavka se v 
primerih, ko oseba iz prejšnjega odstavka ni mogla preživljati 
družinskega člana zadnje leto pred svojo smrtjo, ker se je tedaj 
nad njo izvajalo nasilno dejanje ali prisilni ukrep, šteje, da je pogoj 
preživljanja izpolnjen, če je oseba in prejšnjega odstavka preživljala 
družinskega člana vsaj zadnje leto pred nastopom nasilnega 
dejanja ali prisilnega ukrepa. 

Družinskim članom iz prvega odstavka se zagotavljajo enake 
pravice in v enakem obsegu kot družinskim članom oseb, ki so 
izgubile življenje, umrle ali so bile pogrešane v okoliščinah za 
priznanje statusa civilnega invalida vojne po predpisih o vojnih 
invalidih. Družinska invalidnina pa ne more presegati zneska 
doživljenjske mesečne rente, ki bi pripadala osebi, po kateri 
družinski člani uveljavljajo to pravico, pri čemer se v primeru 
padlega mobiliziranca šteje, da bi mu pripadala doživljenjska 
mesečna renta po 200 tolarjev za vsak mesec nasilja, v primeru, 
da je nasilje trajalo manj kot tri mesece, pa se upošteva znesek 
doživljenjske mesečne rente za tri mesece nasilja." 

4. člen (2. c člen) 

V 8. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki se 
glasi: 

"Ne glede na prejšnji odstavek ima žrtev vojnega nasilja iz šestega 
in sedmega odstavka 2. člena tega zakona samo pravico do 
vojne odškodnine po posebnem zakonu." 

5. člen (3. člen) 

Drugi odstavek 9 člena se spremeni tako, da se glasi: 

"Žrtev vojnega nasilja in družinski član lahko uveljavljata pravice 
iz prejšnjega oziroma iz 7. člena tega zakona, če teh ali podobnih 
pravic ne moreta uveljavljati po drugih predpisih ali v tuji državi." 

Za drugim odstavkom 9. člena se doda nov, tretji odstavek, ki se 
glasi: 

"Družinski član lahko uveljavlja pravice iz tretjega odstavka 7. 
člena tega zakona, če ne more uveljavljati statusa žrtve vojnega 
nasilja po tem zakonu." 

6. člen (4. člen) 

V prvem odstavku 13.člena se besedilo v oklepaju spremeni 
tako, da se glasi: 

"v nemških koncentracijskih taboriščih, v italijanskih 
koncentracijskih taboriščih Gonars, Padova, Rab, Renicci, 
Treviso, Visco in Cairo Montenotte, v hrvaških - ustaških taboriščih 
Jesenovac, Stara Gradiška, Lobor in Lepoglava ter v 
madžarskem taborišču Sarvar". 

V drugem odstavku se besedilo v oklepaju: "internacijsko taborišče 
z odvzemom svobodnega gibanja v Italiji" nadomesti z besedilom: 
"italijanska in druga taborišča" ter doda zaklepaj, besede: "ali v 
taborišču za ukradene otroke" ter zaklepaj pa se nadomestijo z 
besedama: "ukradenemu otroku". 

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

"Kot čas do povratka v domovino se šteje čas do 31.12. 1945, po 
tem datumu pa le, če žrtev vojnega nasilja dokaže, da se pred 
tem ni mogla vrniti iz razlogov, ki jih ni sama povzročila." 

Sedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo, četrti, peti in šesti 
odstavek. 

7. člen (4.a člen) 

Za 14. členom se doda nov, 14 a člen, ki se glasi: 

"14. a člen 

Žrtvam vojnega nasilja, ki so bile v času trajanja nasilnega dejanja 
ali prisilnega ukrepa mlajše od 15 let, pa ostanejo v zavarovanju 
po dopolnjenem 30. letu (ženske) oziroma 35. letu (moški) 
pokojninske dobe, ker kljub uveljavljeni pokojninski dobi po tem 
zakonu ne dosežejo polne pokojninske dobe, se v času, ki je 
enak trajanju nasilnega dejanja ali prisilnega ukrepa, vendar najdalj 
do dopolnitve polne pokojninske dobe, povrne prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki gre v breme 
zavarovanca. 

Prispevek iz prejšnjega odstavka se povrne največ do višine 
prispevka, plačanega iz tega naslova od osnove v višini zajamčene 
plače, povečane za 100%, iz državnih proračunskih sredstev." 

8. člen (5. člen) 

V prvi alinei prvega odstavka 16. člena se za besedo "taboriščnika' 
doda vejica in besedi "ukradenega otroka". 

V tretji alinoi prvega odstavka se besede "pobeglega pred izgonom 
nadomestijo z besedo "begunca". 

9. člen (5.a člen) 

V 19. členu se za besedama "na podlagi" dodata besedi "odločbe 
ali". 

10. člen (5.b člen) 

Za prvim odstavkom 21. člena se doda nov, drugi odstavek, ki se 
glasi: 
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"Žrtvam vojnega nasilja gredo pravice iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, priznane ob upoštevanju pokojninske 
dobe, uveljavljene po tem zakonu, oziroma pravica do pokojnine 
pod ugodnejšimi pogoji, priznana po tem zakonu, od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi zahteve za priznanje statusa 
žrtve vojnega nasilja za vpis v evidenco žrtev vojnega nasilja, če 
je že tedaj izpolnjevala pogoje za te pravice in če ne gre za 
pravice, ki se po predpisih o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju lahko priznajo le za naprej." 

11. člen (5.c člen) 

V prvem odstavku 22. člena se črtajo besede: "v dejanskem 
trajanju ali odločbe o priznanju statusa vojaškega vojnega invalida 
ali civilnega invalida vojne." 

12. člen (6. člen) 

"V 24. členu se za besedo "podatkov" dodajo vejica in besede: 
"dolžnosti državnih organov, zavodov, organizacij in delodajalcev 
glede posredovanja podatkov." 

13. člen (7. člen) 

"V 29. členu se za prvim odstavkom doda nov, drugi odstavek, ki 
se glasi: 

"Ne glede na določbo prejšnjega odstavka velja za revizijo odločb, 
ki prispejo v revizijo po uveljavitvi tega zakona, rok šestih mesecev 
od prejema odločbe v revizijo." 

(črtan 8. člen) 

(črtan 9. člen) 

14. člen (9.a člen) 

Zahtevo za priznanje statusa in pravic žrtev vojnega nasilja ter 
zahtevo za priznanje pravic družinskega člana žrtve vojnega 
nasilja je mogoče vložiti najkasneje v šestih mesecih od uveljavitve 
'ega zakona." 

15. člen (9.b člen) 

Vojaški vojni invalid in civilni invalid vojne, ki je do uveljavitve tega 

zakona pridobil status žrtve vojnega nasilja na podlagi odločbe o 
priznanju statusa vojaškega vojnega invalida ali civilnega invalida 
vojne ali tudi katero od pravic trajne narave, obdrži status in 
pravico tudi po uveljavitvi tega zakona, ne more pa uveljavljati 
nobenih drugih pravic žrtev vojnega nasilja. 

Žrtev vojnega nasilja, ki ji je bil do uveljavitve tega zakona ta 
status priznan s pravnomočno odločbo ali je bila na podlagi odločbe 
o priznani posebni dobi vpisana v evidenco žrtev vojnega nasilja 
kot oseba, ki je pobegnila pred vojnim nasiljem ali kot oseba, ki je 
bila rojena staršem v času, ko so bili na begu pred vojnim nasiljem 
pa ni šlo za beg pred prisilno izselitvijo ali ji je bila do uveljavitve 
tega zakona priznana tudi katera od pravic trajne narave, obdrži 
status in pravico tudi po uveljavitvi tega zakona, ne more pa 
uveljavljati nobenih drugih pravic žrtev vojnega nasilja. 

16. člen (9.c člen) 

O zahtevah za priznanje pravic družinskih članov žrtev vojnega 
nasilja in o zahtevah za ugotovitev obdobja, ki se upošteva za 
priznanje pokojninske dobe, vloženih pred uveljavitvijo tega 
zakona, ki še niso pravnomočno rešene, se odloči po določbah 
tega zakona." 

17. člen (9.č člen) 

Žrtve vojnega nasilja, ki so jim bile do uveljavitve tega zakona 
priznane pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
ob upoštevanju pokojninske dobe, uveljavljene po tem zakonu 
oziroma priznana pravica do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji po 
tem zakonu od datuma v skladu s predpisi o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, lahko vložijo novo zahtevo pri pristojni 
območni enoti Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije za priznanje pravic za čas od prvega dne naslednjega 
meseca po vložitvi zahteve za priznanje statusa žrtve vojnega 
nasilja, oziroma po vložitvi zahteve za vpis v evidenco žrtev 
vojnega nasilja do dneva predhodne uveljavitve pravic." 

18. člen (10. člen) 

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

OBRAZLOŽITEV: 

®ržavni zbor Republike Slovenije je na svoji 12. redni seji dne 13. 
1999 zadolžil predlagatelja, da na podlagi sprejetih amandmajev 

v drugi obravnavi pripravi besedilo zakona za tretjo obravnavo. 

pOdlagatelj je na podlagi navedenega sklepa pripravil besedilo 
*akona za tretjo obravnavo tako, da je dobesedno povzel 
arnandma/e, ki so bili sprejeti v drugi obravnavi. 

^ri tem je v šestih primerih popravil le sklicevanje na odstavke, 
Sai je bilo v drugi obravnavi sprejeto sklicevanje na odstavke 
n6ustrezno 

*ko jg bjio v j členu 

v tretjem napovednem stavku je besedilo v "petem prej glasilo 
v "četrtem" odstavku 

■ v četrtem napovednem stavku je bilo besedilo: "Za petim, 
odstavkom se doda nov šesti in sedmi odstavek" v drugi 
obravnavi sprejeto kot besedilo: " Za četrtim odstavkom se 
doda nov peti in šesti odstavek," 

- v potem napovednem stavku je bilo besedilo: "Za sedmim 
odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki se glasi" v drugi 
obravnavi sprejeto v besedilu: "Za četrtim odstavkom se doda 
nov 5. odstavek, ki se glasi" 

■ besedilo zadnjega odstavka: "Sedanji peti, šesti, sedmi in osmi 
odstavek postanejo deveti, deseti, enajsti in dvanajsti odstavek" 
je bilo v drugi obravnavi sprejeto kot besedilo: "Sedanji peti, 
šesti, sedmi in osmi odstavek postanejo šesti, sedmi, osmi in 
deveti odstavek" 

V 2. členu je v drugem odstavku besedilo "devetega" v drugi 
obravnavi glasilo "šestega". 
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V 4. členu sta za besedo "šestega" dodani besedi "in sedmega". 

Gornji redakcijski popravki so bili nujni, da bi se razumelo, na 
katere odstavke se besedilo sprejetih rešitev v drugi obravnavi 
dejansko nanaša. Hkrati je predlagatelj v oklepaju citiral člene 
zakonskega besedila kot so bili obravnavani in sprejeti v drugi 
obravnavi. 

Predlagatelj sicer meni, da je s sprejetimi odločitvami v drugi 
obravnavi v besedilu zakona nastalo nekaj nejasnosti. Predloge 
za njihovo odpravo je pripravil v obliki priloženih amandmajev k 
1., 2., 11. in 15. členu zakona. 

Predlagatelj pa ob tem opozarja, da bo, po njegovem prepričanju, 
če bo zakon v 3. obravnavi sprejet v predloženem besedilu, ostalo 
neusklajeno tudi besedilo 5. in 15. člena osnovnega zakona. Ker 
se sprejeti amandmaji v 2. obravnavi ne nanašajo tudi na ta dva 
člena, predlagatelj ni mogel predlagati amandmaja. Meni pa, da bi 
zaradi enakopravnega obravnavanja vseh žrtev vojnega nasilja 
in zaradi zagotovitve medsebojne skladnosti določb zakona 
kazalo v skladu s 3. odstavkom 198. člena poslovnika pred 
glasovanjem o zakonskem predlogu v celoti, sprejeti še naslednja 
dva amandma: 

1. V 5.členu zakona se črta besedilo "ki ne izpolniuie poaoiev za 
priznanje statusa voineaa veterana". 

REDAKCIJSKI AMANDMAJI 

PREDLAGATELJA 

K 1. členu 

V prvem napovednem stavku se besedilo "v prvem odstavku 2. 
člena za prvim stavkom doda nov drugi odstavek" spremeni 
tako, da se glasi: 

"za prvim odstavkom 2. člena doda nov drugi odstavek," 

Besedilo novega drugega odstavka: 
"Ob pogojih prvega odstavka 2. člena in iz prvega odstavka 3. 
člena oziroma iz 4. člena" se nadomesti z besedilom: 
"Ob pogojih iz 2., 3. oziroma 4.člena " .... 

Drugi napovedni stavek se spremeni tako, da se glasi: 
"Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:" 

V tretjem napovednem stavku se številko "petem" nadomesti s 
številko "šestem". 

Četrti napovedni stavek se spremeni tako, da se glasi: "Za šestim 
odstavkom se doda nov sedmi odstavek, ki se glasita:" 

Peti napovedni stavek se črta. 

Dosedanji sedmi in osmi odstavek se združita in preoblikujeta 
tako, da se besedilo novega osmega odstavka glasi: 

"Žrtev vojnega nasilja je ob pogojih iz 1. člena tega zakona tudi 
otrok, katerega starša sta bila ubita zaradi sodelovanja v NOV ali 
sta izgubila življenje v okoliščinah za priznanje statusa žrtev 

2. "V 15. členu se črtata besedi "prveoa odstavka". 

Predlagatelj meni, da sprejete določbe zakona sedaj več ne 
izključujejo, da ima lahko status žrtve vojnega nasilja tudi civilni 
invalid vojne in vojaški vojni invalid. In ker je tako, je v nasprotju s 
temi rešitvami, da bi se le vojnemu veteranu onemogočala 
pridobitev statusa žrtve vojnega nasilja. Zato je treba sprejeti 
amandma k 5. členu. Amandma k 15. členu pa je nujen, saj ni 
razlogov za razlikovanje pravic žrtev vojnega nasilja, ki so 
opredeljeni v celotnem 2. členu, ne pa le v prvem odstavku 2. 
člena. 

V drugi obravnavi so bili spremenjeni členi od 1. do 7., črtana sta 
bila 8. in 9.člen, 10. člen pa je ostal nespremenjen. 

Glede na to se lahko v tretji obravnavi amandmirajo členi 1 do 13, 
vendar le v vsebini, ki se nanaša na člene 2., 3., 7., 8., 9., 13., 
16.,19., 21., 22., 24., in 29. Zakona o žrtvah vojnega nasilja v 
doslej veljavnem besedilu. Z amandmajem pa se lahko ponovno 
predlaga ureditev vprašanj, ki so bila vsebina črtanega 8. in 9. 
člena v drugi obravnavi. 

Novi členi od 14. do 17. (členi 9.a do 9.Č) predstavljajo prehodne 
določbe teh sprememb in dopolnitev zakona. Ker so bili na novo 
sprejeti v drugi obravnavi, jih je mogoče amandmirati. 

vojnega nasilja po tem zakonu ter otrok rojen staršem v 
partizanskih enotah ali partizanski bolnišnici, otrok ali mladoletna 
oseba, ki je bila zaradi sodelovanja staršev v NOV v varstvu pri 
drugih družinah ali mu je bilo priskrbljeno ilegalno prebivanje." 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. 

Prva dopolnitev besedila ne sodi k prvemu odstavku, saj 
predstavlja samostojno vsebino. V posledici novega drugega 
odstavka je potrebno spremeniti tudi sklicevanje na odstavke v 
drugih uvodnih pojasnilih. 

Besedilo v novem drugem odstavku je smiselno spremeniti, da 
se zagotovi enak tretma vseh žrtev vojnega nasilja 

Besedilo dosedanjega sedmega in osmega člena pa je smiselno 
povezati v enotno besedilo v enem - novem osmem odstavku, 
saj gre za med seboj povezano vsebino, ki ne more biti urejena v 
dveh različnih odstavkih. 

K 2. členu 

3. člen zakona se v celoti nadomesti z besedilom, ki se glasi: 

"Za žrtev vojnega nasilja se šteje oseba, pri kateri je prisilni ukrep 
ali nasilno dejanje trajalo najmanj tri mesece, razen v primerih i* 
devetega odstavka 2. člena, v katerih je moral odvzem prostost' 
trajati najmanj en mesec" 

Obrazložitev: 

Amandma je redakcijske narave. 

Da bi se izognili naštevanju odstavkov in s tem izognili morebitni'11 

nejasnostim ali neenakemu obravnavanju posameznih žrtev i 
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vojnega nasilja je predlagano novo besedilo, ki jasneje in bolj 
nedvoumno ohranja enako vsebino dosedanjega 3. člena zakona. 

K 11. členu 

11. člen se črta. 

Amandma je potreben, da se odpravi neusklajenost vsebine 
zakona. 

Glede na to, da v drugi obravnavi ni bil sprejet predlog vlade, da 
se črta 5. člen zakona, ni več mogoče prepovedovati, da bi se 
lahko tudi vojaški vojni invalidi in civilni invalidi vojne vpisovali v 
evidenco žrtev vojnega nasilja. 

K 15. členu 

15. člen se črta. 

Obrazložitev: 

Amandma je predlagan, da se odpravi neusklajenost vsebine 
zakona. 

Glede na to, da v drugi obravnavi ni bil sprejet predlog vlade, da 
se črta 5. člen zakona, mora biti vsebina 15. (oz.9/b) člena črtana, 
saj bi bilo sicer sprejeto neusklajeno besedilo zakona. 
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Predlog zakona o 

JAVNEM MEDIJU RADIOTELEVIZIJI 

SLOVENIJA (ZJMRTVS) 

- EPA 779 - II - prva obravnava 

DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 
Skupina poslancev 

Ljubljana, 14.4.1999 » 
Na podlagi 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
(Ur. list št. 40/93 in 80/94) pošiljajo podpisani poslanci v 
obravnavo in sprejem 

- PREDLOG ZAKONA O JAVNEM 
RADIOTELEVIZIJI SLOVENIJA 

MEDIJU 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 

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

1. BENJAMIN HENIGMAN, l.r. 
2. IVAN BOŽIČ, l.r. 

3. LOJZE PETERLE, l.r. 
4. MIROSLAV MOZETIČ, l.r. 

5. IZIDOR REJC, l.r. 
6. VINCENCIJ DEMŠAR, l.r. 

7. MAJDA KREGELJ ZBAČNIK, l.r. 
8. MIRKO ZAMERNIK, l.r. 

9. JANEZ MEŽAM, l.r. 
10. JOŽEF JEROVŠEK, l.r. 

I. UVOD 

1- OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 

^ javnimi mediji se zagotavlja ustavna pravica svobode izražanja, 
' je določena v 39. členu Ustave Republike Slovenije, ki glasi: 
Zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega 

^astopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja, 
sakdo lahko svobodno izbira, sprejema in širi vesti in mnenja." 
rugi odstavek istega člena zavezuje državo tako: "Vsakdo ima 

Pravico dobiti informacijo javnega značaja, za katero ima v zakonu 
p6rneljen pravni interes, razen v primerih, ki jih določa zakon". 

tako pa 44. člen ustave jamči, da ima "vsak državljan pravico, 
a v skladu z zakonom neposredno ali po izvoljenih predstavnikih 

s°deluje pri upravljanju javnih zadev". 

pravica do izražanja in informiranosti je v sodobni demokratični 
l^ružbi postala ena izmed temeljnih človekovih pravic in svoboščin, 

Oh° ^r*ava zagotavlja vsakomur neposredno na podlagi ustave. 
I veščanje z javnimi mediji, kot je Zavod Radiotelevizija Slovenija, 
Si ena,0c' glavnih sestavin demokracije. Ustava Republike ovenije tako zagotavlja, da ima oblast ljudstvo in da imajo 
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državljani Republike Slovenije pravico, da preko svojih izvoljenih 
predstavnikov aktivno sodelujejo pri upravljanju javnih zadev. Za 
uresničevanje te pravice morajo imeti državljani možnost, da se 
vsestransko seznanjeni politično odločajo ali določajo svoje 
predstavnike pri upravljanju splošnih zadev. 

Način financiranja, ki vključuje tudi prenos javnega pooblastila 
glede naročnine in z zagotavljanjem materialnih pogojev iz 
državnega proračuna ima država pravico in dolžnost da nadzira 
delo javnega zavoda, ki jo zakon opredeli kot javno službo na 
področju radijske in televizijske dejavnosti za ustvarjanje in 
oddajanje nacionalnih radijskih in televizijskih programov. Pri 
svojem delu je javni zavod zavezan zakonu in mednarodnim 
listinam, ki urejajo to področje in ki jih je Slovenija ratificirala. 

Star zakon ni v zadostni meri uredil vloge in funkcije javnega 
zavoda in sistem upravljanja. Zato je prihajalo do kršitev načela 
objektivnosti in resničnosti informacij pri pripravi informativnih 
programov in s tem posredno pravice ljudi do informiranosti. Brez 
celovite informiranosti o zadevah javnega značaja ne morejo v 
zadostni meri sodelovati pri upravljanju javnih zadev preko 
izvoljenih predstavnikov. To velja zlasti v odnosu do državnega 
zbora, saj so državljani pomanjkljivo seznanjeni s potekom sej 
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državnega zbora in s stališči posameznih poslancev. Slovenska 
sredstva javnega obveščanje nepopolno in selektivno poročajo o 
delu v državnem zboru. Izbor poročil mnogokrat ne odraža ne 
časovne ne tematske teže posamezne teme ali razprave 
poslanca. Državljani tako nimajo možnosti, da bi bili neposredno 
in celovito obveščeni o konkretni zadevi, ki je splošnega pomena 
in jih zanima. Poslanci pa o zadevah, ki so sicer pomembne za 
ljudstvo, ki naj bi ga zastopali, razpravljajo več ali manj ločeno od 
tega ljudstva. Slovenska nacionalna televizija je doslej le izjemoma 
z neposrednimi prenosi plenarnih sej državnega zbora 
zagotavljala pogoje za uresničevanje pravic državljanov do 
celovitega obveščanja in sodelovanja pri upravljanju javnih zadev. 
Večina bližnjih zahodnoevropskih držav ne pozna tovrstnih 
problemov, saj nekatera sredstva javnega obveščanja, predvsem 
radio in nacionalna televizija, redno in celovito spremljajo delo 
svojih nacionalnih parlamentov. 

2. CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Osrednji nacionalni RTV zavod mora izvajati nacionalne programe 
tako, da upošteva naslednja načela: 

- načelo spoštovanja človekovega dostojanstva in še posebej 
njegove pravice do informiranosti; 

- načelo objektivnosti, ažurnosti in resničnosti prenašanja 
komunikacijskega sporočila; 

- načelo mnenjskega, svetovnonazorskega in verskega 
pluralizma; 

- načelo svobode umetniškega ustvarjanja; 
- načelo neodvisnosti od političnih strank in avtonomnosti pri • 

izvrševanju s tem zakonom predpisane vloge; 

Z novim zakonom bomo zagotovili višjo stopnjo spoštovanja 
temeljnih načel, ki jih našteva zakon, še posebej pa načelo 
objektivnosti, ažurnosti in resničnosti informiranja ter načelo 
neodvisnosti in avtonomije medijev. Vsa ta načela se v najvišji 
meri uresničijo, če se državljanom omogoči neposredni vpogled 
v nacionalna politična dogajanja. Zato bo nov zakon predvidel 
prenos vseh sej državnega zbora, pomembnejših sej njegovih 
delovnih teles in pomembnejših sej državnega sveta. Tako bomo 
zagotovili celovito, enakopravno in nepristransko seznanjanje 
državljanov oziroma ljudstva z delom državnega zbora, z delom 
poslancev oziroma predstavnikov ljudstva in z delom državnega 
sveta. Zmanjšali bomo možnost za manipulativno ali enostransko 
poročanje o poteku sej državnega zbora in pomembnejših sej 
državnega sveta. Zato zakon med drugim določa, da se za 
realizacijo predvidenih novih nalog Radiotelevizije Slovenija, 
ustanovi nov tretji nacionalni televizijski program. Slovenija se bo 

tako uvrstila v skupino naprednih zahodnoevropskih držav, ki 
omogočajo svojim državljanom celovito in nepristransko 
informiranje o delu svojih nacionalnih parlamentov. 

Poleg tega zakon predvideva razširitev sestave Sveta RTV na 
45 članov in sicer predvsem v korist večjega števila članov, ki jih 
imenuje Državni zbor Republike Slovenije in osredne organizacije 
Slovencev v zamejstvu in po svetu. 

3. PRIMERJALNO PRAVNA UREDITEV 

Predlog zakona izhaja iz splošnih opredelitev resolucije Sveta 
Evrope, direktiv Evropske skupnosti in Smernic EBU (Evropske 
radiodifuzne zveze, katere članica je RTVS). V večini 
zahodnoevropskih držav je že izvedena demonopolizacija 
ustvarjanja in izvajanja nacionalnega programa. Izguba 
absolutnega monopola javne RTV seveda ne pomeni njenega 
konca, saj se države zavedajo, da je pri posredovanju informacij, 
znanja in vrednot nepogrešljiva za ohranitev kulturne, jezikovne 
in nacionalne istovetnosti. V Evropi so osrednji nacionalni RTV 
mediji ohranili različen status: državni, javni in mešani. Oblika 
lastnine ni najpomembnejša pri določitivi njenega položaja. 
Pomembnejši je sistem upravljanja, kjer imajo ponekod odločilnejši 
vpliv parlament, ponekod pa vlada. V Evropi dajejo velik pomen 
objektivni politični informaciji. V Zvezni republiki Nemčiji sta zato 
oba nacionalna televizijska programa že pred leti ustanovila 
skupno televizijsko postajo, ki neposredno prenaša vse seje 
nemškega Bundestaga. Poleg tega Bundestag snema plenarne 
seje s televizijskimi kamerami in te posnetke po naročilu posreduje 
vsem televizijskim hišam. Bundestag izdaja tudi lasten tednik, ki 
podrobneje poroča o delu parlamenta. Tudi v sosednji Italiji j 
nacionalna televizija redno in celovito spremlja delo parlamenta. 

4. OCENA FINANČNIH POSLEDIC 

Sprejem zakona ne bo bistveno obremenil državnega proračuna, 
razen v delu, kjer je predvideno sistemska ureditev prenosov sej 
državnega zbora, njegovih delovnih teles in državnega sveta. Za ' 
to bo treba zagotoviti enkratna investicijska sredstva in v manjši 
meri redna sredstva za vzdrževanje in obratovanje omrežja za 
oddajanje in razširjanje tretjega nacionalnega televizijskega 
programa v celoti. Enkratna sredstva za zagotovitev ustreznih j 
tehničnih pogojev za neposredni prenos sej državnega zbora in | 
sveta, tj. namestitev stacionarne kamere, položitev optičnega j 
kabla od državnega zbora do RTV-hiše ipd, znašajo cca. 100 , 
milijonov SIT. 
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II. BESEDILO ČLENOV 

I. STATUS RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA 

1. člen 

Radiotelevizija Slovenija je javni zavod, ki opravlja javno službo 
na področju radijske in televizijske dejavnosti, določeno s tem 
zakonom, ter druge dejavnosti, v skladu z zakonom in statutom. 

2. člen 

Ime javnega zavoda je Radiotelevizija Slovenija, skrajšano ime 
pa RTV Slovenija. 

Sedež RTV Slovenija je v Ljubljani. 

RTV Slovenija je pravna oseba. 

II. DEJAVNOST RTV SLOVENIJA 

3. člen 

Javna služba po tem zakonu obsega ustvarjanje, pripravljanje in 
oddajanje: 

- treh nacionalnih televizijskih programov, 
■ treh nacionalnih radijskih programov, 
- po enega radijskega oziroma televizijskega programa za 

italijansko oziroma madžarsko narodno skupnost (v nadaljnjem 
besedilu: narodnostni program), 

■ radijskih oziroma televizijskih programov za slovenske narodne 
manjšine v sosednjih državah, 

• radijskih in televizijskih programov za tujo javnost, 
■ radijskih in televizijskih programov regionalnih centrov v Kopru 

in Mariboru. 

V programih iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: 
Programi RTV Slovenija) RTV Slovenija zagotavlja: 

" kakovostne in raznovrstne informativne, kulturne, izobraževalne 
in razvedrilne vsebine; 

" ustvarjanje ter poustvarjanje in posredovanje kultumo-umetniških 
del; 

■ oddaje za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah, 
slovenske izseljence in zdomce; 

' uresničevanje ustavnih pravic italijanske in madžarske narodne 
skupnosti na področju radijskega in televizijskega javnega 
obveščanja, povezovanje narodnih skupnosti z matičnim 
narodom ter vključevanje kulturnih ter drugih dosežkov 
"alijanskega oziroma madžarskega naroda v narodnostne 
Programe; 

' enakopravno obveščanje o dogajanjih v vseh delih Slovenije; 
" obveščanje o življenju in delu slovenskih narodnih manjšin v 

sosednjih državah; 
vključevanje nekomercialnih programov drugih radijskih in 
televizijskih organizacij ter drugih producentov v Republiki 
Sloveniji ter vključevanje kakovostnih tujih RTV programov, 
Posebej iz evropskih držav; 
obveščanje tuje javnosti o dogajanjih in dosežkih na kulturnem 
'n drugih področjih v Republiki Sloveniji ter uveljavljanje 
slovenske radijske in televizijske ustvarjalnosti v tujini. 

glede na določbe prejšnjega odstavka RTV Slovenija s tretjim 
nac'°nalnim televizijskim programom zagotavlja predvsem 

apr//1999 

enakopravno in celovito obveščanje slovenske javnosti o 
dogajanjih v državnem zboru, med drugim tudi z neposrednim 
prenosom vseh sej državnega zbora, pomembnejših sej njegovih 
delovnih teles in pomembnejših sej državnega sveta. 

Obveščanje o dogajanjih in predstavitev interesov pokrajin, 
programe za narodne skupnosti ter programe za slovenske 
narodne manjšine zagotavlja RTV Slovenija zlasti prek enot v 
Mariboru, Kopru in Lendavi ter preko lokalnih programov Murski 
val Murska Sobota in Koroški radio Slovenj Gradec. 

RTV Slovenija zagotavlja arhiviranje svojih programov. 

4. člen 

RTV Slovenija mora pri ustvarjanju in pripravljanju programov 
RTV Slovenija zlasti: 

- spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo, načela 
nepristranskosti in resničnosti informacij, mnenjskega, 
svetovnonazorskega in verskega pluralizma ter politične 
neodvisnosti in avtonomnosti; 

- zagotavljati celovito in nepristransko obveščenost ter svobodno 
oblikovanje mnenj; . 

- promovirati slovensko kulturo, spodbujati kulturno ustvarjalnost 
in svobodo umetniškega ustvarjanja; 

- izobraževati in razvijati jezikovno kulturo; 
- varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo 

vplivale na njihov duševni in telesni razvoj; 
- zadovoljevati interese posameznih skupin gledalcev in 

poslušalcev v Republiki Sloveniji in omogočati njihov dostop v 
programe. 

5. člen 
* 

Nacionalni program mora pokrivati ozemlje, kjer živi najmanj 90 
odstotkov prebivalstva Republike Slovenije, oziroma 90 odstotkov 
ozemlja, kjer živijo pripadniki italijanske in madžarske narodne 
skupnosti, kadar gre za narodnostni program. 

6. člen 

Lastna produkcija, koprodukcija in naročena produkcija 
informativnih, kulturnih, izobraževalnih in razvedrilnih vsebin mora 
obsegati najmanj 50 % programskega časa programov RTV 
Slovenija oziroma najmanj dve uri dnevno, če gre za narodnostni 
radijski program oziroma najmanj 30 minut, če gre za narodnostni 
televizijski program. 

Naročena produkcija po tem zakonu so deli programov RTV 
Slovenija ali narodnostni programi, ki jih ustvarjajo druge radijske 
in televizijske organizacije v Republiki Sloveniji, samostojni kulturni 
delavci in druge fizične in pravne osebe, registrirane za ustvarjanje 
RTV programov, audio , video ali filmsko produkcijo (v nadaljnjem 
besedilu: producenti). 

RTV Slovenija objavi javni razpis za ustvarjanje programov iz 
prejšnjega odstavka, v katerem, v okviru sprejete programske 
zasnove in na predlog odgovornega urednika, določi zvrst, obliko, 
obseg, programske in tehnične standarde, dejansko izhodiščno 
ceno minute programa ter druge pogoje, določene z zakonom in 
statutom. 

Deli programov RTV Slovenija se oddajo na način in po postopku, 
ki ga predpiše minister, pristojen za kulturo, upoštevaje pri tem 
način in postopek, predpisan za oddajo del, ki se financirajo iz 
republiškega proračuna. 

Del nacionalnega programa se lahko odda v ustvarjanje drugi 
RTV organizaciji oziioma producentu. 
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7. člen 

V programih RTV Slovenija ni dovoljena verska in politična propa- 
ganda. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljena politična 
propaganda v času volilne kampanje. 

Volilna kampanja po tem zakonu so politično-propagandna 
sporočila (spoti) in druge oblike politične propagande, katerih 
namen je vplivati na opredelitev volivcev pri glasovanju o kandidatih 
za predsednika republike in za poslance v državni zbor ter za 
organe lokalnih skupnosti. 

RTV Slovenija sme objavljati volilno-propagandna sporočila samo 
z navedbo naročnika. Za vsebino takšnega sporočila je 
odgovoren naročnik. 

Volilna kampanja v programih RTV Slovenija se lahko začne 24 
dni pred dnevom glasovanja in se mora končati najkasneje 24 ur 
pred dnevom glasovanja. 

8. člen 

RTV Slovenija mora v času volilne kampanje dati brezplačno na 
razpolago del programskega časa za predstavitev kandidatov, 
političnih strank in njihovih programov. 
Čas, namenjen predstavitvi kandidatov in političnih strank, ki so 
zastopane v državnem zboru, je za vse enak (načelo 
enakopravnosti). 

Politične stranke in neodvisni kandidati, ki niso zastopani v 
državnem zboru, morajo imeti skupaj na razpolago eno tretjino 
skupnega programskega časa, ki ga RTV Slovenija določi za 
vse politične stranke in kandidate, ki sodelujejo na volitvah, pri 
čemer mora RTV Slovenija tem strankam in kandidatom v okviru 
skupnega časa, ki jim je namenjen, zagotoviti enakopravnost 
oziroma enake pogoje za predstavitev (načelo enakopravnosti). 

Kandidatom za predsednika republike mora RTV Slovenija 
zagotoviti enak čas in pogoje za predstavitev. 

RTV Slovenija najpozneje 15 dni po razpisu volitev za predsednika 
republike oziroma volitev v državni zbor in lokalnih volitev objavi 
način, oblike, obseg in pogoje za predstavitev kandidatov, političnih 
strank in njihovih programov iz prvega odstavka tega člena v 
svojih programih, dnevnem tisku ali na drug način, dostopen 
javnosti. 

Zadnjih sedem dni pred dnevom glasovanja v programih RTV 
Slovenija ni dovoljena objava raziskav javnega mnenja o 
kandidatih in političnih strankah. 

9. člen 

Obseg oglasov in drugih plačanih obvestil v programih RTV 
Slovenija lahko dnevno znaša največ 15 odstotkov programskega 
časa, na uro pa največ 12 minut. 

Način objave oglasov, sponzoriranja oddaj ter prepoved 
oglaševanja zdravju škodljivih proizvodov in storitev ureja zakon. 

10. člen 

RTV Slovenija oziroma njena organizacijska enota Oddajniki in 

zveze (v nadaljnjem besedilu: enota Oddajniki in zveze) opravlja 
naloge v zvezi z izgradnjo, vzdrževanjem in obratovanjem 
objektov, naprav in opreme, ki so namenjeni sprejemu, oddajanju 
in razširjanju programov RTV Slovenija ter programov drugih 
RTV organizacij (razen kabelsko-distribucijskih sistemov, ki se 
gradijo in organizirajo po posebnih predpisih), skrbi za 
zagotavljanje vidnosti in slišnosti programov RTV Slovenija in 
drugih programov, ki jih oddaja oziroma razširja, skrbi za tehnično 
posodabljanje in usklajenost omrežja z radiodifuznimi omrežji 
evropskih držav ter za zagotavljanje vidnosti in slišnosti 
programov RTV Slovenija in lokalnih nekomercialnih programov 
na območjih, kjer živi slovenska narodna manjšina, v skladu z 
meddržavnimi pogodbami. 

11. člen 
• 

Enota Oddajniki in zveze zagotavlja oddajanje in razširjanje 
programov RTV Slovenija in RTV programov drugih RTV 
organizacij v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji. 

Enotno tarifo storitev iz prejšnjega odstavka sprejme Svet RTV 
Slovenija. Sredstva iz plačil storitev se vodijo na posebnem računu 
pri enoti Oddajniki in zveze. 

V enoti Oddajniki in zveze se oblikuje nadzorni svet, ki šteje 13 
članov in v katerega imenujejo: 

- dva člana RTV Slovenija, 
- dva člana Vlada Republike Slovenije, 
- dva člana druge radijske organizacije v Sloveniji, 
- dva člana druge televizijske organizacije v Sloveniji, 
pet članov Državni zbor Republike Slovenije, pri čemer mora 
upoštevati sorazmerno zastopanost parlamentarnih strank. 
Člani nadzornega sveta se imenujejo za štiri leta in so lahko 
ponovno imenovani. 

Nadzorni svet skrbi za enakopraven položaj uporabnikov sistema 
oddajnikov in zvez RTV Slovenija, nadzira delovanje tega sistema 
tako, da daje mnenje k predlogu tarife, da ima pravico vpogleda " 
vso dokumentacijo, ki se nanaša na obratovanje oddajnikov in 
zvez, ter daje Svetu RTV Slovenija predloge in pobude v zvezi s 
temi vprašanji. 

Če med člani v nadzornem svetu ne pride do soglasja o vprašanjih 
ki jih obravnava, imajo pravico dajati Svetu RTV Slovenija ločena 
mnenja. 

Svet RTV Slovenija mora obravnavati predloge in pobude 
nadzornega sveta oziroma ločena mnenja članov. 

12. člen 

Poleg dejavnosti iz 3., 10. in 11. člena tega zakona lahko R1^ 
Slovenija izvaja: 

• druge programske storitve (teletekst, ipd.); 
- založništvo glasbenih in govornih video in avdio proizvodov te' 

knjižno založništvo v okviru svoje radijske in TV dejavnosti; 
- koncertno dejavnost; 
- organiziranje javnih prireditev v okviru svoje dejavnosti; 
- druge dejavnosti, določene s statutom v skladu z zakonom- 
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III. FINANCIRANJE IV. UPRAVLJANJE, VODENJE IN NADZOR 

13. člen 

RTV Slovenija pridobiva sredstva za ustvarjanje, pripravljanje, 
oddajanje in razširjanje programov RTV Slovenija: 

- iz plačil naročnine za programe RTV Slovenija (v nadaljnjem 
besedilu: naročnina); 

- iz dejavnosti, določenih v 11. in 12. členu tega zakona; 
- iz sredstev državnega proračuna; 
- z oglaševanjem in objavljanjem drugih plačanih obvestil, 

sponzoriranjem in iz drugih virov. 

Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjenimi z dejavnostjo iz 
11. in 12. člena tega zakona, RTV Slovenija nameni opravljanju in 
razvoju dejavnosti iz 3. člena tega zakona. Svet RTV lahko odloči, 
da se presežek uporabi tudi za razvoj ali druge potrebe dejavnosti 
iz 11. oziroma 12. člena tega zakona. 

Iz državnega proračuna se financira: 

- del narodnostnih programov; 
- del programov RTV Slovenija za slovenske narodne manjšine v 

sosednjih državah, za izseljence in zdomce ter za tujo javnost; 
■ del stroškov za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje omrežja 

za oddajanje in razširjanje prvega in drugega programa RTV 
Slovenija in lokalnih nekomercialnih programov; 

■ posamezne projekte kulturnega, znanstvenega in splošno 
izobraževalnega pomena, ki jih predlagajo pristojna ministrstva; 

- prenosi sej državnega zbora in državnega sveta; 
■ stroški za izgradnjo, vzdrževanje in obratovanje omrežja za 

oddajanje in razširjanje tretjega nacionalnega televizijskega 
programa, 

■ stroški za izvajanje nalog iz tretjega odstavka 3. člena, 
• stroški za postavitev RTV-pretvornikov ob meji z Italijo, 

Madžarsko, Hrvaško, in avstrijsko Koroško. 

Sredstva, zbrana z naročnino, se uporabljajo za ustvarjanje, 
Pripravljanje, oddajanje in razširjanje programov RTV Slovenija 
ter za vzdrževanje in obratovanje oddajno prenosnega omrežja, 
Potrebnega za oddajanje in razširjanje lokalnih nekomercialnih 
RTV programov. 

14. člen 

Uporabnik radijskega in TV sprejemnika (v nadaljnjem besedilu: 
sprejemnik), ki ima sedež ali prebivališče na območju Republike 
Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični pogoji za sprejem vsaj 
enega programa RTV Slovenija, mora plačevati naročnino RTV 
Slovenija. 

Naročnina se plačuje v pavšalu, ki ga določi Svet RTV Slovenija 
'n je enak za vse naročnike ter ni odvisen od števila in vrste 
sPrejemnika. 

javno rabo RTV sprejemnikov določi Svet RTV Slovenija višji 
Pavšal. 

glede na določbi prejšnjih dveh odstavkov lahko Svet RTV 
lovenija sprejme olajšave za posamezne skupine naročnikov. 

Lastnik mora sprejemnik prijaviti RTV Slovenija najpozneje v 30 
neh od dneva pridobitve, spremembo sedeža oziroma 

Prebivališča pa najpozneje v 15 dneh po spremembi. 

Lastnik lahko odjavi sprejemnik in s tem preneha plačevati RTV 
aročnino, če je sprejemnik uničen, zapečaten, če postane trajno 

neraben ali če ga odtuji. 

15. člen 

Organ upravljanja RTV Slovenija je Svet RTV Slovenija, ki šteje 
45 članov, od katerih: 

1. devet članov imenuje Državni zbor Republike Slovenije tako, 
da v največji meri upošteva proporcionalno zastopanost 
predstavnikov parlamentarnih strank, pri tem pa ne more imenovati 
v Svet RTV Slovenija poslancev in državnih funkcionarjev; 
2. pet članov imenuje Državni svet (predstavniki interesnih skupin) 
3. enega člana imenuje italijanska narodna skupnost; 
4. enega člana imenuje madžarska narodna skupnost; 
5. enega člana imenuje neposredno Univerza v Ljubljani 
6. enega člana imenuje neposredno Univerza v Mariboru, 
7. po enega člana imenujeta obe avtohtoni verski skupnosti v 
Republiki Sloveniji, 
pri tem pa za člane Sveta RTV Slovenija po tej točki ne morejo biti 
imenovani poslanci, člani državnega sveta, državni funkcionarji 
in člani vodstev političnih strank ter osebe, ki so zaposlene v 
RTV Slovenija oziroma so bile zaposlene v RTV Slovenija v 
preteklih letih; 
8. po enega člana imenujejo neposredno: 
- Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 
- Društvo slovenskih filmskih delavcev, 
- Društvo slovenskih glasbenikov in Društvo slovenskih 

skladateljev, 
- Društvo slovenskih pisateljev in Združenje dramskih 

umetnikov Slovenije, 
- Sklad Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, 
- Društvo novinarjev Slovenije, 
- Svet invalidskih in humanitarnih organizacij Slovenije, 
- Olimpijski komite Slovenije - Združenje športnih zvez, 
- Združenje delodajalcev Slovenije, 
- Zadružna zveza in Slovenska kmečka zveza, 
- Koordinacijski odbor organizacij in strank upokojencev 

Slovenije, 
- reprezentativni sindikati kot organizacije delojemalcev, 
- Mladinski svet Slovenije in Zveza prijateljev mladine, 

9. štiri člane izvolijo izmed sebe zaposleni v RTV Slovenija na 
neposrednih volitvah tako, da so zastopani informativna dejavnost, 
kulturno-umetniška dejavnost in tehnika, šport, pri tem pa za 
člane Sveta RTV Slovenija po tej točki ne morejo biti izvoljene 
osebe, ki jih imenuje Svet RTV Slovenija, 

10. po enega člana imenujejo zastopniki priznanih ošrednih 
organizacij slovenske manjšine v Avstriji, Italiji, na Madžarskem 
in na Hrvaškem, in sicer Narodni svet koroških Slovencev, Zveza 
slovenskih organizacij na Koroškem, Društvo 7. člen, Svet 
slovenskih organizacij, Slovenska kulturno gospodarska zveza, 
Zveza Slovencev na Madžarskem ter osredna krovna organizacij 
Slovencev na Hrvaškem, 

11. enega člana imenuje Svetovni slovenski kongres iz vrst 
Slovencev po svetu. 

Za člane, ki se imenovani po 10. in 11. točke prejšnjega odstavka, 
ne velja določilo o državljanstvu Republike Slovenije. 

16. člen 

Šteje se, da so imenovani predstavniki organizacij iz 5., 6. 7. in 8. 
točke prejšnjega člena, če sklep o imenovanju podpiše pristojni 
organ organizacije, ki ima pravico imenovati svojega predstavnika 
v Svet RTV Slovenija. 
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Če imata dve ali več organizacij pravico imenovati svojega 
predstavnika v Svet RTV Slovenija, se šteje, da je predstavnik 
imenovan, če sklep o imenovanju podpišeta pristojna organa obeh 
organizacij oziroma najmanj dveh organizacij, ki združujeta večino 
članov oziroma pristojni organi večine verskih skupnosti. 

V primeru spremembe imena ali števila združenj oziroma 
organizacij s področij, navedenih v 5., 6. 7. in 8. točki prejšnjega 
člena, imajo pravico do imenovanja svojega člana v Svet RTV 
Slovenija v skladu s tem zakonom tista združenja oziroma 
organizacije, ki so njihovi pravni nasledniki, pa tudi druga združenja 
ali organizacije, ki so nastale po uveljavitvi tega zakona in so 
registrirana za območje Republike Slovenije oziroma delujejo ali 
združujejo članstvo na območju celotne države. 

Mandat članov Sveta RTV Slovenija traja štiri leta z možnostjo 
ponovnega imenovanja. 

Šteje se, da je Svet RTV Slovenija konstituiran, ko generalni 
direktor ugotovi, da sta imenovani dve tretjini njegovih članov v 
skladu s tem zakonom. 

17. člen 

Svet RTV Slovenija: 

- sprejme statut; 
- imenuje in razrešuje generalnega direktorja RTV 

Slovenija,direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih 
programov, vodjo enote Oddajniki in zveze ter direktorje 
narodnostnih programov, odgovorne urednike ter po eno tretjino 
članov programskih svetov za narodnostni program; 

- določa višino naročnine; 
- sprejema finančni načrt in zaključni račun ter odloča o uporabi 

morebitnega presežka prihodkov nad odhodki; 
- določa programske standarde in programske zasnove v skladu 

z zakonom in mednarodnimi akti ter letne programske sheme s 
finančnim načrtom; 

- določi način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja 
sprejemnikov ter olajšave in druge posebne pogoje za 
plačevanje naročnine za te sprejemnike; 

- odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom in statutom. 

Odločitev o zadevah iz prve do šeste alineje prejšnjega odstavka 
in o drugih zadevah, za katere je tako določeno s statutom, je 
sprejeta, če jo sprejme večina vseh članov Sveta RTV Slovenija. 

K višini naročnine ter olajšavam in drugim posebnim pogojem za 
plačevanje naročnine daje soglasje Vlada Republike Slovenije. 

K statutu RTV Slovenija in statusnim spremembam daje soglasje 
pristojni matični odbor Državnega zbora Republike Slovenije. 

18. člen 

Delo Sveta RTV Slovenija vodi predsednik ali njegov namestnik v 
skladu s poslovnikom sveta. 

Predsednika in namestnika imenuje Svet RTV Slovenija izmed 
svojih članov z večino glasov vseh članov. 

Če ne pride do imenovanja predsednika in namestnika po postopku 
iz prejšnjega odstavka, se imenuje za vršilca dolžnosti 
predsednika ali namestnika tisti član, ki je dobil največ glasov, za 
dobo šestih mesecev. V primeru, če dva ali več članov sveta tudi 
po ponovnem glasovanju dobita enako število glasov, odloči o 
imenovanju vršilca dolžnosti predsednika ali namestnika sveta 
žreb. 

19. člen 

Generalnega direktorja RTV Slovenija imenuje Svet RTV Slovenija 
na podlagi javnega razpisa. 

Direktorja radijskih programov in direktorja televizijskih programov 
in vodjo organizacijske enote Oddajniki in zveze imenuje Svet 
RTV Slovenija na podlagi javnega razpisa po poprejšnjem mnenju 
generalnega direktorja. 

Direktor programov iz prejšnjega odstavka ne more biti hkrati 
vodja organizacijske enote. 

Direktorja narodnostnega programa imenuje Svet RTV Slovenija 
na podlagi javnega razpisa na predlog programskega sveta in po 
poprejšnjem mnenju generalnega direktorja. 

Odgovornega urednika programa imenuje in razrešuje Svet RTV 
Slovenija na podlagi javnega razpisa na predlog direktorja radijskih 
programov oziroma direktorja televizijskih programov po 
poprejšnjem soglasju predstavništva zaposlenih v uredništvu, 
katerega delo vodi odgovorni urednik. 

Sestavo in način imenovanja predstavništva in njegove pristojnosti 
določa statut. 

Urednika imenuje in razrešuje direktor radijskega oziroma 
televizijskega programa na predlog pristojnega odgovornega 
urednika. 

Generalni direktor, direktor radijskih programov, direktor 
televizijskih programov, direktor narodnostnih programov, vodje 
organizacijskih enot ter odgovorni uredniki se imenujejo za štiri 
leta. 

20. člen 

Generalni direktor organizira in vodi delo in poslovanje javnega 
zavoda RTV Slovenija, predstavlja in zastopa zavod in je 
odgovoren za zakonitost dela zavoda, imenuje vodje 
organizacijskih enot (razen vodje enote Oddajniki in zveze), 
usklajuje delo direktorjev programov in vodij organizacijskih enot 
in odloča v morebitnih sporih med njimi ter opravlja druge naloge, 
določene s statutom. 

Direktor programa vodi strokovno programsko delo zavoda in 
usklajuje delo odgovornih urednikov. 

21. člen 

Svet RTV Slovenija imenuje programske svete za narodnostni 
program (v nadaljnjem besedilu: programski svet). 

V programski svet iz prejšnjega odstavka imenujeta samoupravni 
narodni skupnosti v Sloveniji dve tretjini članov za dobo štirih let in 
z možnostjo ponovnega imenovanja. 

Programski svet daje soglasje k imenovanju odgovornega 
urednika narodnostnega programa ter k obsegu in programski 
zasnovi tega programa. 

Programski svet obravnava uresničevanje programske zasnove, 
pripombe in predloge gledalcev in poslušalcev, daje pobude Svetu 
RTV Slovenija za obravnavanje določenih vprašanj, povezanih z 
narodnostnim programom ter opravlja druge naloge, določene s 
statutom. 

RTV Slovenija mora objaviti stališča programskega sveta, ki se 
nanašajo na problematiko narodnostnega programa. 
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22. člen 

RTV Slovenija ima odbor za sodelovanje s televizijskimi in 
radijskimi potrošniki (gledalci in poslušalci), ki ima sedem članov. 

V odbor iz prejšnjega odstavka imenujejo: 

• tri člane Svet RTV Slovenija; 
- štiri člane reprezentativni zastopniki organizacij potrošnikov 

Slovenije. 

23. člen 

RTV Slovenija ima nadzorni odbor, ki šteje sedem članov. Državni 
zbor Republike Slovenije imenuje in razrešuje pet članov 
nadzornega odbora, delavci RTV Slovenija pa na neposrednih 
volitvah izvolijo dva člana. Državni zbor Republike Slovenije mora 
pri imenovanju članov nadzornega upoštevati sorazmerno 
zastopanost parlamentarnih strank. Predsednik nadzornega 
sveta se izvoli iz vrst članov, ki so bili imenovani s strani 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Nadzorni odbor: 

• nadzira poslovanje RTV Slovenija; 
■ pregleduje finančni načrt, periodične obračune in zaključni račun; 
• obravnava predlog za uporabo morebitnih presežkov prihodkov 

ter poslovna poročila; 
■ nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja; 
- pisno obvešča Svet RTV Slovenija in Državni zbor Republike 

Slovenije o svojih ugotovitvah; 
■ opravlja druge naloge, določene s statutom. 

24. člen 

Poslovanje RTV Slovenija je javno. Poslovno poročilo in zaključni 
račun se objavita na način, določen s statutom. 

25. člen 

S statutom RTV Slovenija se določijo zlasti: organizacija javnega 
zavoda, organi in njihove pristojnosti, pogoji za imenovanje in 
razrešitev generalnega direktorja, direktorja radijskih programov 
'h direktorja televizijskih programov, direktorjev narodnostnih 
Programov ter vodij organizacijskih enot in odgovornih urednikov, 
Število, delovno področje odgovornih urednikov in urednikov, 
število programskih svetov za narodnostne programe in njihovih 
članov ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti 
ln poslovanje zavoda. 

v- kazenska določba 

26. člen 

2 denarno kaznijo najmanj 10,000.000 tolarjev se kaznuje za 
Prekršek RTV Slovenija, če: 

objavi politično propagandno sporočilo brez navedbe naročnika 
(četrti odstavek 7. člena); 
naipozneje 15 dni pred začetkom volilne kompanje ne objavi 
načina, oblik, obsega in pogojev predstavitve kandidatov, 
Političnih strank in njegovih programov (peti odstavek 8. člena); 
če v času sedem dni pred dnevom glasovanja objavi raziskavo 
lavnega mnenja o kandidatih ali političnih strankah (šesti 
odstavek 8. člena). 

^ denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje za 

prekršek tudi odgovorna oseba, če stori dejanje iz prejšnjega 
odstavka. 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

27. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona javni zavod RTV Slovenija 
nadaljuje z delom s pravicami in obveznostmi, določenimi s tem 
zakonom. 

28. člen 

Svet RTV Slovenija se mora konstituirati v skladu s tem zakonom 
najkasneje v 60 dneh po njegovi uveljavitvi. Prvo sejo Sveta RTV 
Slovenija skliče generalni direktor RTV Slovenija ali oseba, ki ga 
nadomešča, najkasneje v 15 dneh po tem, ko na podlagi obvestil 
o imenovanju ugotovi, da sta bili imenovani dve tretjini članov 
Sveta RTV Slovenija. 

Do konstituiranja novega Sveta RTV Slovenija opravlja njegove 
naloge, določene s tem zakonom, Svet RTV Slovenija v sestavi 
na dan uveljavitve tega zakona. 

29. člen 

Svet RTV Slovenija mora najpozneje v 30 dneh po konstituiranju 
določiti programske standarde za programe RTV Slovenija in 
njihove programske zasnove. 

Programi, ki niso v skladu z določbami tega zakona, se morajo 
najpozneje v enem letu po uveljavitvi tega zakona organizirati v 
okviru druge RTV organizacije ali pa jih RTV Slovenija ukine in 
preneha oddajati. 

30. člen 

Osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo funkcijo 
generalnega direktorja, direktorja radijskih programov, direktorja 
televizijskih programov ali eno izmed funkcij direktorjev 
narodnostnih programov ter eno izmed ostalih vodstvenih funkcij, 
ki jih imenuje Svet RTV, opravljajo dosedanje funkcije do izteka 
mandata. 

Statut RTV Slovenija je potrebno uskladiti z določbami tega zakona 
v 60 dneh po konstituiranju Sveta RTV Slovenija. 

31. člen 

Subjekti iz tretjega odstavka 11. člena morajo najpozneje v 30 
dneh po uveljavitvi tega zakona imenovati svoje člane v nadzorni 
svet. 

32. člen 

V državnem proračunu za leto 2000 se zagotovijo sredstva za 
pokritje stroškov iz osme alinee tretjega odstavka 13. člena v 
višini 100,000.000 tolarjev. 

33. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata veljati zakon o RTV 
Slovenija (Uradni list RS, št.št. 18/94, 29/94 in 73/94). 

34. člen 

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

Prvo poglavje ureja status RTV kot javnega zavoda, ki opravlja 
javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, ter 
druge dejavnosti, določene z zakonom in statutom. 

Drugo poglavje opredeljuje dejavnost RTV. Predlagatelj meni, da 
mora RTV zagotavljati dejavnosti, s katerimi bo zadovoljeval 
potrebe po obveščanju, izobraževanju, po kulturi itd, ki jh 
komercialne ponudbe ne morejo zagotavljati. Pri tem lahko TRV 
sodeluje tudi z drugimi organizacijami in producenti. Zakon na 
novo določa, da RTV izvaja tri nacionalne televizijske programe. 
Tretji program naj bi bil namenjen za obveščanje o delu državnega 
zbora in sveta. 

Zakon nalaga RTV, da ustvarja in izvaja tri nacionalne radijske in 
tri televizijske programe ter po en narodnostni radijski in televizijski 
program v jeziku italijanske oziroma madžarske skupnosti. 4. 
člen določa, da mora RTV Slovenija pri ustvarjanju nacionalnih 
programov upoštevati načela spoštovanja človekove osebnosti 
in dostojanstva, objektivnosti in resničnosti informacij, mnenjskega, 
verskega in svetovnonazorskega pluralizma ter politične 
neodvisnosti in avtonomnosti, zagotavljati svobodno oblikovanje 
mnenj, spodbujati kulturno ustvarjalnost ter svobodo umetniškega 
ustvarjanja, izobraževati, razvijati jezikovno kulturo, skrbeti za 
uresničevanje enakopravnega položaja italijanske in madžarske 
narodne skupnosti v Republiki Sloveniji na področju javnega 
obveščanja ter za vključevanje kulturnih in drugih dosežkov 
italijanskega oziroma madžarskega naroda v narodnostne 
programe. RTV Slovenija mora na ustrezen način zagotoviti 
uveljavljanje regionalnih interesov tudi v nacionalnih programih, 
seznanjati slovensko javnost o življenju in delu slovenskih narodih 
manjšin v sosednjih državah, skrbeti za zadovoljevanje in 
uveljavljanje specifičnih interesov in potreb posameznih skupin 
gledalcev in poslušalcev v Republiki Sloveniji (npr. invalidov, 
upokojencev, družbenih gibanj, alternativnih kulturnih skupin, ipd.) 
v nacionalnih programih ter skrbeti, da se ne predvajajo programi 
oziroma oddaje, ki bi utegnile škodljivo vplivati na telesni ali duševni 
razvoj mladine (npr. oddaje, ki poveličujejo nasilje, propagirajo 
uživanje mamil, ipd.) ter seznanjati tujo javnost o dogajanjih v 
Sloveniji. V tem členu so povzeti načela in programski standardi, 
ki so vodilo delovanja javnih RTV v Evropi, posebna skrb pa je 
namenjena tudi uveljavljanju pravic italijanske in madžarske 
narodne skupnosti na področju javnega obveščanja, k čemer 
zavezujejo Slovenijo tudi mednarodne pogodbe (Evropska listina 
o jezikih manjšin, sporazumi z Madžarsko). V 5. členu je predpisan 
teritorialni kriterij, ki ga mora izpolnjevati nacionalni program, to je 
zahteva, da je nacionalni program viden in slišen na najmanj 90% 
ozemlja Republike Slovenije oziroma 90% ozemlja, kjer živijo 
pripadniki italijanske ali madžarske narodne skupnosti, kadar se 
program oddaja v italijanskem oziroma madžarskem jeziku 
(narodnostni program). 6. člen določa, da mora RTV Slovenija kot 
nosilka ustvarjanja nacionalnih programov, zagotoviti (vključno s 
koprodukcijo), najmanj 50% informativnih, kulturnih in 
izobraževalnih vsebin v dnevnem programskem času oziroma, 
če gre za narodnostne radijske programe, najmanj 2 uri oziroma 
pri narodnostnem T V programu, najmanj 30 minut takšnih vsebin 
dnevno (programski kriterij). V tem členu je posebej predvidena 
pravica drugih RTV organizacij in producentov, da lahko ustvarjajo 
narodnostne programe ali dele nacionalnega programa ter hkrati 
obveznosti RTV Slovenija, da ponudi najmanj 20% letnega 
programskega časa, predvidenega za oddajanje nacionalnih 
programov, drugim producentom in sicer na podlagi javnega 
razpisa, v katerem določi zvrst (npr. informativni, kulturni, 
izobraževalni, športni, zabavni, otroški program ipd ), obseg, 

podrobnejše programske standarde, tehnične standarde (kvaliteto 
slike, zvoka), predvideno izhodiščno ceno minute programa ter 
druge pogoje, ki jih določi s statutom. V 7. členu je skladno s 
prakso oziroma zakonodajo večine evropskih držav ter 
mednarodnimi dokumenti, prepovedana plačana politična propa- 
ganda (plačani oglasi političnih strank) na javni RTV 
(pripominjamo, da volilne propagande v tisku in drugih javnih glasilih 
zakoni ne urejajo) ter verska propaganda. Poseben režim v 
evropskih javnih RTV pa velja v času volilne kampanje: politično 
poročanje javne RTV je sicer tudi v tem času strogo regulirano, 
vendar pa so dovoljeni posebni, časovno določeni termini za 
brezplačno predstavitev strank, kandidatov in programov ter 
posebni predstavitveni spoti strank, ki jih javna RTV objavlja 
brezplačno, pripravijo pa jih stranke na svoje stroške. V 9. členu 
je, skladno z direktivami ES in evropsko konvencijo o čezmejni 
televiziji, določena omejitev ekonomske propagande v nacionalnih. 
Cilj te omejitve je zagotoviti ekonomsko finančno neodvisnost 
javne RTV od oglaševalcev in sponzorjev, po drugi strani pa 
omogočiti obstoj in delovanje konkurenčnih RTV organizacij, ki 
niso upravičene do pokrivanja naročnine in se financirajo 
predvsem z ekonomsko propagando. Podrobnejše določbe o 
načinu oglaševanja bo obsegal zakon o javnih glasilih, glede na 
to, da se nekatera določila mednarodnih aktov (npr. glede 
prekinitve oddaj) nanašajo na vse televizijske organizacije, tudi 
zasebne oziroma komercialne. V 9. členu je predvidena tudi 
možnost, da RTV Slovenija opravlja komercialne dejavnosti, z 
namenom pridobivanja dobička, ki pa se obvezno namenja za 
potrebe javne službe. V 11. členu je opredeljena vloga in sestava 
enote Oddajniki in zveze. 

Tretje poglavje ureja financiranje javne službe iri določa, da RTV 
Slovenija pridobiva sredstva za ustvarjanje in izvajanje nacionalnih 
programov z naročnino, iz državnega proračuna, z ekonomsko 
■ propagandnimi storitvami ter iz komercialnih dejavnosti, lahko 
pa tudi na drugi podlagi, določeni z zakonom ali pogodbo. Iz 
sredstev republiškega proračuna naj bi se financiral, kot doslej, 
del narodnostnih programov ter programov, namenjenih slovenski 
narodni manjšini v sosednjih državah, dodatno pa tudi del 
programov, namenjen tuji javnosti, ki se oddaja prek naprav za 
satelitsko oddajanje in komuniciranje, kar sodi, tako kot v večini 
evropskih držav, v dejavnost nacionalnih RTV ustanov ter prenosi 
sej državnega zbora in državnega sveta.. 

Četrto poglavje ureja upravljanje, vodenje in nadzor. V 15. členu je 
določena sestava organa upravljanja javnega zavoda ■ Svet RTV 
Slovenija. Pri sestavi se je predlagatelj opiral na določbe zakona 
o zavodih, v katerih je predvidena triparlitna sestava sveta * 
predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev, ki opravljajo 
dejavnost, za katero je zavod ustanovljen ter predstavniki 
uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. V 17. členu so 
določene pristojnosti Sveta RTV Slovenija. Svet sprejema statut, 
določa višino naročnine, sprejema finančni načrt in zaključni račun, 
programske standarde ter letne programske zasnove nacionalnih 
programov, določi način prijavljanja in odjavljanja RTV 
sprejemnikov ter olajšave in druge posebne pogoje za plačevanje 
naročnine, itd. Glede na dejstvo, da je naročnina poglavitni vir 
financiranja javne službe po tem zakonu, predlagatelj ocenjuje, 
da mora Vlada imeti možnost seznaniti se z vsemi elementi, na 
podlagi katerih se izračunava naročnina, zato je predvideno njeno 
soglasje. 18. členu opredeljuje način izvolitve vodstva Sveta RTVS, 
19. člen pa način imenovanja generalnega direktorja, direktorje 
radijskih programov in direktorja televizijskih programov. V 23- 
členu je, kot doslej, predvidena ustanovitev nadzornega odbora, 
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v katerega pet članov imenuje Državni zbor, dva pa RTV Slovenija 
in katerega pristojnosti zadevajo predvsem finančno sfero 
poslovanja. 

V petem poglavju so kazenske določbe, v šestem pa prehodne in 
končne določbe, ki med drugim predvidevajo, da se v državnem 
proračunu za leto 2000 zagotovijo sredstva za pokritje stroškov 
za postavitev RTV-pretvornikov ob meji z Italijo, Hrvaško, 

Madžarsko in avstrijsko Koroško v višini 100,000.000 tolarjev ter 
določba, da osebe, ki na dan uveljavitve tega zakona opravljajo 
funkcijo generalnega direktorja, direktorja radijskih programov, 
direktorja televizijskih programov ali eno izmed funkcij direktorjev 
narodnostnih programov ter eno izmed ostalih vodstvenih funkcij, 
ki jih imenuje Svet RTV, opravljajo dosedanje funkcije do izteka 
mandata. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 VARSTVU 

OTROK IN SODELOVANJU PRI 

MEDDRŽAVNIH POSVOJITVAH (MKVO) 

- EPA 774 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 103. seji dne 1. aprila 1999 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
VARSTVU OTROK IN SODELOVANJU PRI MEDDRŽAVNIH 
POSVOJITVAH, 

ki ga pošilja v obravnavo 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. Tone ROP, minister za delo, družino in socialne zadeve 
• Helena KAMNAR, državna sekretarka v Ministrstvu za 

delo, družino in socialne zadeve 
• Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve 
- Tanja OREL ŠTURM, državna podsekretarka v Ministrstvu 

za zunanje zadeve 
• Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Konvencija o varstvu otrok in sodelovanju pri 
Meddržavnih posvojitvah, sprejeta dne 29. maja 1993 v Haagu. 

2. člen 

Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 
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KONVENCIJA O VARSTVU OTROK IN 

SODELOVANJU PRI MEDDRŽAVNIH 
POSVOJITVAH 

Države podpisnice le konvencije so se 

s priznavanjem, naj bi za skladen osebnostni razvoj otrok odraščal 
v srečnem, ljubečem in razumevajočem družinskem okolju, 

ob spoznanju, da bi morala vsaka država kot prednostno nalogo 
sprejeti ustrezne ukrepe, ki omogočajo otroku varstvo in vzgojo 
v njegovi matični družini, 

s priznavanjem, da je lahko prednost meddržavne posvojitve 
omogočiti, da otrok, ki mu ni mogoče najti ustrezne družine v 
matični državi, živi v stalni družini, 

v prepričanju, da so potrebni ukrepi s katerimi se zagotovi, da so 
meddržavne posvojitve v otrokovo korist, in da se spoštujejo 
njegove temeljne pravice ter da se preprečijo ugrabitve, prodaja 
ali trgovina z otroki, 

v želji, da bi v ta namen pripravili skupne določbe ob upoštevanju 
načel mednarodnih instrumentov, posebej Konvencije Združenih 
narodov o otrokovih pravicah z dne 20. novembra 1989 ter 
Deklaracije Združenih narodov o družbenih in pravnih načelih 
varstva in blaginje otrok s posebnim poudarkom na rejništvu in 
posvojitvi na državni in mednarodni ravni (Resolucija Generalne 
skupščine št. 41/85 z dne 3. decembra 1986), 

dogovorile: 

1. POGLAVJE — OBSEG KONVENCIJE 

1. člen 

Cilji te konvencije so: 

a) določiti zaščitne ukrepe, ki bodo zagotavljali, da so meddržavne 
posvojitve v otrokovo korist in da se spoštujejo njegove temeljne 
pravice, priznane v mednarodnem pravu, 

b) vzpostaviti tak sistem sodelovanja med državami 
pogodbenicami, ki bo zagotavljal spoštovanje zaščitnih ukrepov, 
in s tem preprečiti ugrabitve, prodajo ali trgovino z otroki; 

c) zagotoviti, da bodo države pogodbenice priznavale posvojitve, 
izvedene v skladu s to konvencijo. 

2. člen 

1. Konvencija se uporablja za otroka, ki prebiva v eni državi 
pogodbenici (»matična država«) in je bil, je ali bo preseljen v 
drugo državo pogodbenico (»država sprejema«), ker sta ga v 
matični državi posvojila zakonca ali oseba, ki prebiva v državi 
sprejema, ali pa z namenom, da bo posvojen v državi sprejema 
ali v matični državi. 

2. Konvencija vključuje posvojitve, pri katerih nastane trajno 
razmerje starši - otrok. 

3. člen 

Konvencija se preneha uporabljati, če soglasja, navedena v 
pododstavku c) 17. člena, niso bila dana do dne, ko otrok dopolni 
osemnajst let. 

II. POGLAVJE - ZAHTEVE ZA MEDDRŽAVNE 
POSVOJITVE 

4. člen 

Posvojitev se po tej konvenciji izvede, le če so pristojni organi 
matične države: 

a) ugotovili, da se otrok lahko posvoji; 

b) ugotovili, potem ko so ustrezno preučili možnosti za namestitev 
otroka v matični državi, da je meddržavna posvojitev v korist 
otroka; 

c) se prepričali, 

1. da so bile osebe, institucije in organi, katerih soglasje je 
potrebno za posvojitev, deležni posvetovanja, če je to 
potrebno, ter da so bili ustrezno obveščeni o posledicah 
njihovega soglasja, še posebej o tem, ali bo posvojitev 
povzročila prenehanje pravnega razmerja med otrokom in 
njegovo matično družino ali ne; 

2. da so te osebe, institucije in organi dali to soglasje 
prostovoljno, v zahtevani pravni obliki ter pisno izraženo ali 
potrjeno; 

3. da soglasje ni bilo pridobljeno s plačilom ali kakršnim koli 
nadomestilom ter da ni bilo umaknjeno in 

4. da je mati, če se to zahteva, dala svoje soglasje šele po 
rojstvu otroka, ter 

d) se prepričali, upoštevaje starost in stopnjo zrelosti otroka, 

1. da je bil otrok deležen posvetovanja in ustreznih informacij 
o posledicah posvojitve in njegovega soglasja za posvojitev, 
če se tako soglasje zahteva, 

2. da so bile upoštevane otrokove želje in mnenja, 

3. da je bilo otrokovo soglasje za posvojitev, če se to zahteva, 
dano prostovoljno, v zahtevani pravni obliki ter pisno izraženo 
ali potrjeno ter 

4. da soglasje ni bilo pridobljeno s plačilom ali kakršnim koli 
nadomestilom. 

5. člen 

Posvojitev po tej konvenciji se izvede, če so pristojni organi države 
sprejema: 

a) ugotovili, da so predvideni posvojitelji ustrezni in izpolnjujejo 
pogoje za posvojitev; 

b) se prepričali, da so bili predvideni posvojitelji deležni ustreznega 
svetovanja, ter 

c) ugotovili, da otrok ima ali bo dobil dovoljenje za vstop v to 
državo in stalno prebivališče v njej. 
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III. POGLAVJE - OSREDNJI IN POOBLAŠČENI 
ORGANI 

6. člen 

1. Država pogodbenica določi osrednji organ za opravljanje 
dolžnosti, ki jih organom nalaga konvencija. 

2. Zvezne države, države z več pravnimi sistemi ali države z 
avtonomnimi ozemlji smejo določiti več osrednjih organov in določiti 
ozemeljski obseg njihovih nalog. Če je država določila več kot en 
osrednji organ, določi tisti osrednji organ, na katerega se naslavljajo 
vsa sporočila, da jih prenese pristojnemu osrednjemu organu v 
tej državi. 

7. člen 

1. Osrednji organi sodelujejo in spodbujajo sodelovanje med 
pristojnimi organi v svojih državah za zaščito in doseganje drugih 
ciljev konvencije. 

2. Neposredno ukrenejo vse, da 

a) zagotavljajo informacije o posvojitveni zakonodaji svoje države 
in druge splošne informacije, kot so statistični podatki in standardni 
obrazci; 

b) se medsebojno obveščajo o izvajanju te konvencije, in če je to 
mogoče, odstranjujejo ovire za njeno izvajanje. 

8. člen 

Osrednji organi izvajajo neposredno ali preko organov z javnimi 
pooblastili ustrezne ukrepe za preprečitev nezakonitih finančnih 
ali drugih koristi v zvezi s posvojitvijo ter zatirajo vse dejavnosti, 
ki so v nasprotju s cilji te konvencije. 

9. člen 

Osrednji organi izvajajo neposredno ali preko organov z javnimi 
pooblastili ali drugih organizacij v svoji državi vse ustrezne ukrepe, 
že posebej: 

a) zbirajo, hranijo in izmenjujejo informacije o razmerah otroka in 
Predvidenih posvojiteljih v takem obsegu, kot je potreben za 
izvedbo posvojitve; 

b) olajšujejo, spremljajo in pospešujejo postopke za posvojitve; 

c> spodbujajo razvoj svetovalnih služb za posvojitev in spremljanje 
Posvojitev v državi; 
d) izmenjujejo splošna poročila z ocenami izkušenj pri meddržavnih 
posvojitvah; 
e) v obsegu, ki ga dovoljuje njihova notranja zakonodaja ugodijo 
uPravičenim zahtevam drugim osrednjih ali javnih organov za 
'"formacije o posameznih posvojitvenih primerih. 

10. člen 

Pooblastilo lahko dobijo In ohranijo le organi, ki dokažejo, da so 
sPosobni ustrezno opravljati naloge, ki so jim bile zaupane. 

11. člen 

Pooblaščeni organ: 

®) deluje nepridobitno v skladu s pogoji in omejitvami, ki jih določijo 
r,stojni organi države, ki je izdala pooblastilo; 

b) ima tako vodstveno in drugo osebje, ki je po etičnih standardih, 
izobrazbi ali delovnih izkušnjah usposobljeno za delo pri 
meddržavnih posvojitvah, ter 

c) je pod nadzorom pristojnih državnih organov glede sestave, 
delovanja in finančnega stanja. 

12. člen 

Pooblaščeni organ iz ene države pogodbenice sme delovati v 
drugi državi pogodbenici, le če sta ga za to pooblastila pristojna 
organa obeh držav. 

13. člen 

Vsaka država pogodbenica obvesti Stalni urad Haaške konference 
o zasebnem mednarodnem pravu o določitvi osrednjih organov 
ter obsegu njihovih nalog, nazivih in naslovih pooblaščenih 
organov. 

IV. POGLAVJE - ZAHTEVE PRAVILA POSTOPKA PRI 
MEDDRŽAVNI POSVOJITVI 

14. člen 

Osebe, ki prebivajo v državi pogodbenici in želijo posvojiti otroka 
s prebivališčem v drugi državi pogodbenici, vložijo prošnjo pri 
osrednjem organu države, v kateri prebivajo. 

15. člen 

1. Če se osrednji organ države sprejema prepriča, da so prosilci 
ustrezni in izpolnjujejo pogoje za posvojitev, pripravi poročilo s 
podatki o njihovi identiteti, izpolnjevanju pogojev za posvojitev, 
poreklu, družinski in zdravstveni anamnezi, družbenem okolju, 
razlogih za posvojitev, možnosti za izvedbo meddržavne 
posvojitve ter z značilnostmi otrok, za katere bi bili primerni 
skrbeti. 

2. To poročilo je treba poslati osrednjemu organu matične države. 

16. člen 

1. Če se osrednji organ matične države prepriča, da se otrok 
lahko posvoji: 

a) pripravi poročilo s podatki o otrokovi identiteti, primernosti 
za posvojitev, poreklu, družbenem okolju, družinski in 
zdravstveni anamnezi otroka in njegove družine, ter o vseh 
posebnih potrebah otroka; 

b) ustrezno upošteva otrokovo vzgojo in etnično, versko ali 
kulturno poreklo; 

c) zagotovi, da so bila vsa soglasja pridobljena v skladu s 4. 
členom, ter 

d) odloči, predvsem na podlagi poročil o otroku in o predvidenih 
posvojiteljih, da je predvidena namestitev v korist otroka. 

2. Osrednjemu organu države sprejema pošlje svoje poročilo o 
otroku, dokazila, da so bila potrebna soglasja pridobljena, ter 
utemeljitev svoje odločitve o namestitvi, paziti pa mora, da identitete 
matere in očeta ne razkrije, če se v matični državi ti podatki ne 
smejo razkriti. 

17. člen 

Odločitev o tem, ali naj se otrok zaupa predvidenim posvojiteljem, 
sme matična država sprejeti le: 
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a) če je osrednji organ te države zagotovil soglasje predvidenih 
posvojiteljev; 

iz 15. do 21. člena v mejah, ki jih dovoljuje zakon, in pod nadzorom 
pristojnih organov te države tudi organom ali osebam, ki: 

b) če je osrednji organ države sprejema tako odločitev odobril, 
kadar tako odobritev zahteva zakonodaja te države ali osrednji 
organ matične države; 

c) če se osrednja organa obeh držav strinjata, da se posvojitev 
lahko izvede, ter 

d) je bilo v skladu s 5, členom ugotovljeno, da so predvideni 
posvojitelji ustrezni in izpolnjujejo pogoje za posvojitev in da otrok 
ima ali da bo dobil dovoljenje za vstop in stalno prebivališče v 
državi sprejema, 

18. člen 

Osrednja organa obeh držav morata ukreniti vse potrebno, da 
pridobita za otroka dovoljenje, da zapusti matično državo, in 
dovoljenje za vstop in stalno prebivališče v državi sprejema. 

19. člen 

1. Otrok se sme premestiti v državo sprejema, le če so bili izpolnjeni 
vsi pogoji iz 17. člena. 

2. Osrednja organa obeh držav zagotovita, da se ta premestitev 
izvede v varnih in primernih okoliščinah in po možnosti v 
spremstvu posvojiteljev ali predvidenih posvojiteljev. 

3. Če otrok ni premeščen, je treba poročila, omenjena v 15. in 16. 
členu, vrniti organom, ki so jih poslali. 

20. člen 

Osrednja organa se medsebojno obveščata o poteku posvojitve 
in ukrepih za njeno izvedbo in o tem, kako napreduje namestitev, 
če se zahteva poskusna doba. 

21. člen 

1. Če naj bi bil otrok posvojen po premestitivi otroka v državo 
sprejema in osrednji organ te države meni, da ni v otrokovo 
korist, da ostane pri predvidenih posvojiteljih, mora ta osrednji 
organ ukreniti vse potrebno, da zaščiti otroka, natančneje pa: 

a) poskrbeti, da se otrok odvzame predvidenim posvojiteljem in 
se zanj uredita začasna vzgoja in varstvo; 

b) v posvetovanju z osrednjim organom matične države brez 
odlašanja oskrbeti za novo nastanitev otroka z namenom 
posvojitve ali če to ni ustrezno, poskrbeti za drugo dolgoročno 
vzgojo in varstvo; posvojitev ne sme biti izvedena, dokler osrednji 
organ matične države ni ustrezno obveščen o novih predvidenih 
posvojiteljih; 

c) poskrbeti za otrokovo vrnitev, če je to v njegovo korist, kot 
zadnjo možnost. 

2. Z otrokom se je treba, upoštevaje njegovo starost in zrelost, 
posvetovati, in če je to primerno, pridobiti njegovo soglasje glede 
ukrepov, ki jih je treba sprejeti po tem členu. 

22. člen 

1. Naloge osrednjega organa lahko v skladu s tem poglavjem 
opravljajo organi z javnimi pooblastili ali pooblaščeni organi v skladu 
s III. poglavjem v mejah, ki jih dovoljuje zakon posamezne države. 

2. Vsaka država pogodbenica lahko depozitarju konvencije da 
izjavo, da se v tej državi lahko opravljajo naloge osrednjega organa 

a) izpolnjujejo zahteve po poštenosti, strokovnosti, izkušenosti in 
odgovornosti, ki veljajo v tej državi, ter 

b) so po svojih etičnih normah, izobrazbi ali izkušnjah usposobljeni 
za delo pri meddržavnih posvojitvah. 

3. Država pogodbenica, ki da izjavo, predvideno v drugem 
odstavku, Stalni urad Haaške konference o zasebnem 
mednarodnem pravu stalno obvešča o nazivih in naslovih teh 
organov in oseb. 

4. Vsaka država pogodbenica lahko depozitarju konvencije da 
izjavo, da se lahko posvojijo otroci s prebivališčem na njenem 
ozemlju, le če se naloge osrednjega organa opravljajo v skladu s 
prvim odstavkom. 

5. Ne glede na izjavo dano po drugem odstavku, odgovornost za 
pripravo poročil, predvidenih v 15. in 16. členu, v vseh primerih 
prevzame osrednji organ ali drugi organi v skladu s prvim 
odstavkom. 

V. POGLAVJE - PRIZNANJE IN VELJAVNOST 
POSVOJITVE 

23. člen 

1. Posvojitev, za katero pristojni organi države, v kateri je bila 
posvojitev opravljena, potrdijo, da je bila izvedena v skladu s 
konvencijo, se polnopravno prizna v drugih državah pogodbenicah. 
V potrdilu mora biti navedeno, kdaj in kdo je dal soglasja, predvidena 
v pododstavku c) 17. člena. 

2. Vsaka država pogodbenica ob podpisu, ratifikaciji, sprejetju, 
odobritvi ali pristopu obvesti depozitarja konvencije o identiteti in 
nalogah organa ali organov, ki so v tej državi pristojni za izdajo 
teh potrditev. Depozitarja prav tako obvesti o vseh spremembah 
o določitvah teh organov. 

24. člen 

Država pogodbenica sme odkloniti priznanje posvojitve, le če je 
posvojitev v očitnem nasprotju z njenim javnim redom, upoštevaje 
pri tem korist otroka. 

25. člen 

Vsaka država pogodbenica lahko da depozitarju konvencije izjavo, 
da je ta konvencija ne obvezuje priznavati posvojitev v skladu s 
sporazumom, sklenjenim po drugem odstavku 39. člena. 

26. člen 

1. Priznanje posvojitve obsega priznanje: 

a) pravnega razmerja starši otrok med otrokom in posvojitelji; 

b) starševske odgovornosti posvojiteljev do otroka; 

c) prekinitev predhodnega pravnega razmerja med otrokom 'n 

njegovo materjo in očetom, če Ima posvojitev tak učinek v državi 
pogodbenici, v kateri je bila izvedena. 

2. Pri posvojitvi, s katero se prekine predhodno pravno razmerje 
med otrokom in njegovo materjo in očetom, otrok uživa v državi 
sprejema ter v vseh drugih državah pogodbenicah, v katerih je 
posvojitev priznana, enake pravice, kot nastanejo pri posvojitvah 
ki imajo tak učinek v vsaki od teh držav. 
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3. Prejšnji odstavki ne vplivajo na uporabo za otroka ugodnejših 
določb, ki veljajo v državi pogodbenici, ki prizna posvojitev. 

27. člen 

1. Če posvojitev, odobrena v matični državi, ne prekine 
predhodnega pravnega razmerja med otrokom in starši, se ta 
lahko v državi sprejema, ki priznava posvojitev po tej konvenciji, 
spremeni v posvojitev s takim učinkom: 

a) če je to dovoljeno po zakonu države sprejema ter 

b) če so bila soglasja iz pododstavkov c) in d) 4. člena dana za 
tako posvojitev. 

2. Za odločitev o spremembi narave posvojitve se uporablja 23. 
člen. 

VI. POGLAVJE - SPLOŠNE DOLOČBE 

28. člen 

Konvencija ne vpliva na zakon matične države, ki zahteva, da se 
otrok s prebivališčem v tej državi posvoji v tej državi, ali ki 
prepoveduje otrokovo namestitev ali premestitev v državo 
sprejema pred posvojitvijo. 

29. člen 

Med predvidenimi posvojitelji in otrokovimi naravnimi starši ali 
drugo osebo, ki skrbi za otroka, ne sme priti do stika, dokler 
zahteve iz pododstavkov a) do c) 4. člena in iz pododstavka a) 5. 
člena niso izpolnjene, razen če se posvojitev izvede znotraj družine 
ali če je tak stik v skladu s pogoji, ki jih postavi pristojni organ 
matične države. 

30. člen 

1 ■ Pristojni organi države pogodbenice zagotovijo, da se hranijo 
Pri njih zbrani podatki o otrokovem poreklu, posebej podatki o 
identiteti njegovih staršev ter o njegovi zdravstveni anamnezi. 

2. Zagotoviti morajo, da ima otrok ali njegov predstavnik dostop 
do teh podatkov, če je; to dovoljeno po zakonu te države, vendar 
°b ustreznem svetovanju. 

31. člen 

glede na določbe 30. člena se osebni podatki, zbrani ali poslani 
v skladu s to konvencijo, posebej podatki, omenjeni v 15. in 16. 
členu, uporabijo izključno za namen, za katerega so bili zbrani ali 
Poslani. 

32. člen 

^ - 2 meddržavno posvojitvijo ne sme nihče pridobiti nepoštene 
'inančne ali druge koristi. 

2- Zaračunajo ali plačajo se lahko samo dejanski stroški in izdatki, 
^i vključujejo razumno plačilo za delo oseb, ki sodelujejo pri 
Posvojitvi 

3' Direktorji, upravniki in uslužbenci organov, ki se ukvarjajo s 
Posvojitvami, ne smejo dobivati plačil, ki bi bila glede na opravljene 
storitve nerazumno visoka. 

33. člen 

Pristojni organ, ki ugotovi, da katera od določb konvencije ni bila 
sPoštovana ali da je resna nevarnost, da bo kršena, o tem 

nemudoma obvesti osrednji organ v svoji državi. Osrednji organ 
zagotovi, da se izvedejo ustrezni ukrepi. 

34. člen 

Če pristojni organ države, v katero je namenjen dokument, to 
zahteva, mora biti dostavljen overjen prevod dokumenta, skladen 
z izvirnikom. Če ni drugače določeno, stroške za prevod krijejo 
predvideni posvojitelji. 

35. člen 

Pristojni organi držav pogodbenic v postopku posvojitve ukrepajo 
hitro. 

36. člen 

V državi, ki ima dva ali več pravnih sistemov glede posvojitev, ki 
se uporabljajo v različnih ozemeljskih enotah: 

a) se vsaka navedba prebivališča v tej državi nanaša na 
prebivališče v ozemeljski enoti te države; 

b) vsako sklicevanje na zakon te države se nanaša na zakon, ki 
velja v ustrezni ozemeljski enoti; 

c) vsako sklicevanje na pristojne organe ali organe z javnimi 
pooblastili te države se nanaša na tiste organe, ki so pooblaščeni 
za delovanje v določeni ozemeljski enoti; 

d) vsako sklicevanje na pooblaščene organe te države se nanaša 
na organe, ki so pooblaščeni v tej ozemeljski enoti. 

f 
37. člen 

V državi, ki ima za posvojitev dva ali več pravnih sistemov, ki se 
uporabljajo za različne kategorije oseb, se vsako sklicevanje na 
zakon te države razlaga kot sklicevanje na pravni sistem, določen 
z zakonom te države. 

38. člen 

Država, v kateri imajo različne ozemeljske enote za posvojitev 
svoja pravna pravila, ni zavezana uporabljati te konvencije, če 
država z enotnim pravnim sistemom ni zavezana uporabljati te 
konvencije. 

39. člen 

1. Konvencija ne vpliva na mednarodne instrumente, katerih 
članice so države pogodbenice in ki vsebujejo določbe o zadevah, 
ki jih ureja konvencija, razen če države pogodbenice dajo v zvezi 
s takim instrumentom nasprotno izjavo. 

2. Država pogodbenica lahko sklepa sporazume z eno ali več 
drugimi pogodbenicami, da se izboljšajo izvajanje konvencije in 
njihovi medsebojni odnosi. Ti sporazumi lahko odstopajo le od 
določb 14. do 16. člena in 18. do 21. člena. Države, ki so sklenile 
tak sporazum, pošljejo eno kopijo sporazuma depozitarju 
konvencije. 

40. člen 

K tej konvenciji niso dovoljeni pridržki. 

41. člen 

Ta konvencija se uporablja v vseh primerih prejema prošnje v 
skladu s 14. členom, potem ko je konvencija začela veljati v 
državi sprejema in v matični državi. 
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42. člen 

Generalni sekretar Haaške konference o zasebnem 
mednarodnem pravu v rednih časovnih presledkih sklicuje 
Posebno komisijo, ki preverja praktično izvajanje konvencije. 

VII. POGLAVJE - KONČNE DOLOČBE 

43. člen 

1.Ta konvencija je na voljo za podpis vsem državam, ki so bile v 
času sedemnajstega zasedanja Haaške konference o zasebnem 
mednarodnem pravu njene članice, in vsem drugim državam, ki 
so sodelovale na tem zasedanju. 

2. To konvencijo je treba ratificirati, sprejeti ali odobriti in listine o 
ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se deponirajo pri Ministrstvu za 
zunanje zadeve Kraljevine Nizozemske, kije depozitar konvencije. 

44. člen 

1. Vsaka druga država lahko pristopi h konvenciji, po tem ko je 
začela veljati v skladu s prvim odstavkom 46. člena. 

2. Pristopna listina se deponira pri depozitarju. 

3. Tak pristop velja le za odnose med državo, ki je pristopila, in 
tistimi državami pogodbenicami, ki k temu pristopu niso dale 
ugovora v šestih mesecih od prejema uradnega obvestila, 
omenjenega v pododstavku b) 48. člena. Ugovor lahko dajo tudi 
države po pristopu, ob ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi konvencije. 
O vsakem ugovoru je treba obvestiti depozitarja. 

45. člen 

1. Če ima država dve ali več ozemeljskih enot z različnimi pravnimi 
sistemi glede zadev, kijih obravnava konvencija, lahko ob podpisu, 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu da izjavo, da se konvencija 
razširi na vse ozemeljske enote ali samo na eno ali več ozemeljskih 
enot ter sme to izjavo kadar koli spremeniti tako, da da drugo 
izjavo. 

2. O vsaki taki izjavi je treba depozitarja uradno obvestiti in v njej 
morajo biti izrecno navedene ozemeljske enote, za katere se 
uporablja konvencija. 

3. Če država v skladu s tem členom ne da izjave, se konvencija 
razširi na vse ozemeljske enote te države. 

46. člen 

1. Konvencija začne veljati prvi dan meseca po izteku 
trimesečnega obdobja po deponiranju tretje listine o ratifikaciji, 
sprejetju ali odobritvi v skladu s 43. členom. 

2. Nadalje začne konvencija veljati: 

a) za države, ki jo ratificirajo, sprejmejo ali odobrijo kasneje ali k 
njej pristopijo prvi dan meseca po izteku trimesečnega obdobja 
po deponiranju njihove listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali 
pristopu; 

b) za ozemeljsko enoto, na katero se je konvencija razširila v 
skladu s 45. členom, prvi dan meseca po izteku trimesečnega 
obdobja po uradnem obvestilu, navedenem v omenjenem členu. 

47. člen 

1. Država pogodbenica konvencije jo lahko odpove z uradnim 
pisnim obvestilom depozitarju. 

2. Odpoved začne veljati prvi dan meseca po izteku 
dvanajstmesečnega obdobja, potem ko je depozitar prejel uradno 
obvestilo. Če je v uradnem obvestilu naveden daljši rok za 
veljavnost odpovedi, začne odpoved veljati ob izteku tega obdobja 
od datuma, ko je depozitar prejel uradno obvestilo. 

48. člen 

Depozitar obvesti vse države članice Haaške konference o 
zasebnem mednarodnem pravu, druge države, ki so sodelovale 
na sedemnajstem zasedanju, in države, ki so pristopile v skladu 
s 44. členom, o: 

a) podpisih, ratifikacijah, sprejetjih in odobritvah v skladu s 43. 
členom; 

b) pristopih in ugovorih k pristopom v skladu s 44. členom; 

c) datumu začetka veljavnosti konvencije v skladu s 46. členom; 

d) izjavah in imenovanjih v skladu z 22., 23., 25. in 45. členom; 

e) sporazumih v skladu z 39. členom; 

f) odpovedih v skladu s 47. členom. 

Da bi to potrdili, so pravilno pooblaščeni podpisniki podpisali to 
konvencijo. 

Sestavljeno v Haagu dne 29. maja 1993 v angleškem in 
francoskem jeziku, pri čemer sta besedili enako verodostojni, v 
enem izvodu, ki se hrani v arhivu vlade Kraljevine Nizozemske, 
ena overjena kopija pa se po diplomatski poti pošje vsaki državi, 
ki je bila v času sedemnajstega zasedanja Haaške konference o 
zasebnem mednarodnem pravu njena članica, ter vsaki drugi 
državi, ki je sodelovala na tem zasedanju. 

3. člen 

Osrednji organ v smislu 6. člena konvencije je Ministrstvo za 
delo, družino in socialne zadeve. 

4. člen 

Za izvajanje konvencije skrbi Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve 

5. člen 

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

Haaška konferenca o zasebnem mednarodnem pravu je 10. maja 
1993 na sedemnajstem zasedanju sprejela Konvencijo o varstvu 
otrok in sodelovanju pri meddržavnih posvojitvah. Zasedanja se 
je udeležila tudi Republika Slovenija. Konvencijo je ratificiralo 23 
držav (Mehika, Romunija, Sri Lanka, Ciper, Poljska, Španija, 
Ekvador, Peru, Costa Rica, Burkina Faso, Filipini, Kanada, Vene- 
zuela, Finska, Švedska, Danska, Norveška, Nizozemska, 
Francija, Kolumbija, Avstralija in Salvador) ter k njej pristopilo 6 
držav (Andora, Moldova, Litva, Paragvaj, Nova Zelandija in 
Borundi). 

Konvencija temelji na dveh pomembnih mednarodnih dokumentih: 
Konvenciji OZN o otrokovih pravicah, ki jo je Republika Slovenija 
nasledila, ter Deklaraciji Združenih narodov o družbenih in pravnih 
načelih varstva in blaginje otrok s posebnim poudarkom na 
rejništvu in posvojitvi na državni in mednarodni ravni (Resolucija 
Generalne skupščine OZN št. 41/85 z dne 3. decembra 1986). 

Konvencija o otrokovih pravicah v drugem, tretjem in četrtem 
odstavku 21. člena določa, da države podpisnice priznavajo, da 
je mednarodna posvojitev lahko alternativni način skrbi za otroka, 
če zanj ni mogoče najti rejniške ali posvojiteljske družine, ali na 
ustrezen način poskrbeti zanj v njegovi matični državi. 

Konvencija o varStvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih 
posvojitvah kot večstranski sporazum zasleduje tri bistvene cilje: 
uvesti jamstva, ki zagotavljajo, da meddržavne posvojitve potekajo 
v korist otroka in ob upoštevanju njegovih temeljnih pravic, 
priznanih v mednarodnem pravu, vzpostaviti sistem sodelovanja 
med državami pogodbenicami, da bi zagotovili priznanje posvojitev 
opravljenih v skladu s to konvencijo. Konvencija vključuje 
posvojitve, pri katerih nastane trajno razmerje starši - otrok. 

Posvojitev v okviru te konvencije je možna le, če so pristojni 
organi matične države ugotovili, da se otroka lahko posvoji, odločili, 
da je meddržavna posvojitev v otrokovo največjo možno korist, 
ugotovili, da so osebe, institucije in organi, ki morajo odobriti 
Posvojitev dobile vse potrebne nasvete in da so odobrile posvojitev 
Prostovoljno, v zahtevani obliki in da so odobritev dale v pisni 
obliki, ter da te odobritve niso bile pridobljene proti plačilu ali kakršni 
koli odškodnini, da je mati dala svojo odobritev šele po rojstvu 
otroka in da je otrok, upoštevaje starost in stopnjo zrelosti otroka, 
lahko izrazil svojo voljo in bil ustrezno obveščen o posledicah 
Posvojitve, če se zahteva otrokova privolitev, jo mora dati 
Prostovoljno. 

Do posvojitve v skladu s to konvencijo bo prišlo le, če so pristojni 
0rgani države sprejema ugotovili, da so bodoči posvojitelji 
sPosobni in primerni za posvojitev, ugotovili, da so bodoči adoptivni 
s,arši dobili vse potrebne nasvete in ugotovili, da bo otrok pridobil 
dovoljenje za vstop v njihovo državo in stalno prebivališče v njej. 

Naloge teh organov opredeljujejo 15. do 21. člen, 22 člen pa 
opredeljuje prenos nalog osrednjega organa na osebe in 
0r9anizacije, ki delujejo z nepridobitnimi cilji. Osrednji organ 
obvešča depozitarja konvencije o imenih in naslovih vseh 
Pooblaščenih organov. Osrednji organ je pristojen tudi za vodenje 
Postopka posvojitve ter za izvajanje 15. in 16. člena konvencije. Z 
Ramenom sodelovanja med državami pogodbenicami določa 6. 
Jen konvencije osrednji organ za opravljanje dolžnosti, kijih nalaga 
konvencija. Osrednji organ lahko v skladu z notranjo zakonodajo 

oročene naloge zaupa organom z javnimi pooblastili ali drugim 
Po°blaščenim organom 

P°9lavje konvencije opredeljuje pravila postopka pri meddržavni 

posvojitvi in natančneje določa dolžnosti države sprejema kot 
tudi matične države. 

Posvojitev, ki je bila opravljena v skladu s to konvencijo se polno 
- pravno prizna v drugi državi pogodbenici, razen če je v nasprotju 
z javnim redom države pogodbenice. 

Priznanje posvojitve vsebuje: 

■ pravno razmerje starši - otrok med otrokom in posvojiteljem, 
- starševsko odgovornost posvojiteljev do otroka, 
- prekinitev predhodnega pravnega razmerja med otrokom in 
njegovimi biološkimi starši, če ima posvojitev tak učinek v državami 
pogodbenici, v kateri je bila izvedena (26. člen) 

V splošnih določbah konvencija opredeljuje ukrepe za zaščito 
otrokovih pravic, med njimi: 

- prepoved stikov med predvidenimi posvojitelji in otrokovimi 
naravnimi starši ali drugo osebo, ki skrbi za otroka 
- nadzor nad stroški posvojitve ter prepoved vsakršnih denarnih 
koristi 
- nadzor nad izvajanjem konvencije 
• varstvo podatkov o otrokovem poreklu 

Konvencija ne dovoljuje pridržkov, države pogodbenice lahko 
sklepajo dodatne dvostranske sporazume, da bi izboljšali uporabo 
konvencije v medsebojnih odnosih. 

Posvojitev, pogoje za posvojitev in razmerja, ki nastanejo s 
posvojitvijo ter postopek ureja v Sloveniji zakon o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih (Ur.l. RS, št. 17/89 ■ prečiščeno besedilo). 
Javna pooblastila za opravljanje posvojitev imajo, u skladu z 
zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih in zakonom o 
socialnem varstvu (Ur.l. RS, št. 54/92, Ur.l., št. 56/92, Ur.l. RS, št. 
13/93, Ur.l. RS, št. 42/94) centri za socialno delo, ki bodo v skladu 
s konvencijo, opravljali tudi postopke za meddržavno posvojitev 
s pomočjo osrednjega organa. Naloge osrednjega organa opravlja 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Postopke za posvojitve bodo opravljali centri za socialno delo, ki 
bodo proučili prošnje za posvojitev, zbirali ustrezne listine za 
posvojitelja in posvojenca, ugotavljali ali so izpolnjeni pogoji za 
posvojitev ter izdajali odločbe o posvojitvi. 

V skladu s 5. členom konvencije bodo osrednji organi in 
pooblaščene organizacije sodelovale z Ministrstvom za notranje 
zadeve, ki je pristojno za podelitev državljanstva ter dovoljenja 
za začasno prebivanje v Sloveniji. Posvojenec pridobi slovensko 
državljanstvo po samem zakonu, pod enakimi pogoji, kot veljajo 
za pridobitev državljanstva po rodu, ter velja za slovenskega 
državljana od rojstva. Prošnja za sprejem v državljanstvo ni 
potrebna, potrebna je le prijava, zakonska ureditev pa tudi ne 
predvideva prenehanja prejšnjega državljanstva posvojenca. 
Določbe o državljanstvu posvojenca veljajo le za primer, ko je 
vsaj eden od posvojiteljev državljan Republike Slovenije. 
Konvencija pa veže meddržavno posvojitev na državo izvora 
otroka ali stalnega prebivališča posvojiteljev (ne na državljanstvo), 
kar pomeni, da v primerih, ko bosta oba posvojitelja tujca s stalnim 
prebivališčem v Sloveniji, otrok-tujec ne bo pridobil državljanstva 
Republike Slovenije. 

Glede posvojitve begunskih otrok je potrebno upoštevati dodatna 
priporočila o posvojitvah begunskih in razseljenih otrok, ki jih je 
pripravita Haaška konferenca o zasebnem mednarodnem pravu. 
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Po teh priporočilih lahko postopek za posvojitev vodi tudi država 
v kateri begunci ali razseljene osebe prebivajo, seveda ob 
upoštevanju, da sta h konvenciji pristopili obe državi: matična 
država begunskih otrok in država sprejema, ter da je pridobljeno 
soglasje za posvojitev obeh osrednjih organov. 

Konvencijo o varstvu otrok in sodelovanju pri meddržavnih 
posvojitvah v skladu z zakonom o zunanjih zadevah ratificira 
Državni zbor Republike Slovenije. 

Izvajanje konvencije na zahteva spremembe obstoječih ali 
sprejetja novih predpisov. 

Ratifikacija konvencije tudi ne povzroča novih finančnih 
obveznosti. Stroške izvajanja meddržavnih posvojitev, poročanja 
in sodelovanja med osrednjimi organi krije Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve v okviru svoje redne dejavnosti. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUDLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPURLIKE INDIJE 0 

SODELOVANJU V KULTURI, 

UMETNOSTI, IZORRAŽEVANJU, 

ŠPORTU IN JAVNIH OBČILIH (BINKUI) 

■ EPA 777 ■ II - 

Vlada Republike Slovenije je na 103. seji dne 1. aprila 1999 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
INDIJE O SODELOVANJU V KULTURI, UMETNOSTI, 
IZOBRAŽEVANJU, ŠPORTU IN JAVNIH OBČILIH. 

ki ga pošilja v obravnavo 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 
- Franco JURI, državni sekretar v Ministrstvu za zunanje 

zadeve 
- Tanja OREL ŠTURM, državna podsekretarka v Ministrstvu 

za zunanje zadeve 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1. člen 2. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Besedilo sporazuma se v izvirniku v slovenskem in angleškem 
Republike Indije o sodelovanju v kulturi, umetnosti, izobraževanju, jeziku glasi:1 

športu in javnih občilih, podpisan v New Delhiju 16. decembra 
1996. 

1 Besedilo izvirnika v hiridu jeziku je na vpogled v Sektorju za mednarodne 
pravne zadeve Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije. 
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SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 

IN VLADO REPUBLIKE INDIJE O 

SODELOVANJU V KULTURI, 

UMETNOSTI, IZOBRAŽEVANJU, 
ŠPORTU IN JAVNIH OBČILIH 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Indije (v nadaljnjem 
besedilu "pogodbenici") sta se, 

v želji, da bi čim bolj uspešno sodelovali v kulturi, umetnosti, 
izobraževanju, športu in javnih občilih; 

v prepričanju, da bo tako sodelovanje prispevalo k boljšemu 
razumevanju in poglabljanju odnosov med državama na različnih 
ravneh; 

dogovorili o naslednjem: 

I. ČLEN 

Pogodbenici si prizadevata za spodbujanje in krepitev sodelovanja 
v kulturi, umetnosti, izobraževanju, športu in javnih občilih. 

II. ČLEN 

Pogodbenici podpirata medsebojno sodelovanje, da bi spodbudili 
in razvijali odnose med njunimi ustanovami, namenjenimi 
izobraževanju, usposabljanju in raziskovanju v kulturi, umetnosti, 
izobraževanju, športu in javnih občilih. 

III. ČLEN 

Vsaka od pogodbenic v skladu s svojimi sredstvi in zahtevami na 
priporočilo druge pogodbenice sprejme državljane na študij, 
usposabljanje, opravljanje raziskovalnega dela in specializacijo v 
svojih ustanovah, dejavnih na področju kulture, umetnosti, 
izobraževanja, športa in javnih občil. 

IV. ČLEN 

Sodelovanje v znanosti ureja Sporazum o znanstvenem in 
tehnološkem sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Indije, ki je bil podpisan 31. januarja 1995 v New Delhiju. 

V. ČLEN 

Pogodbenici bosta ukrenili vse potrebno, da bi olajšali izvajanje 
tega sporazuma. 

VI. ČLEN 

Za namene izvajanja določb tega sporazuma se pogodbenici 
dogovorita, da bosta ustanovili mešano komisijo, ki bo sestavljena 
iz enakega števila predstavnikov vsake pogodbenice. Cilji te 
mešane komisije bodo: 

a) oblikovanje podrobnega programa izmenjave in 

b) periodično pregledovanje izvajanja programa izmenjave. 

Mešana komisija se bo sestajala po potrebi, kot se bosta 
medsebojno dogovorili pogodbenici. 

VII. ČLEN 

Ta sporazum začne veljati na dan izmenjave uradnih obvestil o 
tem, da so ga odobrili pristojni organi pogodbenic. 

Ta sporazum velja pet let, njegova veljavnost pa se samodejno 
podaljša za nadaljnja petletna obdobja, če ga katera od pogodbenic 
šest mesecev pred iztekom vsakokratnega petletnega obdobja 
ne odpove s pisnim obvestilom po diplomatski poti. 

Sestavljeno v New Delhiju dne 16. decembra 1996 v dveh izvirnikih 
v slovenskem, hindu in angleškem jeziku, pri čemer so vsa besedila 
enako verodostojna. 

Ob različni razlagi je odločilno angleško besedilo. 

ZA VLADO ZA VLADO 
REPUBLIKE SLOVENIJE REPUBLIKE INDIJE 
Ignac Golob, l.r. B.P. Singh, l.r. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbijo Ministrstvo za zunanje zadeve, Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za šolstvo in šport in Ministrstvo Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe, 
za znanost in tehnologijo. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Indije 
o sodelovanju v kulturi, umetnosti, izobraževanju, športu in javnih 
občilih sta podpisala Ignac Golob, državni sekretar v Ministrstvu 
za zunanje zadeve, in B.P. Singh, državni sekretar za kulturo, 16. 
decembra 1996 v New Delhiju. 

Slovenija je imela že od nekdaj veliko afiniteto in razumevanje za 
bogato indijsko kulturo. Glede na to, da je obstajal velik interes 
obeh držav, da začneta intenzivneje sodelovati na kulturnem 
področju, sta sklenili ta krovni kulturni sporazum. Z njim so 
ustvarjeni pogoji za vzpostavitev in razvoj enakopravnih in 
obojestransko koristnih odnosov na področjih kulture, umetnosti, 
izobraževanja, športa in javnih občil med obema državama. 
Predstavlja podlago za sklenitev drugih sporazumov in izvedbenih 
programov s tega področja. Sodelovanje na področju znanosti je 
urejeno s posebnim Sporazumom o znanstvenem in tehnološkem 
sodelovanju med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Indije, ki je bil sklenjen 23.1.1995. 

Sporazum velja pet let, njegova veljavnost pa se samodejno 
podaljša za nadaljna petletna obdobja, če ga katera od pogodbenic 
šest mesecev pred iztekom vsakokratnega petletnega obdobja 
ne odpove pisno po diplomatski poti. 

Sporazum v skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o 
zunanjih zadevah z zakonom ratificira Državni zbor Republike 
Slovenije. 

Ratifikacija sporazuma ne bo narekovala izdaje novih ali 
spremembe veljavnih predpisov. 

Sredstva v zvezi z izvajanjem sporazuma bodo zagotovljena v 
okviru predvidenih proračunskih sredstev resornih ministrstev. 
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- LETNO POROČILO BANKE SLOVENIJE ZA 

LETO 1998 Z LETNIM OBRAČUNOM BANKE 

SLOVENIJE ZA LETO 1998 

- PREDLOG ODLOKA O POTRDITVI LETNEGA 

OBRAČUNA BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1998 

IN O RAZPOREDITVI PRESEŽKA PRIHODKOV 

NAD ODHODKI 

- FINANČNI NAČRT BANKE SLOVENIJE ZA 

LETO 1999 

- PREDLOG ODLOKA O POTRDITVI FINANČNEGA 

NAČRTA BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 
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BANKA 
SLOVENIJE 
dr. France Arhar 
Guverner 

Ljubljana, 09.04.1999 

Guverner Banke Slovenije pošilja na podlagi 82. in 83. člena in 
v zvezi s 4. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, 
št. 1/91-1): 

1. Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1998 z letnim 
obračunom Banke Slovenije za leto 1998 (računovodski 
izkazi), ki je sestavni del tega poročila. 

2. Osnutek odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije 
za leto 1998 in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki. 

3. Finančni načrt Banke Slovenije za leto 1999. 

4. Osnutek odloka o potrditvi finančnega načrta Banke 
Slovenije za leto 1999. 

Letno poročilo skupaj z bilanco stanja, izkazom uspeha in 
izkazom finančnih tokov Banke Slovenije za leto 1998 ter 
Finančni načrt Banke Slovenije za leto 1999 je Svet Banke 
Slovenije sprejel na 179. seji, dne 30.03.1999. 

Poslovanje Banke Slovenije in računovodske izkaze Banke 
Slovenije za leto 1998 je v skladu z mednarodnimi 
računovodskimi standardi revidirala revizijska hiša 
PricevvaterhouseCoopers 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 1998 in Finančni načrt za leto 1999. 

Guverner Banke Slovenije prosi, da Državni zbor Republike 
Slovenije vse navedene dokumente čimprej uvrsti v 
parlamentarno proceduro. 
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Letno poročilo temelji na podatkih in informacijah, dostopnih do sredine februarja 1999. 

Pregled vsebine 

Guvernerjev nagovor 

1. GOSPODARSKO OKOLJE 

1.1. Zunanji pogoji gospodarjenja 

1.2. Bruto domači proizvod, zaposlenost in stroški dela 

13. Javne finance 

1.4. Cene 

1.5. Plačilna bilanca 

1.6. Zadolževanje v tujini 

2. DENARNA POLITIKA 

2.1 Namere in usmeritve 

2.2. Obrestne mere 

2-3. Devizni tečaj 

2.4. Uporaba instrumentov 

3. BANČNI SEKTOR 

3.1. Struktura bančnega sektorja 

3.2. Poslovanje bank 

33. Kontrola bank in hranilnic 

4. DRUGE DEJAVNOSTI 

4.1. Upravljanje mednarodnih denarnih rezerv 

4.2. Posli za Republiko Slovenijo 

4.3. Gotovinsko poslovanje 

4.4. Reforma plačilnih sistemov 

4.5. Statistični sistem 

4.6. Mednarodno sodelovanje 

5. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

6. PRILOGE 

6.1. Zakonski status in naloge 

6.2. Pomembnejši ukrepi v letu 1998 

63. Uprava in organizacijska sestava 

6.4. Publikacije in spletna stran 

6.5. Pregled manj znanih pojmov 
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Pregled okvirjev, tabel in slik 

Okvirji: 

1. Svetovne finančne krize 
2. Bližnji cilj denarne politike Banke Slovenije 
3. Spremenj ena ureditev kapitalskih tokov 
4. Nova bančna zakonodaja 

Tabele:* 

1. Nekateri gospodarski kazalci 
2. Plačilna bilanca 
3. Regionalna razčlenitev blagovne menjave 
4. Zunanji dolg Slovenije 
5. Ponudba primarnega denarja 
6. Ponudba M3: konsolidirana bilanca denarnega sistema 
7. Obrestne mere Banke Slovenije in denarnega trga 
8. Uporaba instrumentov denarne politike 
9. Nakupi in prodaje deviz 
10. Bilančne vsote in tržni deleži največjih bank 
11. Osnovna struktura bilance stanja bank 
12. Povprečna sektorska struktura naložb in virov sredstev 
13. Glavne postavke prirejenega izkaza uspeha 
14. Kazalci učinkovitosti poslovanja bank 
15. Razvrstitev bilančne in zunajbilančne aktive bank 
16. Izpostavljenost bank in oblikovani popravki ter rezervacije 
17. Mednarodne denarne rezerve in devizne rezerve bančnega sistema 

* Razen tabel računovodskih izkazov. 

Slike: 

1. Cene primarnih surovin in nafte na svetovnem trgu 
2. Struktura bruto domačega proizvoda 
3. Cene 
4. Količinski izvoz in uvoz blaga ter industrijska proizvodnja 
5. Glavni agregati plačilne bilance 
6. Obrestne mere Banke Slovenije in denarnega trga 
7. Tokovi tujega denarja 
8. Realni efektivni tečaj tolaija 
9. Povprečna struktura vseb tolarskih vlog 
10. Povprečna struktura bančnih virov sredstev in naložb 
11. Struktura bančnih prihodkov in odhodkov 
12. Količinska in vrednostna struktura bankovcev v obtoku 
13. Struktura vrednosti odkritih tolarskih ponaredkov 
14. Mesečno število poravnanih transakcij v sistemu BPRČ 
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Gospod predsednik, spoštovane poslanke in poslanci! 

Dovolite, da vam v imenu Banke Slovenije in njenega Sveta predstavim poslovno 
poročilo za leto 1998 in hkrati finančni tka: za isto časovno obdobje, skupaj z 
ugotovitvami in mnenjem, ki jih je pripravila firma Priče Waterhouse iz 
Zuericha. 

Kljub težavam, s katerimi se je v preteklem letu soočalo svetovno gospodarstvo, 
predvsem zaradi finančnih kriz v raznih delih sveta, lahko ugotovimo, da so bili 
mednarodni pogoji menjave za našo državo ugodni, oziroma da so pomembno 
prispevali k razmeroma dobrim rezultatom poslovanja domačih subjektov. 
Gospodarska konjunktura v Združenih državah in v Evropski uniji je spodbujala 
tudi rast slovenskega izvoza blaga in storitev, tako da je izvoz predstavljal 55 % 
BDP. Podobna je bila tudi raven uvoznih tokov, tako da je znašal primanjkljaj 
tekočega računa plačilne bilance le 4 milijone dolarjev. Z drugimi besedami, 
plačilna bilanca države je bila dejansko izravnana. 

Velikega pomena je tudi, da so se svetovne cene surovin in nafte lansko leto 
povprečno znižale za 18 % oziroma za 33 %, kar je imelo dodatne pozitivne 
učinke na pogoje menjave s tujino. Pod vplivom takih gibanj se je konkurenčna 
sposobnost domačih subjektov na mednarodnih trgih izboljšala za 2,4 %. 
Mednarodni denarni in kapitalski trgi so kljub krizi, ki je bila izrazitejša v drugi 
polovici leta, prispevali k ugodnejšim rezultatom z nadaljnjim zniževanjem 
obrestnih mer in s hkratnim povečevanjem kapitalskih dobičkov. Takšne razmere 
so hkrati negativno vplivale na zadolževanje nerazvitih držav kot tudi 
gospodarstev v tranziciji na tujih trgih, na katerih se je zmanjšala ponudba 
finančnih virov, vzporedno z njo pa so se bistveno povečale tudi marže, ki se 
dodajajo osnovnim obrestnim meram. 

Zaradi dodatnega strahu, ki ga je v svetu povzročila predvsem ruska kriza, je 
prišlo do sorazmerno velikega umika kapitala, predvsem iz LL ponfeljskih 
investicij, ki je v posameznih tranzicijskih državah vplival na gospodarsko rast 
kot tudi na devizno likvidnost Predvsem zaradi oprezne politike, kakršno je na 
področju kapitalskih gibanj že od leta 1995 vodila Banka Slovenije, Slovenija ni 
bila v veliki meri soočena s takimi premiki. Po drugi strani pa se je zaradi 
plačilne nesposobnosti pričel proces krčenja blagovne menjave z Rusijo. •' t 

Pomembne rezultate je v lanskem letu naša država dosegla pri nadaljnjem 
znižanju inflacije. Temeljni razlog za zmanjšanje inflacije je bilo zmanjšanje 
dinamike prostih cen. Njihova rast se je znižala od 7,4 % na 5,7 % na letni ravni. 
Ob koncu leta je desezonirana dinamika pokazala rezultat okrog 4,2 %. Na 
skupno nižjo raven inflacije pa so pozitivno vplivale tudi kontrolirane cene, ki so 
porasle za 10,1 %, v predhodnem letu pa za 14 % 

Tečajna nihanja najpomembnejših treh svetovnih valut, ameriškega dolarja, 
nemške marke in japonskega jena), so bila dokaj izrazita, saj se je npr. samo 
razmerje med dolarjem in jenom spremenilo za več kot 25 % Nasprotno je 
mogoče ugotoviti, da je bil tečaj slovenskega tolarja relativno zelo stabilen in je 
v enem letu po pariteti kupne moči dodatno pridobili približno 3 % vrednosti 
proti marki in 10 % proti dolarju. Takšno gibanje tečaja domače valute je sicer 
oteževalo položaj slovenskih izvoznikov na tujih trgih, hkrati pa je pomenilo 
pomemben dodatni prispevek k nadaljnji cenovni stabilnosti v Sloveniji. 

Bistveno znižanje domačih obrestnih mer: povprečne realne obrestne mere 
kratkoročnih posojil so se znižale za 3,7 odstotne točke, dolgoročnih posojil pa 
za 3,5 odstotne točke, je na eni strani vplivalo na zmanjšanje priliva tujega 
kapitala v vseh njegovih oblikah, se pravi neposrednih in portfeljskih investicij, 
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kot tudi zadolževanja v tujini, hkrati pa je pospešilo predvsem kreditno aktivnost 
domačih bank, ki je izkazovala 15,4 % realno rast kreditov gospodarstvu in celo 
24,2 % realno rast kreditne aktivnosti s prebivalstvom. 

Kljub padajočemu trendu domačih obrestnih mer je tolarsko varčevanje realno 
poraslo za 14,8 %, hkrati pa so tolarski depoziti v domačih bankah prvič 
presegli raven deviznega varčevanja. Takšna denarna gibanja kažejo trajno 
krepitev zaupanja prebivalstva in drugih subjektov v domačo valuto, hkrati pa 
predstavljajo najpomembnejše resurse za nove investicije, ki jih potrebuje 
nacionalno gospodarstvo za nadaljnji razcvet. 

Ob bistveno povečani kreditni aktivnosti domačih bank in ob rasti varčevanja, se 
je tudi bilančna vsota vseh bank realno povečala bolj kot leto poprej (9,2 % 
nasproti 6,9 %). V primerjavi s tujo bančno konkurenco so kljub padajočemu 
trendu domače obrestne marže še vedno na visoki ravni (okrog 4,5 %), hkrati z 
njimi pa tudi operativni stroški, merjeni nasproti celotni bančni aktivi (3,6 %). 

Spoštovane poslanke in poslanci, kol je razvidno iz nekaj zbranih podatkov za 
preteklo leto, je denarna politika Banke Slovenije nadaljevala začrtano pot v 
smeri cenovne stabilnosti, povečevanja zaupanja v domači bančni sistem in s tem 
dodatnega približevanja k Evropski uniji. Bližnji cilj denarne politike, 
opredmeten z rastjo najširšega denarnega agregata M3, je bil v celoti dosežen, 
oziroma konkretneje, rast tovrstnega denarnega agregata je znašala 20,2 %, kar 
je 2,2 odstotne točke nad spodnjo mejo postavljenega bližnjega cilja. 

Spremenjeni pogoji poslovanja na mednarodnih trgih pa so ob hkratnih 
spremenjenih denarnih gibanjih na domačem trgu povzročili tudi spremembo 
finančnega rezultata Banke Slovenije v primerjavi s tistim, ki je bil predstavljen v 
finančnem načrtu za lansko leto. Na kratko, iz projicirane izgube v obsegu okrog 
milijarde tolarjev je bil v bilanci uspeha realiziran dobiček v višini dobrih 2 
milijard tolarjev (v obeh primerih brez upoštevanja tečajnih razlik). 

Ob dejstvu, da je Državni zbor v preteklem letu sprejel strategijo približevanja 
Slovenije Evropski uniji in da je Slovenija tudi uradno pričela pogajanja za 
vstop v Evropo, je odgovornost nas vseh za nadaljnji pozitivni razvoj 
gospodarstva kot tudi za transformacijo celotne družbe še toliko večja. K takemu 
ravnanju nas sili tudi proces svetovne globalizacije, ki od nas terja nadaljnjo 
profesionalizacijo, zmanjševanje stroškov in s tem dodatno konkurenčno 
sposobnost. Banka Slovenije si bo tudi v prihodnje prizadevala z denarno 
politiko kot pomembnim vzvodom nacionalne ekonomije dodajati k tem 
prizadevanjem svoj optimalni prispevek Hkrati pa pričakuje, da jo bosta pri tem 
podpirali tako fiskalna kot dohodkovna politika, kajti le ob tesnem in uspešnem 
sodelovanju z njima in ob prispevanju vseh državljanov se lahko nadejamo 
dobrih rezultatov in še večjega zaupanja vrednega domačega denarja. 

Dovolite, da se ob tej priložnosti še zahvalim vsem poslankam in poslancem za 
uspešno sodelovanje, podporo, razumevanje in zaupanje, ki ga je bila Banka 
Slovenije deležna v vaših vrstah, z upanjem in željami, da bi se tovrstno 
sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje. Hkrati se zahvaljujem članom Sveta 
Banke Slovenije za njihov prispevek in trud v prizadevanjih za čim uspešnejšo 
denarno politiko. 

Končno hvala vsem sodelavcem za vsakodnevno skrb in delo pri iskanju rešitev, 
usmerjenih v nadaljnjo stabilnost valute in uspešnost narodnega gospodarstva. 

Guverner 
Dr. France Arhar 

Ljubljana dne 22.3.1999 
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1. GOSPODARSKO OKOLJE 

1.1. Zunanji pogoji gospodarjenja 

Svetovna gospodarska rast v letu 1998 je ocenjena na okrog 2,2 %, kar je skoraj 
za polovico manj od rasti v 1997. letu (4,2 %). Gospodarska rast v Evropski uniji 
je znašala 2,8 % in v ZDA kar 3,9 %. Japonsko gospodarstvo pa je zabeležilo 
okrog 2,8 % zmanjšanje bruto domačega proizvoda. Mednarodno okolje je bilo 
sicer v letu 1998 predvsem pod vplivom finančnih kriz (okvir 1). Za Slovenijo je 
pomembno, da kriza ni preveč prizadela zanjo najpomembnejših (evropskih) 
tržišč, katerih rastje še vedno dosegla razmeroma visoke stopnje (npr. Nemčija 
2,7 %, Francija 3,0 % in Italija skromnejših 1,3 %). Tudi rast uvoznega 
povpraševanja po slovenskem blagu, ki ga merimo z realnim uvozom osmih 
največjih slovenskih trgovinskih partneric, brez Hrvaške, je bila v letu 1998 še 
naprej ugodna, saj je znašala okoli 6,5 % (leto poprej: 8 %). To pomeni, da je 
bilo v letu 1998 tuje povpraševanje ponovno pomemben dejavnik rasti. 

Slovenski pogoji menjave so se v letu 1998 izboljšali za 2,4 %. Slovenske 
dolarske izvozne cene so se glede na povprečje leta 1997 znižale za 03 % in 
dolarske uvozne cene v enakem obdobju za 2,6 %. Na izboljšanje pogojev 
menjave je vplivala struktura blagovne menjave s tujino, znižanje slovenskih 
uvoznih (dolarskih) cen pa je večidel posledica padanja cen na svetovnih trgih 
primarnih surovin in nafte. V povprečju leta 1998 so bile dolarske cene 
primarnih surovin glede na leto 1997 nižje za 18 %, cena nafte (North Sea Brent) 
pa kar za 33 %: znižala se je od povprečno 19,2 ameriška dolaija za sodček v 
letu 1997 na 12,8 ameriških dolarjev za sodček v letu 1998. V strukturi uvoza 
blaga imajo primarne surovine (skupine SMTK 0-4) 17,2 % delež, v izvozu pa je 
njihov delež precej manjši (6,7 %). 

Svetovna gospodarska rast 
leta 1998 zaradi kriz 
le 2,2 %... 

...manj prizadetega 
največjega slovenskega trga 
- EU pa 2,8 %. 

Za 2,4 % boljši pogoji 
menjave in nižje dolarske 
cene... 

... zaradi padajočih 
svetovnih cen nafte in 
primarnih surovin. 

Slika 1: Cene primarnih surovin (1997=100) in cene nafte (North Sea Brent v USD/sodček) na svetovnem tren 
(1996-1998) 

1996 1997 1998 

Vir: The Economist, London; OPEC Bullelin. Dunaj 
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Močna medvalutna Medvalutna nihanja so bila rudi v letu 1998 močna. Ameriški dolar je bil leta 
nihanja 1998 v povprečju vreden 1,76 nemških mark in je v celem letu glede na nemško 

marko pridobil 1,5 % vrednosti. Med letom je njegova vrednost bistveno bolj 
nihala: v januaru 1998 je bilo potrebno zanj odšteti v povprečju 1,82 nemške 

Okvir 1: Svetovne finančne krize 

Finančne težave, ki so se pričele z devalvacijo tajskega bahta julija 1997 in se stopnjevale z rusko krizo v avgustu 
1998, so bile osnovna značilnost mednarodnih finančnih tržišč v letu 1998. Obstaja več razlag finančnih kriz. Krize 
prve generacije nastanejo zaradi »fundamentalnih dejavnikov«, kot so nevzdržna fiskalna politika in vzdrževanje 
fiksnega deviznega tečaja. Politika financiranja proračunskih primanjkljajev od centralne banke in omejene količine 
deviznih rezerv, s katerimi se ohranja fiksni tečaj, postane sčasoma nevzdržna. Ko devizne rezerve padejo na 
določeno raven, privede anticipirana devalvacija do špekulativnega napada na domačo valuto. Krize druge 
generacije pa so znane kot krize kapitalskega računa. Vlade se odločajo, ali bodo branile domačo valuto, in pri tem 
izbirajo med kratkoročno makroekonomsko stabilnostjo in dolgoročno kredibilnostjo. Krizo povzročijo višji 
oportunitetni stroški (visoke obrestne mere) ohranjanja fiksnega tečaja, če trg pričakuje devalvacijo valute. Do 
špekulativnega napada na valuto pride, če se pričakuje poslabšanje gospodarskih kazalcev ali če se izpolnijo 
pričakovanja o devalvaciji. 

Prvotne analize so azijsko krizo opisovale s pomočjo modelov prve generacije, čeprav azijske države niso 
izkazovale proračunskih primanjkljajev, prav tako pa v teh državah ni bilo moč opaziti kreditne oziroma denarne 
ekspanzije. Bistvo azijske finančne krize izvira iz delovanja gospodarstev, še v začetku devetdesetih let imenovanih 
azijski tigri, in finančnih posrednikov ter ga ni moč opisati z ekonomskimi modeli. Krizo so poleg relativno šibkih 
makroekonomskih osnov povzročili predvsem močna povezanost med politiko in gospodarstvom (finančnimi 
institucijami), sistem državnih jamstev ter slab nadzor nad poslovanjem finančnega sektoija. Vse to je vodilo v 
neodgovorno obnašanje finančnih posrednikov (moralni hazard) ter v čezmerno investiranje v nepremičnine. Splošni 
potek dogajanja v Aziji, ki ne vključuje Spekulativnih napadov na valute in bega tujih investitorjev, lahko opišemo 
takole: finančne institucije, ki so za svoje obveznosti (posojila iz tujine) imele jamstvo države, so posojale oziroma 
nalagale denar v rizične projekte. Čezmerno dajanje posojil je povzročilo, da so rasle cene nepremičnin, tako da so 
postale precenjene. Zato se je finančno stanje posrednikov kazalo boljše, kakor je bilo v resnici. Ker nepremičnine 
niso prinašale nikakršnih investicijskih učinkov, je nastal problem kako vračati najeta posojila. Sledila sta povečana 
ponudba na nepremičninskem trgu in padec cen, kije ogrozil delovanje finančnega oziroma bančnega sistema. 

Kriza v Rusiji je nastala zaradi negativnih pričakovanj investitorjev, ki so bila deloma posledica azijske krize, 
deloma pa nestabilnega finančnega sektoija. Od krize v Aziji jo loči nesposobnost vlade, da bi v proračunu zbrala 
dovolj prihodkov, ki bi pokrili odhodke. Ti so nastajali predvsem zaradi visokega javnega dolga. Vlada je namreč 
nekaterim podjetjem odobrila neplačevanje davčnih obveznosti, velika podjetja - predvsem tista, ki so se ukvarjala s 
pridobivanjem, predelavo in trgovino z naftnimi derivati - pa davščin sploh niso plačevala. V Rusiji je bil zato zelo 
razvit trg državnih obveznic, ki so prinašale visoke donose. Tuji investitorji so imeli v rokah približno tretjino 
državnega dolga in so ob zapadlosti ene serije svoja sredstva reiijvestirali v nove izdaje, domaČe banke pa so celo 
najemale posojila v tujini za nakupe obveznic. Ko so po politični krizi v prvi polovici leta in ob padanju cen nafte 
investitorji spoznali, da vlada ne bo sposobna plačati svojih obveznosti, so se pričeli umikati iz državnih vrednostnih 
papirjev. Pomanjkanje sredstev je rusko vlado (od sredine leta 1998 do maja 1999 bi morala investitorjem izplačati v 
povprečju po milijardo ameriških dolaijev na teden) prisililo, daje 17. avgusta razširila meje, v katerih se je gibal 
rubelj,* objavila moratorij na odplačevanje obveznosti do tujine in napovedala pogajanja o prestrukturiranju 
državnega dolga, ki še vedno potekajo. 

Krizi v Aziji in v Rusiji pa sta se zaradi izgube zaupanja tujih investitorjev razširili tudi na druge t.i. 
»emerging markets«. Posledice finančnih kriz so razvidne iz številnih popravkov ocen svetovne gospodarske rasti v 
naslednjih letih, predvsem pa za Brazilijo in Rusijo. Uspešnejše tranzicijske države z razmeroma zdravimi 
makroekonomskimi osnovami, med katere spada tudi Slovenija, zaradi krize še niso utrpele velike škode. Na ruski 
trg, ki je za Slovenijo pomembnejši od azijskega, smo v letu 1998 izvozili za 235 milijonov ameriških dolarjev blaga 
(2,6 % celotnega izvoza), kar je 28 % manj kakor v leni 1997, vendar je zmanjšanje izvoza od avgusta dalje kar 66 
%. Izvoz v prizadete azijske države predstavlja v 1998. letu 0,2 % slovenskega izvoza (v 1997. letu 0,3 %). Poleg 
tega je od pričetka krize na kapitalskem računu opazna hitra rast danih komercialnih kreditov (lani večjih za 200 
milijonov dolarjev). Za Slovenijo so najpomembnejši posredni učinki. Ti pa se bodo v večji meri pokazali v letu 
1999 preko znižanega povpraševanja po slovenskem izvozu in ob povečani konkurenci na izvoznih trgih s strani 
izvoznikov iz gospodarstev, ki so devalvirala svoje valute. 

* Meja se je najprej razširila od 5.3-7,1 rublja za ameriSki dolar na 6.0-9.5 rublja za ameriški dolar. Kasneje je bila prekoračena, icčaj pa je ob 
koncu leta 1998 znaial 20,7 rublja za ameriSki dolar. 
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marke, v decembru istega leta pa le še 1,67 nemških mark Spremembe 
navedenega in ostalih medvalutnih razmerij so prispevale k 1,6 % znižanju 
dolarskih izvoznih in 1,8 % znižanju dolarskih uvoznih cen. 

Obrestne mere na mednarodnih trgih so bile v letu 1998 nizke in so od začetka Nizke mednarodne 
proti koncu leta (v glavnem) padale. Obrestna mera za trimesečne vloge LIBOR obrestne mere 
na ameriški dolarje v povprečju leta 1998 znašala 5,56 % (v decembm 5,23 %), 
na ECU pa 4,13 % (3,43). Še vedno trajajoči trend padanja obrestnih mer je 
posledica zgodovinsko nizke inflacije (ECU (11) leta 1998 0,8 %) ob rastočih 
cenah na kapitalskih trgih. 

1.2. Bruto domači proizvod, zaposlenost in stroški dela 

Bruto domači proizvod se je lani realno povečal za 3,9 %, kar znaša približno 
toliko kot povprečna rast zadnjih šestih let. Leta 1996 je bila dosežena 3,5 %, 
leta 1997 pa 4,6 % gospodarska rast 

Tudi v minulem letu je bilo ugodno izvozno povpraševanje glavna vzpodbuda 
gospodarske aktivnosti. Rast izvoza blaga in storitev je lani znašala 5,6 % (in 
predlani zelo visokih 11,3 %), s čimer je izvoz ohranil v zadnjih letih stabilno 
raven 55 % BDP. Podobno se je gibal tudi uvoz, katerega rast se je znižala od 
12,2 % na 6,4 %. 

Domače povpraševanje se je povečalo za 4 %, nekoliko manj kot v preteklem 
letu (4,4 %). Največji je bil porast investicijskega povpraševanja (6,7 %, predlani 
11,1 %), ki raste že od leta 1993. Pri tem so investicije v osnovna sredstva že leta 
1997 presegle 24 % BDP. Rasle so tako investicije v stroje in opremo kot tudi v 
gradbene objekte. Nadpovprečna je bila rast investicij v železniško in 
telekomunikacijsko infrastrukturo, bolj umirjene kakor pred tem pa so bile 
investicije v avtoceste in pošto. Živahno investicijsko dinamiko so pokazali tudi 
podatki o uvozu in proizvodnji investicijskih dobrin. Ob nizkem, skoraj 
izravnanem saldu tekočih transakcij s tujino, so bile bruto investicije v zadnjih 
štirih letih pokrite z domačim bruto varčevanjem. 

3,9 % gospodarska 
rast... 

...pod vplivom izvoznega 
povpraševanja, ki ohranja 
izvoz na stabilni ravni 
55 V« BDP. 

Z bruto varčevanjem 
izenačene bruto investicije 
že leta 1997 presegle 
24 % BDP. 

Slika 2: Struktura bruto domačega proizvoda (1992-1998; BDP 1995=100) 
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Končna potrošnja je lani porasla za 3,7 %. Nadpovprečna in višja kakor v 
preteklih dveh letih je bila 4,6 % rast državne potrošnje. 

3,7 % rast dodane 
vrednosti 

Rahlo povečanje 
agregatne zaposlenosti 

Realna rast celotne dodane vrednosti je za lani ocenjena na 3,7 %, približno 
toliko kot je znašala leto prej (3,8 %). Rasle so vse dejavnosti razen ribištva, po 
lanskem zmanjšanju se je za 1 % povečala tudi dodana vrednost kmetijstva. Tako 
kot v preteklih letih, je bila tudi lani hitrejša 4 % rast dodane vrednosti storitev. 4 
%, vendar manj kot v preteklih letih, je znašala tudi rast dodane vrednosti 
gradbenih storitev. Upočasnila se je še rast dodane vrednosti predelovalna 
industrije, ocenjena na 3,5 % (leto prej 5,1 %). Hkrati se je proizvodnja 
predelovalne industrije povečala za 3,9 % in celotne industrije za 3,7 %. 

Zaposlenost se je leta 1998 po značilnem sezonskem nihanju rahlo povečala. 
Število zaposlenih se je v nasprotju s prejšnjimi leti povečalo v podjetjih in 
organizacijah ter se zmanjšalo v samostojnih poklicih. Zelo se razlikuje gibanje 
po dejavnostih. Nadpovprečno upada število zaposlenih v predelovalni industriji 
(v proizvodnji naftnih derivatov, pohištva idr.), lesni industriji, proizvodnji 
papiija, vlaknin in založništvu. Narašča pa zaposlenost v proizvodnji gumenih in 
plastičnih izdelkov, kemikalij in kemičnih izdelkov, strojev in naprav, električne 
in optične opreme, vozil in plovil. Število zaposlenih je upadlo v storitvah 
trgovine ter gostinstva in naraščalo v drugih, zlasti finančnih storitvah. 

Tabela 1: Nekateri gospodarski kazalci 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 19981 

Realna rast bruto domačega proizvoda" v % 
Bruto domači proizvod v mio USD 
Bruto domači proizvod v USD na prebivalca 

Sestava bruto domačega proizvoda v % BDP 
Kmetijstvo, gozdarstvo in ribištvo 
Industrija in gradbeništvo 
- Predelovalna industrija 
Storitve 
Dodana vrednost skupaj 
Sredstva za zaposlene 
Davki na proizvodnjo in uvoz, minus subvencije 
Bruto poslovni presežek in raznovrstni dohodek 

-5,5 2,8 
12-523 12.673 
6.275 6.366 

5,2 
35,9 
28,4 
48,2 
87,6 

4,5 
33,4 
25,9 
49,9 
86,1 

5,3 
14.386 
7.233 

4.0 
34.4 
26,2 
49,0 
85.5 

4,1 
18.744 
9.431 

3.9 
32,6 
24,6 
50,2 
84,8 

3,5 
18.878 
9.481 

3,9 
32,7 
24,1 
50,5 
85,0 

4,6 3,9 
18206 19.626 
9.163 9.899 

3,7 
33,6 
24,8 
51,0 
86,2 

3,6 
33,4 
24,7 
51.0 
85,9 
52,7 
15,3 
32.1 

64,1 
12,3 
23,5 

60,1 
13,9 
26,0 

58,0 
14.2 
27,8 

57,2 
14.8 
27.9 

- Izvoz proizvodov in storitev 63,1 58,8 
- Uvoz proizvodov in storitev 56,2 57,7 

Neto izvoz 7,0 1,1 
Domača zasebna potrošnja 55,1 58,5 
Državna potrošnja 20,3 21,1 
Bruto investicije 17,6 19,3 

Aktivno prebivalstvo3 v tisočih 969 930 
Zaposleni in samozaposleni 834 792 
Neplačani družinski člani in neformalne vrste dela 55 53 
Brezposelni 80 85 
Stopnja brezposelnosti (% brezposelnih v ah. prebivalstvu) 8,3 9,1 

Realna rast bruto plače na zaposlenega v % -1,2 13,3 
Realna rast produktivnosti dela v % -1,4 4,6 

54.8 
153 
29.9 

53.5 
14,9 
31.6 

60,0 
57.8 

2,2 
56,7 
20,2 
20.9 

936 
781 

70 
85 

9,1 

3,6 
5,0 

55,2 
56,8 
-1,6 
58.1 
20.2 
23.4 

952 
820 

62 
70 
7.4 

4,4 
3,2 

55,6 
56,5 
-1,0 
573 
20,2 
233 

947 
820 

57 
69 
73 

4.9 
4,1 

57.1 
583 
-U 
563 
203 
24.2 

978 
841 
65 
72 
7.4 

3.2 
3.8 

' Podatki za lelo 1998 (razen reilne rasti BDP) so ocena Urada RS za makroekonomske analize ui razvoj. 
1 Od leta 1995 po stalnih cenah leta 1995. pred tem po stalnih cenah leta 1992. 
1 Mednarodno primerljivi podatki po metodologiji ILO. 
Vir: Statistični urad RS in Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. 

55,2 
563 
-1.3 
563 
203 
243 

983 
847 

60 
75 
7.7 

1.6 
3,5 
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Mednarodno primerljivo aktivno prebivalstvo se je lani po oceni povečalo za pet 
tisoč oseb, od tega za tri tisoč (4 % aktivnega prebivalstva) brezposelnih. S tem 
se je stopnja brezposelnosti po triletni stagnaciji povečala od 7,4 % na 7,7 %. Po 
ne povsem primerljivih podatkih registrirane brezposelnosti je visok ali se 
povečuje delež dolgotrajno strukturno brezposelnih v regijah, kot so Podravje, 
Pomuije, Posavje in Zasavje. Pri tem gre za starejše od 40 let, za neizobražene in 
ženske. S smernicami EU usklajena aktivna politika zaposlovanja je usmeijena v 
ciljne skupine: mladih (s kar 18 % stopnjo brezposelnosti), starejših od 40 let, 
invalidov, prejemnikov denarnih nadomestil, pomoči ter socialnih dodatkov, 
delavcev iz panog v prestrukturiranju in trajno presežnih delavcev. Z namenom, 
da bi spodbujali zaposlovanje se spreminja tudi delovna zakonodaja. 

7,7 % mednarodno 
primerljiva stopnja 
brezposelnosti 

Razmeroma visoka 
strukturna brezposelnost 

V lanskem letu se je nadaljevalo umfajeno gibanje plač iz leta 1997. K temu je 
veliko prispeval uzakonjeni dogovor o gibanju plač. Umiijanje plač se je ob 
zniževanju delodajalčevih socialnih prispevkov izkazalo tudi v stroških dela, ki 
so se postopno zniževali od 64,1 % BDP leta 1992 na 52,7 % BDP lani. Medtem 
so davki na proizvodnjo in uvoz pod vplivom zniževanja carin in uvoznih dajatev 
ter povečevanja nekaterih drugih davkov na proizvodnjo (npr. davka na plače), 
nihali med 17 % v letih 1995 in 1997, ter 17,4 % oziroma 17,3 % v letih 1996 in 
1998. V teh okoliščinah se je bruto poslovni presežek povečal od 13,7 % BDP 
leta 1992 na 21,3 % leta 1998. 

Drugo leto zapored 
umirjeno rastoče plače. 

...vplivale na nadaljnje 
znižanje stroškov in rast 
poslovnega presežka 
gospodarstva. 

Leta 1998 se je nadaljevala nekoliko upočasnjena rast produktivnosti dela. 
Znašala je 3,5 % (leta 1996 4,1 % in leta 1997 3,8 %). 

1.3. Javne finance 

Konsolidirani državni sektor je končal leto 1998 s primanjkljajem, kar se je 
zgodilo drugič doslej in hkrati drugič zapored. Po predhodnih podatkih okrog je 
znašal 18 milijard tolaijev ali 0,6 % BDP in je manjši tako od doseženega v 
preteklem letu (1,1 % BDP), kot tudi od predvidenega. 

Nižji primanjkljaj glede na leto 1997 je bil dosežen ob nižji rasti odhodkov v 
primeijavi s prihodki. Porast prihodkov (od 44,6 % leta 1997 na 45,6 % BDP) je 
prekinil zmanjševanje prihodkov v BDP vse od leta 1993 (47,0 %). Povečanje je 
povzročila visoka rast nedavčnih prihodkov (od 3,6 % leta 1997 na 4,6 %), 
medtem ko so drugi davčni prihodki v BDP glede na leto 1997 skoraj 
nespremenjeni (40,5 %). Pri tem so znižanje carinskih dajatev (za 0,6 odstotne 
točke na 1,4 % BDP) in dohodnine (za 0,2 odstotni točki*) nadomestila povečanja 
(po 0,1 do 0,2 odstotne točke BDP) takse za obremenjevanje zraka, prometnih 
davkov, davka na promet nepremičnin ter novi davek na bilančno vsoto bank in 
enkratni prispevek za popotresno obnovo. 

Agregatni odhodki v BDP so se, kljub linearnemu znižanju odhodkov proračuna 
RS za okrog 20 milijard tolarjev, drugič zapored povečali. Najbolj so se povečale 
investicije, ki so ponovno dosegle svojo najvišjo raven v BDP iz leta 1994 (2,8 
%), z rastjo po 0,2 odstotni točki BDP so jim sledile subvencije in nakupi blaga 
ter storitev. Manj kakor predlani pa so znašali transfeiji prebivalstvu in plače v 
BDP. Vlada je vložila v zakonodajni postopek z delavskimi sindikati še 
neusklajeni predlog zakona za reformo pokojninskega sistema. 

V fiskalno leto 1998 so bili tako kot lani vključeni do 15. januaija naslednjega 
leta pobrani prometni davki (lani 17 in letos 22 milijard tolaijev). V letošnje 
prihodke pa bo zaradi izpada prihodkov ob uvedbi davka na dodano vrednost 
vključen celotni januaija 2000 pobrani davek na dodano vrednost. 1.7.1999 bosta 
namreč uveljavljena Zakon o davku na dodano vrednost in Zakon o trošarinah, ki 
sta bila sprejeta konec lanskega leta. 

Drug! zaporedni 
primanjkljaj državnega 
sektorja (0,6 % BDP)... 

...dosežen ob ponovnem 
znižanju carin ... 

... in linearnem krčenju 
odhodkov. 

Nadaljujejo se prizadevanja 
za pokojninsko reformo... 

... julija 1999 pa bo 
uveden davek na 
dodano vrednost. 
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3,5 % BDP bruto zadolžitev 
služila predvsem rednim in 

predčasnim odplačilom 
glavnic dolga (2,4 % BDP). 

K rastočemu bruto zadolževanju (kije znašalo leta 1996 1,8 %, leta 1997 2,2 % 
in lani 3,5 % BDP) je več kot financiranje primanjkljaja prispevala vladna 
politika, s tem da je izboljševala sestavo javnega dolga po valutah, stroških in 
ročnosti. Redna in predčasna odplačila glavnic so znašala 2,4 % BDP (na 
domačem trgu 46,5 in na tujem 33,1 milijard tolaijev; pri tem izstopa predčasno 
odplačilo dela obveznic (v znesku 453 milijonov dolaijev), i-Hanih po NFA 
sporazumu leta 1996). 

Dolg Republike Slovenije 
znaša 23.6 % BDP. 

Na domačem trgu je vlada leta 1998 izdala 15,5 milijard tolaijev obveznic RS 09 
in 3 milijarde tolaijev RS 12 Kr se zadolžila pri bankah za 20,3 milijard tolaijev. 
Poleg tega je maja začela izdajati trimesečne zakladne menice (po 2-3 milijarde 
tolaijev mesečno). Zadolžitev v tujini zajema izdajo 500 milijonov ECU 
euroobveznic in 194 milijonov dolaijev posojil Za 15,5 milijard tolaijev so se 
po predhodnih podatkih lani povečala sredstva na računih. Konec leta 1998 je 
znašal dolg Republike Slovenije 771,3 milijarde tolaijev ali 23,6 % BDP, pri 
čemer tvorijo velik delež podedovani sanacijski in sukcesijski dolgovi 

1,4. Cene 

Pomembno znižanje 
inflacije (od 9 % v 

zadnjih letih 
na 6,5 %). 

Ena glavnih značilnosti leta 1998 je nadaljnje pomembno znižanje inflacije, od 
ravni okrog 9 % v zadnjih treh letih na 6,5 % (december/december). Z letom 
1998 je postal uradno in mednarodno primerljivo splošno merilo inflacije indeks 
cen življenjskih potrebščin, ki je zamenjal sorodni indeks maloprodajnih cen. 
Slednje so v zadnjih dveh letih rasle nekoliko hitreje, kumulativna rast obojnih 
košaric cen po letu 1992 pa je dosegla enako raven. 

Proste cene 
porasle za 5,7 % 
(leta 1997 7,4 %) 

Proste cene so se v letu 1998 povečale le za 5,7 % (leto prej 7,4 %). Bistveno 
manj kot doslej so se povečale proste cene prehrambnih izdelkov (3,1 % v 
primeijavi z 10,3 % leta 1997), podobna kot leto prej pa je bila rast cen 
industrijskih izdelkov (5,2 %) in storitev (9,8 %). Cene proizvajalcev 
predelovalnih dejavnosti, ki so se od leta 1992 zniževale bistveno hitreje od 
splošnega merila inflacije, pa so leta 1998 porasle zgolj za 3,6 %. 

Slika 3: Cene (letne stopnje rasti od 1996 do 1998 v %) 

- - CENE ŽIVLJENJSKIH POTREBŠČIN 
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Vir: Statistični urad RS, Banka Slovenije. 
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K inflaciji zadnjih let je veliko prispevalo pospešeno usklajevanje nadzorovanih 10,1 % rast nadzorovanih 
cen zaradi odpravljanja cenovni neskladij in fiskalnega prilagajanja. Lani se je cen (leta 1997 14 %) 
to usklajevanje cen zmanjšalo, kar se je pokazalo v 10,1 % rasti nadzorovanih 
cen v primeijavi s predlanskimi 14 %. Z zmanjšanim usklajevanjem se je znižal 
tudi delež nadzorovanih cen, v indeksu cen življenjskih potrebščin od 20 in 25 % 
zadnjih let na 17 % konec leta 1998. 

Najhitrejšo rast med nadzorovanimi cenami je imela tudi lani skupina cen 
energetskih proizvodov, vendar le 13,2 % v primerjavi z 20,6 % leta 1997. V tem 
agregatu rast cene elektrike za gospodinjstva s 17,7 % nekoliko presega 
primerljivo iz prejšnjega leta, medtem ko je bila rast cen naftnih derivatov 
bistveno nižja. Padajoče svetovne cene so omogočile zadovoljivo povečanje 
davčnih stopenj že pri 10,5 % rasti (leta 1997 23,3 %). 

1.5. Plačilna bilanca 

V letu 1998 izkazujejo tekoče transakcije s tujino primanjkljaj v znesku 4 
milijone ameriških dolaijev (oz. 0,02 % bruto domačega proizvoda) in so tako že 
četrto leto zapored približno izravnane. Pritok sredstev prek finančnih transakcij 
in rast deviznih rezerv sta skromnejša kakor v lem 1997. 

Rast blagovne menjave se je v letu 1998 nadaljevala. Po predhodnih podatkih so 
slovenska podjetja v letu 1998 izvozila za 9.049 milijonov ameriških dolaijev 
blaga (po pariteti FOB), kar pomeni, da je bil izvoz blaga, merjen v ameriških 
dolarjih, za 8,1 % večji kakor v predhodnem letu. Slovenska podjetja so za 7,8 % 
povečala tudi uvoz blaga, tako da je bilo v celem letu uvoženega za 10.098 
milijonov ameriških dolarjev blaga (po pariteti CIF). Pokritost uvoza z izvozom 
je bila z 89,6 % malce višja kakor v letu 1997 (893 %)• 

Rtalna rast menjave je bila višja od rasti njene vrednosti, izražene v ameriških 
dolarjih. Izločitev vpliva sprememb izvoznih cen (indeks: 99,7) pokaže v letu 
1998 realni porast izvoza blaga za 8,2 %. Rast uvoza je bila ob odstranitvi vpliva 
uvoznih cen (indeks: 97,4) še dobri dve odstotni točki višja in je znašala 10,5 %. 

Skromen finančni pritok in 
četrto leto zapored skoraj 
izravnane tekoče 
transakcije. 

8,1 % rast izvoza in 
7,8 % rast uvoza 
v USD,... 

... realno pa 
8,2 % rast izvoza in 
10,5 % rast uvoza. 

Slika 4: Količinski izvoz in uvoz blaga (v mio USD) ter saldo blagovne menjave (v stalnih cenah 1995) (1996- 
1998; desezonirano) 

1996 1997 1998 
Vir: Banka Slovenije. 
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Blagovni primanjkljaj 
5,1 % večji kot leta 1997 po 

trgovinski... 

... in skoraj enak po 
plačilnobilančni 

statistiki. 

Blagovni primanjkljaj, meijen po trgovinski statistiki (izvoz FOB, uvoz CIF), 
mača 1.049 milijonov ameriških dolarjev in je za 51 milijonov ameriških 
dolarjev oz. 5,1 % višji kakor v predhodnem letu. Realno je blagovni 
primanjkljaj, meijen v stalnih cenah iz leta 1995, višji za 14,5 %, kar kaže 
hitrejšo realno rast uvoza od izvoza blaga. Ugodni pogoji menjave pa so 
prispevali k temu, da se je blagovni primanjkljaj, izražen v ameriških dolarjih, 
povečal za bistveno manjši odstotek. Blagovni primanjkljaj, meijen po 
plačilnobilančni statistiki (ki, drugače kot trgovinska statistika, dodatno upošteva 
prilagoditev uvoza iz paritete CIF na FOB ter še nekatere druge prilagoditve) v 
letu 1998, znaša 775 milijonov ameriških dolarjev inje skoraj enak primanjkljaju 
iz leta 1997 (772 milijonov dolarjev). 

Na izvoz vplivalo ugodno 
tuje povpraševanje 

Izvoz je bil tudi v letu 1998 pomemben dejavnik gospodarske rasti. Ob ugodnem 
tujem povpraševanju je dosegel izvoz visoko'8,2 % realno rast Medtem ko so se 
pogoji menjave izboljšali (za 2,4 %), pa se je poslabšala konkurenčnost 
gospodarstva, meijena z realnim efektivnim tečajem (katerega deflator so stroški 
dela na enoto proizvodnje v primerjavi s prodajnimi cenami v tujini). Po tem 
kazalcu je leta 1998 tolar v povprečju apreciiral za 2,3 %. 

Tabela 2: Plačilna bilanca (1994-1998 v mio USD; predhodni podatki za leto 1998) 

A. TEKOČI RAČUN 
-v%od BDP 
1. Blago 
2. Storitve 

2.1. Transport 
2.2. Potovanja 

- v tem izvoz 
2.3. Ostalo 

3. Dohodki 
3.1. Dohodki od dela 
3.2. Dohodki od kapitala 

4. Tekoči transferi 

1994 1995 1996 1997 1998 
600 

4,2 K 
-338 
676 

68 
537 
911 

71 
170 
201 
-31 
92 

-23 
-0,1 % 

-954 
631 

70 
558 

1082 
3 

210 
210 

0 
91 

39 

-882 
704 

76 
687 

1230 
-59 
155 
210 
-55 
62 

37 

-m 
590 
101 
643 

1188 
-154 

131 
208 
-77 
88 

•4 
0,0 % 

-775 
514 
132 
542 

1117 
-161 
146 
208 
-63 
112 

B. NETO FINANČNI PRITOKI 
- v%od BDP 
1. Komercialni krediti 
2. Država: obveznice 1 

drugo (vključno posojila) 
3. Privatni sektor 

3.1. Neposredne naložbe iz tujine 2 

3.2. Portfolio naložbe iz tujine: 

3.3. Posojila iz tujine 
- Banke 1 

- Podjetja 
3.4. Drugo (vključno z vsemi odtoki) 

- Prebivalstvo 
- Banke, podjetja 

4.BS 
5. Statistična napaka 

450 
3,1 * 

-11 

82 

128 
0 

249 
92 

157 

153 
29 

-103 
-77 

513 
2,1% 

-4 

128 

176 
15 

445 
208 
237 

6 
-39 
-70 

-145 

868 
4,6 % 
-144 

163 
-73 

120 
68 

530 
288 
243 

-103 
171 
129 

8 

645 
S,S% 

-250 
186 

-5 

281 
92 

340 
3 

337 

74 
-130 

-9 
66 

204 
1,0 % 
-450 

104 
-19 

165 
16 

279 
42 

237 

-28 
18 

-51 
171 

C. DEVIZNE REZERVE (povečanje(-)) 
1.BS 
2. Banke 

-1050 
-645 
-405 

-490 
-235 
-254 

-907 
-587 
-320 

-681 
-1287 

606 

-201 
-112 

-89 

' lzkljuiena preknjižba zunanjega dolga bank v obveznosti drŽave (obveznice NFA) junija 1996 Odttete transakcije domačih bank z driavmmi 
obveznicami. 
' Podatki za obdobje od septembra 1996 do februara 1997 so ocenjeni znotraj nespremenjenega agregata neposrednih in portfeljskih naložb. 
Vir: Banka Slovenije. 
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Industrijska proizvodnja seje v letu 1998 povečala za 3,7 % in spodbujala rast 
uvoza blaga. Na podlagi pridružitvenega sporazuma Slovenije z Evropsko unijo 
se je s 1. januarjem 1998 uvoz blaga ponovno pocenil Uvoz blaga pa je prek 
povpraševanja po slovenskem izvozu spodbujala tudi tuja konjunktura. 

V strukturi izvoza in uvoza blaga se nadaljuje rast deleža investicijskega blaga. Rastoči uvoz investicijskega 
Medtem ko so se deleži posameznih namenskih skupin v letu 1998 na izvozni blaga znaša že 17,8 % 
strani le nekoliko spremenili, je prišlo do večjih sprememb na uvozni strani. uvoženega blaga 
Delež investicijskega blaga se je povečal za 1,7 odstotno točko (na 17,8 %), 
največ na račun uvoza proizvodov za reprodukcijo (1,1 odstotno točko), in tudi 
potrošnega blaga. Slednji izgublja delež v menjavi že od leta 1996, na kar je med 
drugim vplivala tudi bolj umirjena rast osebnih dohodkov. 

Regionalna usmeijenost izvoza in uvoza blaga se leta 1998 ni bistveno 
spremenila. Nadpovprečno hitro je rasla menjava z državami Evropske unije, ki 
ostaja s 65,5 % deležem na izvozni strani in z 69,4 % deležem na uvozni strani 
glavna trgovinska partnerica Slovenije. Med državami ima največji delež 
Nemčija (izvoz; 28,4 %, uvoz; 20,7 %), njej sledijo Italija (13,9 %, 16,8 %), 
Francija (8,3 %, 12,5 %) in Avstrija (6,9 %, 7,9 %). Kljub 485 milijonom 
dolarjev presežka v menjavi z Nemčijo znaša primanjkljaj v menjavi z državami 
Evropske unije 1.085 milijonov ameriških dolarjev (od tega 442 pri menjavi z 
Italijo, 510 v menjavi s Francijo in 180 milijonov dolarjev v menjavi z Avstrijo). 
Delež Slovenije na trgih Evropske unije seje v letu 1998 povečal. 

Na trge držav nekdanje Jugoslavije (presežek 805 milijonov ameriških dolarjev) 
in držav nekdanje Sovjetske zveze (presežek 114 milijonov ameriških dolarjev) 
Slovenija več izvaža, kakor od tam uvaža. Obseg menjave z državami nekdanje 
Sovjetske zveze, ki se je v letu 1997 povečeval izredno hitro, se je v letu 1998 
zmanjšal za več kot 25 %. Vse pomembnejše trgovinske partnerice so države 
združenja CEFTA, trga za 6,5 % slovenskega izvoza in 7,2 % uvoza blaga. 

Regionalno 
prevladujoča menjava 
z Evropsko unijo 

Rastoča menjava z 
državami skupnosti 
CEFTA 

Tabela 3; Regionalna razčlenitev blagovne menjave (1996-1998, v mio USD) 

IZVOZ UVOZ SALDO 
1996 1997 1998 1996 1997 1998 1996 1997 1998 

Evropska unija (15) 5-367 5.320 5.927 
Avstrija 551 565 621 
Francija 598 463 747 
Italija 1.103 1.248 1.255 
Nemčija 2.545 2.460 2.570 

CEFTA 473 504 588 

EFTA 83 87 98 

Neevropske članice OECD 349 350 381 

Države nekdanje Jugoslavije 1385 1.387 1 397 
Hrvaška 855 837 815 

Države nekdanje SZ 390 432 330 

Druge dri«ve 263 290 327 

SKUPAJ 8310 8 369 9.049 

6360 
835 
924 

1-593 
2.044 

641 

249 

676 

709 
590 

236 

550 

9-421 

6312 
789 
980 

1.558 
1.936 

705 

194 

631 

594 
466 

284 

646 

9366 

7.017 
801 

1.258 
1.696 
2.086 

725 

207 

736 

593 
431 

216 

608 

10.098 

-994 
-284 
-326 
-490 
501 

-168 

-166 

-327 

676 
265 

154 

-287 

-1.112 

-993 
-223 
-517 
-310 
523 

-201 

-107 

-281 

793 
371 

148 

-356 

-998 

-1.085 
-180 
-510 
-442 
485 

-137 

-110 

-355 

805 
384 

114 

-282 

-1.049 

Vir: Statistični urad RS; podatki za leto 1998 so predhodni. 
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Večji primanjkljaj blaga 
in storitev posledica 

za 76 mio USD manjšega 
presežka storitev,... 

...pri katerih seje 
za 71 mio USD zmanjšal 

turistični saldo... 

...in za 31 mio USD 
porasel transportni 

presežek. 

Saldo tekočih transakcij sc 
uravnotežili dohodki in 

transferji 

V menjavi storitev doseženi presežek v znesku 514 milijonov ameriških dolarjev 
je za 76 milijonov dolarjev manjši kakor v letu 1997. Pri skoraj enakem saldu 
blaga v obeh letih (-772 oziroma -775 milijonov dolaijev) se je skupni 
primanjkljaj v menjavi blaga in storitev povečal od 182 milijonov dolarjev v letu 
1997 na 261 milijonov dolarjev v letu 1998. 

Prihodki od potovanj, izkazani v dolarjih, so se zmanjšali drugo leto zapored. V 
letu 1998 so znašali 1.117 milijonov dolarjev, 71 milijonov dolarjev manj kakor 
leto prej. Drugače kot leta 1997, ko je bil padec prihodkov posledica 
medvalutnih sprememb, je v letu 1998 prišlo tudi do njihovega realnega 
zmanjšanja. Predvsem so se zmanjšali prihodki od dnevnega turizma, ki upadajo 
že od sredine leta 1996. Pri nekoliko povečanih izdatkih za potovanja v tujino se 
je presežek prihodkov nad odhodki od potovanj znižal od 643 milijonov dolarjev 
v letu 1997 na 542 milijonov dolarjev v letu 1998. 

Transportne storitve so porasle bolj na izvozni (537 milijonov dolarjev ob 15 % 
porastu), kakor na uvozni strani (404 milijonov dolarjev ob 11 % porastu), kar je 
povečalo presežek od 101 milijonov dolarjev v letu 1997 na 132 milijonov 
dolarjev v letu 1998. Vse druge storitve skupaj pa so izkazale nekoliko večji 
primanjkljaj kakor leto prej, in sicer v znesku 161 milijonov dolarjev. 

Od leta 1995 naprej presežek v menjavi storitev ni več zadoščal za kritje 
blagovnega primanjkljaja, k uravnoteženemu saldu tekočih transakcij pa so 
prispevali presežki na računih dohodkov in transferjev. 

Neto prilivi dohodkov od dela so z 208 milijoni dolarjev ostali na ravni preteklih 
treh let Nekoliko so manjši neto odlivi dohodkov od kapitala (63 milijonov 
dolarjev v primerjavi s 77 milijonov dolarjev v letu poprej). Na porast prejemkov 
od kapitala na 225 milijonov dolarjev (42 milijonov dolarjev več kakor v 1997.) 
so vplivale predvsem višje obresti na devizne rezerve. Nekoliko manj, za 28 
milijonov dolarjev na 288 milijonov dolarjev, so porasli odlivi od kapitala, v 
katerih se odražajo višje plačane obresti na tuja posojila in izdane državne 
obveznice. 

Slika 5: Glavni agregati plačilne bilance (v mio USD, drseče sredine 3) 

•90 
J F M A M J JASONDJ F M A M J J A S O N D 

1995 1996 
Vir: Banka Slovenije. 

NETO FIN TOK 
v tem: dir.in portnaložbc 

1 posojila 
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Neto prilivi iz tekočih transfeijev so dosegli 112 milijonov dolaijev, 24 
milijonov dolarjev več kakor v letu 1997. 

Prek finančnih transakcij je iz tujine v letu 1998 neto priteklo 204 mio USD ali 
1,1 % bruto domačega proizvoda, kar je slaba tretjina priliva iz leta 1997 in 
obenem najmanj v zadnjih petih letih. 

Zadolževanje države je v zadnjih treh letih potekalo prek izdaj evroobveznic, 
istočasno pa je država neto odplačevala tuja posojila. V letu 1998 seje državni 
sektor v tujini neto zadolžil za 85 milijonov dolaijev (v tem 104 milijonov 
dolaijev po obveznicah manj 19 milijonov dolaijev neto vrnjenih posojil), kar 
predstavlja le slabo polovico zneska iz leta 1997. 

Neto pritoki v privatni sektor so znašali 171 milijonov dolaijev, v primeijavi s 
473 milijoni dolaijev v letu 1997. Največji vpliv na zmanjšanje neto pritokov so 
imeli neto dani komercialni krediti, ki so v letn 1998 dosegli 450 milijonov 
dolaijev, za 200 milijonov dolaijev več kakor v letu poprej. 

Tok neposrednih naložb v Slovenijo leta 1998 v višini 165 milijonov dolaijev je 
bil znamo pod doslej najvišjim pritokom leta 1997 (281 milijonov dolaijev). 
Naložbe Slovenije v tujini v višini 11 milijonov dolaijev prav tako niso dosegle 
ravni iz leta 1997 (25 milijonov dolaijev). 

Prek portfeljskih naložb tujcev je v lanskem letu v privatni sektor priteklo 16 
milijonov dolaijev (predlani 92 milijonov dolaijev), s tem da so v prvem polletju 
tujci neto kupovali domače vrednostne papiije (pritok 40 milijonov dolaijev), v 
drugem polletju pa se nmflrali iz Slovenije (neto prodaja za 23 milijonov 
dolaijev). 

V letu 1998 so se obveznosti privatnega sektoija po najetih tujih posojilih povečale 
za 279 milijonov dolaijev (v letu 1997 za 340 milijonov dolaijev). Podjetja so se 
dodamo neto zadolžila za 237 milijonov dolaijev novih posojil, za 100 milijonov 
dolaijev manj kakor v letu 1997, in obenem najmanj po letu 1995. Banke so neto 
najele za 42 milijonov dolaijev tujih posojil, v primerjavi s samo 3 milijoni dolaijev 
v letu 1997. Istočasno pa so banke povečale teijatve do tujine iz naslova danih 
posojil za 31 milijonov dolaijev (72 milijonov dolarjev v letu 1997). 

Stanje skupnih deviznih rezerv (Banke Slovenije in bank) se je od konca 1997 do 
konca 1998 povečalo za 390 milijonov ameriških dolaijev, na 4767 milijonov 
dolarjev. Dobro polovico spremembe so prispevale finančne transakcije s tujino 
(204 milijonov dolaijev) in minimalno tekoče (-4 milijonov dolaijev), razliko do 
celotnega povečanja pa lahko pojasnimo s spremembami medvalutnih razmerij. 

Najmanjši neto pritok iz 
finančnih transakcij zadnjih 
petih let,... 

...pol manjša neto 
zadolžitev državnega 
sektorja kakor leta 1997,... 

... za 200 mio USD 
večji neto dani 
komercialni krediti. 

...ter razmeroma nizke 
neposredne... 

...kot tudi 
portfeljske naložbe. 

1.6. Zadolževanje v tujini 

V letu 1998 je bilo sklenjenih za 1.914 milijonov ameriških dolaijev poslov, kar 94,3 % 
je 41,7 % več kakor v letu 1997. Med novimi posojili seje še naprej povečeval novih tujih posojil 
delež dolgoročnih virov, ki znašajo v letu 1998 94,3 %. Za 139,9 % so se dolgoročnih 
povečala nova posojila, ki jih je najela ali dala zanje garancije država. Od tega je 
bilo 586 milijonov dolaijev zadolžitve realizirane z izdanimi obveznicami 
Republike Slovenije v ECUju in v pretežni večini namenjenih predčasnemu 
odplačilu obveznic Republike Slovenije serije DM-1 in USD-1, izdanih v juniju 
1996 v skladu z Zakonom o prevzemu dela dolga po Novem finančnem 
sporazumu iz leta 1988. Drugi dve zadolžitvi Republike Slovenije v juniju v 
višini 90 milijonov dolaijev in v novembru v višini 104 milijonov dolaijev sta 
bili realizirani za namen financiranja proračuna in odplačilo obveznosti do tujine 
iz naslova posojil. 
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Zasebni sektorje v letu 1998 sklenil za 1.005 milijonov ameriških dolarjev novih 
kreditnih poslov, kar predstavlja 3,6 % več kakor v letu 1997. 

Povprečna ročnost 
dolgoročnih posojil leta 

1998 sedem let in pol 

Hkrati se je nadaljevalo tudi povečevanje povprečne ročnosti dolgoročnih 
kreditov, ki'znaša v letu 1998 v povprečju sedem let in Sest mesecev. Tudi v letu 
1998 je bilo največ novih poslov sklenjenih v valuti nemška marka in sicer 61,7 
% vseh poslov, skupaj v valutah EU pa 94,6 % vseh dolgoročnih poslov. 

Celotni dolg se je povečal za Celotno stanje dolga je 31.12.1998 znašalo 4.935 milijonov ameriških dolarjev in 
18,2 % na 4.935 mic USD je za 18,2 % presegalo stanje dolga zadnjega dne leta 1997, ko je znašalo 4.176 

milijonov dolaijev. Povečanje je posledica rasti dolgoročnega dolga, ki je konec 
leta znašal 4.824 milijonov dolarjev, kratkoročni dolg pa se je zmanjšal na 111 
milijonov dolarjev, kar predstavlja le 2,2 % celotnega dolga. Porast 
dolgoročnega dolga je v višini 67 % rezultat nominalne rasti dolga, preostali del 
porasta pa je posledica sprememb medvalutnih razmerij ter zmanjšanja deleža 
ameriškega dolarja v valutni strukturi dolga, ki je na dan 31.12.1998 dosegel 
18,1 % delež celotnega stanja dolga. Druge pomembnejše valute v strukturi 
stanja dolgoročnega dolga so nemška marka v višini 49,0 %, E.C.U. 19,1 %, ter 
avstrijski šiling v višini 10,6 %. 

Tabela 4: Zunanji dolg Slovenije (stanje konec let 1992-1998 v mio USD) 

31.12.1992 31.12.1993 31.12.1994 31.12.1995 31.111996 31.12.1997 31.12.1998 

1. Dolgoročni dolg skupaj 1.659 1.744 2.172 2.916 3.960 4.041 4.824 
1.1. Javni in javno garantirani 1.203 1.206 1.331 1.437 2.025 2.067 2.370 

skupaj* 
1.1.1. Mednarodne 487 442 472 482 541 569 579 

organizacije 
1.1.2. Vlade in njihove 320 281 277 220 229 142 161 

agencije 
1.1.3. Zasebni kreditorji 396 4 83 582 735 1.255 1.356 1.630 

1.2. Zasebni negarantirani 456 538 841 1.479 1.935 1.974 2.454 
2. Uporabljena sredstva MDS 12 7 4 1 
3. Kratkoročni dolg 82 117 79 50 49 135 111 

Celotni zunanji dolg 1.741 1.873 2.258 2.970 4.010 4.176 4.935 

Odobreno in nečrpano 200 382 579 431 562 440 536 

* Leta 1996 se je dolg povcial v veliki meri zaradi sklenjenih sporazumov o prevzemu dela nealociranega dolga nekdanje SFR Jugoslavije po 
Novem finančnem sporazumu iz leia 1988 in bilateralnih sporazumov z vlado ZR Nemčije. 
Vir: Banka Slovenije. 
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2. DENARNA POLITIKA 

2.1 Namere in usmeritve 

Temeljna usmeritev denarne politike je bila, tako kot v predhodnih letih, 
nadaljnje postopno zmanjševanje inflacije in/ali zagotavljanje stabilnosti domače 
valute. Bližnji cilj je bila še naprej količina denaija. V režimu uravnavanega 
drsenja intervenira Banka Slovenije na deviznem trgu le v okviru postavljenih 
denarnih omejitev. Namen te politike je v nekaj letih postopno znižati inflacijo 
na raven inflacije po evropskih državah. 

Od leta 1997 uporablja Banka Slovenije za bližnji cilj denarne politike široki 
denarni agregat M3. Ta količina daje denarni politiki, skladno z načinom njenega 
učinkovanja, osnovno srednjeročno orientacijo. Za tekoče odločanje pa je Banka 
Slovenije spremljala pomembne indikatorje denarnega trga (kot so: obrestne 
mere, odzivi bank na tako imenovano odprto ponudbo BS, ki jim omogoča priti 
do denaija centralne banke, preseganje obvezne rezerve) in je tudi še naprej 
izračunavala tekoče mesečno povpraševanje po denaiju (Ml) in po primarnem 
denarju. 

Težnja po zmanjševanju obrestnih mer ob koncu leta 1997 se je nadaljevala tudi 
v letu 1998. Obrestne mere za kratkoročna posojila podjetjem so padle od 20,3 % 
ob koncu leta 1997 na 12,3 % ob koncu leta 1998, oziroma od 13,9 % na 7,0 % 
za vezane vloge. To zmanjšanje je posledica zmanjšanja tako indeksacijskega 
faktorja, kot "realnega" dela obrestne mere. Na podlagi podatkov, da se je v letu 
1997 že več kot pol podjetniškega financiranja naslonilo na tuje vire in v 
pričakovanju bližajočega se nadaljnjega liberaliziranja ter odpiranja slovenskih 
finančnih trgov, so banke skozi celo leto zniževale obrestne mere. Banka 
Slovenije je v skladu s svojo usmeritvijo o zmanjševanju obrestne razlike med 
tujimi in domačimi viri financiranja to obnašanje bank vzpodbujala tudi z 
znižanjem svojih obrestnih mer. Po predhodnih podatkih so podjetja v lem 1998 
financirala že več kot tri četrtine svojih kreditnih potreb prek domačega 
bančnega sektoija. 

Nespremenjena strategija 
denarne politike 

Bližnji cilj ostaja M3 

Za tekoče odločanje 
pomembni indikatorji 
denarnega trga 

Znižanje obrestnih mer v 
letu 1998... 

...vzpodbujala 
Banka Slovenije. 

Okvir 2: Bližnji cilj denarne politike Banke Slovenije (za leto 1998) 

Na seji dne 24.3.1998 je Svet Banke Slovenije sprejel bližnji cilj denarne politike za leto 1998, in sicer letno rast 
denarnega agregata M3 v razponu med 18 % in 26 %, za obdobje med povprečjem zadnjega četrtletja 1997 in 
zadnjega četrtletja 1998. Svet Banke Slovenije je kot pogoj za denarno politiko v teh okvirih navedel letno rast 
realnega BDP med 3,5 % in 4,0 %, proračunski primanjkljaj do 1 % BDP, napovedano vladno politiko prilagajanja 
nadzorovanih cen in rast povprečnih plač med 10,5 % in 11,0 % 

Realizirana lema rast M3, merjena na navedeni način, je znašala 20,2 %, kar je 2,2 odstotne točke nad spodnjo 
mejo pasu postavljenega bližnjega cilja. Svet Banke Slovenije je na seji dne 22.1.1999 ocenil, da je bila denarna 
politika v letu 1998 skladna z usmeritvami in da ni razlogov za spremembe. Banka Slovenije je pripravila za leto 
1999 novo projekcijo rasti M3. 

Denarni agregat M3 zajema skoraj čeloma domača pasiva denarnega sistema, vključno z vlogami državnega 
sektorja in deviznimi vlogami (pretežno prebivalstva) pri bankah. Glavnina drugih obveznosti denarnega sistema, 
poleg kapitala in rezerv, predstavljajo izdani vrednostni papirji bank in Banke Slovenije (v obsegu 4,3 % M3 ob 
koncu leta 1998), drugih likvidnih nebančnih instrumentov pa je kljub razvoju še zelo malo. 

Na skupno 20,2 % letno rast M3 je najbolj vplivala rast agregata (M2-M1), ki vključuje tolarske vloge pri 
bankah in Banki Slovenije, ki niso Ml. Ta agregat je porasel med zadnjima četrtletjema 1997 in 1998 za 26,8 %. 
Dokaj močan je bil tudi porast vpoglednih tolarskih vlog pri bankah in Banki Slovenije za 24,0 %. Devizne vloge 
prebivalstva pri bankah (agregat M3-M2) so porasle zgolj za 6,1 %. 
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Za denarno politiko 
pomembna fiskalni 

primanjkljaj in 
znižanje inflacije 

22,9 % rast 
primarnega denarja 

Povečevanje primarnega 
denarja z deviznimi in 

zmanjševanje s tolarskimi 
transakcijami 

Poseg na trgu tujega 
denarja od junija do 

septembra 

Nižja posojila bankam in 
nižje vloge proračuna 

V javnih financah so prevladovale, vsaj z vidika primanjkljaja leta 1998 podobne 
okoliščine kot leto prej. Nekoliko drugačna kot leta 1997 pa je bila lani politika 
oblikovanja nadzorovanih cen. V okviru vladnega programa prilagajanja 
nekaterih cen cenam v razvitih evropskih državah so nadzorovane cene porasle 
za 10,1 % (v tem elektrika 17,7 % in naftni derivati 10,5 %), vendar bistveno 
manj od 14 % rasti nadzorovanih cen v letu 1997. Rast prostih cen je znašala 5,7 
% (7,4 % v letu 1997). Vse to je prispevalo k znižanju skupne letne inflacije od 
8,8 % v letu 1997 na 6,5 % v letu 1998. 

Primarni denar je od decembra 1997 do decembra 1998 porasel za 22,9 % 
(merjeno s povprečnimi mesečnimi stanji) ali realno za 15,4 %. Banka Slovenije 
je v letu 1998 povečala količino primarnega denaija z deviznimi transakcijami v 
obsegu 37,2 milijard tolarjev in zmanjšala njegovo količino s tolarskimi 
transakcijami za 8,9 milijard tolarjev. Neto tuja aktiva Banke Slovenije se je 
povečala za 34,7 milijard tolarjev; odkup deviz od bank je znašal 48,3 milijard 
tolarjev, Banka Slovenije je neto prodala proračunu za 16,3 milijard tolarjev 
deviz, stanje deviznih blagajniških zapisov Banke Slovenije se je zmanjšalo za 
6,8 milijard tolarjev. Banka Slovenije je posegla na trg tujega denarja predvsem 
v času od junija do septembra, koje na podlagi ponudbe za poseg na trgih tujega 
denarja z interventnim tečajem od bank odkupila za 48,1 milijarde tolarjev deviz. 

Posojila bankam so se zmanjšala za 14,2 milijard tolarjev, vloge proračuna pa za> 
9 milijard tolarjev. S prodajo tolarskih blagajniških zapisov je bilo neto 
umaknjenih za 4,3 milijard tolarjev primarnega denarja. Stanje tolarskih 
blagajniških zapisov se je v prvem in tretjem četrtletju povečalo, v drugem in 
zadnjem pa zmanjšalo. 

Tabela 5: Ponudba primarnega denarja (v mlrd SIT) 

31. december Četrtletne spremembe v 1998 
1996 1997 1998 D ni rv Skupaj 

1. Neto tuja aktiva 329,6 559,2 593,9 2,1 63,1 -22,9 
2. Domače devizne obveznosti -181,1 -301,0 -298,6 -3,0 -25,8 26,2 

- devizni BZ -162,1 -289,2 -282,4 -3,0 -21,4 32,2 
- devizne vloge proračuna -19,0 -11,8 -16,2 0,1 -4,4 -6,0 

3. Neto devizna aktiva (1+2) 148,5 258,2 295,4 -0,9 37,3 3,4 

4. Vezane vloge proračuna 0,0 -9,0 0,0 9,0 -5,0 5,0 
5. Posojila bankam 15,7 18,1 3,9 1,7 / -6,0 -0,8 

-likvidnostno 1,3 0,0 0,0 0,0 1,6 -1,1 
-repo 13,6 13,7 3,5 5,7 -9,7 2,3 
- druga posojila 0,8 4,4 0,5 -4,0 2,1 -2,0 

6. Tolarski BZ -163 -75,8 -80,1 -9,4 1,0 -24,6 
-60 dni -2,9 -24,6 -20,1 14,6 -2,2 -18,3 
-270 dni - -23,8 -33,1 -13,7 -0,6 10,7 
- BZ z nakupnim bonom -9,0 -17,4 -11,7 -15,2 7,3 0,0 
-drugi BZ -4,5 -10,0 -153 4,9 -3,4 -17,0 

7. Drugo, neto ostala pasiva -28,0 -45,8 -45,2 -1,4 -12,9 23,1 
8. Neto tolarska aktiva (4 do 7) -28,6 -112,6 -121,4 -0,1 -22,9 2,7 

9. Primarni denar (3+8) 119,9 145,6 173,9 -1,0 14,4 6,1 
-rezerve bank 48,1 63,1 74,4 1,2 1,8 2,9 
- druge vpogledne vloge 4,9 4,4 5,9 1,6 1,6 -0,7 
- gotovina v obtoku 66,8 78,1 93,7 -3,8 10,9 4,0 
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-4,3 
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-14,2 

0,0 
-103 

-3,9 
-43 
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-9,3 
5.7 

-53 
0,6 
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283 
11.4 

1,4 
15.5 

Vir: Banka Slovenije; pripisane obresti in popusti niso vključeni 
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Denarni agregat M3 seje večal predvsem zaradi pospešene rasti posojil domačim 
nebančnim sektoijem, v prvem polletju pa tudi zaradi pritoka sredstev iz tujine. 
M3 je od decembra 1997 do decembra 1998 porasel za 20,9 % (merjeno s 
povprečnimi mesečnimi stanji), oziroma realno za 13,5 %. 

Porast domačih naložb je znašala 275,6 milijarde tolaijev, v tem bančnih posojil 
244,8 milijarde tolaijev. Rast posojil podjetjem in prebivalstvu je bila dokaj 
močna in je znašala 20,4 •/». Zaradi padca domačih obrestnih mer in zunanjih 
dejavnikov (finančne krize) so podjetja nadomeščala tuje vire financiranja z 
domačimi. Posojanje državnemu sektoiju seje povečalo za 38,9 %, še posebno 
obsežno je bilo v drugem in zadnjem četrtletju. Imetja vrednostnih papiijev 
podjetij v portfeljih bank so se povečala za 25,2 milijarde tolaijev in državnih 
obveznic za 5,6 milijard tolaijev. 

M3 rasel zaradi pospešene 
rasti bančnih posojil 
nebančnim sektorjem,... 

... 20,4 % rasti posojil 
podjetjem in prebivalstvu 

« 

... in 38,9 % rasti posojil 
državnemu sektorju. 

Neto tuja aktiva denarnega sistema je porasla za 41,9 milijarde tolaijev. 
Monetizacija iz tega vira v višini 37 milijard tolarjev je potekala prek menjalnic 
in 3,2 milijarde tolaijev prek deviznega trga, državni sektor pa je Banki Slovenije 
prodal neto za 16,3 milijarde tolaijev. Razmeroma pomembne plačilnobilančne 
pritoke so povzročila posojila, bistveno manj neposredne in portfeljske naložbe, 
zlasti v drugem polletju pa so povzročili zelo močne odtoke komercialni krediti. 

2.2. Obrestne mere 

Obrestne mere nad indeksacijskim faktoijem, temeljno obrestno mero (TOM), so 
se v letu 1998 še naprej zniževale. Na to sta vplivali predvsem dve spremembi 
medbančnega sporazuma o zgornji meji pasivnih obrestnih mer. K zniževanju 
aktivnih obrestnih mer pa je prispevala tudi živahnejša kreditna aktivnost bank. 

Znižane obrestne mere nad 
indeksacijskim faktorjem 

Tabela 6: Ponudba M3: konsolidirana bilanca denarnega sistema (v mlrd SIT) 

Stanje 31. Decembra Četrtletne spremembe v 1998 
1996 1997 1998 I 11 III IV Skupaj 

1. Neto tuja aktiva 488,4 669,2 711,1 10,9 29,2 2,8 -1,1 41,9 
2. Domača aktiva 994,9 1142,9 1418,5 45,0 86,5 51,9 92,2 275,6 

Državni sektor obveznice* 228,1 249,6 255,2 16,4 -2,3 9,1 -17,6 5,6 
Posojila 40,7 69,9 114,2 -7,9 27,5 -1,6 26,4 44,4 

Podjetja: vredn. papiiji 40,9 40,7 65,9 1,4 4,6 4,7 14,5 25,2 
Posojila 478,0 541,8 680,0 24,2 39,1 20,8 54,1 138,2 

Prebivalstvo: posojila 207,2 240,9 303,1 10,9 17,6 18,9 14,8 62,2 

3. Izdani vredn. papiiji -52,2 -66,8 -732 -0,8 2,3 -5,5 -2,4 -6,4 
4. Devizne vloge proračuna -19,0 -11,8 -16,2 0,1 -4,4 -6,0 6,0 -4,3 
5. Drugo, neto ostala pasiva -276,9 -322,1 -350,7 -21,4 -24,2 17,2 -0,2 -28,6 

6. M3 (1 do 5) 1135,3 1411,3 1689,5 33,8 89,4 60,5 94,5 278,2 
- devizne vloge pri bankah 384,4 404,7 427,3 4,3 -0,6 4,4 14,5 22,7 

7.M2 750,9 1006,7 1262,2 29,5 90,0 56,1 79,9 255,5 
- vezane vloge pri bankah 450,6 648,1 829,7 40,3 43,6 42,3 55,4 181,6 
- vezane vloge pri BS 0,0 9,0 0,0 -9,0 5,0 -5,0 0,0 -9,0 
- hranilne vloge 65,2 79,1 99,8 6,6 10,6 4,4 -0,8 20,8 

8. Ml 235,1 270,5 332,7 -8,3 30,8 14,4 25J 62,2 
- vpogledne vloge pri bankah 163,3 187,9 233,2 -6,2 18,2 11,2 22,0 45,2 
- vpogledne vloge pri BS 4,9 4,4 5,9 1,6 1,6 -0,7 -1,1 1,4 
• gotovina v obtoku 66,8 78,1 93,7 -3,8 10,9 4,0 4,4 15,5 

* Saldirano z "drugimi deviznimi obveznostmi" bank do proratuna (ni podligi leu 1996 prevzetih starih zunanjih dolgov bank). 
Vir Banka Slovenije. 
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Zaradi padajoče 
inflacije nižji tudi 

indeksacijski faktor... 

kot stabilno povprečje 
1^-mesečne inflacije. 

Uvedeni instrumenti 
z nominalno 

obrestno mero 

Znižane obrestne mere 
vseh instrumentov 

denarne politike,... 

... repoja deviznih 
blagajniških zapisov kot 
instrumenta za izdajanje 

primarnega denarja. 

Nominalne obrestne mere pa je, še bolj kakor obrestne mere nad indeksacijskim 
faktorjem, znižala padajoča inflacija. Medlema temeljna obrestna mera 
(dvanajstmesečno povprečje dosežene rasti cen) se je znižala od 9,84 % v 
januarju na 6,05 % v decembru 1998. Zaradi vseh dejavnikov so se nominalne 
obrestne mere v preteklem letu bistveno znižale. 

Deindeksacija: Banka Slovenije lani ni spremenila načina izračunavanja TOM, 
referenčno obdobje povprečne inflacije ostaja 12 mesečno. Zelo stabilna 
mesečna temeljna obrestna mera (od oktobra ustaljena na ravni 0,5 %) prispeva k 
umirjanju nominalnih obrestnih mer. 

Banka Slovenije je v septembru najprej uvedla vzporedno izdajo 270-dnevnega 
tolarskega blagajniškega zapisa z nominalno obrestno mero, ki je bila enaka 
indeksirani obrestni med za istovrstni vrednostni papir, nato pa 1. januarja 1999 
prenehala z izdajanjem indeksirane oblike 270-dnevnega TBZ. Neindeksirane 
vrednostne papiije je začela lani izdajati tudi država. 

Obrestni meri Banke Slovenije, eskontna obrestna mera (10 %) in lombardna 
obrestna mera (11 %) sta bili kljub izrazitemu zniževanja medletne inflacije vse 
leto nespremenjeni. Januarja 1999 sta bili usklajeni z novo ravnijo inflacije. 
Eskontna obrestna mera je znižana na 8 % in lombardna obrestna mera na 9 %. 

V skladu z zniževanjem medletne inflacijske stopnje pa je Banka Slovenije že 
med letom diskrecijsko zniževala obrestne mere vseh instrumentov denarne 
politike, s katerimi uravnava količino primarnega denarja v obtoku z izjemo 
implicitne obrestne mere repoja deviznih blagajniških zapisov in obrestne mere 
28-dnevnih tolarskih blagajniških zapisov. Cene slednjih instrumentov so bile 
določene z licitiranjem na dnevnih oz. tedenskih avkcijah. 

Med tolarskimi instrumenti izdajanja primarnega denarja je bil pomembnejši 
instrument le repo deviznih blagajniških zapisov, katerega izhodiščna obrestna 
mera na avkcijah se določa v odvisnosti od obrestne mere 60-dnevnih TBZ. 
Implicitna povprečna nominalna obrestna mera 28-dnevnega repoja se je 
vseskozi zmanjševala od 12,7 % v januarju na 7,9 % v decembru 1998, 
zmanjševala pa se je tudi realizacija črpanja kvote ponujenega primarnega 
denarja prek repoja DBZ (od 14 % v januarju prek 81 % v maju do 20 % v 
decembru), kar je med drugim prispevalo k zniževanju implicitne obrestne mere. 

Tabela 7: Obrestne mere Banke Slovenije in denarnega trga (mesečna povprečja leta 1998 v % letno) 

Nominalne obrestne mere TOM Obrestne mere nad TOM* 
Repo TBZ 

60 dni 270 dni 
Denarni Zakladne 

trg menice 
Repo TBZ 

60 dni 270 dni 
Denarni 

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

12,71 
12,28 
12,02 
12,06 
11,91 
11,22 
11,05 
10,20 
9,91 
7,S7 
7,89 
8,55 

12,74 
12,28 
12,00 
12,00 
11,43 
11,12 
11,00 
10,06 
9,84 
7,95 
7,80 
7,80 

15,33 
16,01 
14,23 
15,98 
14,23 
12,66 
11,82 
10,52 
10,78 
9,23 
9,45 
9,23 

9,43 
9,08 
8,83 

10,03 
8,59 
7,25 
6,90 
6,12 
6,42 
5,48 
5,72 
5,58 

13,32 
13,09 
12,02 
10,69 
1037 
9,11 
8.57 
8.57 

9,84 
10,95 
9,84 

11,52 
9,84 
8,86 
8,56 

7,3 
7,55 
6,05 
6,26 
6,05 

2,61 
1,20 
1,99 
0,49 
1,89 
2,16 
2,30 
2.71 
2,20 
1.72 
1.53 
236 

2.64 
1,20 
1,97 
0,43 
1/5 
2,08 
2,25 
2,57 
2.13 
1,79 
1,45 
1.65 

5,00 
4,56 
4,00 
4,00 
4,00 
3,49 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 
3,00 

-0,37 
-1,68 
-0,92 
-1,34 
-1,14 
-1,48 
-1.53 
-1,10 
-1,06 
-0,54 
-0,51 
-0,44 

* Izračunana iz nominalne obrestne mere za vse obrestne mere ruen za 270-dncvne TBZ. 
Vin Banka Slovenije. 
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V manjšem obsegu so v posameznih mesecih banke črpale tudi tri- in petdnevna 
likvidnostna posojila na podlagi zastave 12- in 30-dnevnih TBZ, katerih obrestna 
mera seje zniževala bistveno počasneje od repo implicitne obrestne mere, ker jo 
je BS določala glede na gibanje obrestnih mer na TBZ. Obrestna mera tridnevnih 
likvidnostnih posojil seje lani znižala od 7 % na 5,7 %, petdnevnih likvidnostnih 
posojil pa od 10 % na 9,4 %. Obrestna mera najdražjega tolarskega instrumenta 
črpanja dodatne likvidnosti, likvidnostnega posojila za izhod v sili, pa je sledila 
zamudni obrestni meri (od 27,8 % na 20,5 %). 

Banka Slovenije je vse leto s tolarskimi blagajniškimi zapisi iz bančnega sistema 
umikala likvidnost, ki se je povečevala predvsem zaradi intervencij na deviznem 
trgu. Spremembe nominalnih obrestnih mer za TBZ in obrestne mere nad TOM 
za 270-dnevni TBZ so sledile zniževanju inflacijske stopnje in potrebam po 
uravnavanju količine denaija v obtoku (sterilizacija). Hkrati je Banka Slovenije 
spreminjala tudi časovno strukturo pasivnih obrestnih mer z relativno 
izrazitejšim zniževanjem obrestnih mer za 270- in 60-dnevne TBZ. Vse 
nominalne obrestne mere na TBZ so se najhitreje zniževale v prvem in tretjem 
četrtletju, z izjemo obrestne mere za 30-dnevni TBZ, ki je bila v juniju povečana 
za 2 odstotni točki. V začetku oktobra je bilo izvedeno zadnje izrazitejše znižanje 
obrestnih mer za vse TBZ. Konec leta 1998 je znašala obrestna mera 2-dnevnih 
TBZ 1,7 % (v januaiju 2,5 %), 12-dnevnih TBZ 3,2 % (v januaiju 5 %), 30- 
dnevnih TBZ 6,4 % (v januaiju 8 %), 60-dnevmh TBZ 7,8 % (v januaiju 13 %) 
in 270-dnevnih TBZ 3 % nad TOM (v januarja 5 % nad TOM). 

Septembra je bil uveden še 28-dnevni TBZ z licitirano obrestno mero, pri 
katerem je znašala kvota vsakokratnega možnega vpisa TBZ 3 milijarde tolaijev. 
Njegova povprečna ponderirana obrestna mera se je do konca leta znižala od 
9,21 % na 7,76 %. Ob vmesnem nihanju zaradi spreminjajoče se likvidnosti bank 
je bila praviloma višja od 30-dnevnega TBZ, ki omogoča likvidnostno posojilo. 

Obrestne mere denarnega trga: nominalna obrestna mera na medbančnem 
denarnem trgu, kjer se trguje z zelo kratkimi ročnostmi, se je gibala dokaj 
skladno s spreminjanjem centralnobančnih obrestnih mer, saj se je trendno 
zniževala od januaija (9,4 %) do zadnjega četrtletja 1998 in se nato ustalila na 
ravni 5,6 %. Obrestna mera nad TOM, ki relativno bolje prikazuje likvidnostne 

Splošnemu znižanju sledile 
tudi obrestne mere 
likvidnostnih posojil in... 

... tolarskih blagajniških 
zapisov, kot instrumentov 
za umik primarnega 
denarja... 

... ter denarnega trga. 

Slika 6: Obrestne mere Banke Slovenije in obrestnega trga (mesečna povprečja nad TOM v % letno) 

TBZ 60 DNI 
TBZ 270 DNI 
REPO DBZ 

■DENARNI TRG 
■TZM 3M 

Vir Banka Slovenije. 
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razmere v bančnem sistemu, je dosegla najnižjo vrednost v poletnih mesecih (1,5 
odstotnih točk pod TOM) in se nato do konca leta postopno povečevala (0,5 
odstotnih točk pod TOM). 

Vzpodbudne izdaje 
zakladnih menic Vzpodbudo za razvoj denarnega trga pomenijo redne mesečne izdaje trimesečnih 

Ministrstva za finance zakladnih menic Ministrstva za finance. Od maja 1998 je bila povprečna visina 
izdaje 2 do 3 milijarde tolarjev. Z rastočim stanjem vpisanih gafclaHniVi menic od 
1,9 milijard tolarjev do 7,8 milijard tolarjev (v novembru 83 milijard tolarjev 
SIT), se je konformna obrestna mera na primarnem trgu postopno zniževala od 
13,2 % na 8,6 %. Na sekundarnem trgu ni bilo aktivnega trgovanja z raHaHnimi 
menicami. 

Leta 1998 Šibak denarni tok 
iz tujine v devizne rezerve 

Devizna intervencija vse 
leto enaka agregatnemu 

neto pritoku 

2.3. Devizni tečaj 

Skupni denarni tok iz tujine v devizne rezerve bank in Banke Slovenije je 
znašal v vsem letu 201 milijon dolarjev. Po obdobju močno povečane ponudbe 
tujega denarja v predhodnih dveh letih (porast deviznih rezerv v letu 1997 je 
znašal 681 milijonov dolarjev, v letu prej pa še več) so pritoki že v prvem 
trimesečju leta 1998 skoraj usahnili. Če odštejemo transakcije prek deviznega 
računa proračuna pri Banki Slovenije, ki obidejo trge, je bil v drugem in tretjem 
trimesečju tok enakomernega obsega okrog 30 milijonov dolarjev mesečno 
(izjemoma junija 99 milijonov), neto odtok zadnjega četrtletja pa je znašal 61 
milijonov dolarjev. Ponudba tujega denarja je prihajala v bančni sistem pretežno 
prek menjalnic, skupaj od tujcev in domačega prebivalstva neto 219 milijonov 
dolarjev, od podjetij prek deviznega trga pa neto samo 19 milijonov dolarjev. 

Pritoki so izvirali iz finančnih in ne iz tekočih transakcij v tujino; tekoči račun je 
bil leta 1998 izravnan. Tako je bila v okviru celega leta devizna intervencija 
Banke Slovenije približno enaka agregatnemu neto pritoku iz tujine. Banka 
Slovenije je tekoče umikala s trga presežke z začasnim odkupom deviz od bank; 
v juniju in juliju ter drugič v septembru pa je opravila še dokončne odkupe, 
obakrat s pogojevanjem ravni bančnih tečajev. Oktobra in novembra je pritisnilo 
na trg povečano povpraševanje bank zaradi zaostrenega predpisa o zapiranju 
devizne pozicije, tako daje Banka Slovenije novembra celo intervenirala s 

Slika 7: Tokovi tujega denarja' (v mio USD mesečno; drseče sredine 3) 
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prodajo deviz bankam (za 32 milijonov dolaijev) za zaustavitev depreciacije. Ob 
koncu leta je bil trg pri danem deviznem tečaju izravnan. 

Tečaj nemške marke na deviznem trguje od 94,30 SIT/DEM konec decembra 
1997 porasel na 94,60 v začetku februaija in se je do konca druge dekade 
ohranjal na ravni okrog 94,50 SIT/DEM, potem pa seje do srede aprila zelo hitro 
zmanjšal za več kot 1 tolar na 93,20 SIT/DEM. Z devizno intervencijo Banke 
Slovenije, ki se je pričela konec maja in trajala do prve dekade julija, se je tečaj 
najprej dvignil na 93,90 in potem na 94,40 SIT/DEM. Okrog te ravni se je 
ohranjal vse poletje do druge intervencije, ki seje pričela 14. septembra 1998 in 
je trajala teden dni, tečaj pa seje tedaj dvignil na 94,70 SIT/DEM. Po prenehanju 
intervencije je tečaj pod vplivom sprememb predpisov o devizni poziciji bank 
porasel do konca novembra še na 96,50 SIT/DEM, potem pa je počasi padal do 
96,40 SIT/DEM ob koncu leta. 

Nemška marka vredna na 
začetku leta 94,3 SIT... 

... sredi aprila 
93,2 SIT... 

...in konec leta 96,4 SIT. 

Od začetka do konca leta je tečaj porasel za 2,2 % (leto prej 3,6 %). Tečaj 
gotovine v menjalnicah je z izjemo nekaj dni v začetnih mesecih sistematično 
zaostajal za tečajem deviznega trga, maksimalno za 0,8 tolaija konec aprila. Po 
intervenciji Banke Slovenije se je razlika zmanjšala in se ohranjala do druge 
dekade novembra. Potem pa je povprečni tečaj gotovine do konca leta prehiteval 
tečaj na deviznem trgu. Ob koncu leta 1998 je porasel na 96,54 SIT/DEM oz. za 
2,4 %. 

Nominalni efektivni devizni tečaj z utežmi slovenske zunanjetrgovinske košarice 
je v enem letu do decembra porasel za 1 %, za več kot pol manj od tečaja nemške 
marke tudi zaradi upadanja vrednosti ameriškega dolarja v drugi polovici leta. 

Realni efektivni tečaj. Tolarje realno apreciiral za 3,6 %, meijeno z razmeijem 
med spremembo tečaja in razmeijem med tujimi in domačimi proizvajalnimi 
cenami (december/december), in za 4,4 % v primeijavi s cenami življenjskih 
stroškov. Najmanj je tolar apreciiral meijeno z relativnimi stroški dela na enoto 
proizvodnje, za 3,5 %. 

Manjši porast tečaja 
kakor leta 1997 

Nominalni efektivni tečaj 
porasel za 1 % 

Realna apreciacija 
tolarja leta 1998 
med 3,5 % in 4,4 % 

Slika 8: Realni efektivni tečaj tolarja (1995=100) 
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2.4. Uporaba instrumentov 

V povprečju 
26 % več primarnega 

denarja kakor leta 1997. 

Zaradi tečajnih ciljev 
izdano za 12 % BDP 

vrednostnih papirjev, 
v celoti pokritih 

s terjatvami do tujine. 

Neto zadolženost Banke 
Slovenije do domačih oseb 

znašala 16 % BDP. 

Povprečno stanje primarnega denaija je lani znašalo 159,6 milijard tolaijev 
(izračunano kot povprečje knjigovodskih stanj zadnjega dne v mesecu), kar je za 
26 % več kot leta 1997. Povprečno stanje pasivnih postavk bilance Banke 
Slovenije (vloge države in drugih domačih nebančnih subjektov ter kapital), ki 
skupaj s primarnim denarjem kažejo dejavnosti Banke Slovenije kot institucije, 
ki vodi denarno politiko, je znašalo 243,7 milijarde tolaijev. Le 6 % tega zneska 
je bilo pokritega s posojili bankam, nadaljnjih 6 % s teijatvami do države iz 
naslova sukcesije in drugimi terjatvami, preostalih 88 % pa z naložbami v tujini 

Izdani vrednostni papirji, ki kažejo aktivnosti Banke Slovenije na področju 
tečajnih ciljev, so znašali v letu 1998 povprečno 385,3 milijarde tolaijev (32 % 
več kakor leta 1997), kar ustreza 12 % (ocenjenega) BDP. Izdani vrednostni 
papirji so bili v celoti pokriti s teijatvami do tujine. Večji del izdanih vrednostnih 
papiijev, to je 293,0 milijarde tolaijev oziroma 76 %, je bil nominiran v tuji 
valuti, od tega so jih banke vpisale 218,0 milijarde tolaijev kot obvezno naložbo 
za zagotavljanje likvidnosti v tnji valuti (devizni minimum). 

Neto zadolženost Banke Slovenije do domačih oseb (predvsem bank), kot jo 
predstavlja razlika med povprečnim stanjem teijatev do rezidentov (bank in 
države) na eni strani ter primamim denaijem, vlogami države in ostalih domačih 
nebančnih subjektov kot tudi izdanimi vrednostnimi papirji na drugi strani, je 
znašala v letu 1998 539,1 milijarde tolaijev oziroma 16 % BDP. Upoštevaje le 
obveznosti v domači valuti je znašala neto zadolženost Banke Slovenije 223,2 
milijarde tolaijev oziroma 7 % BDP. 

Tabela 8: Uporaba instrumentov denarne politike (v milijonih tolaijev) 

Stanje 
31.12.1997 

Povpretno dnevno stanje v trimesečju 1998 
11. III. IV. 

Stanje 
31.12.1998 

Posojila bankam 3.968 2386 1.230 453 476 0 
- Lombardno 0 167 364 107 125 0 
- Kratkoročno 3.968 1.784 560 8 0 0 
- Likvidnostna 0 435 306 338 351 0 

Reodkup blagajniških zapisov 5.179 3.739 8.004 3.541 2.810 3.454 
Reodkup deviz 8.473 10317 12.248 7.532 1.684 0 
Izdani blagajniški zapisi BS 369.313 377.075 393.046 398.807 390.221 366.441 

- V tolarjih - banke in hranil. 58.388 62.102 56.566 70.698 78.954 66.749 
- Dvodelni 51 1.292 108 2.442 2.307 3.259 
- Z nakupnim bonom 17.349 23.469 31.342 25.273 20.374 11.661 
- V tujem denaiju 293.525 290.212 305.031 300.394 288.586 284.773 

Prejete vloge države 9.000 5 303 1.570 54 0 0 

Obvezne rezerve bank in 
hranilnic 
Devizni minimum bank 

54.589 

352.254 

56.292 

359.248 

59.913 

364.118 

64.119 

364.472 

67.932 

365.329 

69.949 

362.440 

Nakupi deviz v obdobju 
Prodaje deviz v obdobju 

6.066 
9.521 

27.550 
5.847 

27.445 
2.747 

5.195 
16324 

Vir: Banka Slovenije; pripisane obresti in popusti niso vkljuteni 
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Na primarni denar in devizni tečaj so v letu 1998 najbolj vplivali naslednji 
posegi: 

• Posojila. S posojili je bil primarni denar zmanjšan za neto 4,0 milijarde 
tolarjev, pri čemer neto izdani primarni denar ne vključuje plačanih oziroma 
prejetih obresti. Zmanjšanje je v celoti posledica vračil dodatnih kratkoročnih 
posojil, črpanih v letu 1997. Povprečno dnevno stanje posojil seje zmanjšalo 
s 4,5 milijarde tolaijev v letu 1997 na 1,1 milijarde tolaijev leta 1998. 

• Začasni odkup blagajniških zapisov v tujem denarju. S tem instrumentom 
je bil primarni denar zmanjšan za 1,7 milijarde tolaijev. Znesek ne vključuje 
razlike med nakupnim in prodajnim tečajem (obresti). 

• Prejete vloge države. Iz naslova izplačil vlog, vezanih še v letu 1997, je bil 
primami denar povečan za 9 milijard tolaijev. V drugi polovici leta pa ni 
Ministrstvo za finance pri Banki Slovenije vezalo nobene vloge. 

• Prodaja blagajniških zapisov. S prodajo blagajniških zapisov, ki se 
vplačujejo v tolarjih, je Banka Slovenije vzela iz obtoka neto za 5,9 milijarde 
tolaijev primarnega denarja. Povprečno stanje prodanih blagajniških zapisov 
seje povečalo na 93,7 milijarde tolaijev (leta 1997 43,5 milijarde tolaijev). 

• Začasni odkup deviz. Z začasnimi odkupi deviz je bil primami denar 
zmanjšan za 8,5 milijarde tolaijev. 

• Odkupi deviz. Povečanje primarnega denarja z neto dokončnimi odkupi 
deviz od bank in države je znašalo 31,9 milijarde tolaijev, od tega največ na 
podlagi posegov na trgih tujega denaija z interventnim nakupnim tečajem. 

Ponudbo in povpraševanje po devizah na deviznem trgu je Banica Slovenije 
uravnavala tudi s predpisano najmanjšo rezervo bank v tujem denaiju (devizni 
minimum), z obveznostjo bank, da usklajujejo teijatve do tujih oseb z 
obveznostmi, s predpisom o odprti devizni poziciji in z brezobrestnim tolarskim 
depozitom za finančna posojila, najeta v tujini. 

Posojila bankam 
* 

Banka Slovenije je v letu 1998 dajala v obtok primami denar z lombardnimi, 
kratkoročnimi in likvidnostnimi posojili. Zaradi visokega stanja v začetku leta so Povprečno dnevno stanje 
imela največji delež dodatna kratkoročna posojila. Povečanje posojil na podlagi posojil bankam 
vpisanih blagajniških zapisov v tolarjih pa je povzročilo tudi porast skupnega 1,1 mlrd SIT 
stanja likvidnostnih posojil. Povprečno dnevno stanje črpanih posojil je znašalo (leta 1997 
1,1 milijarde tolaijev (v letu 1997 4,5 milijarde tolaijev), najvišje je bilo januaija 4,5 mlrd SIT) 
(3,1 milijarde tolaijev), najmanjše pa septembra (67 milijonov tolaijev). 

Lombardno posojilo je z odprto ponudbo ponujeno bankam za pet dni po 
obresmi meri, ki je za eno odstotno točko višja od eskontne mere, in je od aprila 
1995 do konca leta 1998 znašala 11 % letno. Banke lahko črpajo takšna posojila 
v višini 2,5 % zastavljenih blagajniških zapisov BS v tujem denaiju ali zakladnih 
menic. Zaradi visokega zahtevanega pokritja z zastavljenimi vrednostnimi papirji 
je možnost uporabe posojila omejena. V letu 1998 je bilo odobrenih 14,1 
milijarde tolaijev posojil (leto prej 25,6 milijarde tolarjev), od tega največ, in 
sicer 6,6 milijarde tolaijev, v maju. Vsa posojila so bila v letu 1998 tudi vrnjena, 
tako da je (ob primeijavi prvega in zadnjega dne v letu) učinek glavnice 
lombardnega posojila na primarni denar nevtralen. 
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Kratkoročno posojilo je Banka Slovenije ponudila bankam konec leta 1994 kot 
posojilo za uravnavanje likvidnosti bank v okvira meseca (prvič je bilo 
uporabljeno novembra 1994), septembra 1995 pa je uvedla dodatno kratkoročno 
posojilo za nevtralizacijo učinka prenosa likvidnostnih presežkov proračuna v 
vezane vloge pri Banki Slovenije. 

Dodatno kratkoročno posojilo ponuja Banka Slovenije bankam, na podlagi 
sprejetih vezanih vlog Ministrstva za finance, lahko v enakem ali večjem znesku. 
Obdobje črpanja posojila je enako obdobju vezane vloge, vendar traja največ tri 
mesece. Delež posamezne banke v skupnem znesku se določi z uporabo 
koeficienta za črpanje kratkoročnega posojila, izračunanega na podlagi deleža 
banke v skupni devizni poziciji Obrestna mera za posojilo je bila v letu 1998 za 
šest odstotnih točk višja od obrestne mere za vezano vlogo, ki se ravna po 
obrestnih merah za tolarske blagajniške zapise BS primerljive (prve krajše) 
ročnosti. 

Dodatna kratkoročna Banka Slovenije je posredovala bankam 16 ponudb za dodatna kratkoročna 
.posojila le v prvem polletju posojila, vse v prvi polovici leta. Pokritost vezanih vlog z dodatnim 

kratkoročnim posojilom je bila v povprečju 34-odstotna, povprečen rok 
dospelosti posojil pa 10 dni. Povprečno dnevno stanje črpanih posojil je znašalo 
588 milijonov tolarjev (leto prej 4 milijarde tolarjev) in je bilo najvišje januarja 
(2,5 milijarde tolarjev). 

Dnevno črpanih po 357 mio Likvidnostna posojila so namenjena predvsem uravnavanju tolarske likvidnosti 
SIT likvidnostnih posojil bančnega sistema, le v krajših obdobjih se uporabljajo tudi za uravnavanje 

količine primarnega denarja. V letu 1998 so banke črpale predvsem posojila na 
podlagi tolarskih blagajniških zapisov Banke Slovenije ter nekajkrat tudi 
likvidnostno posojilo v skrajni sili. Likvidnostnih posojil prek noči Banka 
Slovenije lani ni ponujala, od zaključka sanacije leta 1997 pa bankam tudi niso 
več na voljo likvidnostna posojila za banke v sanaciji. 

Dnevno stanje črpanih likvidnostnih posojil je leta 1998 znašalo povprečno 357 
milijonov tolarjev (v predhodnem letu 166 milijonov tolarjev). 

Likvidnostno posojilo na podlaei vpisanih blagajniških zapisov Banke Slovenije 
v tolarjih lahko ČTpajo banke, ki so vpisale dvanajstdnevne in tridesetdnevne 
blagajniške zapise, za obdobje do treh oziroma petih delovnih dni, največ do 
nominalne vrednosti vpisanih blagajniških zapisov. Banke so v prvi polovici leta 
1998 črpale več posojil na podlagi dvanajstdnevnih blagajniških zapisov, v drugi 
polovici pa so aktivneje posegale po posojilu na podlagi tridesetdnevnih 

96 % vseh likvidnostnih blagajniških zapisov. Posojila na podlagi blagajniških zapisov v povprečnem 
posojil črpanih na podlagi znesku 343 milijonov tolarjev predstavljajo 96 % vseh likvidnostnih posojil, 

tolarskih balgajniških Banke so črpale posojilo v vseh mesecih razen marca, največ pa novembra (9,5 
zapisov milijarde tolarjev). 

Obrestna mera za posojilo se določa s pribitkom nad obrestno mero ustreznega 
blagajniškega zapisa. Obrestna mera za posojilo na podlagi dvanajstdnevnih 
blagajniških zapisov je do oktobra znašala 7 %, zatem pa se je znižala na 5,7 %. 
Za posojilo na podlagi tridesetdnevnih blagajniških zapisov se je obrestna mera 
junija povečala od 10 % na 12 %, nato pa se ponovno znižala na 11 % (avgusta) 
in 9,4 % (oktobra). 

Likvidnostno posojilo čez noč je namenjeno bankam, ki niso neto upnice na 
medbančnem trgu. V primeru majhne ponudbe posojil ob ugodni likvidnosti 
bančnega sistema ali kadar želi Banka Slovenije vplivati na obrestno mero na 
denarnem trgu, ponudi določen znesek posojila, ki ga lahko banke črpajo glede 
na obseg razpoložljivih vrednostnih papirjev 
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za zavarovanje. V letu 1998 Banka Slovenije ni intervenirala na večernem 
medbančnem denarnem trgu. 

Likvidnostno posojilo v skrajni sili je bankam neprekinjeno na voljo za primer 
nepričakovanih likvidnostnih težav, torej za poravnavanje dospelih obveznosti 
oziroma za izpolnjevanje obvezne rezerve. Obrestuje se po zakoniti zamudni 
obrestni meri, banka pa mora v znesku posojila zastaviti vrednostne papirje. 
Posojila so v letu 1998 črpale tri banke v skupnem znesku 4,7 milijarde tolaijev. 

Posebno likvidnostno posojilo s sodelovanjem bank je namenjeno bankam v 
likvidnostnih težavah, ki se jim nepredvideno zmanjša možnost financiranja 
likvidnostnega primanjkljaja s pridobivanjem vlog oziroma z zadolževanjem na 
medbančnem trgu in ki nimajo ustreznih vrednostnih papirjev za pridobitev 
likvidnostnega 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 papiije BS ali 
Republike Slovenije, banka v likvidnostnih težavah pa sodelujoči banki zastavi 
prvovrstne druge vrednostne papiije ali teijatve bonitete A. 

Banka Slovenije je leta 1998 tretjič z 20 bankami sklenila dogovor o 
pripravljenosti za sodelovanje pri reševanju morebitnih likvidnostnih težav za 
dobo enega leta in z nadomestilom pripravljenosti 1,5 % letno od zneska 
pripravljenosti. Cena za sodelovanje v mehanizmu pripravljenosti je bila lani 
znižana. Mehanizem sodelovanja bank podpisnic pogodbe doslej še ni bil 
uporabljen. 

Tri banke potrebovale 
likvidnostno posojilo v 
skrajni sili 

Že tri leta pripravljen (Še 
neuporabljeni) mehanizem 
likvidnostnega posojila s 
sodelovanjem bank 

Začasni nakup blagajniških zapisov Banke Slovenije 

Banka Slovenije od bank vsak dan odkupuje blagajniške zapise BS v tujem 
denaiju z obveznostjo, da banke prodane blagajniške zapise čez štiri tedne 
povratno odkupijo. Nakup blagajniških zapisov se opravi po nakupnem tečaju 
BS na dan sklenitve posla glede na nominalno vrednost blagajniških zapisov, 
povratni odkup pa po tečaju, ki ga banka licitira na dražbi. Banka, ki Banki 
Slovenije začasno proda blagajniške zapise, mora v prvem tednu po sklenitvi 
posla od nebančnih podjetij odkupiti devizne prilive v določenem odstotku 
začasno prodanih blagajniških zapisov. 

Banka Slovenije je v letu 1998 začasno odkupovala po 8 milijonov nemških 
mark blagajniških zapisov na da" Odziv bank je redno presegal ponudbo le v 
maju, povprečno pa je predstavljal 38 % ponujene količine. Skupaj je Banka 
Slovenije kupila za 627 milijonov nemških mark blagajniških zapisov v tolarski 
protivrednosti 58,9 milijarde tolaijev. Celoletni povratni odkupi so bili za 2,2 
milijarde tolaijev večji (vključno z obrestmi), kar predstavlja neto umik 
primarnega denaija. 

Banka Slovenije leta 1998 
kupila blagajniške zapise v 
vrednosti 627 mio DEM 

Povprečna nominalna obrestna mera na letni ravni, izračunana iz razmerja med 
izlicitiranim tečajem za obvezni povratni odkup BZ v tujem denarju in nakupnim 
tečajem BS na dan sklenitve posla, se je gibala med 12,7 % januarja in 7,9 % 
oktobra, skozi vse leto pa je presegala medbančno obrestno mero (povprečno za 
3,2 odstotne točke). Pri tem je povprečna realna obrestna mera, računana nad 
tekočimi indeksacijskimi stopnjami, znašala 1,9 %. 

Dodatni pogoj odkupa deviznih pritokov od podjetij, določen v prvem tednu po 
sklenitvi posla v višini 120 % vrednosti sklenjenega posla, je bil vse leto 
nespremenjen. 
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Blagajniški zapisi Banke Slovenije 

Novi 270-dnevni 
tolarski blagajniški zapis z 
nominalno obrestno mero. 

Leta 1998 vplačanih 
695,5 mlrd SIT tolarskih 

blagajniških zapisov... 

Banka Slovenije je v letu 1998 ponujala podobne blagajniške zapise kot v 
prejšnjih letih. V septembru je izdala nov blagajniški zapis v tolaijih z 
dospelostjo dvestosedemdeset dni z nominalno obrestno mero in pričela s 
tedenskimi dražbami osemindvajsetdnevnih blagajniških zapisov. Poeoji 
blagajniških zapisov so se prilagajali ciljem tečajne oziroma denarne politike ter 
gibanjem obrestnih mer na tujih trgih in na domačem denarnem trgu. 

Vpis vrednostnih papiijev je v letu 1998 ponovno poiaseL Vseh nakupov 
blagajniških zapisov, vplačanih v tolaijih, je bilo 695,5 milijarde tolaijev (leta 
1997 465,5 milijarde tolaijev), vseh izplačil pa 691,0 milijarde tolaijev in še 26 
milijonov nemških mark iz naslova deviznega dela dvodelnega blagajniškega 
zapisa. Vseh nakupov blagajniških zapisov v tujem denaiju je bilo za 8,9 
milijarde nemških mark in 1,2 milijarde ameriških dolaijev, izplačil pa za 9 
milijard mark in 1,2 milijarde dolaijev. 

... od tega so jih 
banke in hranilnice vpisale 

za 628,4 mlrd SIT. 

Blagajniški zapisi v tolarjih so kratkoročni, nematerializirani, imenski 
vrednostni papiiji, ki jih po odprti ponudbi vpisujejo banke za dva, dvanajst, 
trideset, šestdeset ali dvestosedemdeset dni, hranilnice pa za sedem, štirinajst, 
šestdeset ali dvestosedemdeset dni. Od septembra dalje Banka Slovenije na 
rednih tedenskih dražbah prodaja tudi osemindvajsetdnevne diskontne 
blagajniške zapise. V istem mesecu je Banka Slovenije začela tudi z izdajanjem 
dvestosedemdesetdnevnega blagajniškega zapisa z nominalno obrestno mero, ki 
je namenjen bankam in hranilnicam. Konec leta je bila ukinjena možnost vpisa 
dvestosedemdesetdnevnega blagajniškega zapisa z indeksirano obrestno mero, 
tako da prodaja Banka Slovenije od začetka leta 1999 le blagajniške zapise v 
tolaijih z nominalno obrestno mero. 

Blagajniški zapisi za osemindvajset, šestdeset in dvestosedemdeset dni so i^ani 
kot serijski vrednostni papiiji, drugi pa kot neserijslri. Banke in hranilnice 
deponirajo blagajniške zapise na poseben račun pri Banki Slovenije, ki jim izda 
potrdilo o lastništvu. Banka Slovenije je pri posameznih ponudbah spreminjala 
obrestne mere v skladu z gibanji na denarnem trgu ter cilji in usmeritvami 
tečajne in denarne politike. 

V letu 1998 so banke in hranilnice skupaj vpisale za 628,4 milijarde tolaijev 
blagajniških zapisov BS v tolaijih, izplačano pa jim je bilo 620,2 milijarde 
tolaijev. Neto učinek znaša 8,2 milijarde tolaijev manj primarnega denaija v 
obtoku. Povprečje dnevnih stanj je znašalo 67,1 milijarde tolaijev (v letu 1997 
24,5 milijarde tolaijev), spreminjalo pa se je med 50,3 milijarde tolaijev v maju 
in 82,8 milijarde v oktobru. Največji delež v stanju so imeli 
dvestosedemdesetdnevni blagajniški zapisi (50 %), sledijo šestdesetdnevni (33 
%) in tridesetdnevni blagajniški zapisi (9 %). 

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 tolaijih, izplača pa polovica v tolarjih in polovica v nemških 
markah. Tolarski del je tekoče indeksiran s temeljno obrestno mero. Na 
sekundarnem trgu se lahko trguje ločeno z vsakim delom posebej. S 
posredovanjem bank ga lahko v primarni prodaji kupijo tudi druge pravne in 
fizične osebe. 

V letu 1998 so bile v prodaji dve novi seriji in ena serija iz predhodnega leta. 
Vsa vplačila so znašala 8,2 milijarde tolaijev (v letu 1997 8,4 milijarde tolarjev), 
izplačil pa je bilo za 2,6 milijarde tolaijev in 26 milijonov nemških mark (v letu 
1997 4,9 milijarde tolaijev in 48 milijonov mark). S tem instrumentom je bilo 
vzetih iz obtoka neto 5,6 milijarde tolaijev primarnega denaija. 
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Blagajniški zapis z nakupnim bonom je serijski in do vključno devete izdaje 
prinosniški materializiran vrednostni papir, od desete izdaje pa demateriahziran, 
imenski vrednostni papir. Izdaja se v nominalni vrednosti po pol milijona 
tolaijev. Vplačuje se z diskontom v tolarjih in obrestuje po nominalni letni 
obrestni meri. Blagajniškemu zapisu je dodan nakupni bon, sestavljen iz med 
seboj ločljivih delov, ki zagotavlja kupcu zavarovanje pred tveganjem 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 in rasti cen ter srednjega 
tečaja BS v primeijavi z uradno pričakovano inflacijo. Banka Slovenije izdaja 
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. 

V letu 1998 sta bili izdani deveta in deseta izdaja, izplačani pa osma in deveta. 
Pri deseti izdaji je Banka Slovenije znižala obrestno mero (od 9 % na 7 %), 
znižala uradno pričakovano letno rast cen, ki služi kot osnova za izračun 
popustov (od 6 % na 4,8 %), zmanjšala število delov nakupnega bona (od pet na 
tri), ter zmanjšala število delov nakupnega bona, ki jih investitor lahko uveljavi 
pri vpisu blagajniškega zapisa v tujem denaiju. 

V celem letu je Banka Slovenije prodala 123.979 lotov blagajniških zapisov 
osme, devete in desete izdaje v skupnem znesku 58,9 milijarde tolarjev ter 
263.475 delov nakupnega bona devete in 72.450 delov nakupnega bona desete 
izdaje. Izplačala je za 68,2 milijarde tolaijev blagajniških zapisov osme in devete 
izdaje. 

Investitoiji so v letu 1998 pri vpisu blagajniških zapisov v tujem denaiju 
uveljavili 12,8 milijona nemških mark in 5,2 milijona ameriških dolarjev 
popustov, pri vpisu blagajniških zapisov, izdanih v apoenih po 500.000 SIT pa 
1.053,1 milijona tolaijev. Konec leta je ostalo neuveljavljenih še 252384 delov 
nakupnega bona devete in 72.450 delov nakupnega bona desete izdaje. Slednjim 
poteče veljavnost konec maja 1999. 

Blagajniški zapis v tujem denarju je prenosljiv, imenski, neserijski vrednostni 
papir, ki ga Banka Slovenije v nematerializirani obliki neprekinjeno izdaja od 
januaija 1992. Po stalno odprti ponudbi ga lahko kupujejo banke in prek njih 
druge pravne osebe, vplačuje se z diskontom v nemških markah ah ameriških 
dolaijih, njegova ročnost pa znaša med dvema mesecema in enim letom. 
Investitorji lahko pri nakupu blagajniškega zapisa z rokom 180 dni ali več 
uveljavljajo popust z nakupnimi boni. Višina popusta na podlagi nakupnega bona 
je odvisna od razlike med gibanjem srednjega tečaja BS za nemško marko in 
pričakovano inflacijo ter števila priloženih nakupnih bonov, določenega v okviru 
posamezne izdaje blagajniških zapisov z nakupnim bonom. Obrestne mere za 
blagajniške zapise v tujem denaiju prilagaja Banka Slovenije obrestnim meram 
na tujih denarnih trgih. V letu 1998 so se pri markah spremenile 16 krat, ter 18 
krat pri dolaijih. 

Blagajniški zapisi v tujem denarju so za banke podlaga za sodelovanje pri večini 
posojil Banke Slovenije. Moč jih je zastaviti za lombardna posojila ali začasno 
prodajo Banki Slovenije, so podlaga likvidnostnih in kratkoročnih posojil, 
teijatve iz blagajniških zapisov pa služijo tudi zavarovanju sklenjenih poslov. 
Blagajniški zapisi v tujem denarju z rokom do 120 dni so vključeni v 
izpolnjevanje deviznega minimuma. 
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Za 4,1 % manj vpisanih 
blagajniških zapisov v 

DEM... 

... in za 16,7 % več 
blagajniških zapisov v USD 

kakor leta 1997. 

Vezane vloge proračuna 
znašale skupaj 
63,6 mlrd SIT. 

Še neizkoriščena možnost 
okvirnega posojila 

proračunu. 

V začetku leta 1998 je bilo vpisanih 2.626 milijonov mark blagajniških zapisov v 
nemških markah. Stanje vpisanih blagajniških zapisov v marfcah je doseglo 
najvišjo raven konec junija v znesku 2.830 milijonov mark, kar pomeni 7,8 % 
porast glede na stanje v začetku leta. Njihova najnižja raven pa je znašala konec 
leta 2.519 milijonov mark Stanje vpisanih blagajniških zapisov se je do konca 
leta znižalo za 11,0 % glede na najvišjo raven oziroma za 4,1 % glede na stanje v 
začetku leta 1998. Tako kot v letu prej so imeli tudi v letu 1998 v strukturi 
blagajniških zapisov v markah največji delež blagajniški zapisi za 120 dni (v 
povprečju 51 %). 

V začetku leta 1998 je bilo vpisanih 270 milijonov dolaijev blagajniških zapisov. 
Stanje vpisanih blagajniških zapisov se je v januaiju 1998 znižalo za 8,5 %, nato 
pa seje do junija povečevalo in doseglo najvišjo raven konec junija v znesku 315 
milijonov dolarjev, kar pomeni 16,7 % porast glede na začetek leta. V naslednjih 
mesecih, z izjemo oktobra in decembra, so izplačila presegla vplačila, stanje se je 
do konca leta znižalo na 261 milijonov dolarjev, kar je 3,4 % manj kot konec leta 
1997. Čeprav je delež 120-dnevnih blagajniških zapisov v dolajjih glede na 
predhodno leto nižji za 7 odstotne točke, pa i 39 % še vedno predstavlja največji 
delež v strukturi blagajniških zapisov v dolarjih po ročnosti. 

Vloge države 

Banka Slovenije sprejema vloge Republike Slovenije na podlagi sklepa o načinu 
izvajanja poslov za Republiko Slovenijo in sklenjene pogodbe. V letu 1998 je 
bilo vezanih 16 vlog z ročnostjo do 13 dni, vse v prvi polovici leta. Skupni 
znesek vezav je znašal 63,6 milijarde tolarjev, povprečno stanje vlog pa 1,7 
milijarde tolarjev. Prenos sredstev iz poslovnih bank v vezavo pri Banki 
Slovenije je bil nevtraliziran z dodatnimi kratkoročnimi posojili, in sicer je 
Banka Slovenije ponudila bankam enak znesek kratkoročnih posojil (63,6 
milijarde tolarjev), ki so ga banke izkoristile 45-odstotno. 

Od decembra 1997 dalje lahko Republika Slovenije na računu za izvrševanje 
proračuna (račun 630) črpa okvirno posojilo glede na skupno pozicijo vseh 
računov, ki se kot računi države vključujejo v depozit pri Banki Slovenije. S 
posebnim sklepom je Banka Slovenije vsak mesec določila okvirni znesek 
posojila in sicer med 4,4 milijarde tolaijev v aprilu in 5,3 milijarde tolarjev v 
juliju, vendar posojilo v letu 1998 ni bilo črpano. 

Obvezne rezerve bank in hranilnic 

Obvezne rezerve, ki jih morajo pri Banki Slovenije imeti banke in hranilnice, 
vključno s hranilno kreditnimi službami, se izračunavajo na vse tolarske vloge, 
prejeta posojila in izdane vrednostne papirje, katerih lastniki so nebančni 
sektorji, v odstotkih, ki se razlikujejo glede na čas vezave: 12 % na vpogledne in 
vezane vloge do trideset dni, 6 % na vezane vloge od enaintridesetih 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 po 1 % letni 
obrestni meri za sredstva na posebnem računu, od decembra 1998 pa na 
poravnalnem računu oziroma posebnem računu obvezne rezerve, vendar le do 
izračunane obvezne rezerve za pretekli mesec. 

Vse tolarske vloge so leta 1998 naraščale po povprečni mesečni stopnji 2,1 % 
(leto prej 2,4 %). V enoletnem obdobju so se povečale od 933,1 do 1.203,2 
milijarde tolarjev (29 %). Vloge z dospelostjo do enega leta so naraščale po 2,0- 
odstotni povprečni mesečni stopnji, vloge z dospelostjo nad enim letom pa po 
2,7 % stopnji. Povprečni delež vlog nad enim letom v vseh tolarskih vlogah se je 
povečal za 2,5 odstotne točke na 22,8 %. Delež dolgoročnih vlog se neprekinjeno 
povečuje od zadnje spremembe stopenj obvezne rezerve leta 1995. 
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Izračunane rezerve (po predpisanih stopnjah vlog posamezne ročnosti) so v 
povprečju rasle po stopnji 2,1 % mesečno (v letu 1997 1,6 %). V letu dni so se 
povečale za 15,4 milijarde tolaijev in dosegle decembra 1998 69,9 milijarde 
tolarjev. Povprečna stopnja obveznih rezerv, izračunana na vloge do enega leta, 
se je spreminjala med 7,2 % in 7,6 %, v povprečju pa je znašala 7,4 %, ali 0,2 
odstotni točki manj kot v letu 1997. Povprečna stopnja izračunanih obveznih Izračunane obvezne rezerve 
rezerv na vse tolarske vloge je znašala 5,7 % (v predhodnem letu 6,1 %). vseh tolarskih vlog 5,7 % 
Dosežene rezerve (sredstva na poravnalnem računu, v blagajni in na posebnem 
računu obvezne rezerve) so v povprečju presegle obvezni izračunani znesek za 
4,1 % (v letu 1997 za 5,0 %). 

Uporaba obveznih rezerv v likvidnostnih težavah je od julija 1995 enaka za 
vse banke in hranilnice. Vse morajo imeti dnevno polovico obveznosti iz 
preteklega meseca na posebnih računih in jo lahko uporabljajo za likvidnost čez 
noč ob plačilu nadomestila po zamudni obrestni meri. 

S 1. decembrom 1998 je BS za neposredne udeleženke sistema bruto poravnave 
v realnem času (BPRČ), to je pri bankah in hranilnicah, ki imajo pri BS odprt 
poravnalni račun, ukinila posebni račun obvezne rezerve. Banke in hranilnice 
uporabljajo sredstva na poravnalnem računu za zagotavljanje svoje dnevne 
likvidnosti. Stanje na poravnalnem računu ob koncu dneva ne sme biti manjše od 
50 % obvezne rezerve, izračunane iz obveznosti za pretekli mesec. Posrednim 
udeleženkam sistema BPRČ, ki nimajo poravnalnega računa pri BS, se način 
uporabe obvezne rezerve ni spremenil. 

V obdobju od januaija do novembra 1998 so imeli obvezniki v povprečju 33,1 
milijarde tolarjev na posebnem računu (v letu 1997 25,4 milijarde tolarjev). Za 
uporabo sredstev obvezne rezerve s posebnega računa so banke v obdobju od 
januarja do novembra 1998 plačale milijon tolaijev nadomestil po veljavni 
zamudni obrestni meri (1,8 milijona tolaijev v letu 1997). 

Slika 9: Povprečna struktura vseh tolarskih vlog (1995 - 1998) 
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Uravnavanje ponudbe in povpraševanja na deviznem trgu 

Devizni minimum (rezerve bank v devizah) je instrument za zagotavljanje 
splošne likvidnosti v plačilih do tujine in za izpolnjevanje obveznosti iz deviznih 
vlog prebivalstva teT deviznih vlog tujih oseb. Devize in druga likvidna devizna 
imetja bank morajo dnevno dosegati predpisani devizni mmirmim p0 veljavni 
metodologiji izračuna je bankam v letu 1998 določen mesečni znesek deviznega 
minimuma glede na obseg plačilnega prometa s tujino (35 % povprečnega 
mesečnega plačilnega prometa s tujino v zadnjem trimesečju), 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 se 
med letom ni bistveno spreminjala, le da se od marca dalje k deviznemu 
varčevanju prebivalstva vključujejo tudi tiste tolarske vezave, ki so pogojene s 
prodajo deviz ob poteku vezave. Ob koncu leta je predpisani devizni mfnimum 
pokrival 80 %, doseženi pa 99 % vseh vlog v tujem denaiju. 

Banke so tudi v letu 1998 izpolnjevale devizni minimum z dobroimetji na 
računih pri prvovrstnih bankah v tujini, s tujo gotovino in čeki, s teijatvami v tuji 
valuti do domačih in tujih bank ter Banke Slovenije, z blagajniškimi zapisi 
Banke Slovenije v tujem denaiju (dospetje do 120 dni) ter z naložbami v 
prvovrstne domače in tuje dolžniške vrednostne papiije. Banke so morale z 
vpisom blagajniških zapisov Banke Slovenije v tujem denaiju izpolnjevati 
najmanj 60 % deviznega minimuma 

Okvir 3: Spremenjena ureditev kapitalskih tokov 

S 1. februaijem 1999 je stopil v veljavo pridružitveni sporazum med Evropsko unijo in Slovenijo, s čimer je 
postala Slovenija uradno pridružena članica EU. Sporazum zavezuje Slovenijo na področju pretoka kapitala k 
prostemu pretoku kapitala na področju neposrednih naložb in na področju komercialnih in finančnih kreditov. V 
štiriletnem obdobju od uveljavitve pridružitvenega sporazuma pa mora Slovenija zagotoviti tudi prost pretok 
kapitala v zvezi s portfeljskimi naložbami. 

Sporazum naj bi zagotavljal prost pretok kapitala in prepovedoval postavljanje novih omejitev na pretok kapitala 
po njegovi uveljavitvi, vendar pa tudi omogoča, da v primeru izjemnih okoliščin, če pretok kapitala povzroča ali 
grozi, da bo povzročil resne težave pri delovanju tečajne ali denarne politike, Slovenija za 6 mesecev lahko sprejme 
ukrepe na področju pretoka kapitala. 

Svet Banke Slovenije je z nekaterimi sklepi s 1. februarjem 1999 sprostil omejitve na področju pretoka kapitala, 
in sicer na področju: 
a) kreditnih poslov s tujino : 
• bankam je omogočeno kratkoročno zadolževanje v tujini; 
• bankam je ukinjena obveznost usklajevanja neto povečanja obveznosti do tujih oseb s teijatvami do tujih oseb 

in 
• ukinjena je obveznost vplačila tolarskega depozita na najeta finančna posojila pri tujih osebah; 

Svet Banke Slovenije pa je sprejel nov sklep o vplačilu tolarskega depozita na najeta finančna posojila pri tujih 
osebah, ki ga bo uveljavil, če bo pretok kapitala povzročil ali grozil, da bo povzročil resne težave pri delovanju 
tečajne ali denarne politike. V tem smislu je trenutna stopnja depozita 0 %. Sklep predvideva vplačilo tolarskega 
brezobrestnega depozita v razponu med 0 % in 30 % za finančna posojila, najeta pri tujih osebah, ki niso porabljena 
za plačila v tujem denaiju, za fiksno obdobje 2 let; 
b) neposrednih in portfeljskih naložb tujih oseb: 
• kriterij nakupa delnic z značajem neposredne naložbe je več kot 10 % kapitala družbe (prej 50 %) ali več kot 10 

% glasovalnih pravic; 
• neposredna naložba je tudi naložba tuje osebe v vrednostne papiije za obdobje, daljše od štirih let (prej 7 let), 

pri čemer se tuja oseba v tem obdobju odpove razpolagalni pravici; 
• za portfeljske naložbe v vrednostne papiije imajo tuje osebe odpne skrbniške račune pri pooblaščenih bankah. 

Banke so dolžne kupiti pravice za nakup deviz v višini stanj na skrbniških računih po premiji. (Višina premije 
znaša v prvem četrtletju 2,5 %.) Pravice lahko izkoristijo le ob deviznih odlivih v tujino zaradi zmanjšanih sunj 
na skrbniških računih. 
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V letu 1998 seje devizni minimum povečal od 352,3 milijarde tolaijev decembra 
1997 na 362,4 milijarde tolarjev konec leta 1998. K povečanju za 3 % sta največ 
prispevali rast deviznih vlog prebivalstva in plačilnega prometa s tujino. 
Predvsem je bila hitrejša rast vezanih vlog - vezane do 3 mesecev so porasle za 9 
%, do 1 leta za 11 % in nad 1 letom za 31 %. Preseganje deviznega minimuma je 
bilo najnižje marca (9 %), konec leta pa je doseglo eno višjih ravni (23 %). 

Poleg deviznega minimuma so imele banke predpisano tudi neto devizno 
pozicijo (razlika med deviznimi dobroimetji in kratkoročno zadolženostjo banke 
v tujini in doma), ki mora znašati najmanj 75 % deviznega minimuma 

Februaija je Svet Banke Slovenije sprejel novo metodologijo za izračun 
deviznega minimuma z veljavnostjo od januaija 1999. Po novi metodologiji je 
devizni minimum določen glede na devizno varčevanje prebivalstva, pogojeno 
tolarsko varčevanje ter sredstva tujih oseb v tujem denaiju (100 % vlog oz. 
računov na vpogled, 95 % vlog, vezanih do treh mesecev, vezave od treh 
mesecev do enega leta v višini 75 % ter 35 % vlog, vezanih nad 1 leto). 

Usklajevanje terjatev do tujih oseb z obveznostmi. V letu 1998 se Sklep o 
usklajevanju neto povečanja obveznosti bank s teijatvami bank iz leta 1996 ni 
spreminjal. Banke so bile še vedno dolžne ob povečanju obveznosti glede na 
izhodiščno stanje na dan 31.7.1996 povečati za vsaj enak znesek tudi svoje 
teijatve do tujih oseb. Med obveznosti sodijo 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 prevladujoč lastniški 
delež. 

Med obveznostmi pa po navedenem sklepu tudi v tem letu niso bile upoštevane 
tiste naložbe tujih oseb v domače vrednostne papiije, pri katerih se je tuja oseba 
zavezala, da se odpoveduje razpolaganju z vrednostnimi papigi za dobo 7 let, 
razen če jih proda drugi tuji osebi, pri čemer pa 7-letni rok začne teči znova. 

Odprta devizna pozicija bank. Zaradi zavarovanja pred deviznim tveganjem 
morajo banke, ki opravljajo posle s tujimi plačilnimi sredstvi, dnevno 
izračunavati (dolgo ali kratko) odprto devizno pozicijo, ki ne sme presegati 20 % 
jamstvenega kapitala. Banke, katerih odprta devizna pozicija je v 
prilagoditvenem obdobju še presegala 20 % jamstvenega kapitala, so bile dolžne 
to preseganje uskladiti najkasneje do 1.10.1998. 

Za zavarovanje pred velikimi nihanji aktivnih in pasivnih bilančnih postavk v 
tujem denaiju je Banka Slovenije z novembrom dodamo predpisala bankam, da 
njihova povprečna mesečna devizna pozicija ne sme presegati 10 % jamstvenega 
kapitala banke. 

Skupna odprta devizna pozicija bank je bila na dan 31.12.1998 kratka, in sicer so Kratka devizna pozicija 
bile devizne obveznosti za 10.233 mio SIT večje od deviznih terjatev. Kratko bank konec leta 1998 
odprto devizno pozicijo je imelo ob koncu leta 16 bank, pri 8 bankah pa so 
devizne teijatve presegale devizne obveznosti (dolga devizna pozicija). 

Nakup in prodaja deviz 

Leta 1998 je Banka Slovenije na deviznem trgu izvedla manj dokončnih 
odkupov in več deviz kakor v predhodnem letu. Devize je prodajala in kupovala 
na podlagi ponudb, posredovanih vsem bankam, na podlagi plačilnega prometa s 
tujino za potrebe države in na podlagi pogodbe o sodelovanju pri posegih na 
trgih tujega denarja (ponujene v podpis vsem bankam, a je nekatere banke niso 

Za 3 % večji 
devizni minimum 

Nova metodologija 
deviznega minimuma 
za leto 1999 
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podpisale). Skupaj je Banka Slovenije odkupila 701,6 milijona nemških mark ter 
prodala 360,2 milijona nemških maik. Glede na obseg prometa je bil 
najpomembnejši instrument posredovanja na deviznem trgu nakup deviz iz 
naslova posegov na trge tujega denarja z interventnim nakupnim tečajem. 

V primerjavi s predhodnim letom se je znatno povečal obseg sklenjenih poslov 
začasnega nakupa deviz. Banka Slovenije je od bank odkupila 1.128,1 milijona 
nemških mark (v letu 1997 223 milijonov nemških mark) ter povratno prodala 
1.218,1 milijona nemških mark. Največji delež v prometu imajo začasni nakupi 
deviz z obveznim povratnim odkupom čez dva tedna. 

Pogodba z bankami o Banka Slovenije je konec leta 1997 ponudila bankam v podpis pogodbo o 
sodelovanju pri posegih na sodelovanju pri posegih na trgih tujega denarja. Pogodba ureja pravice in 

trgih tujega denarja dolžnosti bank in Banke Slovenije pri treh tipih posegov na trgih tujega denaija: 

• Poseg z interventnim nakupnim tečajem: Izbrane banke pri tem posegu 
odkupujejo devize in tujo gotovino po tečaju, ki ga določi Banka Slovenije. 
Izbrana banka lahko morebitne presežke tujega denarja v interventnem 
obdobju, in še pet dni po zaključku interventnega obdobja, proda Banki 
Slovenije. Interventno obdobje in interventni tečaj določa Banka Slovenije v 
skladu z usmeritvami tečajne politike. Izbrane banke so banke podpisnice 
pogodbe, ki so bile uspešne na priglasitveni dražbi, kjer so licitirale razliko 
med interventnim tečajem, po katerem odkupujejo devize in tujo gotovino, 
ter tečajem, po katerem lahko prodajajo devize Banki Slovenije. 

• Pri posegu z interventnim prodajnim tečajem izbrane banke v 
interventnem obdobju prodajajo devize in tujo gotovino po interventnem 
prodajnem tečaju. Morebitini primanjkljaj deviz lahko pokrijejo z nakupi pri 
Banki Slovenije. Izbor bank je enak kot pri posegu z interventnim prodajnim 
tečajem, prav tako način določanja tečaja in interventnega obdobja. 

Tabela 9: Nakupi in prodaje deviz 

1997 1998 
mio DEM mia SIT mio DEM mia SIT 

Nakupi deviz 
Odkup deviz s pravico in iz pravice 
Posegi z interventnim nakupnim tečajem 
Plačilni promet in drugi posli za državo 

1072,5 
1045,8 

26,7 

99,6 
97,2 

2.5 

701,6 
55,6 

508,8 
137,2 

66,3 
5,3 

48,1 
12,9 

Prodaja deviz 
Realizirana pravica povratnega odkupa 
Za nakup blagajniških zapisov v markah 
Plačilni promet in drugi posli za državo 

102,3 
38,3 
2,0 

62,0 

10,1 
4,2 
0,2 
5,7 

360,2 

52,8 
307,4 

34,3 

5,1 
29,2 

Začasni nakup deviz 
Začasni nakup deviz (avkcije) 
Začasni nakup deviz (odpna ponudba) 
Interventni začasni hakup po pogodbi 

Povratne prodaje deviz 
Začasni nakup deviz (avkcije) 
Začasni nakup deviz (odprta ponudba) 
Interventni začasni nakup po pogodbi 

223,0 
33,0 

190,0 

133,0 
33,0 

100,0 

21,0 
3,1 

17,9 

12,6 
3,1 
9,5 

1128,1 

993,1 
135,0 

1218,1 

1083,1 
135,0 

106,1 

93,3 
12,8 

115,6 

102,6 
13,0 

Vir Banka Slovenije. 
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• Določitev največje marže: Za določeno obdobje do treh mesecev Banka 
Slovenije bankam podpisnicam pogodbe lahko določi največjo maržo med 
nakupnim in prodajnim tečajem, ki pa ne sme biti manjša od 0,3 %. 

Pogodbo je podpisalo dvanajst bank s 70-odstotnim skupnim tržnim deležem. 

V letu 1998 je Banka Slovenije dvakrat posegla na trge tujega denaija z 
interventnim nakupnim tečajem: v prvem obdobju od konca maja do začetka 
julija je dvignila interventni tečaj od 93,90 SIT/DEM do 94,40 SIT/DEM, 
interventni tečaj pri septembrskem posegu pa je znašal 94,70 SIT/DEM. Skupaj 
je v obeh interventnih obdobjih kupila za 508,8 milijona nemških maik tujega 
denaija v tolarski protivrednosti 48,1 milijarde tolarjev. 

Banka Slovenije je bankam od junija do novembra 1997 vsak mesec posredovala 
ponudbo za nakup deviz s pravico in za vpis blagajniških zapisov. Po tej 
ponudbi so lahko prodale banke Banki Slovenije neomejen znesek deviz in 
vpisale blagajniške zapise v tujem denarju za 360 dni v obsegu licitiranega 
odstotka prodanih deviz. Tečaj za prodajo devjz je bil določen z izklicnim 
tečajem predhodne dražbe, povečanim za pozitivni porast tečaja na deviznem 
trgu v predhodnem mesecu. Po tem tečaju je banka prodajala devize Banki 
Slovenije ter odkupovala devizne pritoke od podjetij in tudi devizno gotovino v 
lastnih menjalnicah. Z vsako prodajo deviz je banka dobila pravico za prodajo 
enakega zneska v obsegu petine osnovne prodaje v naslednjih petih mesecih. 

Na podlagi teh pravic je Banka Slovenije v prvih mesecih leta 1998 odkupila 
55,6 milijona nemških mark po tečaju 94,50 SIT/DEM, kije bil tudi pogojevani 
tečaj za odkup deviz od podjetij in odkup devizne gotovine v lastnih 
menjalnicah 

Pri Banki Slovenije lahko banke kadarkoli kupijo devize po prodajnem tečaju, 
povečanem za določen odstotek, z obveznostjo vpisa blagajniškega zapisa v 
tujem denarju za 120 dni. V letu 1998 so banke kupile 52,8 milijona nemških 
mark v tolarski protivrednosti 5,1 milijarde tolaijev ter vpisale 1.068 lotov 
blagajniških zapisov v nemških markah. 

Pri opravljanju plačilnega prometa s tujino za državo in pri poslih po posebni 
pogodbi je Banka Slovenije v letu 1998 kupila od Republike Slovenije skupaj za 
137,2 milijona nemških mark v protivrednosti 12,9 milijarde tolarjev ter prodala 
307,4 milijona nemških mark v protivrednosti 29,2 milijarde tolarjev. Po 
dogovoru bi lahko Ministrstvo za finance v proračunskem letu prodalo Banki 
Slovenije še 170,3 milijona nemških mark, vendar te pravice ni izkoristilo. 

V letu 1998 je Banka Slovenije začasno odkupovala devize po treh različnih 
ponudbah. Največ deviz je odkupila v obdobju od januajja do aprila po ponudbi 
za začasni odkup z obveznim povratnim odkupom čez dva tedna. V takem 
primeru proda banka Banki Slovenije devize po nakupnem tečaju Banke 
Slovenije ter jih povratno odkupi po prodajnem tečaju na dan sklenitve posla. Na 
podlagi tega instrumenta je Banka Slovenije v letu 1998 začasno odkupila 823,1 
milijona nemških mark v protivrednosti 77,4 milijarde tolarjev. 

V obdobju od aprila do junija 1998 je Banka Slovenije vsak teden intervenirala s 
ponudbo za začasni odkup deviz z obveznim povratnim odkupom čez dva 
meseca. Banka Slovenije je devize odkupovala po nakupnem tečaju in jih 
povratno prodajala po nakupnem tečaju, povečanem za faktor, kije ustrezal 12 % 
obrestni meri. Po teh ponudbah je bilo začasno odkupljenih 170 milijonov 
nemških mark v tolarski protivrednosti 15,9 milijarde tolarjev. 

12 bank sodelovalo... 

... pri dveh posegih (med 
majem in julijem ter 
septembra). 

Trije različni načini 
odkupovanja deviz. 

V intervenciji od aprila do 
junija odkupljene devize v 
vrednosti 15,9 mlrd SIT. 
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Po julijski ponudbi začasno Julija 1998 je Banka Slovenije bankam, podpisnicam pogodbe o sodelovanju pri 
odkupljenih za 12,8 mlrd posegih na trgih tujega denarja ponudila interventni začasni odkup deviz s 

SIT deviz povratnim odkupom čez dva meseca. Po tej ponudbi Banka Slovenije devize 
odkupuje po zadnjem interventnem nakupnem tečaju iz posega na trg tujega 
denaija, povečanem za izlicitirano maržo, ter jih povratno prodaja po tem tečaju, 
povečanem za faktor, ki ustreza obrestni meri šestdesetdnevnih blagajniških 
zapisov, povečani za pol odstotne točke. Banka, ki začasno proda devize, mora v 
obdobju do povratnega odkupa odkupovati devize od podjetij in tujo gotovino po 
zadnjem interventnem nakupnem tečaju. Banka Slovenije je julija in avgusta po 
tej ponudbi odkupila 135 milijonov nemških mark v tolarski protivrednosti 12,8 
milijarde tolarjev. 

Nadzor nad izvajanjem ukrepov denarne politike 

Odkritih 23 nepravilnosti 

Največ kršitev 
izpolnjevanja obvezne 
rezerve in predpisanih 

pogojev pri posegih 
Banke Slovenije 

Banka Slovenije preveija izvajanje ukrepov denarne politike in izvajanje pogojev 
in pravil, določenih v ponudbah pri posegih na odprtem trgu, s posrednim in 
neposrednim nadzorom bank in hranilnic. 

Posredni nadzor poteka - neprekinjeno s pregledovanjem vseh poročil in 
dokumentacije, ki jo banke in hranilnice pošiljajo Banki Slovenije. Dodatno 
kontrolo pa opravlja Banka Slovenije občasno z neposrednim vpogledom v 
poslovne knjige in drugo dokumentacijo banke ali hranilnice. ' 

S tem nadzorom je bilo v letu 1998 ugotovljenih 23 nepravilnosti pri dveh 
bankah, treh hranilnicah in osemnajstih hranilno-kreditnih službah. Število 
kršitev izvajanja ukrepov denarne politike se je povečalo glede na leto prej (ko 
jih je bilo sedem) zlasti pri hranilno-kreditnih službah, in se občutno znižalo pri 
bankah. Največ nepravilnosti je bilo ugotovljenih pri izpolnjevanju obvezne 
rezerve in doseganju predpisanih pogojev pri posegih Banke Slovenije na 
odprtem trgu. Na podlagi ugotovljeni nepravilnosti je izdala Banka Slovenije 21 
odločb, s katerimi je izrekla enega ali več ukrepov, odvisno od vrste in obsega 
ugotovljene lašitve. Med ukrepi prevladujejo prepoved nakupa vrednostnih ■ 
papiijev pri Banki Slovenije za določeno obdobje, začasna prepoved sodelovanja 
pri posegih Banke Slovenije in v dveh primerih predlog za suspenz vodilnega 
delavca, odgovornega za ugotovljeno nepravilnost. 

Poleg navedenih ukrepov je Banka Slovenije tudi. pisno opozaijala banke in 
hranilnice na ugotovljene pomanjkljivosti, manjše nepravilnosti in nerednosti v 
predloženih poročilih in zahtevala njihovo odpravo. 

Banka Slovenije je v letu 1998 opravila 53 kontrol menjalniškega poslovanja, od 
tega 35 kontrol na terenu, 2 v pooblaščenih bankah in 33 v pogodbenih 
menjalnicah in 7 posrednih kontrol pogodbenih menjalnic in 11 posrednih 
kontrol pooblaščenih bank. Na podlagi ugotovitev kontrol pri pogodbenih 
menjalcih je bilo podanih 11 prijav gospodarskih prestopkov na pristojnih 
okrožnih državnih tožilstvih, 2 prijavi o prekršku na Republiški devizni 
inšpektorat in 1 prijava prekrška pristojnemu sodniku za prekrške. Izdani sta bili 
2 odločbi bankam za razvezo pogodb s pogodbenima menjalcema, 1 ukrep banki 
- prepoved nakupa vrednostnih papiijev in sklepanje pogodb z menjalci za 
določeno obdobje, in 13 sklepov o ustavitvi postopkov proti pogodbenim 
menjalcem. 

Banka Slovenije je v letu 1998 opravila 10 kontrol na področju poslovanja bank 
s tujino in na podlagi ugotovitev bankam izdala 7 odločb. Z odločbami je 
bankam izrekla enega ali več ukrepov, med katerimi prevladujejo omejitve 
nakupa dolgoročnih blagajniških zapisov Banke Slovenije. 
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3. BANČNI SEKTOR 

V bančništvu sta za leto 1998 značilna predvsem nadaljnja konsolidacija sektorja 
in pospešena priprava na pričakovane normativne spremembe. V začetku leta 
1999 je bil sprejet novi zakon o bančništvu (ki je predstavljen v okviiju 4). 
Druga letošnja, za bančni sektor pomembna sprememba, je s 1. februaijem 1999 
uveljavljeni Evropski sporazum o pridružitvi med Republiko Slovenijo ter 
Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru 
Evropske unije. Tretjo pomembno prelomnico za slovenski bančni prostor pa 
predstavlja odprava dogovora o najvišjih pasivnih obrestnih merah s 1. marcem 
1999. 

Nadaljnja konsolidacija 
bančnega sektorja in 
pričakovanje normativnih 
sprememb 

3.1. Struktura bančnega sektorja 

Število slovenskih bank pada že od konca leta 1994, pomembnejši premik pri 
konsolidaciji bančnega sektorja pa predstavlja nastanek štirih bančnih skupin leta 
1997. Proces se je nadaljeval v zadnjih štirih mesecih leta 1998, koje prišlo med 
bankami do treh pripojitev in ene likvidacije. Pri dveh od treh pripojitev sta bili 
banki iz bančnih skupin pripojeni k obvladujočima bankama, tako da sta 
zadnjega dne leta 1998 v Sloveniji delovali le še dve bančni skupini. 

Tako je 31.12.1998 v slovenskem bančnem prostoru delovalo 24 bank (in 2 
ustanovljeni po ustavnem zakonu), 6 hranilnic in 70 hranilno kreditnih služb. 
Zaradi pripojitve Hmezad banke d.d. Žalec k Banki Celje d.d., Banke 
Creditanstalt d.d. k Bank Austria d-d. Ljubljana in UBK univerzalne banke d.d. 
Ljubljana k SKB banki d.d. Ljubljana ter likvidacije Hipotekame banke d-d. 
Brežice, so bile konec leta 1998 v primerjavi z letom poprej štiri banke manj, 
nespremenjeno pa je ostalo število hranilnic in hranilno-kreditnih služb. Poleg 
tega je v Sloveniji konec leta 1998 delovalo še 7 predstavništev tujih bank, 
medtem ko podružnic tujih bank ni bilo. 

Tako kot prejšnja leta je bil tudi konec leta 1998 (z bilančno vsoto merjeni) tržni 
delež hranilnic in hranilno kreditnih služb v primerjavi z bankami zelo majhen, 
saj je znašal le 2,2 % (hranilnice 0,4 %, hranilno kreditne službe 1,8 %). Res pa 
se ta delež (zlasti hranilno kreditnih služb) povečuje, konec leta 1997 je znašal 
2,0 % in konec leta 1996 1,8 %. Zaradi nizkega tržnega deleža hranilnic je prikaz 
v nadaljevanju osredotočen na banke. 

Od 24 delujočih bank jih je bilo konec leta 1998 v popolni domači lasti 11 (dve 
manj kakor konec leta 1997) in 3 v popolni ali večinski lasti tujih oseb. 
Preostalih 10 bank je bilo v večinski domači lasti, vendar jih polovica ne dosega 
niti 1 % deleža tujih delničarjev. 

Z izjemo dveh, vendar največjih bank (Nove Ljubljanske banke in Nove 
Kreditne banke Maribor s skupnim skoraj 40 % tržnim deležem konec leta 
1998), ki sta bili podržavljeni ob sanaciji, in Poštne banke Slovenije d.d. v 
posredni državni lasti, so bile banke pretežno v privatni lasti. Hranilnice so bile 
v celoti v lasti privatnih domačih lastnikov. 

Neomejeno dovoljenje za poslovanje je imelo konec leta 1998 14 bank (leto prej 
ga je imelo 15 bank), od tega 8 bank dovoljenje za opravljanje vseh poslov 
komercialnega in investicijskega bančništva, 5 le za opravljanje vseh poslov 
komercialnega bančništva ter 1 za opravljanje vseh poslov komercialnega 
bančništva in nekaterih poslov investicijskega bančništva. 

Med bankami 
tri pripojitve in 
ena likvidacija. 

Konec leta 1998 v Sloveniji 
24 delujočih bank... 

... od tega 
11 povsem domačih in 
3 pretežno ali povsem tuje. 
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V letu 1998 je bilo izdano po eno dovoljenje za poslovanje banke in eno soglasje 
za predstavništvo tuje banke, ni pa bilo izdano nobeno novo dovoljenje za 
poslovanje hranilnice ali ustanovitev podružnice tuje banke v Sloveniji. Poleg 
tega so bila izdana tri dovoljenja za pripojitev bank, nobeno pa ne za razdružitev 
banke ali hranilnice. V letu 1998 je bilo izdanih največ, in sicer 15 soglasij tujim 
delničarjem za solasmištvo v slovenskih bankah, medtem ko je bilo v prejšnjem 
letu le 8 takšnih soglasij. Lani sta bili dani soglasji dvema domačima 
delničarjema, ki sta želela pridobiti več kot 15 % udeležbo v kapitalu bank, kar 
je precej manj kakor leta 1997 (11). Drugače kot v letu 1997, ko so bila dana štiri 
dovoljenja za dodatne posle bank oziroma hranilnic, v letu 1998 ni bilo izdano 
nobeno tovrstno dovoljenje. Eni banki je bilo leta 1998 dano dovoljenje za 
poslovanje z vrednostnimi papirji, medtem ko so bila leto poprej tovrstna 
dovoljenja odvzeta trem bankam. Soglasje k imenovanju direktoija oziroma 
predsednika uprave in članov uprave je v letu 1998 dobilo šest kandidatov. 

Okvir 4: Nova bančna zakonodaja 

Od 20. februarja 1999 velja novi Zakon o bančništvu (Uradni list RS, št 7/99). Zakon je v veliki meri usklajen z 
evropskimi bančnimi direktivami, kakor tudi s 25 temeljnimi načeli za učinkovit bančni nadzor, ki jih je leta 1997 
sprejel Baselski komite za bančni nadzor. Z zakonom so urejeni ustanovitev in status bank in hranilnic, njihovo 
poslovanje in nadzor (kar je zajemal že prejšnji zakon), kot tudi (doslej zakonsko ne povsem jasno urejeno) jamstvo 
za bančne vloge ter stečaj in likvidacija bank (doslej urejena v posebnem zakonu). Najpomembnejše novosti so: 
1. Po direktivah povzeti sistem ustanavljanja bank in opredelitev finančnih storitev. Posebna bančna storitev je le 

sprejemanje depozitov od fizičnih in pravnih oseb ter dajanje kreditov iz teh sredstev za svoj račun. Obseg 
osnovnega kapitala je določen enotno v višini 1 milijarde tolarjev ne glede na vnto bančnih storitev, kar pomeni 
odpravo dosedanjega sistema stopenjskih licenc. 

2. Pogoji za izdajo dovoljenj za opravljanje bančnih storitev. Banki Slovenije je prepuščeno določanje kadrovskih, 
organizacijskih in tehničnih pogojev za opravljanje bančnih in drugih finančnih storitev. 

3. Z drugo bančno direktivo usklajena ureditev organov upravljanja banke, ki določa število članov (vsaj dva 
člana) uprave, pogoje za člane uprave (strokovna usposobljenost, lastnosti in izkušnje) ter odgovornost uprave 
za poslovanje banke v skladu s pravili o obvladovanju tveganj in drugimi določbami zakona. Dolžnosti članov 
uprave so opredeljene bistveno širše kakor v stari zakonodaji. 

4. Za ustanovitev podružnice tuje banke je potrebno dovoljenje Banke Slovenije, neposredno opravljanje bančnih 
in drugih finančnih storitev tujih bank pa ni mogoče. Kot pogoj za izdajo dovoljenja lahko zahteva Banka 
Slovenije od tuje banke določen depozit ali ustrezno drugo zavarovanje kot jamstvo za poravnavo obveznosti iz 
poslov, sklenjenih v Sloveniji Nadzor nad podružnico tuje banke izvaja Banka Slovenije. Določila o 
podružnicah tujih bank veljajo do polnopravne včlanitve Slovenije v Evropsko unijo tudi za podružnice bank 
držav članic. Po včlanitvi Slovenije v Evropsko unijo bodo lahko banke iz Evropske unije z dovoljenjem za 
opravljanje bančnih storitev pristojnih organov opravljale bančne storitve tudi v Sloveniji (prek odprtih 
podružnic ali z neposrednim opravljanjem storitev), nadzor Banke Slovenije pa bo zajel le področja, predvidena 
v Drugi bančni direktivi. 

5. Odpravljeno je razlikovanje med domačimi in tujimi delničarji pri pridobitvi delnic slovenskih bank. Dosedanje 
dovoljenje domačemu delničarju za več kot 15 % delnic za upravljanje banke oziroma soglasje tuji osebi kot 
delničarju banke sta nadomeščena z novim dovoljenjem za pridobitev kvalificiranega deleža (neposrednega ali 
posrednega imetja 10 % deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu določene pravne osebe). Dovoljenje 
Banke Slovenije je potrebno tudi za vsako nadaljnjo pridobitev delnic banke, na podlagi katere doseže subjekt 
vsaj 20 %, 33 % ali 50 % deleža glasovalnih pravic ali deleža v kapitalu banke ali postane obvladujoča družba 
banke. 

6. Varno in skrbno poslovanje bank zagotavlja ustrezni kapital (prej jamstveni kapital) glede na obseg in vrste 
storitev, ki jih banke opravljajo, ter obvladovanja vseh vrst tveganj znotraj okvirov, ki jih določa zakon. 
Določbe o minimalnem kapitalu in količniku kapitalske ustreznosti, ki mora znašati vsaj 8 %, so skladne z 
zahtevami »kapitalskih« direktiv (Direktive o kapitalu kreditnih institucij (89/299/EEC) in Direktive o 
solventnosti kreditnih institucij (89/647/EEC)) in ne odstopajo bistveno od stare ureditve. 

7. Ugotavljanje, merjenje in upravljanje kreditnega tveganja ter oblikovanje rezervacij za slabe naložbe je skladno 
z mednarodnimi pravili in standardi na tem področju. Novost so neobvezne rezervacije za splošna bančna 
tveganja, namenjene kritju morebitnih izgub zaradi tveganj iz celotnega poslovanja banke. 

Banka Slovenije 
izdala bankam različna 

dovoljenja in soglasja 

29. april 1999 



3.2. Poslovanje bank 

Bilančna vsota vseh slovenskih bank je znašala 31.12.1998 po nerevidiranih 
podatkih znašala 2351,2 milijarde tolarjev. V primerjavi s stanjem konec leta 
1997 pomeni to 16,3 % nominalni porast (oziroma 9,2 % realnega glede na rast 9,2 % realni porast skupne 
cen življenjskih potrebščin), v letu 1997 pa je znašalo primerljivo povečanje 16,9 bilančne vsote bank 
% nominalno (oziroma 6,9 % realno). Nominalno se je konec leta 1998 v 
primeijavi z letom dni prej povečala bilančna vsota vseh bank, realno pa se je 
znižala bilančna vsota treh bank. Stopnje rasti bilančnih vsot posameznih bank se 
zelo razlikujejo, saj se gibljejo med 5,2 % in 67,4 % (slednja je posledica 
pripojitve Banke Creditanstalt d-d. k Bank Austrii d.d. Ljubljana). 

Tržni deleži največjih sedmih bank, meijeni z nekonsolidiranimi bilančnimi 
vsotami (tabela), so stabilni. Tržni delež treh največjih se že od konca leta 1994 Tržni deleži največjih bank 
giblje med 51 in 53 %, največjih petih med 62 in 63 % in prvih sedmih bank med stabilni od leta 1994 
71 in 73 % (ter največjih desetih bank med 80 in 82 %). 

(nadaljevanje okvirja 4) 

8. Definicija izpostavljenosti banke do posamezne osebe in skupine povezanih oseb, določitev največje dopustne 
izpostavljenosti (25 % kapitala banke) in omejitev vsote velikih izpostavljenosti (800 % višine kapitala banke) 
izvirajo iz Direktive o velikih izpostavljenostih (92/191/EEC). Opredelitev povezanih oseb v novem zakonu 
omogoča dejanski nadzor nad vsemi oblikami povezovanja, ki bi lahko pomenile razširitev negativnih vplivov 
na vse osebe, povezane z banko in s tem omajano zaupanje javnosti. 

9. Določbe o obvladovanju likvidnostnega, obrestnega, valutnega in drugih tržnih tveganj so delno posledica CAD 
direktive, hkrati pa so v skladu z Drugo bančno direktivo v njih izrecno omejene bančne naložbe v kapitalske 
deleže in nepremičnine. 

10. Konsolidirani nadzor bank v z vidika preverjanja, ali bančna skupina kot celota ravna v skladu s pravili o 
obvladovanju tveganj. Bančna skupina je definirana precej širše kakor v zakonu o bankah in hranilnicah, saj 
zajema tudi dmge finančne organizacije, finančne holdinge in družbe, ki opravljajo pomožne bančne storitve. 
Namesto dosedanjega 40 % kapitalskega deleža gTe pri novi definiciji bančne skupine za razmerje 
obvladovanja (večinski delež kapitala ali glasovalnih pravic) ali pomembnega vpliva (20 % delež kapitala ali 
glasovalnih pravic). Določbe o konsolidiran cm nadzoru so skladne z evropsko direktivo 92/30/EEC o nadzoru 
kreditnih institucij na konsolidirani osnovi 

11. Kombinacija off-she nadzora (podatki, analize, poročila) in on-site nadzora (opravljanje pregledov poslovanja) 
v skladu z mednarodnimi standardi o načinih nadzora. Najpomembnejša novost je pooblastilo Banki Slovenije 
za opravljanje nadzora nad poslovanjem pravnih oseb, povezanih z banko, če je potrebno zaradi nadzora nad 
poslovanjem banke. Nadzorna pristojnost je razširjena tudi na druge osebe v primeru utemeljenega suma, da 
opravljajo bančne storitve, ne da bi bile za to pridobile dovoljenje Banke Slovenije. Z direktivami bo usklajeno 
poslovanje vseh subjektov, ki opravljajo bančne storitve, zato prehajajo pod nadzor Banke Slovenije tudi 
hranilno-kreditne službe, ki bodo uskladile svoje poslovanje v roku petih let po uveljavitvi zakona. Edina 
izjema glede pogojev za opravljanje bančnih storitev je nižji dovoljeni kapital hranilnic (v višini 1 mio EUR). 

12.- V zakonu je predvideno sodelovanje Banke Slovenije z drugimi domačimi in tujimi nadzornimi organi v obliki 
izmenjave informacij kot tudi neposrednega sodelovanja pri opravljanju nadzora. V skladu s Post BCCI 
direktivo pa je prvi pogoj za izmenjavo informacij zavezanost nadzornikov k varovanju zaupnih podatkov in 
ohranjanju poslovne skrivnosti. 

13. Po direktivi 94/19/EC, ki služi zaščiti malih vlagateljev in s tem ohranjanju stabilnosti finančnega sistema, se 
mora do 01.01.2001 oblikovati nov sistem za jamstvo vlog. Jamstvo vključuje vloge fizičnih in pravnih oseb ter 
znaša 3.700.000 tolarjev na posameznega vlagatelja, z opredeljenimi izjemami, katerih vloge niso zajamčene. 
Za izplačilo zajamčenih vlog ob stečaju banke jamčijo druge banke, ki morajo zaradi zagotavljanja likvidnosti 
naložiti del svojih sredstev v likvidne prvovrstne naložbe (vrednostne papirje BS in RS). 

14. Stečaj banke se od stečaja drugih družb loči predvsem po odločujoči vlogi Banke Slovenije. Podobno velja za 
likvidacijo bank. Novi zakon ne predvideva več posebnega sanacijskega postopka, dosedanji predsanacijski 
ukrepi pa so vsebinsko zajeti v okviru izredne uprave, ki jo Banka Slovenije določi v primeru manjšega od 
zahtevanega zneska kapitala, oziroma kadar lahko nadaljnje poslovanje banke ogrozi njeno likvidnost ali 
solventnost. Namen praviloma največ enoletne izredne uprave je, banko rešiti iz težav. 

Banka Slovenije pripravlja nove podzakonske predpise, ki morajo biti izdani v treh mesecih od uveljavitve zakona. 
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Bilančna vsota največje 
banke 649 mlrd SIT, sedme 

največje 108 mlrd SIT in 
najmanjše 11 mlrd SIT 

Od štirih bančnih skupin 
preostali po pripojitvah 

le dve 

Še naprej rastoči delež 
varčevanja v tolarjih 

Vendar obstajajo že med prvimi sedmimi bankami velike razlike, saj je bilančna 
vsota največje banke konec lea 1998 znašala več kot 649 milijard tolaijev, 
sedme največje pa le okrog 108 milijard tolaijev (Šestino bilančne vsote 
največje). Tržni deleži največjih treh slovenskih bank so presegali po 10 %, 
šestnajstih bank so znašali med 1 in 6 %, pet najmanjših bank pa je imelo manj 
kot 1 % ttlni delež (bilančna vsota najmanjše znaša okrog 11 milijard tolaijev). 

Bilančni vsoti preostalih dveh bančnih skupin sta 31.12.1998 znašali: 
• za bančno skupino NLB 830384 milijonov tolaijev, kar predstavlja s 35,3 % 

nekoliko višji tržni delež kakor 31.12.1997 in 
• bančne skupine Banke Koper 151.417 milijonov tolaijev, kar pomeni s 6,4 

% nekoliko nižji tržni delež kakor leto prej. 

Primerjava povprečne strukture pasive bank konec leta 1998 glede na leto prej 
kaže na nadaljevanje trendov iz preteklih let Znižuje se delež obveznosti do 
bančnega sektoija (od 10,7 % konec leta 1997 na 9,1 % konec leta 1998) in 
povečuje delež obveznosti do nebančnega sektoija (v enakem obdobju od 67,6 % 
na 70,0 %), predvsem do prebivalstva (od 36,1 % na 38,0 % celotne pasive), zelo 
malo pa gospodarstva (od 16,6 % na 16,7 % celotne pasive). 

Delež obveznosti iz izdanih vrednostnih papiijev je bil konec leta 1998 skoraj 
enak kot konec leta 1997 (2,4 % oziroma 2,3 %). Tudi delež, kapitala in delež 
druge pasive se v opazovanem obdobju nista veliko spremenila. Delež kapitala 
se je nekoliko znižal - od 11,0 % konec leta 1997 na 10,7 % konec leta 1998, 
delež druge pasive pa padel za 0,6 odstotne točke na 7,8 % konec leta 1998. 

V povprečni strukturi aktive bank je podobno kot na pasivi opazno zniževanje 
naložb v bančni sektor (od 12,8 % konec 1997 na 9,3 % konec 1998) ob 
hkratnem povečevanju naložb v nebančni sektor (od 41,4 % na 44,2 % v enakem 
obdobju). Še naprej se povečuje delež vrednostnih papiijev (porast od 32,3 % 
konec leta 1997 na 33,5 % konec leta 1998). Delež denaija v blagajni in stanje na 
računih pri centralni banki se že nekaj let giblje okrog 3 %\ delež druge aktive pa 
že več let upada in se je v zadnjem letu gibal okrog 10 %. 

Kot je razvidno s slike 10 in tabele 11, so glavni vir sredstev bank vloge 
nebančnega sektoija, med katerimi prevladujejo vloge prebivalstva, hkrati pa 
plasirajo glavnino svojih sredstev v posojila nebančnemu sektoiju, med katerimi 
je največ posojil gospodarstvu. 

V vlogah prebivalstva se povečuje delež varčevanja v domači valuti, ki je že v 
prvem polletju lanskega leta presegel polovico vseh vlog prebivalstva in se 
konec leta še povečal (od 48,9 % konec 1997 na 54,3 % konec 1998), na račun 

Tabela 10: Bilančne vsote in tržni deleži največjih bank 

Bilančna vsota v mio SIT Tržni delež v % 
Banka 31.12.1996 31.12.1997 31.12.1998 31.12.1996 31.12.1997 31.12.199S 
NLB (skupaj s podružnico v Milanu) 490.299 549.225 649.435 28,4 27,2 27,6 
NKBM 197.201 237.654 285.029 11,4 11,8 12,1 
SKB banka 206.584 241.010 281.184 11,9 11,9 12,0 
Banka Koper 99.251 120.299 137.190 5,7 5,9 5,8 
Banka Celje 89.504 109.246 135.094 5,2 5,4 5,7 
A banka 88.348 103.055 123.151 5,1 5,1 5,2 
Gorenjska banka 71.833 90.706 108.041 4,2 4,5 4,6 
Skupaj prvih 7 bank 1.243.020 1.451.195 1.719.125 7^9 7^8 73~0 
Vse banke skupaj  1.729.083 2.022.037 2.351.210 100,0 100,0 100,0 

Vir: Banka Slovenije. 
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zmanjšanega deleža varčevanja v tuji valuti. Devizne vloge prebivalstva so 
konec leta 1997 tvorile 55 % in konec leta 1998 57,6 % devizne pasive vseh 
bank. 

Obveznosti do bank so konec leta 1998 v primerjavi s koncem leta 1997 po dveh 
letih upadanja porasle za 4,1 %, še višji pa je bil porast naložb bančnemu 
sektoiju v istem obdobju, namreč 4,6 % (medtem ko so se v letu 1997 naložbe v 
bančni sektor zmanjšale za 30,7 %). 83,2 % vseh naložb bančnemu sektoiju 
predstavljajo vezane devizne vloge, 8,2 % vpogledne devizne vloge, drugo pa 
vezane tolarske vloge. 

Povečane naložbe bank v 
V zadnjem letu so banke nalagale vse več sredstev v vrednostne papiije (zlasti (kratkoročne) 
kratkoročne). V strukturi vrednostnih papiijev je največ investicijskih, med njimi vrednostne papirje 
so po obsegu najpomembnejši blagajniški zapisi centralne banke, sanacijske 
obveznice, obveznice iz izplačanih in neizplačanih deviznih hranilnih vlog, 
obveznice za sanacijo slovenskih železarn in druge obveznice Republike 
Slovenije. 

Tabela 11: Osnovna struktura bilance stanja bank (31.12.1997 in 31.12.1998 in nominalna rast) 

Znesek v mio SIT Nominalna rast v % 
31.12.1997 31.12.1998* 31.12.97/31.12.96 31.12.98/31.12.97 

Denar pri centralni banki 
Posojila bančnemu sektoiju 
Posojila nebančnemu sektoiju 
Vrednostni papitji 
Druga aktiva 
Skupaj aktiva 

73.888 
214.874 
862.406 
689.622 
181.247 

2.022.037 

84.695 
224.681 

1.097.887 
714.424 
217.682 

2.339369 

26,4 
-30,7 

18,9 
44,1 
15.8 
16.9 

14.6 
4,6 

27,3 
3,6 

20,1 
15.7 

Kapital 
Vloge bančnega sektoija 
Vloge nebančnega sektoija 
Obveznosti iz vredn. papiijev 
Druga pasiva 
Skupaj pasiva 

228360 
204.085 

1.412.196 
52.418 

124.978 
2.022.037 

257.784 
212.375 

1.666.938 
57.649 

144.623 
2339369 

153 
-4.6 
20.8 
41,4 
13,0 
16.9 

12,9 
4,1 

18,0 
10,0 
15,7 
15,7 

* Podatki so brez podružnice NLB v Italiji. 
Vir Banka Slovenije. 

Slika 10: Povprečna struktura bančnih virov sredstev in naložb konec leta 1998 
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Vir Banka Slovenije. 
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Medtem ko se je delež naložb v investicijske vrednostne papiije v povprečni 
strukturi aktive od konca leta 1996, koje znašal 24,6 %, v letu 1997 povečal na 
29,4 %, se je v letu 1998 zmanjšal za 03 odstotne točke. Njihov obseg se je 
zmanjšal od 628,1 milijarde tolarjev na 615,9 milijarde tolarjev, in sicer zaradi 
znižanja dolgoročnih investicijskih vrednostnih papirjev (naložb v obveznice 
Republike Slovenije in naložb v vrednostne papiije tujih oseb, v tuji valuti). 
Kljub temu pa so banke v zadnjih dveh letih oblikovale dodatne likvidnostne 
rezerve, izpolnile predpisana razmerja usklajenosti ročnosti naložb in sredstev ter 
odpravile devizno neusklajenost (odprto pozicijo). 

Delež tržnih vrednostnih papirjev se v nasprotju z investicijskimi vrednostnimi 
papiiji zadnji dve leti ves čas povečuje (njihov delež je konec leta 1998 znašal 
4,4 % celotne aktive), zaradi česar raste tudi skupna vrednost vrednostnih 
papiijev. Obseg naložb v tržne vrednostne papiije seje povečal od 61,6 milijard 
tolarjev na 98,5 milijard tolarjev konec leta 1998. 

Povečana sekundarna Skoraj polovico portfelja predstavljajo vrednostni papiiji Banke Slovenije, 
likvidnost bank sledijo republiški vrednostni papiiji, s preostalim deležem pa so udeleženi 

vrednostni papiiji ostalega javnega sektoija in drugih. Sekundarna likvidnost 
bank se še naprej povečuje. Konec leta 1997 je znašala 353,3 milijarde tolaijev 
in se v letu dni povečala na 363,3 milijarde tolaijev, kar predstavlja 15,5 % 
bilančne vsote vseh bank. 

Delež povprečne devizne pasive v celotni povprečni pasivi bank se je od 
konca leta 1997 do konca leta 1998 znižal od 35,8 % konec leta 1997 na 31,5 % 
konec leta 1998. Tudi povprečni delež devizne aktive bank v celotni povprečni 
aktivi se znižuje. Od konca leta 1997 se je znižal od 32,8 % na 30,2 % konec 
leta 1998, predvsem zaradi zmanjšanja naložb v vrednostne papiije Republike 
Slovenije in Banke Slovenije v tuji valuti. 

15,3 % realni porast Skupni dobiček bank pred obdavčitvijo je lani nominalno porasel za 22,8 %, 
dobička pred obdavčitvijo... oziroma realno 15,3 %, in je konec leta znašal 25,9 milijarde tolaijev (od tega 

pozitivni saldo revalorizacijskega izida 23,5 milijarde tolaijev, oziroma 91 % 
vsega dobička pred obdavčitvijo). Rast je bila večja kakor v letu 1997, ko je 
znašala 15,0 % nominalno oziroma 5,1 % realno. Konec leta 1998 sta imeli 
izgubo dve banki, leto dni prej štiri in konec leta 1996 prav tako dve banki. 

Tabela 12: Povprečna sektorska struktura naložb in virov sredstev (v celotni aktivi in nominalna rast) 

1997 1998* 
Povprečna Rast Povprečna Rast 
struktura struktura 

Naloibe 
Gospodarstvo 26,0 
Prebivalstvo 11,7 
Država 03 
Ostali javni sektor 2,4 

* 
Viri sredstev 
Gospodarstvo 16,6 
Prebivalstvo 36,1 
Država 3,6 
Ostali javni sektor 5,0 

12,9 27,2 24,5 
15,8 123 26,6 

334,9 1,0 216,2 
533 23 18,8 

16,8 16,7 U.9 
21,3 38,0 20,0 
25,0 33 1.1 

9,7 5.2 31,6 

* Podatki so brez podružnice NLB v Italiji 
Vir: Banka Slovenije. 
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Za rezultat bank je v letu 1998 značilno nominalno povečanje neto obresti 
(realno so znašale približno toliko kot leta 1997) in realno povečanje neto 
provizij. Zaradi zniževanja splošne ravni obrestnih mer so odhodki za obresti 
padli bolj kakor prihodki od obresti in podobni prihodki 

Banke so v letu 1998 ustvarile za 89,7 milijarde tolaijev neto obresti (od tega 
32,8 milijarde tolaijev revalorizacijskih obresti), delež prihodkov od obresti v 
celotnih prihodkih pa znaša v zadnjih letih okrog 80 % (leta 1996 80,4 %, leta 
1997 80,5 % in v letu 1998 80,0 %). 

Provizijski del bančnih bilanc pa se je, drugače kot zaslužki od obresti, realno 
povečal. Večja je bila rast prejetih kakor danih provizij. Neto zaslužek iz provizij 
seje v letu 1998 povečal nominalno za 11,9 %, realno pa za 5,1 %, predvsem na 
račun prejetih provizij od plačilnega prometa v državi, provizij za opravljene 
administrativne storitve in provizij od posojilnih poslov. Delež prejetih provizij v 
prihodkih se postopno povečuje (od 8,7 % leta 1996 na 10,4 % leta 1998). 

Neto finančni posli (dobiček iz finančnih poslov, zmanjšan za izgubo iz 
finančnih poslov) so bili v letu 1998 nominalno nižji za 11,1 % v primeijavi z 
letom 1997. 

Banke so v letu 1998 oblikovale 18,6 milijarde tolaijev neto rezervacij in neto 
odpisov, kar je za 3,7 milijarde tolaijev manj kakor konec leta 1997. 

Tabela 13: Glavne postavke prirejenega izkaza uspeha (1997-1998) 

Znesek v mio SIT Delež v % Nominalna rast v % 
leto 1997 leto 1998* letol997 leto 1998 97/96 98/97 

Neto obresti 84 J12 89.737 75,3 73,1 2,2 6,2 
Neto provizije 26.923 30.130 24,0 24,6 14 11,9 * 
Neto finančni posli 7.462 6.631 6,7 5,4 -942 -11,1 
Neto ostalo -6.725 -3.788 -6,0 -3,1 48,6 -43,8 
Bruto dohodek 111173 122.709 100,0 100,0 11,2 9,4 
Operativni stroški 68.846 78.229 61,4 63,8 -16,5 13,6 
Neto rezervacije in neto odpisi -22.240 -18.585 19,8 15,2 -5,3 -16,4 
Rezultat pred obdavčitvijo 21.087 25.896 18.8 2U 15 22,8 

• Poduki so brez podružnice NLB v Italiji. 
Vir Banka Slovenije. 

Slika 11: Struktura bančnih prihodkov in odhodkov (v letu 1998) 

90 mlrd SIT 
neto obresti 
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DOBIČEK IZ OSTALI 
fMvSSl "NAHCNmrOILOV 

10.4% ,,j* 

IZGUBA IZ NETO ODHODKI ZA 
FINANČNIH ODPISE IN OSTALI 

rOSLOV REZERV ACUE ODHODKI ODHODKI ZA 

Vir: Banka Slovenije. 
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Če upoštevamo poleg izkazanega bruto dobička v letu 1998 v višini 25,9 
milijarde tolarjev (v letu 1997 21,1 milijarde tolarjev) še neto rezervacije in neto 
odpise v višini 18,6 milijarde (v letu 1997 22,2 milijarde tolarjev), so banke 
akumulirale 44,5 milijarde tolarjev (v letu 1997 43,3 milijarde tolarjev), kar 
predstavlja 12,7 % vseh prihodkov bank (v letu 1997 11,9 % vseh prihodkov 
bank). Prihodki bank v letu 1998 so znašali 350,1 mia SIT, v letu 1997 pa 365,2 
mia SIT. 

Nižji obrestni odhodki. Med odhodki predstavljajo največji delež odhodki za obresti, katerih delež se je 
nekoliko znižal - od 60,7 % v letu 1997 na 58,7 % v letu 1998. 

V realno povečanih 
upravnih stroških... 

... izstopajo predvsem 
stroški materiala. 

Večji donos na povprečna 
aktiva in na povprečni 

kapital bank. 

V strukturi odhodkov sledijo odhodkom za obresti splošni upravni stroški, 
katerih delež raste in se je v zadnjem lem povečal za 3,3 odstotne točke na 20,2 
%. Med splošnimi upravnimi stroški z nominalnim porastom 12,7 % (realno 5,8 
%, kar je malo manj kot leto prej), so najbolj porasli stroški materiala z 12,4 % 
deležem v strukturi splošnih upravnih stroškov v letu 1998 (močno so porasli 
stroški vzdrževanja osnovnih sredstev). Sledi porast stroškov storitev z 29,3 % 
deležem splošnih upravnih stroškov istega obdobja (rasli so zlasti stroški za 
svetovalne, revizijske, računovodske in druge storitve ter najemnine in 
zakupnine), tretji največji pa je porast stroškov dela (zlasti drugih dajatev, 
odvisnih od plač), ki znašajo več kot pol vseh splošnih upravnih stroškov. 
Realno pa so se leta 1998 zmanjšali drugi stroški dela, z manj kot 6 % deležem 
splošnih upravnih stroškov. 

Zaradi dobrih rezultatov poslovanja sta se donos na povprečno aktivo in donos 
na povprečni kapital bank v zadnjem letu povečala. 

Delež operativnih stroškov v povprečni aktivi, ki poleg splošnih upravnih 
stroškov (slednji so leta 1998 predstavljali 84 % operativnih stroškov) 
vključujejo še amortizacijo in davke, prispevke, članarine ter drugo, je v zadnjem 
letu padel za 0,1 odstotno točko na 3,6 %, kar pa je v primeijavi z zahodnimi 
evropskimi državami previsoka raven. 

Tako pasivne kot aktivne obrestne mere so se lani znižale še bolj kakor leta 
1997. Eden močnejših dejavnikov je bil tudi leta 1998 medbančni dogovor o 
določanju zgornje meje pasivnih obrestnih mer. Ta je bil spremenjen dvakrat, 1. 
marca in 1. julija in bo prenehal veljati 1. marca 1999. Pri obeh spremembah so 
bila relativno izrazitejša znižanja obrestnih mer kratkoročnih (po 1,5 odstotne 
točke), kakor dolgoročnih vlog (po 1,0 odstotne točke). 

Povprečna obrestna mera za kratkoročna posojila nad TOM seje znižala od 9,3 
% v januaiju na 5,9 % v decembru, za dolgoročna posojila pa od 10,7 % na 7,2 
%. Podobna je bila tudi dinamika depozitnih obrestnih mer, obrestne mere nad 
TOM vezanih vlog od 31 do 90 dni so se znižale od 3,6 % na 0,9 %, za več kot 
leto dni vezanih vlog pa od 6,0 % na 4,2 %. 

K znižanju aktivnih K zniževanju posojilnih obrestnih mer je lani, še zlasti decembra, prispevala tudi 
obrestnih mer prispevala povečana kredima aktivnost bank. V vsem letu 1998 so najbolj porasla devizna 
večja kreditna aktivnost posojila podjetjem (za 29,2 milijarde tolarjev, leto prej -4,6 milijard tolaijev) in 

bank. kratkoročna tolarska posojila (za 63,4 milijarde tolaijev, leto prej 27,8 milijarde 
tolarjev), ter nekoliko manj dolgoročna tolarska posojila (45,8 milijarde 
tolaijev). 

Zato (in zaradi z inflacijo zmanjšanega indeksacijskega faktorja TOM) so se 
nominalne obrestne mere (na lemi ravni) bistveno znižale, za kratkoročna 
posojila od 20,1 % na 12,3 %, za dolgoročna posojila od 21,6 % na 13,7 %, za 
vloge, vezane od 31 do 90 dni, od 13,8 % na 7,0 % in za vloge, vezane nad enim 
letom, od 16,5 % na 10,5 %, ob letni inflaciji 6,5 %. 

Na znižanje obrestnih mer 
vplival medbančni dogovor 

o pasivnih obrestnih merah. 

Izrazitejše znižanje 
kratkoročnih obrestnih 

mer. 

poročevalec, št. 26 78 29. april 1999 



Neto obrestna marža, ki seje v obdobju od 1994. do 1996. leta povečevala (od 
3,7 % v letu 1994 na 5,6 % v letu 1996), seje začela leta 1997 zniževati in je 
znašala konec leta 1998 4,5 %. Med bankami se neto obrestna marža zelo 
razlikuje in se je konec 1998 gibala v razponu med 2,6 % in 8,1 %. 

Tudi obrestni razmik kot razlika med povprečno nominalno aktivno in 
nominalno pasivno obrestno mero za naložbe/sredstva nebančnega sektoija se je 
od prvega četrtletja 1998, koje znašal 7,5 odstotne točke (v prvem kvartalu 1997 
še 8,3), znižal na 6,2 odstotne točke v zadnjem četrtletju 1998. Obrestni razmik 
iz realnega dela se je v istem obdobju v poslovanju bank z nebančnim sektoijem 
znižal od 4,5 odstotnih točk (5,5 % v prvem kvartalu 1997) na 3,7 odstotne 
točke. 

V slovenskem bančnem sistemu je do konca leta 1995 opazna rast kapitalske 
ustreznosti, predvsem kot posledica kapitalskih zahtev Banke Slovenije po 
višjem jamstvenem kapitalu bank Tako se je kapitalska ustreznost bank zaradi 
»dokapitalizacije« večine bank v letu 1995 glede na konec leta 1994 {»večala 
(od 20,5 % na 21,5 %). Zatem pa se je gibanje obrnilo in se je začela kapitalska 
ustreznost zmanjševati. Do konca leta 1996 se je znižala na 19,7 %, do 
31.12.1997 na 19,0 %, 31.12.1998 pa je znašala le še 16,0 %. 

Znižanje kapitalske ustreznosti od konca leta 1996 do konca leta 1997 je 
posledica hitrejše rasti tehtane tvegane aktive (porast za 15,8 %) od rasti 
jamstvenega kapitala (porast za 113 %)• Tudi ob koncu polletja 1998 je bila rast 
tehtane tvegane aktive (12,2 %) višja od rasti jamstvenega kapitala (2,2 %), zato 
je kapitalska ustreznost še padala v primerjavi z 31.12.1997. 

Kapitalska ustreznost slovenskega bančnega sistema je na splošno visoka in 
bankam omogoča obvladovanje novih tveganj z lastnim kapitalom oziroma 
povečuje mejo varnosti pred obstoječo in potencialno nedonosno aktivo ter 
dopušča nadaljnjo rast tvegane aktive glede na obseg jamstvenega kapitala. 

Po stanju dne 31.12.1998 ni imela nobena banka nižje kapitalske ustreznosti od 
9,6 %, medtem ko je najvišja kapitalska ustreznost posamezne banke znašala 
49,9 %. 

Kreditno tveganje, ki je poleg poslovnega tveganja najpomembnejše tveganje v 
slovenskih bankah, ugotavljajo banke na podlagi meril, določenih v sklepu o 
razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic (Uradni 
list RS št. 78/96, 49/98). Metodologija, veljavna v letih 1993 do 1996, je 
upoštevala oceno bonitete komitenta, vendar je bilo dopuščeno, da je bila 
terjatev, zavarovana z zastavo premičnega in nepremičnega premoženja, pod 
določenimi pogoji razvrščena v skupino A, ne glede na boniteto dolžnika. Od 
januarja 1997 je terjatev, zavarovano z zastavo premoženja, možno razvrstiti le v 
eno skupino višje, kakor izhaja iz ocene bonitete komitenta. 

Znižana tudi neto obrestna 
marža... 

... in obrestni razmik. 

Nižja kapitalska 
ustreznost bank.. 

... vendar še vedno na 
splošno visoki ravni. 

Postopna zaostritev 
kriterijev kreditnega 
tveganja 

Tabela 14: Kazalci učinkovitosti poslovanja bank 

31.12.1996 31.12.1997 31.12.199S 

Donos na povprečno aktivo 1,1 1,1 1,2 
Donos na povprečni kapital 10,2 10,3 11,2 
Neto obrestna marža 5,6 4,9 4,5 
Stroški dela/Povprečna aktiva 1,9 1,9 1,7 
Drugi stroSki poslovanja/Povpreina aktiva 1,7 1,8 1,8 

Vir Banka Slovenije. 
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Da bi ob uvedbi strožjih kriterijev ublažili nenadno veliko poslabšanje 
kreditnega porfelja, je bila uvedena postopnost pri zahtevanem oblikovanju 
dodatnih rezervacij do konca leta 1997. 

94,6 % delež 
donosne aktive. 

Nekoliko povečana 
neizterljiva aktiva. 

11,8 % realno povečana 
izpostavljenost kreditnemu 

tveganju. 

Visoko pokritje dvomljivih 
in spornih terjatev. 

Banke so plasirale v 
predelovalne dejavnosti 

13,4 % sredstev. 

Kljub predvidevanjem, da se bo kreditni portfelj konec leta 1997 poslabšal, se to 
ni zgodilo. Precej bank je namreč kljub različnim oblikam zavarovanja terjatev, 
že pred spremembo zgoraj omenjenega sklepa razvrščalo teijatve izključno na 
podlagi ocene kreditne sposobnosti dolžnikov, povečalo pa se je tudi vpisovanje 
vrednostnih papiijev Banke Slovenije (skupina A). 

Donosna aktiva bank (bilančne teijatve in zunajbilančne obveznosti, razvrščene 
v skupini A in B) je tako konec leta 1998 znašala kar 94,6 %, kar je nekoliko več 
kot konec leta 1997. Tudi delež neizterljive aktive (terjatev, razvrščenih v 
skupini D in E) se je lani nekoliko povečal (od 3,2 % konca leta 1997 na 3,3% 
konec leta 1998), medtem ko se je celotna nedonosna aktiva v tem obdobju 
zmanjšala. 

Skupna (bilančna in zunajbilnačna) izpostavljenost kreditnemu tveganju je po 
stanju na dan 31.12.1998 znašala 2.731,4 milijarde tolarjev (od tega je bilo 
2.227,7 milijarde tolarjev tveganih bilančnih terjatev in 503,7 milijarde tolarjev 
tveganih zunajbilančnih postavk). Glede na konec leta 1997 se je celotna 
izpostavljenost nominalno povečala za 19,1 % (realno pa za 11,8 %). Najbolj so 
se povečale terjatve, razvričene v skupino B (za 36,8 %), sledijo teijatve skupine 
D (24,7 %), skupine E (24,3 %) in skupine A (18,3 %). Teijatve, razvrščene v 
skupino C, so nominalno porasle za 6,3 %, realno pa so se zmanjšale. Obseg 
oblikovanih popravkov in rezervacij je v primeijavi z letom 1997 večji za 14,7 % 
in presega minimalno potrebne popravke in rezervacije. 

Delež dvomljivih in spornih terjatev v bruto aktivi se je 31.12.1998 glede na 
31.12.1997 povečal (od 9,4 na 10,8 %), kot tudi delež popravkov vrednosti v 
bruto aktivi bank (iz 5,2 na 5,6 %). Pokritje dvomljivih in spornih terjatev s 
popravki vrednosti je sicer 31.12.1998 znašalo 51,7 % (kar je 3,9 odstotne točke 
manj kot 31.12.1997), vendar je dohodkovna pokritost manj kvalitetnih terjatev 
še vedno visoka in prispeva k varnosti bank. 

V letu 1998 je obseg dvomljivih in spornih bilančnih terjatev bank naraščal 
hitreje kakor skupni obseg poslovanja. Po stanju 31.12.1998 (v primerjavi z 
31.12.1997) je znašala stopnja rasti dvomljivih in spornih bilančnih terjatev 33,3 
%, stopnja rasti obsega poslovanja pa 16,3 %. 

Banke so v letu 1998 plasirale največ sredstev v dejavnost finančnega 
posredništva (18 % glede na stanje dne 31.12.1998), sledijo naložbe v javno 
upravo, obrambo in socialno zavarovanje, ki so imele konec leta 1998 enak delež 
kot naložbe v predelovalne dejavnosti (13,4 %). Med predelovalnimi 
dejavnostmi so prevladovale kemična, kovinska in strojna industrija. 

Tabela 15: Razvrstitev bilančne in zunajbilančne aktive bank 

Skupina 31.12.1996 31.12.1997 30.09.1998 

A 89,5 90,1 89,6 
B 4,2 4,4 5,0 
C 2.4 2,3 2,1 
D 2,2 1,8 1,8 
E 1^6 M U5 

Vir Banki Slovenije. 

poročevalec, št. 26 so 29. april 1999 



Okrog 10 % vseh plasmajev so banke konec leta 1998 plasirale v trgovino in 
popravila motornih vozil, približno 5 % v dejavnosti nepremičnin, najema in 
poslovnih storitev, pod 4 % posamično pa v druge dejavnosti. 

3.3. Kontrola bank in hranilnic 

Stalnost nadzora bank in hranilnic je zagotovljena z rednim poročanjem in 
analitičnim preverjanjem poročil kot tudi s kontroliranjem na terenu. Letno je 
celovito pregledanih do 15 bank in hranilnic ter delno (pregledima so posamezna 15 celovitih in 20 delnih 
področja) do 20 bank in hranilnic. Ob tem da so celoviti pregledi bank in pregledov bank in hranilnic. 
hranilnic predvideni vsaki dve leti, so s hitrejšim zaznavanjem tveganj 
omogočeni pregledi posameznih področij v bankah in hranilnicah vsaj enkrat 
letno. Posebno področje pregleda je ocenjevanje tveganj na področju 
informacijske tehnologije. Vzpostavljeni so redni letni stiki z vodstvi bank in 
hranilnic, bodisi v okviru celovitega pregleda, bodisi s posebnimi sestanki Na 
slednjih se zlasti ocenjujejo poslovni rezultati, sedanji položaj banke in se 
seznanja s strategijo razvoja banke. Izmenjava mnenj in informacij med 
nadzorniki in vodstvom bank in hranilnic je potrebna tudi za pravočasno in 
ustrezno ravnanje ob morebitnih težavah v poslovanju banke ali hranilnice. 
Zagotovljeno je spremljanje izvajanja ukrepov za odpravo nepravilnosti, s čimer 
se ugotavlja, ali banka posluje v skladu z zahtevami Banke Slovenije, ter se 
lahko pravočasno ukrepa in preprečuje hujše posledice. 

Zagotovljeno je t.i. načelo štirih oči, kar pomeni, da so analitiki in kontrolorji Uporaba načela 
odgovorni za spremljanje posameznih bank in hranilnic, ki je odvisno od štirih oči v nadzoru, 
velikosti obsega poslovanja banke in hranilnice. 

Analitiki sodelujejo pri oceni rezultatov poslovanja bank in hranilnic, pri dajanju 
in spremembah dovoljenj za poslovanje, preizkušajo predloge novih sistemskih 
rešitev, svetujejo pri izvajanju standardov za varno in skrbno poslovanje, 
nadzirajo spoštovanje omejitev za vamo in skrbno poslovanje, skrbijo za 
nenehno spremljanje uspešnosti poslovanja na osnovi prejetih podatkov in 
informacij vsaj enkrat mesečno, če ugotovijo nepravilnosti v poslovanju, 
ukrepajo in spremljajo odpravljanje nepravilnosti, sodelujejo pri pripravah na 
kontrolo v bankah in hranilnicah in pri razgovorih z bankami in drugimi 
institucijami, pripravljajo razna gradiva za organe Banke Slovenije itd. O 
ugotovitvah, ki odstopajo od običajnega poslovanja v posamezni banki oziroma 
hranilnici, analitiki takoj obvestijo odgovorne kontrolorje, ti pa se lahko na 
njihovi osnovi odločijo tudi za neposredni pregled banke oziroma hranilnice. 

Tabela 16: Pregled izpostavljenosti bank po skupinah iD oblikovani popravki in rezervacije (v mio SIT) 

31.12.19% 31.12.1997 30.09.1998 
skupna popravki, skupna popravki, skupna popravki, 

izpostavljenost rezervacije izpostavljenost rezervacije izpostavljenost rezervacije 

A 1.776.331 158 2.067.463 1.325 2.446.781 683 
B 83.785 9.898 100.241 11.772 137.094 15.613 
C 47.365 14.926 53.040 17.386 56.363 16.644 
D 44.544 30.313 40.352 27.925 50.155 30.774 
E 32.558 32.592 32.885 32.877 40.996 41.002 
Skupaj 1.984.583 87.887 1293.981 91.285 2.731.389 104.716 

Vir. Banka Slovenije. 
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30 pregledov bank in 
hranilnic na terenu v letu 

1998 

Kontrola pripravljenosti 
informacijske tehnologije 

bank na leto 2000 

V letu 1998 so kontroloiji Banke Slovenije opravili 30 pregledov bank in 
hranilnic, ki so zajeli kontrolo celotnega poslovanja (14) ali posameznih področij 
(16). V bankah je bilo opravljenih 26 kontrol in v hranilnicah 4 (vse celovite). 
Kontrolorji Banke Slovenije so v letu 1998 prvič opravili kontrolo podružnice 
slovenske banke v tujini (Italija), dodatno pa je bil na željo Slovenske izvozne 
družbe d.d. Ljubljana v prvi polovici leta 1998 pregledan tudi del poslovanja te 
institucije s poudarkom na informacijski tehnologiji Sicer je bila pri kontroli 
informacijske tehnologije posvečena posebna pozornost kontroli pripravljenosti 
subjektov na leto 2000. 

Ker niso bili izpolnjeni pogoji poslovanja, je bil v drugi polovici leta 1998 
uveden tudi likvidacijski postopek najmanjše banke. 

Celovite kontrole v bankah in hranilnicah 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, 
upravljanje banke in delovanje službe notranje revizije, 
kontrolo področja informacijske tehnologije s poudarkom na pripravljenost 
na leto 2000 itd. 

Pri delnih pregledih je bil poudarek 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. 
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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 in 
• imeg'a SDR pri Mednarodnem denarnem skladu. 

Mednarodne denarne rezerve Banke Slovenije so se v letu 1998 povečale od 
3.315 na 3.639 milijonov ameriških dolarjev. Del deviznih rezerv (tuja gotovina, 
računi v tujini, tuji vrednostni papirji). 23 katera ima Banka Slovenije obveznosti 
do domačih sektorjev, na podlagi vpisanih blagajniških zapisov v tujem denarju 
ter deviznih računov bank in države pri Banki Slovenije, je v letu 1998 porasel 
od 1.779 na 1.878 milijonov ameriških dolarjev. Drugi del rezerv, lastna sredstva 
brez deviznih obveznosti, pa se je v letu 1998 povečal od 1.459 na 1.732 
milijonov ameriških dolarjev. Skupne terjatve Banke Slovenije do tujine 
obsegajo poleg uradnih deviznih rezerv in imetij pri MDS še nekatera druga 
imetja, kot je fiduciami račun v Luksemburgu. V letu 1998 so se imetja pri MDS 
zaradi sodelovanja Slovenije pri transakcijah MDS državam posojilojemalkam 
(Indonezija, Sierra Leone, Koreja) povečala od 17 milijonov ameriških dolarjev 
na 65 milijonov ameriških dolarjev. 

Svet Banke Slovenije četrtletno predpisuje osnovna pravila za oblikovanje 
portfelja deviznih rezerv Banke Slovenije, in sicer valutno strukturo, povprečno 
ročnost deviznih vlog in naložb v vrednostne papirje ter izbor bank (naložbe 
deviznih sredstev so dovoljene le v banke z najvišjimi dolgoročnimi bonitetnimi 
ocenami). V letu 1998 je Banka Slovenije v skladu s strategijo Sveta Banke 
Slovenije povečala delež naložb v vrednostne papirje, predvsem državne, in s 
tem ob izboljšani likvidnosti zmanjšala kreditno tveganje. 

3.639 mio USD 
mednarodnih rezerv 
Banke Slovenije 
konec leta 1998... 

... od tega 1.732 mio USD 
brez deviznih 
protiobveznosti. 

Večji delež naložb Banke 
Slovenije v vrednostne 
papirje 

Tabela 17: Mednarodne denarne rezerve in devizne rezerve bančnega sistema (v mio USD) 

BANKA SLOVENIJE BANKE SKUPAJ 
Mednarodne denarne rezerve 

Zlato Imetja Rez.pozicija 
SDR pri MDS 

Devizne Skupaj 
Droge 

terjatve 
do tujine 

Devizne DEVIZNE 
rezerve REZERVE 

31.12.1997 
31.01.1998 
28.02.1998 
31.03.1998 
30.04.1998 
31.05.1998 
30.06.1998 
31.07.1998 
31.08.1998 
30.09.1998 
31.10.1998 
30.11.1998 
31.12.1998 

0,1 
0,1 
0.1 
0.1 
0.1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
0,1 
o.l 
0.1 
0,1 

0,1 
0,5 
0.1 
0,1 
0.4 
0,1 
0.1 
0.3 
0.0 
0,0 
0,4 
0,2 
0.2 

17,4 
17.3 
17.4 
17.2 
17.3 
17,2 
17.1 
17.2 
39,7 
41.0 
42.1 
46.9 
65.4 

3.297,2 
3.243.6 
3.281.7 
3.268.8 
3.332,4 
4.037,2 
3.639,1 
3.550.7 
3.530,4 
3.780.8 
3.810,4 
3.684,4 
3.572.9 

3 JI 4,8 
3.261.5 
3.299.3 
3.286,2 
3.350.2 
4.054.6 
3.656.4 
3.568.3 
3.570,2 
3.821,9 
3.853,0 
3.731,6 
3.638,6 

413 
46.5 
46,7 
46,9 
47.1 
47,4 
46.4 
46.5 
46.5 
46.6 
46.7 
46,6 
47.2 

1.079,7 
1.035,6 
1.054,9 
1.004,0 
1.028,9 

928,1 
941,3 

1.024,0 
1.034.6 
1.107,3 
1.023,2 
1.120,9 
1.193.7 

4.394,5 
4.297.1 
4.354.2 
4.290.2 
4.379.1 
4.982,7 
4.597.7 
4.592.3 
4.604.8 
4.929.2 
4.876.2 
4.852,5 
4.832.3 

Vir: Banki Slovenije. 
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4.2. Posli za Republiko Slovenijo 

Plačilni promet s tujino 

Banka Slovenije na podlagi zakona opravlja plačilni promet s tujino in druge 
posle v tujem denaiju za Republiko Slovenijo. Banka Slovenije je v letu 1998 
opravila za 1.748 milijonov nemških mark nakazil v tujino, plačala za 25,9 
milijona mark obveznosti iz akreditivov in izplačala 12,1 milijona mark 
gotovine. Prilivov iz tujine je bilo za 1.457 milijonov nemških mark in vračil tuje 
gotovine za 2,6 milijona mark. Pri tem je bilo proračunskim porabnikom 
prodanih 307,5 milijona mark in od njih odkupljenih 137,2 milijona mark; 
razliko predstavljajo črpana sredstva posojil in donacij iz tujine. 

Država leta 1998 
odplačala 849 mio USD 

glavnic in obresti, 
od tega predčasno 

446 mio USD 

Republika Slovenija je lani izdala 500 milijonov ECUjev vredno evroobveznico, 
ki je bila prodana v maju. Poleg tega je Republika Slovenija najela aprila 
revolving kredit v višini 150 milijonov nemških mark, ki ga je uporabila kot 
kratkoročni premostitveni vir v skupni vrednosti 230 milijonov nemških mark. V 
novembru je na osnovi izdaje Schudschein obveznic Republika Slovenija prejela 
posojilo, vredno 174,5 milijona nemških mark. 

Republika Slovenija je v letu 1998 redno odplačevala svoje obveznosti. Plačila 
glavnic in obresti so znašala skupaj 849 milijonov dolarjev, od tega je bilo 446 
milijonov dolarjev predčasno odkupljenih obveznic, izdanih junija 1996. Priliv 
na fiduciami račun pri Dresdner Bank v Luksemburgu po osimski pogodbi je 
znašal 5,1 milijona dolarjev; stanje 31.12.98 pa je znašalo (brez obresti) 35,6 
milijona dolaijev. 

Posli z vrednotnicami in vrednostnimi papirji Republike Slovenije 

Banka Slovenije je za Republiko Slovenijo opravljala posle priprave izdaje, 
distribucije in hrambe vrednotnic ter tobačnih znamk. Delo temelji na pogodbah 
z Ministrstvom za finance. V letu 1998 izdani upravni in sodni kolki so bili 
vredni 3,4 milijarde tolarjev. Kolki so bili poslani enotam Agencije Republike 
Slovenije za plačilni promet za prodajo ali po odločitvah Ministrstva za finance 
brezplačno razdeljeni upravnim enotam občin. 

Strokovno in tehnično delo v zvezi s tobačnimi znamkami je zajemalo 
zagotavljanje potrebnih količin in ustrezne strukture tobačnih znamk v trezorju 
ter izdajo proizvajalcem oziroma uvoznikom tobačnih izdelkov. Skupno je bilo 
izdanih 211.180.000 različnih tobačnih znamk, zaščitenih pred ponarejanjem. 

Banka Slovenije je v letu 1998 opravljala tudi naloge v zvezi s prevzemom in 
obdelavo vnovčenih obveznic ter zapadlih kuponov. Skupno je bilo obdelanih in 
kontrolno preštetih 729.821 kuponov RS 01 in,45.191 kuponov RS 02. 

Opravljenih je bilo 3.195 blagajniških prejemkov in izdatkov tolarske gotovine 
in 14.845 vplačil ter izplačil tuje valute za pome stroške in druge potrebe 
državnih organov. 

4.3. Gotovinsko poslovanje 

Banka Slovenije je v letu 1998 skladno z zakonskimi pooblastili zagotavljala 
nemoteno oskrbo države s tolarskimi bankovci. S sortimim sistemom je bila 
postopno izenačena kvaliteta bankovcev v vseh slovenskih regijah ter so bili 
sprotno uničeni obrabljeni bankovci, ki so se vračali iz obtoka. 
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Konec leta 1998 je bilo v obtoku 94,3 milijona bankovcev v vrednosti 104,2 
milijarde tolaijev (slika 12; brez upoštevanja gotovine v bankah). Ta obseg 
predstavlja približno 47 bankovcev na prebivalca. Količina bankovcev v obtoku 
seje v primeijavi z letom 1997 povečala za 9,8 % in vrednost za 19,7 %. Znatno 
seje povečal gotovinski obtok bankovca za 10.000 tolaijev, katerega količina se 
je povečala za 34 %, in pri bankovcu za 200 tolaijev, katerega količina se je 
povečala za 50 %. 

Konec leta 1998 v obtoku 
104.2 mlrd SIT bankovcev. 

V začetku leta sta bila ponatisnjena bankovec po 200 tolaijev v obsegu 10 
milijonov in bankovec po 5.000 tolaijev v obsegu 4,5 milijonov primerkov. V 
obtoku je zagotovljena zadostna količina vseh apoenov, kar omogoča nemoteno 
poslovanje z gotovino. 

V števnici BS je bilo preštetih 51,7 milijona bankovcev, pri čemer jih je bilo 33,9 
milijona presortiranih. Za zagotovitev primerne kvalitete bankovcev v obtoku so 
morali biti izločeni in uničeni bankovci, ki zaradi obrabe in poškodb niso 
dosegali zahtevane kvalitete. V letu 1998 je bilo uničenih 30,6 milijona 
bankovcev, od tega bankovcev po 5.000 tolaijev 4,1 milijona, bankovcev po 
1.000 tolaijev 10,5 milijona, bankovcev po 100 tolaijev 4,8 milijona ter 11,2 
milijona bankovcev drugih vrednosti. Poleg tega je bila pred turistično sezono v 
nekaterih organizacijskih enotah Agencije Republike Slovenije za plačilni 
promet gotovina na zalogi zamenjana z gotovino ustreznejše kvalitete. 

Leta 1998 uničenih 30,6 
milijona bankovcev. 

Organizacijske enote Agencije RS za plačilni promet imajo trimesečno določen 
blagajniški maksimum, njihovo poslovanje pa se preveija mesečno. Lani so vse 
enote spoštovale odobrene blagajniške maksimume in pri poslovanju z gotovino 
ni bilo odkrite nobene nepravilnosti. 

V letu 1998 je bilo izročenih v obtok 30,5 milijona kovancev v nominalnih 
vrednostih po 5, 2 in 1 tolar. Skupno s kovanci, izročenimi v obtok od leta 1993, 
je bilo konec leta v obtoku 263 milijonov kovancev oziroma povprečno 131 
kovancev na prebivalca. Skupni obseg kovancev v obtoku se je lani v primeijavi 

Konec leta v obtoku 263 
milijonov kovancev. 

Slika 12: Količinska in vrednostna struktura bankovcev v obtoku (konec leta 1997 in 1998 v %) 
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Konec leta 1998 
v obtoku za 

551 mio SIT kovancev. 

Odkritih 11.960 
ponarejenih tujih 

bankovcev. 

Vse hitrejša rast obsega 
tolarskih ponaredkov 

z letom prej povečal za ca. 13 %, kar predstavlja 15 kovancev več na prebivalca. 
Kovanci v obtoku so bili ob koncu leta 1998 vredni 551 milijonov tolarjev. 

Lani je bilo prodanih 2.978 numizmatiko zanimivih spominskih kovancev, od 
tega 1.054 zlatnikov in 1.924 srebrnikov. Pripravljeni so bili tudi trije osnutki 
spominskih kovancev za obeležitev izbranih zgodovinskih dogodkov. Dva 
predloga za določitev glavnih znamenj kovancev sta bila poslana Ministrstvu za 
finance, vendar kovanci zaradi neurejenega financiranja niso bili izdani. 

V Banki Slovenije je bilo v letu 1998 pregledanih 12.661 kosov ponaredkov, 
odkritih in zaseženih na območju Republike Slovenije. Najpogostejši so 
ponaredki tujih valut (11.960 primerkov), predvsem italijanskih lir (121 % več 
kakor v preteklem letu), nemških mark (98 % več kakor v lem 1997) in 
ameriških dolaijev (333 % več kakor v lem poprej). 

Lani se je povečalo tudi število poskusov vnovčevanja tolarskih ponaredkov, v 
obliki barvnih reprodukcij originalnih bankovcev. Skupna vTednost zaseženih 
ponaredkov slovenskih bankovcev je 5.873.510,00 tolarjev, kar v primerjavi s 
celotnim obsegom gotovine v obtoku ne predstavlja pomembnejše vrednosti. 
Ministrstvo za notranje zadeve je poslalo na pregled 535 ponarejenih bankovcev 
po 10.000 tolaijev, 93 ponarejenih bankovcev po 5.000 tolarjev, 56 ponarejenih 
bankovcev po 1.000 tolarjev in 17 ponarejeni bankovcev drugih apoenov. V 
primerjavi s preteklim obdobjem se je število ponaredkov po 10.000 tolarjev 
povečalo za 218 %, ponaredkov po 5.000 tolaijev za 29 % in število ponaredkov 
po 1.000 tolarjev za 229 %. 

Manipulativno delo ob izdaji blagajniških zapisov Banke Slovenije zajema 
hrambo, razdeljevanje in ponovni prevzem vnovčenih blagajniških zapisov. 
Skupno je bilo ob izdaji obdelanih 98.526 blagajniških zapisov Banke Slovenije 
z nakupnim bonom ter 179.501 kuponov in 131.995 talonov ob vnovčenju. 
Obdelava zajema tudi še blagajniške zapise Banke Slovenije«- dvojčke, ob izdaji 
17.876 primerkov ter 30.496 delov ob vnovčenju. 

Slika 13: Apoenska struktura vrednosti odkritih tolarskih ponaredkov (1995-1998) 
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4.4. Reforma plačilnih sistemov 

V letu 1998 se je nadaljevala reforma plačilnih sistemov, v kateri sodelujejo 
poleg Banke Slovenije, ki reformo vodi, še Ministrstvo za finance, Agencija 
Republike Slovenije za plačilni promet, banke, Združenje bank Slovenije in 
Statistični urad Republike Slovenije. Že v letu 1997 je bila s prenosom računov 
obvezne rezerve bank, hranilnic in hranilno kreditnih služb uresničena prva faza 
reforme, letos pa ji je sledila druga faza. 

Druga faza reforme je bila izvršena 6. aprila 1998 s prenosom žiro računov 28 
bank in 1 hranilnice iz Agencije za plačilni promet v Banko Slovenije - s čimer 
so to postali poravnalni računi - ter s prenosom sredstev preostalih hranilnic in 
hranilno kreditnih služb na transakcijske račune v bankah. S prenosom sredstev 
iz Agencije za plačilni promet so postali t.i. računi 620 (bank) in 625 (hranilnic 
in hranilno kreditnih služb) zgolj pozicije, na katerih se sredstva zadržujejo le v 
dnevnem času za potrebe poslovanja s komitenti, medtem ko se zvečer vsa 
sredstva vključujejo nazaj na poravnalne oz. transakcijske račune. Hkrati s 
prenosom žiro računov je bilo vzpostavljeno tudi delovanje sistema bruto 
poravnave v realnem času (BPRČ). 

S prenosom računov in v skladu s Sklepom o vzpostavitvi sistema bruto 
poravnave v realnem Času je bilo opravljanje čistega medbančnega plačilnega 
prometa preneseno na Banko Slovenije. Banke, hranilnice in hranilno-krcditne 
službe pa so postale neposredne ali posredne udeleženke sistema BPRČ. 

Do konca leta se je število aktivnih bank v sistemu zmanjšalo na 24, naknadno 
pa so odprle poravnalne račune pri Banki Slovenije še tri hranilnice. Od začetka 
ima poravnalni račun odprt tudi Banka Slovenije, poleg tega pa je odprt Še 
»klirinški« račun Agencije za plačilni promet s posebnim statusom, ki povezuje 
obstoječi plačilni promet v Agenciji za plačilni promet s sistemom BPRČ v 
Banki Slovenije. Za zagotovitev delovanja sistema je sprejela Banka Slovenije 

Slika 14: Mesečno število poravnanih transakcij v sistemu BPRČ v letu 1998 
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Pravila delovanja sistema BPRČ in opredelila postopke ravnanja v izjemnih 
okoliščinah, to je v primeru motenj v delovanju sistema v Banki Slovenije, pri 
neposrednih udeleženkah sistema BPRČ ali pri zastojih v obdelavi plačilnih 
nalogov. 

Oktobra vzpostavljen še 
sistem plačil majhnih 

vrednosti - žiro kliring. 

Decembra združeni računi 
obveznih rezerv in 
poravnalni računi. 

BPRČ in žiro kliring kot 
osnovna vsebinska in 

tehnična infrastruktura 
plačilnega prometa. 

Sledil bo prenos računov 
pravnih oseb v banke. 

Sistem je bil v letu 1998 na razpolago za poravnavo 189 dni, kar predstavlja 
99,76 % predvidene razpoložljivosti. V tem času je bilo poravnanih 224.270 
transakcij v skupni vrednosti 15.216,80 milijard tolaijev. V dnevnem povprečju 
predstavlja to 1.187 transakcij, njihova-povprečna vrednost je dosegla 67,85 
milijonov tolarjev. 

22. oktobra je bil na podlagi Sklepa o vzpostavitvi sistema žiro kliring a 
vzpostavljen sistem plačil majhnih vrednosti Žiro kliring, ki deluje na 
multilateralni neto osnovi. Sistem omogoča izvajanje plačilnega prometa na 
podlagi sprejema in obdelave paketov kreditnih nalogov majhnih vrednosti. 
Sedanja zgornja meja majhne vrednosti znaša 3 milijone tolaijev. Na podlagi 
obdelanih nalogov in izračuna neto obveznosti oziroma teijatev se poravnava 
kliringa izvrši prek sistema BPRČ, Banka Slovenije pa ima v sistemu vlogo 
klirinškega in poravnalnega agenta. V sistem so bile doslej vključene transakcije 
v breme in dobro fizičnih oseb in bank. Prednost uvedbe žiro kliringa je 
predvsem v zmanjševanju stroškov opravljanja plačilnega prometa in v spodbudi 
udeleženkam, da preidejo na elektronski zajem podatkov že pri njihovem izviru. 

V žiro kliringu je bilo v 50 dneh delovanja obdelanih 171.527 kreditnih nalogov, 
povprečno vrednih 99.169 tolaijev. Vsi nalogi so znašali skupno 17,01 milijarde 
tolaijev, neto poravnava prek BPRČ pa je dosegla 4,18 milijarde tolaijev 
oziroma 24,59 %. Hkrati s povečevanjem števila nalogov v kasneje postavljenem 
sistemu žiro kliring se zmanjšuje število transakcij v sistemu BPRČ. Kljub temu 
pa je bilo decembra v BPRČ še vedno več kot 66 % transakcij nižje vrednosti od 
veljavnega mejnega zneska majhnih transakcij. 

Vzporedno s pripravami na vzpostavitev delovanja sistemov BPRČ in žiro 
kliring je potekala in še potekajo dejavnosti, nujno potrebne za uspešno izvedbo 
te in nadaljnjih faz reforme. To delo je bilo glede na vsebino razdeljeno 
posameznim delovnim skupinam za BPRČ, žiro kliring, vodenje računov, 
standarde, integralni sistem plačil malih vrednosti, račun države, S.V/.l.F.T., 
statistiko in gotovinsko poslovanje. 

1. decembra je prišlo do združitve sredstev obvezne rezerve neposrednih 
udeleženk BPRČ z njihovimi poravnalnimi računi, Banka Slovenije pa še naprej 
vodi račune obvezne rezerve za posredne udeleženke BPRČ, ki nimajo odprtega 
poravnalnega računa. 

Ob uvedbi sistema BPRČ je bila udeleženkam omogočena prekoračitev stanj na 
pozicijah pri APP v obsegu četrtine njihovih obveznih rezerv. S tem so bili 
omogočeni jutranji dvigi gotovine v Agenciji za plačilni promet za potrebe 
poslovanja s komitenti. Ker so udeleženke kasneje ponujeno možnost izkoriščale 
tudi zunaj predvidenega časovnega okvira in za druge namene, jim je bila 2. 
decembra ta možnost ukinjena. 

Z uvedbo sistemov BPRČ in žiro kliring je bila postavljena osnovna vsebinska in 
tehnična infrastruktura reformiranih plačilnih sistemov. Nadaljnji koraki reforme 
so usmerjeni v migracijo računov pravnih oseb iz Agencije za plačilni promet v 
bančno okolje. Temu je namenjeno pilotsko usposabljanje bank za prevzem in 
vodenje računov pravnih oseb in izdelava centralnega registra, vzpostavitev 
integralnega sistema plačil majhnih vrednosti, ki bo organizacijsko in 
formalnopravno povezal obstoječe sisteme takšnih plačil. V okvir reforme 
plačilnih sistemov pa sodijo tudi prizadevanja za reformo oskrbe z gotovino. 
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Reforma oskrbe z gotovino 

V skladu z Dogovorom o oskrbovanju območja Republike Slovenije s tolarsko Iz Agencije za plačilni 
gotovino, oskrbuje Banka Slovenije območje Republike Slovenije z gotovino promet bo prenesena tudi 
prek enot APP. Toda z reformo plačilnih sistemov bo tudi oskrba z gotovino oskrba z gotovino 
prenesena na banke, zato potekajo priprave za izvedbo tega prenosa. 

Svet Banke Slovenije je sprejel Idejni koncept distribucije gotovine. S tem je bila 
sprejeta odločitev, da bo v skladu z reformo plačilnih sistemov v Sloveniji Banka Predvideni pogodbeni 
Slovenije oskrbovala banke z gotovino prek sistema pogodbenih depojev pri depoji za distribucijo 
izbranih poslovnih bankah Na osnovi sprejetega idejnega koncepta so bile bankovcev pri bankah... 
izdelane pogodbe in navodila za delovanje depotnih bank. 

Svet Banke Slovenije je sprejel tudi Idejni koncept distribucije kovancev in ... distribucija kovancev pa 
ustrezna navodila za poslovanje s kovanci. Zaradi racionalnosti se bo oskrba s bo potekala z enega mesta, 
kovanci izvajala z enega mesta in ločeno od oskrbe z bankovci. Sistem depojev 
bo tako namenjen izključno izvedbi oskrbe z bankovci 

Za pripravo modela prenosa gotovinskega poslovanja prek poslovnih bank je 
Svet Banke Slovenije sprejel operativni program prevzema vplačil gotovine od 
pravnih oseb v vzorčno skupino bank, ki je bila kasneje razširjena na vse 
zainteresirane banke v Sloveniji. K predložitvi ponudb za depozitarja v depoju 
bankovcev Banke Slovenije so bile povabljene vse banke. Prispele ponudbe so 
bile obdelane in ocenjene v skladu s sprejetimi merili, pripravljen pa je bil 
predlog za izbiro depozitarjev po posameznih regijah. 

4.5. Statistični sistem 

V skladu z nacionalnim programom statističnih raziskovanj 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 na spletnih straneh Banke Slovenije, v slovenskem in 
angleSkem jeziku. Podatki o neposrednih naložbah, ki jih zbira Banka Slovenije, 
so objavljeni v lemi statistični publikaciji Neposredne naložbe. Tretja Številka te 
publikacije bo predvidoma izšla v prvi polovici leta 1999. V lanskem letu je 
pričela četrtletno izhajati tudi publikacija Finančni trgi, ki zajema statistični 
pregled domačega finančnega trga. 

.Banka Slovenije tudi neposredno posreduje podatke raznim domačim in tujim 
uporabnikom, med njimi predvsem Eurostatu in Mednarodnemu denarnemu 
skladu. 

Banka Slovenije sodeluje s Statističnim uradom, Ministrstvom za finance in 
Uradom za makroekonomske analize in razvoj, v projektu Mednarodnega 
denarnega sklada Uvajanje posebnih standardov objavljanja statističnih podatkov 
(Dissemination Standards Bulletin Board). Po prehodnem obdobju, ki se je 
končalo z 31. decembrom 1998, se zahteva od vseh članic strogo spoStovanje 
predpisanih standardov objave podatkov. Banka Slovenije kot nacionalni 
koordinator objavlja zahtevane podatke za Slovenijo na spletnih straneh. 
Osnovna stran slovenskih ekonomskih in finančnih podatkov za Slovenijo je na 
voljo na naslovu http://wvrw.bsi.si/imf/. Poleg objavljanja na osnovni strani 
podatkov skrbi Banka Slovenije za objavljanje ažurnih podatkov, ki dopolnjujejo 
časovni zamik objavljanja med mesečnimi izdajami Biltena Banke Slovenije. 
Ekonomski in finančni podatki se objavljajo v skladu s koledaijem objav, 
objavljenim za tri mesece vnaprej. 

Vzpostavljena spletna stran 
z osnovnimi slovenskimi 
ekonomskimi in finančnimi 
podatki v skladu s 
standardi jMDS 
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V letu 1998 je 30 bank poročalo Banki Slovenije za potrebe denarne in plačilno 
bilančne statistike. Poleg tega je o poslih s tujino (stanju in prometu s 
povezanimi podjetji) poročalo še 2600 podjetij, o kratkoročnem komercialnem 
kreditiranju še 4000 podjetij in nadaljnjih 1000 podjetij o prometu in stanjih na 
računih v tujini. 

Sodelovanje Banke 
Slovenije s centralnimi 

bankami in drugimi 
institucijami razvitih... 

... in tranzicijskih držav. 

Aktivna udeležba v 
pristopnem procesu 

Slovenije za članstvo 
vEU... 

...in pri prizadevanjih za 
nasledstvo centralne banke 

SFR Jugoslavije. 

Slovenija kot prva 
tranzicijska država 

sodelovala pri dodelitvi 
posojil v »Operational 

Budget« MDS. 

Slovenija soglašala tudi z 
novo enkratno dodelitvijo 

SDR... 

... in s povečanjem članske 
kvote v enajstem pregledu 

kvot pri MDS. 

4.6. Mednarodno sodelovanje 

Banka Slovenije redno sodeluje s centralnimi bankami, članicami Banke za 
mednarodne poravnave (BIS), z drugimi centralnimi bankami in mednarodnimi 
finančnimi institucijami Guverner Banke Slovenije se mesečno udeležuje 
sestankov guveraeijev centralnih bank, članic B1S v Baslu. Tudi v letu 1998 je 
obiskalo slovensko centralno banko več predstavnikov tujih centralnih bank, 
medtem ko so nekatere centralne banke omogočile krajše študijske obiske 
predstavnikom Banke Slovenije. Predstavniki Banke Slovenije so se tudi lani 
udeležili specializiranih seminarjev, mednarodnih konferenc in okroglih miz, ki 
so jih organizirale tuje centralne banke, mednarodne institucije in regionalna 
združenja. Takšno sodelovanje je koristno tudi za to, da mednarodni finančni trgi 
in tuji investitoiji bolje razumejo slovenska tranzicijska in reformna 
prizadevanja. 

Poleg tega Banka Slovenije posreduje svoje informacije, znanje in izkušnje 
centralnim bankam drugih tranzicijskih držav in kandidatk za članstvo v EU. 
Predstavniki Banke Slovenije so se udeležili raznih regionalnih konferenc in 
forumov. Letos bo Banka Slovenije gostila konferenco regionalne skupine 
bančnih nadzornikov. 

Aprila 1998 je bil sprožen pristopni proces enajstih kandidatk za članstvo v 
Evropski uniji. Evropska komisija je začela bilateralna pogajanja s šestimi 
državami, med drugim tudi s Slovenijo. Banka Slovenije je aktivno sodelovala 
pri pripravi pregleda usklajenosti zakonodaje in pri oblikovanju pogajalskih 
izhodišč na področju finančnih storitev, pretoka kapitala ter ekonomske in 
denarne unije. Vključevala se je tudi v pripravo nekaterih spremljajočih 
dokumentov ter sodelovala v delovnih telesih in delegacijah. 

Banka Slovenije si je še naprej prizadevala tudi za dokončno rešitev nasledstva 
in razdelitve premoženja in delnic bivše centralne banke SFR Jugoslavije v 
Banki za mednarodne poravnave. Prav tako je Banka Slovenije še naprej 
sodelovala v pogajanjih o nasledstvu SFR Jugoslavije skladno z daytonskim 
sporazumom. 

Slovenija je bila kot prva tranzicijska država vključena v seznam držav, katerih 
valute uporablja Mednarodni denarni sklad (MDS) za dodelitev posojil svojim 
članicam (v okviru t.L Operational budget). Sodelovala je z zneskom 33,6 
milijona SDR 

Slovenija je dala tudi soglasje k predlagani četrti spremembi statuta MDS, ki se 
nanaša na novo enkratno dodelitev SDR (posebnih pravic črpanja). Ko bo 
sprememba statuta stopila v veljavo, bo Sloveniji dodeljenih dodatnih 18,7 
milijona SDR. 

Slovenija je soglašala tudi s predlaganim povečanjem kvot članic MDS v okviru 
resolucije št. 53-2 oz. enajstega pregleda kvot. Ko bo povečanje stopilo v 
veljavo, se bo kvota Slovenije povečala iz 150,5 milijona SDR (stanje 
31.12.1998, od tega rezervna tranša 46,5 milijona SDR) na 231,7 milijona SDR, 
in bo njen delež porasel iz 0,103 % na 0,109 % glasov vseh članic. 
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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 primemo ukrepanje za zaščito sredstev 
Banke. 
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Poročilo pooblaščenega revizorja 

Svetu Banke Slovenije 

Revidirali smo bilanco stanja Banke Slovenije ("Banka") z dne 31.12.1998 in 
31.12.1997 in z njo povezana izkaz uspeha in izkaz finaninih tokov, prikazana 
na straneh 4 do 18 ("računovodski izkazi"). Za navedena računovodska izkaza je 
odgovoren Svet Banke Slovenije. Naša odgovornost je, da izrazimo mnenje o 
navedenih računovodskih izkazih. 

Revidirali smo v skladu z mednarodnimi revizijskimi standardi, ki jih je sprejel 
International Federation of Accountants. Po teh standardih smo bili dolini 
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. 

Po našem mnenju računovodski izkazi v vseh pogledih podajajo resnično in 
pošteno sliko finančnega stanja Banke na dan 31.12.1998 in 31.12.1997 in izidov 
njenega poslovanja ter finančnih tokov v letu, ki se je končalo z navedenim 
datumom, v skladu z mednarodnimi računovodskimi standardi in slovensko 
zakonodajo. 

Priče NVaterhouse AG 
A. Schfinenberger K. Morscher 
Pooblaščena revizoija 

Zurich, 30. marca 1999 
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Izkaz uspeha 

za obdobje od 1. januarja do 31. decembra (v tisočih tolaijev) 

Pojasnila 199« 1997 

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/ kritje primanjkljaja: 
Prenos/ črpanje rezerv za tečajne razlike 
Finančni izid po kritju/ razporeditvi tečajnih razlik 
Prenos/ črpanje sploSnih rezerv 
Skupno črpanje rezerv 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 
Skupna razdelitev/ kritje primanjkljaja 

29.188.477 
-4.753.204 
24.435.273 
24.701.239 

-265.966 
1.298.867 
1.032.900 
3.209.483 

312.459 
-2.489.042 

-4.753.204 
2.264.162 
1.456.669 

-3.296.535 
807.493 

-2.489.042 

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 

16.797.269 
-1.935.130 
-1.935.130 
14.862.139 

14.862.139 

Bilanca stanja 

na dan 31. decembra (v tisočih tolaijev) 

Pojasnila 1998 1997 

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 

614.040.090 
2371.916 

616.412.006 

461063.001 
104.667.380 

807.493 
567.537.875 
48.874.131 

616.412.006 

593.440.585 
2.071.656 

595.512.242 

457.733.748 
85.652.534 

543.386.282 
52.125.959 

595.512.242 
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Izkaz finančnih tokov 

za obdobje od 1. januarja do 31. decembra 1998 (v tisočih tolarjev) 

Pojasnila 1998 1997 

Finančni tokovi iz poslovanja 
Prejete obresti 
Plačane obresti 
Drugo 
Neto finančni tokovi iz poslovanja 13 

28.824.135 
-24.549.041 

-2.099.338 
2.175.756 

16.284.942 
-18.415.650 

-3.234.318 
-2.130.708 

Finančni tokovi iz investiranja 
Odlivi 
Povečanje naložb v tujini 
Osnovna sredstva 
Drugo 
Neto finančni tokovi iz investiranja 

Finančni tokovi iz financiranja 
Gotovina 
Blagajniški zapisi, neto 
Drugo, neto 

Neto finančni tokovi iz financiranja 

-21.435.755 
-18.078.989 

-621.801 
-2.734.964 

-21.435.755 

-195.779.958 
-200.162.610 

-581.501 
4.964.153 

-195.779.958 

14 
19.094.420 
-6.231.496 
-5.504370 
7.358.554 

13.715.657 
170.231.887 

15.427.471 
199.375.014 

Učinki spremembe deviznih tečajev 
Skupen.neto finančni tok 

Stanje denarnih sredstev 01.01. 
Stanje denarnih sredstev 31.12. 
Sprememba denarnih sredstev 

-428.180 
-12329.625 

-1.828.847 
-364.499 

15 
-62.011.438 
-74.341.064 
-12J29.625 

-61.646.939 
-62.011.438 

-364.499 

Pojasnila na straneh 63 do 74 so sestavni del računovodskih izkazov. 

Računovodske izkaze je dne 30. marca 1999 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. 
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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. Republika Slovenija jamči za obveznosti 
Banke. Njeno delovanje nadzira Državni zbor. Banka je odgovorna za stabilnost 
domače valute in za likvidnost bančnega 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. 

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 regulatorske funkcije teT 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 papiije so del njenega upravljanja z med- 
narodnimi 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 so vključeni v servisirane obveznosti, so amortizirani prek 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. 

april 1999 95 poročevalec, št. 26 



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 življenjske dobe po naslednjih letnih odstotnih 
stopnjah: 

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. 

V skladu z Zakonom o Banki Slovenije se neto pozitivne tečajne razlike 
prenašajo v rezerve za tečajne razlike. Rezerve za tečajne razlike se lahko 
porabijo le za kritje nepokritih realiziranih negativnih tečajnih razlik. 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. 

Obdavčitev 

Banka ni zavezana plačilu davka na dobiček v Sloveniji. 

Finančni tokovi 

Denarna sredstva obsegajo denar v blagajni in vpogledne vloge. 

Finančni tokovi iz investiranja zaobjemajo spremembe v portfeljih Banke, ki 
izhajajo iz izvajanja funkcij centralne banke. Vanje se vključujejo spremembe na 
računu posebnih pravic črpanja (SDR) in izdatki za osnovna sredstva. Finančni 
tokovi iz financiranja se nanašajo na izdajanje bankovcev, izdajanje blagajniških 
zapisov Banke Slovenije in na spremembe pri vlogah proračuna Republike 
Slovenije. Poslovne dejavnosti vključujejo prihodkovni in odhodkovni finančni 
tok, ki ni vključen med finančne tokove iz investiranja ali iz financiranja. 

Prejemki in izdatki v portfeljih so predstavljeni v čistih zneskih po medsebojnem 
pobotanju. 

Stavbe 
Računalniška oprema 
Ostala oprema 

U -1,8 % 
20-33 % 
10-25% 

Rezerve 
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Spremembe v računovodskih usmeritvah 

Glede na predhodno leto ni bilo v računovodskih usmeritvah nobenih sprememb 

4 Prihodki od finančnih sredstev 

1998" 
tisoč SIT 

1997 
tisoč SIT 

Prihodki od sredstev v tuji valuti 
Obresti od vpoglednih in vezanih vlog 
Neto prihodki od tržnih vrednostnih papitjev 
Obresti od vlog pri MDS 
Neto tečajne razlike 
Skupaj 

Prihodki od sredstev v tolarjih 
Obresti od posojil bankam 
Obresti od posojil Republiki Sloveniji 
Skupaj 

Skupaj prihodki od fliiančnih sredstev 

14.220.406 
13.075.654 

97361 
-4.753.204 
22.640.216 

1.795.057 

1.795.057 

24.435.273 

13.406.427 
4.199.909 

38.792 
16.797.269 
34.442.396 

1.829.888 
259 

1.830.147 

36.272.543 

Neto prihodke od tržnih vrednostnih papitjev sestavljajo: 

1998 
tisoč SIT 

Obrestni prihodki 
Neto prihodek (odhodek) pri prodaji vrednostnih papijjev 
Odhodki vrednotenja 
Neto prihodki od tržnih vrednostnih papirjev 

1997 
tisoč SIT 

13.438.635 
1.502.599 
1.865.580 

13.075.654 

5.696.788 
-209.976 

1.286.903 
4.199.909 

Odhodki od servisiranih obveznosti 

1998 
tisoč SIT 

1997 
tisoč SIT 

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 

398.810 
13.027.670 
13.426.480 

352.156 
100.722 

10.821.881 
11.274.759 

481.289 
11.132.978 
11.614.267 

253.206 
322.768 

5.536.364 
6.112.338 

Skupni odhodki od servisiranih obveznosti 24.701.239 17.726.605 

poročevalec, št. 26 



6 Ostali prihodki 

1998 
tisoč SIT 

1997 
tisoč srr 

Provizije 
Ostalo 

1.053.882 
244.984 

191.544 
189.671 

Skupaj 1.298.867 381.214 

Stroški poslovanja 

1998 
tisoč SIT 

1997 
tisoč SIT 

Stroški dela 
Provizije za bančne storitve 
Materialni stroški 
Stroški tiskanja denaija 
Ostalo 

1.697.726 
286.227 

1.052.596 
69.662 

103.272 

1.575.259 
676.430 
931.008 

56.062 
107.994 

Skupaj 3.209.483 3.346.753 

8 Finančna sredstva 

1998 
Obdobja sprememb obrestnih mer 

Do 3 mesece 3 do 12 mesecev Nad 1 leto Skupaj 

1997 

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 

254.419.937 
79322.505 

10-582.039 
2.953.389 

347.477.870 

6.124.696 
93.573.355 

1.007.821 

1.876.809 
102.582.681 

141.563.750 
1 

5.773.576 

3.518.126 
150.855.452 

260.544.633 
314.659.610 

6.781.396 
10.582.039 

8.348.325 
600.916.003 

374.859.599 
182.213.240 

6.482.555 
2.951.443 
7.773.160 

574.279.997 

Finančna sredstva v tolarjih 
Terjatev do Sklada Republike 
Slovenije za sukcesijo 
Posojila bankam 
Obračunane obresti in ostalo 
Skupaj 

3.868.937 
113.188 

3.982.125 

107.744 
20.879 

128.623 

8.649.807 
174.412 
189.119 

9.013.338 

8.649.807 
4.151.094 

323.187 
13.124.087 

8.649.807 
10.140.444 

370.337 
19.160.588 

Celotna finančna sredstva 351.459.995 102.711.304 159.868.790 614.040.090 593.440.585 
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Povprečne efektivne obrestne mere na finančna sredstva: 

 1998   1997 
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 4,02 , 3,09 - 4,00 3.84 
Tržni vrednostni papiiji 3,75 4,64 4,90 4,53 4,41 
Terjatve do proračuna 
Republike Slovenije - 
Mednarodni denarni sklad 2^>8 - - 2,98 1,53 
Finančna sredstva v tolarjih 
Teijatev do Sklada Republike 
Slovenije za sukcesijo - 
Posojila bankam 7,97 8,70 8,00 7,99 14,07 

Vloge pri bankah in posojila bankam so izkazani v višini glavnice, zmanjšane za 
popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev (1998: 891 mio tolarjev; 1997: 
579 mio tolarjev). Obresti so plačljive ob zapadlosti. 

Tržna vrednost tržnih vrednostnih papirjev znaša 316.973 mio tolarjev (1997: 
182.319 mio tolarjev) in je za 2.313 mio tolarjev (1997: 106 mio tolarjev) večja 
od knjižne vrednosti. Pri tržnih vrednostnih papirjih se obresti večinoma 
izplačujejo polletno. 

Knjižno vrednost sredstev pri Mednarodnem denarnem skladu izkazujejo 
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, bistveno ne razlikuje od knjižne vrednosti. 

Prikazane obrestne mere predstavljajo povprečne obrestne mere na koncu 
obračunskega obdobja. 
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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 1998 sledeče: 

SIT DEM USD Ostalo Skupaj 
% % % % % 

Državno tveganje 1,45 24,79 17,40 10,16 53,80 
Domače banke 0,69 ... o,69 
Tuje banke - 32,91 5,97 6,63 45,51 

31. december 1998 2,14 57,70 23,37 16,79 100,00 

31. december 1997 4,66 63,20 23,89 8,25 100,00 

Finančna sredstva na dan 31. decembra 1998, analizirana v valutah, bodo 
dospela v naslednjih obdobjih (v tisoč SIT): 

SIT DEM USD Ostalo Skupaj 
Do 1 meseca 
1 do 3 mesece 
3 do 12 mesecev 
1 leto in več 

3.790.008 
192.118 
128.623 

9.013.339 

127383.954 
117346.862 
56.125.731 
53344.051 

38.161.792 
8345.842 

29.987.043 
67.130.139 

33.619.655 
11.975.637 
16.469.907 
41.025389 

203.155.409 
137.760.459 
102.711305 
170.412.918 

31. december 1998 

31. december 1997 

13.124.087 

27.656.839 

354300398 

375.048.073 

143.524.816 

141.781.780 

103.090.589 

48.953.894 

614.040.090 

593.440.585 

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 1998 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, Repub- 
liko 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. 
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9 Osnovna sredstva 

Zemjiiia in 
zgradbe 
tisoč SIT 

Računalniki in 
oprema 

tisoč SIT 

Skupaj 

tisoč SIT 

Nabavna ali ocenjena vrednost: 
1. januar 1997 
Nabave 
Prodaje 
1. januar 1998 
Nabave 
Prodaje 
31. december 1998 

Amortizacija 
1. januar 1997 
Prodaje 
Strošek amortizacije 
1. januar 1998 
Prodaje 
Strošek amortizacije 
31. december 1998 

1.608.763 
204.386 
-26367 

1.786.782 
159.998 

0 
1.946.780 

516.647 
-8.973 
14.011 

521.685 
0 

15.904 
537.589 

1.154.892 
469.536 
-21.605 

1.602.823 
493.282 
-92 J11 

2.003.594 

589.615 
-20.291 
226.939 
796.263 
-91.464 
336.071 

1.040.870 

2.763.655 
673.922 
-47.972 

3.3S9.605 
653.280 
-92.511 

3.950374 

1.106.262 
-29.263 
240.950 

1.317.949 
-91.464 
351.975 

1.578.459 

Neodpisana vrednost: 
31. december 1998 
31. december 1997 

1.409.191 
1.265.097 

962.724 
806.560 

2371.916 
2.071.656 

V stanje zemljišč in zgradb na dan 31. decembra 1998 in 1997 so vključene tudi 
naložbe v nepremičnine v Republiki Avstriji v višini 500 milijonov tolaijev. Ta 
imetja so vrednotena na osnovi ocene nepremičninske agencije, izdelane v letu 
1995, in ki jo je sprejel Svet Banke Slovenije. Osnova za vrednotenje so metoda 
pričakovanih dohodkov od najemnin in tekoče cene nepremičnin v soseskah 
stavb. 
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10 Servisirane obveznosti 

1998 
Obdobja sprememb obrestnih mer 

1997 

Do 3 mesece 3 do 12 mesecev Nad 1 leto Skupaj 
v tisočih SIT 

Skupaj 

Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne vioge 
Dodeljeni SDR-i 
Mednarodni denarni sklad in 
druge MFO 
Blagajniški zapisi Banke 
Obračunane obresti in ostalo 
Skupaj 

16.355.582 
5.772.178 

231.998.860 
23.201 

254.149.821 

52.866.255 
5.511 

52.871.766 

58.551 

58.551 

16355.582 
5.772.178 

58.551 
284.865.115 

28.712 
307.080.137 

12.693.522 
5.804.986 

39.978 
291.862.902 

40.256 
310.441.644 

Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 66.515.431 
Blagajniški zapisi Banke 45.437.035 
Vloge proračuna Republike 
Slovenije 2.316.795 
Obračunane obresti in ostalo 1.488.264 
Skupaj 115.757.525 

34.467.279 

500.222 
34.967.501 

4.257.837 
4.257.837 

66.515.431 
79.904.314 

2316.795 
6.246323 

154.982.864 

57.258.570 
75.674.220 

11.278.732 
3.080-583 

147.292.104 

Celotne servisirane obveznosti 369.907346 87.839.267 4316388 462.063.001 457.733.748 

Povprečne efektivne obrestne mere na servisirane obveznosti: 

1998 
Obdobja spremtmb obrestnih mer 

Do 3 mesece 3 do 12 mesecev Nad 1 leto Skupaj 
% 

1997 

Skupaj 

Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne vloge 
Dodeljeni SDR-i 
Mednarodni denarni sklad in 
druge MFO 
Blagajniški zapisi Banke 

4,02 

3,81 3,91 

4,02 

3,83 

4,80 

4,45 

Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 
Blagajniški zapisi Banke 
Vloge proračuna Republike 
Slovenije 

0,97 
7,60 

1,00 

8,63 
0,97 
8,04 

1,00 

0,49 
12,20 

3,08 

Prikazane obrestne mere predstavljajo povprečne obrestne mere ob koncu 
obračunskega obdobja. 

Obrestna mera za obveznosti iz naslova dodeljenih SDR-ov je na bilančni dan 
znašala 3,64 % (1997: 4,19). Obresti, ki jih Banka plačuje, se neposredno 
zaračunavajo Republiki Sloveniji, in tako je efektivna obrestna mera enaka nič. 

poročevalec, št. 26 102 29. april 1999 



Blagajniški zapisi Banke Slovenije 

BlagajniJki zapisi v tujem denarju 
Tolarski blagajniški zapisi 
Blagajniški zapisi z nakupnim bonom 
Dvodelni blagajniški zapisi 

Skupaj blagajniški zapisi 

1998 
tisoč SIT 

1997 
tisoč SIT 

283.214.286 
66.769.502 
11.469.694 

3 JI 5.947 

291.836.953 
58.387.691 
17.259.789 

52.689 

364.769.429 367.537.122 

Tolarski blagajniški zapisi so izdani z dospelostjo od dveh dni do 
dvestosedemdeset dni Blagajniški zapisi v tujem denaiju so izdani z diskontom 
v ameriških dolarjih ali nemških markah z dospelostjo od dveh do dvanajst 
mesecev. Dvodelni blagajniški zapisi so kratkoročni 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 1998, analizirane v valutah, bodo 
dospele v naslednjih obdobjih (v tisoč SIT): 

do 1 meseca 
1 do 3 mesecev 
3 do 12 mesecev 
1 leto in ve£ 

31. december 1998 

31. december 1997 

SIT 
106.678.686 

9.078.841 
34.967.501 

4.257.837 

154.982.864 

147.292.104 

DEM 
77.290.762 

133.330.808 
38.975.983 

249.597.554 

248.881.704 

USD 
17.624.343 
18.037.583 
13.890.272 

58.009 

49.610.206 

54.296.856 

Ostalo 
2.094.117 

30 
5.511 

5.772.719 

7.872.377 

7.263.084 

Skupaj 
203.687.907 
160.447.261 
87.839.267 
10.088.566 

462.063.001 

457.733.748 

11 Bankovci v obtoku 

Vrednost bankovcev v obtoku po apoenih: 

"ŠTT  
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
Skupaj 
Tolarski kuponi 

1998 
tisoč SIT 

1997 
tisoč SIT 

10 
20 
50 

100 
200 
500 

1.000 
5 .000 
10.000 

270.228 
268.695 
411.192 

1.211.213 
955.190 

1.557.116 
13.164.648 
37.090.325 
49.332.600 

104.261.207 
406.173 

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 

Skupaj 104.667.380 85.652.534 
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12 Rezerve 

1998 
tisoč SIT 

1997 
tisoč SIT 

52.125.959 
44.707 

-4.753.204 
1.456.669 

48JJ74.131 

37-211.943 
51.877 

16.797.269 
-1.935.130 
52.125.959 

5.072.420 
574.681 
500.000 

42.727.030 

3.615.749 
529.975 
500.000 

47.480.235 

4&874.131 52.125.959 

Stanje 1. januar 
Povečanje sklada skupne porabe 
Prenos / Črpanje rezerv za tečajne razlike 
Prenos / Črpanje splošnih rezerv 
Stanje 31. december 

Sestava rezerv: 
Splošne rezerve 
Sklad skupne porabe 
Valorizacij ske rezerve 
Rezerve za tečajne razlike 

Skupaj rezerve 

Splošne rezerve so namenjene kritju gospodarskih in drugih tveganj, ki so 
neločljivo povezana z izpolnjevanjem odgovornosti Banke Slovenije in sestavo 
njene finančne aktive. 

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 Povezava finančnega toka iz poslovanja z izkazom uspeha 

1998 1997 
tisoč SIT tisoč SIT 

Presežek prihodkov nad odhodki -2.489.042 14.862.139 

Nedenarne postavke izkaza uspeha 
Neto tečajne razlike 
Amortizacija 
Skupaj 

Spremembe postavk bilance stanja 
Sprememba razmejenih obrestnih prihodkov 
Sprememba razmejenih obrestnih odhodkov 
Sprememba drugih razmejitev 
Skupaj 

Neto denarni tok pri poslovni dejavnosti 

4.495.062 
349.485 

4.844.547 

-360.893 
163.654 

17.490 
-179.749 

2.175.756 

-16.797.269 
238.774 

-16.558.494 

-3.179.450 
2.554.286 

190.811 
-434.353 

-2.130.708 
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14 Finančni tokovi pri blagajniških zapisih 

1998 
tisoč SIT 

1997 
tisoč SIT 

Prilivi 
Tolarski blagajniški zapisi 
Blagajniški zapisi v tujem denaiju 
Blagajniški zapisi z nakupnim bonom 
Dvodelni blagajniški zapisi 
Skupaj prilivi 

Odlivi 
Blagajniški zapisi v tujem denaiju 
Blagajniški zapisi z nakupnim bonom 
Dvodelni blagajniški zapisi 
Skupaj odlivi 

Skupaj neto priliv 

8360.998 

3.200.784 
11361.782 

-12.075.647 
-5.717.632 

-17.793.278 

-6.231.496 

51.466.574 
114.017.134 

5.649.722 

171.133.430 

-901.543 
-901.543 

170.231.SS7 

15 Stanje denarnih sredstev 

1998 1997 
tisoč SIT tisoč SIT 

Sredstva v tuji valuti 
Denarna sredstva v tuji valuti 
Skupaj sredstva 

Obveznosti v tuji valuti 
Depoziti v tuji valuti 
Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge bank 
Nebančni depoziti 
Skupaj obveznosti 

Stanje denarnih sredstev 

324.646 
324.646 

-5.833.429 

-62.863305 
-5.968.975 

-74.665.709 

-74341.064 

Depoziti v tuji valuti ne vključujejo omejenih vlog v višini 10.522 mio SIT. 

16 Obveznosti in zunajbilančni instrumenti 

Akreditiv' 

Skupni znesek odprtih akreditivov na bilančni dan znaša: 

295.984 
295.984 

-2.769.823 

-55.067.421 
-4.470.178 

-62.307.422 

-62.011.438 

Denarna sredstva v tuji valuti ne vključujejo vezanih vlog v višini 252.863 mio 
SIT. 

1998 
tisoč SIT 

1997 
tisoč SIT 

Devizni akreditivi 1.528370 3.909.277 
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Začasni nakup deviz 

Banka je v letu 1997 z domačimi bankami sklenila posle valutne zamenjave, kar 
je imelo za posledico prodajo nemških mark za tolarje v letu 1998 v skupni 
nominalni vrednosti 8,5 milijarde tolarjev. Ob koncu leta 1998 poslov valutne 
zamenjave Banka ni izvajala. 

1998 1997 
tisoč SIT tisoč SIT 

Zneski iz začasnega nakupa DEM - 8.496.251 

Zaradi kratkoročne narave teh transakcij poštena vrednost bistveno ne odstopa. 

Blagajniški zapisi z nakupnim bonom 

Banka je v letu 1998 izdala 62 milijard blagajniških zapisov s 335.925 
pripojenimi nakupnimi boni. Vsak blagajniški zapis ima največ 5 (9. emisija) 
oziroma 3 (10. emisija) pripojene dele nakupnih bonov. Nakupni boni so 
pogodbena obveznost Banke, da proda blagajniške zapise, denominirane v 
tolarjih, nemških markah ali ameriških dolarjih z rokom dospelosti od 180 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 nemSlrih markah 
in ameriških dolarjih, je izračunan kot razlika med načrtovano inflacijo in 
doseženo spremembo tečaja navedenih tujih valut Dospelost nakupnih bonov je 
šest mesecev od dneva izdaje. Na dan 31. decembra 1998 je bilo v obtoku 
324.834 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 1998, je izkazana kot obveznost in kot odhodek. Zneski so izračunani 
za prihodnje obdobje glede na pričakovano vrednost in uporabo nakupnih bonov. 

Druge potencialne obveznosti 

V letu 1997 je Banka za depozitne obveznosti, ki izhajajo iz razlike na 
obračunskih računih Agencije za plačilni promet, oblikovala rezervacijo v višini 
556 mio tolarjev. Po ugotovitvah obeh institucij je razlika nastala ob denarni 
osamosvojitvi v letu 1991. Na to obdobje je vezano tudi naknadno pokrivanje 
konverzije dinarskih saldov v tolarje od Banke Slovenije po odloku vlade RS 
(Ur.l. RS, št 8/92). Ker ima razlika istovrstno vsebino, bo Banka za njeno 
pokritje porabila v letu 1997 oblikovano dohodkovno rezervacijo. 

Obstajajo še določeni zahtevki do Banke, ki so v postopku in niso poravnani. 
Svet Banke je mnenja, da so za te namene oblikovane zadostne rezervacije. 
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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 samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije. Ob uvedbi 
slovenske valute, tolaija, 8. oktobra 1991, je Banka Slovenije prevzela vse 
funkcije denarne oblasti. 

152. člen Ustave Republike Slovenije zagotavlja Banki Slovenije samostojnost 
in neposredno odgovornost Državnemu zboru. 

Po zakonu sta organa Banke Slovenije Svet Banke Slovenije in guverner Banke. 
Svet Banke Slovenije sestavlja enajst članov: guverner kot njegov predsednik, 
namestnik guverneija, trije viceguvemeiji in lest neodvisnih strokovnjakov. 
Guvernerja in šest članov iz vrst neodvisnih strokovnjakov imenuje Državni zbor 
na predlog predsednika republike. Namestnika guvernerja in tri viceguvemeije 
pa imenuje Državni zbor na predlog guvernerja. Mandat vseh članov Sveta traja 
šest let Svet sprejema svoje odločitve z dvotretjinsko večino. 

Banka Slovenije v skladu z zakonom skrbi predvsem za stabilnost valute in za 
splošno likvidnost plačevanja v državi in do tujine. V ta namen Banka Slovenije: 
• uravnava količino denaija v obtoku, 
• skrbi za splošno likvidnost bank in hranilnic ter plačil do tujine, 
• kontrolira banke in hranilnice, 
• 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 politiki 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 
ponjuje finančni načrt in lemi 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. 

Banka Slovenije je po ustavi 
samostojna in odgovorna 
Državnemu zboru RS... 

... ter skrbi za stabilnost 
slovenske valute in splošno 
likvidnost plačevanja v 
državi in do tujine. 
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6.2. Pomembnejši ukrepi v letu 1998 

6.2.1. Ukrepi denarne politike 

Tolarski blagajniški zapisi 
16. januarja je Banka Slovenije znižala obrestne mere vseh tolarskih blagajniških zapisov z 
rokom dospelosti od 2 do 60 dni. 

Začasni odkup deviz z obveznim povratnim odkupom čez 14 dni 
Ponudba je bila dopolnjena z možnostjo začasnega odkupa avstrijskih šilingov, italijanskih 
lir, francoskih frankov in ameriških dolarjev (prej le nemške marke) ter z možnostjo neto 
poravnave pri obnovitvi posla v istem znesku in isti vahiti. 

Medbančni dogovor o določanju zgornje meje pasivnih obrestnih mer 
Dogovor je bil sklenjen na novo in je začel veljati 13.1998. Glede na prejšnji dogovor so 
bile znižane najvišje dovoljene obrestne mere za vloge posameznih ročnosti. 

Sprememba sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic 
Z uvedbo BPRČ se je pri izpolnjevanju obvezne rezerve, namesto stanj na žiro računih pri 
Agenciji za plačilni promet, pričelo upoštevati stanje na poravnalnih računih pri Banki 
Slovenije. 

Začasni odkup deviz z obveznim povratnim odkupom čez 60 dni 
15. aprila je Banka Slovenije bankam posredovala prvo ponudbo za začasni odkup deviz z 
obveznim povratnim odkupom čez 60 dni. 

Maj Posredovanje na trgih tujega denarja 
Banka Slovenije je 29. maja prvič posegla na trge tujega denarja z intervenmim nakupnim 
tečajem 93,90 SIT/DEM. Interventno obdobje je trajalo do 8. julija. 

Posebno likvidnostno posojilo s sodelovanjem bank 
28. maja je bila za obdobje enega leta z 20 bankami ponovno podpisana pogodba o 
sodelovanju pri dajanju posebnih likvidnostnih posojil. Nova pogodba se od prejšnje 
razlikuje v višji razliki med obrestno mero za posebno posojilo in obrestno mero, ki jo banka 
posrednica lahko zaračuna prejemnici posojila, in ki v novi pogodbi znaša 2 odstotni točki 
(prej 1,5 odstotne točke), ter v nižjem nadomestilu za pripravljenost posredovanja posojila. 

Junij Posredovanje na deviznih trgih 
Banka Slovenije je 16. junija določila nov interventni tečaj 94,10 SIT/DEM. 

Začasni odkup deviz z obveznim povratnim odkupom čez 60 dni 
V začetku junija je Banka Slovenije poslovnim bankam posredovala zadnjo ponudbo za 
začasni odkup deviz z obveznim povratnim odkupom čez 60 dni. 

Julij Medbančni dogovor o določanju zgornje meje pasivnih obrestnih mer 
Sprememba dogovora, kije začela veljati 1. julija, je dodamo znižala najvišje obrestne mere 
za posamezne ročnosti, največ pri vezanih vlogah od 31 do 90 dni, ter uvedla nominalne 
obrestne mere za vezane vloge do enega meseca. 

Posredovanje na trgih tujega denarja 
Banka Slovenije je 2. julija določila nov interventni tečaj 94,40 SIT/DEM. 8. julija je bilo 
zaključeno interventno obdobje, ki je trajalo od 29. maja. 

Januar 

Marec 
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Julij 

Avgust 

September 

Oktober 

November 

December 

Začasni odkup deviz z obveznim povratnim odkupom čez dva meseca 
Banka Slovenije je posredovala sodelujočim bankam prvo ponudbo za interventni začasni 
odkup deviz po veljavnem interventnem tečaju. 

Sklep o pogojih nakupa deviz od bank s pravico povratnega odkupa 
5. avgusta je dokončno zapadla pravica zadnje banke, da od Banke Slovenije odkupi devize 
po prodajnem tečaju Banke Slovenije. 

Posredovanje na trgih tujega denarja 
Banka Slovenije je od 14. do 21. septembra intervenirala na trgih tujega denarja s tečajem 
94,70 SIT/DEM. 

270-dnevni blagajniški zapis v tolarjih z nominalno obrestno mero 
S prodajo novega blagajniškega zapisa je BS začela 15. septembra. Je serijski vrednostni 
papir, namenjen bankam in hranilnicam, obrestna mera za prvo serijo pa je znašala 10,78 %, 
kar je v mesecu izdaje ustrezalo TOM+3 %. 

28-dnevni blagajniški zapis Banke Slovenije v tolarjih 
Banka Slovenije je 21. septembra pričela z rednimi tedenskimi avkcijami novega 28- 
dnevnega blagajniškega zapisa. Avkcije potekajo vsak ponedeljek, banke licitirajo ceno 
blagajniškega zapisa v odstotkih od njegove nominalne vrednosti (10 milijonov tolarjev) od 
cene, ki praviloma ustreza obrestni meri za 60-dnevne blagajniške zapise v tolarjih, navzgor. 

Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v 
tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke) 
S spremembo Sklepa je odpravljen prilagoditveni rok, znotraj katerega bi morale banke 
uskladiti svojo odprto devizno pozicijo z 20 % jamstvenega kapitala tako, da odprta devizna 
pozicija bank z dnevom uveljavitve ne sme presegati 20 % jamstvenega kapitala. 

Sklep o spremembi sklepa o neizravnanih aktivnih in pasivnih postavkah banke v 
tujem denarju (o odprti devizni poziciji banke) 
Sprememba Sklepa določa, da povprečna mesečna odprta devizna pozicija ne sme presegati 
10 % jamstvenega kapitala banke. 

Začasni odkup deviz z obveznim povratnim odkupom čez dva meseca 
Banka Slovenije je trikrat v mesecu povečala interventni nakupni tečaj začasnega odkupa 
deviz: 3. novembra na 95,39 SIT/DEM, 13. novembra na 95,73 SIT/DEM in 25. novembra 
na 96,13 SIT/DEM. 

270-dnevni blagajniški zapis v tolarjih z indeksirano obrestno mero 
Banka Slovenije je sredi meseca izdala zadnjo serijo tovrstnega blagajniškega zapisa. Banke 
in hranilnice so lahko blagajniške zapise po tej ponudbi vpisovale do konca leta 1998. 

Sprememba sklepa o obvezni rezervi bank in hranilnic 
Za neposredne udeleženke BPRČ je bil ukinjen posebni račun obvezne rezerve. Obveznost 
izločanja obvezne rezerve te banke in hranilnice izpolnjujejo s stanjem na poravnalnem 
računu. Spremenjen je bil tudi način obrestovanja obvezne rezerve in sicer se obrestuje 
stanje na poravnalnem računu oziroma posebnem računu obvezne rezerve (posredne 
udeleženke BPRČ), vendar največ do višine izračunane obvezne rezerve preteklega meseca. 
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December Začasni odkup deviz z obveznim povratnim odkupom čez dva meseca 
Banka Slovenije je trikrat spremenila interventni nakupni tečaj, po katerem je od sodelujočih 
bank začasno odkupovala devize: 4. decembra na 96,36 SIT/DEM, 15. decembra na 96,38 
SIT/DEM in 23. decembra nazaj na 96,36 SIT/DEM. 

Blagajniški zapisi z nakupnim bonom 
Banka Slovenije je izdala 10. izdajo blagajniških zapisov z nakupnim bonom, kije bila prvič 
izdana v dematerializirani obliki Pri tej izdaji lahko imetnik nakupnega bona uveljavi 
pravico do popusta pri nakupu blagajniškega zapisa v tujem denaiju najpozneje v šestih 
mesecih od dneva izdaje nakupnega bona. 

6.2.2. Ukrepi nadzora bančnega poslovanja 

Januar 

April 

Maj 

Julij 

Spremembe in dopolnitve navodil za izdelavo poročila o doseženem razmerju naložb 
prvega, drugega in tretjega razreda 

Sklep o spremembi sklepa o višini in načinu oblikovanja rezervacij za zavarovanje 
pred potencialnimi izgubami bank in hranilnic 

Obe zgoraj navedeni spremembi navodil in sklepa sta bili potrebni zaradi sprememb in 
dopolnitev kontnega okvira za banke in hranilnice, ki so začele veljati 31.12.1997. 

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice 

Sklep o spremembi sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic 

Sprememba navodil za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic 

Spremembe računovodskih podzakonskih aktov za banke in hranilnice so bile potrebne 
zaradi uvedbe transakcijskih računov pri bankah v državi in zaradi spremembe nazivov 
nekaterih računov, npr. žiro računa, s poravnalnim računom pri centralni banki. 

Sklep o spremembi sklepa o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem 
bank 

Sklep o spremembi sklepa o višini in načinu oblikovanja rezervacij za zavarovanje 
pred potencialnimi izgubami bank in hranilnic 
Sprememba sklepa se nanaša na obveznost bank, da najkasneje do 31.12.2000 oblikujejo 
splošne rezervacije, ne glede na višino kapitalske ustreznosti. 

Sklep o spremembi sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk 
bank in hranilnic 

Dopolnitev navodila za izvajanje sklepa o razvrstitvi aktivnih bilančnih in 
zunajbilančnih postavk bank in hranilnic 

Zaradi nekaterih izjem pri oblikovanju popravkov vrednosti in rezervacij za deželno 
tveganje sta bila spremenjena oziroma dopolnjena sklep in navodilo za izvajanje sklepa o 
razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic. 
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December Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o kontnem okviru za banke in hranilnice 

Spremembe navodil za izvajanje sklepa o računovodskih izkazih bank in hranilnic 

Sklep o kontnem okviru za banke in hranilnice in navodilo za izvajanje sklepa o 
računovodskih izkazih bank in hranilnic je bilo treba ponovno spremeniti oziroma dopolniti 
zaradi uvedbe standardne klasifikacije institucionalnih sektoijev, zaradi vključitve 
samostojnih podjetnikov v sektor prebivalstva oziroma po novem gospodinjstva, uvedeni so 
bili nov sektor neprofitne ustanove ter novi analitični računi za spremljavo plačilnega 
sistema in izločen je bil račun za žiro kliring. 

Sklep o zagotavljanju integralnih podatkov o stanju terjatev in obveznosti bank in 
hranilnic 
Zaradi novih določil zakona o bančništvu v zvezi z zajamčenimi vlogami, ki bodo začela 
veljati s 1.1.2001, se je pokazala potreba po zagotavljanju integralnih podatkov o stanju 
teijatev in obveznosti bank in hranilnic do posameznega komitenta. 

Sklep o dopolnitvi sklepa o natančnejši določitvi pogojev in postopka za pridobitev 
dovoljenj in soglasij za poslovanje bank in hranilnic 
Z dopolnitvijo zgoraj omenjenega sklepa je bil za podružnice bank držav članic EU uveden 
varstveni depozit in/ali garancija, določena je bila višina varstvenega depozita najmanj v 
višini kapitala za ustanovitev banke, opredeljeni so bili jamstvo podružnice in zaščita 
domačega sistema ter izdaja dovoljenja za poslovodje podružnic. 

Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o pogojih in merilih za izdajo dovoljenja za 
poslovanje bank 
S sklepom je bila opredeljena višina varstvenega depozita, določeni so bili maksimalni 
obseg poslov podružnice, reciprociteta in način sklenitve sporazuma o medsebojnem 
sodelovanju in izmenjavi informacij ter merila za dovoljenje pristojnega organa države 
članice EU za ustanovitev podružnice. 

Sklep o dopolnitvi sklepa o kontroli poslovanja bank in hranilnic 
V dopolnitvi sklepa je dano pooblastilo Banki Slovenije za nadzor podružnic bank držav 
članic EU in možnost porazdelitve nalog nadzora na podlagi sporazuma o medsebojnem 
sodelovanju in izmenjavi informacij z organi, pristojnimi za nadzor banke države članice 
EU. 
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6.3. Uprava in organizacijska sestava 

63.1. Sprememba v sestavi Sveta Banke Slovenije v letu 1998 

Z Odlokom Državnega zbora RS je bil Darko Bohnec 4. marca 1998 imenovan 
za viceguvemeija Banke Slovenije za šest let. 

63.2. Sestava Sveta Banke Slovenije 31.12.1998 

Predsednik Sveta banke Slovenije 

Dr. France Arhar 
(guverner Banke Slovenije) 

Člani Sveta Banke Slovenije 

Samo NuCič 
(namestnik guvernerja Banke Slovenije) 

Darko Bohnec 
(viceguvemer Banke Slovenije) 

Mag. Janez Košak 
(viceguvemer Banke Slovenije) 

Andrej Rant 
(viceguvemer Banke Slovenije) 

Tatjana Fink 
(Trimo, Trebnje) 

Mag. Bine Kordež 
(Merkur, Kranj) 

Mag. Vladimir Lavrač 
(Inštitut za ekonomska raziskovanja, Ljubljana) 

Dr. Leon Repovi 
(Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor) 

Dr. Ivan Ribnikar 
(Ekonomska fakulteta, Ljubljana) 

Dr. Dušan Zbašnik 
(Ekonomsko poslovna fakulteta, Maribor) 
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6 J.3. Organizacijska sestava Banke Slovenije 31.12.1998 
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6.4. Publikacije in spletna stran 

Naslov in osnovni podatki Vsebina 

Bilten 
• mesečno 
• v slovenščini 
• angleški prevod Monthly 

Bulletin 

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. 

Letno poročilo 
• letno (izhaja spomladi) 
• v slovenščini 
• angleški prevod Annual 

Report 

Poročilo o nadzoru bančnega 
poslovanja 
• letno (izhaja jeseni) 
• angleški prevod Report on 

Supervision of Banking 
Operations 

Neposredne naložbe/ 
Direct Investment 
• letno 
• dvojezična izdaja v 

slovenščini in angleščini 

Prikazi in analize 
• Četrtletno 
• v slovenščini 

Poročilo Banke Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije. Opis 
gospodarskih gibanj, denarne politike, poslovanja bank in Banke Slovenije ter 
drugih dejavnosti 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 pregled slovenskih neposrednih naložb v tujini in neposrednih tujih 
naložb v Sloveniji (na letni ravni). 

Govori Guvernerja Banke Slovenije v Državnem zboru RS, analitični in 
metodološki prikazi z denarnega, plačilnobilančnega in sorodnih področij. 

Finančni trgi 
• četrtletno 
• v slovenščini 

Statistični pregled nedenarnih finančnih posrednikov, trga vrednostnih 
papirjev in obrestnih mer. 

Denarni pregled 
• mesečno 
• v slovenščini 

Tekoči analitični makroekonomski prikaz s podrobnejšo razčlenitvijo denarnih 
in plačilnobilančnih gibanj. 

Spletna stran 
• kazalo slovenskih strani 
http://www.bsi.si/... 

.. ./html/kazalo.html 
• kazalo angleških strani 
http ://www.bsi.si/... 

.../eng/index.html 

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. 
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6.5. Pregled manj znanih pojmov 

Bilančna vsota - Znesek vseh aktivnih ali pasivnih bilančnih postavk (banke). 

Blagajniški zapisi v tujem denarju ali devizni blagajniški zapisi (DBZ) - 
Kratkoročni vrednostni papiiji Banke Slovenije, ki se vpisujejo in izplačujejo v 
tujem denaiju. 

Denarni agregati (Ml, M2 in M3) - Različno likvidni narodnogospodarski 
denarni agregati. Najlikvidngši Ml zajema gotovino v obtoku ter vpogledne 
tolarske vloge pri bankah in Banki Slovenije. M2 je sestavljen iz Ml ter 
hranilnih in vezanih vlog pri bankah in Banki Slovenije. M3 obsega poleg M2 še 
vloge prebivalstva v tujem denaiju pri bankah. 

Denarni trg - Medbančni finančni trg, na katerem se trguje s prvovrstnimi 
kratkoročnimi vrednostnimi papiiji. 

Devizni minimum - Najmanjši znesek deviznih rezerv ali premoženja v tujem 
denarju bank. 

Druga aktiva - Naložbe v kapital odvisnih in neodvisnih strank, opredmetena 
osnovna sredstva, neopredmetena dolgoročna sredstva, vpisani, a nevplačani 
kapital in odkupljene lastne delnice, nevračunani stroški in nezaračunani 
prihodki ter druga sredstva, kot npr. čeki, teijatve za obresti, provizije itd. 

Druga pasiva - Vnaprej vračunani stroški in neobračunani prihodki, dolgoročne 
in splošne rezervacije ter druge obveznosti. 

Jamstveni kapital - Vsota temeljnega in dodatnega kapitala, zmanjšana za 
kapitalske naložbe, posojila ali druge naložbe z lastnostjo kapitala v banke in 
hranilnice ter v pravne osebe, ki so neposredno ali posredno v popolni oziroma 
večinski lasti banke, teijatve in potencialne obveznosti do pravnih oseb in 
podjetnikov posameznikov, ki so v lasti delavcev banke, članov upravnega in 
nadzornega odbora oziroma njihovih družinskih članov in niso prvovrstno 
zavarovane ter teijatve in potencialne obveznosti zavarovane s hibridnimi in 
dolžniškimi instrumenti največ do višine njihovega vštevanja v dodatni kapital. 

Jemanje iz obtoka - Nasprotna operacija od izdajanja ali emisije denaija. 

Kapital (banke) - Vsota vpisanega kapitala in ustanovitvenih vlog hranilnic, 
vplačanega presežka kapitala, rezerv banke, revalorizacijskega popravka 
kapitala, prenesenega čistega dobička ali izgube prejšnjih let in čistega dobička 
ali izgube poslovnega leta. 

Kapitalska ustreznost - Razmerje med jamstvenim kapitalom in celotno 
tehtano aktjvo. 

Monetizacija - Spreminjanje premoženja, ki ga kupujejo banke, in sicer 
centralna banka in (poslovne) banke, v denar. (Finančno) premoženje, se pravi 
teijatve, kupujejo (ali dajejo posojila) z na novo nastalim ali izdanim denaijem. 

(Neto) obrestna marža - Razmeije med saldom obresti (razliko med realnimi in 
revalorizacijskimi obrestnimi prihodki in odhodki) ter povprečno bruto 
obrestonosno aktivo. 
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Nominalna obrestna mera - Celotna obrestna mera, sestavljena iz 
dela, ki posojilodajalcu ali vlagatelju kompenzira inflacijo, in realnega 
dela. 

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 Banki Slovenije in v obliki gotovine. 

Odkup s pravico - Ponudba Banke Slovenije bankam za odkup tujega denaija z 
možnostjo odkupa dodatnih količin tujega denaija v prihodnosti. 

Odprta pozicija (v tujem denarju) - Presežek aktivnih bilančnih postavk nad 
pasivnimi bilančnimi postavkami posamezne banke v tujem denaiju. 

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 obresti - Del dogovoijenih obresti pri tolarskih posojilih bank 
in tolarskih vlogah v bankah, ki posojilodajalcu ali vlagatelju kompenzira 
inflacijo. 

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. Banke so dolžne ne glede na 
svojo kapitalsko ustreznost do 31.12.2000 oblikovati splošne rezervacije najmanj 
v višini 1 odstotka zneska teijatev, ki so razvrščene v skladu s sklepom o 
razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilančnih postavk bank in hranilnic v 
skupino A, razen za tajatve do Banke Slovenije in Republike Slovenije. Neto 
rezervacije so razlika med odpisi teijatev in popravki vrednosti spornih teijatev, 
odhodki za oblikovanje dolgoročnih rezervacij ter prihodki iz odpisanih teijatev 
in prihodki iz ukinjenih rezervacij in popravkov vrednosti iz izkaza uspeha. 

Sekundarna likvidnost - Znesek blagajniških zapisov Banke Slovenije v 
domači in tuji valuti ter blagajniških zapisov in obveznic Republike Slovenije 
(naložb v vrednostne papiije Banke Slovenije in Republike Slovenije v domači 
in v tuji valuti kot so blagajniški zapisi BS in RS ter kratkoročne obveznice RS). 

Sterilizacija - Praviloma prodaja državnih kratkoročnih vrednostnih papiijev s 
strani centralne banke, ki naj izniči učinek njenih nakupov deviz na količino 
primarnega denarja. Pri nas pomeni sterilizacija prodajo blagajniških zapisov BS 
v tujem denaiju s strani BS ter prodajo blagajniških zapisov v tolarjih s strani 
BS, ki naj izniči učinek njenih nakupov deviz na količino primarnega denaija. 

Temeljna obrestna mera (TOM) - Uradno določena indeksacijska stopnja za 
teijatve in obveznosti kot povprečna mesečna inflacija (januaija 1998 je indeks 
cen na drobno zamenjal indeks življenskih stroškov) zadnjega meseca ali zadnjih 
nekaj mesecev (zdaj 12 mesecev). 

Tolarski blagajniški zapisi (TBZ) - Kratkoročni dolžniški vrednostni papiiji 
Banke Slovenije v tolaijih. 
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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 1998 in 
o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki 

Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 1998, ki ga je sprejel Svet Banke Slovenije na svoji 
179. seji, dne 30.03.1999 in ki izkazuje: 

\. Bilanca stanja na dan 31.12.1998: 

\ktiva 

rinančna sredstva 
)snovna sredstva 
ikupna aktiva 

'asiva 

(v 000 tolaijih) 

614.040.090 
2.371.916 

616.412.006 

kupne obveznosti 
Lezerve 
kupna pasiva 

567.537.875 
48.874.131 

616.412.006 

29. april 1999 117 poročevalec, št. 26 



B. Izkaz uspeha za obdobje od 1.1. do 31.12.1998: 

(v 000 tolaijih) 

Prihodki 30.487.344 
Odhodki 28.223.181 
Neto tečajne razlike -4.753.204 
Primanjkljaj prihodkov nad odhodki -2.489.042 

Črpanje rezerv za tečajne razlike -4.753.204 
Finančni izid po kritju tečajnih razlik 2.264.162 

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 1998 se po kritju tečajnih razlik razporedi za: 

(v 000 tolaijih) 

Prenos na račun posebnih rezerv (splošnih rezerv) 1.456.669 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 807.493 

Skupna razdelitev 2.264.162 

Predsednik 
Državnega zbora 

Republike Slovenije 

Janez Podobnik, dr. med. l.r. 

Št.: 
Ljubljana, 
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FINANČNI NAČRT 1999 
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FINANČNI NAČRT BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1999 

Prihodki poslovanja 

Pojasnila 
v 000 SIT 

Prihodki od finančnih sredstev 
Odhodki od servisiranih obveznosti 

Čisti prihodek iz finančnih sredstev 

(V 
(2) 

24.347.740 
20.506.626 

3.841.114 

Ostali prihodki (3) 659.526 

Skupni prihodki poslovanja 4.500.640 

Stroški poslovanja (4) 3.588.970 

Presežek prihodkov nad odhodki 911.670 

Uporaba presežka 

Prenos v rezerve Banke Slovenije 

Sredstva za proračun Republike Slovenije 

Skupna uporaba 

(5) 

(6) 

654.557 

257.113 

911.670 
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 1999 

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 1999 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 1998; 

- srednji tečaji tujih valut na dan 31.12.1998; 

- medletna rast cen življenjskih potrebščin v višini 6,8%; 

- pri obračunu obresti za tolarska posojila in obveznosti so upoštevani sedanji instrumenti s 
pripadajočo obrestno strukturo, temeljna obrestna mera v višini 8,2% (december/december) 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 
življenjskih potrebščin v letu 1999. 

(1) Prihodki od finančnih sredstev 

Prihodki od finančnih sredstev so načrtovani v znesku 24,3 milijarde tolarjev in zajemajo prihodke od 
.sredstev v tuji valuti, ki znašajo 22,6 milijarde tolaijev, ter prihodke od sredstev v tolarjih v višini 1,7 
milijarde tolaijev. 

Obresti od vlog v tuji valuti in od naložb v vrednostne papiije so načrtovane v višini 22 milijarde 
tolaijev. Načrt temelji na predpostavkah, da bo povprečno stanje naložb 3,2 milijarde EUR, da bo 
valutna struktura znašala 70% v EUR, 20% v USD in 10% v drugih valutah pri kratkoročnih 
naložbah, da se bo tečaj USD:EUR gibal okoli razmerja 0,8663 ter da bo povprečna obrestna mera 
3,0% za naložbe v EUR 5,0% za naložbe v USD in 4,9% za naložbe v ostale valute. Pri naložbah v 
vrednostne papiije z rokom dospelosti preko enega leta je upoštevana porazdelitev naložb 60% v 
EUR 30% v USD in 10% v UK funt, pri čemer znašajo obrestne mere 3,0% za EUR, 5,0% za USD 
in 4,5% za UK funt. 

Obrestnih prihodkov iz naslova dobroimetij pri Mednarodnem denarnem skladu naj bi bilo za 0,6 
milijarde tolaijev kot posledica povečanja kvote in sodelovanja v t.i. "Operational budget-u". 
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Prihodke od sredstev v tolaijih predstavljajo obresti od posojil domačim bankam. Načrtovane obresti 
v okviru tolarskih posojil temeljijo na uporabi obstoječih instrumentov uravnavanja primarnega 
denaija in njihovi rokovni ter obrestni strukturi. Pri reodkupu deviz naj bi obresti dosegle 1,2 
milijarde tolarjev in pri reodkupu vrednostnih papirjev 0,5 milijarde tolaijev. Ostalih obresti od 
terjatev v tolarjih naj bi bilo 0,1 milijarde 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 1999. 

Pasivne obresti so za vloge in blagajniške zapise v tujem denarju načrtovane v višini 11,3 milijarde 
tolarjev ob predpostavkah, da bo povprečno stanje devizne pasive 1,6 milijarde EUR, povprečna 
pasivna obrestna mera na blagajniške zapise glede na pripadajočo valutno strukturo pa 3,0% (2,8% 
na EUR in 4,5% na USD). Neto strošek popusta iz naslova nakupnih bonov pri vpisu blagajniških 
zapisov v tujem denarju naj bi bil 1,3 milijarde tolarjev in vključuje predvideno rezervacijo v višini 
0,3 milijarde tolarjev. 

Skupnih obresti za izdane blagajniške zapise v tolarjih, dvodelne blagajniške zapise (tolarski del) in 
blagajniške zapise z nakupnim bonom je predvidenih 9,2 milijarde tolarjev. Med odhodke od 
obveznosti v tolarjih je vključen tudi popust pri nakupu blagajniških zapisov z nakupnim bonom v 
višini 0,8 milijarde tolarjev. 

Druge obrestne odhodke od obveznosti v tolarjih obsegajo obresti na sredstva obvezne rezerve bank, 
hranilnic in HKS, ki so predvideni v znesku 775 milijonov tolarjev in vpogledne vloge proračuna v 
višini 34 milijonov tolarjev. 

(3) Ostali prihodki 

Ostali prihodki zaobjemajo provizijo v višini 479 milijonov tolarjev in druge prihodke v višini 181 
milijonov tolarjev. 

Banka Slovenije zaračunava provizijo pri odkupu tujega denarja, pri storitvah domačega plačilnega 
prometa, pri komisijskih poslih prodaje vrednotnic in za administrativne storitve izdaje soglasij. 

V drugih prihodkih so načrtovani prihodki od nebančnih storitev, kot so prihodki od najemnin, 
prihodki od izdanih potrdil in publikacij ter podobni prihodki. 

(4) Stroški poslovanja 

Stroške poslovanja sestavljajo stroški dela, provizije za bančne storitve, materialni stroški, stroški 
tiskanja bankovcev in ostali stroški. 
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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 1.322 milijonov tolaijev temeljijo na naslednjih predpostavkah: 

• izhodiščna plača za mesec januar 1999 v višini 62.201 tolarjev, 
• nespremenjena izhodiščna plača, z izjemo uskladitve pred uvedbo davka na dodano vrednost 

(85% rasti cen v tem obdobju, t.j.2,5%) v okviru določil Zakona o minimalni plači in načinu 
usklajevanja plač, 

• vsota koeficientov zahtevnosti delovnih mest zaposlenih in spremeb koeficientov pričakovane 
fluktuacije in prerazporeditev, 

• povprečni koeficient minulega dela iz meseca januaija 1999, povečan za polletni prirast tega 
dodatka, 

• sredstvih za stimulacijo delovne uspešnosti. 
• delež odsotnosti v višini 3,6% bruto plač. 

Število zaposlenih se je v letu 1998 znižalo za 2,2 %, predvsem v drugi polovici leta. Kadrovski 
načrt za to leto ni bil v celoti realiziran zaradi nekaterih neuspešnih razpisov in zaradi restriktivne 
politike zaposlovanja. Glede na finančni načrt za isto leto so ostala neizkoriščena sredstva v višini 
121 milijonov tolaijev, kar pomeni 93% realizacijo le-tega. 

Banka v letu 1999 ne načrtuje novih zaposlitev, razen zapolnitve izpraznjenih delovnih mest v letu 
1998 in 1999 (upokojitve, prekinitve delovnega razmeija). V okviru pričakovane fluktuacije in 
določenih prerazporeditev so rezervirana sredstva v višini 1,0%, kar naj bi zadostovalo za 
pričakovane spremebe v korist boljše kvalifikacijske strukture zaposlenih. 

Na podlagi zakonodaje, ki ureja gibanje plač, seje izhodiščna plača v letu 1998 povečala za 0,5% in 
z januarjem 1999 za 5,5%. Nov Dogovor o pplitiki plač za obdobje 1999-2001 (predlog) predvideva 
za leto 1999 izjemno znotraj letno uskladitev izhodiščnih plač zaradi uvedbe davka na dodano 
vrednost in sicer za 85% rasti cen do konca meseca pred uveljavitvijo DDV (cca.3%, vključujoč 
socialni dodatek). Skupen učinek višine izhodiščne plače na višino povečanja mase bruto plač naj bi 
torej znašal, vključujoč posledice DDV, 7,5 odstotne točke. 

V skupne stroške dela so vključeni tudi stroški, ki se po računovodskih standardih uvrščajo pod 
stroške dela. Sestavljajo jih nadomestila za prevoz na delo in za prehrano, izplačila po pogodbah o 
delu, avtorski honorarji in drugi prejemki. Bistvenega povečanja teh stroškov se ne načrtuje. 

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). Med stroški provizij izstopa provizija iz naslova nadomestila pri posegih na 
deviznem trgu, ki je načrtovana v višini 170 milijonov tolarjev. Ostalih stroškov plačanih provizij in 
nadomestil naj bi bilo za 121 milijonov tolarjev. 
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Materialni stroški 

Materialni stroški za leto 1999 znašajo 1.204 milijonov tolaijev, od česar je za amortizacijo 
namenjenih 399 milijonov tolarjev, za vzdrževanje 135 milijonov tolaijev in za storitve svetovanj 66 
milijonov tolaijev. 

Amortizacija je obračunana po nespremenjenih stopnjah 1,3% za zgradbe, 20-33% za računalniško 
opremo in 10%-25% za drugo opremo v uporabi. Glede na plan investicij, ki za leto 1999 znaša 510 
milijonov tolaijev (plan investicij 1998: 781 milijonov tolaijev) in zaradi dinamike realizacije 
investicij v preteklem letu, je predračun amortizacije za 49 milijonov večji od njene realizacije v letu 
1998. 

Druga pomembna postavka materialnih stroškov so stroški vzdrževanja, katerih visok obseg je 
rezultat vlaganj v informacijsko tehnologijo in iztekov garancijskih dob pri posameznih večji 
projektih. Stroškov vzdrževanja, ki izhajajo iz že sklenjenih pogodb je 105 milijonov tolaijev, na 
nova dela se nanaša 30 milijonov tolaijev. 

Pri večjih projektih (plačilni sistemi, računovodsko-informacijska podpora poslovanju) predstavljajo 
znaten strošek svetovanja, deloma prenešena iz leta 1998. Skupaj z amortizacijo opreme in 
vzdrževanjem zavzemajo stroški obeh projektov 21% delež v skupnih materialnih stroških oz. v 
samem prirastu 49% delež. 

Dodamo se v letu 1999 namenja del sredstev za pokritje učinka DDV. Večina ostalih stroškov je 
načrtovana na ravni lanskoletne realizacije, povečane za medletno rast cen. Brez prirasta stroškov, 
vezanih na uresničevanje projektov in DDV, znaša indeks materialnih stroškov 105. 

Stroški tiskanja bankovcev 

Stroški tiskanja bankovcev so načrtovani v višini 166 milijonov tolaijev in se nanašajo na stroške 
dotiska določenih apoenskih vrednosti. 

Ostali stroški 

Ostali stroški vključujejo davke, članarine in druge odhodke poslovanja v skupni višini 87 milijonov 
tolaijev. 

(5) Prenos v rezerve 

Po kalkulaciji prihodkov in odhodkov za leto 1999 naj bi bili tako prihodki večji od odhodkov za 912 
milijonov tolaijev. V rezerve za splošna tveganja naj bi se razporedilo 655 milijonov tolaijev. 
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(6) Sredstva za proračun Republike Slovenije 

Sklep o načinu vodenja poslov in poravnavanja obveznosti, ki izhajajo iz članstva Republike 
Slovenije v Mednarodnem denarnem skladu določa, da se del presežka prihodkov nad odhodki 
nameni pokritju odplačil zapadlih obveznosti Republike Slovenije do Mednarodnega denarnega 
sklada. V letu 1999 bo predvidoma zapadlo 0,8 milijona SDR obresti iz naslova dodeljenih posebnih 
pravic črpanja. 

Del sredstev za izplačilo proračunu Republike Slovenije naj bi se v skladu s pogodbama o kovanju 
kovancev uporabil za poravnavo razlike med stroškom kovanja, ki ga avansira Banka Slovenije ter 
obveznostjo iz naslova odkupljenih tečajnih kovancev in prodanih priložnostnih kovancev. Stroški 
kovanja naj bi presegli prihodke iz tega naslova za 69 milijonov tolaijev. 

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 1999, 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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FINANČNI NAČRT ZA LETO 1999 

v 000 SIT 

Realizirano (1) 

1998 

Realizirano (2) 

1998* 

Finančni načrt (3) 

1999 

Indeks 

3:2 

I. PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV (2+3) 

2. Prihodki od sredstev v tuji valuti 
3. Prihodki od sredstev v tolaijih 

4. ODHODKI OD SERVISIRANIH OBVEZNOSTI (5+<) 

5. Odhodki od obveznosti v tuji valuti 
6. Odhodki od obveznosti v tolaijih 

7. CISTI PRIHODEK IZ FINANČNIH SREDSTEV (1-4) 

8. OSTALI PRIHODKI (9+10) 

9. Provizije 

10. Ostalo 

II. SKUPNI PRIHODKI POSLOVANJA (7+8) 

12. STROSK1 POSLOVANJA (13 do 17) 

13. StroSki dela 

14. Provizije za bančne storitve 

15. Materialni stroški 

16. Tiskanje bankovcev 

17. Ostalo 

18. POPRAVKI VREDNOSTI IN REZERVACIJE 

19. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (11-12) 

20. UPORABA/KRITJE PRESEŽKA 

21. Sredstva za proračun Republike Slovenije 
22. Črpanje rezerv za tečajne razlike 
23. Prenos v splošne rezerve Banke Slovenije 

24. SKUPNA UPORABA/KRITJE 

24.435.273 

22.640.216 
1.795.057 

24.701.239 

13.426.480 
11.274.759 

-265.966 

1.298.867 

1.053.882 

244.984 

1.032.900 

3.209.483 

1.697.726 

286.227 

1.052.596 

69.662 

103.272 

312.459 

-2.489.042 

807.493 
4.753.204 
1.456.669 

-2.489.042 

29.188.477 

27.393.420 
1.795.057 

24.701.239 

13.426.480 
11.274.759 

4.487.238 

1.298.867 

1.053.882 

244.984 

5.786.104 

3.209.483 

1.697.726 

286.227 

1.052.596 

69.662 

103.272 

312.459 

2.264.162 

807.493 

1.456.669 

2.264.162 

24.347.740 

22.606.000 
1.741.740 

20.506.626 

11.280.732 
9.225.894 

3.841.114 

659.526 

478.723 

180.803 

4.500.640 

3.588.970 

1.840.903 

291.200 

1.204.166 

166.000 

86.702 

911.670 

257.113 

654.557 

911.670 

83 

83 
97 

83 

84 
82 

86 

51 

45 

74 

78 

112 

108 

102 

114 

238 

84 

40 

•32 

45 

40 

* Prihodki od sredstev v tuji valuti v letu 1998 ne vključujejo neto tečajnih razlik v znesku 
-4.753.204 tisoč tolaijev. 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

OSNUTEK 

T 

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 Slovence za leto 1999. 

Potrdi se finančni načrt Banke Slovenije za leto 1999, ki ga je sprejel Svet Banke 
Slovenije na svoji 179. seji, dne 30.03.1999. Finančni načrt izkazuje: 

(v 000 tolarjih) 

1. Prihodke 25.007.266 

2. Odhodke 24.095.596 

3. Presežek prihodkov nad odhodki 911.670 

4. Prenos v splošne rezerve Banke Slovenije 654.557 

5. Sredstva za proračun Republike Slovenije 257.113 

Državni zbor 
Republike Slovenije 

Predsednik 

dr. Janez Podobnik l.r. 

Št.: 
Ljubljana, 
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- OBRAZLOŽITEV PROUČITVE VARIANT POTEKA 

AVTOCESTE NA ODSEKU HRASTJE-KRONOVO; 

- PRIMERJALNA ŠTUDIJA VARIANT AVTOCESTE 

NA ODSEKU HRASTJE-KRONOVO 

(JULIJ 1994); 

0 - DOPOLNITEV PRIMERJALNE ŠTUDIJE VARIANT 

(APRIL-JUNIJ 1998); 

- POVZETEK PRIMERJALNE ŠTUDIJE; 

- IZVLEČEK PRIMERJALNE ŠTUDIJE 

- 30 IZVODOV; 

- SKLADNOST VARIANTNIH POTEKOV 

AVTOCESTE S PROSTORSKIMI SESTAVINAMI 

VELJAVNIH PLANSKIH AKTOV 

(JANUAR 1999) 

Na podlagi četrte alinee drugega odstavka 45. a. člena Zakona 
o urejanju naselij in drugih posegov v prostor ter ob upoštevanju 
2. sklepa 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za 
infrastrukturo in okolje Državnega zbora pošilja Vlada 
Republike Slovenije v predhodno obravnavo gradivo: 

• Obrazložitev proučitve variant poteka avtoceste na odseku 
Hrastje-Kronovo; 

" Primerjalna študija variant avtoceste na odseku Hrastje- 
Kronovo (julij 1994); 

• Dopolnitev primerjalne študije variant (april-julij 1998); 
" Povzetek primerjalne študije; 
' Izvleček primerjalne študije - 30 izvodov, 
' Skladnost variantnih potekov avtoceste s prostorskimi 

sestavinami veljavnih planskih aktov (januar 1999), 

ki ga je Vlada Republike Slovenije obravnavala na 103. seji 
dne 1. aprila 1999. 

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

- dr. Pavel Gantar, minister za okolje in prostor, 
- mag. Dušan Blaganje, državni sekretar v Ministrstvu za 

okolje in prostor, 
- Jože Novak, direktor Urada Republike Slovenije za 

prostorsko planiranje. 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
Ljubljana, dne 1.4.1999 

OBRAZLOŽITEV 

O PROUČITVI VARIANT POTEKA 

AVTOCESTE NA ODSEKU 
HRASTJE - KRONOVO 

(1. faza priprave lokacijskega načrta za 
odsek avtoceste Hrastje - Kronovo) 

1. PODLAGA ZA PRIPRAVO LOKACIJSKEGA 
NAČRTA 

Zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list 
SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 
47/93, 71/93 in 44/97) v prvem odstavku 45.a člena določa, da se 
priprava lokacijskega načrta začne na podlagi utemeljenega in 
dokumentiranega predloga ministra, v čigar delovno področje 
spada avtocesta, v drugem odstavku 45.a člena pa določa, da 
na podlagi predloga iz prvega odstavka minister pristojen za 
prostor določi program priprave lokacijskega načrta, v katerem, 
v skladu s četrto alineo drugega odstavka 45.a člena določi, da 
mora izdelovalec lokacijskega načrta izdelati in proučiti variante 
poteka avtoceste, Vlada RS pa jih predloži Državnemu zboru RS 
v predhodno obravnavo. 

Minister za promet in zveze je 30.9.1993 podal utemeljen in 
dokumentiran predlog za pripravo lokacijskega načrta za 
avtocesto na odteku Hrastje - Kronovo. Odsek je del dolenjskega 
kraka avtoceste Ljubljana - Novo mesto - mejni prehod Obrežje. 
Predlog je bil dokumentiran z idejnimi rešitvami variant poteka 
avtoceste na odseku Hrastje - Kronovo, ki so bila predmet 
nadaljnjih proučevanj in vrednotenj. Na podlagi predloga ministra 
za promet in zveze je minister za okolje in prostor dne 10.10.1998 
določil program priprave lokacijskega načrta. 

2. POSTOPEK PRIPRAVE LOKACIJSKEGA NAČRTA 

2.1 Opredelitev variant 

Ministrstvo za promet in zveze je za nadaljnje proučevanje in 
vrednotenje predložilo idejne rešitve variant poteka avtoceste na 
odseku Hrastje - Kronovo in sicer: 

1. varianta Prapreče (viadukt pri Karteljevem, dva priključka za 
NM, severno od Otočca in Prapreč) 

2. varianta Prapreče podvarianta C1 (dva priključka za NM, prvi 

pri Brezovici), 
3. varianta Otočec (po obstoječi H1, en priključek za NM: pri 

Brezovici). 

Ob proučitvi predlaganih variant so izdelovalci primerjalne študije 
zaradi neustreznosti variant z okoljevarstvenega in prostorskega 
vidika za vrednotenje in primerjavo predlagali dodatne variante in 
sicer: 

4. varianta A (po H1, en priključek za NM, pri Otočcu priključek 
in oskrbna postaja), 

5. varianta B (po H1 do Lešnice, nad Otočcem, južno od Prapreč), 
6. varianta AB (po H1 do Otočca - priključek, ob Praprečah). 

Skladno s stališčem Mestne občine Novo mesto, naj se trasa pri 
Karteljevem čimbolj odmakne od vasi in zaradi vmesnih pobud po 
ohranitvi obstoječe hitre ceste, so bile dodatno vrednotene in 
primerjane variante poteka avtoceste na pododseku v območju 
naselja Karteljevo in karteljevskega klanca, izbrane in usklajene 
na podlagi študije Trebnje - Novo mesto, Dispozicija glavnih 
prometnih smeri in prostorskih ureditev ob avtocesti (Panprostor, 
december 1995) ter Idejne študije variant avtoceste pri Karteljevem 
(PNZ, št. C-234, julij 1997) in sicer: 

1. varianta V 830 (preko doline pod Karteljevim daljši viadukt, 
usek preko sedla pod Dobravo), 

2. varianta KA3 (preko doline z dvema krajšima viaduktoma, 
predor pod hribom Strmec), 

3. varianta R700 (potek ob H1, pasova sta denivelirana, pod 
Dobravo usek, delno pokriti vkop). 

Na vseh variantah sta predvidena priključka Novo mesto in 
Kronovo. V bližini priključka Novo mesto je predvidena avtocestna 
vzdrževalna baza. Za potrebe primerjave je v primeru vseh vari- 
ant predvidena lokacija obojestranske oskrbne postaje na 
območju Otočca: Prapreče v smeri proti Obrežju in Lutrško selo 
v smeri proti Ljubljani. 

Variante so bile v fazi vrednotenja in primerjave zaradi 
večkratnega preklapljanja in združevanja potekov smiselno 
razdeljene v tri ocenjevalne pododseke - sektorje: prehod mimo 
Karteljevega, potek mimo Novega mesta in potek od Novega 
mesta do Kronovega. Iz optimalnih variant posameznih sektorjev 
je sestavljena optimalna varianta, ki je predložena za izbor. 

Obravnavane variante so podrobneje opisane in predstavljene v 
priloženem gradivu. 

2. 2 Investicijske vrednosti variant 

V osnovni Primerjalni študiji variant avtoceste na odseku Hrastje 
- Kronovo je bilo naknadno investicijsko ocenjenih šest variant- 
Investicijska vrednost posameznih variant je bila določena s ceno 
po kilometru. 

Vrednotenje variant nu celotnem odseku, 1995 Investicijska vrednost v mio SIT ' 
Prapreče 8,369 
Otočec 5,441 
C1 8.292 
A 5,606 
B(predlog) 5,518 
AB 5,398 

vir: TratCons, november 1995 
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V Dopolnitvi primerjalne študije variant (april - junij 1998), ki je 
obravnavala variante poteka avtoceste v območju Karteljevskega 
klanca, je bilo vrednotenje variant izdelano na podlagi detajlnejše 
obdelave variant in popisa del ter cen, ki so bile osnova za izdelavo 

V letu 1998 je bila za predlagano varianto R700 - SA2 - SB1 - SB2 
(varianta B, korigirana z varianto R700 pri Karteljevem) izdelana 
tudi nova Investicijska vrednost za celotni odsek AC Hrastje 
Kronovo, ki znaša 18.371 mio SIT (vir: PNZ Ljubljana, april 
1998, Odsek Hrastje - Kronovo - potek trase). 

2. 3 Skladnost s prostorskimi sestavinami veljavnih 
planskih aktov 

Proučevane variante so skladne z republiškimi prostorskimi 
planskimi akti, ki so bili sprejeti z Odlokom o spremembah in 
dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 
plana Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 72/95). 

Proučevane variante potekajo po prostoru Mestne občine Novo 
mesto. Vse variante zahtevajo v določenem obsegu spremembe 
in dopolnitve prostorskih sestavin veljavnih planskih aktov občine: 

* Dolgoročni družbeni plan Mestne občine Novo mesto za obdobje 
od leta 1986 do leta 2000 (Skupščinski dolenjski list, št. 24/86, 
18/88, 6/89, 3/90, 10/90 in 9/91 in Uradni list RS, št. 17/92); 

" Srednjeročni družbeni plan Mestne občine Novo mesto za 
obdobje od leta 1986 do leta 1990 (Skupščinski dolenjski list, št. 
24/86,18/88, 6/89,15/90, 9/91,12/91 ter Uradni list RS, št. 7/92, 
23/92, 28/92, 35/92, 50/92, 1/93, 32/93 in 69/93). 

2-4. Izdelava Primerjave variant poteka avtoceste na 
odseku Hrastje - Kronovo 

Izdelovalec prostorske dokumentacije, podjetje Panprostor, 
Inštitut za urejanje prostora d.o.o., Ljubljana, je pridobilo delo 
na podlagi javnega razpisa. Variante poteka avtoceste na odseku 
Hrastje - Kronovo so bile na podlagi izdelanih idejnih rešitev v 
berilu 1:5000 proučene in vrednotene v elaboratu z naslovom 
Primerjalna študija variant avtoceste na odseku Hrastje - 
Kronovo'. Študija je bila izdelana julija 1994, št. proj. LN 102/94 ter 
dopolnjena z dodatnim vrednotenjem v gradivu žDopolnitev 
Primerjalne študije variant', aprila - junija 1998. 

Dodatna proučitev variant v letu 1998 je bila potrebna zaradi 
besnih pobud in pripomb na potek trase v območju Karteljevega, 
Pri Lešnici in zaradi dodatnih rešitev priključevanja Novega mesta 
,er lokacije oskrbnega centra in obsega primerjavo variant pri 
Karteljevem ter predlog optimizacije trase na celotnem odseku. 

Variante avtoceste so bile proučene v skladu s projektno nalogo 
naročnika in na način, ki smiselno upošteva 17. in 31. člen Navodila 
0 vsebini in metodologiji izdelave strokovnih podlag in prostorskih 
S0stavin planskih aktov občin. Zajem podatkov je bil izveden na 
podlagi aerofotoposnetkov v približnem merilu 1:10000 (CAS 1992) 
'n kartografske dokumentacije v merilu 1:5000. Grafični prikazi, 

so sestavni del Primerjalne študije variant avtoceste na odseku 
^rastje - Kronovo in Dopolnitve primerjalne študije variant, so 

Rebalansa nacionalnega programa izgradnje avtocest (vir: PNZ, 
TrafCons, DDC, december 1997, Gradbeno-tehnična primerjava 
ter prometno in ekonomsko vrednotenje variant avtoceste na 
odseku Hrastje - Kronovo). 

izdelani v merilu 1:50000, 1:10000 in 1:5000. 

V fazi analiz in vrednotenja so bile s strani ministrstev, pristojnih 
za zavarovana območja, pridobljene smernice za proučitev vari- 
ant, prav tako pa so bile z obravnavanimi variantami seznanjene 
tudi vse lokalne skupnosti (občina in krajevne skupnosti), 
pridobljena so bila njihova stališča, mnenja in interesi. 

Posamezne strokovne podlage za vrednotenje in primerjavo 
prometno tehničnih pogojev, ki zajemajo prometno ekonomsko 
vrednotenje in gradbeno tehnično primerjavo, so bile zagotovljene 
in recenzirane s strani investitorja DARS d.d. 

Variante so bile med seboj primerjane po naslednjih vsebinskih 
sklopih: vplivi na regionalni in urbani razvoj, kriteriji prometne 
učinkovitosti, vplivi na okolje, finančni vidik; v dopolnitvi je bil dodan 
gradbeno-tehnični vidik in prometna varnost. Dodatno se je na 
javnih razpravah preverjala lokalna družbena sprejemljivost. 

Rezultati vrednotenja so podrobno prikazani v priloženem gradivu 

Na osnovi primerjave variant avtoceste na odseku Hrastje - 
Kronovo in dodatne primerjave za območje pri Karteljevem, je bila 
kot najbolj sprejemljiva opredeljana varianta sestavljena iz 
sektorjev R700 - SA2 - SB1 - SB2 (varianta B, korigirana z 
varianto R700), ki je bila v nadaljnjem postopku še dodatno 
optimizirana. Začetek odseka je pri Zagorici, mimo Sel pri Zagorici 
in Dolenjega Karteljevega ter do novega priključka za Novo mesto 
poteka trasa avtoceste južno od obstoječe hitre ceste H1. Pri 
Karteljevem sta pasova denivelirana in sledita reliefu, med 
avtocesto in hitro cesto je predviden visok protihrupni nasip. 
Priključek za Novo mesto je v skladu z Urbanistično zasnovo in 
Prometno študijo Novega mesta predviden pri Mačkovcu. Pri 
Brezovici preide trasa na severno stran hitre ceste H1, med 
Mačkovcem in Lešnico poteka ob južnih pobočjih Stražne, nato 
pa tik ob obstoječi hitri cesti H1. Pri Jelšah prečka dolino 
Starograjskega potoka in se odmakne proti severu, mimo Otočca 
poteka nad predvidenim razvojnim območjem. Pri Praprečah je v 
smeri proti Obrežju oziroma pri Lutrškem selu v smeri proti Ljubljani 
predvidena oskrbna postaja. Pri Dolenjem Kronovem je priključek, 
trasa se na tem delu približa hitri cesti H1, ki bo na celotnem 
odseku ostala v funkciji medkrajevnih povezav. 

V prvem sektorju - prehod mimo Karteljevega - je bil za izbor 
odločujoči kriterij investicije in vpliv na krajino, varianta R700 je še 
sprejemljiva za urbani razvoj. 

V drugem sektorju - prehod mimo Novega mesta - je bil odločilen 
kriterij vplivov na urbano organizacijo in prostorski razvoj. 

V tretjem sektorju - potek od Novega mesta do Kronovega - je 
izbrana varianta, ki je najustreznejša z vidika vplivov na okolje s 
poudarkom na bivalnem okolju in z vidika urbanega razvoja 
prostora. 

Vrednotenje variant pri Karteljevem, 1998 Investicijska vrednost v mio SIT 2 

KA3 12,070 
R700 (predlog) 8,279 
V 830 9.944 

"vir: TrafCons, december 1997 
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Predlagan potek avtoceste izpolnjuje prometno tehnične in 
varnostne kriterije, trasa je prometno učinkovita in prostorsko 
sprejemljiva. Kot optimalna varianta je bila iskana in opredeljena 
varianta, ki naj bi bila hkrati sprejemljiva za lokalno skupnost in 
ohranjala možnosti regionalnega in urbanega razvoja. Z 
ekonomskega vidika je predlagana varianta najprimernejša. 

2.5 Postopek strokovnega usklajevanja glede 
predloga najustreznejšega poteka avtoceste 

2.5.1 Pridobitev strokovnih stališč do primerjalne 
študije in dopolnitve primerjalne študije ter predloga 
najustreznejšega poteka avtoceste 

Primerjalna študija variant je bila v obeh fazah posredovana: 

- recenzijski komisiji neodvisnih strokovnjakov; 
- Ministrstvu za promet in zveze, 
- DARS d.d. kot zastopniku investitorja, 
- ministrstvom: 

- Ministrstvu za kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino, 
- Ministrstvu za okolje in prostor, Upravi RS za varstvo narave: 
- Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano; 

- Mestni občini Novo mesto, 

z namenom, da vse navedene inštitucije, posamezni strokovnjaki 
in občina posredujejo strokovna mnenja glede metodološke 
ustreznosti študije, predlaganih izhodišč za izbor ter glede predloga 
najustreznejšega poteka avtoceste. 

2.5.1.1. Strokovno stališče recenzijske komisije 

Recenzijsko komisijo neodvisnih strokovnjakov s področja 
prostorskega, prometnega načrtovanja, varstva okolja ter v 2. 
fazi ekonomskega vrednotenja, je imenovalo Ministrstvo za okolje 
in prostor - Urad RS za prostorsko planiranje v sestavi: prof. mag. 
Peter Gabrijelčič, dia, prof. dr. Janez Marušič, dipl. inž. agr., dr. 
Karel Natek, dipl. geogr., Tomaž Guzelj, dipl. inž. gradb., Judita 
Strmčnik, dipl. ekon.. 

1. faza: Recenzijska komisija je menila, da so primernejše variante, 
ki potekajo po trasi sedanje ceste H1 in se izogibajo Krki ter 
turističnemu območju Otočca in Šmarjeških toplic. Komisija se 
strinja s predlogom primerjalne študije in predlaga ponovno 
ovrednotenje v delih, kjer trasa poteka po novem prostoru. 
Priporočila za dopolnitev študije se nanašajo na nujnost vključitve 
vrednotenja ekonomske upravičenosti in prometne obdelave ter 
s tem upoštevanje novih prometnih in hrupnih obremenitev 
(sept.1994). 

2. faza: Komisija opozarja na različnost predlagane variante R700 
in predloga iz 1. faze, ki je delno uporabila obstoječo hitro cesto 
H1, s čimer so bili vplivi na okolje bistveno manjši kot pri sedanjem 
predlogu. Obenem ugotavlja, da so razlike z okoljevarstvenega 
in prostorskega vidika minimalne v primerjavi z velikimi razlikami 
investicijskih stroškov. Z upoštevanjem danih priporočil, ki se 
nanašajo na dodatno utemeljitev izbora, komisija ocenjuje študijo 
kot primerno strokovno osnovo za nadaljnje delo ter potrjuje 
pravilnost izbora optimalne variante (julij 1998). 

Posamezne strokovne podlage za prometno ekonomsko 
vrednotenje in gradbeno tehnično primerjavo ter idejno študijo 
variant, je zagotovil zastopnik investitorja Družba za avtoceste v 
RS, d.d.. Gradivo je pregledala Komisija za pregled in potrditev 
tehnične dokumentacije DDC d.o.o. ter Projektni svet DARS d.d.,' 
s čimer je investitor potrdil strokovno ustreznost gradiva, (dopis 
Št. 402-25/98-PDP/BD-557, Z dne 30.9.1998) 

2.5.1.2. Stališča ministrstev in predstavnika investitorja 

Ministrstvo za promet in zveze: 

2. faza: Ministrstvo za promet in zveze se strinja s predlogom 
izbora variante ter podaja usmeritev, ki naj se upošteva pri nadaljnji 
pripravi lokacijskega načrta in sicer vzporedna hitra cesta H1 iz 
prometnovarnostnih razlogov ne sme omogočati prevelikih hitrosti 
ter s tem predstavljati konkurenco daljinski cesti (dopis 2644-44/ 
98-0404 z dne 02.07.1998). 

DARS d.d.. 

1. faza: DARS d.d. se je z zaključki študije načelno strinjal, predlagal 
pa, da se pri optimizaciji elementov trase ne poslabšuje (402-26/ 
95-PDP/HS-68, 1.8.1995). 

2. faza: DARS d.d. se s sklepom primerjalne študije ter predlogom 
izbora variante strinja (dopis št. 402-25/98-PDP/BD-501 z dne 
02.07.1998). 

Ministrstvo za kulturo: 

1. faza: Zaradi poseganja v zavarovana območja je Ministrstvo 
za kulturo ocenilo predlagano varianto z vidika varstva kulturne 
dediščine kot nesprejemljivo ter predlagalo korekcijo trase pri 
Starem gradu in dolini Lešnice (dopis 616-02/95-LM, 6.7.1995). 
Naknadno je ministrstvo na podlagi predložene optimizacije in ob 
pogoju upoštevanja navodil za sonaravno oblikovanje AC in 
ohranjanju videznih prostorskih povezav, ugotovilo izboljšave ter 
opozorilo na potrebo po spremembi meje kulturnega spomenika 
(dopis 616-02/95hra-kro4, 24.10.1995). 

2. faza: Predlagano varianto R700 MK ocenjuje kot pogojno 
sprejemljivo z upoštevanjem usmeritev, ki jih terja poseg v 

varovano območje ter zagotavljanje nemotečega vidnega stika 
med pogledi iz varovanega območja na avtocesto in spremljajoče 
ureditve (protihrupni nasip, oblikovanje reliefa, pokriti vkop). Trasa 
od Otočca naprej posega v arheološko območje AD1. 
natančnejša določitev bo možna na podlagi pregledov po 
metodologiji SAAS (dopis 012-12/98-bb, 24.07.1998). 

Ministrstvo za okolje in prostor - Uprava RS za varstvo narave: 

1. faza: Predlagano varianto je Uprava RS za varstvo narave 
ocenila kot ugodno za območje naravnega spomenika Krke in 
predvidenega krajinskega parka Otočec s pripombo, da prehajanje 
živali v 2. in 3. sektorju ni omogočeno ter s predlogom optimizacije 
trase pri potoku Lešnica (dopis 616-02/05-jh, 2.2.1995). 

2.faza: 
- področje za gospodarjenje z vodami se glede variante v območju 
Karteljevega zaradi manjšega vpliva na vodni prostor ne 
opredeljuje. Glede poteka trase v širšem vplivnem območju reke 
Krke v območju Otočca ugotavljajo, da so predhodno podane 
vodnogospodarske smernice ustezno upoštevane (dopis št. 355- 
17-38/94, 10.07.1998). 

- področje naravne dediščine z naravovarstvenega vidika zarad1 

prehodnosti prostora za živali sicer ocenjuje kot primernejš0 

varianto KA3 in poudarja, da je treba za optimizacijo predlagan0 

variante R700, ki je s svojim potekom krajinsko bolj vklopljena v 

prostor, najti funkcionalnejše rešitve prehodov za živali, ki se 
lahko izvedejo tudi s podaljšanjem načrtovanega pokritega ukopa 

- področje varstva okolja se do Dopolnitev primerjalne študije ni 
opredelilo. 
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano: 

1. faza: Ocenjuje, da je del naloge, ki se nanaša na kmetijska 
zemljišča izdelan korektno, uporabljena metodologija je ustrezna. 
Na podlagi primerjalne študije in ločenega elaborata kot strokovne 
podlage je MKGP dolžno zagovarjati varianto, ki najmanj posega 
na kvalitetna kmetijska zemljišča in sicer P - C1 (dopis št. 531-15/ 
94-5, 3.11.1995). 

2. taza: K Dopolnitvi primerjalne študije variant in predlogu 
najustreznejšega poteka ni podalo stališča. 

2.5.1.3. Stališče Mestne občine Novo mesto 

1. taza: Predlagana varianta je bila le delno sprejemljiva, pri 
Karteljevem naj bi se trasa AC čimbolj odmaknila od vasi, predlog 
občine je prečkanje doline z viaduktom. V primeru izbora variante 
Sv. Ana (odsek AC Bič - Hrastje), naj bi se sedanja magistralna 
cesta ohranila kot regionalna povezava. Občina je predlagala 
dva priključka za Novo mesto (stališče MO Novo mesto, 
Sekretariat za varstvo okolja in urejanje prostora, dopis št. 352- 
01-4/95-19, z dne 16.10.1995). 

2. faza: Dopolnitev primerjalne študije je bila posredovana Mestni 
občini Novo mesto in predstavljena v KS po katerih poteka trasa 
na odseku Karteljevo. Občinski svet Mestne občine Novo mesto 
je na seji 30.07.1998 za odsek avtoceste pri Karteljevem ponovno 
Podprl varianto KA3, s potekom ostalega dela trase avtoceste na 
območju Mestne občine Novo mesto soglaša, s pripombo, da je 
treba opredeliti funkcijo sedanje hitre ceste H1 po izgradnji 
avtoceste. Na seji 22.10.1998 je Občinski svet Mestne občine 
Novo mesto ponovno obravnaval potek in problematiko avtoceste 
in sprejel sklepe: oskrbno postajo se locira v območje priključka 
za Novo mesto, H1 ostane v funkciji lokalne povezave Trebnje - 
Šentjernej, DARS d.d. v priključku preveri možnost križanja 
avtocest V - Z in S - J, preveriti je treba priključek v Dolnjem 
Kronovu. 

2.5.2 Predlog za nadaljnji postopek 

Na podlagi v študiji predstavljenih strokovnih izhodišč ter uskladitev 
2 Ministrstvom za promet in zveze ter pooblaščenim investitorjem, 
Družbo za avtoceste v Republiki Sloveniji, je v sodelovanju z 
ministrstvi za varovana območja minister za okolje in prostor 
Predlagal kot najustreznejšo varianto R700 - SA2 - SB1 - SB2 
SB2 (varianta B, korigirana z varianto R700). 

^eba je opozoriti, da je v končnih razpravah med vsemi 
udeleženci prišlo do usklajenega predloga poteka avtoceste, razen 
v območju Karteljevega. Neskladje je med Ministrstvom za promet 
jn zveze, Ministrstvom za okolje in prostor in predstavnikom 
investitorja Družbo za avtoceste v RS kot predlagatelji na eni 
s,rani in Mestno občino Novo mesto na drugi strani, ki za prehod 
mirno Karteljevega predlaga varianto KA3. Varianta KA3 je nekoliko 
u9odnejša z vidika varsta okolja: po nekaterih kazalcih je 
u9odnejša, po več kazalcih enakovredna ali pa gre za manjše 
razlike med variantama. Z vidika investicije je velikostni razred 
razlike velik in zato odločilen. Varianta je z vidika prometne varnosti 
^anj primerna od predlagane variante R700, slednja pa v 
Primerjavi z varianto KA3 izkazuje manjšo primernost s prostorsko 
Urbanističnega vidika. 

^a nadaljevanje postopka priprave lokacijskega načrta se pripravi 
^ejni projekt in posebne strokovne podlage za varianto R700 - 
~A2 - SB1 - SB2, z upoštevanjem zaščitnih protihrupnih ukrepov 
'n Prilagoditev terenu v poteku mimo Karteljevega ter z 
^Poštovanjem pogojev, podanih v nadaljevanju postopka priprave 
°*acijskega načrta. Istočasno se v zvezi s predlogom Mestne 
°'JČine Novo mesto z namenom ocenitve in optimizacije v 

podrobnejšem merilu prouči tudi varianta KA3. 

Funkcija obstoječe hitre ceste H1 bo detajlno opredeljena v Študiji 
funkcionalnosti obstoječe hitre ceste H1 po izgradnji dolenjskega 
kraka avtoceste Ljubljana - Obrežje (naročnik DARS d.d., izd. 
LUZ d.d.), ki je v izdelavi. V delu poteka ob Novem mestu naj ima 
cesta mestni značaj avenije s hodniki, kolesarskimi stezami in 
drevoredom, cesta zaradi križišč ne dopušča večjih hitrosti in se 
vklaplja v primarno cestno omrežje mesta. Navezave na ostalo 
cestno omrežje so nivojske. V območju Otočca je smiselna 
vzpostavitev daljinske kolesarske poti. 

Predlog Mestne občine Novo mesto za prestavitev lokacije 
oskrbne postaje s predlagane lokacije pri Otočcu v priključek 
Novo mesto, bo v nadaljevanju postopka podrobno proučen in 
usklajen z občino. 

3 PRIPRAVA GRADIVA ZA OBRAVNAVO V ODBORU 
ZA INFRASTRUKTURO IN OKOLJE DRŽAVNEGA 
ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Glede na 1. sklep 5. točke dnevnega reda 33. seje Odbora za 
infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS se proučevane 
variante na odseku Hrastje - Kronovo uvrščajo v skupino: 

"b. poteki avtocest, ki ne pomenijo spremembe in dopolnitve 
državnih prostorskih planskih aktov, predstavljajo pa 
spremembo in dopolnitev občinskih prostorskih planskih 
aktov." 

Proučevane variante avtoceste na odseku Hrastje - Kronovo 
torej ne predstavljajo sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin 
planskih aktov Republike Slovenije, predstavljajo pa spremembe 
in dopolnitve prostorskih sestavin planskih aktov občine Novo 
mesto. 

Gradivo proučitve variant je za obravnavo na Odboru za 
infrastrukturo in okolje Državnega zbora RS pripravljeno ob 
smiselnem upoštevanju 2. sklepa 5, točke dnevnega reda 33. 
seje tega odbora. Priloženo gradivo vsebuje vse zahtevane priloge, 
pri čemer priloge niso pripravljene za vsako varianto posebej, da 
ne bi prišlo do nepotrebnega podvajanja enakih kartografskih 
prilog. 

■ u 

Jože NOVAK 
DIREKTOR 

Priloge k obrazložitvi: 

- Primerjalna študija variant avtoceste na odseku Hrastje - Kronovo 
(Panprostor, Inštitut za urejanje prostora d.o.o., št. proj. LN 102/ 
94, julij 1994), 

- Primerjava variant pri Karteljevem, Predloga ureditev na odseku 
AC od Hrastje do Kronovega; Dopolnitev primerjalne študije 
variant odseka avtoceste Hrastje - Kronovo, (Panprostor, Inštitut 
za urejanje prostora d.o.o., št. proj. LN 102/94-1, april-junij 1998), 

- Povzetek: Primerjalna študija (1994 in 1998) poteka tras 
avtoceste na odseku Hrastje - Kronovo (Panprostor, Inštitut za 
urejanje prostora d.o.o., št. proj. LN 102/94-1, julij 1998), 

- Izvleček: Primerjalna študija poteka tras avtoceste na odseku 
Hrastje - Kronovo (Panprostor, Inštitut za urejanje prostora d.o.o., 
junij 1998), 

- Skladnost variantnih potekov avtoceste s prostorskimi 
sestavinami veljavnih planskih aktov (Panprostor, Inštitut za 
urejanje prostora d.o.o., januar 1999). 
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Predlog 

ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 

DRUGEGA ODSTAVKA 26. ČLENA 

ZAKONA 0 POLITIČNIH STRANKAH 

(0RZP0I26) 

■ EPA 770 - II - 

Podpisani poslanec pošilja na podlagi 209.člena Poslovnika - PREDLOG ZA SPREJEM OBVEZNE RAZLAGE 
Državnega zbora RS (Ur.list RS št. 40/93, 80/94, 28/96 in DRUGEGA ODSTAVKA 26. ČLENA ZAKONA O POLITIČNIH 
26/97) STRANKAH (Ur. I. RS Št. 62/94, 1/99). 

Branko Kelemina, l.r. 

Odpisani poslanec pošilja na podlagi 208. člena Poslovnika DZ 
(Ur.list RS št. 40/93, 80/94, 28/96 in 26/97) predlog za obvezno 

ra*lago drugega odstavka 26. člena Zakona o političnih stranka s 
Prošnjo, da se jo skladno z 210. členom Poslovnika DZ RS, 
Posreduje v odločitev Državnemu zboru. 

^ftžedllo drugega odstavka 26. člena Zakona o političnih 
*to&n.kah za katerega se nradlaaa obvezna razlaga se glasi: 
pristojni organ občine lahko določi,da stranka dobi mesečno po 

naiveč 30 tolarjev za vsak dobljeni glas na volitvah za občinski 
Svet oziroma za župana." 

r'stojni organ občine lahko določi, da stranka za vsak dobljeni 
a'3s na volitvah za občinski svet in za župana dobi največ 30 
°larjev, ki se od 1.1.1995 mesečno usklajuje z indeksom cen 
'v|jenjskih potrebščin po zadnjih znanih podatkih Zavoda 
6Publike Slovenije za statistiko." 

Sprejem obvezne razlage bo odpravil dvom o dovoljeni višini 
sredstev, ki jih lahko občinski svet nameni za financiranje političnih 
strank v lokalni skupnosti. Z ustanovitvijo novih občin s 1.1.1995 
prihaja do različnih razlag drugega odstavka z zvezi z tretjim 
odstavkom 23. člena tega zakona. 23. člen namreč ureja pravico 
stranke, katere kandidatke oziroma kandidati so bili na zadnjih 
volitvah izvoljeni v državni zbor, da ima pravico do sredstev iz 
proračuna glede pridobljenih glasov, ki se mesečno usklajujejo z 
indeksom cen življenjskih potrebščin po zadnjih znanih podatkih 
Zavoda Republike Slovenije za statistiko. Glede na to, da 26. člen 
izrecno ne predpisuje, da se sredstva usklajujejo z indeksom 
cen življenjskih potrebščin, do katerih ima pravico politična stranka 
po odločitvi pristojnega organa občine za dobljeni glas na volitvah 
za občinski svet oziroma za župana, se kljub temu utemeljeno 
domneva, da se sredstva usklajujejo glede na 35. člen tega 
zakona, kjer je določeno, da se financiranje strank v skladu z 
določbo 23. člena prične s 1. januarjem 1995. 
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V občinskih svetih tudi prihaja do različnih razlag glede števila 
pridobljenih glasov, saj zakon v drugem odstavku 26. člena določa, 
da stranka dobi po sklepu organa občine mesečno največ 30 
tolarjev za vsak dobljeni glas na volitvah za občinski svet oziroma 
za župana. Beseda oziroma lahko pomeni, da občinski svet lahko 
dodeli sredstva stranki samo za glasove, ki so bili dobljeni na 
volitvah za občinski svet ali samo za glasove, ki so bili dobljeni za 
Župana. Zaradi načela enkakopravnosti menim, da je potrebno 
jasno določiti, da lahko občinski svet sprejme sklep s katerim 
dodeli sredstva glede pridobljenih glasov tako za predobljene 
glasove za občinski svet kot tudi za župana. 

Sprejem predlagane obvezne razlage je nujno potreben. Občinski 

in mestni sveti širom Slovenije sprejemajo sklepe, ki določajo 
različno višino sredstev, ki jih lahko dobi stranka za vsak dobljeni 
glas zaradi različne interpretacije 23. člena v povezavi z 26. in 35. 
členom tega zakona. Zato, kot predlagatelj za sprejem obvezne 
razlage predlagam, da se čimprej sprejme navedena razlaga 
zakona, ker bi s takšno odločitvijo pripomogli k enakopravnem 
obravnavanju in financiranju političnih strank v skladu z zakonom. 

Posebej poudarjam, da se izrecno ne zavzemam, da bi financiranje 
političnih strank v lokalnih skupnostih bilo visoko, zavzemam pa 
se za enotno ureditev financiranja strank v celotni državi. 

Branko Kelemina, l.r. 

' 
i 
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naročilnica 

Irne in priimek:   

Naslov:  

Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

Davčna številka:  

Naročam  izvod(ov) poročevalca dz republike Slovenije 

Datum:   

p°dpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
SUBIČEVA 4; TEL.: 061 /1761 -215; FAX: 061 /12-58-173 

^ena 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, tel, (061) 12-61_'2^ 
- Tisk SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 320 tolarjev - Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece - Žiro račun: 
zbor Republike Slovenije, Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročninske zadeve: telefon (061) 1761-215 ali 12-61-222 (215). Številka faksa: (061) 12-58-173. 
1318-0169. Po mnenju Ministrstva za kulturo št. 415-124/99 z dne 25.01.1999, se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se plačuje 5 % davek od pr° 
proizvodov po 13. točki tarifne št. 3 zakona o prometnem davku (Ur.list RS, št. 4/92 z dne 25. januarja 1992). 
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