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PREDLOGI FINANČNIH NAČRTOV SKLADOV IN DRUGIH 

IZVAJALCEV OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA, JAVNIH 

SKLADOV IN AGENCIJ Z OBRAZLOŽITVAMI 

UVODNA POJASNILA 

Skladno s 13. členom zakona o javnih financah mora vlada ob predlogu državnega proračuna 
za leto 2001 posredovati Državnemu zboru Republike Slovenije tudi predloge finančnih 
načrtov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije ter finančne načrte vseh drugih javnih skladov in agencij, katerih 
ustanovitelj je država. 

Na osnovi omenjenih določil zakona in v skladu s temeljnimi smernicami in izhodišči za 
pripravo državnega proračuna in finančnih načrtov za leto 2001, ki so bila posredovana vsem 
skladom in agencijam, so navedeni skladi in agencije pripravili predloge svojih finančnih 
načrtov za leto 2001. 

Finančni načrti, kot so jih posredovali posamezni skladi in agencije, in so prikazani v 
nadaljevanju, so v tej fazi pri posameznih skladih in agencijah pripravljeni v različnih fazah. 
Pri nekaterih skladih je bil osnutek finančnega načrta za leto 2001 že sprejet na upravnih 
odborih in posredovan Vladi v potrjevanje, nekateri finančni načrti so pripravljeni v fazi 
sprejemanja predloga na upravnih odborih, nekateri izmed njih pa šele v fazi osnutka, ki še ni 
bil predložen v razpravo upravnim odborom sklada oz. agencije. 

Za večino finančnih načrtov - zlasti tistih, ki del sredstev za svoje poslovanje prejemajo iz 
državnega proračuna - v tej fazi priprave načrtov velja, da je njihovo dokončno oblikovanje 
povezano in odvisno od sprejemanja predloga državnega proračuna za prihodnje leto. 

V tej fazi so osnutki finančnih načrtov v tistem delu, kjer posamezni skladi in agencije v 
prihodnjem letu računajo na sredstva iz državnega proračuna, usklajeni s predvidenimi 
sredstvi za posamezne sklade, kot jih je Vlada sprejela v Predlogu proračuna Republike 
Slovenije za leto 2001. Posamezni skladi oziroma agencije bodo oblikovali končni predlog 
svojih finančnih načrtov šele potem, ko bo parlament sprejel Proračun Republike Slovenije za 
leto 2001. 
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I. 

ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN 

INVALIDSKO ZAVAROVANJE 

SLOVENIJE 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 
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ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO 

ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 

UVOD 

Po 236. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju opredeljuje Zavod svoje 

finančno poslovanje s finančnim načrtom, ki se sprejema za vsako koledarsko leto oziroma za 

več let, skladno s predpisi, ki urejajo sprejemanje državnega proračuna. V finančnem načrtu se 

opredelijo sredstva iz prispevkov in drugih virov za zagotavljanje pravic in za izvajanje 

zavarovanja ter drugih obveznosti Zavoda. 

V finančnem načrtu se na podlagi izrecne zakonske določbe, vsebovane v 3. odstavku 236. 

člena zakona, opredelijo tudi sredstva, ki jih zagotavlja državni proračun. To so, v skladu z 

232., 233. in 234. členom zakona, sredstva iz naslova obveznosti Republike Slovenije, ki jih 

ta zagotavlja iz državnega proračuna za pravice pod posebnimi pogoji oziroma zaradi izpada 

prihodkov ter dodatna sredstva iz državnega proračuna ali drugih virov, ki jih je dolžna 

Republika Slovenija, v skladu z zakonom, zagotoviti za pokrivanje razlike med prihodki 

Zavoda iz prispevkov in iz drugih virov ter odhodki Zavoda. 

Finančni načrt sprejme skupščina Zavoda, Vlada RS pa poda nanj soglasje. Državni zbor RS 

obravnava finančni načrt Zavoda ob obravnavi in sprejemanju državnega proračuna. 

Postopek priprave in posredovanja finančnega načrta določa 26. člen zakona o javnih 

financah. Po tem določilu pripravi Zavod predlog finančnega načrta na podlagi izhodišč, ki 

veljajo za državni proračun in ga posreduje Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve, ki 

ga predloži Ministrstvu za finance. Ministrstvo za finance posreduje finančni načrt Zavoda 

Vladi RS, ta pa ga, skupaj s predlogom državnega proračuna, Vladi RS. 

Zavod je pričel s pripravo finančnega načrta za leto 2001 in globalno tudi za leto 2002 že v 

začetku drugega polletja leta 2000, ko je pripravil tudi osnutka obeh finančnih dokumentov, 

vendar pa je moral kasneje, zaradi odlaganja rokov za pripravo in sprejem proračuna RS, 

svoje planske aktivnosti prilagoditi rokom za pripravo tega državnega dokumenta. Tako je 

Zavod šele 5.1.2001 prejel spremenjena makroekonomska izhodišča za pripravo finančnega 

načrta. Na podlagi teh je Zavod svoj julijski predlog finančnega načrta dopolnil in spremenil, 

pri tem pa je moral upoštevati (udi konec meseca decembra sprejeto spremembo 150. člena 

zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki uzakonja drugačno valorizacijo 

pokojnin, od veljavne v letu 2000. Na tej podlagi izdelan finančni načrt je Zavod, dne 
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9.1.2.001, uskladil s predstavniki Ministrstva za finance na posebnem usklajevalnem sestanku, 

ni pa še mogel načrtovati višine valorizacije pokojnin v letu 2001 glede na to, daje Statistični 

urad RS objavil podatek o rasti plač v letu 2000, na katerega se veže valorizacija pokojnin, 

šele: v mesecu februaiju 2001. 

Zavod je tako na seji upravnega odbora Zavoda, dne 18.1.2001, sprejel predlog finančnega 

načrta Zavoda za leto 2001. Ta predlog je za leto 2001 načrtoval izravnane prihodke in 

odhodke ter v skladu z 233. in 234. členom ZPIZ 1 tudi še dodatna sredstva Republike 

Slovenije iz proračuna ali drugih virov, v višini 23,1 mlrd SIT za vračilo kreditov, ki jih je 

moral Zavod, v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna za leto 2000, sklepom Vlade RS 

in soglasja Ministrstva za finance, najeti za nemoteno izplačevanje pokojnin in drugih dajatev 

v letu 2000. Tako pripravljen predlog finančnega načrta Zavoda za leto 2001 naj bi 

obravnavala in sprejela skupščina Zavoda na seji dne 6.2. 2001. 

Zaradi dejstva, da se je v pripravah in obravnavah predloga državnega proračuna RS za leto 

2001 jasno izkazalo, da Republika Slovenija iz proračuna ne bo zagotovila potrebne višine 

dodatnih sredstev za vračilo kreditov, je Zavod sprejemanje dokončnega besedila finančnega 

načrta odložil do datuma, ko bodo znana dokončna izhodišča Vlade RS do te problematike in 

ko bodo objavljeni podatki o rasti plač v Republiki Sloveniji v letu 2000, ki so osnova za 

usklajevanje pokojnin v letu 2001, ki bistveno vplivajo na odhodke Zavoda. 

Tako je Zavod dne 26. 2. 2001 prejel sklep Vlade RS, iz katerega je razvidno, da bo 

Republika Slovenija preko Kapitalske družbe Zavodu v letu 2001 zagotovila le 6,4 mlrd SIT 

za odplačilo njegovih kreditnih obveznosti, kar je le četrtina sredstev, ki jih je Zavod 

predvidel v prvem predlogu finančnega načrta oziroma 16,7 mlrd manj od predvidenih v letu 

2001. Ta sklep Vlade RS pa določa program pokrivanja kreditnih obveznosti Zavoda v 

naslednjih štirih letih tako, da se poplačajo kreditne obveznosti Zavoda v letih od 2001-2004 s 

prilivi Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja v zaporednih enakih 

tranšah po 6.375 milijonov SIT, pri čemer bo prva tranša nakazana predvidoma v decembru 

2001. 

Na podlagi pooblastila upravnega odbora Zavoda, da se v predlog finančnega načrta za 

obravnavo na skupščini Zavoda vključi podatke po zaključnem računu za leto 2000 in novejša 

makroekonomska izhodišča in obrazložitve, je Zavod pripravil drugi predlog finančnega 

načrta Zavoda za leto 2001, za sprejem na Skupščini Zavoda. V tem predlogu finančnega 

načrta, so tako spremenjena sledeča dejstva: 
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- glede na sprejeti sklep Vlade RS, se bo moral Zavod v letu 2001 v nasprotju s prvotnimi 

planskimi izhodišči Zavoda in 234. členom ZPIZ-1, ponovno zadolževati. Najem novih 

posojil bo potreben že v mesecu maju in nato v mesecu juniju. Za najem novih posoji l bo 

moral Zavod prejeti Sklep Vlade RS in soglasje Ministrstva za Finance; 

- višina mesečno najetih posojil bo odvisna od dinamike prilivov sredstev iz proračuna in 

od prilivov sredstev od prispevkov; 

- po oceni bo mesečno zadolževanje Zavoda v vseh mesecih leta 2001 znašalo okoli 23 

milijard SIT, ker je po dosedanjih informacijah priliv sredstev KAD predviden šele v 

mesecu decembru 2001. Obresti za novo najeta posojila in obresti za odplačilo dosedanjih, 

preračunana do konca letošnjega leta, bodo po oceni znašala okoli 2,7 milijarde SIT in s;o 

vključena med odhodke finančnega načrta; 

- zaradi odsotnosti podatkov s strani UM AR o predvidenem mesečnem gibanju plač v 

Republiki Sloveniji v letu 2001, je finančni načrt izdelan tako, daje druga valorizacija 

pokojnin, ki še omogoča tekočo izravnavo med prihodki in odhodki Zavoda, predvidena v 

višini 2,0 % 

Glede na zgoraj navedene razloge, bo po obravnavi na skupščini Zavoda, finančni načrt v 

skladu z 236. členom ZPIZ-1, posredovan Vladi RS v soglasje. 

Predlog finančnega načrta Zavoda za leti 2001 in 2002 torej temelji na rezultatih poslovanja 

Zavoda za leto 2000 in je izdelan v skladu z zadnjimi metodološkimi navodili in 

makroekonomskimi izhodišči za pripravo finančnih načrtov Ministrstva za finance, upošteva 

predpisano ekonomsko klasifikacijo javno finančnih prihodkov in odhodkov, uradne statistične 

podatke o rasti plač v letu 2000 in dodatno Sklep Vlade RS, z dne 21.2.2001 o programu 

pokrivanja kreditnih obveznosti Zavoda. 

1. REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZAVODA V LETU 2000 

1.1. Prihodki 

Celotni prihodki Zavoda so v letu 2000 znašali 573.564,3 milijonov SIT in so bili v 

primeijavi z letom 1999 višji za 11,8%. 
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Največji del v strukturi prihodkov so znašali prispevki za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje in to 69,6%, prihodki iz državnega proračuna 26,8%, ostali transfemi prihodki 

2,8% in drugi prihodki 0,8%. 

Iz primerjave realizacije prihodkov v letu 2000 v odnosu na postavke finančnega načrta 

Zavoda za leto 2000, je razvidno, da je bilo realizirano le 98,8% načrtovanih prihodkov za 

leto 2000. Takšen rezultat je posledica ukrepa Vlade RS, ki je ob sprejemanju državnega 

proračuna RS za leto 2000, s posebno predračunsko postavko predvidela, da bo Davčna 

uprava RS v letu 2000 izterjala zapadle, neplačane prispevke za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje iz preteklih let, v višini 10.000 milijonov SIT, za ta znesek pa je zmanjšala 

plansko obveznost nakazila sredstev Zavodu iz državnega proračuna RS. Vlada RS je tudi v 

celovitem programu za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki Zavoda Davčno upravo 

RS za leto 2000 zadolžila za izterjavo neplačanih prispevkov iz preteklih let v višini 8.000 

milijonov SIT, kar je Zavod tudi vključil v finančni načrt za leto 2000. 

Realizacija v letu 2000 kaže, da je Davčna uprava RS izterjala le 322,6 milijonov SIT 

zapadlih obveznosti do Zavoda. To je glavni razlog, da so bili realizirani prihodki manjši od 

načrtovanih, pa čeprav je dodatno, po sklepu Vlade RS, v letu 2000, Kapitalska družba 

nakazala Zavodu predčasno, namesto v letu 2001, dodatna sredstva v višini 6.000 milijonov 

SIT. 

1.2. Odhodki 

Celotni odhodki Zavoda v letu 2000 so bili realizirani v višini 587.905,5 milijonov SIT. V 

primerjavi z letom 1999 so bili višji za 11,7% in so načrtovane odhodke presegli za 1,8%. 

Glavnino odhodkov v deležu 83,5% predstavljajo odhodki za pokojnine, ki so znašali 

490.681,7 milijonov SIT in so načrtovano letno postavko presegli za 1,6 %. 

Pokojnine in druge na pokojnine vezane dajatve so se v letu 2000 uskladile dvakrat: s 

1.1.2000 za 5,0% in s 1.7.2000 za 2,8%. Preseganje letno načrtovanih odhodkov za te namene 

je predvsem posledica nenačrtovane druge, t.j. julijske valorizacije pokojnin, ki je bila 

izvedena zaradi višje rasti plač v Republiki Sloveniji, kot je bila prvotno načrtovana po 

izhodiščnih makroekonomskih projekcijah in je povečala odhodke Zavoda za okoli 8.900 

milijonov SIT. 

Druga, v strukturi odhodkov največja postavka, so odhodki Zavoda za obvezno zdravstveno 

zavarovanje upokojencev v višini 44.079,2 milijonov "SIT ali 7,5% vseh odhodkov. Po 
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strukturi (v višini 3,9%) sledijo sredstva za zagotavljanje socialne varnosti (odhodki za 

varstvene dodatke, dodatek za pomoč in postrežbo, preživnine ter invalidnine), ki so bila v 

letu 2000 dosežena v višini 23.053,9 milijonov SIT. S tem so ti izdatki presegli načrtovane za 

2,2%. 

Odhodki za denarna nadomestila so znašali 22.326,2 milijonov SIT ali 3,8% v strukturi 

odhodkov. Preostali odhodki Zavoda so bili: odhodki za plače in prispevke delavcev Zavoda v 

višini 2.537,8 milijonov SIT (ali 0,4% v strukturi), transferi neprofitnim organizacijam in 

posameznikom, investicijski odhodki in plačila obresti od kreditov, v skupnem znesku 885,3 

milijonov SIT (ali 0,2% v strukturi) ter izdatki za blago in storitve z zneskom 4.337,7 

milijonov SIT (0,7% skupnih odhodkov Zavoda). Od slednjih predstavljata 53,4% postavki 

poštnih stroškov za dostavo pokojnin (1.620,0 milijonov SIT) in stroški plačilnega prometa 

(697,9 milijonov SIT), ostalo pa so odhodki za plačilo bančnih storitev, za delo invalidskih 

komisij, stroški prijavno-odjavne službe, stroški za izobraževanje izvedencev invalidskih 

komisij, preventivno in informativno dejavnost ter drugi materialni stroški Zavoda. 

V bilanci prihodkov in odhodkov Zavoda za leto 2000 je tako izkazan primanjkljaj oz. 

presežek odhodkov nad prihodki, v višini 14.341,2 milijonov SIT. Primanjkljaj predstavlja 

2,4% celotnih odhodkov Zavoda. 

1.3. Glavne značilnosti finančnega poslovanja Zavoda v letu 2000 

Pri primerjavi rezultatov poslovanja Zavoda za leto 2000 v primerjavi s finančnim načrtom za 

leto 2000, je pomembno zlasti sledeče: ^ 

- doseženi celotni prihodki so bili manjši od planiranih predvsem zaradi prenizkih 

prilivov s strani državnega proračuna RS in nerealiziranih prihodkov od izterjave 

prispevkov iz preteklih let s strani Davčne uprave RS, 

- rast plač v letu 2000 je bila višja od makroekonomskih izhodišč, kar je posledično 

povzročilo višjo valorizacijo pokojnin in drugih pokojninskih dajatev od načrtovane, 

- v primerjavi s predvidevanji po makroekonomskih izhodiščih, ki so bila podlaga za 

pripravo finančnega načrta, je bila rast cen življenjskih potrebščin oziroma inflacije, v 

letu 2000 višja od načrtovane in s tem posledično višja rast nekaterih vrst odhodkov 

Zavoda. 

Posebej je potrebno poudariti, da bi bila primerjava rezultatov poslovanja Zavoda za leto 2000 

s sprejetim finančnim načrtom za leto 2000, kije bil pripravljen v skladu s tedanjimi navodili 

Ministrstva za finance, nerealna, ker so se navodila razlikovala od kasneje izdanih tolmačenj o 
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načinu knjiženja poslovnih dogodkov v letu 2000. S 1.1.2000 je bil sprejet nov zakon o 

računovodstvu, ki je ukinil sistem obračunane realizacije in uzakonil sistem evidentiranja 

poslovnih dogodkov po načelu denarnih tokov. V finančni načrt zato niso bili vključeni 

nekateri odhodki, ki so bili obračunani v letu 1999 in plačani v januarju 2000 ter izkazani v 

zaključnih računovodskih izkazih za leto 1999. V zvezi s to problematiko, je bil na pobudo 

Zavoda in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), dne 10.1.2001, sklican 

poseben sestanek predstavnikov Ministrstva za finance, Računskega sodišča RS ter 

predstavnikov ZZZS in Zavoda, katerega sklepi so, da se bilančni rezultati v letu 2000 

izkazujejo po denarnih tokovih. V računovodstvu je bilo potrebno za leto 2000 zato izvesti 

dodatne knjigovodske vknjižbe, bilančni podatki za leto 1999 pa ostajajo nespremenjeni. Oba 

zavoda sta morala izdelati korigiran prikaz finančnega načrta za leto 2000, v katerega sta 

vključila ustrezne postavke prihodkov in odhodkov, pri primerjavi rezultatov pa mora Zavod 

posebej opozoriti na spremembe v knjiženih in načrtovanih podatkih ter jih posebej prikazati. 

Računsko sodišče RS bo ob revidiranju poslovanja zavodov tako nastale okoliščine 

upoštevalo. 

Tako spremenjeni knjigovodski predpisi so vplivali na finančni rezultat Zavoda v letu 2000 in 

ga poslabšali za 4.422,3 milijonov SIT. 

Celotni odhodki Zavoda v letu 2000 so presegli letno načrtovane za 10.226,4 milijonov SIT 

ali za 1,8%. Tako je Zavod v letu 2000 izkazal primanjkljaj v višini 14.341,2 milijonov SIT, 

ob tem daje tudi že v letu 1999 izkazal primanjkljaj v višini 13.227,8 milijonov SIT. Po 

določilih novega zakona o računovodstvu, se je izvedla knjigovodska korekcija v višini 

4.422,3 milijonov SIT in prenos med odhodke leta 2000, zaradi česar izkazuje Zavod v letu 

2000 primanjkljaj v breme splošnega sklada v višini 23.146,7 milijonov SIT. Primanjkljaj, 

izkazan v splošnem skladu, bo Zavod lahko izravnal šele s presežkom tekočih prihodkov nad 

odhodki in s tem poravnal najeta posojila v tej višini. 
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2. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 Z GLOBALNO OCENO ZA LETO 2002 

2.1. Povzetek ciljev programa dejavnosti Zavoda 

Zavod za to obdobje kot prioritetni cilj določa nadaljnjo prilagoditev programov in aktivnosti 

svoje dejavnosti določilom novega zakona. 

Zavod skladno s programom dejavnosti, s katerim vsako leto opredeli svoje temeljne naloge 

in razvoj ter je hkrati tudi podlaga za pripravo finančnega načrta, načrtuje za leto 2001 

pričetek dela na dolgoročnejšem strateško razvojnem programu. 

V okviru tega je na prvem mestu nadgradnja oziroma posodobitev informacijskega sistema, ki 

je ključnega pomena za vzpostavitev novih, zakonsko zahtevanih evidenc za evidentiranje 

vplačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje na posameznega 

zavarovanca ter v tej povezavi istočasna izgradnja sistema izvajanja zavarovanja, ki bo hkrati 

omogočila pogoje za pridobitev mednarodnega standarda kvalitete. 

V nadaljevanju bo s tem omogočena na podlagi podatkov Davčne uprave RS vzpostavitev 

ločenega evidentiranja prispevkov, posebej za pokojninsko in posebej za invalidsko 

zavarovanje ter nadaljnji razvoj sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 

Sloveniji in tudi dejavnosti Zavoda tako v slovenskem kot evropskem prostoru. 

Zavod si v svojem programu dejavnosti in s tem v finančnem načrtu za leto 2001 in tudi za 

2002 zastavlja dosego sledečih ciljev: 

1. Tekoče zagotavljanje uresničevanja ter varstva pravic iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja in ustrezno strokovno pomoč. 

2. Racionalno upravljanje in gospodarjenje s sredstvi in ustvaijanje pogojev za 

likvidnost in solventnost Zavoda. 

3. Vztrajanje na zakonskih določilih za izravnavo med prihodki in odhodki Zavoda, 

oziroma da Republika Slovenija zagotovi iz državnega proračuna RS oziroma iz 

drugih virov zadostna sredstva za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki 

Zavoda iz prispevkov in iz drugih virov. 

4. Smotrno znanstveno - raziskovalno delo na področju sistema pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. 
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5. Neposredno sodelovanje z državnimi in upravnimi organi, z organizacijami in 

delodajalci, sindikati, organizacijami upokojencev in invalidov ter vsemi dejavniki, 

povezanimi s področjem pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

6. Sodelovanje s pristojnimi institucijami v Republiki Sloveniji in institucijami izven 

Republike Slovenije, povezanimi s področjem pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja in razvojnim ter znanstveno raziskovalnim delom na tem področju. 

7. Pričetek izvajanja aktivnosti za pridobitev mednarodnega standarda kakovosti in 

zagotoviti prijazen in učinkovit servis zavarovancem z izboljšano notranjo 

organiziranostjo, dodatnim izobraževanjem kadrov in posodabljanjem delovne 

opremljenosti. 

2.2. Makroekonomska izhodišča 

Osnovna kvantitativna izhodišča javno finančnih gibanj v letu 2001 in 2002, ki so bila 

upoštevana pri pripravi finančnega načrta Zavoda, so sledeča: 

Zavod bo v letu 2001 in 2002 zagotavljal pravice iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja za naslednje število upravičencev do pokojnin: 

- realna rast bruto domačega proizvoda 

- realna rast produktivnosti dela 

- letna rast cen življenjskih potrebščin oz. inflacija 

- realna rast bruto plač na zaposlenega 

- nominalna rast bruto plač na zaposlenega 

- nominalna rast izhodiščne plače po zakonu 

o razmerjih plač 

- rast števila zaposlenih (prejemnikov plač) 

- nominalna rast prispevne osnove 

leto 2001 leto 2002 

4,0% 4,25% 

3,0% 3,3% 

7,8% 5,2% 

2,5% 2,5% 

10,5% 7,8% 

7,2% 5,3% 

1,1% 1,1% 

11,7% 9,0% 

2.3. Fizični in finančni planski kazalci 

2.3.1. Število prejemnikov pokojnin 
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Vrste 

pokojnin 

Povprečno število upravičencev Stopnje rasti v % 

Leto 

1999 

Leto 

2000 

Načrt 

2001 

Načrt 

2002 

Leto 

1999 

Leto 

2000 

Načrt 

2001 

Načrt 

2002 
Starostne 276.255 282.005 287.080 291.830 1,8 2,1 1,8 1,7 
Invalidske 97.382 97.804 98.100 98.400 0,1 0,4 0,3 0,3 
Družinske 86.643 86.976 87.410 87.850 1,2 0,4 0,5 0,5 
Kmečke SKZ 11.059 9.744 8.540 7.480 -11,8 -11,9 -12,4 -12,4 
Vojaške 4.632 4.548 4.460 4.350 -1,9 -1,8 -1,9 -2,5 
Začasne 478 450 420 390 -6,6 -5,9 -6,7 -7,1 
Državne 0 50 470 1.250 . - - 177,8 
Vdovske 0 663 1.550 2.050 - - . 32,3 
SKUPAJ 476.449 482.240 488.030 493.600 0,9 1,2 1,2 1,1 

Finančni načrt za leto 2001 predvideva, da se bo na podlagi obstoječe zakonodaje s področja 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja zmanjšalo povprečno število upravičencev do 

kmečkih, vojaških in začasnih pokojnin, porast števila upravičencev do starostnih pokojnin pa 

je ocenjen glede na zakonsko zvišanje starostne meje ter rasti upravičencev do pokojnin iz 

drugih držav. 

Po projekciji Zavoda se bo skupno število upokojencev tako v letih 2001 in v letu 2002 

povečalo za 1,2% oziroma 1,1%, kar bo posledično vplivalo na povečanje odhodkov Zavoda 

ter na večji obseg dela Zavoda v naslednjih dveh letih. 

2.3.2. Število prejemnikov sredstev za zagotavljanje socialne varnosti 

V letu 2001 in 2002 bo število upravičencev do varstvenega dodatka in drugih prejemkov 

za zagotavljanje socialne varnosti sledeče: 

Vrste 

dodatkov 

Povprečno število upravičencev Stopnje rasti v % 

Leto 

1999 

Leto 

2000 

Načrt 

2001 

Načrt 

2002 

Leto 

1999 

Leto 

2000 

Načrt 

2001 

Načrt 

2002 
Varstveni k star. 

pokojninam 12.891 13.160 13.410 13.650 -0,4 2,0 2,0 1,8 
Varstveni k .inv. 

pokojninam 14.675 15.020 15.310 15.590 0,2 2,3 2,0 1.8 
Varstveni k druž. 

pokojninam 17.378 17.710 18.600 18.930 0.6 5,1 1,8 1.8 
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k pokojninam v 

d.b.SFRJ 2.018 1.990 1.960 1.920 -1,5 -1,4 -1,5 -2,0 

DPP 22.471 22.630 22.800 22.940 1,3 0,8 0,6 0,6 
invalidnine. 50.383 49.750 49.020 48.020 1,3 -1,2 -1,5 -2,0 
preživnine 76 70 60 55 -5,0 -9,2 -13,0 -8,3 

SKUPAJ 119.892 120.330 12.160 121.105 0,9 0,8 0,2 0,0 

23.3. Število upravičencev do denarnih nadomestil iz invalidskega zavarovanja 

Vrste nadomestil 

Leto 

1999 

Leto 

2000 

Načrt 

2001 

Načrt 

2002 

za skrajšani delovni čas 12.406 12.856 13.400 13.870 

za manjšo plačo na drugem delu 13.995 14.323 14.605 14.900 

za čas čakanja na zaposlitev 9.830 11.973 14.010 15.520 

za čas poklicne rehabilitacije 203 215 230 240 

SKUPAJ 36.432 39.367 42.245 44.530 

Po projekciji se bo število upravičencev do invalidskih nadomestil povečevalo po stopnji 

7,3% v letu 2001 in po stopnji 5,4% v letu 2002, predvsem zaradi visokega porasta števila 

prejemnikov nadomestil za čas čakanja na zaposlitev (za 17,0% oziroma za 10,8%). 

2.3.4. Število zavarovancev 

Po statističnih ocenah je v Sloveniji v letu 2000 znašalo povprečno število zavarovancev 

808.000, za naslednji dve leti pa je ocenjeno, da bo število zavarovancev v letu 2001 znašalo 

817.000 oziroma v letu 2002 826.000 zavarovancev. Razmerje med upokojenci in 

zavarovanci bo tako v letu 2001 kot tudi v letu 2002 znašalo 1:1,67. 

2.4. Druga izhodišča 

2.4.1. Udeležba pokojnin v BDP ostaja okoli 12 % 

Odhodke pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji tvorita dve glavni 

kategoriji odhodkov: odhodki za pokojnine in odhodki, ki po vsebini nimajo narave 

pokojninskega zavarovanja, temveč predstavljajo socialno podporo finančno šibkejšim 
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kategorijam prebivalstva. Slednji predstavljajo v strukturi celotnih odhodkov kar 3,9% in jih v 

drugih državah ne vštevajo med izdatke za pokojnine. Zavod zato planira, da ostane udeležba 

izdatkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v bruto domačem proizvodu (t.j. brez t.im. 

socialnih transferov) okoli 12%. 

2.4.2. Izravnava med prihodki in odhodki Zavoda 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje se zaradi splošnih demografskih in gospodarskih težav 

ter zaradi zadrževane in prenizke prispevne stopnje (ta je bila za delodajalce v letu 1996 celo 

dvakrat znižana s 15,5% na 8,85%) glede na uzakonjene pravice, že vse od leta 1995 dalje, 

sooča s problematiko finančnega primanjkljaja ter nelikvidnosti. Zavod je zato moral, ob 

prenizkih nadomestnih transferih iz državnega proračuna, v zadnjih dveh letih, za 

izpolnjevanje zakonskih obveznosti, ob koncu poslovnega leta, pri bankah in državnem 

proračunu RS, najemati posojila. 

Drugi odstavek 206. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da se 

prispevne stopnje za obvezno zavarovanje določijo tako, da se s pričakovanimi prihodki od 

prispevkov, ob upoštevanju drugih prihodkov iz državnega proračuna RS in drugih virov, 

pokrijejo pričakovani odhodki Zavoda. Navedeno zakonsko določilo in določilo 233. člena 

zakona, ki določa, da se razlika pokriva iz državnega proračuna RS in drugih virov, terjata, da 

Zavod v finančnem načrtu obvezno planira izravnane prihodke in odhodke za leto, za katerega 

se sprejema finančni načrt. 

Pri načrtovanju zakonsko zahtevanih izravnanih prihodkov in odhodkov pa Zavod v skladu z 

zakonskimi pristojnostmi ni v ničemer izvirno odločujoč ali samostojen, saj se veljavne 

prispevne stopnje in dodatna proračunska sredstva, določajo izključno z zakonom. Zavod 

nima več niti formalne pravice predlagati prispevnih stopenj. Tudi udeležba financiranja iz 

državnega proračuna RS je, ne glede na določilo 3. odstavka 236. člena, v celoti odvisna od 

sprejetega državnega proračuna RS, v katerem pa so vsa zadnja leta sredstva, določena za 

Zavod, vedno nižja od tistih, ki jih v finančnem načrtu načrtuje in predlaga Zavod. 

Zavod zato pri načrtovanju prihodkov in odhodkov ter pri oblikovanju državnega proračuna 

RS, opozarja, da je potrebno za nadaljnje izvajanje ter izgradnjo sistema pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, na državni ravni sistemsko pristopiti k reševanju finančnega 

položaja tega zavarovanja in pri tem spoštovati jasna določila 233. in 234. člena zakona. 

Med ukrepi za rešitev finančne problematike zavarovanja je bil pozitiven premik izveden že 

ob sprejeti pokojninski reformi, to je z uveljavitvijo novega zakona o pokojninskem in 
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invalidskem zavarovanju s 1.1.2000. Dodatno je bila za stabilizacijo na tem področju konec 

leta 2000 sprejeta sprememba določbe 150. člena zakona, ki na novo ureja valorizacijo 

pokojnin. Ti ukrepi pa s svojimi finančnimi učinki rešujejo le del finančnih problemov 

financiranja sistema v letu 2001. 

Ker ob veljavni prispevni stopnji v letu 2001 ne bo prišlo do potrebnega oziroma zadostnega 

povišanja sredstev iz državnega proračuna RS ali iz drugih virov, bi bilo ob sedaj 

uzakonjenem nivoju in vrsti pravic, nujno proučiti možnost spremembe zakona o prispevkih 

za socialno varnost s ciljem zvišanja prispevne stopnje delodajalcev za to zavarovanje, tako, 

da bi se ta z 8,85% izravnala z višino prispevne stopnje za zavarovance na 15,5%, kot je to 

veljalo do leta 1996. Prispevna stopnja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je bila od 

vseh prispevnih stopenj za socialno varnost v Republiki Sloveniji najbolj omejevana, čeprav 

se zagotovljene pravice iz tega zavarovanja v tem času niso ožile. 

Zavod v finančnem načrtu za leto 2001 načrtuje za to leto, poleg priliva sredstev iz prispevkov 

in ostalih prihodkov, striktno izvajanje določil 233. in 234. člena zakona. Na tej podlagi 

planira tolikšno višino sredstev iz državnega proračuna RS, da bo zagotovljena finančna 

izravnava med tekočimi prihodki in odhodki Zavoda za leto 2001 in po Sklepu Vlade RS 

zagotovljen tudi del sredstev za pokrivanje primanjkljaja iz preteklih let tako, da bo 

zagotovljeno odplačilo najetih posojil Zavoda v naslednjih 4 letih. 

2.4.3. Provizija Davčni upravi RS - nadomestilo za njeno delo 

Finančni načrt upošteva, da je Vlada RS, enako kot v preteklih letih, tudi za leto 2001 

podaljšala veljavnost Uredbe, ki določa, da Zavod ne plačuje Davčni upravi RS provizije 

za njeno, z 228. členom ZPIZ-1 določeno dejavnost pobiranja prispevkov za pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje, oziroma, da bo za leto 2002 sprejet ustrezno spremenjen zakon, ki 

bo ukinil medsebojni pretok sredstev. 

Zavod tudi predvideva, da bo Vlada RS, glede na predhodna zagotovila pristojnih ministrov 

prejšnjih Vlad RS, umaknila tožbo proti Zavodu za plačilo nadomestila za delo Davčne 

uprave RS za leti 1997 in 1998. Zavod je na tožbo podal ugovor, ker meni, da za njo ni 

ustrezne pravne in vsebinske podlage. 

V kolikor to ne bo realizirano, bo moral Zavod na odhodkovni strani finančnega načrta za leto 

2001, kasneje povečati odhodke za višino glavnice 3.816,4 milijonov SIT z zamudnimi 

obrestmi do dneva plačila ter z enako višino povišati načrtovane prihodke iz proračuna. 
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2.4.4. Drugi prispevki za socialno varnost 

V finančnem načrtu so upoštevani dodatni finančni učinki, kijih določajo spremembe zakona 

o prispevkih za socialno varnost, z veljavnostjo od 1.1.2001 dalje. Na tej podlagi so 

predvideni dodatni prilivi sredstev od Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (ZRSZ), 

ZZZS in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ). 

Celotni učinki sprememb navedenega zakona pomenijo za 17.215,1 milijonov SIT več 

prilivov sredstev, kot v letu 2000. 

Zaradi kolizij med določili zakona o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) in zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju glede obveznosti plačevanja prispevkov pri 

posebnih pravicah in še ne sprejetih izvedbenih navodil s strani pristojnih ministrstev, v tem 

finančnem načrtu niso upoštevani odhvi sredstev za plačilo prispevkov za invalidska 

nadomestila v višini okoli 3.100 milijonov SIT. 

2.5. Finančni učinki na celotne prihodke in odhodke Zavoda 

Osnovna kvantitativna izhodišča javno finančnih gibanj v letu 2001 in 2002, so navedena v 

poglavju 2.2. tega finančnega načrta. V nadaljevanju so prikazane le načrtovane postavke za 

leto 2001, saj bo šele realizacija prihodkov in odhodkov za leto 2001, podlaga za finančni 

načrt za leto 2002. 

Po zgornjih izhodiščih bodo znašale glavne postavke prihodkov in odhodkov Zavoda v letu 

2001: 

v milijonih SIT 

Elementi 
Prvotni 

predlog FN 
Zavoda 

za leto 2001 

Struktura 
v % 

Sklep 
Vlade RS 
21.2.2001 

Predlog FN 
Zavoda 

za leto 2001 
27.2.2001 

Struktura 
v % 

PRIHODKI 
Od tega: 

668.469,6 100,0 651.605,5 100,0 

Prispevki 453.191,7 67,8 453.191,7 69,5 

Po 232., 233. in 234. čl. 
zakonske obveznosti RS, 

od tega: 

204.334,8 30,6 181.095,7 181.095,7 27,8 
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-obveznosti po 232. členu 70.789,0 10,6 70.789,0 70.789,0 10,9 

-obveznosti po 233. členu 110.306,7 16,5 110.306,7 110.306,7 16,9 

-obveznosti za kritje 
primanjkljaja 

23.239,1 3,5 6375,0 6.375,0 1.0 

Sklep Vlade (KAD) 

Ostali prihodki 10.943,1 1,6 10.943,1 1,7 

ODHODKI 
Od tega: 

645.230,5 100,0 645.230,5 100,0 

Za zagotavljanje pravic 640.347,9 99,2 640.347,9 99,2 

Za delo službe 4.882,6 0,8 4.882,6 0,8 

PRESEŽEK ZA POKRIVANJE 
PRIMANJKLJAJA OZ. VRAČILO 
POSOJIL 

23.239,1 6.375,0 

PRIMANJKLJAJ V BREME 
SPLOŠNEGA SKLADA 

0,0 - 16.864,1 - 

Iz zgornje preglednice izhaja, daje Zavod po prvem predlogu finančnega načrta za leto 2001 

načrtoval za 23.239,1 milijonov SIT več denarnih sredstev, s katerimi bi bilo omogočeno 

vračilo posojil, ki jih je moral najeti za izplačilo pokojninskih in invalidskih obveznosti v 

zadnjem četrtletju leta 2000 in za pokrivanje primanjkljaja iz preteklih let. Ker pa je Vlada 

RS, dne 21.2.2001, sprejela Sklep o programu pokrivanja kreditnih obveznosti Zavoda iz 

naslova zadolževanja v preteklih letih iz sredstev Kapitalske družbe pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja v skupnem znesku 25.500 milijonov SIT v letu od 2001 do 2004 v 

štirih enakih letnih tranšah po 6.375 milijonov SIT na leto, Zavod primanjkljaja ne bo mogel 

pokriti tako, da bo ob koncu leta znašal primanjkljaj v breme splošnega sklada 16.864,1 

milijonov SIT. 

2.5.1. Doseženi prihodki in odhodki iz dejavnosti Zavoda na trgu 

V okviru celotnih prihodkov in odhodkov Zavoda bodo znašali prihodki in odhodki Zavoda 

doseženi na trgu: 

- v tisoč SIT 

Elementi Leto 2001 

PRIHODKI 

- od provizij 

- od najemnin 

285.005 

231.962 

30.766 
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- od računalniških storitev 

- drugi 

20.893 

1.384 

ODHODKI 

- plače in prispevki 

- materialni stroški 

285.005 

169.863 

115.142 

2.6. Pregled finančnega načrta za leto 2001 po ekonomski klasifikaciji prihodkov in 

odhodkov 

2.6.1. PRIHODKI 

Celotni prihodki Zavoda so z upoštevanjem makroekonomskih izhodišč za leto 2001 

načrtovani v višini 651.605,5 milijonov SIT ali za 13,6% več kot v letu 2000. 

2.6.1.1. Prihodki od prispevkov 

Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 2001 bodo predstavljali v strukturi 

prihodkov Zavoda največji del celotnih prihodkov (69,5%). 

Njihova višina je odvisna od: 

višine prispevne stopnje, 

gibanja števila zavarovancev, 

- gibanja oz. višine plač in zavarovalnih osnov, 

izterjave neplačanih prispevkov. 

S prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo Zavod (v primeru nespremenjene 

prispevne stopnje v letu 2001) realiziral 453.191,7 milijonov SIT prispevkov ali za 13,4% več 

kot v letu 2000. 

V okviru prispevkov je v primerjavi z letom 2000 načrtovan nižji prispevek za zavarovalno 

dobo s povečanjem (benefikacije), skladno z določili zakona. Ta določa, da se bodo s 

1.1.2001 prispevki za delavce, ki delajo na delovnih mestih na katerih se delovna doba šteje s 

povečanjem, nakazovali v Kapitalsko družbo, ki bo izvajala obvezno dodatno zavarovanje 

oseb po tem datumu. To bo pomenilo za Zavod okoli 60% manj tovrstnih prihodkov oziroma 

za 3.217,0 milijonov SIT manj kot v letu 2000. 

2.6.1.2. Sredstva iz drugih javno-finančnih institucij (transferni prihodki) 
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Sredstva iz javno-finančnih institucij predstavljajo sredstva iz državnega proračuna RS in 

sredstva, ki jih plačujejo MDDSZ, ZRSZ in ZZZS. 

a) Sredstva iz državnega proračuna RS 

Sredstva iz državnega proračuna RS so po letu 1996, ko je bila znižana prispevna stopnja za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje za delodajalce, druga največja postavka v strukturi 

celotnih prihodkov Zavoda. Zaradi znižane prispevne stopnje ima v strukturi prihodkov ta 

postavka od leta 1996 dalje, trend naraščanja. 

♦ Sredstva iz državnega proračuna RS po 232. členu zakona za ugodnejše pokojnine po 

posebnih predpisih 

Po 232. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in po zakonu o 

poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, je državni proračun RS dolžan zagotoviti povračila sredstev za vse izplačane 

pravice upokojencem in drugim uživalcem pravic, ki presegajo pravice po splošnih 

predpisih. 

Na podlagi tega so za leto 2001 planirana sredstva v višini 70.789,0 milijonov SIT, kijih 

bo država zagotavljala na podlagi potijenega finančnega načrta Zavoda in sprejetega 

državnega proračuna RS, v mesečnih akontacijah. 

♦ Sredstva iz državnega proračuna RS po 233. členu zakona za dodatne obveznosti 

Republike Slovenije 

Po 233. členu zakona je dolžna Republika Slovenija za zagotavljanje pravic iz 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v primeru, ko prihodki ne zadostujejo za 

pokritje odhodkov, Zavodu zagotoviti iz državnega proračuna RS oz. iz drugih virov. V 

letu 2001 bi bilo tako potrebno zagotoviti sredstva za izravnavo tekočih prihodkov in 

odhodkov v višini 110.306,7 milijonov SIT ter dodatna sredstva za pokrivanje 

primanjkljaja iz preteklih let oziroma za zagotovitev likvidnosti Zavoda v višini 23.239,1 

milijonov SIT. V letu 2001 pa Sklep Vlade RS zagotavlja za pokritje primanjkljaja iz 

preteklih let oz. doplačilo posojil le sredstva v višini 6.375,0 milijonov SIT s prilivi KAD, 

kar je 4 krat manj od navedenega potrebnega zneska. 

To pomeni, da se bo moral Zavod v letu 2001 ponovno zadolževati, kar pa ni v skladu z 

234. členom ZPIZ-1. Posojila bo moral najeti predvidoma že v mesecu maju, za kar 

ponovno potrebuje Sklep Vlade RS in soglasje Ministrstva za finance. Zavod predvideva, 

da bo organizacija najema posojil, tako kot v preteklih letih, potekala v aranžmaju 

Zakladnice Ministrstva za finance. 
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♦ Druga sredstva iz državnega proračuna v načrtovani višini 160,5 milijonov SIT se 

nanašajo na dokup pokojninske dobe za azbestne delavce. 

♦ Sredstva iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil 

za porodniški dopust, ki ga plačuje MDDSZ bodo v letu 2001 znašala 2.761,2 milijonov 

SIT. Prispevek je na novo uveden z zakonom o prispevkih za socialno varnost od 

1.1.2001. 

♦ Sredstva iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za brezposelne 

osebe, ki ga plačuje Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje so prispevki za 

brezposelne osebe. Za leto 2001 so ocenjeni v višini 1.996,2 milijonov SIT, kar pomeni 

zaradi predvidenega zmanjšanja števila brezposelnih znižanje za 21,0% glede na leto 

2000. 

b) Sredstva iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil 

plač za boleznine nad 30 dni, kijih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 

so za leto 2001 načrtovana v višini 2.224,9 milijonov SIT. Prispevek je na novo uveden 

po spremembah zakona o prispevkih za socialno varnost. 

c) Med transfernimi prihodki je po predpisani bilančni shemi v višini 6.375,0 milijonov SIT 

prikazan tudi priliv namenskih sredstev KAD, ki jih je Zavod vključil v finančni načrt 

na podlagi že omenjenega Sklepa Vlade RS z dne 21.2.2001. 

2.6.1.3. Drugi prihodki 

Večino teh prihodkov predstavljajo dokupi pokojninske dobe, prispevki za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje zavarovancev prostovoljnega zavarovanja in prihodki od obresti. 

Drugi prihodki pomenijo 0,6% celotnih prihodkov Zavoda. Za leto 2001 so načrtovani v 

znesku 3.800,2 milijonov SIT. Glede na predhodno leto bodo manjši za 13,3%, ker je 

predpostavljeno, da so zavarovanci v večini primerov že v prejšnjih letih uveljavilo pravico do 

dokupov let. 
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2.6.2. ODHODKI 

Celotni odhodki Zavoda za leto 2001 so planirani v višini 645.230,5 milijonov SIT in bodo v 

primerjavi z realizacijo v letu 2000 višji za 9,8%- Glede na ekonomsko klasifikacijo 

prihodkov in odhodkov so odhodki razporejeni v deset glavnih skupin: 

2.6.2.1. Pokojnine 

Skladno s spremenjenim določilom 150. člena zakona, so v tem finančnem načrtu upoštevani 

učinki novega načina valorizacije pokojnin in s tem tudi določena višina potrebnih sredstev za 

izplačilo pokojnin v letu 2001. Po uradnih statističnih podatkih o rasti plač v RS v letu 2000 je 

predvideno, da se bodo pokojnine valorizirale s 1.2.2001 za 4,8%. Ker v tem času Zavod še 

ni prejel uradnih izhodišč UMAR o predvidenem mesečnem gibanju plač v letu 2001, bo po 

njegovi oceni možna druga valorizacija s 1.9.2001 le v višini 2,0%, kar je zgornja meja za 

drugo uskladitev pokojnin, ki še omogoča izravnavo med tekočimi prihodki in odhodki 

Zavoda v letu 2001. Odhodki za pokojnine se bodo po teh izhodiščih v letu 2001 v primeijavi 

z letom 2000 povečali za 42.663,4 milijonov SIT. V primeijavi z načinom valorizacije, ki je 

veljal v letu 2000, to pomeni, da sprememba 150. člena zakona pomeni prihranek pri 

odhodkih Zavoda za 37.878 milijonov SIT (brez upoštevanja načina usklajevanja po 151. 

členu zakona). 

Odhodki za pokojnine so za leto 2001 načrtovani v višini 533.345,1 milijonov SIT in v 

strukturi vseh odhodkov predstavljajo 82,7%. Postavka vključuje starostne, invalidske in 

družinske pokojnine, ki so izplačane na območju Republike Slovenije, kmečke pokojnine, ki 

se izplačujejo po bivšem zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, vojaške pokojnine, t.im. 

začasne pokojnine, ki jih prejemajo upokojenci, ki so državljani Republike Slovenije, 

pokojnino pa so zaslužili v republikah bivše SFRJ in jo od tam ne prejemajo, pokojnine 

slovenskih upokojencev, ki živijo v drugih republikah bivše SFRJ, pokojnine v tujino in 

državne pokojnine. 

Pri izračunih višine načrtovanih sredstev za leto 2001 je bila upoštevana tudi predvidena 

stopnja rasti povprečnega števila prejemnikov, kot je prikazano pod tč. 2.3. tega načrta, t.j. 

načrtovan porast oz. zmanjšanje števila upravičencev do posameznih vrst dajatev, in kot že 
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omenjeno, finančni učinek usklajevanja pokojnin po spremenjenem 150. členu zakona in 

finančni učinek po 151. členu zakona. 

Med te izdatke so vključena tudi sredstva za dodatek za rekreacijo upokojencev, ki je 

izračunan glede na porast upravičencev do dodatka in glede na zakonsko določilo o višini teh 

sredstev. V letu 2001 bo za dodatek za rekreacijo po tej oceni izplačano 19.598,0 milijonov 

SIT. 

2.6.2.2. Sredstva za zagotavljane socialne varnosti 

V to kategorijo odhodkov sodijo varstveni dodatki k starostnim, invalidskim in družinskim 

pokojninam, dodatki k pokojninam uveljavljenim v drugih republikah bivše SFRJ, dodatki za 

pomoč in postrežbo, preživnine in nadomestila za telesno okvaro. V letu 2001 je za te namene 

načrtovano 24.926,9 milijonov SIT. V strukturi predstavljajo 3,9% celotnih odhodkov. V 

primerjavi z letom 2000 bodo višji za 8,1%. Število upravičencev do varstvenega dodatka in 

drugih prejemkov za zagotavljanje socialne varnosti je prikazano v poglavju 2.3. 

2.6.2.3. Nadomestila plač 

V to skupino odhodkov se vštevajo izplačila delovnim invalidom D. in HI. kategorije: 

• nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, 

• nadomestila plače zaradi manjše plače na drugem delovnem mestu, 

• nadomestila za čas čakanja na razporeditev na drugo delovno mesto oziroma 

ustrezno zaposlitev, 

• nadomestila plače za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo in v času trajanja 

poklicne rehabilitacije. 

V letu 2001 bodo znašala sredstva za navedena nadomestila 26.847,9 milijonov SIT. 

Relativno najvišji porast, zaradi povečanega števila prejemnikov, je načrtovan pri postavki 

nadomestila plače za čas čakanja na ustrezno razporeditev oziroma ustrezno zaposlitev (za 

17,0%), kar je prikazano v tabeli 2.3. 

2.6.2.4. Transferi neprofitnim organizacijam 

Za sredstva (transfere) neprofitnim organizacijam se v letu 2001 načrtuje 717,9 milijonov 

SIT. S temi sredstvi se krijejo stroški, povezani z usposabljanjem in poklicno rehabilitacija 
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invalidov ter sofinancira razvoj invalidskih podjetij, kakor tudi pospešeno zaposlovanje 

brezposelnih delovnih invalidov. Ta sredstva bodo v primerjavi z letom 2000 višja za 88,9% 

iz razloga, ker program v letu 2000 ni bil realiziran v celoti in se bo dokončno izvedel v 

začetku leta 2001. 

2.6.2.5. Sredstva za transfere posameznikom 

Ta kategorija odhodkov vključuje potne stroške prihoda na preglede invalidske komisije in 

štipendije-, ki jih Zavod zagotavlja svojim štipendistom. Za leto 2001 je načrtovano, da bo 

višina teh sredstev realno enaka obsegu iz leta 2000, in naj bi v letu 2001 znašala 14,5 

milijonov SIT. 

2.6.2.6. Zdravstveni prispevki 

Z zdravstvenim prispevkom sta opredeljena: 

• prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje upokojencev in 

• prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje od nadomestil plač, 

ki sta v skupnem znesku za leto 2001 načrtovana v višini 48.484,3 milijonov SIT. V 

primerjavi z letom 2000 pomeni povečanje za 10,0%. 

Pretežni dei! teh odhodkov (ali 98,0%) so prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje 

upokojencev, ki se načrtujejo v višini 7,4% celotnih odhodkov Zavoda. 

2.6.2.7. Plače, prispevki za socialno varnost in drugi izdatki za zaposlene v Zavodu 

Pri načrtovan ju sredstev potrebnih za plače, prispevke za socialno varnost in druge izdatke za 

zaposlene deilavce Zavoda, je upoštevan porast števila zaposlenih za 5 delavcev zaradi: 

povečanega obsega nalog na področju odpisov prispevkov in zmanjšanja prispevnih osnov za 

plačilo prispevkov, za vzpostavitev in vzdrževanje računalniških evidenc, povezanih z 

vzdrževanjem informacijskega sistema in za vzpostavitev in sistema evidentiranja prispevkov 

na posameznega zavarovanca. Nadalje je upoštevana načrtovana rast izhodiščne plače po 

oceni javnofinančnih gibanj v letu 2001, povečanje sredstev zaradi izpolnjevanja kriterijev za 

napredovanje in za povečanje izplačil zaradi dopolnjene delovne dobe po določilih kolektivne 

pogodbe. Tako bodo sredstva za plače, prispevke za socialno varnost in druge izdatke za 

zaposlene v Zavodu znašali 2.883,0 milijonov SIT. 

2.6.2.8. Izdatki za blago in storitve 
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Skupni izdatki za blago in storitve so načrtovani za leto 2001 v višini 4.773,8 milijonov SIT 

ter predstavljajo 0,7% vseh odhodkov Zavoda. Glede na oceno leta 2000 se bodo v letu 2001 

predvidoma povečali za 10,0%. 

Materialni stroški v tem okviru predstavljajo stroške, povezane s poslovanjem in upravljanjem 

Zavoda, kot so: poraba materiala, energije, stroški za vključitev zunanjih svetovalnih podjetij 

za specifična dela pri vzpostavljanju informacijskega sistema Zavoda pri izdelavi posebne 

aplikativne in sistemske programske podpore, stroški za delo invalidskih komisij, za delo 

prijavno-odjavne službe, za plačila bančnih storitev, za izobraževanje izvedencev invalidskih 

komisij Zavoda, za raziskovalno, preventivno in informativno dejavnost, za mednarodno 

dejavnost, za potne stroške, za telekomunikacijske stroške, za druge materialne stroške itd. 

Večji del teh odhodkov predstavljajo izdatki za operativno izvajanje plačilnega prometa. To 

so stroški Pošte Slovenije za dostavo pokojnin, ki so vezani na vrednost izplačanih pokojnin 

in so za leto 2001 načrtovani v višini 1.762,5 milijonov SIT in stroški plačilnega prometa (t.j. 

za provizijo Agenciji za plačilni promet), ki so načrtovani v višini 752,1 milijonov SIT. 

2.6.2.9. Investicijski odhodki 

Za obnovo in nabavo osnovnih sredstev, investicij in investicijskega vzdrževanja Zavoda je za 

leto 2001 načrtovan realen porast glede na preteklo leto. Razlog je predvsem v določilu 

zakona, da mora Zavod na podlagi podatkov Davčne uprave RS vzpostaviti evidenco o 

plačanih prispevkih za posameznega zavarovanca. V tej zvezi je Zavod skupaj z Davčno 

upravo RS že pričel s postopki za vzpostavitev novega davčnega informacijskega sistema. Pri 

tem bo moral Zavod nadgraditi obstoječi informacijski sistem z novimi tehnološkimi 

zmogljivostmi (povečanje zmogljivosti obstoječih strežnikov in nakup novih strežnikov, 

nakup novih delovnih postaj in nove komunikacijske opreme). Ta oprema mora omogočiti 

veliko večjo propustnost podatkov od dosedanje, ki bo hkrati omogočila tudi vzpostavitev 

računalniškega vodenja velikega števila dnevnih transakcij pri operativnem izvajanju 

upokojitvenih postopkov, ki so bile na novo uvedeni z zakonom v letu 2000. S tem bo 

zagotovljeno kvalitetno in učinkovito zagotavljanje storitev zavarovancem, kar bo hkrati 

omogočilo doseganje cilja približevanja Zavodovih storitev mednarodnemu standardu 

kakovosti. 

Za dosego obeh načrtovanih strateških usmeritev Zavod načrtuje za leto 2001 investicijske 

odhodke skupaj s stroški za investicijsko vzdrževanje v višini 537,3 milijonov SIT, kar 

pomeni za 216,5 milijonov SIT več kot leta 2000. Ta dodatna sredstva bodo uporabljena za 

izdelavo elaborata in informacijskega modela informacijske podpore za evidenco prispevkov 
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(okoli 100 milijonov SIT) in za nabavo nove in razširitve obstoječe informacijske opreme 

Zavoda, vključno s komunikacijsko opremo na območnih delovnih enotah Zavoda v Sloveniji 

(okoli 66 milijonov SIT). 

Začetni vložek investicije v letu 2001 pomeni začetek realizacije zakonskih določil zakona o 

PIZ. Poleg tega se v okviru investicijskih odhodkov v letu 2001 začenja realizacija nakupa 

poslovnih prostorov za OE Ravne na Koroškem, s tem, da se v letu 2001 planirani odhodki 

prvega dela kupnine v višini 50,6 milijonov SIT, poravnajo z realiziranimi prihodki od 

prodaje starih poslovnih prostorov. Preostali del kupnine se zagotovi s finančnim načrtom za 

leti 2002 in 2003. 

2.6.2.10. Plačila obresti od kreditov 

Za zagotavljanje rednih izplačil pokojninskih in invalidskih dajatev ter drugih obveznosti, je 

moral Zavod, po pooblastilu Vlade RS, v okviru organizacije Zakladnice Ministrstva za 

finance, najeti v zadnjih treh mesecih leta 2000, skladno s spremembo zakona o izvrševanju 

državnega proračuna RS, posojila, ki so po stanju na dan 31.12.2000 znašala 23.239,1 

milijonov SIT. Posojila so bila najeta s fiksnim rokom vračanja, po načelu tekočega računa in 

po načelu obnavljanja črpanja po obrestnih merah od TOM+ 2,0% do TOM+3,6%. Posojila se 

zaključijo z mesecem julijem 2001, oziroma posojilo po načelu tekočega računa z mesecem 

novembrom 2001. Obresti za posojila dodatno povečujejo odhodke Zavoda v letu 2001 za 

okoli 2.700 milijonov SIT, kar posredno tudi povečuje dodatne obveznosti Republike 

Slovenije. 

Višina stroškov financiranja in višina mesečnih posojil v letu 2001 je bistveno odvisna od 

dinamike priliva sredstev iz državnega proračuna RS v prvih šestih mesecih in tekočega 

priliva prispevkov. Ker je Vlada RS s sklepom zagotovila Zavodu v letu 2001 za pokrivanje 

posojil le 6.375 milijonov SIT, ki naj bi jih KAD nakazala šele v mesecu decembru 2001, bo 

stanje posojil Zavoda mesečno dosegalo višino do 23.000 milijonov SIT, saj bo Zavod šele v 

mesecu decembru 2001 iz teh sredstev vrnil del posojila iz leta 2000. 

Vračila posojil iz leta 2000 bremenijo tekoče poslovanje leta 2001. 

3. ODPRTA POSTAVKA V FINANČNEM NAČRTU 

Kot je bilo navedeno že v predhodnih poglavjih, v finančnem načrtu Zavoda za leto 2001 ni 

vključena naslednja odprta postavka, ki jo predstavlja tožbeni zahtevek za nadomestilo za 

delo Davčne uprave RS. Plačilo sredstev za tožbeni znesek Republike Slovenije oziroma 
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Davčne uprave RS za storitve odmerjanja, pobiranja in izterjave prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje v letih 1997 in 1998 v znesku glavnice za 3,8 milijarde SIT z 

zamudnimi obrestmi do dneva plačila, bi v primeru, da tožba ne bo umaknjena, pomenila 

povečanje finančnega načrta na prihodkovni strani za dodatni priliv državnega proračuna RS 

in na odhodkovni strani za enak znesek potrebnega plačila. Skupna obremenitev zahtevka in 

obresti bi že v letu 2000 znašala okoli 7 milijard SIT. 

ZAKLJUČEK 

Postavke finančnega načrta Zavoda za leto 2001, in globalne postavke za 2002, so načrtovane 

v skladu z metodološkimi navodili Ministrstva za finance za pripravo finančnega načrta in 

makroekonomskimi izhodišči za leti 2001 in 2002. Finančni načrt upošteva določila zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju, spremembe in dopolnitve zakona o prispevkih za 

socialno varnost, ki veljajo v letu 2001 in druge področne zakone in izvedbene akte, 

kvantitativne ocene Zavoda o planiranem številu upravičencev do pravic iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja ter druga kvantitativna in finančna izhodišča Zavoda. 

S finančnim načrtom za leto 2001 se v skladu s predpisi določajo prihodki in odhodki Zavoda 

tako, da je po določilu 233. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

načrtovana izravnava med prihodki in odhodki Zavoda v tekočem letu. To pomeni, da 

bodo s strani državnega proračuna RS Zavodu v letu 2001 zagotovljena sredstva v višini 

110.306,7 milijonov SIT. Po sklepu Vlade RS bodo zagotovljena tudi sredstva za delno 

vračilo, v letu 2000, najetih posojil v višini 6.375,0 milijonov SIT. Ker bo Zavod šele v 

mesecu decembru 2001 lahko vrnil del posojil iz leta 2000, to pomeni, da bo mesečno stanje 

njegovih posojil tekom leta dosegalo višino do 23.000 milijonov SIT. Ob koncu leta pa bo 

Zavod izkazal primanjkljaj v breme splošnega sklada v višini 16.864,1 milijonov SIT. 

S finančnim načrtom Zavoda za leto 2001 se predpostavlja tudi rešitev vprašanja Zavodovega 

plačila tožbenega zahtevka za plačilo provizije Davčni upravi RS za leti 1997 in 1998 z 

umikom tožbe s strani Republike Slovenije. 
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ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
-vTISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 

FINANČNI 
NAČRT 
2001 

NOMIN. 
RAST 
2001/ 
2000 

REALNA 
RAST 
2001/ 
2000 

107,8 

1. SKUPAJ PRIHODKI 573.564.309 651.605.474 113,6 5,4 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 403.956.330 456.941.024 113,1 4,9 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 399.575.518 453.191.737 113,4 5.2 
(DAVKI IN PRISPEVKI) 

701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 399.575.518 453.191.737 113,4 5,2 

7010 Prispevki zaposlenih 236.310.989 263.955.879 111,7 3,6 

701004 Prispevek za ZPIZ - od zaposlenih pri pravnih osebah 224.636.142 250.911.724 111,7 3,6 
701005 Prispevek za ZPIZ - od zaposl.pri fizič.oseb., ki opravljajo dejav. 11.674.847 13.044.154 111,7 3,6 

7011J Prispevki delodajalcev 139.532.647 152.279.454 109,1 1.2 

701104 Prispevek za ZPIZ - za zaposlene pri pravnih osebah 125.521.859 139.538.894 111,2 3,1 
701105 Prispevek za ZPIZ - za zaposl.pri fizič.oseb., ki opravljajo dejav. 7.087.579 7.914.986 111,7 3,6 
701106 Prispevek za ZPIZ - za zaposlene pri lastnikih kmeLzemljišč 1.094.175 1.222.631 111,7 3,7 
701107 Prispevek za ZPIZ - za učence, ki so v učnem razmerju 38.088 42.096 110,5 2,5 
701108 Posebni prisp. za ZPIZ - za zav.dobo s poveč.za zap.pri prav.os. 5.790.598 2.520.847 43,5 -59,6 
701111 Pavšalni prispevki za posebne primere zavarovanja 225 540.000 - - 
701112 Prispevki za posebne primere z.iz drugih pravnih razmerij 123 500.000 - - 

7012 Prispevki samozaposlenih 21.309.204 23.677.433 111,1 3,1 

701203 Prispevek za ZPIZ - od fizič.oseb, ki oprav .dejav. od zav.osn. 7.432.318 8.302.462 111,7 3,6 
701204 Prispevek za ZPIZ - od fizič.oseb, ki ki oprav.dejav.iz+D380 zav.osn. 12.536.072 14.008.199 111,7 3,7 
701205 Prispevek za ZPIZ - lastnikov kmetijskih zemljišč 1.174.363 1.297.527 110,5 2.5 
701206 Posebni prisp. za ZPIZ - za zav.dobo s poveč.od oseb,ki op.dej. 166.451 69.245 41,6 -61,4 

7013 Ostali prispevki za socialno varnost 2.422.678 13.278.971 548,1 408,5 
701302 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za ZPIZ 2.019.312 1.050.000 52,0 -51,8 
701304 Pozneje plačani odloženi prispevki za socialno varnost 379.591 0 - - 
701306 Pozneje vplačani prispevki za PIZ iz preteklih let 23.775 - - 
701309 Prispevek zavarovanca za PIZ od nadomestil za porodniški 0 4.836.000 - - 

dopust, ki ga plačuje MDDSZ 
701313 Prispevek zavarovanca za PIZ od nadomestil zaradi 0 3.896.781 - - 

bolezenske odsotnosti nad 30 dni, ki ga plačuje ZZZS 
701317 Prispevek zavarovanca za PIZ od nadomestil za čas 0 3.496.190 - - 

brezposelnosti, ki ga plačuje ZRSZ 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 4.380.812 3.749.288 85,6 -20,6 
(710+713+714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 410.445 131.070 31,9 -70,4 

7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finanč.inst. 0 0 - - 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku druqih podjetij in finanč.inst. 0 0 - - 
7102 Prihodki od obresti 380.691 99 000 26,0 -75,9 
7103 Prihodki od premoženja 29.754 32.070 107,8 0,0 
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KONTO 
REALIZACIJA 

2000 

FINANČNI 
NAČRT 
2001 

NOMIN. 
RAST 
2001/ 
2000 

REALNA 
RAST 
2001/ 
2000 

107,8 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 20.033 21.600 107,8 0,0 

7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 20.033 21.600 107,8 0,0 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 3.950.334 3.596.618 91,0 -15,5 

7140 Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 3.152.107 2.770.218 87,9 -18,5 
(dokup pokojnin.dobe in prisp.zavarov.prostovolj.zavar.) 

714000 Dokup pokojninske dobe - oseb, ki samost.oprav.dejav. 13.052 6.900 52,9 -51,0 
714001 Dokup pokojninske dobe - oseb, ki so opravlj.kmetij.dejav. 172.167 83.700 48,6 -54,9 
714002 Dokup pokojninske dobe - za presežne delavce 292.372 154.000 52.7 -51,1 
714003 Dokup pokoj.dobe - za čas rednega šolanja na višji ali visoki šoli 148.287 77.000 51,9 -51,8 
714004 Dokup pokojninske dobe - za čas služenja vojaškega roka 454.298 213.000 46,9 -56,5 
714005 Dokup pokojninske dobe - za zvišanje starostne pokojnine 17.098 8.600 50,3 -53,3 
714006 Prispevek za ZPIZ zavarovancev prostovoljnega zavarovanja 1.978.437 2.187.318 110,6 2,6 
714007 Dokup pokojninske dobe za čas brezposelnosti 15.931 15.000 94,2 -12,7 
714008 Dokup pokojninske dobe za čas nege in varstva otroka 57.493 24.200 42,1 -61,0 
714009 Dokup pok.dobe v državi, s katero ni sklenjena konvencija 2.972 500 - - 

7141 Drugi nedavčni prihodki 798.227 826.400 103,5 -4,0 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 219 50.873 - - 

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 219 50.873 - - 
722 Pihodki od prodaje zemljišč in nematerialnega premoženja 0 0 - - 

73 PREJETE DONACIJE 0 0 - - 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 169.607.760 194.613.577 114,7 6,4 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANCNIH 169.607.760 194.613.577 114,7 6,4 
INSTITUCIJ 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 156.307.760 186.013.641 119,0 10,4 
TEKOČE IN DODATNE OBVEZNOSTI DRŽAVNEGA PRORAČUNA 153.620.150 181.095.729 117,9 9,4 

740000 Sred. iz naslova tek.obvez.državnega proračuna (po 232. čl.) 43.502.900 70.788.979 162,7 50,9 
740002 Sred. iz naslova dodat.obvez. državnega proračuna (po 233. čl.) 110.117.250 110.306.750 100,2 -7,1 
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna 159.389 160.500 100,7 -6.6 
740006 Prispevek delodajalca za PIZ od nadomestil za porodniški 0 2.761.200 - - 

dopust, ki ga plačuje MDDSZ 
740010 Prispevek delodajalca za PIZ od nadomestil za čas 2.528.221 1.996.212 79,0 -26,8 

brezposelnosti, ki ga plačuje ZRSZ 

7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 - - 
7402 Prejeta sredstva iz drugih skladov socialnega zavarovanja 0 2.224.936 - - 

740203 Prispevek delodajalca za PIZ od nadomestil zaradi 0 2.224.936 - - 
bolezenske odsotnosti nad 30 dni, ki ga plačuje ZZZS 

7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 13.300.000 6.375.000 - - 
- Prejeta sredstva iz Kapitalske družbe d.d. 13.300.000 6.375.000 - - 

II. SKUPAJ ODHODKI 587.905.459 645.230.474 109,8 1,8 
(40+41+42) 

40 TEKOČI ODHODKI 6.983.154 10.356.720 148,3 37,6 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 2.224.933 2.527.524 113,6 5,4 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 312.890 355.443 113,6 5,4 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 174.155 197.841 113,6 5,4 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 135.587 154.027 113,6 5,4 
4012 Prispevki za zaposlovanje 1 180 1.340 113,6 5,4 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 1.968 2.235 113,5 5,3 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 4.341.282 4.773.753 110,0 2,0 
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KONTO 
REALIZACIJA 

2000 

FINANČNI 
NAČRT 
2001 

NOMIN. 
RAST 
2001/ 
2000 

REALNA 
RAST 
2001/ 
2000 

107,8 
V tem: 

402206 Stroški PTT za dostavo pokojnin 1.620.045 1.762.513 108,8 0,9 
402930 Plačila storitev organ. poob. za plač.promet 697.856 752.100 107,8 0,0 
402931 Plačila bančnih storitev 27.484 29.700 108,1 0,2 
402934 Plačila storitev DURS 0 0 - - 

Delo invalidskih komisij 311.473 392.000 125,9 16,7 
Prijavno-odjavna služba 310,730 342.800 110,3 2,3 
Izobraževanje izvedencev invalidskih komisij Zavoda 0 5.000 - - 
Raziskovalna dejavnost 0 5.000 - - 
Preventivna dejavnost 850 4.300 - - 
Informativna dejavnost 6.533 7.040 107,8 0,0 
Ostali izdatki 1.366.311 1.473.300 107,8 0,0 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 104.049 2.700.000 2.594,9 2.307,2 
4030 Plačila obresti od kreditov Banki Slovenije 
4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 95.961 2.700.000 2.813,6 2.510,1 
4032 Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam 0 0 - - 
4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem 8.088 0 - - 

403304 v tem: plačila obresti od kreditov državnemu proračunu 0 0 - - 
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev 0 0 - - 

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 - - 

409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 0 0 - - 

41 TEKOČI TRANSFER1 580.601.504 634.336.479 109,3 1,3 
(411+412+413+414) 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 536.075.324 585.134.387 109,2 1,3 

4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 23,053.903 24.926.892 108,1 0,3 

411206 Varstveni dodatki k starostnim pokojninam 2.130.813 2.331.318 109,4 1,5 
411207 Varstveni dodatki k invalidskim pokojninam 2,323.402 2.508.517 108,0 0,2 
411208 Varstveni dodatki k družinskim pokojninam 3.510.771 3.799,396 108,2 0,4 
411209 Dodatki k pokojn., uveljavljenim v drugih repub. bivše SFRJ 915.155 932.644 101,9 -5,5 
411210 Dodatek za pomoč in postrežbo 9.228.618 10.087.934 109,3 1,4 
411211 Preživnine 40.680 43.375 106,6 -1,1 
411213 Nadomestila za telesno okvaro 4.904.464 5.223.708 106,5 -1,2 

4114 Pokojnine 490.681.683 533.345.096 108,7 0,8 

411400 Starostne pokojnine 302.954.981 330.301.646 109,0 1,1 
411401 Invalidske pokojnine 80.586.893 86.531.172 107,4 -0,4 
411402 Družinske pokojnine 60.184.047 65.247.445 108,4 0,6 
411403 Kmečke pokojnine 4.022.125 3.784.386 94,1 -12,7 
411404 Vojaške pokojnine 7.621.159 7.943.977 104,2 -3,3 
411405 Pokojnine, uveljavljene v drugih republikah bivše SFRJ 462.326 465.467 100,7 -6,6 
411406 Pokojnine, nakazane v druge republike bivše SFRJ 15.247.797 17.500.500 114,8 6,5 
411407 Pokojnine, nakazane v tujino 1.627.281 1.797.803 110,5 2.5 
411409 Državne pokojnine 27.3,17 174.700 - - 

411.408 Dodatek za rekreacijo upokojencev 17.947.757 19.598.000 109,2 1.3 
V tem: 
rekreat., šport.in kultur.dej.zvez in društev upokojencev in invalidov 25.500 32.350 126,9 17,7 

4115 Nadomestila plač 22.326.242 26.847.872 120,3 11,6 

411500 Nadomestila plač zaradi dela s skrajšanim delovnim časom 6.260.285 7.292.641 116,5 8,1 
411501 Nadomestila plač zaradi manjše plače na drugem del.mestu 5.978.042 6.794.382 113,7 5,4 
411502 Nadomestila plač za čas čakanja na razporeditev na drug.delu 9,716.539 12.335.878 127,0 17,8 
411503 Nadomestila plač za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo 10.891 14.222 130,6 21,1 

4115990 Nadomestila za čas prevalfikacije oz. dokvalifikacije 230.204 261.797 113,7 5,5 
4115991 KID uveljavljene v SLO, nakazane v druge republ.bivše SFRJ 130.281 148.952 114,3 6,1 

4117 štipendije 4.233 4.537 107,2 -0,6 
4119 Drugi transferi posameznikom 9.263 9.990 107,8 0.0 
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REALIZACIJA 

2000 

FINANČNI 
NAČRT 
200 1 

NOMIN. 
RAST 
2001/ 
2000 

REALNA 
RAST 
2001/ 
2000 

107,8 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 446.969 717.780 160,6 49,0 

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 446.969 717.780 160.6 49,0 
- prekvalifikacija delovnih invalidov 84.103 90.700 107,8 0,0 
- storitve zavodov za usposabljanje invalidov 1.354 34.600 - - 
- investicije v invalidska podjetja 361.512 409.600 113,3 5,1 
- aptacija delovnih mest 0 10.780 - - 
- sofinanc.pospešenega zaposlovanja brezpo.del.invalidov 0 172.100 - - 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 44.079.211 48.484.312 110,0 2,0 

4130 Tekoči transferi drugim ravnem države 0 0 - - 

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 44.079.211 48.484.312 110,0 2,0 

413102 Plačila prispevka za zdravstveno zavarovanje upokojencev 44.079.211 48.484.312 110,0 2,0 
in od nadomestil plač Zavodu za zdravstveno zavarovanje 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 320.801 537.275 167,5 55,4 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 320.801 537.275 167,5 55,4 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
ISKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKI) -14.341.150 6.375.000 . - 
d-H.) 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

-v TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 

FINANČNI 
NAČRT 
200 1 

NOMIN. 
RAST 
2001/ 
2000 

REALNA 
RAST 
2001/ 
2000 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 53.277 55.000 - - 
J750+751} 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 53.277 55.000 
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 53.277 0 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441) 0 0 - - 

440 DANA POSOJILA 0 0 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 53.277 55.000 . - 
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C. RAČUN FINANCIRANJA 

-vTISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 

FINANČNI 
NAČRT 
2001 

NOM1N. 
RAST 
2001/ 
2000 

REALNA 
RAST 
2001/ 
2000 

VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 23.239.000 17.429.250 - . 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 23.239.000 17.429.250 - - 
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 23.239.000 17.429.250 - - 
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajaidh 0 0 - - 

500303 V tem: najeti krediti pri državnem proračunu 0 0 - - 

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 - - 

Vili ODPLAČILA DOLGA (550+551) 9.800.000 23.239.000 - - 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 9.800.000 23.239.000 - - 
5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 6.100.000 23.239.000 - - 
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 3.700.000 0 - - 

550303 V tem: odplačila kreditov državnemu proračunu 3.700.000 0 - - 

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 - - 

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH fl.+IV.+VII.-ll.-V.-VIII.) -848.873 620.250 - - 

XI. NETO FINANCIRANJE (Vt.+VII.-VII!.-X.] = -III. 14.341.150 -6.375.000 - - 
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FINANČNI NAČRT 

ZAVODA ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

ZA LETO 2001 

1. S finančnim načrtom za leto 2001 se določajo prihodki in odhodki Zavoda za 
leto 2001 za financiranje programov zdravstvenih dejavnosti in uresničevanje ostalih 
pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

2. Pri izdelavi finančnega načrta za obvezno zdravstveno zavarovanje za leto 
2001 so bile upoštevane naslednje pravne podlage: 
■ zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS 9/92, 

13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 56/99), 
■ zakona o prispevkih za socialno varnost (Ur.l. RS 5/96, 34/96, 87/97, 3/98, 

106/99, 81/00), 
■ zakona o zdravilih (Ur.l. RS 9/96, 19/96, 101/99, 52/00), 
■ zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaposlovanju in zavarovanju za 

primer brezposelnosti (Ur. 1. RS 69/98), 
■ pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur.l. RS 79/94, 73/95, 39/96, 

70/96, 47/97, 3/98, 51/98, 73/98, 90/98, 6/99, 109/99, 61/00, 64/00, 91/00), 
■ proračunski memorandum 2001 (Skupščinski poročevalec št. 74/99), 
■ splošni dogovor in področne dogovore za leto 2000 ter aneks št. 1, 2, 3 in 4 k 

splošnemu dogovoru za leto 2000, 
■ smernice Skupščine Zavoda za dogovor o programu zdravstvenih storitev in o 

izhodiščih za njegovo izvajanje ter oblikovanje cen v letu 2001, 
■ nacionalni program zdravstvenega varstva RS - zdravje za vse do leta 2004 (Ur.l. 

RS 49/00), 
■ sklep o določitvi odstotnih vrednosti zdravstvenih storitev, ki se zagotavljajo v 

obveznem zdravstvenem zavarovanju (Ur.l. RS 73/95), 
■ zakon o zdravniški službi (Ur. 1. RS 98/99), 
■ aneks h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike (Ur.l. RS 39/98, 

97/00), aneks h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi (Ur. 1. RS 
73/98, 63/99, 73/00), aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva (Ur.l.RS 76/98, 102/00), 

■ zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih 
skupnosti (Ur.l. RS 18/94, 36/96, 20/97, 39/99, 86/99, 98/99), 

■ zakon o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v 
obdobju 1999 - 2001 (Ur.l. RS 39/99, 59/99, 44/00), 

■ pravilnik o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu (Ur. 1. RS 41/94, 14/97, 
98/99, 101/00) 

* zakon o davku na dodano vrednost (Ur. 1. RS 89/99, 17/00) in pravilnik o 
izvajanju zakona o davku na dodano vrednost (Ur. 1. RS 4/99, 45/99, 59/99, 17/00, 
19/00, 27/00) 
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* ocena realizacije prihodkov in odhodkov obveznega zdravstvenega zavarovanja za 
leto 2000. 

3. Prihodki in odhodki Zavoda za obvezno zdravstveno zavarovanje, izraženi v 
tekočih cenah, saldo izkaza računa finančnih teijatev in naložb ter izkaza računa 
financiranja, bodo po tem načrtu v letu 2001 znašali: 

v tisoč SIT 
LETO 2001 

A. Bilcmca prihodkov in odhodkov: 
Prihodki 
Odhodki 

302.652.444 
305.772.044 

Primanjkljaj (3.119.600) 
B. Račun finančnih terjatev in naložb: 
Prejeta vračila danih posojil 
Dana posojila 

718.465 
0 

Prejeta minus dana posojila + 718.465 
C. Račun financiranja: 
Zadolževanje 0 
Odplačila dolga 0 
Neto zadolževan je 0 
ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH >- (2.401.135) • ' 

Na predlog Ministrstva za finance v finančnem načrtu Zavoda za leto 2001 niso 
načrtovana sredstva za morebitno dodatno povečanje plač zdravnikov in 
zobozdravnikov. 

Natančnejši pregled prihodkov in odhodkov, računa finančnih teijatev in naložb ter 
računa financiranja je prikazan v prilogi 1, kije sestavni del tega finančnega načrta. 

4. V primeru, da bo realizacija tekom leta 2001 pokazala odstopanja od 
makroekonomskih izhodišč o rasti plač ali cen življenjskih potrebščin oziroma bi se 
pojavili drugi razlogi, ki bi lahko pomembneje vplivali na višino posameznih 
elementov načrta, bo Skupščina Zavoda s soglasjem Vlade RS sprejela ustrezne 
spremembe in dopolnitve finančnega načrta Zavoda za leto 2001 oz. bo Upravni 
odbor prerazporedil sredstva po namenih znotraj obsega sprejetega finančnega načrta 
za leto 2001. 

5. Ta finančni načrt velja za obračunsko in poslovno leto 2001. Uporablja se od 
1.1.2001 dalje. Sklep stopi v veljavo, ko da nanj soglasje Vlada RS. 

6. Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o začasnem financiranju 
dejavnosti Zavoda v letu 2001 št. 0201-10-6/2000, ki gaje Skupščina Zavoda sprejela 
dne 11.12.2000. 
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA 

Finančni načrt Zavoda za zdravstveno zavarovanje za leto 2001 določa finančne 
vrednosti prihodkov in odhodkov za izvajanje programov zdravstvenih dejavnosti in 
drugih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. Natančna poraba sredstev za 
financiranje zdravstvenih storitev in načrtovani cilji porabe sredstev bodo opredeljeni 
v splošnem in področnih dogovorih za leto 2001 na osnovi smernic Skupščine Zavoda 
za dogovor o programu zdravstvenih storitev in o izhodiščih za njegovo izvajanje ter 
oblikovanje cen v letu 2001, okvirna vrednost pa je določena s finančnim načrtom 
Zavoda za leto 2001. 

Pri njegovi izdelavi so bili upoštevani zakoni in drugi dokumenti, ki uravnavajo 
politiko zdravstvenega zavarovanja v letu 2001, makroekonomska kvantitativna 
izhodišča javnofinančnih prihodkov in odhodkov, ki so podlaga za pripravo bilanc 
javnega financiranja in državnega proračuna za leto 2001 (v nadaljevanju proračunski 
memorandum), ocena realizacije poslovanja Zavoda v letu 2000 ter druga izhodišča 
Zavoda (glej točko 2). 

Finančni načrt Zavoda za leto 2001 je izdelan po ekonomski klasifikaciji prihodkov in 
odhodkov (priloga 1). 
Uporaba ekonomske klasifikacije za izkazovanje in načrtovanje javnofinančnih tokov 
je zakonsko predpisana in zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih 
teijatev in naložb ter račun financiranja. Ekonomska klasifikacija prikazuje vire in 
porabo javnofinančnih sredstev t. j. porabo sredstev po ekonomskih namenih. 

Finančni načrt Zavoda za leto 2001 je izdelan primeijalno na oceno realizacije 
prihodkov in odhodkov Zavoda v letu 2000 in ob predpostavki, da bo približno enak 
obseg programov in pravic realiziran tudi v letu 2001, poleg tega pa so predvidene 
določene nujne širitve in prioritete. 

a) Osnovne predpostavke javnofigančnih gibanj, vključene v posamezne 
elemente finančnega načrta za leto 2001 

Osnovne predpostavke javnofinančnih gibanj iz proračunskega memoranduma, 
vključene v posamezne elemente finančnega načrta za leto 2001 so: 

predvidena rast bruto plač na zaposlenega v RS v primeijavi s povprečjem 
preteklega leta naj bi v letu 2001 znašala 10,5%, pri čemer se predvideva 2,5% 
realna rast, 

• rast prispevne osnove za izračun prihodkov od prispevkov za zdravstveno 
zavarovanje naj bi v letu 2001 znašala 11,7%, kar pomeni 1,1% več od nominalne 
rasti bruto plač v RS v letu 2001 zaradi razširitve prispevne osnove s 1.1.1998, 

• letna rast cen življenjskih potrebščin (I-XII/I-XII povprečje leta) v letu 2001 naj bi 
bila 7,8%, 

■ letna nominalna rast izhodiščne plače za negospodarstvo RS naj bi bila 7,2%, 
• stopnja nezaposlenosti se ne bo povečevala, 
• število zaposlenih v sektorju države bo ostalo približno na ravni leta 2000. 
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Zaradi pozitivnih finančnih učinkov zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
prispevkih za socialno varnost s stališča Zavoda, se prispevna osnova v letu 2001 
dodatno poveča še za 2% nad rastjo prispevne osnove, določene z makroekonomskimi 
izhodišči. Na osnovi sprememb in dopolnitev zakona o prispevkih za socialno varnost 
se plačujejo vsi prispevki delodajalca za socialno varnost tudi od nadomestil za čas 
odsotnosti z dela, ki bremenijo Zavod za zdravstveno zavarovanje (nadomestila zaradi 
bolezni) in proračun (nadomestila za porodniški dopust in za čas brezposelnosti), ki se 
v skladu z dogovorom med Ministrstvom za finance, Ministrstvom za zdravstvo, 
družino in socialno varstvo, Ministrstvom za delo in Ministrstvom za zakonodajo iz 
leta 1992 niso plačevali. Zavod za zdravstveno zavarovanje bo zaradi tega v letu 2001 
imel za 4.010 mio SIT dodatnih odhodkov (plačilo 15,9% prispevka delodajalca od 
izplačanih boleznin) in za 5.718 mio SIT dodatnih prihodkov (vplačila prispevkov 
delodajalca za zdravstveno zavarovanje od nadomestil, ki jih izplačuje Zavod za 
zdravstveno zavarovanje, Zavod za zaposlovanje in proračun). 

V finančnem načrtu za leto 2001 je predvideno tudi dodatno povečanje prihodkov od 
prispevkov za 1.000 mio SIT. Po zagotovilih Ministrstva za finance bo Davčna uprava 
RS na osnovi povečane izterjave prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje v 
letu 2001 zmanjšala neplačane prispevke iz preteklih let. 

Tabela 1: Osnovne predpostavke javnofinančnih gibanj v letu 2001 

LETO 2001 
1. Rast bruto plače na zaposlenega 

realna rast 
10,5% 
2,5% 

2. Rast prispevne osnove 
realna rast 

11,7% 
3,6% 

3. Letna rast cen življenjskih potrebščin 7,8% 
4. Letna rast izhodiščne plače v negosp. 

realna rast 
7,2% 

- 0,5% 

b) Izhodišča za obseg in vrednotenje programov zdravstvenih storitev 

Poleg osnovnih predpostavk javnofinančnih gibanj iz proračunskega memoranduma 
finančni načrt upošteva tudi izhodišča za obseg in vrednotenje programov 
zdravstvenih storitev: 

> Na področju plač 

■ kalkulativni izračun plač za izvajalce zdravstvenih storitev upošteva rast 
izhodiščnih plač za negospodarstvo za leto 2001 v višini 7,2%, 
odhodki za plače izvajalcev zdravstvenih storitev vključujejo tudi določila aneksa h 
kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi, ki določa povečanje dodatka 
za zdravstveno nego s 1.5.2000 in ponovno s 1.12.2000; potrebna dodatna sredstva 
v letu 2001 v primerjavi s preteklim letom zaradi uveljavitve dodatka znašajo 1.400 
mio SIT, 
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- vključeno je tudi povečanje plač zaposlenih v zdravstvu, socialnem varstvu in 
socialnem skrbstvu v skladu z aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost 
zdravstva in socialnega skrbstva, ki določa povečanje plač s 1.12.2000 v povprečju 
za 6,5%; potrebna dodatna sredstva zaradi uveljavitve tega aneksa znašajo 3.000 
mio SIT v letu 2001, 

• v odhodkih za plače izvajalcev zdravstvenih storitev so vključeni tudi dodatni 
odhodki v skladu s pravilnikom o napredovanju delavcev zaposlenih v zdravstvu v 
višini 1.300 mio SIT; večja sredstva zaradi napredovanja so se začela izplačevati s 
1.4.2000 po poteku triletnega obdobja za redno napredovanje celotnega 
zdravstvenega osebja, 

• na podlagi števila zdravniških delovnih mest v mreži javne zdravstvene službe, 
poklicne kolektivne pogodbe za zdravnike je v skladu z zakonom o zdravniški 
službi znotraj finančnega načrta Zavoda za plače izvajalcev zdravstvenih storitev 
načrtovanih 32,2% sredstev za zdravniške plače (drugi bruto), 

• na področju zaposlovanja v zdravstvu je v letu 2001 upoštevan restriktiven pristop, 
kar pomeni, da število zaposlenih ostane na ravni leta 2000, razen na nekaterih 
področjih dejavnosti, kjer so predvidene širitve programov, 

• plače in drugi izdatki zaposlenim v Zavodu so določene po enakih merilih kot 
plače izvajalcev zdravstvenih storitev, 

• na predlog Ministrstva za finance finančni načrt za leto 2001 ne predvideva 
sredstev za dodaten dvig plač zdravnikov in zobozdravnikov. 

> Na področju materialnih stroškov in ostalih odhodkov 

• materialni stroški izvajalcev zdravstvenih storitev se valorizirajo skladno z letno 
rastjo cen življenjskih potrebščin in vključujejo v letu 2001 skupaj 7% realno rast, 
ki je posledica financiranja prioritetnih zdravstvenih programov v višini 5.079 mio 
SIT, ki izhajajo iz programov zdravstvenih zavodov za nujne prioritete in 
skrajšanje čakalnih dob za najbolj neodložljive posege ter povečanja materialnih 
stroškov v bolnišnicah zaradi hitrejše rasti cen za zdravila od rasti cen življenjskih 
potrebščin in rasti cen novih inovativnih zdravil za cca 800 mio SIT, 

• v finančni načrt je vgrajena predpostavka, da v naslednjem letu ne bo bistvenih 
sprememb v listah zdravil; zaradi prenehanja veljavnosti sporazuma o nižjih cenah 
zdravil s 1.4.2000 (cene so se v povprečju povečale za 4%), se odhodki za zdravila 
v letu 2001 glede na leto 2000 realno povečajo za 1%, dodatno pa je predvidena 
tudi 0,6% realna rast zaradi staranja prebivalstva in trenda porabe zdravil iz 
preteklih let, 

• odhodki za tehnične pripomočke upoštevajo 1,5% realno rast v letu 2001 kot 
posledica spremembe pravic na tem področju, 

• odhodki iz naslova konvencij se v letu 2001 realno povečajo za 300 mio SIT zaradi 
predvidene sklenitve nove konvencije med Slovenijo in Bosno, medtem ko bodo 
prihodki od konvencij po mnenju Ministrstva za finance za 150 mio SIT večji od 
predvidevanj Zavoda (večja plačila iz naslova izboljšanja mednarodnih bilateralnih 
odnosov), 

• odhodki za nadomestila se v letu 2001 povečujejo v skladu z rastjo bruto plač RS 
preteklega leta, zajemajo tudi odhodke za brezposelne in plačane prispevke 
delodajalca na izplačana nadomestila, 

• materialni stroški Zavoda so določeni po enakih merilih kot materialni stroški 
izvajalcev zdravstvenih storitev. 

l 
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Ocena navedenih posledic je prikazana v tabeli 2. 

Tabela 2: Predpostavke in izhodišča, ki so določena v Dogovoru z izvajalci 
zdravstvenih storitev in. v kolektivnih pogodbah in zakonih 

DODATNA FIN. SRED. V 
LETU 2001 

1. Povišanje plač zaposlenih v zdravstveni negi 1.400 mio SIT 
2. Povišanje plač zaradi napredovanja 1.300 mio SIT 
3. Povišanje plač zaposlenih v zdravstvu, soc. varstvu 

in soc. skrbstvu 
3.000 mio SIT 

4. Povečan obseg zdravstvenih programov 5.079 mio SIT 
5. Povečanje mater, stroškov v bolnicah (zdravila) 800 mio SIT 
6. Odhodki za zdravila 1,6% realna rast 
7. Odhodki za tehnične pripomočke 1,5% realna rast 
8. Odhodki za konvencije 300 mio SIT dodatnih odhodkov 
9. Odhodki za nadomestila 4.010 mio SIT dodatnih odhodkov 

- prispevek delodajalca 

> Prioritetni zdravstveni programi - širitev programov 

Na osnovi sprejetega nacionalnega programa zdravstvenega varstva RS - zdravje za 
vse do leta 2004, zaradi nujnega povečanja obsega prednostnih programov in 
skrajšanja čakalnih dob v skladu z zdravstvenimi potrebami prebivalstva in zaradi 
preusmeritve porabe sredstev od storitev na zavarovanca, so v finančnem načrtu 
Zavoda za leto 2001 načrtovani naslednji prioritetni zdravstveni programi v skupni 
vrednosti 5.079 mio SIT: 

=> osnovna zdravstvena dejavnost v višini 998 mio SIT: 

financiranje specializacij zdravnikov in zobozdravnikov na primarni 
ravni v višini 360 mio SIT, 
povečanje programa nujne medicinske pomoči za 200 mio SIT, 
povečanje materialnih stroškov splošnih ambulant za 200 mio SIT iz 
naslova staranja populacije in prenosa izvajanja programa iz 
sekundarnega na primarni nivo, zaradi česar nastajajo dodatni izdatki 
za laboratorijske storitve na primarnem nivoju, 
povečanje programa preventive za 200 mio SIT, 

•$* povečanje programa centrov za zdravljenje odvisnosti od prepovedanih 
drog za 30 mio SIT zaradi povečanja števila odvisnikov v letu 2000 za 
okoli 12%, 
povečanje sredstev za program projektov CINDI Slovenija za 8 mio 
SIT kot posledica povečanja števila zdravnikov s ciljem učinkovitejše 
izvedbe aktivnosti na področju preventive in promocije zdravja odrasle 
populacije. 

=> bolnišnična zdravstvena dejavnost v višini 3.746 mio SIT: 

i 
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povečanje kardiovaskularnega programa, programa intemistike, 
okulistike in urologije za 800 mio SIT (povečanje števila ambulantno 
specialističnih primerov), 
povečanje sredstev za program enodnevnega bolnišničnega zdravljenja 
za 800 mio SIT zaradi večjega števila enodnevnih bolnišničnih 
primerov, 
povečanje programa podaljšanega bolnišničnega zdravljenja za 700 
mio SIT, s čimer se začenja odpravljati problem dolgih in dragih 
hospitalizacij na klinikah, inštitutih in v regijskih bolnišnicah, ko je 
zdravljenje v bolnišnici končano, bolnika pa iz različnih razlogov ni 
moč odpustiti iz bolnice, 
povečanje programa za posege, kjer so čakalne dobe daljše od enega 
leta in pol za 620 mio SIT (odložljive operacije na srcu in ožilju, 
operacije kil in žolčnih kamnov), 
povečanje programa onkološke dejavnosti za 300 mio SIT, 
za balonske diletacije koronarnih arterij (PTCA) in vstavljanje 
koronarnih žilnih opornic v višini 240 mio SIT (približno 180 PTCA 
posegov), 
povečanje obsega transplantacij za 100 mio SIT (približno 10 dodatnih 
transplantacij), 

-C" povečanje obsega operacij na odprtem srcu za 100 mio SIT (cca 50 
dodatnih operacij), 

4- povečanje programa urologije za 46 mio SIT kot posledica povečanja 
števila uroloških timov od sedanjih 14 na 16 timov in sicer v tistih 
regijah, ki še nimajo tovrstne specialistično ambulantne dejavnosti, 

■v* za ušesne endoproteze 40 mio SIT (približno 14 endoprotez). 

=> socialni zavodi v višini 235 mio SIT: v skladu s programom izgradnje 
novih in dodatnih kapacitet v že obstoječih socialnovarstvenih zavodih do 
leta 2005 se bo v letu 2001 pričelo izvajanje dejavnosti v domovih 
starejših občanov Prevalje, Logatec, Ljutomer in Moravske toplice. 

=> v letu 2001 je načrtovano povečanje programa rehabilitacije po možganski 
kapi in kardiovaskularnih obolenjih za 200 zavarovanih oseb v višini 100 
mio SIT. 

c) Uskladitev odhodkov z razpoložljivimi sredstvi 

Prihodki za obvezno zdravstveno zavarovanje, izraženi v tekočih cenah, bodo v letu 
2001 predvidoma znašali 302.652 mio SIT, odhodki pa 305.772 mio SIT. Planirani 
presežek odhodkov nad prihodki je 3.119 mio SIT. Negativna razlika med prihodki in 
odhodki se zmanjša za znesek 718 mio SIT iz računa finančnih terjatev in naložb. V 
letu 2001 Zavod tako načrtuje primanjkljaj v višini 2.401 mio SIT, ki bo bremenil 
splošni sklad Zavoda. 

Večanje starostne strukture prebivalstva ima posledice v močnejšem dvigu sredstev za 
zdravila in vpliva na predvideno porabo medicinsko tehničnih pripomočkov. Zaradi 
povečanja plač v zdravstvu, ki so posledica v preteklosti sprejetih dogovorov ter 
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obremenitve stroškov zdravstvenih storitev z davkom na dodano vrednost, povzroča 
padanje materialnih stroškov na enoto zdravljenja. To pomeni, da so v strukturi cene 
zdravstveni programi za pokrivanje materialnih stroškov podcenjeni. Zato se 
ugotavljajo tudi izgube pri izvajalcih zdravstvene dejavnosti (ocena za leto 2000 je 
med 3,5 in 4 mrd SIT). Neizravnava prihodkov in odhodkov Zavoda in pri izvajalcih 
zdravstvene dejavnosti zato zahteva dodatna sredstva za enak obseg programov. 
Potrebna so tudi dodatna sredstva za prioritetne zdravstvene programe, ki bodo 
skrajšali čakalne dobe in tako zagotovili enotno dostopnost do zdravstvenih 
programov in storitev, ki jih zavarovancem zagotavlja zakon o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju. 

Prihodki Zavoda po finančnem načrtu Zavoda za leto 2001 ne bodo zadoščali za 
pokrivanje načrtovanih odhodkov. Razliko bo Zavod pokril iz vira - splošnega sklada, 
torej z definanciranjem. Napovedi, ocenjene na podlagi makrofiskalnega scenarija za 
obdobje 2001 -2004, kažejo, da se bo ob nespremenjenih ostalih pogojih razkorak 
med prihodki in odhodki v naslednjih letih še povečeval. To bo vodilo v zmanjševanje 
sredstev na računih Zavoda in posledično v zmanjševanje splošnega sklada Zavoda in 
že v letu 2002 tudi v resne likvidnostne težave. Zato bo brez sprejetja ustreznih 
ukrepov v prihodnje lahko ogroženo nemoteno in stabilno financiranje zdravstvenega 
varstva, kar je bila značilnost zadnjih nekaj let, prav tako pa tudi dostopnost do 
zagotavljanja pravic iz zdravstvenega varstva po zakonu. Zavod ocenjuje, da bo v ta 
namen moralo priti do dviga prispevnih stopenj in zmanjšanja obremenitve 
zdravstvenih dejavnosti z DDV, ki po oceni za leto 2001 znaša 6,2 mrd SIT. 
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

-VTISOČIH SIT 

KONTO 

PREDHODNA 
REALIZACIJA 

20 0 0 

FINANČNI 
NAČRT 
2 0 0 1 

NOMIN. 
RAST 
2001/ 
2000 

REALNA 
RAST 
2001/ 
2000 

107,8 

1. SKUPAJ PRIHODKI 267.358.776 302.652.444 113,2 5,0 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 219.041.344 247.218.324 112,9 4,7 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 213.233.683 242.404.286 113,7 5,5 

701 PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 213.233.683 242.404.286 113,7 5,5 

7010 Prispevki zaposlenih 102,065.053 112.531.413 110.3 2,3 
701006 Prispevek za zdr.zav. - od zaposlenih pri pravnih osebah 92.361.682 101.439.197 109,8 1,9 
701007 Prispevek za zdr.zav,- od zaposlenih pri fizičnih osebah 9.661.382 11.047.031 114,3 6.1 
701008 Prispevek za zdr.zav. - od zaposlenih pri tujem delodajalcu 41.989 45.185 107,6 -0.2 

7011 Prispevki delodajalcev 97.832.198 110.646.092 113,1 4,9 
701109 Prispevek za zdr.zav. - za zaposlene pri pravnih osebah 89.527.070 101.254.327 113,1 4.9 
701110 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 8.305.128 9.391.766 113,1 4,9 

7012 Prispevki samozaposlenih 12.202.269 14.106.463 115.6 7,2 
701207 Prispevek za zdr.zav. - kmetov od katastrskeqa dohodka 669.480 691.382 103,3 -4,2 
701208 Prispevek za zdr.zav. - kmetov, od osnove za pok.in inv.zav. 138.972 146.298 105,3 -2.3 
701209 Prispevek za zdr.zav,- oseb, ki plačujejo prisp. v pavšalu 64.537 69.571 107,8 0.0 
701210 Prispevek za zdr.zav. - oseb. ki niso zavar. iz dr.nasl. 527.210 588.894 111,7 3,6 
701211 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni kmetov 100.400 102.746 102,3 -5,1 
701212 Pavšalni prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 306.080 341.891 111,7 3,6 
701213 Prispevek za zdr.zav. - oseb, ki samost.opr.dejavn. 10.395.590 12.165.681 117,0 8,6 

7013 Ostali prispevki za socialno varnost 1.134.163 5.120.317 451,5 318,8 
701303 Zamudne obresti iz naslova prispevkov za zdravzavar. 1.125.111 1.256.749 111,7 3,6 
701304 Pozneje plačani odloženi prispevki za socialno varnost 9.052 9.758 107,8 0,0 
701310 Prispevek deloj. za zdr. zav. od nadom. za porodniški dopust 0 1.984.300 
701314 Prispevek deloj. za zdr. zav. od nadom. zaradi bolezenske 0 197.756 

odsotnosti, ki jih ZZZS neposredno izplačuje upravičencem 
701318 Prispevek deloj. za zdr. zav. od nadomestil za čas brezpos. 0 1.671.755 
701320 Prispevek deloj. za zdr. zav. od nadomestil iz invalid, zav., 0 0 

ki jih ZPIZ neposredno izplačuje upravičencem 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 5.807.661 4.814.038 82,9 -23,1 
(710+711+712+713*714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.386.613 1.420.191 102,4 -5.0 
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih financ.inst. 0 0 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku druqih podjetij in financ.inst. 1.140 0 
7102 Prihodki od obresti 1.283 446 1.283.446 100.0 -7,2 
7103 Prihodki od premoženja 102.027 136.745 134.0 24.3 

712 OENARNE KAZNI 14 654 5.000 
7120 Denarne kazni 14.654 5.000 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 2.269.066 1.948.145 85.9 -20,4 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 2.269.066 1.948.145 85.9 -20.4 
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714 DRUGI NEDAVČNI PRIHOOKI 2.137.328 1.440.701 67,4 -37,5 
7141 Drugi nedavcni prihodki 2.137.328 1.440.701 67,4 -37,5 

714100 Drugi nedavcni prihodki 54.565 58.821 107,8 0,0 
714103 Prihodki zdravstvenega zavarovanja iz naslova konvencij z dr.drz. 1.864.496 1.150.000 61,7 -42,8 
714104 Prihodki zdravstvenega zavarovanja iz naslova regres, zahtev. 205.826 221.880 107,8 0,0 
714199 Drugi izredni nedavcni prihodki 12.441 10.000 80,4 -25,4 

v tem: notranje financiranje KZZ 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 33.702 15.723 46,7 -56,7 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 33.702 15.723 46,7 -56,7 
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 23.755 5.000 
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 5.873 6.331 107,8 0,0 
7202 Prihodki od prodaje opreme 2.616 2.820 107.8 0.0 
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 1.458 1.572 107,8 0,0 

722 PRIHOOKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATER.PREMOŽENJA 0 0 

73 PREJETE DONACIJE 100 0 
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0 0 
731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 100 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 48.283.630 55.418.398 114,8 6,5 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANCNIH 48.283.630 55.418.398 114,8 6,5 
INSTITUCIJ 

7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.834.116 4.195.564 228,8 112,2 
740003 Prispevek za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb. 1.632.943 0 

ki ga plačuje Zavod za zaposlovanje RS 
740004 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere 201.173 216.864 107,8 0,0 

plačuje prispevek Republika Slovenija 
740007 Prejeta sredstva iz naslova prispevka delod. za zdr. zav. 0 2.149.700 

od nadomestil za porodniški dopust 
740011 Prejeta sredstva iz naslova prispevka delod. za zdr. zav. 0 1.829.000 

od nadomestil za čas brezposelnosti 

7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 2.136.136 2.386.064 111,7 3,6 
740102 Prispevek za zdravstveno zavarovanje oseb, za katere 2.136.136 2.386.064 111.7 3.6 

plačuje prispevek občina 

7402 Prejeta sredstva iz drugih skladov socialnega zavarovanja 44.313.378 48.836.769 110,2 2,2 
740202 Prispevek za zdravstveno zavarovanje upokojencev. 44.313.378 48.622.534 109,7 1,8 

ki ga plačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
740204 Prejeta sred. iz naslova prisp. delod. za zdr. zav. od nadom. 0 214.235 

zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih ZZZS neposredno 
izplačuje upravičencem 

740207 Prejeta sred. iz naslova prisp. delod. za zdr. zav. od nadom. 0 0 
iz invalidskega zav., ki jih ZPIZ neposredno izplačuje upravič. 

III. SKUPAJ ODHODKI 270.252.064 305.772.044 113,1 5.0 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 8.517.761 9.136.599 107,3 -0,5 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 3.040.650 3.629.761 119.4 10.7 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 432.419 538.355 124,5 15.5 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 240.390 299.278 124,5 15,5 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 187.702 233.689 124.5 15,5 
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4012 Prispevki za zaposlovanje 1.623 2.021 124.5 15.5 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 2.704 3.367 124,5 15,5 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 5.044.692 4.968.483 98,5 -8,6 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 

409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 0 0 

41 TEKOČI TRANSFERI 260.210.990 293.848.722 112,9 4,8 
(410+411+412+413+414) 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 25.194.218 31.405.469 124,7 15,6 

4116 Boleznine 22.737.257 28.756.865 126,5 17,3 
411600 Boleznine, Izplačane iz obveznega zdravstv.zavarovanja 16.410.820 20.755.526 126,5 17,3 

od tega boleznine prvi bruto 16.410.820 18.216.502 111.0 3,0 
od tega prispevek delodajalca od boleznin 0 2.540.363 

411699 Druge boleznine 6.326.437 8.001.339 126,5 17.3 
od tega boleznine prvi bruto 6.326.437 7.023.193 111,0 3,0 
od tega prispevek delodajalca od boleznin 0 978.146 

4117 Štipendije 0 0 

4119 Druqi transferi posameznikom 2.456.961 2.648.604 107,8 0.0 
411910 Plačilo dnevnic, potnih stroš. in prevoz, v zvezi z zdravljenjem 535.655 577.436 107,8 0,0 
411911 Plačilo poqrebnin 1.832.450 1.975.381 107,8 0,0 
411912 Plačilo posmrtnin 88.856 95.787 107,8 0,0 
411999 Dnjqi transferi posameznikom in gospodinjstvom 0 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORG. IN USTANOVAM 838.636 826.826 98.6 -8,5 

4120 Transferi neprofitnim org. in ustanovam 838.636 826.826 98.6 -8.5 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 232.785.072 261.616.427 112,4 4,3 

4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 0 489.414 
413110 Plačilo prispevka delod. za pokoj, in invalid, zav. od 0 275.179 

nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih ZZZS 
neposredno izplačuje upravičencem 

413111 Plačilo prispevka delod. za zdr. zav. od nadomestil zaradi 0 214.235 
zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih ZZZS neposredno 
izplačuje upravičencem 

4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih 232.785.072 261.127.013 112,2 4,1 
služb 

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače 94.178.508 104.424.861 110,9 2,9 
(kalkulativno) 

01 Sredstva za plače - osnovno zdravstveno varstvo 30.710.286 33.672.827 109.6 1,7 
02 Sredstva za plače - bolnišnice 51.233.614 57.032.834 111,3 3,3 
03 Sredstva za plače - zdravilišča 1.277.941 1.501.653 117,5 9.0 
04 Sredstva za plače - lekarne 2.498.361 2 807.643 112,4 4.2 
05 Sredstva za plače - socialni zavodi 8.458.306 9.409.904 111.3 3.2 

413301 TekočI transferi v javne zavode - sredstva za prisp.delodaj. 19.073.009 21.345.649 111,9 3,8 
(kalkulativno) 

01 Sredstva za prispevke delodaialca - osnovno zdravstveno varstvo 6.257 717 6,934.383 110.8 2.8 
02 Sredstva za prispevke delodajalca - bolnišnice 10 359.143 11.651.712 112,5 4.3 
03 Sredstva za prispevke delodaialca - zdravilišča 259.203 309578 119,4 10.8 
041 Sredstva za prispevke delodajalca - lekarne 519.369 583 664 112,4 4.2 
05 Sredstva za prispevke delodaialca - socialni zavodi 1 677.577 1.866 312 111,3 3.2 

4133021 Tekoči transferi v javne zavode - za blago in storitve 76.641.747 88.415.118 115,4 7,0 
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(kalkulativno) 

01 Sredstva za izdatke za blaqo in storitve - osn.zdrav.varstvo 14.782.361 16.951.385 114.7 6.4 
02 Sredstva za izdatke za blaqo in storitve - bolnišnice 57.180.898 66.268.723 115.9 7.5 
03 Sredstva za izdatke za blaqo in storitve - zdravilišča 1.142.095 1.331.178 116.6 8.1 
04 Sredstva za izdatke za blaqo in storitve - lekarne 937.310 1.010.420 107.8 0.0 
05 Sredstva za izdatke za blaqo in storitve - socialni zavodi 2.204.126 2.427.648 110.1 2.2 

6 Izdatki iz naslova konvencij 394.957 425.764 107.8 0.0 

413303 Izdatki za zdravila 33.371.624 36.552.363 109,5 1,6 
413304 Izdatki za ortooedske pripomočke 7.500.906 8.207.266 109.4 1.5 
413305 Izdatki za transfuzijo krvi, cepiva in sanitetni material 2.019.278 2.176.782 107,8 0,0 
413307 Izdatki iz naslova konvencij 

4134 Tekoči transferi v državni proračun 0 4.975 ... ... 
413404 Plačila prisp. delod. za zaposlovanje od nadomestil 0 1.866 

zaradi bolezenske odsotnosti , ki jih ZZZS neposredno 
izplačuje upravičencem 

413405 Plačila prisp. delod. za porodniško varstvo od nadomestil 0 3.109 
zaradi bolezenske odsotnosti, ki jih ZZZS neposredno 
izplačuje upravičencem 

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 1.393.064 1.801.723 129,3 20,0 
4142 Tekoci transferi neprofitnim orqanizaciiam v tujini 1.393.064 1.801.723 129,3 20,0 

414200 Izdatki za zdravljenje v tujini 530.666 572.058 107,8 0,0 
414201 Izdatki iz naslova konvencij z druqimi državami 862.398 1.229.665 142,6 32,3 

4143 Druqi tekoči transferi v tujino 0 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 1.533.817 985.000 64,2 -40,4 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 1.533.817 985.000 64,2 -40,4 

49 PRENOS ODHODKOV IN DRUGIH IZDATKOV -10.504 0 ... I 

V. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
(SKUPAJ PRIHODKI MINUS SKUPAJ ODHODKU -2.893.288 -3.119.600 
(I.-III.) 

* Prispevki delodajalca od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti nad 30 dni so izkazani v okviru postavke 7011 in 7012. 
" Vletu2001 so vključeni v postavko 4116 tudi prispevki delodajalca od boleznin v višini 3.518 mio SIT, ki se plačujejo od 1.1.2001. 

Ostali prispevki delodajalca od nadomestil v višini 489 mio SIT so prikazani v postavki 4131. 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

- V TISOČIH S I T 

KONTO 

OCENA 
REALIZACIJE 

2000 

FINANČNI 
NAČRT 
2 00 1 

NOMIN. 
RAST 
2001/ 
2000 

REALNA 
RAST 
2001/ 
2000 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 760.199 718.465 94,5 -12,3 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 723.952 718.465 99,2 -7,9 
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 5.487 0 
7501 Preieta vračila danih posojil od javnih podjetij 0 0 
7502 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 0 0 
7503 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij in zasebnikov 0 0 
7504 Preieta vračila danih posojil od druqih ravni države 0 0 
7506 Preieta vračila danih posojil od drzavneaa proračuna 718.465 718.465 100.0 -7,2 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 36.247 0 
7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0 
7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 36.247 0 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE 
KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... ... 

440 DANA POSOJILA 0 0 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 760.199 718.465 ... ... 
(IV.-V.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 
-VTISOČIH SIT 

KONTO 

OCENA 
REALIZACIJE 

2000 

FINANČNI 
NAČRT 
200 1 

NOMIN. 
RAST 
2000/ 
1999 

REALNA 
RAST 
2000/ 
1999 

VIII. ZADOLŽEVANJE 0 0 ... ... 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 

IX. ODPLAČILA DOLGA 0 0 ... 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 

X. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.) 0 0 
XI. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (Vll.-X.) -2.133.089 -2.401.135 
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FINANČNI NAČRT JAMSTVENEGA IN PREŽIVNINSKEGA SKLADA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 

1. ZAKONSKA OPREDELITEV NALOG JAMSTVENEGA IN PREŽIVNINSKEGA 
SKLADA RS 

Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad) zagotavlja 
pravice delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca in 
otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za 
socialno delo določena preživnina in jo preživninski zavezanec ne plačuje. 

Upravičenci iz naslova insolventnosti lahko od jamstvenega sklada prejmejo sredstva v višini 
največ 4,5 minimalne plače. Ta znesek vključuje: 

- neizplačane plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred datumom prenehanja 
delovnega razmeija, 

- neizplačana nadomestila plač za plačane odsotnosti z dela v obdobju treh mesecev pred 
datumom prenehanja delovnega razmeija, 

- nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, do katerega je upravičen v 
tekočem letu, 

- odpravnine, v višini in pod pogoji, kot jih za presežne delavce določajo predpisi, ki 
urejajo delovna razmeija. 

Sklad jamči za izplačilo teh pravic v omejeni višini in sicer za prvi dve pravici do zneska v 
višini treh minimalnih plač določenih z zakonom, za tretjo pravico do zneska v višini ene 
polovice minimalne plače določene z zakonom ter za pravico iz naslova odpravnine do zneska 
v višini minimalne plače določene z zakonom. 

Z dnem izplačila vstopa Sklad v položaj delavca kot upnika zoper podjetje do višine izplačanih 
sredstev (prihodki iz naslova subrogacij). 

Preživninski sklad je namenjen upravičencem - otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, 
začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za socialno delo določena preživnina in jo 
preživninski zavezanec ne plačuje oziroma jo plačuje neredno. 

Pravica, ki jo Sklad prizna se imenuje nadomestilo preživnine. Glavni pogoji za priznanje 
pravice so: da otrok še ni star 18 let, da obstaja izvršilni naslov, da preživninski zavezanec 
preživnine ne plačuje oziroma jo plačuje neredno, daje zakoniti zastopnik že poizkušal izterjati 
zapadle preživninske obveznosti, pa mu to ni uspelo ali postopek še teče, ter da otrok živi v 
družini, v kateri dohodek na družinskega člana ne presega 55% povprečne plače v državi v 
preteklem letu. 

Sklad izplačuje nadomestilo preživnine v omejeni višini, ki je določena za tri starostne razrede 
z različno absolutno višino. V primeru, da je preživnina določena v nižjem znesku od 
nadomestila preživnine, se nadomestilo preživnine izplačuje v višini določene preživnine. 

Višina nadomestila se usklajuje z rastjo življenjskih stroškov. Trenutna višina nadomestila 
znaša za otroka do 6. leta starosti 10.794 SIT, za otroka od 6. do 14. leta starosti 11.873 SIT in 
za otroka nad 14. letom starosti 14.032 SIT. 
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Sklad nadomestila preživnine ne priznava za nazaj, temveč šele od vložitve zahteve dalje. 

Po izvedenih izplačilih vstopi Sklad v postopke izvršbe, ki jih vodijo zakoniti zastopniki pred 
sodišči ali pa prične samostojno izterjavo proti preživninskim zavezancem pred sodiščem 
(prihodki iz naslova subrogacij). 

Finančni načrt Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije opredeljuje 
potrebna sredstva za realizacijo z zakonom določenih obveznosti in za tekoče delovanje 
Sklada. 

2. PRAVNI OKVIRJI FINANCIRANJA SKLADA 

Finančni načrt Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 
2001 je pripravljen na podlagi: 

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.: 79/99), 
- Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 

proračunov (Uradni list RS, št.: 91/00 in 122/00), 
- metodoloških navodil za pripravo finančnih načrtov, ki jih je pripravilo Ministrstvo za 

finance RS, 
- drugih ustreznih predpisov. 

Financiranje Sklada urejajo Zakon o jamstvenem skladu RS in novele tega zakona. 

Zakon o jamstvenem in preživninskem skladu RS v 13. členu kot vire financiranja opredeljuje: 

»Sredstva za kritje pravic delavcev v primeru insolventnosti zagotavljajo delodajalci, državni 
proračun in sklad z izterjavo teijatev iz 28. člena tega zakona. 

Sredstva za kritje pravic otrok do nadomestila neplačane preživnine pridobiva sklad iz 
državnega proračuna in z izteijavo teijatev iz 28. člena zakona. 

Sredstva za delovanje sklada se zagotavljajo s povračilom stroškov dolžnika, iz prihodkov od 
financiranja in iz državnega proračuna. 

Sklad mora zagotavljati ločeno vodenje sredstev za namene naštete v prejšnjih odstavkih tega 
člena.« 

Financiranje Sklada opredeljujejo tudi določila Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št.: 
22/99), kije stopil v veljavo 25.03. 2000. 

3. OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV SKLADA 

3.1. PRIHODKI SKLADA V LETU 2000 IN 2001 
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V spodnji preglednici je prikazana ocena realizacije prihodkov v letu 2000 in predvidena višina 
potrebnih prihodkov v letu 2001. Za leto 2000 je podana ocena, saj poslovno poročilo za leto 
2000 še ni sprejeto. 

Tabela št. 1: Ocena realizacije prihodkov leta 2000 in predlog prihodkov v letu 2001 

v 1000 SIT 
PRIHODKI 2000 2001 INDEKS 
PRIHODKI 
IZ PRORAČUNA 670.249 764.893 114,1 
DRUGI 
PRIHODKI 493.798 605.000 122,5 
-prihodki 
iz subrogacij 

473.586 398.541 84,2 

- prihodki iz 
preteklih let 0 200.223 0 

- drugi prihodki 20.212 6.236 30,9 
SKUPAJ 1.164.047 1.369.893 117,7 

V letu 2000 je predvideno povečanje prihodkov Sklada za 17 odstotkov, od tega povečanje 
prihodkov iz proračuna za 14,1 odstotkov in drugih prihodkov za 22,5 odstotkov. 

3.2. ODHODKI SKLADA V LETU 2000 IN 2001 

Ocena realizacije odhodkov v letu 2000 in potrebnih sredstev za tekoče delovanje Sklada v letu 
2001 je razvidna iz Tabele št. 2. 

Odhodki v letu 2001 bodo porasli glede na leto 2000 sorazmerno s povečevanjem obsega 
poslovanja Sklada. Predvidena izplačila upravičencem Sklada se bodo v letu 2001 povečala za 
24,1 odstotkov, stroški pa za 9,6 odstotkov. 
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Tabela št. 2: Ocena realizacije odhodkov leta 2000 in predlog odhodkov v letu 2001 

V 1000 SIT 

400 
401 

PLAČE IN DRUGI 
IZDATKI 
ZAPOSLENIM 

- bruto bruto plače 
- prispevki 
- davki 
- drugi prejemki, regres 69.192 88.526 127,9 

402 IZDATKI ZA BLAGO 
IN STORITVE 94.917 105.367 111,0 

4020 PISARNIŠKI IN 
SPLOŠNI MATERIAL 
IN STORITVE 

- pisarniški material 
- poštnina, telefon 
- stroški reprezentance 
- računovodske in revizijske 
storitve 19.938 22.467 112,7 

4022 ENERGIJA VODA, 
KOMUNALNE STOR. 
IN KOMUNIKACIJE 

- električna energija 
- ogrevanje komunalne storitve 
- voda 728 1.000 137,4 

4024 IZDATKI ZA 
SLUŽBENA 
POTOVANJA 

- kilometrina 
- cestnina, parkirnina 
- dnevnice 
- nočnine 1.628 2.500 153,6 

4025 TEKOČE 
VZDRŽEVANJE 

- zavarovanje 
- vzdrževanje računalniške 

opreme in programov 
- čiščenje prostorov 11.301 14.000 123,9 

4026 NAJEMNINE IN 
ZAKUPNINE 

- najemnine 
21.235 24.000 113,0 

4029, 
4031 

DRUGI OPERATIVNI 
STROŠKI 

- storitve RZZ 
- izobraževanje, literatura 
- sejnine, založništvo 
- druge neproizvodne storitve 
- študentsko delo 
- sodni stroški in str. odvetnikov 
- plačila po pogodbah 
- prispevki pogodbeno delo 
- posebni davek pogodb, delo 
- provizija APP 
- davek na plače 39.573 41.400 104,6 

4119 DRUGI TRANSFERI 
POSAMEZNIKOM 

- nakazila upravičencem 
jamstvenega in preživninskega 
sklada 942.500 1.170.000 124,1 

4202 NAKUP OPREME - nakup investicijske opreme 18.207 6.000 33,0 

SAMO STROŠKI 182.316 199.893 109,6 

poročevalec, št. 16/VIII 1792 5. marec 2001 



4. ANALITIČEN PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV SKLADA 

V nadaljevanju so podrobneje prikazani prihodki in odhodki Sklada, analitično, po kontih iz 
proračunskega priročnika. Glede na določila Pravilnika o računovodstvu Sklada, ki v 75. členu 
opredeljuje, da ima Sklad dve stroškovni mesti oziroma nosilca stroškov, spremljamo 
realizacijo sredstev dejavnosti ločeno za jamstveni in za preživninski sklad. Zato so v 
nadaljevanju vsi prihodki in odhodki Sklada prikazani ločeno za oba sklada. 

4.1. PRIHODKI 

4.1.1. TRANSFERNI PRIHODKI 

7400 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

Po zakonskih določilih se sredstva za izvajanje zakona o JJPS RS in sredstva za delovanje 
JJPS RS večinoma zagotavljajo iz proračuna RS. Skladu bo potrebno v letu 2001 iz proračuna 
zagotoviti sredstva za izvajanje zakona in za dejavnost Sklada. Višina potrebnih sredstev je 
prikazana v spodnjih preglednicah. 

JJPS RS SKUPAJ 
2000 670.248.986 SIT 
2001 764.893.000 SIT 

LETO IZVAJANJE 
ZAKONA 

DEJAVNOST JJPS RS SKUPAJ 

2000 480.248.986 190.000.000 670.248.986 
2001 595.000.000 169.893.000 764.893.000 

JAMSTVENI SKLAD 

LETO IZVAJANJE 
ZAKONA 

DEJAVNOST SKUPAJ 

2000 275.008.440 97.500.000 372.508.440 
2001 235.000.000 90.950.000 325.950.000 

PREŽIVNINSKI SKLAD 

LETO IZVAJANJE 
ZAKONA 

DEJAVNOST SKUPAJ 

2000 205.240.546 92.500.000 297.740.546 
2001 360.000.000 78.943.000 438.943.000 

4.1.2. DRUGI PRIHODKI 
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A/ Prihodki iz subrogacij 
Med drugimi prihodki Sklada so najpomembnejši prihodki iz naslova subrogacij. Tako je Sklad 
v letu 2000 realiziral iz subrogacij sredstva v višini 467.126.216 SIT. V letu 2001 
predvidevamo iz tega naslova sredstva v višini 380.000.000 SIT. 

Zakon kot sredstva za kritje pravic otrok do nadomestila neplačane preživnine opredeljuje tudi 
sredstva realizirana z izteijavo teijatev iz naslova izplačanih nadomestil preživnin. V letu 2000 
je Sklad iz tega naslova prejel 6.459.408 SIT. V letu 2001 predvidevamo za 18.542.000 SIT 
vračil. 

B/ Prihodki preteklih let 
Med druge prihodke Sklada upoštevamo tudi prihodke preteklih let. V letu 2000 ne zasledimo 
realiziranih prihodkov iz preteklih let, za leto 2001 pa jih ocenjujemo na jamstvenem skladu v 
višini 165.720.000 SIT, na preživninskem skladu v višini 6.459.000 SIT in na dejavnosti v 
višini 28.044.000 SIT. 

C/ Drugi prihodki 
Med drugimi prihodki je Sklad v letu 2000 realiziral sredstva v višini 20.212.062 SIT, med 
katerimi so najpomembnejši prihodki od obresti depozitov. V letu 2001 so predvideni drugi 
prihodki v višini 1.956.000 SIT, saj bo glede na višino načrtovanih sredstev možnost plasiranja 
v depozite minimalna. 

DRUGI PRIHODKI 

LETO JAMSTVENI 
SKLAD 

PREŽIVNINSKI 
SKLAD 

DEJAVNOST SKUPAJ 

2000 467.126.216 6.459.408 20.212.062 493.797.686 
2001 450.000.000 25.000.000 30.000.000 605.000.000 

PRIHODKI SKUPAJ 

LETO PRORAČUN DRUGI PRIHODKI SKUPAJ 
2000 670.248.986 493.797.686 1.164.046.672 
2001 764.893.000 605.000.000 1.369.893.000 

Višina potrebnih sredstev za realizacijo nalog, ki izhajajo iz zakona in za delovanje Sklada je 
v letu 2000 znašala 1. 164.046.672 SIT, za leto 2001 pa se ocenjuje na 1.369.893.000 SIT. 

4.2. ODHODKI 

4.2.1. ODHODKI ZA DELOVANJE SKLADA 

V letu 2000 je Sklad realiziral za svoje delovanje sredstva v višini 182.316.479 SIT. Skupna 
sredstva potrebna za zagotavljanje dejavnosti v letu 2001 ocenjujemo na 199.893.000 SIT. 

JJPS RS SKUPAJ 
2000 182.316.000 SIT 
2001 199.893.000 SIT 
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LETO JAMSTVENI 
SKLAD 

PREŽIVNINSKI 
SKLAD 

SKUPAJ 

2000 93.644.000 88.672.000 182.316.000 
2001 100.746.000 99.147.000 199.893.000 
Sredstva so načrtovana na kontih 40 - tekoči odhodki in 42 - investicijski od lodki. 

40 TEKOČI ODHODKI 

SKUPAJ 
2000 164.109.000 SIT 
2001 193.893.000 SIT 

LETO JAMSTVENI 
SKLAD 

PREŽIVNINSKI 
SKLAD 

SKUPAJ 

2000 84.541.000 79.568.000 164.109.000 
2001 97.746.000 96.147.000 193.893.000 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 

SKUPAJ 
2000 60.869.000 SIT 
2001 77.390.000 SIT 

LETO JAMSTVENI 
SKLAD 

PREŽIVNINSKI 
SKLAD 

SKUPAJ 

2000 30.434.500 30.434.500 60.869.000 
2001 38.695.000 38.695.000 77.390.000 

Plače in drugi izdatki zaposlenim so načrtovani glede na število zaposlenih na dan 31.12.2000, 
ko je Sklad zaposloval 20 delavcev, ter višine plač in drugih prejemkov določenih v 
proračunskem priročniku. V letu 2001 predvidevamo tri nove zaposlitve na delovnih mestih 
svetovalca direktorice, višjega sodelavca in internega revizoija. 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 

SKUPAJ 
2000 8.323.000 SIT 
2001 11.136.000 SIT 

LETO JAMSTVENI 
SKLAD 

PREŽIVNINSKI 
SKLAD 

SKUPAJ 

2000 4.161.500 4.161.500 8.323.000 
2001 5.568.000 5.568.000 11.136.000 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so načrtovani po veljavnih prispevnih stopnjah. 

5. marec 2001 1795 poročevalec, št. 16/VIII 



402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 

SKUPAJ 
2000 94.917.000 SIT 
2001 105.367.000 SIT 

LETO JAMSTVENI 
SKLAD 

PREŽIVNINSKI 
SKLAD 

SKUPAJ 

2000 49.946.000 44.971.000 94.917.000 
2001 53.483.000 51.884.000 105.367.000 

Izdatki za blago in storitve so v nadaljevanju natančneje razčlenjeni in grupirani v skupine v 
skladu z navodili iz proračunskega priročnika. 

4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 

SKUPAJ 
2000 19.938.000 SIT 
2001 22.467.000 SIT 

LETO JAMSTVENI 
SKLAD 

PREŽIVNINSKI 
SKLAD 

SKUPAJ 

2000 9.969.000 9.969.000 19.938.000 
2001 11.233.500 11.233.500 22.467.000 

V kategoriji materialnih stroškov so planirani stroški pisarniškega materiala, poštni stroški, 
naročnine, strokovna literatura, oglasi, reprezentanca, stroški telefona, računalniške storitve, 
računovodske in revizijske storitve, založniške in tiskarske storitve. 

4022 ENERGIJA /VODA, KOMUNALNE STORITVE 

SKUPAJ 
2000 728.000 SIT 
2001 1.000.000 SIT 

LETO JAMSTVENI 
SKLAD 

PREŽIVNINSKI 
SKLAD 

SKUPAJ 

2000 364.000 364.000 728.000 
2001 500.000 500.000 1.000.000 

V tej skupini so zajeti stroški porabljene električne energije, vode in komunalnih storitev. 

4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 

So vključeni v 4024 - Izdatki za službena potovanja. 

4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 
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SKUPAJ 
2000 1.628.000 SIT 
2001 2.500.000 SIT 

LETO JAMSTVENI 
SKLAD 

PREŽIVNINSKI 
SKLAD 

SKUPAJ 

2000 814.000 814.000 1.628.000 
2001 1.250.000 1.250.000 2.500.000 

Izdatki za službena potovanja vključujejo stroške službenih potovanj: prevozne stroške, 
dnevnice, stroške namestitev idr. 

4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 

SKUPAJ 
2000 11.815.000 SIT 
2001 14.000.000 SIT 

LETO JAMSTVENI 
SKLAD 

PREŽIVNINSKI 
SKLAD 

SKUPAJ 

2000 5.907.500 5.907.500 11.815.000 
2001 7.000.000 7.000.000 14.000.000 

V kontu 4025 so vključeni stroški vzdrževanja poslovnih prostorov ter računalniške opreme in 
računalniških programov. 

4026 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 

SKUPAJ 
2000 21.235.000 SIT 
2001 24.000.000 SIT 

LETO JAMSTVENI 
SKLAD 

PREŽIVNINSKI 
SKLAD 

SKUPAJ 

2000 10.617.500 10.617.500 21.235.000 
2001 12.000.000 12.000.000 24.000.000 

Ker Sklad nima lastnih poslovnih prostorov, je na kontu 4026 predvidena najemnina za 
poslovne prostore na Kotnikovi 28. 

4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 

SKUPAJ 
2000 39.573.000 SIT 
2001 41.400.000 SIT 
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LETO JAMSTVENI 
SKLAD 

PREŽIVNINSKI 
SKLAD 

SKUPAJ 

2000 22.274.000 17.299.000 39.573.000 
2001 21.500.000 19.900.000 41.400.000 

Drugi operativni odhodki vključujejo pogodbene obveznosti po sklenjenih in predvidenih 
pogodbah o opravljanju storitev za Sklad. Pogodbeni sodelavci opravljajo številne strokovne 
naloge za Sklad: storitve Republiškega zavoda za zaposlovanje, programske storitve, reševanje 
pravnih vprašanj, finančno svetovanje, stike z javnostmi idr. Vključeni so še drugi stroški kot 
npr.: provizija APP, bančne storitve, sejnine, izobraževanje, študentski servis, davek na 
izplačane plače idr. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 

4202 NAKUP OPREME 

SKUPAJ 
2000 18.207.000 SIT 
2001 6.000.000 SIT 

LETO JAMSTVENI 
SKLAD 

PREŽIVNINSKI 
SKLAD 

SKUPAJ 

2000 9.103.500 9.103.500 18.207.000 
2001 3.000.000 3.000.000 6.000.000 

Sredstva so predvidena predvsem za nakup manjkajoče računalniške opreme in predvsem 
nadgraditev obstoječe programske opreme. 

4.2.2. ODHODKI ZA IZVAJANJE PROGRAMA SKLADA 

41 TEKOČI TRANSFERI 

2546 Jamstveni in preživninski sklad 

4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

SKUPAJ 
2000 953.834.610 SIT 
2001 1.170.000.000 SIT 

LETO JAMSTVENI 
SKLAD 

PREŽIVNINSKI 
SKLAD 

SKUPAJ 

2000 742.134.656 211.699.954 953.834.610 

2001 785.000.000 385.000.000 1.170.000.000 
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Leta 2000 je na jamstveni sklad vložilo zahteve za uveljavljanje pravic iz naslova 
insolventnosti delodajalca 4336 upravičencev. Izdanih je bilo 3995 pozitivnih odločb s 
povprečnim bruto izplačilom na upravičenca 162.642 SIT. 

Na podlagi števila vloženih zahtev iz preteklih let ocenjujemo, da bo v letu 2001 vloženih 
zahtev 4.800 upravičencev. Predvideva se, da bo Sklad izdal okoli 4.360 pozitivnih odločb. 
Povprečno izplačilo na upravičenca naj bi znašalo 180.000 SIT. 

Na preživninskem skladu je bilo od začetka delovanja sklada do konca leta 2000 vloženih 2289 
vlog za 2975 otrok. Izdanih je bilo 2131 odločb za 2768 otrok. Povprečno izplačilo na otroka v 
letu 2000 je znašalo 10.898 SIT. 

Na podlagi števila vloženih vlog in višine izplačanih nadomestil preživnine v letu 2000 
ocenjujemo, da se bo število upravičencev v letu 2001 še povečevalo. Konec leta 2001 bo Sklad 
izplačeval nadomestila preživnine za približno 3.200 otrok. Povprečna višina nadomestila 
preživnine v letu 2001 bo 12.000 SIT na otroka. 

4.2.3. ODHODKI SKUPAJ 

Spodnja preglednica nam prikazuje odhodke realizirane v letu 2000 in predvidene odhodke za 
realizacijo zakonskih obveznosti in za tekoče delovanje Sklada v letu 2001. 

JJPS RS SKUPAJ 

LETO IZVAJANJE 
ZAKONA 

DEJAVNOST JJPS 
RS 

SKUPAJ 

2000 953.834.610 210.212.062 1.164.046.672 
2001 1.170.000.000 199.893.000 1.369.893.000 

JAMSTVENI SKLAD 

LETO IZVAJANJE 
ZAKONA 

DEJAVNOST SKUPAJ 

2000 742.134.656 107.606.174 849.740.830 
2001 785.000.000 105.950.000 890.950.000 

PREŽIVNINSKI SKLAD 

LETO IZVAJANJE 
ZAKONA 

DEJAVNOST SKUPAJ 

2000 211.699.954 102.605.888 314.305.842 

5. marec 2001 1799 poročevalec, št. 16/VIII 



JAMSTVENI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

FINANČNI NAČRT SKLADA ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

L SKUPAJ PRIHODKI 1.164.047 1.369.893 117,7 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 493.798 605.000 122,5 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 493.798 605.000 122,5 
(710+711+712+713+714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 0 0 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 
712 DENARNE KAZNI 0 0 
713 PRIHOOKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 0 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 493.798 605.000 122,5 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 670.249 764.893 114,1 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INST1TUCU 670.249 764.893 114,1 
7400 Prejete sredstva iz državnega proračuna 670.249 764.893 114,1 
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0 0 ... 

II. SKUPAJ ODHODKI 1.124.816 1.369.893 121,8 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 164.109 193.893 118,1 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 69.192 88.526 127,9 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 94.917 105.367 111,0 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 19.938 22.467 112,7 
4021 Posebni materiali in storitve 0 0 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 728 1.000 137,4 
4023 Prevozni stroški in storitve 0 0 
4024 Izdatki za slu bena potovanja 1.628 2.500 153,6 
4025 Tekoče vzdrževale 11.301 14.000 123,9 
4026 Najemnine in zakupnine 21.235 24.000 113,0 
4027 Kazni in odškodnine 0 0 
4028 Davek na izplačane plače 0 0 
4029 Drugi operativni odhodki 40.087 41.400 103,3 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 
409 REZERVE 0 0 

41 TEKOČI TRANSFERI 942.500 1.170.000 124,1 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

(410+411 +412+413+414) 

410 SUBVENCIJE 0 0 

411 TRANSFER1 POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 942.500 1.170.000 124,1 
4110 Transferi nezaposlenim 0 0 
4111 5' GT f 1 S 0 0 ... 
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 0 0 ... 
4113 Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja 0 0 ... 
4114 Pokojnine 0 0 ... 
4115 Nadomestila plač 0 0 
4116 Boleznine 0 0 ... 
4117 štipendije 0 0 ... 
4119 Drugi transferi posameznikom 942.500 1.170.000 124,1 

412 TRANSFERI NEPROF1TNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 0 0 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 0 0 ... 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 18.207 6.000 33,0 
(420) 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 18.207 6.000 33,0 
4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 ... 
4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 
4202 Nakup opreme 18.207 6.000 33,0 
4203 Nakup drugrti osnovnih sredstev 0 0 ... 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 ... 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 0 ... 
4208 študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 ... 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 ... 
(430) 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 39.231 0 ... I 
(I - "•) 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

■ - V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... I 
(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
752 KUPNINE 12 NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0 0 ... I 

440 DANA POSOJILA 0 0 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVOOIH 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 ... I 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 
v * r"1' * ' i *' 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
\ • '• * *• .r V. REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 
501 zadolževanje v tujini 0 0 

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 

• 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE jVIL-VlUj 0 0 
X. POVEČANJE(ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VII.- II,- V. -VIII.) 39.231 0 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X. = -lllj -39.231 0 
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IV. 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA ZAPOSLOVANJE 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 

L 
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 

OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2001 

PRIHODKI 

Prihodki za izvajanje dejavnosti zavoda in programov na področju zaposlovanja v letu 2001 so 
planirani v Proračunu RS za leto 2001. Poleg proračunskih prihodkov je za delo zavoda planiranih še 
8 mio Sit od obresti in 45,9 mio od prodaje blaga in storitev. 

ODHODKI 

Obrazložitev finančnega načrta na strani odhodkov je prikazana po posameznih glavnih 
programih in podprogramih skladno s sprejeto programsko - funkcionalno klasifikacijo 
izdatkov. 

1001 UREJANJE SISTEMA ZAPOSLOVANJA IN NEZAPOSLENOSTI 
10012601 JAVNE SLUŽBE ZA ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNE 

Pravna podlaga 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 5/91, 17/91, 

12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98), 
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001, 
- Zakon o zaposlovanju in delu tujcev (ZZDT) - (Ur.l. RS, št. 66/2000), 
- Statut Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 84/1999), 
- Uredba o znižani višini povračila prispevkov (Ur.l. RS, št. 48/2000), 
- Pravilnik o določitvi vrste in načina izmenjave osebnih in drugih podatkov (Ur.l. RS, št. 

33/2000), 
- Pravilnik o posojilu za študij (Ur.l. RS, št. 61/1999, RS 87-4156/1999 78-3638/2000), 

Pravilnik o postopku prijave in objave prostega delovnega mesta ter načinu sporočanja 
podatkov Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 50/1999), 

- Navodilo o načinu sporočanja podatkov o pogodbah o delu Zavodu Republike Slovenije 
za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 67/2000), 

- Pravilnik o postopku za pridobitev poklicnih kvalifikacij (Ur.l. RS, št. 48/1999, RS 81- 
3708/2000), 

- Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 
48/1999, RS 79-3681/2000) in Sklep o določitvi plačila agenciji, ki posreduje zaposlitev 
brezposelnim osebam (Ur.l. RS, št. 88/2000), 

- Pravilnik o štipendiranju (Ur.l. RS, št. 48/1999, RS 43-1993/2000), 
- Pravilnik o vsebini in načinu vodenja evidenc s področja zaposlovanja (Ur.l. RS, št. 

17/1999), 
Pravilnik o načinu in postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti 
brezposelnih oseb (Ur.l. RS, št. 17/1999), 
Pravilnik o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju 
izhodiščne plače za udeležence javnih del (Ur.l. RS, št. 82/1998, RS 77-3601/2000), 
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- Pravilnik o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice 
do denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št. 2/1999), 

- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji za leto 1999 (Ur.l. 
RS, št. 48/1999, RS 2-93/2000), 

- Pravilnik o postopkih in dokazilih za odločanje o izdaji delovnih dovoljenj ter o obliki in 
vsebini posamezne vrste delovnega dovoljenja (Ur.l. RS, št. 2/2001), 

- Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (ZUZIO) - (Ur.l. SRS, št. 18/1976, 
RS-stari 8-412/1990). 

Cilji: 
Kvalitetna in učinkovita izvedba nalog, določenih v zakonih in podzakonskih aktih s področja 
delovanja zavoda. 

Naloge, ki se bodo izvajale: 
- Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za vključitev v programe zaposlovanja ter vodenje v 

evidenci brezposelnih oseb .in delovnih evidencah. 
- Posredovanje brezposelnih oseb v zaposlitev. 
- Sodelovanje z delodajalci. 
- Izdelava zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe. 
- Spremljanje izpolnjevanja obveznosti brezposelnih oseb. 
- Zagotavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti. 
- Vključevanje brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja, nadzor in 

spremljanje izpolnjevanja obveznosti brezposelnih oseb, vključenih v programe in 
izvajalcev programov. 

- Pripravljanje in izvajanje postopkov za uresničevanje aktivne politike zaposlovanja. 
- Poklicno svetovanje brezposelnim osebam in mladini. 
- Izvajanje štipendiranja (republiške, Zoisove štipendije). 
- Ugotavljanje upravičenosti do posojil za študij. 
- Izvajanje zakona o zaposlovanju in delu tujcev. 
- Reševanje pritožb na I. in H stopnji. 
- Spremljanje trga dela, gibanj na trgu dela ter zagotavljanje javnega informiranja. 
- Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema. 
- Izvajanje finančne in računovodske funkcije. 

Sodelovanje z institucijami na državnem, regionalnem in lokalnem nivoju. 

Pričakovani rezultati: 
Ob zagotovitvi potrebnih sredstev bo zavod: 
- za 3,4 več uspešnih posredovanj brezposelnih oseb v zaposlitev kot v letu ; 
- izvedel vse naloge in vključitve brezposelnih oseb v programe aktivne politike 

zaposlovanja in s tem povečal njihovo zaposljivost; 
- v okviru zakonskih rokov priznaval oz. preveijal za brezposelne pravice iz naslova 

zavarovanja za primer brezposelnosti in pravice do štipendij ter jih izplačeval 
upravičencem; 

- kvalitetno in učinkovito izvajal ostale naloge, ki izhajajo iz predpisov s tega področja. 

Način porabe sredstev: 
Poraba sredstev se izvaja na podlagi letnega programa dela skladno s pogodbo med zavodom 
in MDDSZ ter predpisi, ki urejajo področje financiranja javnih služb. 
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Sprejemanje programov in nadzor: 
Program dela zavoda sprejme Upravni odbor ZRSZ in spremlja njegovo realizacijo. Nadzor se 
izvaja s strani ministratva skladno z Pravilnikom o izvajanju nadzora nad delom Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja. Nadzor nad 
zakonitostjo, učinkovitostjo in gospodarnostjo porabe sredstev za programe in delo zavoda 
letno izvaja Računsko sodišče Republike Slovenije ter Ministrstvo za finance. Notranji nadzor 
nad zakonitostjo, učinkovitostjo in gospodarnostjo porabe sredstev za programe in delo 
zavoda sproti spremlja in nadzira interna revizija zavoda. 

Obseg sredstev: 
Zavod RS za zaposlovanje je v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti in drugimi predpisi ( Zakon o zaposlovanju tujcev, Zakon o usposabljanju in 
zaposlovanju invalidnih oseb ...) izvajalec nalog na področju zaposlovanja in štipendiranja. 

Že v letu 2000 je bilo potrebno zaradi neustreznega plana in povečanja obsega nalog, ki so 
bile naložene zavodu v letih 1998 in 1999, zagotoviti dodatna sredstva, in sicer: zaradi višje 
rasti izhodiščne plače, kot je bilo planirano; zaradi neustreznega izhodišča iz leta 1999 ( ni se 
upoštevalo stanje zaposlenih koncem decembra 1999 ); dodatnih zaposlitev do konca leta 
2000 in uskladitve dodatkov po Kolektivni pogodbi Zavoda RS za zaposlovanje glede na 
dodatke, ki so bili priznani v letu 1998 in 1999 v dejavnosti zdravstva in socialnega varstva. 
Tako pomeni izhodišče december 2000 glede na december 1999 rast števila zaposlenih iz 
delovnih ur od 850 na 858. 

V letu 2001 se bo povečal obseg nalog zavoda zlasti na področju izvajanja novega Zakona o 
zaposlovanju in delu tujcev ( Ur.l.RS, št. 66/2000 ). 

Na področju programov aktivne politike zaposlovanja bo zavod poleg dosedanjih aktivnosti v 
večjem obsegu izvajal program subvencioniranja zaposlitev za dolgotrajno brezposelne in 
povečal obseg vključevanja delovnih invalidov v različne programe aktivne politike 
zaposlovanja. 

Sredstva za delo zavoda so izračunana v skladu z izhodišči za leto 2001 na področju plač in 
ostalih stroškov dela ter materialnih stroškov. Ob tem so upoštevana tudi napredovanja in 
povečanje dodatkov za delovno dobo. 

Delavcem zavoda so zagotovljene plače na osnovi zakona in kolektivne pogodbe zavoda v 
enaki višini (za podobna dela) kot delavcem v zdravstvu in socialnem varstvu, zato je nujno v 
proračunu zagotoviti za plače oz. stroške dela predlagani obseg sredstev. Zagotovljena 
sredstva za materialne stroške in investicijske transfere pomenijo nadaljno racionalizacijo na 
porabi materialnih stroškov za ustrezno izvedbo zakonsko določenih nalog in zagotovitev 
vseh storitev za stranke zavoda. Racionalizirano bo tudi izvajanje upravnih postopkov, ki so 
rokovno opredeljeni z zakonom o splošnem upravnem postopku ter izvedba drugih nalog 
spremljanja, nadziranja, analiziranja in razvojnega načrtovanja programov ter nujna 
posodobitev informacijske podpore za izvajanje nalog. Prav tako bo znižanje obsega sredstev 
za materialno poslovanje zavoda pomenilo racionaliziranje aktivnosti informiranja in drugih 
storitev za stranke (priprava informacij na različnih medijih v zadostnem obsegu in sprotna 
ažuracija vsebin). Zavod je izvajalec zakonsko določenih obveznosti in vsakršne spremembe 
zahtevajo prilagoditve celotnega instrumentarija (obrazci, gradiva, aplikacije ipd.) za izvedbo 
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in usposobitev delavcev za izvajanje nalog skladno s spremenjenimi vsebinami, postopki in 
instrumenti. 

V sredstvih za delo zavoda so vključena tudi sredstva za investicijske transfere, namenjena za 
zamenjavo obstoječe neustrezne oz. zastarele računalniške strojne in programske opreme, kar 
je nujno potrebno za učinkovito podporo izvajanja programov preko zavoda. To bo omogočilo 
racionalizacijo postopkov, izboljšanje kvalitete storitev za stranke in učinkovitejše 
spremljanje in nadzor nad izvajanjem programov. Minimalni obseg sredstev je zagotovljen za 
nujne nepredvidene interventne nabave, potrebne in pomembne za izvedbo programov v 
skladu z zakonskimi predpisi in zahtevanim financiranjem. 

5514 - Neprofitne institucije za razvoj človeških virov 

Pravna podlaga: 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 

12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98), 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS št. 60/99), 
- Strategija razvoja trga dela do leta 2006 (druga obravnava) in 
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001. 

Program zajema razvoj neprofitnih inštitucij s tega področja in organizacijo ter financiranje 
programov usposabljanja neprofitnih organizacij, ki bodo organizirale in izvajale posamezne 
projekte aktivne politike zaposlovanja in ki se bodo vsebinsko in organizacijsko pripravljale 
in povezovale za uspešno implementacijo projektov Evropskega socialnega sklada po 
vključitvi Slovenije v Evropsko unijo. 

Cilji: 
Vzpostaviti ustrezno infrastrukturo v vseh regijah za uspešno implementacijo programov 
razvoja in usposabljanja človeških virov, usposobitev izvajalcev za izvajanje programov trga 
dela in strukturne politike na regijski ravni ter vzpostavitev pogojev za uspešno 
implementacijo projektov Evropskega socialnega sklada. . 

Naloge: 
- identifikacija neprofitnih organizacij za izvajanje nalog na področju programov razvoja 

človeških virov, 
- usposobitev neprofitnih organizacij za izvajanje nalog na področju programov razvoja 

človeških virov, 
- vodenje projektnih skupin za pripravo Regionalnih razvojnih programov za tisti del, ki se 

nanaša na razvoj človeških virov in 
- vzpostavljanje partnerstva s poudarkom na socialnem partnerstvu. 

Pričakovani rezultati: • 
Ustrezno število usposobljenih neprofitnih organizacij in ljudi (po 1-3 oseb v vsaki regiji). 

Način porabe sredstev: 
Financiranje se izvaja na podlagi sprejetih programov dela, pri čemer se upošteva prioriteta 
lokalnih ali sektorskih projektov. 
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Spremljanje programov in nadzor: 
Programe se bo spremljalo mesečno in bodo nastajali hkrati z Regionalnimi razvojnimi 
programi. 

" Obseg sredstev: 
Program pomeni razširjanje vsebine iz enega pilotnega projekta iz prejšnjih let na pokritje 
vseh regij v državi. Za nadaljevanje programa v letu 2001 potrebujemo 120.000,00 tisoč SIT. 
Predlagani obseg sredstev zagotavlja izpolnjevanje programa le v 3 regijah. Za vzpostavitev 
ustrezne infrastrukture v vseh regijah in uspešno implementacijo programov razvoja in 
usposabljanja človeških virov, bo potrebno v naslednjem letu nadaljevati z usposabljanjem 
izvajalcev za izvajanje programov trga dela in strukturne politike na regijski ravni ter 
vzpostavljanjem pogojev za uspešno implementacijo projektov Evropskega socialnega sklada, 
kar je potrebno zagotoviti najkasneje do leta 2003. 

1002 VARSTVO NEZAPOSLENIH 

Program varstva nezaposlenih zajema denarna nadomestila in denarne pomoči brezposelnim 
osebam, tako kot je določeno v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti ( Ur.l.RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 2/94, 38/94, 80/97 in 69/98 ), kot pravice iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti ter v Zakonu o jamstvenem in preživninskem skladu, ki 
posebej določa pravice delavcev, ki so brezposelni zaradi stečaja in likvidacije podjetij. 

1. Navedba dolgoročnih ciljev glavnega programa (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Z uresničevanjem ciljev strategije razvoja trga dela, bo doseženo nadaljne zniževanje števila 
brezposelnih in v tem okviru tudi prejemnikov denarnih nadomestil oz. denarnih pomoči 
nezaposlenim, ki so zajeti v tem programu ter njihova vključitev v aktivne programe 
zaposlovanja. 

2. Šifre in nazivi podprogramov v pristojnosti neposrednega proračunskega uporabnika: 

Pravice iz naslova varstva nezaposlenih se izkazujejo v podprogramu 10022601 - Prejemki in 
pravice nezaposlenih in 10022603 - Jamstveni in preživninski sklad. 

3. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
glavnega programa: 

Število prejemnikov nadomestil se bo znižalo iz ocenjenih 27.700 povprečno mesečno v letu 
2000 na 23.000 v letu 2001, naraslo pa bo število prejemnikov denarnih pomoči, in sicer od 
3.910 v letu 2000 na 5.350 v letu 2001. 

10022601 PREJEMKI IN PRAVICE NEZAPOSLENIH 

Program varstva nezaposlenih zajema denarna nadomestila in denarne pomoči brezposelnim 
osebam, tako kot je določeno v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer 

poročevalec, št. 16/VIII 18Q8 5. marec 2001 



brezposelnosti ( Ur.l.RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 2/94, 38/94, 80/97 in 69/98 ), kot pravice iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti. 

Upravičenost do posameznega denarnega prejemka ugotavlja, izvaja in nadzoruje Zavod RS 
za zaposlovenje, ki je v letu 1999 pričel z učinkovitim in vsebinskim nadzorom nad 
prejemniki teh sredstev, kar se bo nadaljevalo in razvijalo tudi v letih 2001 - 2002. 

1. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Z uresničevanjem ciljev strategije razvoja trga dela in Akcijskega programa zaposlovanja v 
Sloveniji za leti 2000 in 2001, bo doseženo nadaljne zniževanje števila brezposelnih in v tem 
okviru tudi prejemnikov denarnih nadomestil oz. denarnih pomoči nezaposlenim, ki so zajeti 
v tem programu ter njihova vključitev v aktivne programe zaposlovanja. 

3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

1826 - Transferi nezaposlenim - Denarna nadomestila 

Pravna podlaga: 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98) 

Cilji: 
Zagotavljanje pravic iz naslova brezposelnosti za tiste, ki izgubijo zaposlitev brez lastne volje 
ali krivde in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje. 

Naloge, ki se bodo izvajale: 
Ugotavljanje upravičenosti, izplačevanje denarnih nadomestil, nadzor nad upravičenostjo, 
zniževanje višine nadomestil v skladu z zakonom, prijava v zdravstveno in pokojninsko 
zavarovanje, priznavanje pravic v času nezmožnosti za delo in refundacija sredstev od ZZZS. 
Posredovanje zaposlitve upravičencem oziroma vključevanje v ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja in s tem uresničevanje cilja povečevanja aktivnih oblik in zmanjševanje pasivnih 
pravic. 

Pričakovani rezultati: 
Denarno nadomestilo bo v povprečju mesečno prejemalo 23.000 brezposelnih le v primeru, da 
bodo zagotovljena ustrezna sredstva za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja. 

Način porabe sredstev: 
Podlaga za izplačilo pravice je odločba o priznanju pravice, izdana v upravnem postopku. 
Izplačilo se vrši v tekočem mesecu za pretekli mesec. 

Spremljanje programov in nadzor: 
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Spremljanje izpolnjevanja pogojev za ohranitev pravice se izvaja skladno z določili zakona in 
Pravilnika o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do 
denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti in Pravilnika o načinu in 
postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb. 

Gibanja števila upravičencev: 
Povprečno mesečno število upravičencev v letu 2000 je znašalo 27.700 osebe. 
Trend zniževanja upravičencev do denarnega nadomestila, ki seje pričel že v letu 1999 in je 
posledica sprememb določil zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
(predvsem skrajšanje časa trajanja upravičenosti), se bo predvidoma nadaljeval tudi v letu 
2001. 

V letu 2001 bo po predvidevanjih do denarnih nadomestil povprečno mesečno upravičenih 
okoli 23.000 oseb. 

Obseg sredstev: 
Kljub postopnemu zniževanju števila upravičencev do denarnih nadomestil se sredstva realno 
povečujejo zaradi spremembe Zakona o prispevkih za socialno varnost (plačilo vseh 
prispevkov zavarovanca in delodajalca in obveznosti plačila akontacije dohodnine v letu 
2001. 

Obseg potrebnih sredstev je planiran ob predpostavki, da bodo zagotovljena ustrezna sredstva 
za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja, zaradi katerih se zmanjšuje število 
upravičencev do denarnih nadomestil, predvsem v programih javnih del, povračila prispevkov 
delodajalcem in priprave brezposelnih na zaposlitev. Za leto 2001 predvidevamo okoli 2.500 
vključitev upravičencev do denarnih nadomestil v te programe. 

Denarne pomoči 

Pravna podlaga: 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98) 

Cilji: 
Zagotavljanje pravic iz naslova brezposelnosti za brezposelne osebe, ki se po izteku 
upravičenosti do denarnega nadomestila niso uspeli ponovno zaposliti in izpolnjujejo z 
zakonom določene pogoje (cenzus). 

Naloge, ki se bodo izvajale: 
Ugotavljanje upravičenosti, izplačevanje denarnih pomoči, nadzor nad upravičenostjo, prijava 
v zdravstveno zavarovanje, priznavanje pravic v času nezmožnosti za delo in refundacija 
sredstev od ZZZS. 

Posredovanje zaposlitve upravičencem oziroma vključevanje v ukrepe aktivne politike 
zaposlovanja in s tem uresničevanje cilja povečevanja aktivnih oblik in zmanjševanje pasivnih 
pravic. 

Pričakovani rezultati: 
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Zaradi aktivnega pristopa bo v povprečju mesečno denarne pomoči prejemalo 5.000 
brezposelnih oseb. 

Način porabe sredstev: 
Podlaga za izplačilo pravice je odločba o priznanju pravice, izdana v upravnem postopku. 
Izplačilo se vrši v tekočem mesecu za pretekli mesec. 

Spremljanje programov in nadzor: 
Spremljanje izpolnjevanja pogojev za ohranitev pravice se izvaja skladno z določili zakona in 
Pravilnika o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do 
denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti in Pravilnika o načinu in 
postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb. 

Gibanja števila upravičencev: 
V letu 2000 narašča število upravičencev do denarnih pomoči, in sicer zaradi sprememb in 
dopolnitev zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (podaljšano 
obdobje prejemanja denarne pomoči iz 6 na 15 mesecev oz. do upokojitve). Ob koncu 
decembra 2000 je bilo do denarnih pomoči upravičenih 3.800 brezposelnih oseb. Število 
upravičencev seje v letu 2000 povečalo za 17,8 %. Povprečno mesečno število upravičencev 
do denarne pomoči v letu 2000 je znašalo 3.740 in je v primerjavi z povprečjem leta 1999 
(3.045 oseb) višje za 22%. 

Tudi za leto 2001 in 2002 ocenjujemo, da se bo število upravičencev do denarnih pomoči 
postopoma povečevalo, predvsem iz razloga krajšega prejemanja pravice do denarnega 
nadomestila in podaljšanja trajanja upravičenosti do denarne pomoči (na 15 mesecev oz. do 
izpolnitve pogojev za upokojitev). V letu 2001 bo po predvidevanjih do denarnih pomoči 
upravičeno okoli 5.000 oseb povprečno mesečno, v letu 2002 pa okoli 8.500 oseb. 

Obseg sredstev: 
Sredstva za denarne pomoči se realno povečujejo zaradi povečanja števila upravičencev do 
pomoči in zaradi spremembe Zakona o prispevkih za socialno varnost (plačilo prispevkov 
zavarovanca in delodajalca za obvezno zdravstveno zavarovanje delodajalca in porodniško 
varstvo). 

Obseg potrebnih sredstev je planiran ob predpostavki, da bodo zagotovljena predlagana 
sredstva za izvajanje programov aktivne politike zaposlovanja, zaradi katerih se zmanjšuje 
število upravičencev do denarnih nadomestil, predvsem v programih javnih del, povračila 
prispevkov delodajalcem in priprave brezposelnih na zaposlitev. Za leto 2001 predvidevamo 
okoli 500 vključitev upravičencev do denarnih pomoči v te programe. 

Drugi transferi nezaposlenim 

Pravna podlaga: 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 
12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98). 

V skladu s Pravilnikom o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o 
prenehanju pravice do denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, 
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št 2/99) lahko brezposelna oseba uveljavlja: povračilo prevoznih stroškov (v višini cene 
javnega prevoza) za obisk pri delodajalcu; povračilo stroškov za priporočene pošten pošiljke 
(v višini poštnine) za pošiljanje vlog delodajalcem za zaposlitev. 

Cilji: 
S povračilom stroškov aktivnega iskanja zaposlitve (stroški poštnine za pošiljanje vlog 
delodajalcem za zaposlitev, stroški javnega prevoza na zaposlitvene razgovore z delodajalci) 
se spodbuja aktivno iskanje zaposlitve brezposelnih oseb. 

Naloge, ki se bodo izvajale: 
Brezposelnim osebam bo zavod povrnil stroške skladno z dogovori z brezposelnimi osebami, 
zapisanimi v zaposlitvenem načrtu in predložiti verodostojnih listin (vozovnice, račun pošte). 

Pričakovani rezultati: 
V povprečju mesečno bo povračilo stroškov uveljavilo 350 brezposelnih oseb. 

Način porabe sredstev: 
Podlaga za izplačilo pravice je odločba o priznanju pravice, izdana v upravnem postopku. 
Izplačilo se vrši v tekočem mesecu za pretekli mesec. 

Spremljanje programov in nadzor: 
Izplačevanje se izvaja na podlagi verodostojnih listin skladno z določili zakona in Pravilnika o 
merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do denarnih 
prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti 

Gibanja števila upravičencev: 
V letu 2000 je povračilo stroškov uveljavilo 1.500 oseb oziroma 170 povprečno mesečno. 
Povprečni znesek povračila na posameznega upravičenca je znašal 2.300 SIT. 

Ocenjujemo, da se bo trend povečevanja števila brezposelnih oseb, ki bodo uveljavljale 
povračilo stroškov za aktivno iskanje zaposlitve, nadaljeval tudi v letu 2001 in da bo do 
povračila stroškov povprečno mesečno upravičenih okoli 350 brezposelnih oseb v letu 2001 in 
v letu 2002 400 brezposelnih oseb. 

Obseg sredstev: 
Obseg potrebnih sredstev zagotavlja izplačila stroškov za povprečno 350 brezposelnih oseb. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Število prejemnikov nadomestil se bo znižalo iz ocenjenih 27.700 povprečno mesečno v letu 
2000 na 23.000 v letu 2001, naraslo pa bo število prejemnikov denarnih pomoči, od 3.740 v 
letu 2000 na 5.000 v letu 2001 in drugih transferov, od 170 v letu 2000 na 350 v letu 2001; 
obseg sredstev se povečuje, zaradi zakonske obveznosti plačevanja prispevkov zavarovanca in 
delodajalca v skladu s spremembami in dopolnitvami Zakona o prispevkih za socilano varnost 
( Ur.l. RS, št. 81/2000 ). 
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10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 
1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 

Navedeni glavni program zajema programe in aktivnosti na področju razvoja trga dela oz. 
programe aktivne politike zaposlovanja, ki se izvajajo v skladu s cilji določenimi s strategijo 
razvoja trga dela in programi zaposlovanja, določenimi z Akcijskim programom zaposlovanja 
v Sloveniji za leti 2000 - 2001; ključne naloge so: povečevanje zaposljivosti prebivalstva, 
pospeševanje podjetništva in podjetniške miselnosti, pospeševanje in spodbujanje 
prilagodljivosti posameznikov in podjetij, izenačevanje možnosti zaposlovanja. 

1. Šifre in nazivi podprogramov v pristojnosti neposrednega proračunskega uporabnika: 

Za uresničevanje zastavljenih nalog, se izvajajo naslednji vsebinski podprogrami: 10032601 - 
Izobraževanje in usposabljanje nezaposlenih, 10032602 - Spodbude za ohranjanje in odpiranje 
delovnih mest in 10032603 - Javna dela. 

2. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, njihovi indikatoiji in planirani rezultati na nivoju 
glavnega programa: 

Navedeni podprogrami se odražajo v potrebi po povečanem obsegu sredstev za namene: 1. 
vključenost brezposelnih oseb v programe zaposlovanja ( aktivnih oblik ); 2. nadaljevanja 
programov izobraževanja in usposabljanja nezaposlenih, z razvojem tistih programov, ki so se 
vzpostavljali in razvijali kot projekti ( tudi s pomočjo EU predpristopnih sredstev ) in so 
pozitivno ocenjeni; 3. nadaljevanje programov aktivne politike zaposlovanja, predvsem v 
smeri državne pomoči podjetjem in posameznikom, ki so nosilci programov za nove 
zaposlitve in odpiranje novih delovnih mest; 4. pomoč podjetjem in posameznikom pri 
prestrukturiranju, prezaposlovanju, prekvalifikaciji na področjih, ki so opredeljena kot 
razvojno naravnane dejavnosti; 5. pomoč podjetjem in posameznikom, ki so nosilci 
programov za zaposlovanje težko zaposljivih, mladih, žensk, invalidov. 

1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
10032601 IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ODRASLIH 

Mreža poklicno informacijskih centrov (CIPS) 
Centri za informiranje in poklicno svetovanje dopolnjujejo dejavnosti Zavoda Republike 
Slovenije za zaposlovanje in so namenjeni tako mladim, ki se prvič odločajo za poklic, kot 
odraslim, ki spreminjajo svojo poklicno kariero ali želijo nadaljevati šolanje, iščejo 
informacije o možnih finančnih pomočeh, in tudi poklicnim svetovalcem oz. svetovalcem 
zaposlitev. 

Priprava brezposelnih na zaposlitev 
Priprava brezposelnih na zaposlitev je program z različnimi podprogrami, ki so namenjeni 
brezposelnim pri pridobivanju novih znanj in veščin. Programi priprave pomagajo 
brezposelnim osebam do čimprejšnje vrnitve v zaposlitev ali za pridobitev prvih delovnih 
izkušenj in povečujejo njihovo konkurenčnost na trgu delovne sile. 

1. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 
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Dolgoročni cilji posameznih programov izhajajo iz Akcijskega programa zaposlovanja in 
Strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politika zaposlovanja in programi za njeno 
uresničevanje ter z Joint Assessent of the Employment Policy Priorities of Slovenia. Osnoven 
cilj je dvig izobrazbene ravni, zniževanje brezposelnosti, povečevanje zaposlenosti, 
zniževanje strukturnih neskladij in zagotavljanju aktivnih oblik programov za brezposelne 
osebe. Programa zagotavljata povečanje zaposljivosti in prilagodljivosti brezposelnih in 
zaposlenih oseb. 

Mreža poklicno informacijskih centrov 
Zagotoviti mrežo poklicnih informacijskih centrov, ki bo zagotavljala pripravo in 
posredovanje informacij o trgu dela, poklicih, izobraževalnih možnostih in pogojih za 
brezposelne osebe in druge stranke s ciljem spodbujanja izobraževanja, usposabljanja in 
dviganja konkurenčnih možnosti na trgu dela 

Priprava brezposelnih na zaposlitev 
Osnoven cilj je zmanjševanje poklicno izobrazbenih neskladij na trgu dela in dvig 
izobrazbene ravni brezposelnih. Priprava brezposelnih na zaposlitev je program z različnimi 
podprogrami, ki so namenjeni brezposelnim pri pridobivanju novih znanj in veščin. Programi 
priprave pomagajo brezposelnim osebam do čimprejšnje vrnitve v zaposlitev ali za pridobitev 
prvih delovnih izkušenj in povečujejo njihovo konkurenčnost na trgu delovne sile. 

2. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

5512 - Mreža poklicno informacijskih centrov 

Pravna podlaga: 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 

12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98), 
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001. 

• 
Cilji: 
Vzpostavitev dveh novih centrov ( Koper, Kranj ) in s tem zagotovitev boljše prostorske 
pokritosti (sedaj delujoči centri so v Ljubljani in Mariboru) za namen poklicnega informiranja 
in svetovanja mladim, brezposelnim in ostalim zainteresiranim iskalcem informacij o poklicih 
in možnostih izobraževanja. 

Naloge, ki se bodo izvajale: 
- Povezovanje z institucijami s šolskega področja. 

Povezovanje z delodajalci. 
- Priprava informacij o poklicih, izobraževalnih programih, možnostih šolanja, 

usposabljanja v različnih oblikah. 
- Skupinske in individualne oblike svetovanja. 

Razvijanje pripomočkov za vodenje kariere. 
Sodelovanje v evropski mreži nacionalnih centrov (NRCG). 
Zagotavljanje storitev CtPS na ravni regij, v katerih te oblike še niso zagotovljene. 
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Pričakovani rezultati: 
Z kvalitetnim izvajanjem aktivnosti informiranja se zagotavlja ohranjanje in povečevanje 
zaposlenosti, dvig konkurenčnosti oseb na trgu dela, motiviranje za izobraževanje in 
usposabljanje, povečanje poklicne mobilnosti na trgu dela in s tem zmanjševanje strukturnih 
neskladij na trgu dela. 

Način porabe sredstev: 
Sredstva za delovanje CIPS se zagotavljajo skladno s poslovnim načrtom, ki ga sprejme 
Upravni odbor ZRSZ, pogodbo med zavodom in MDDSZ, plačila pa se izvajajo skladno s 
predpisi, ki urejajo financiranje zavoda in področje javnih financ. 

Sprejemanje programov in nadzor: 
Program dela CIPS je opredeljen v poslovnem načrtu zavoda, ki ga sprejme Upravni odbor 
ZRSZ.Nadzor se izvaja skladno z Pravilnikom o izvajanju nadzora nad delom Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja. 

Obseg sredstev: 
S pomočjo PHARE programov sta v Sloveniji že vzpostavljena dva Centra za informiranje in 
poklicno svetovanje v Ljubljani in Mariboru. V skladu z Akcijskim programom zaposlovanja 
v Sloveniji za leti 2000 in 2001 bomo nadaljevali z širitvijo mreže poklicno informacijskih 
centrov. V letu 2001 bomo realizirali vzpostavitev centra v Kopru (s pomočjo PHARE - CBC 
- SL 99 programa prekomejnega sodelovanja z Italijo) in Kranju. 

7023 - Priprava brezposelnih na zaposlitev 

Pravna podlaga: 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 

12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98), 
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001, 

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji za leto 1999 (Ur.l. 
RS, št. 48/1999, RS 2-93/2000). 

Cilji: 
Zmanjševanje poklicno izobrazbenih neskladij na trgu dela in dvig izobrazbene ravni 
brezposelnih. 
Priprava brezposelnih na zaposlitev je program z različnimi podprogrami, ki so namenjeni 
brezposelnim pri pridobivanju novih znanj in veščin. Programi priprave pomagajo 
brezposelnim osebam do čimprejšnje vrnitve v zaposlitev ali za pridobitev prvih delovnih 
izkušenj in povečujejo njihovo konkurenčnost na trgu delovne sile. 

Vrste programov, ki se bodo izvajali: 
- Programi pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve, 

Programi usposabljanja z delom, 
Programi strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, 

- Progami izobraževanja brezposelnih oseb. 

Pričakovani rezultati: 
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V programe pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve, vključno s klubi za 
iskanje zaposlitev, bo predvidoma vključenih do 7.900 brezposelnih oseb. V programe, ki se 
praviloma izvajajo pri delodajalcih - delovni preizkus, uvajanje v delo z ali brez delovnega 
razmerja bo vključenih po oceni 3.750 brezposelnih oseb, v programe strokovnega 
izpopolnjevanja in usposabljanja, ki se praviloma izvajajo v izobraževalnih institucijah in tudi 
pri delodajalcih pa do 2.000 brezposelnih oseb. 

Že tretje šolsko leto se skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport izvaja "Program 5000", s 
katerim želimo čimveč mladim brez strokovne izobrazbe, osipnikom in osebam z neustrezno 
strokovno izobrazbo omogočiti pridobitev višje stopnje izobrazbe, ki brezposelnim praviloma 
omogoča hitrejšo pot do zaposlitve. V "Program 5000" bo v šolskem letu 2000/01 in 2001/02 
predvidoma vključenih po oceni 4.900 brezposelnih oseb. 

Poleg omenjenih programov bomo v letu 2001 in 2002 sofinancirali tudi delovanje Središč za 
samostojno učenje, katerih se poslužuje vedno več brezposelnih oseb. 
Skupaj bo v programe izobraževanja in usposabljanja vključenih do 18.550 brezposelnih oseb, 
pri načrtovanju potrebnih sredstev pa je potrebno zagotoviti tudi plačila že sprejetih 
obveznosti iz leta 2000 (šolnine za program 5000, celotne obveznosti za december 2000). 

Način porabe sredstev: 
Sredstva za izplačevanje pravic udeležencem programov (brezposelne osebe) se zagotavljajo 
na podlagi pogodbe. Izvajalcem programov (izbranim po postopku javnih naročil) pa se 
storitve plačujejo na osnovi pogodbe in izstavitve računov z dokazili o opravljenih storitvah 

Sprejemanje programov in nadzor: 
Program izobraževanja brezposelnih oseb (program 5000) sprejema Vlada Republike 
Slovenije. 

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja v celoti (vključno s programi priprave na 
zaposlitev) sprejema Vlada Republike Slovenije za koledarsko leto oziroma za plansko 
obdobje. 

Na podlagi vladnih programov se obseg vključitev in potrebnih sredstev opredeli v poslovnem 
načrtu, ki ga sprejme Upravni odbor ZRSZ. 

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti vključenih v program in izpolnjevanjem pogodbenih 
obveznosti izvajalcev izvaja zavod skladno z določili Pravilnika o načinu in postopku 
izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb 

Nadzor nad delom zavoda se izvaja skladno z Pravilnikom o izvajanju nadzora nad delom 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja. 

Obseg sredstev: 
Sredstva bi zagotavljala realno enak obseg vključitev v programe priprave na zaposlitev kot v 
letu 2000, vendar pa je potrebno poravnati finančne obveznosti po sklenjenih in ne še plačanih 
pogodbah za program 5000 ter neporavnane obveznosti za storitve in pravice udeležencev iz 
decembra 2000. Zaradi tega bo možnih manj novih vključitev zlasti za daljše programe 
usposabljanja in izobraževanja, ponovno bo potrebno tudi pregledati in še nadalje 
racionalizirati stroške posameznih programov. Zaradi zelo velikih poklicnih neskladij med 
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ponudbo in povpraševanjem so programi priprave ključni za doseganje večje usklajenosti in 
večjih učinkov na trgu dela. 

1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
10032602 SPODBUDE ZA OHRANJANJE IN ODPIRANJE DELOVNIH MEST 

Razvoj delovnih mest in sofinanciranje regijskih projektov 
V ta okvir sodijo programi razvoja človeških virov, programi spodbujanja razvoja novih 
delovnih mest in programi potrebni zaradi neugodnih gospodarskih razmer za nova delovna 
mesta. Pri tem imajo prioriteto regije, ki so bile v okviru Predhodnega državnega razvojnega 
programa opredeljene kot pilotne regije. 

Prispevki delodajalcem za novo zaposlene 
Povračilo prispevkov delodajalcem je selektiven ukrep aktivne politike zaposlovanja, ki je 
usmerjen predvsem na podjetja. Osnoven namen je spodbuditi delodajalce k novemu 
zaposlovanju oziroma zaposlovanju težje zaposljivih oseb, iskalcev prve zaposlitev, starejših 
in dolgotrajno brezposelnih oseb. 

Pomoč pri prestrukturiranju podjetij 
Program je namenjen usposabljanju zaposlenih ključnih kadrov v posameznih industrijskih 
panogah ali usposabljanju in prezaposlovanju tistih zaposlenih, kateri bodo ostali presežni 
zaradi ukinjanja dejavnosti. Cilj programa je povečanje fleksibilnosti zaposlenih, 
usposabljanja in prezaposlovanje presežnih delavcev in na ta način ohranjanju njihovih 
zaposlitev. 

Kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne 
Izkušnje zadnjih let so pokazale, daje za starejše, invalide in mlade dolgotrajno brezposelne, 
zlasti v okolju z visoko stopnjo brezposelnosti potrebno razviti nove oblike subvencioniranih 
zaposlitev, ki bodo omogočile dolgotrajnejšo zaposlitev ter tudi razvoj novih delovnih mest v 
nepridobitnem sektoiju. V letu 2000 je bil sprejet piloten projekt Program Tisoč novih 
možnosti, ki spodbuja razvoj novih zaposlitvenih programov v nepridobitnih organizacijah, ki 
bodo omogočili trajnejše oblike zaposlitev različnim ciljnim skupinam dolgotrajno 
brezposelnih. 

Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb 
Programi namenjeni pospeševanju zaposlovanja invalidnih oseb omogočajo invalidnim 
iskalcem zaposlitve vključitev v programe usposabljanja za delo in programe poklicne 
rehabilitacije. 

Pomoč pri samozaposlovanju 
Pospeševanje samozaposlovanja je ena od usmeritev evropske zaposlovalne politike na 
področju politike zaposlovanja. Program je namenjen pridobivanju znanj in spretnosti ter 
spodbujanju ustvaijalnosti za pospeševanje samozaposlovanja in finančno pomoč pri 
realizaciji samozaposlitve. 

1. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 
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Dolgoročni cilji posameznih programov izhajajo iz Akcijskega programa zaposlovanja v 
Sloveniji za leti 2000 in 2001 in Strateških ciljev razvoja trga dela do leta 2006, politika 
zaposlovanja in programi za njeno uresničevanje ter so v skladu z Joint Assessent of the 
Employment Policy Priorities of Slovenia. Osnovni cilji so dvig izobrazbene ravni, zniževanje 
brezposelnosti, povečevanje zaposlenosti, zniževanje strukturnih neskladij in zagotavljanje 
aktivnih oblik programov za brezposelne osebe. Navezujejo se na aktiven pristop pri 
razreševanju problema brezposelnosti, programi zagotavljajo povečanje zaposljivosti in 
prilagodljivosti brezposelnih in zaposlenih oseb, pospeševanje enakih možnosti, povečevanje 
prilagodljivosti podjetij in posameznikov ter na pospeševanje podjetništva. 

2. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

2199 - Razvoj delovnih mest in sofinanciranje regijskih projektov 

Pravne podlage: 
- Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in njegovi podzakonski akti, 
- Strategija razvoja trga dela 2000-2006, 
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001, 
- Joint Assesment of the Employment Policy Priorities of Slovenia, 
- Program vključevanja trajno presežnih delavcev v okviru nadaljnjega prestrukturiranja 

slovenskih železarn s poudarkom na zaposlovanju težje zaposljivih delavcev (sprejet na 
usmerjevalni skupini Vlade RS, maj 2000). 

Cilji: 
Sofinanciranje priprave programov na področju razvoja človeških virov, spodbuditi nove 
projekte za razvoj novih delovnih mest v regijah z visoko stopnjo brezposelnosti in 
preventivno razreševanje presežnih delavcev, pripraviti pogoje za razvoj projektov, ki se bodo 
lahko sofinancirali s strani Evropskega socialnega sklada, vključiti delavce in profitne 
programe v obstoječa invalidska podjetja v sistemu Slovenskih železarn ter pripraviti nove 
motivacijske projekte za tiste delavce iz sistema, ki izvajajo neprofitne programe in so 
zaposljivi, 

Naloge: 
- Vzpostavljanje partnerstev na regionalni ravni s poudarkom na vključevanju socialnih 

partnerjev pri pripravi predlogov in sprejemanju odločitev glede aktivnosti oziroma 
projektov, ki se nanašajo na razvoj novih delovnih mest oziroma na usposabljanje. 
Sofinanciranje izvajanja ukrepov aktivne politike zaposlovanja. 

- Sofinanciranje programov skladov dela in ostalih oblik usposabljanja oseb za področje 
razvoja človeških virov v regijah v okviru organizacijske oblike nastajajočih regionalnih 
razvojnih agencij. 

- Sofinanciranje razvoja in uveljavitve novih inštrumentov za razvoj človeških virov. 
- Pripraviti program ukrepov za prehod delavcev v invalidska podjetja v sistemu Slovenskih 

železarn. 
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Pričakovani rezultati: 
Vzpostavljena partnerstva na regionalni ravni, implementacija ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja na regionalnem nivoju, novi inštrumenti za razvoj človeških virov, pripravljen 
program ukrepov za prehod delavcev v invalidska podjetja v sistemu Slovenskih železarn in 
pripravljen program ukrepov za ohranitev delovnih mest v neprofitnih dejavnostih. 

Način porabe sredstev: 
Financiranje se izvaja na podlagi sprejetih programov. 

Obseg sredstev: 
Za dosego ciljev je predvideno 410.000,0 tisoč SIT, kar omogoča sofinanciranje priprave 
programov na področju razvoja človeških virov in pripraviti pogojev za razvoj projektov, ki se 
bodo lahko sofinancirali s strani Evropskega socialnega sklada. V manjšem delu bo mogoče 
zagotoviti sredstva za sofinanciranje programov v skladu z Zakonom o postopnem zapiranju 
rudnika Trbovlje-Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije in sodelovanje pri 
prestrukturiranju prosto carinskih prodajaln. 

4438 - Prispevki delodajalcem za novo zaposlene 

Pravna podlaga: 
- 48.a člen zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
- Uredba o znižani višini povračila prispevkov (Ur. list RS, št. 48/2000). 

Cilji: 
Pospeševanje zaposlovanja težje zaposljivih skupin brezposelnih oseb (starejši, prejemniki 
socialno varstvenih dajatev, dolgotrajno brezposelni, iskalci prve zaposlitve) in pospeševanje 
povpraševanja po delavcih (pri malih delodajalcih z do 50 zaposlenimi). 

Naloge, ki se bodo izvajale: 
Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev tako brezposelnih oseb kot delodajalcev za sklenitev 
pogodbe o povračilu prispevkov, spremljanje realizacije zaposlitev ob izplačilih refundacije 
(vsakih 6 mesecev za nazaj) in nadzor pri samih izvajalcih v določenih primerih. 

Pričakovani rezultati: 
Ohranitev 14.500 že realiziranih zaposlitev s pomočjo tega ukrepa. 

Način porabe sredstev: 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi zakonskih določb in sklenjenih pogodb. 

Način sprejemanja programov in nadzor: 
Program je sprejet kot aktivnost Zavoda RS za zaposlovanje. Nadzor je uveden s sistemsko 
ureditvijo na podlagi Pravilnika o nadzoru nad delom Zavoda RS za zaposlovanje in ob 
vsakokratnih poročilih zavoda. Zavod nadzoruje konkretne pogodbe s prejemniki sredstev. 

Obseg sredstev: 
Ukrep povračila prispevkov je dolgoročni, saj omogoča oz. vzpodbuja dolgoročnejše 
zaposlovanje (najmanj 2 leti), kar pomeni tudi, da so obveznosti po že sklenjenih pogodbah za 
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že realizirane zaposlitve v letih 1999 in 2000 najmanj dveletne, večina njih (za male 
delodajalce) pa triletne. 

Planirana sredstva na postavki, v višini 3.615.604,00 tisoč SIT, ne zagotavljajo plačilo 
obveznosti za 14.500 žr realiziranih zaposlitev do konca leta 2000 in ne omogočajo novih 
zaposlitev s pomočjo tega ukrepa, zato bomo v letu 2001 z ukrepom spremembe veljavne 
uredbe Vlade Republike Slovenije posegli v že sklenjene pogodbe. 

5904 - Pomoč pri prestrukturiranju podjetij 

Program Vladne pomoči Pil 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
- Pravilnik o izvajanju projektnega pristopa pri sofinanciranju programov kadrovske 

prenove podjetij in preprečevanju prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost (Ur. 
1. RS, št. 55/96), 

- Sklepi Vlade RS. 

Sredstva so namenjena za obveznosti iz preteklih let, ki se nanašajo na: 
- dokončanje Projekta pomoči države pri kadrovski prenovi podjetij in preprečevanju 

prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost. Sredstva za dokončanje tega projekta 
so predvidena tudi v okviru proračunske postavke 7871 - Aktivno razreševanje presežnih 
delavcev; 

- izplačilo subvencij podjetjem, ki so izpolnili pogodbene obveznosti sklenjene na podlagi 
javnega razpisa za dodelitev sredstev za sofinanciranje razreševanja presežnih delavcev pri 
delodajalcih in pospeševanje novega zaposlovanja (Ur.l. RS, št. 69/2000, 94/2000). 
Sredstva za obveznosti prevzete na podlagi tega razpisa so predvidena tudi na proračunski 
postavki 7024 - Pospeševanje novega zaposlovanja in 7871- Aktivno razreševanje 
presežnih delavcev. 

Programi namenjeni prestrukturiranju 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000-2001 (sklep Vlade RS na 135. seji, 

z dne 18.11.2000), 
- Program prilagajanja slovenske tekstilne in oblačilne industrije pogojem notranjega trga 

EU 2000-2003 in 
- Program prilagajanja slovenske usnjarske in obutvene industrije pogojem notranjega trga 

EU 2000-2003 (sprejeta na 140. seji Vlade RS, z dne 23.decembra 1999). 

Cilji: 
Pomoč podjetjem tekstilne in oblačilne ter usnjarske in obutvene industrije, ki so v procesih 
prilagajanja pogojem enotnega trga, in pomoč pri prestrukturiranju podjetij. Pomoč se bo 
izvajala predvsem na področju razvoja človeških virov z namenom, da se spodbudi 
vzpostavitev infrastrukture za stalno usposabljanje in prekvalificiranje vseh zaposlenih 
predvsem pa ključnih kadrov v podjetju. 

V letu 2000 so bili ustanovljeni centri za samostojno učenje, katerih delovanje je v letu 2001 
potrebno spodbuditi. Vlagati je potrebno v razvoj in nakup programov za samostojno učenje^ 
vključiti zaposlene v podjetjih, kjer imajo centre že vzpostavljene, vzpostaviti sistem i 
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samostojnega učenja v novih zainteresiranih podjetjih in izobraziti oz. dodatno izobraziti 
notranje trenerje, ki so v letu 2000 pridobili ustrezna osnovna strokovna znanja za izvajanje 
usposabljanja zaposlenih v podjetjih. Aktivnosti, ki so predvidene v letu 2001 so torej 
nadgradnja aktivnosti iz leta 2000, hkrati pa nameravamo vzpostaviti infrastrukturo in 
aktivnosti tudi v novih podjetjih. 

Način porabe sredstev: 
Sredstva se bodo prijaviteljem dodeljevala na podlagi že prevzetih obveznosti v letu 2000. V 
obdobju 2001-2003 pa se bo dorekla nova vsebina programov. Prejemniki sredstev bodo 
enkrat letno poročali izvajalcu razpisa o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti. 

Obseg sredstev: 
Predlagana sredstva omogočajo le zaključitev programov iz preteklih let ( 1996 - 2000 ) in bo 
potrebno vzpodbujati predvsem vključevanje ključnih kadrov v programe izobraževanja in 
izpopolnjevanja, kar lahko dolgoročno vpliva na uspešnost poslovanja podjetja. Z omejitvijo 
sredstev bo mogoče le delno podpreti izvajanje strateških delavnic in delavnic za ravnanje s 
človeškimi viri v podjetjih, ki predvidevajo izvedbo le-teh v letu 2001. Podjetja bodo morala 
samostojno na sistematičen in strokoven način postaviti ustrezne vizije in strategije podjetja 
kot celote ter strategije ravnanja s človeškimi viri. 

5906- Kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne 

Pravna podlaga: 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 

12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98), 
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001 in 
- Program "Tisoč novih možnosti". 

Cilji: 
Dolgotrajno brezposelnim omogočiti zaposlitev in s tem preprečiti naraščanje deleža 
dolgotrajno brezposelnih. V Sloveniji je izrazit problem strukturne brezposelnosti, ki se v prvi 
vrsti navezuje na vidik dolgotrajne brezposelnosti. Delež dolgotrajno brezposelnih (nad 12 
mesecev) presega 60% vseh brezposelnih, med njimi pa večino predstavljajo starejši od 40 let 
in slabo izobraženi. Zaradi tega je za odpravljanje dolgotrajne in strukturne brezposelnosti 
potrebno pričeti z izvajanjem posebnih ukrepov, brez katerih se bo problem dolgotrajne 
brezposelnosti še bolj zaostril. 

Naloge, ki se bodo izvajale: 
Naloge se bodo izvajale v skladu s sprejetim vladnim programom za pospeševanje 
zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih. 

Pričakovani rezultati: 
Zaposlitev 1.000 dolgotrajno brezposelnih. 

Način porabe sredstev: 
Izbranim izvajalcem se subvencija plače izplačuje na osnovi pogodbe in izstavitve računov ter 
dokazil o zaposlenih in izplačanih plačah. 
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Sprejemanje programov in nadzor: 
Program subvencioniranja zaposlitev v nepridobitnih dejavnostih je sprejela Vlada Republike 
Slovenije. 

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti izvajalcev izvaja Zavod Republike Slovenije za 
zaposlovanje v skladu z določili Pravilnika o načinu in postopku izvajanja nadzora nad 
izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb. 

Obseg sredstev: 
V letu 2000 je bil sprejet in razpisan program 'Tisoč novih možnosti", katerega cilj je 
vzpodbujanje novega zaposlovanja in izenačevanje možnosti zaposlovanja težje zaposljivih 
(gre za starejše, dolgotrajno brezposelne, slabo izobražene in invalide) brezposelnih oseb na 
področju nepridobitnih dejavnosti. Program "Tisoč novih možnosti" je podobno kot povračila 
prispevkov delodajalcem subvencija, ki s potrditvijo programa pomeni angažiranje sredstev za 
čas treh let. V letu 2001 bomo dopolnili program "Tisoč novih možnosti" z vidika definiranja 
pogojev za izvajalce in vključitev brezposelnih v to obliko. 

V letu 2001 bomo financirali 1.000 novih delovnih mest od tega 500 realiziranih zaposlitev po 
razpisu v letu 2000, ki seje pričel financirati šele ob koncu leta. Za izvedbo predvidenih nalog 
je potrebni obseg sredstev v višini 565.100,0 tisoč SIT. 430.000,0 tisoč SIT je predviden 
obseg sredstev za že prevzete obveznosti iz programa subvencioniranja zaposlitev dolgotrajno 
brezposlenih v letu 2000. 

7025- Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb 

Pravna podlaga: 
- Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur.l.SRS 18/76), 
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001, 
- Projekt pospeševanja zaposlovanja brezposelnih delovnih invalidov, sprejet 9.5.2000 na 

Usmeijevalni skupini Vlade RS, 
- Program razvoja integracijskih podjetij v RS, sprejet 9.5.2000 na Usmerjevalni skupini 

Vlade RS, 
Program razvoja in delovanja invalidskih podjetij v letu 2000, sprejet 9.5.2000 na 
Usmeijevalni skupini Vlade RS, 

- Program usposabljanja in zaposlovanja invalidov v Sloveniji do leta 2002 in 
Pravilnik o merilih za nadomestitev dela stroškov v invalidskih podjetjih (Ur.l.RS, št 
54/97). 

Cilji: 
Znižati stopnjo brezposelnosti invalidov in povečati delež invalidov med delovno aktivnim 
prebivalstvom; z namenom pridobitve in ohranitve ustrezne zaposlitve omogočiti invalidnim 
iskalcem zaposlitve vključitev v programe usposabljanja za delo in programe poklicne 
rehabilitacije. 

Naloge, ki se bodo izvajale: 
- Posredovanje in pomoč invalidom pri iskanju zaposlitve, vključitvi v delo in/ali 

prilagoditvi delovnega mesta na odprtem trgu oz. v invalidskih podjetjih. 
- Usposabljanje in izobraževanje invalidov v skladu s potrebami na trgu delovne sile in 

izvajanje programov poklicne rehabilitacije. 
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- Kreiranje, razvijanje in implementacija programov namenjenih posebnim skupinam 
invalidov (delovni invalidi) ali posebnim oblikam usposabljanja in zaposlovanja invalidov 
(invalidska podjetja, učne delavnice, integracijska podjetja). 

- Razvijanje novih ukrepov usposabljanja in zaposlovanja invalidov (kvotni sistem pri 
zaposlovanju). 

Naloge zajemajo: 
1. realizacijo obstoječih programov: (potrebna sredstva v višini 1.900.000,0 tisoč SIT) 

• subvencioniranje invalidskih podjetij 
• sofinanciranje plač 
• odpiranje novih in prilagajanje delovnih mest 
• vključevanje invalidov v redne programe izobraževanja in usposabljanja 
• vključevanje invalidov v programe poklicne rehabilitacije 
• obravnave na zdravniški svetovalni službi 
• obravnave na strokovni komisiji ZUZIO 

2. implementacijo novosprejetih programov in konceptov, ki bodo vključili: 
• invalide v projekt pospeševanja zaposlovanja brezposelnih delovnih invalidov 
• invalide in težko zaposljive osebe v program razvoja integracijskih podjetij 
• invalide in težko zaposljive osebe v program razvoja učnih delavnic 

Pričakovani rezultati: 
Povečanje števila zaposlenih invalidov in sicer: povečanje števila zaposlenih invalidov na 
odprtem trgu in povečanje števila delovnih mest v invalidskih podjetjih (višja stopnja delovne 
in socialne integracije invalidov) 
Povečanje števila invalidov, ki imajo ustrezno zaposlitev (ustrezna usposobljenost, delovna 
razporeditev, prilagojenost delovnega mesta, možnosti poklicnega napredovanja). 

Način porabe sredstev: 
Na podlagi javnih razpisov in subvencioniranja izvajalcev posameznih programov. 

Spremljanje programov in nadzor: 
Spremljanje: preko predvidenih inštrumentov (poročanje, predpisana interna evalvacija). 
Nadzor: strokovne komisije. 

Obseg sredstev: 
Dosedanja vlaganja na področje zaposlovanja invalidov niso zadostovala naraščajočim 
potrebam. Delež invalidov med brezposelnimi neprenehoma narašča od leta 1989 (13% v letu 
1999), ravno tako pa narašča število novoevidentiranih brezposelnih invalidov (2350 16% v 
letu 1999). Zaposlitvene možnosti invalidov se slabšajo tudi zaradi slabe izobrazbene in 
starostne strukture, zato 76% invalidov čaka na zaposlitev več kot dve leti. Obstoječi ukrepi, 
inštrumenti in programi zaposlovanja in usposabljanja invalidov za delo ne morejo rešiti 
celovito problematike brezposelnosti invalidov. 

K zmanjšanju števila brezposelnih invalidov lahko prispevajo samo novi ukrepi in programi, 
kijih načrtuje Program usposabljanja in zaposlovanja invalidov v Sloveniji do leta 2002 ter 
programi, ki izhajajo iz Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001. Ti 
programi se nanašajo na: brezposelne delovne invalide, ki predstavljajo več kot 80% 
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brezposelnih invalidov, razvoj invalidskih in integracijskih podjetij, razvoj mreže učnih 
delavnic. 

Uvedba kvotnega sistema v redne programe zaposlovanja teija dodatna sredstva za 
subvencioniranje delodajalcev. Zagotovitev nižjega obsega sredstev od ocenjenih onemogoča 
vključitev invalidov v nove programe usposabljanja in zaposlitve že v letu 2001, zato bo 
potrebno od leta 2002 dalje zagotoviti realno večji obseg po uveljavitvi navedenih novih 
programov. 

8674- Pomoč pri samozaposlovanju 

Pravna podlaga: 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 

12/92, 71/93, 2/94, 38/94, 69/98), 
- Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001 in 
- Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja v Republiki Sloveniji za leto 1999 - 

Uradni list RS št. 48/1999, RS 2-93/2000. 

Cilji: 
Zagotoviti pomoč brezposelnim pri samozaposlitvi in s tem pospeševanje novega 
zaposlovanja. 

Naloge, ki se bodo izvajale: 
Program vključuje: 

informiranje, 
- svetovanje za izdelavo poslovnega načrta in druge oblike podjetniškega usposabljanja, 
- subvencije ob samozaposlitvi, 
- vzpodbujanje razvoja in sofinanciranje podjetniških kooperativ, 
- novi programi pospeševanja samozaposlovanja. 

Pričakovani rezultati: 
V letu 2001 realizirati samozaposlitev do 1.600 brezposelnih oseb. 

Način porabe sredstev: 
Brezposelnim osebam, vključenim v program spodbujanja samozaposlovanja se sredstva 
izplačujejo na podlagi pogodbe, sklenjene z zavodom. Izvajalcem svetovalnih aktivnosti 
(izbranim z javnim razpisom) se storitve plačujejo na podlagi pogodbe z zavodom in 
izstavitve računov za izvedene storitve. 

Sprejemanje programov in nadzor: 
Program je sestavni del Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 in 2001, ki 
gaje sprejela Vlada Republike Slovenije. 
Program pospeševanja samozaposlovanja je sestavni del programa ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije. 
Obseg vključitev in potrebnih sredstev se opredeli v poslovnem načrtu, ki ga sprejme Upravni 
odbor ZRSZ. 

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb, vključenih v program in 
izpolnjevanjem pogodbenih obveznosti izvajalcev izvaja Zavod Republikp Slovenije za 
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zaposlovanje v skladu z določili Pravilnika o načinu in postopku izvajanja nadzora nad 
izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb. 

Obseg sredstev: 
Obseg sredstev bo zagotovil aktivnosti oziroma samozaposlitev za do 1.600 novih 
podjetnikov iz vrst brezposelnih. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Razvoj delovnih mest in sofinanciranje regijskih projektov 
Vzpostavljena partnerstva na regionalni ravni, implementacija ukrepov aktivne politike 
zaposlovanja na regionalnem nivoju, novi inštrumenti za razvoj človeških virov, pripravljen 
program ukrepov za prehod delavcev v invalidska podjetja v sistemu Slovenskih železarn in 
pripravljen program ukrepov za ohranitev delovnih mest v neprofitnih dejavnostih. 

Prispevki delodajalcem za novo zaposlene 
Ohranitev 14.500 že realiziranih zaposlitev s pomočjo tega ukrepa. 

Pomoč pri prestrukturiranju podjetij 
Zaključitev programov prestrukturiranja podjetij iz preteklih let in poravnava obveznosti, ki 
izhajajo iz potrjenih programov in sklenjenih pogodb. 

Kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne 
Zaposlitev 1.000 dolgotrajno brezposelnih. 

Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb 
Povečanje števila zaposlenih invalidov in sicer: povečanje števila zaposlenih invalidov na 
odprtem trgu in povečanje števila delovnih mest v invalidskih podjetjih (višja stopnja delovne 
in socialne integracije invalidov). 
Povečanje števila invalidov, ki imajo ustrezno zaposlitev (ustrezna usposobljenost, delovna 
razporeditev, prilagojenost delovnega mesta, možnosti poklicnega napredovanja). 

Pomoč pri samozaposlovanju 
Zagotoviti pomoč brezposelnim pri samozaposlitvi in s tem pospeševanje novega 
zaposlovanja. 

1003 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 
10032603 JAVNA DELA 

Javna dela so v skladu s 52.členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94 in 69/98) lokalni ali državni 
zaposlitveni programi, ki so namenjeni vzpodbujanju razvoja novih delovnih mest in ohranitvi 
ali razvoju delovnih sposobnosti brezposelne osebe in se organizirajo zaradi izvajanja 
socialnovarstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih, kmetijskih in 
drugih programov. Javno delo je posebna oblika zaposlitve za določen čas (brezposelna oseba 
sklene z izvajalcem javnih del posebno pogodbo o zaposlitvi), pri čemer gre za kombinacijo 
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dela ter usposabljanja in izobraževanja (brezposelna oseba je praviloma četrtino časa trajanja 
javnih del vključena v programe usposabljanja in izobraževanja). 

1. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Izhajajoč iz Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 - 2001 se javna dela 
izvajajo s ciljem: (1) ohranjanja in povečevanja zaposljivosti prebivalstva ter (2) izenačevanja 
možnosti zaposlovanja. Javna dela torej omogočajo brezposelnim osebam, da ohranijo in 
razvijejo delovne navade ter pridobijo nova znanja, s čemer povečajo svojo konkurenčnost na 
trgu dela. Obenem javna dela povečujejo motivacijo in odgovornost brezposelnih oseb za 
lasten poklicni razvoj in zaposlitev, odkrivajo zaposlitvene možnosti ter vzpodbujajo 
brezposelne osebe k samozaposlovanju. Poleg tega vzpodbujajo razvoj lokalnih skupnosti in 
lahko pomembno prispevajo k dvigu kvalitete življenja občanov, saj omogočajo opravljanje 
neprofitnih del in storitev, ki jih ni mogoče opravljati kot redno dejavnost, pri čemer ne 
povzročajo nelojalne konkurence na trgu. Izvajanje javnih del torej prispeva k zniževanju 
brezposelnosti in povečevanju zaposlenosti prebivalstva. 

2. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

7029 - Javna dela 

Pravne podlage: 
Javna dela se izvajajo kot lokalni ali državni zaposlitveni programi na podlagi: 
- Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 

12/92,71/93,38/94 in 69/98), 
- Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 57/99), 
- Pravilnika o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju 

izhodiščne plače za udeležence javnih del (Uradni list RS, št. 82/98 in 77/00), 
- Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji za leti 2000 - 2001, 
- letnega programa javnih del, 
- javnega razpisa, in sicer v letu 2001 na podlagi Javnega razpisa za izbor javnih del v 

Republiki Sloveniji za leto 2001 (Uradni list RS, št. 91/00) in 
- zaposlitveni načrt posame2ne brezposelne osebe, ki je podlaga za njeno vključitev v 

program javnih del. 

V skladu s 53.členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni 
list RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94 in 69/98) ima brezposelna oseba, kije vključena v javno 
delo pravico do plače v višini izhodiščne plače tarifnega razreda ustrezne kolektivne pogodbe 
za delo, ki ga opravlja v programu javnih del, pravico do povrnitve stroškov prevoza na delo z 
javnim prevoznim sredstvom in do povrnitve stroškov prehrane ter do vključitve v program 
usposabljanja in izobraževanja. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi 
drugega odstavka 53.a člena prej navedenega zakona zagotavlja sredstva za: (1) organizacijo 
javnih del, (2) stroške programov pospeševanja poklicnega in osebnostnega razvoja, (3) 
stroške prevoza na delo in (4) stroške prehrane ter (5) del stroškov izhodiščnih plač, ki se 
določi s programom ukrepov aktivne politike zaposlovanja za posamezno proračunsko 
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obdobje. Naročnik oziroma izvajalec javnih del pa na drugi strani zagotavljata sredstva za 
kritje: (1) stroškov razlike do izhodiščnih plač, (2) stroškov za nagrajevanje uspešnosti 
brezposelnih oseb, ki so vključene v program javnih del, (3) materialnih stroškov, vključno s 
stroški prostorov in potrebne opreme. 

Pričakovani rezultati programa: 
V letu 2001 bo v javna dela vključeno povprečno mesečno do 5.500 brezposelnih oseb oz. na 
letnem nivoju do 10.500 oseb, od tega 35 % prejemnikov denarnega nadomestila in 25 % 
prejemnikov denarne pomoči ali denarnega dodatka. Nadalje se načrtuje 25 % prehod iz 
javnih del v redno zaposlitev v roku šestih mesecev po prenehanju vključitve v javno delo. 
Starejšim brezposelnim (nad 50 let) bomo omogočili daljše angažiranje preko programov 
javnih del. 

Način porabe sredstev: 
V letu 2001 se bodo sredstva dodeljevala na podlagi Javnega razpisa za izbor javnih del v 
Republiki Sloveniji za leto 2001 (Uradni list RS, št. 91/00), v letu 2002 pa na podlagi javnega 
razpisa, ki bo objavljen meseca oktobra 2001. Ob tem je potrebno povedati, da se delež 
izhodiščnih plač, ki jih krije Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, financira na podlagi 
določb Pravilnika o deležih Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje pri financiranju 
izhodiščne plače za udeležence javnih del (Uradni list RS, št. 82/98 in 77/00), ki kot kriterija 
prvenstveno upošteva delež brezposelnih v prebivalstvu občine, v kateri se opravljajo javna 
dela, ter gospodarsko razvitost občine. 

Sprejemanje programa: 
Posamezne programe javnih del obravnava in potijuje Odbor za izbor javnih del, ki ga v 
skladu s Statutom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje imenuje Upravni odbor 
Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje. Programi se potrjujejo na podlagi splošnih 
kriterijev za izbor javnih del ter posebnih kriterijev za izbor javnih del v okviru posamezne 
dejavnosti. Izmed veljavnih splošnih kriterijev velja omeniti še zlasti naslednje: (1) javno delo 
ne sme biti organizirano zaradi pridobivanja dobička; (2) z javnim delom izvajalec ne sme na 
trgu povzročati nelojalne konkurence; (3) za izvajanje javnega dela mora obstojati širši 
družbeni interes; (4) del sredstev za izvajanje javnega dela morata zagotoviti naročnik in / ali 
izvajalec javnega dela; (5) v okviru javnega dela se ne sme opravljati redna dejavnost 
izvajalca; (6) v okviru javnega dela se ne sme izvajati dejavnost, ki se financira iz drugega 
proračunskega vira (podvajanje). Dodati velja, da bodo v letih 2001 in 2002 javna dela 
praviloma namenjena predvsem težje zaposljivim skupinam brezposelnih oseb, to so: (1) 
prejemniki denarnega nadomestila, denarne pomoči ali denarnega dodatka, (2) starejše 
brezposelne osebe (moški nad 53 let starosti in ženske nad 48 let starosti), (3) invalidne osebe, 
(4) zdravljeni odvisniki, (5) mlajše brezposelne osebe brez izobrazbe, (6) dolgotrajno 
brezposelne osebe (prijavljene pri Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje več kot eno 
leto). 

Nadzor nad izvajanjem programa: 
Nadzor nad izvajanjem programov javnih del opravljajo Ministrstvo za delo, družino in 
socialne zadeve, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Poleg tega Inšpektorat 
Republike Slovenije'za delo preverja spoštovanje predpisov s področja zdravja in varstva pri 
delu kot tudi delovnopravne zakonodaje. 

5. marec 2001 1827 poročevalec, it. 16/VIII 



Poročanje o izvajanju programa: 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje mesečno poroča o izvajanju programov javnih 
del. Poleg tega pripravlja obsežnejša polletna in letna poročila, v katerih analizira javna dela 
tako z vidika vključevanja brezposelnih oseb kot tudi z vidika dejavnosti, v okviru katerih se 
javna dela izvajajo. Občasno se naročajo tudi evalavacije javnih del pri neodvisnih 
institucijah. 

Obseg sredstev : 
Za leto 2000 je bilo za javna dela realiziranih 5.350.000,00 tisoč SIT, kar je omogočilo 
povprečno mesečno vključitev 5.500 brezposelnih. Zagotovljena sredstva za leto 2001 
omogočajo vključitev enakega števila brezposelnih, vendar pa je struktura brezposelnih tako 
neugodna, da bi morali število postopno povečevati, s čimer bi omogočili vključitev dodatnih 
500 brezposelnih povprečno mesečno iz najtežje zaposljivih skupin. S tem bi povečali 
možnosti nastanka novih delovnih mest na lokalni ravni, preprečevali socialno izključenost in 
zmanjševali potrebe po sredstvih za pasivne pravice. Glede na omejen obseg sredstev, bo to 
mogoče v manjšem obsegu uresničevati le v kombinaciji s programom kreiranja delovnih 
mest za dolgotrajno brezposelne. 

1. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

V skladu z dolgoročnimi cilji, navedenimi pod točko 2 tega obrazca, se v letih 2001 in 2002 
predvideva, da bo v javna dela vključeno povprečno mesečno do 5.500 brezposelnih oseb, od 
tega 35 % prejemnikov denarnega nadomestila in 25 % prejemnikov denarne pomoči ali 
denarnega dodatka. Nadalje se načrtuje 25 % prehod iz javnih del v redno zaposlitev v roku 
šestih mesecev po prenehanju vključitve v javno delo. 

19012601 UREJANJE IZOBRAŽEVALNEGA SISTEMA 

Z uredbo Vlade RS in navodilom ministrstva o izvajanju subvencioniranja študentske 
prehrane je določeno, da organizacijko-izvedbene naloge subvencioniranja prehrane izvajajo 
študentske organizacije (ŠOU-i), lahko pa tudi drugi pooblaščeni izvajalci. 

1. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

S tekočim spremljanjem in nadzorovanjem izvajanja subvencioniranja študentske prehrane 
doseči sistem izvajanja, kot je bil predlagan s strani Računskega sodišča in Ministrstva za 
finance - organ za nadzor porabe sredstev proračuna. 

2. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 
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7868 - Stroški izvajanja študentske prehrane 

Izvajanje programa subvencioniranja študntske prehrane (razdeljevanje bonov, vodenje 
evidenc, nadzor nad ponudniki prehrane) je v skladu z Uredbo Vlade RS v pristojnosti 
študentskih organizacij. 

Za izvajanje te naloge se zagotavljajo sredstva za plače in materialne stroške, in sicer samo za 
tisti del zaposlenih oz. angažiranih oseb ter za tiste stroške, ki se nanašajo na razdeljevanje 
bonov, spremljanje in nadziranje ponudnikov prehrane ter zbiranja podatkov in posredovanja 
zahtevkov za izplačilo subvencije. 

Povečan obseg potrebnih sredstev, v višini 24.239,00 tisoč SIT, je posledica neporavnanih 
obveznosti iz preteklih let, v višini 2.597,82 tisoč SIT in rasti stroškov za delo in materialnih 
stroškov ter stroškov za vzpostavitev učikovitejšega razdeljevanja bonov, spremljanja in 
nadzora nad realizirano subvencijo študentske prehrane. 

3. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Z Navodilom Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in s prehodom na računalniški 
način tiska in obračuna bonov se povečuje racionalizacija in učinkovitost izvajanja in nadzora 
nad izvajanjem subvencionirane študentske prehrane, kot je bil predlagan s strani računskega 
sodišča in Ministrstva za finance - organ za nadzor porabe sredstev proračuna. 

1906 POMOČI ŠOLAJOČIM 
19062601 ŠTUDIJSKE POMOČI 

Del programov v okviru podprograma - Študijske pomoči, katerega koordinatorje Ministrstvo 
za šolstvo in šport, izvaja in financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, in sicer 
programe pomoči študentom pri najemanju kreditov za študij, kjer se subvencionira del 
obresti pri odobrenih kreditih in program subvenciniranja študentske prehrane, ki jo nudijo 
gostinska podjetja. 

1. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

S subvencijami študentom se želi doseči nižje stroške študija, in sicer pri prehrani za vse 
študente, pri kreditih za študij pa za tisto populacijo študentov, ki so uspešnejši. 
3. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 
temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

5629 - Subvencioniranje študentske prehrane 

Pravna podlaga: 
Uredba o subvencioniranju študentske prehrane (Ur. list RS, štev.24/96, 1/97, 29/98, 
103/00 in 124/00), 
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- Navodilo za izvajanje subvencionirane študentske prehrane in 
- Pogodbe s ponudniki prehrane. 

Cilji: 
Zagotavljanje toplih obrokov študentom v času predavanj, vaj, seminarjev in drugih študijskih 
obveznosti. 

Naloge: 
Prodaja bonov za študentsko prehrano, obračun subvencije in posredovanje mesečnih 
zahtevkov za izplačilo subvencije - izvajajo Študentske organizacije, izplačevanje subvencije 
- izvaja Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Pričakovani rezultati: 
Ustrezna prehrana študentov in s tem izboljšanje pogojev za študij ter študijskih rezultatov. 

Način porabe sredstev: 
Javni razpis, zahtevki študentskih organizacij. 

Spremljanje programov in nadzor: 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v sodelovanju s Študentskimi organizacijami 
izvaja nadzor nad ponudniki prehrane, strokovni in finančni nadzor pa ministrstvo v skladu s 
področnimi predpisi in predpisi o javnih financah. 

Obseg sredstev: 
Ocena potrebnih sredstev, v višini 1.764.937,41 tisoč SIT, izhaja iz predvidenega zvišanja 
števila upravičencev in lokacij na katerih se zagotavlja subvencionirana študentska prehrana. 
Število obrokov se povečuje od 3,6 milijona v letu 2000 na predvidoma 4 milijone v letu 
2001, višina subvencije je določena na višini 75% zneska regresa za prehrano delavcev v 
negospodarstvu. 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Vzpostaviti bolj stimulativni program regresiranje obrestne mere pri dodeljevanju kreditov za 
študij in omogočiti subvencijo študentske prehrane povečani populaciji študentov. 

1906 POMOČI ŠOLAJOČIM 
19062602 ŠTIPENDIJE 

1. Opis podprograma, poslanstva in ključnih nalog neposrednega proračunskega uporabnika: 

Program štipendij, kot je določen z zakoni na področju zaposlovanja, predvideva pravice iz 
tega naslova predvsem kot socialni korektiv, kar pomeni daje do štipendije upravičena oseba, 
ki se redno izobražuje ( dijaki, študentje ), ki s svojimi dohodki oz. dohodki družine ne 
presega določen limit in, ki je pri izobraževanju uspešna. Posebne previce pa imajo izrazito 
nadarjeni oz. brezposelne osebe, ki se vključijo v programe rednega izobraževanja. 
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2. Navedba dolgoročnih ciljev podprograma (iz dokumentov dolgoročnega razvojnega 
načrtovanja ali predpisov z njihovo navedbo): 

Omogočiti šolanje mladini iz socialno šibkih okolij, vzpodbujati izobraževanje nadaijenih, 
omogočiti izobraževanje brezposelnih oseb brez temeljne poklicne izobrazbe ali za pridobitev 
izobrazbe za deficitarne poklice. 
1. Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunskih postavk, izhodišč in kazalcev na katerih 

temeljijo izračuni predlogov za pravice proračunske porabe, navedba zakonskih podlag, 
obrazložitev pripadajočih projektov, investicijskih projektov in aktivnosti, ki se izvajajo v 
okviru podprograma s pripadajočimi proračunskimi postavkami: 

! 
7054 - Republiške štipendije 

Pravna podlaga: 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, štev 5/91, 

12/92, 71/93, 38/94, 80/97 - Odločba US RS in 69/98), 
- Pravilnik o štipendiranju (Ur. list RS, štev. 48/99 in 43/2000), 
- Program 5000 Vlade RS in sklep Vlade RS štev. 671-051/99-1 (N) z dne 11.11.1999. 

Cilji: 
Omogočiti šolanje mladini iz socialno šibkih okolij, vzpodbujati izobraževanje nadaijenih, 
omogočiti izobraževanje brezposelnih oseb brez temeljne poklicne izobrazbe ali za pridobitev 
izobrazbe za deficitarne poklice. 

Naloge: 
Ugotavljanje upravičenosti do štipendij in mesečno izplačevanje štipendij vajencem, dijakom 
in študentom ter brezposelnim osebam, napotenih na izobraževanje v programu 5000 - izvaja 
Zavod RS za zaposlovanje, zagotavljanje 70% potrebnih sredstev za štipendiranje štipendistov 
sklada Dr. Franca Munde - izvaja Ministrstvo. 

Pričakovani rezultati: 
Zagotavljanje državne pomoči države delu populacije v izobraževalnem procesu na podlagi 
socialnih meril, meril nadarjenosti in s tem tako kvantitetni kot kvalitetni dvig izobrazbene 
ravni prebivalstva. 

Predvideno število štipendistov: 
Republiške štipendije: 40.700, 
Zoisove štipendije: 11.600, 
Brezposelne osebe: 4.900, 
Mundove štipendije: 38 . 

Način porabe sredstev: 
Javni razpis in napotitev brezposelnih oseb na izobraževanje. 

Spremljanje programov in nadzor: 
Uveljavljanje pravic na podlagi zakona v upravnem postopku - upravni in sodni nadzor. 
Izobraževanje brezposelnih oseb po posebnem programu ( program 5000) Vlade RS. 
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Obseg sredstev: 
Je realno večji kot v letu 2000 zaradi povečanjega števila republiških štipendistov (620) 
povečanega števila zoisovih štipendistov (330), sprememb pravilnika o štipendiranju (povečan 
maksimalen dodatek za prevoz iz 30 na 40% zajamčene plače) ter novi štipendisti zaradi 
medletnih sprememb dohodkov vzdrževalcev družine (nastenek brezposlenosti, upokojitev). 

4. Glavni letni izvedbeni cilji v letu 2001, indikatorji in planirani rezultati na nivoju 
podprograma: 

Zagotavljanje pomoči države večjemu delu populacije v izobraževalnem procesu na podlagi 
socialnih meril, meril nadarjenosti in s tem tako kvantitetni kot kvalitetni dvig izobrazbene 
ravni prebivalstva, saj se povečuje povprečni znesek na upravičenca in tudi število 
prejemnikov štipendij. 

4432- Investicijski transferi javnim zavodom 

V tem delu so planirana sredstva za obnove računalniške opreme in prenovo aplikacij za 
izvajanje dejavnosti zavoda, kar bo omogočilo večjo racionalizacijo postopkov dela, boljšo 
kvaliteto storitev za stranke zavoda. 

2456-Poslovni prostori ZRSZ 

Planirana sredstva zagotavljajo samo realizacijo že sklenjenih pogodb v letu 2000. 

6196- Investicijsko vzdrževanje 

Planirana sredstva zagotavljajo samo realizacijo že sklenjenih pogodb v letu 2000. 
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

1. SKUPAJ PRIHODKI 58.831.482 69.005.206 117,3 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 66.429 53.876 81,1 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 66.429 53.876 81,1 
(710+711+712+713+714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 28.110 8.000 28,5 
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 0 0 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančni institucij 0 0 
7102 Prihodki od obresti 14.822 8.000 54,0 
7103 Prihodki od premoženja 13.288 0 ... 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 
712 DENARNE KAZNI 0 0 

713 PR1HOOK1 OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 33.472 45.876 137,1 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 33.472 45.876 137,1 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 4.847 0 
7140 Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 0 0 
7141 Drugi nedavčni prihodki 4.847 0 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 3.929 0 
(720+721+722) 

720 PRIHODKI OO PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 3.929 0 
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 2.533 0 
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 1.396 0 
7202 Pnhodki od prodaje opreme 0 0 
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0 0 

721 PRIHODKI OO PROOAJE ZALOG 0 0 
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 0 0 

73 PREJETE DONACIJE 17.749 0 0,0 
(730*731) 

730 PREJETE OONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0 0 

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 17.749 0 
7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo 17.749 0 ... 
7311 Prejete donacije iz tujine za investicije 0 0 ... 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 58.743.375 68.951.330 117,4 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 58.743.375 68.951.330 117,4 
7400 Preteta sredstva iz državnega proračuna 58.743.375 68.951.330 117,4 
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 
7403 Preieta sredstva iz drugih javnih skladov 0 0 
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- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

II. SKUPAJ ODHODKI 58.546.798 68.951.330 117,8 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 4.331.703 5.072.830 117,1 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 2.697.395 3.221.930 119.4 
4000 Plače in dodatki 2.307.798 2.754.750 119,4 
4001 Regres za letni dopust 103.651 112.050 108.1 
4002 Povračila in nadomestila 220.088 264.190 120,0 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 45.698 55.770 122,0 
4004 Sredstva za nadurno delo 8.140 9.600 117,9 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 64 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 11.956 25.570 213,9 

401 PRISPEVKI DELOOAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 375.824 459.635 122,3 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 154.462 188.910 122,3 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 208.281 254.638 122,3 
4012 Prispevki za zaposlovanje 11.582 14.250 123,0 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 1.499 1.837 122,5 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.257.217 1.391.265 110,7 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 368.135 407.640 110,7 
4021 Posebni materiali in storitve 7.438 8.340 112,1 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 276.577 306.080 110,7 
4023 Prevozni stroški in storitve 22.487 25.040 111,4 
4024 Izdatki za slu bena potovanja 58.562 64.830 110,7 

• 4025 Tekoče vzdrževanje 96.670 107.130 110,8 
4026 Najemnine in zakupnine 193.583 214.260 110,7 
4027 Kazni in odškodnine 
4028 Davek na izplačane plače 103.137 123.400 119,6 
4029 Drugi operativni odhodki 130.628 134.545 103,0 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 1.267 0 ... 
4030 Plačila obresti od kreditov Banki Slovenije 1.267 0 ... 
4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 0 0 
4032 Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam 0 0 
4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0 0 
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 0 0 

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 
409 REZERVE 0 0 ... 

41 TEKOČI TRANSFERI 53.985.042 63.576.024 117,8 
(410+411+412+413+414) 

410 SUBVENCIJE 12.720.681 14.559.402 114,5 
4100 Subvencije javnim podjetjem 15.232 200.046 1313,3 
4101 Subvencije finančnim institucijam 0 0 ... 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 12.705.449 14.359.356 113,0 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 36.967.427 39.202.691 106,0 
4110 Transferi nezaposlenim 20.147.907 20.436.848 101,4 
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 0 0 
4112 Transferi za zagotavljale socialne varnosti 0 0 ... 
4113 Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja 0 0 ... 
4114 Pokojnin« 0 0 ... 
4115 Nadomestila plač 0 0 ... 
4116 Boleznine 0 0 
4117 Štipendije 15.148.708 17.000.906 112,2 
4119 Drugi transferi posameznikom 1.670.812 1.764.937 105,6 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 121.826 668.239 548.5 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 121.826 668.239 548.5 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 4.175.108 9.145.692 219,1 
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- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

4130 Tekoči transferi drugim ravnem države (občinam) 0 0 
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4.161.108 9.145.692 219,8 
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 14.000 0 
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 0 0 
4134 Tekoči transferi v državni proračun 0 0 

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 ... 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 230.053 120.940 52,6 
(420) 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 230.053 120.940 52,6 
4200 Nakup zgradb in prostorov 0 53.000 ... 
4201 Nakup prevoznih sredstev 13.878 0 
4202 Nakup opreme 126.923 41.641 32,8 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.282 0 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 ... 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 34.596 25.979 75,1 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 
4207 Nakup nematerialnega premoŽenja 52.374 0 ... 
4208 študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 320 ... 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 ... 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 181.536 
(430) 

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 181.536 
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države (občinam) 0 0 ... 
4301 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 0 0 
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 0 0 
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem 0 0 
4304 Kapitalski transferi finančnim institucijam 0 0 
4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom 0 0 ... 
4306 Investicijski transferi posameznikom 0 0 ... 
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim službam 0 181.536 ... 
4308 Investicijski transferi v tujino 0 0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 284.684 53.876 
d- H) 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 6.145 0 ... 
(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 6.145 0 
7500 Preieta vračila danih posojil od posameznikov 6.145 0 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 
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- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

. 2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 8.000 0 ... 

440 DANA POSOJILA 8.000 0 
4400 Dana posojila posameznikom 8.000 0 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA -1.855 0 ... 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV-V.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

- V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 0 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VII.- II.-V. -VIII.) 282.829 53.876 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X. = -III.) -284.684 -53.876 
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v. 

EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 
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FINANČNI NAČRT EKOLOŠKO RAZVOJNEGA SKLADA 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LETO 2001 

L PRAVNA PODLAGA 

Na osnovi 57. člena Zakona o javnih skladih (Ur.list RS, št. 22/00) je Vlada Republike 
Slovenije na svoji 18. seji dne 28.9.2000 sprejela ustanovitveni akt Ekološko razvojnega sklada 
Republike Slovenije, javnega sklada (Ur.list RS, št. 96/00) - v nadaljnjem Ustanovitveni akt 
Sklada. 

S tem Ustanovitvenim aktom se je pravni prednik - Ekološko razvojni sklada Republike 
Slovenije, d.d., Ljubljana, preoblikoval v javni finančni sklad. V 50. in 51. členu 
Ustanovitvenega akta je določeno, da Sklad prične poslovati po določbah tega akta s 1.1.2001, 
do takrat pa velja Statut Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d. (Ur. list RS, št. 
44/96 in 75/97) - v nadaljnjem Statut. 

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 26. člena Statuta Upravni odbor sprejme letni 
program Sklada s finančnim načrtom in ga predloži v soglasje Vladi RS. 

Finančni načrt skladno s 30. členom Ustanovitvenega akta sprejme nadzorni svet Sklada in ga 
predloži v soglasje Vladi Republike Slovenije. V skladu s 54. členom Ustanovitvenega akta 
naloge nadzornega sveta do imenovanja članov nadzornega sveta opravljajo člani dosedanjega 
upravnega odbora Sklada. 

II. UVOD 

Predloženi finančni načrt je izdelan na podlagi ocene poslovanja do konca leta 2000, preteklih 
razpisov Sklada in ocene razpisov Sklada v letu 2001. Osnova za izdelavo so tudi Globalna 
kvantitativna izhodišča za pripravo predloga proračuna RS ter globalnih bilanc javnega 
financiranja in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov za leto 2001 in 2002 (dokument 
MF št. 401-47/2000, 1146/SP z dne 11.9.2000) in Navodilo za pripravo državnega proračuna 
za leti 2001 in 2002 -proračunski priročnik (gradivo MF z dne 14.10.2000). 

Na posamezne vire sredstev je vezana poraba tako, da bo v primeru izpada ali povečanja 
posameznega vira mogoče ustrezno popraviti tudi posamezne naložbe. 

Finančni načrt je izdelan v tekočih cenah. Uporabljeni so računovodski izkazi, ki veljajo za 
planiranje javnega sektorja. 

III. IZHODIŠČA 

Izhodišča opredeljujemo po vsebinskih postavkah delovanja Sklada v letu 2001, ki se 
pojavljajo v načrtovanih računovodskih izkazih Sklada. 
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III./1 PREJETA SREDSTVA IZ NASLOVA VRAČIL DANIH POSOJIL SKLADA 

V letu 2001 bo zapadlo v vračilo za 3.187 mio SIT prejemkov iz naslova vračil danih 
dolgoročnih posojil, ki jih je dodelil Sklad v preteklih letih. 

III./2 NOVA POSOJILA SKLADA V LETU 2001 

III./2.1. Posojila za zmanjšanje onesnaževanja zraka (APAP) 

Projekt zmanjšanje onesnaževanja zraka ( Air Pollution Abatement Programme ) vodi Sklad 
skupaj s Svetovno banko. V letu 2001 je predviden razpis za dodeljevanje posojil občanom in 
pravnim osebam št. 23AP01A v višini 500 mio SIT s predvidenim črpanjem v letu 2001 v 
višini 400 mio SIT. Sklad bo znižal svojo maržo iz 1,5% na 1%, tako, da se bo ustrezno znižala 
tudi obrestna mera za končne uporabnike. 

Ker je kredit Svetovne banke počrpan, je Sklad začel z odobravanjem in črpanjem posojil iz 
naslova preteklih odplačil (t.i. revolving). 

V letu 2001 načrtujemo odplačilo obresti od kredita Svetovne banke v višini 109,8 mio SIT in 
vračilo glavnice v višini 270,4 mio SIT. 

III./2.2. Posojila za lokalno infrastrukturo (18LIOOA) 

Od v letu 2000 razpisanega zneska posojil v vrednosti 2.500 mio SIT bo v letu 2001 črpano za 
507 mio SIT, najnižja realna obrestna mera za te kredite je 1,9% z možnostjo moratorija na 
odplačilo glavnice do dveh let. 

III./2.3. Posojila za lokalno infrastrukturo (21LI01A) 

V letu 2001 načrtujemo nov razpis za lokalno infrastrukturo v višini 2.500 mio SIT. Najnižja 
obrestna mera za tovrstne kredite bo 1,9%, v letu 2001 bo predvidoma črpano 1.300 mio SIT. 

III./2.4. Posojila za okoljske naložbe gospodarskih družb in drugih pravnih oseb 
(20IN00A) 

Kot nadaljevanje projekta kreditiranja okoljskih naložb (Environmental Credit Scheme), ki bo 
v letih 2001 in 2002 sofinanciran iz sredstev PHARE v višini 3,37 mio EURO, je sklad objavil 
razpis v višini 1.750 mio SIT. 1300 mio SIT bo črpano v letu 2001, realna obrestna mera je 
1,5%, moratorij na odplačilo glavnice je možen do dveh let. 

III./2.5. Posojila za industrijo (22IN001A) 

V letu 2001 načrtujemo nov razpis za industrijo v višini 2.000 mio SIT. Najnižja obrestna mera 
za tovrstne kredite bo 1,8%, v letu 2001 bo predvidoma črpano 1.300 mio SIT. 
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IIIV3 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 

V letu 2001 načrtujemo prejemke iz državnega proračuna iz naslova dokapitalizacije Sklada na 
osnovi Zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v višini 287mio SIT. Poleg tega 
načrtujemo 500 mio SIT dokapitalizacije na osnovi proračunskih sredstev. 

Glede na novo ureditev poslovanja Sklada, kjer bo v letu 2001 in dalje sredstva za delo 
zagotavljal ustanovitelj, smo planirali v letu 2001 transfeme prihodke iz proračuna za 
pokrivanje stroškov v višini 289,6 mio SIT. 

III./4 ZADOLŽEVANJE SKLADA V LETU 2001 

Sklad načrtuje v letu 2001 začetek črpanja kredita EEB v višini 2,5 mio DEM. Celotni kredit bo 
znašal 20 mio DEM in bo črpan do vključno leta 2003. Sredstva bodo v okviru instrumenta 
EIB »Global loans« namenjena za zapolnitev manjkajočih lastnih sredstev Sklada pri 
financiranju lokalne infrastrukture in industrije. 

III./5 DEPOZITI SKLADA 

Sklad bo koncem leta 2001 razpolagal s 3.707mio SIT kratkoročno plasiranih sredstev, ki bodo 
angažirana za realizacijo razpisov v letu 2001 ter za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz 
naslova projekta APAP, ki bodo koncem leta 2001 predvidoma znašale 3,350 mio SIT. 

III./6 DONACIJE 

V letu 2000 Sklad ne predvideva prejetih donacij. 

III/7 NOVI PROJEKTI 

IIL/7/1 Projekt biomase 

V letu 2001 bo začel Sklad kot finančni posrednik sodelovati pri delitvi sredstev GEF v višini 4 
mio USD za projekt biomase, ki bo trajal predvidoma 3 leta. Stroški Sklada v zvezi s tem 
projektom bodo pokriti iz sredstev projekta in niso izkazani v računovodskih izkazih. 

III/7/2 Vzpostavitev plačilne agencije za okolje in promet 

V okviru sklada se predvideva ustanovitev Agencije za okolje, promet in energetiko, ki bo 
opravljala zadeve, ki se nanašajo na izvajanje ukrepov in nalog na področju okolja, energetike 
in prometa skladno s skupno okoljsko, prometno in energetsko politiko Evropske unije, za kar 
pa bo sklad moral pridobiti še predpisano akreditacijo Vlade. V tem okviru se bodo opravljale 
naloge izdelovanja in priprave razpisov, sklepanja pogodb, izvedbe plačil projektov pomoči 
Evropske unije in vršil nadzor nad namensko in pravilno porabo sredstev ISPA in kasneje tudi 
Kohezijskih skladov Evropske unije. 
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III./8 ODHODKI SKLADA V LETU 2001 

V letu 2001 načrtujemo za pokritje tekočih odhodkov Sklada 399 mio SIT, od katerih znašajo 
plačane obresti 109,5 mio SIT. Stroški so načrtovani skladno s kvantitativnimi izhodišči za 
pripravo proračuna RS in finančnih načrtov proračunskih uporabnikov za leti 2001 in 2002. 
Povečanje načrtovanih odhodkov za poslovanja Sklada v letu 2001 v primeijavi z oceno za leto 
2000 znaša 91 mio SIT oz. 30% več in je posledica povečanih stroškov, nastalih v povezavi z 
vzpostavitvijo plačilne agencije za okolje in promet. 

Od 6 predvidenih novo zaposlenih na Skladu v letu 2001 je 5 predvidenih delavcev nove 
agencije. 

III./9 INVESTICIJSKI ODHODKI - NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV 

V letu 2001 načrtujemo za nabavo osnovnih sredstev skupno 10 mio SIT, predvsem za opremo 
novih delovnih mest ter nujno posodobitev opreme. 

IV. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

V prilogi so podane: 
• bilanca prihodkov in odhodkov, 
• račun finančnih terjatev in naložb, 
• račun financiranja in 
• bilanca stanja Sklada. 

Iz navedenih izkazov za leto 2001 je razvidno, da sta glavna prejemka načrtovana na osnovi 
prejetih vračil od danih posojil Sklada in transferni prihodki iz državnega proračuna 
(dokapitalizacija, sredstva kupnin in sredstva za pokrivanje stroškov). Na strani izdatkov so 
najpomembnejši izdatek Sklada dana dolgoročna posojila t.j. v osnovno dejavnost Sklada. 

Planirana bilančna vsota za leto 2001 se bo v primeijavi z oceno leta 2000 povečala za 12%. 

Kljub temu, da bo sredstva za delo Sklada v letu 2001 zagotavljal ustanovitelj, bodo finančni 
pogoji Skladovih posojil ostali taki, da bi realni prihodki omogočali pokrivanje stroškov 
sklada. 

V. ZAKLJUČKI 

V letu 2001 bo Sklad nadaljeval z izvajanjem projekta APAP z lastnimi sredstvi. Ker je bil v 
preteklosti ta projekt financiran tudi s kreditom Svetovne banke, bo to pomenilo ob enakem 
obsegu večje odlive lastnih sredstev. 

Poleg tega mednarodnega projekta bo v letu 2001 potekalo nadaljevanje projekta ECS s 
sredstvi Phare, Sklad pa bo nastopil tudi kot finančni posrednik pri razdelitvi sredstev GEF. O 
potrditvi projekta GEF za spodbujanje naložb v kotlovnice za daljinsko ogrevanje z uporabo 
lesne biomase bo odločala Vlada RS. 
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Sklad bo tako dodeljeval sredstva na osnovi razpisov, objavljenih v letu 2000 (18LI00A, 
20IN00A), hkrati pa bo dal na voljo za 2.000 mio SIT kreditov industriji in za 2.500 mio SIT 
lokalni infrastrukturi. 

V letu 2001 bo kljub tendenci zviševanja obrestnih mer Sklad ohranjal svoje ugodne finančne 
pogoje kreditiranja. Najnižja realna obrestna mera za kredite iz lastnih sredstev bo tako znašala 
1,8% in za kredite sofinancirane s sredstvi PHARE 1,5%. 

NALOŽBENA POLITIKA EKOLOŠKO RAZVOJNEGA SKLADA 

REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2001 

I. PRAVNA PODLAGA 

Na osnovi 57. člena Zakona o javnih skladih (Ur.list RS, št. 22/00) je Vlada Republike 
Slovenije na svoji 18. seji dne 28.9.2000 sprejela ustanovitveni akt Ekološko razvojnega sklada 
Republike Slovenije, javnega sklada (Ur.list RS, št. 96/00) - v nadaljnjem Ustanovitveni akt 
Sklada. 

S tem Ustanovitvenim aktom se je pravni prednik - Ekološko razvojni sklada Republike 
Slovenije, d.d., Ljubljana, preoblikoval v javni finančni sklad. V 50. in 51. členu 
Ustanovitvenega akta je določeno, da Sklad prične poslovati po določbah tega akta s 1.1.2001, 
do takrat pa velja Statut Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, d.d. (Ur. list RS, št. 
44/96 in 75/97) - v nadaljnjem Statut. 

Na podlagi tretje alinee prvega odstavka 26. člena Statuta Upravni odbor Sklada sprejme 
naložbeno politiko Sklada in jo predloži v soglasje Vladi RS. 

Naložbena politika je del poslovnega načrta Sklada, ki ga skladno s 30. členom 
Ustanovitvenega akta sprejme nadzorni svet Sklada in ga predloži v soglasje Vladi Republike 
Slovenije. V skladu s 54. členom Ustanovitvenega akta naloge nadzornega sveta do 
imenovanja članov nadzornega sveta opravljajo člani dosedanjega upravnega odbora Sklada. 

II. UVOD 

Zakon o varstvu okolja (Ur.list RS, št. 32/93 in 1/96) - v nadaljnjem Zakon - določa, da se 
Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije ustanovi kot finančna organizacija za kreditiranje 
naložb na področju varstva okolja s posojili z ugodno obrestno mero. Namen naložbene 
politike je določiti vrste in strukturo naložb vseh sredstev Sklada, ki bodo omogočile izvajanje 
nalog, določenih v Zakonu, in izpolnjevanje vseh obveznosti Sklada. 
Skladno s 87. členom citiranega Zakona se sredstva Sklada pridobivajo: 
• iz sredstev, pridobljenih po zakonu, ki ureja lastninsko preoblikovanje podjetij 
• iz sredstev, pridobljenih na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o urejanju 

naselij in drugih posegih v prostor 
• iz sredstev, pridobljenih s podeljevanjem koncesij za republiške javne službe na področju 

ravnanja z odpadki 
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• z dotacijami in darili domačih in tujih oseb ter tujih držav 
• s posojili domačih in tujih oseb ter tujih držav in mednarodnih finančnih ustanov na 

podlagi zakona 
• iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem in naložbami 
• na podlagi zakona o republiškem proračunu 
• na osnovi 108. člena Zakona - na Sklad so se prenesle odprte terjatve iz naslova posojil, 

danih za namene varstva okolja v okviru proračunskih sredstev Ministrstva za okolje in 
prostor 

II/l Osnove za izdelavo naložbene politike Sklada 

Osnove za izdelavo naložbene politike Sklada predstavljajo: 
• Zakon o varstvu okolja (ZVO) 
• Nacionalni program varstva okolja (NPVO) 
• Statut Sklada 
• Finančni načrt Sklada za leto 2001, 
• Pravilnik o postopkih in pogojih porabe sredstev Sklada (Ur. list RS št. 75/97). 

II/2.Poslanstvo in cilji 

Glavni cilj obstoja in poslovanja Sklada je, z ustreznimi finančnimi mehanizmi spodbuditi 
čimveč naložb, povezanih z varstvom okolja, v slovenskem prostoru in s tem prispevati k 
varovanju in ohranjanju okolja.. Ostali cilji, ki jih Sklad zasleduje pri svojem poslovanju z 
realizacijo naložbene politike, so izvedeni iz glavnega in sicer: 
• obvladovanje in omejevanje onesnaževanja voda, tal in zraka ter emisij hrupa in sevanj 
• spodbujanje smotrnega ravnanja z odpadki 
• zmanjševanje tveganj 
• ohranjanje in varstvo biotske raznovrstnosti in genskih virov 
• ohranjanje realne vrednosti kapitala 
• pokrivanje stroškov poslovanja z donosi iz naslova naložb 
• vključevanje v proces zniževanja realnih obrestnih mer z uresničevanjem sklepov 

Ministrstva za finance 
• vključevanje v projekte na področju varstva okolja, ki so posledica sodelovanja Slovenije z 

Evropsko unijo. 

III. NALOŽBE SKLADA 

Vse naložbe Sklada lahko razdelimo v dve skupini: 
• naložbe v osnovno dejavnost 
• naložbe izven osnovne dejavnosti 
Pri izvajanju svoje naložbene politike bo Sklad svoja sredstva prednostno namenjal za naložbe 
v osnovno dejavnost. 

III/l. Naložbe Sklada v osnovno dejavnost 

Po 9. člena Statuta Sklada je osnovna dejavnost Sklada kreditiranje naložb iz 88. člena Zakona. 
Zakon v svojem 88. členu opredeljuje, da se sredstva Sklada uporabljajo za kreditiranje naložb: 
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1. republiških javnih služb varstva okolja; 
2. obveznih lokalnih javnih služb varstva okolja; 
3. v naprave in tehnologije varstva okolja; 
4. v tehnologije in izdelke, neoporečne za okolje; 
5. pri izvedbi sanacijskih programov povzročiteljev obremenitev. 

Sredstva Sklada se lahko uporabljajo tudi za kreditiranje naložb Republike v zvezi z obveznim 
ukrepanjem in manjkajočih sredstev za izvedbo Nacionalnega programa varstva okolja ter za 
izdajanje garancij in zavarovanj za naložbe iz predhodnega odstavka. 

Z objavo Nacionalnega programa varstva okolja (Ur. 1. 83/99) so jasno določene prioritetna 
področja varstva okolja in tudi okvirno finančno ovrednotena vrednost naložb po posameznih 
področjih, ki jih morajo slovenski investitorji opraviti do leta 2003 oz. 2008. Ni pa še znana 
dinamika izvedbe investicij oz. porabe sredstev in potreb po kreditih Eko sklada, saj so mnogi 
investitorji šele v začetni fazi priprav na izvedbo. Naložbena politika Sklada za leto 2001 je 
tako izdelana na osnovi ocen Sklada, ki izhajajo iz dosedanjega dela Sklada in napovedi znanih 
investitorjev. 

RAZPISI SKLADA ZA LETO 2001 

Glede na razpoložljiva sredstva v letu 2001 in glede na oceno potreb bo Sklad v letu 2001 
objavil 3 razpise za dodeljevanje kreditov v skupnem znesku 5.000 mio SIT. 

A. RAZPIS SKLADA - LOKALNA INFRASTRUKTURA - 21LI01A 

V začetku leta 2001 načrtujemo nov razpis za kreditiranje naložb v lokalno infrastrukturo v 
višini 2.500 mio SIT. Najnižja realna obrestna mera za te kredite bo 1,8 %, odlog plačila 
glavnice pa bo največ 24 mesecev. Čipanje sredstev bo potekalo v letih 2001 in 2002. 

Glede na napovedi investitorjev iz preteklih let in velike zamike v realizaciji nekaterih večjih 
investicij predvidevamo, da bodo vsa razpisana sredstva porabljena in bo kmalu dosežena 
dinamika črpanj, ki jo predvideva nacionalni program varstva okolja (3.000 mio SIT letno). 

B. RAZPIS SKLADA - GOSPODARSKE DRUŽBE IN DRUGE PRAVNE OSEBE - 
22IN01A 

Nameni kreditiranih naložb se ne bodo bistveno razlikovali od tistih v predhodnem razpisu 
(20IN00A) in sicer: 

naprave in tehnologije varstva okolja 
- okolju prijaznejše tehnologije in izdelki 
- realizacija ekoloških sanacijskih programov. 

Razpis v znesku 2.000 mio SIT bo sklad objavil v začetku leta 2001 Sredstva bodo 
predvidoma porabljena v začetku leta 2003. Realna obrestna mera bo znašala 1,8%, odlog 
plačila glavnice pa bo največ 24 mesecev. 
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Za zagotovitev kontinuitete razpoložljivosti sredstev bo poskrbljeno tako, da bo z razpisom 
22IN01A predpisanih več rokov za odpiranje prispelih vlog, ki bodo razporejeni prek vsega 
leta 2001. 

C. RAZPIS SKLADA - ZMANJŠANJE ONESNAŽEVANJA ZRAKA - 23AP01A 

Konec februarja 2001 poteče rok za oddajo vlog na razpis 19AP00A. Zato načrtujemo v 
začetku marca nov razpis v višini 500 mio SIT, ki bo pod enakimi pogoji omogočal lastnikom 
in uporabnikom objektov na ozemlju Republike Slovenije zamenjavo ogrevalnih sistemov, ki 
uporabljajo kot vir energije okolju škodljiva goriva, z okolju prijaznejšimi. Razpis bo odprt do 
konca februarja 2002. 

Ker je bil kredit Svetovne banke v višini 30 mio DEM v letu 2000 počrpan, bo Sklad sredstva 
za financiranje zagotavljal iz zbranih vračil kreditov, ki so bili dodeljeni od leta 1996 do leta 
2000. 

D. DRUGI PROJEKTI 

Sklad je v letu 2000 začel delati na projektu financiranja okoljskih naložb s sredstvi GEF. Gre 
za projekt,usmeijen v spodbujanje naložb v kotlovnice za daljinsko ogrevanje z uporabo lesne 
biomase. Gre za 4 milijone USD nepovratnih sredstev, ki naj bi v obdobju treh let pomagala 
trem do petim investitorjem premostiti visoke investicijske stroške in povečati ekonomsko 
privlačnost njihovih naložb. 

Naložbe, ki jih spodbujata ta projekt, bodo imele veliko pozitivnih posledic za slovensko 
okolje, gospodarstvo in prebivalstvo. Poleg zmanjšanja onesnaževanja zraka z okolju in 
zdravju škodljivimi snovmi, kot so žveplov dioksid, dušikovi oksidi, ogljikov dioksid in trdni 
delci (saje), se bo v Sloveniji povečala stopnja samooskrbe s primarno energijo, kar pomeni 
nadomeščanje uvoženih goriv z domačimi viri energije. Soproizvodnja električne in toplotne 
energije pomeni bistveno večjo stopnjo izkoriščenosti primarne energije, torej manjše 
onesnaževanje okolja z odpadnimi plini, trdnimi odpadki in odpadno energijo. 

III/2. Naložbe Sklada izven osnovne dejavnosti 

Sklad ima dve vrsti naložb izven osnovne dejavnosti in sicer: 
• nenamenski kratkoročni tolarski depoziti pri bankah 
• naložbe v vrednostne papirje 

V letu 2001 bo Sklad pri oblikovanju svojih naložb izven osnovne dejavnosti svoje 
likvidnostne presežke najprej ponudil Ministrstvu za finance RS in preostanek nalagal v 
državne vrednostne papirje ter v banke. 
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EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

FINANČNI NAČRT SKLADA ZA LETO 2 0 01 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

- V TISOČIH S I T 

KONTO 
OCENA 
2000 

FINANČNI 
NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

1. SKUPAJ PRIHODKI 947.300 1.376.500 145,3 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 651.700 586.900 90,1 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 ... 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 651.700 586.900 90,1 
(710+711*712+713+714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OO PREMOŽENJA 651.700 586.900 90,1 
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 0 0 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij 0 0 ... 
7102 Prihodki od obresti 651.700 586.900 90,1 
7103 Prihodki od premoženja 0 0 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 
712 DENARNE KAZNI 0 0 
713 PRIHODKI OO PROOAJE BLAGA IN STORITEV 0 0 ... 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 0 0 ... 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 

73 PREJETE DONACUE 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHOOKI 295.600 789.600 267,1 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 295.600 789.600 267,1 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 295.600 789.600 267,1 
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovala 0 0 
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 320.995 409.342 127,5 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 307.995 399.342 129,7 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 89.413 140.794 157,5 
4000 Plače in dodatki 84.052 132.352 157,5 
4001 Regres za letni dopust 1.688 2.658 157,5 
4002 Povračila in nadomestila 2.114 3.329 157,5 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.559 2.455 157,5 
4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 ... 
4005 Plače za delo po pogodbi 0 0 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 0 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 13.514 21.279 157,5 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 7.326 11.536 157,5 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 5.707 8.986 157,5 
4012 Pnspevki za zaposlovanje 37 58 156,8 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 444 699 157,4 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 93.868 127.769 136,1 
4020 Pisarniški m splošni matenal in storitve 44.910 52.176 116,2 
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KONTO 
OCENA 
2000 

FINANČNI 
NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

4021 Posebni materiali in storitve 0 0 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 3.798 5.895 155,2 
4023 Prevozni stroški in storitve 0 0 
4024 Izdatki za sKj bena potovanja 5.856 9.089 155,2 
4025 Tekoče vzdrževanje 2.434 3.516 144,5 
4026 Najemnine in zakupnine 22.244 34.526 155,2 
4027 Kazni in odškodnine 0 0 ... 
4029 Drugi operativni odhodki 14.626 22.567 154,3 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 ... 

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 111.200 109.500 98,5 
4040 Plačila obresti mednarodnim finančnim institucijam 111.200 109.500 98,5 
4041 Plačila obresti tujim vladam 0 0 ... 
4042 Plačila obresti tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam 0 0 ... 
4043 Plačila obresti drugim tujim kreditodajalcem 0 0 

409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 0 0 

41 TEKOČI TRANSFERI 0 0 ... 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 13.000 10.000 76,9 
(420) 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 13.000 10.000 76,9 
4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 
4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 
4202 Nakup opreme 13.000 10.000 76,9 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 ... 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptac^e 0 0 ... 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 0 
4208 študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija 0 0 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 ... 

III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 
(PRIMANJKLJAJ) 626.305 967.158 ... 
d-".) 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

' - V TISOČIH S I T 

KONTO 
OCENA 
2000 

FINANČNI 
NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 3.108.500 3.773.800 121,4 
(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.692.500 3.486.800 129,5 
7500 Preieta vračila danih posojil od posameznikov 0 0 ... 
7 501 Preieta vračila danih posojfl od javnih podjetij 0 0 ... 
7502 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 679.300 300.000 44,2 
7503 Preieta vračila danih posojil od privatnih podjetij in zasebnikov 2.013.200 3.186.800 158,3 
7504 Preieta vračila danih posojil od drugih ravni države 0 0 
7505 Preieta vračila danih posojH iz tujine 0 0 
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KONTO 
OCENA 
2000 

FINANČNI 
NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

751 PROOAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... 

752 PREJETE KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 416.000 287.000 69,0 
7520 Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije 416.000 287.000 69,0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441) 4.588.900 4.730.000 103,1 

440 DANA POSOJILA 4.588.900 4.730.000 103,1 
4400 Dana posojila posameznikom 4.588.900 4.730.000 103,1 
4401 Dana posojHa javnim skladom 0 0 
4402 Dana posojila javnim podjetjem 0 0 
4403 Dana posojila finančnim institucijam 0 0 
4404 Dana posojila privatnim podjetjem 0 0 
4405 Dana posojHa drugim ravnem države 0 0 
4406 Dana posojila v tujino 0 0 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 ... 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA -1.480.400 -956.200 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV,-V.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

- V TISOČIH S I T 

KONTO 
OCENA 
2000 

FINANČNI 
NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

50 /III. ZADOLŽEVANJE (500+501} 700.000 250.000 35,7 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 700.000 250.000 35,7 
5010 Naieb Krediti pri mednarodnih finančnih institucijah 700.000 250.000 35,7 
5011 Najeti krediti pri tujih vladah 0 0 
5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah 0 0 
5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih 0 0 
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini 0 0 

55 IX. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 270.400 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 270.400 
5510 Odplačila dolga mednarodnim finančnim institucijam 0 270.400 
5511 Odplač.la dolga tujim vladam 0 0 
5512 Odplačila dolga tujim bankam in finančnim institucijam 0 0 
5513 Odplačila dolga drugim tujim kreditodajalcem 0 0 

-20.400 XI. NETO ZADOLŽEVANJE (VIII.-IX.| 700.000 
XII. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (Vll.-X.) -154.095 -9.442 
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SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 

MALEGA GOSPODARSTVA 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 

1. UVOD 
p 

t 
Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva ( v nadaljevanju: Sklad) je izdelal obvezna 
planska dokumenta za posredne proračunske uporabnike, Poslovni načrt in Finančni načrt za 
leto 2001 v mesecu novembru 2000. V skladu z Zakonom o javnih skladih in v skladu z Aktom 
o ustanovitvi sklada je oba akta sprejel Nadzorni svet Sklada dne 8. decembra 2000. 

V letu 2000 je Sklad prvikrat prešel na vodenje poslovnih knjig v skladu z novim Zakonom o 
računovodstvu (ki se uporablja za državne organe). Pred tem je uporabljal kontni okvir bank 
in hranilnic od leta 1992 do 31.12.1999. 

V plansko leto 2001 vstopa Sklad z novimi sistemskimi novostmi, povezanimi z 
usklajevanjem poslovanja z novim Zakonom o javnih skladih, ki se odražajo v Finančnem 
načrtu Sklada za leto 2001, predvsem v »Računu finančnih terjatev in naložb«. 

Zaradi navedenih sistemskih sprememb in prilagoditve poslovanja Sklada vsem zakonskim 
predpisom, sprejetih v letu 2000 v zvezi s prilagajanjem spremljanja in kontrole državnih 
pomoči EU so podatki Finančnega načrta za tri leta (1999, 2000 in 20001) popolnoma 
neprimerljivi. 

Sklad bo izvajal finančno-računovodsko funkcijo v letu 2001 prvikrat ločeno za »namensko 
premoženje« in za »sredstva za delo«, kar je ena izmed obveznosti novega zakona o javnih 
skladih. V ta namen je Sklad izvedel otvoritev, po registraciji v sodnem registru, dveh žiro 
računov pri APP in vzpostavil zagotavljanje obveznega ločenega vodenja obeh vrst sredstev. 

Namensko premoženje je premoženje, ki gaje ustanovitelj (Vlada RS) prenesel na Sklad za 
doseganje namena javnega sklada in znaša ob ustanovitvi (po revidiranem poročilu na dan 
31.12.1999) 6.511.194.900.-tolarjev. Sklad lahko upravlja in razpolaga z njim samo v skladu z 
namenom, zaradi katerega je bil ustanovljen. Sklad ne sme uporabiti namenskega premoženja 
za zagotavljanje sredstev za delo. 

Sredstva za delo (denarna sredstva za izplačilo plač zaposlenih ter drugih materialnih 
stroškov, povezanih z delom zaposlenih in izplačilo sejnin in drugih povračil članom 
nadzornega sveta, denarna sredstva za kritje stroškov pisarniškega materiala in drugega 
drobnega inventarja, oprema in poslovni prostori) bi se naj zagotavljala, od sprejema Proračuna 
RS za leto 2001 tekoče iz proračuna RS, razen opreme in poslovnih prostorov, s katerimi je 
Sklad razpolagal ob ustanovitvi. 

Od ustanovitve v letu 1992 prehaja Sklad v letu 2001 prvikrat na financiranje sredstev za 
delo iz Proračuna RS. Ker ob uveljavitvi zakona o javnih skladih v letu 2000 ni bilo v 
Proračunu RS potijenih sredstev za ta namen je bilo Skladu dovoljeno nadaljevanje 
financiranja sredstev za delo (samo financiranj a) do sprejema proračuna RS za leto 2001. 

Takšno, terminsko odprto dopolnilo je četrti, pomembni razlog, da je v Finančnem načrtu 
Sklada za leto 2001 vzpostavljena zakonska možnost financiranja sredstev za delo neposredno 
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iz Proračuna RS in/ali samofinanciranja iz obresti (pripadkov) od namenskih sredstev. V 
Skladu je ocenjeno, da bi bilo iz makroekonomskega vidika smiselno, da Sklad sam zagotavlja 
sredstva za delo (potrebna sprememba ZJS). 

2. POJASNILA K BILANCI PRIHODKOV IN ODHODKOV 

2. 1. PRIHODKI 

Skupni prihodki so v bilanci prihodkov in odhodkov planirani v 8% nižjem obsegu, kot znaša 
realizacija za leto 2000, tekoči prihodki pa znašajo le četrtino doseženih v letu 2000 (357 
milijonov v letu 2000 in 88 milijonov v letu 2001). Na takšno odstopanje vpliva začetek 
poslovanja Sklada v letu 2001 na osnovi novega Zakona o javnih skladih. Najvplivnejša 
sprememba nastaja pri obrestih od kratkoročnih namenskih depozitov pri bankah, ki znašajo v 
letu 2000 251 milijonov tolarjev, za leto 2001 le 45 milijonov tolaijev (izkazanih v okviru 
konta 7102, vključno z obrestmi od dolgoročnih depozitov). 

Razlika pomeni: 
• ukinitev samofinanciranja Sklada iz kratkoročnih obresti (t.i. »pripadki«) in prenos 

financiranja v državni proračun 
• posredno več dolgoročnih sredstev za pospeševanje razvoja malih in srednjih podjetij MSP 
• ukinitev namenskih kratkoročnih depozitov Sklada in s tem kratkoročnih kreditov bank 

MSP 
• obvezno izvajanje naložb prostega namenskega premoženja v skladu s 34., 35. in 36. 

členom ZJS 

Z izvajanjem predpisane strukture naložb planira Sklad v letu 2001 prihodke od obresti za 
depozite in vrednostne papirje v višini 88 milijonov tolaijev. Zaradi časovne neusklajenosti 
med prilivi in odlivi je planiran povprečni obseg prostih namenskih sredstev za leto 2001 v 
višini 1,2 milijarde tolaijev. Naložbe iz tega naslova bodo (ob upoštevanju minimalnih in 
maksimalnih zakonskih omejitev) v letu 2001 naslednje: 
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PLANIRANA STRUKTURA PROSTEGA NAMENSKEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2001 

zap.št. naložba znesek % 
1 vrednostni papirji in obveznice R Slovenije 111,982,500.00 9 
2 vrednostni papirji in obveznice Banke Slovenije 111,982,500.00 9 
3 vrednostni papirji in obveznice na organiziranem trgu - 0 
4 delnice (istega izdajatelja do 5%) na organiziranem trgu 136,867,500.00 11 
5 investicijski kuponi vzajemnih skladov oz. 

delnice investicijskih družb- nezajamčen donos 373,275,000.00 30 
6 investicijski kuponi vzajemnih skladov oz. 

delnice investicijskih družb- zajamčen donos - 0 
7 naložbe v depozite skupaj 472,815,000.00 38 

- najvišji depozit pri posamezni banki 62,212,500.00 5 
8 gotovina v blagajni in na ŽR 37,327,500.00 3 

SKUPAJ 1,244,250,000.00 

Opomba k Preglednici »Planirana struktura prostega namenskega premoženja«: 
Zaradi postopnega obvladovanja trga vrednostnih papirjev in neomejenega obsega naložb v 
vrednostne papirje RS ter Banke Slovenije bo Sklad v letu 2001 nalagal minimalna sredstva v 
vrednostne papirje, izkazane v tabeli pod zap. št. 4 in 5 ter ta sredstva namenil v naložbe pod 
zap. št. 1 in 2. 

V letu 2000 je Sklad dosegal prihodke za tekoče poslovanje (in vsa pretekla leta od začetka 
delovanja) pretežno s prihodki od obresti. ZJS ne dopušča več Skladu uporabljanja obresti, za 
financiranje tekočih odhodkov, ampak določa, da se sredstva za delo zagotavljajo v Proračunu 
RS (takšno določilo je bilo tudi v Zakonu o razvoju malega gospodarstva, sprejetim v letu 
1991). Ker med letom 2000, ko je bil sprejet in začel takoj veljati Akt o ustanovitvi Sklada ni 
bilo v proračunu RS za ta namen nikakršnih sredstev je bila sprejeta dopolnitev Akta o 
ustanovitvi z določilom, da lahko uporablja Sklad do sprejema proračuna namenska sredstva za 
tekoče financiranje, oziroma za pokrivanje sredstev za delo (konkretno: obresti od namenskih 
sredstev).Zaradi dopolnitve Akta o ustanovitvi in na osnovi ocene o roku sprejema Proračuna 
RS je za leto 2001 planirano delno financiranje iz obresti - 88 milijonov in pretežno iz 
Proračuna RS. 

Transferni prihodki - »7400-Prejeta sredstva iz proračuna« so planirani v višini 350 milijonov 
tolarjev. Od tega je planiranih 130 milijonov tolarjev za sredstva za delo (če bi bilo 
nakazovanje iz proračuna od 1.1.do 31.12.2001) in 220 milijonov za subvencije obrestnih mer 
MSP. V takšnem primeru Sklad ne bo porabil 88 milijonov tolarjev obresti za 
samofinanciranje, temveč bodo sredstva v celoti namenjena povečanju namenskih sredstev. 

2. ODHODKI 

Skupni odhodki so realizirani v letu 2000 v višini 212 milijonov tolarjev, za leto 2001 so 
planirani v višini 344 milijonov tolarjev. 

V strukturi skupnih odhodkov so v primerjanih letih evidentirane bistvene spremembe: 
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 (v milijonih)  
Konto Skupina odhodkov Ocena real. 2000 Struk.% Plan 2001 Struk.% 

40 Tekoči odhodki 1_02 48 H2 3_5_ 
4j Tekoči transferi 16 8 220 64_ 
42 Investicijski odhodki 93 44 U 1_ 

JI Skupaj odhodki 211 100 343 100 

Na strukturne spremembe imajo tekoči odhodki (sredstva za delo) zanemarljivi vpliv. Razlike 
nastajajo pri transfernih in investicijskih odhodkih. 

Med transfemimi odhodki je v letu 2000 le 16 milijonov tolarjev odhodkov za 
subvencioniranje obrestnih mer MSP, v letu 2001 so tovrstni odhodki planirani z 220 milijoni 
tolarjev. 

Investicijski odhodki so v letu 2000 realizirani z 93 milijoni tolarjev, kar je posledica preselitve 
sedeža Sklada iz Ljubljane v Maribor (ob sočasni prodaji poslovnih prostorov z opremo v 
Ljubljani se je izvajal nakup poslovnih prostorov z opremo v Mariboru). Za leto 2001 so 
investicijski odhodki planirani le v višini 11.250.000.- SIT. 

Posamezne nabave materialnih in nematerialnih investicij v letu 2001 so razvidne iz naslednje 
preglednice: 

PLANIRANI INVESTICIJSKI ODHODKI ZA LETO 2001 

zap.št. naziv količina znesek 
1 dogradnja računalniških programov 1 5,000,000.00 
2 server 1 2,000,000.00 

3 računalnik 2 800,000.00 
4 monitor za prenosni računalnik 1 100,000.00 
5 pisarniško pohištvo 1 3,000,000.00 

6 pisarniška oprema 1 200,000.00 
7 investicijsko vzdrževanje in obnova 1 150,000.00 

SKUPAJ 11,250,000.00 

Opomba: Zaradi ogrožanja delovnega procesa in s tem povezane preprečitve velike materialne 
škode bo Sklad nadaljeval z vlaganji v računalniško in programsko opremo na osnovi sklepa 
NS o potrditvi Finančnega načrta za leto 2001 v mesecu decembru 2000, ker so v letu 2000 
ostala neporabljena sredstva za investicijske odhodke. 

Tekoči odhodki so planirani z 10% povečanjem; v letu 2000 so bili realizirani s 102 milijoni 
tolarjev, za leto 2001 so planirani v višini 112 milijonov tolarjev. 

Pri planiranju sredstev za plače in druge osebne prejemke so v celoti upoštevana navodila za 
pripravo finančnih načrtov za leto 2001. Razlika nastaja iz naslednjih razlogov: 
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• v letu 2000 je izvajalo naloge povprečno 9 zaposlenih 
• za leto 2001 je planirano povprečno 11 zaposlenih 
• bistveno izboljšanje kvalifikacijske strukture. 

Nova sistemizacija in zasedba delovnih mest ter bistveno izboljšana kvalifikacijska struktura 
(razvidna iz poslovnega načrta za leto 2001) je ob prehodu v letu 2001 rezultat več letnega 
ugotavljanja, oziroma kritik o neobvladovanju kapitala Sklada (v letu 1994 je Sklad ostal brez 
kapitala, zaradi unovčevanja garancij in neodplačevanja kreditov, odobrenih v letih 1992 in 
1993. V letu 1996 je Vlada RS dokapitalizirala Sklad z 9 milijonov DEM za oblikovanje 
rizičnega sklada, v naslednjih letih do vključno leta 2000 je Sklad izvajal sanacijo in le eno - 
nerizično obliko nudenja ugodnih kreditov MSP preko bank, ki so prevzemale celotni riziko). 

Izvajanje planiranih aktivnosti v Poslovnem načrtu za leto 2001, ob sočasnem obvladovanju 
kreditnih tveganj in finančnih naložb v skladu z ZJS je možno samo s takšno (oziroma z 
najmanj takšno) kadrovsko zasedbo, s katero Sklad trenutno razpolaga. 

Pregled planiranih vrst stroškov dela je razviden iz naslednje preglednice: 

PLANIRANA SREDSTVA ZA STROŠKE DELA ZA LETO 2001 

zap.št. naziv znesek 
1 sredstva za osnovne plače zaposlenih 49,294,156.95 
2 sredstva za delovno dobo zaposlenih 3,184,929.46 
3 sredstva za dodatke zaposlenih 1,423,401.72 
4 sredstva za nadure zaposlenih - 
5 sredstva za delovno uspešnost zaposlenih 1,231,074.29 
6 skupna sredstva za plače 55,133,562.42 
7 sredstva za regres za letni dopust 1,366,224.00 
8 sredstva za povračila in nadomestila 2,091,219.30 
9 sredstva za druge izdatke zaposlenim 3,324,473.92 
10 sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 61,915,479.64 
11 sredstva za prispevke delodajalcev 8,766,236.52 
12 davek na izplačane plače 4,406,931.87 

13 sredstva za plačila po pogodbah o delu 100,000.00 
14 skupna sredstva za stroške dela 75,188,648.03 

3. POJASNILA K RAČUNU FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

Račun finančnih teijatev in naložb vsebuje za leto 2001 prestrukturirano poslovanje Sklada, ki 
ga narekuje novi zakon o javnih skladih in novi zakon o računovodstvu. Zakon o 
računovodstvu je bil uveljavljen 1.1.2000, ZJS se uveljavlja s 1.1.2001. Zaradi tega podatki za 
vsa tri leta niso primerljivi. 

Posebnosti v grupah kontov 75 in 44 za leto 2001 v Računu finančnih teijatev in naložb: 

• Konto 7503-Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij izkazuje vrednost 2,7 
milijarde tolatjev, od česar predstavljajo vračila kratkoročnih namenskih depozitov 2 
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milijardi tolarjev, dolgoročnih (revaloriziranih na dan 31.12.2000) pa 700 milijonov 
tolaijev. Ukinitev kratkoročnih namenskih depozitov pri bankah (kot podlaga za 
odobravanje kratkoročnih namenskih kreditov MSP) pomeni največjo vsebinsko 
spremembo v načrtovanju Sklada za leto 2001. 

• Konto 750-Prejeta vračila danih posojil. Na analitičnih kontih te skupine so vsa vračila 
izkazana na kontu 7503 »Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij«, čeprav se 
Sklad ukvaija z odobravanjem ugodnejših posojil MSP. S knjigovodskega vidika se vračila 
posojil izkazujejo, zaradi posrednega odobravanja ugodnejših posojil preko bank, ki 
prevzemajo na ta način ves riziko, kot vračila od finančnih institucij. 

• Vračila kratkoročnih namenskih depozitov se v letu 2001 izvedejo v celoti in dokončno, saj 
Sklad prehaja izključno na investicijske pomoči, oziroma na dolgoročna posojila 

V primeijavi s prvotno sprejetim Finančnim načrtom na NS Sklada je v priloženih bilancah 
izločenih 200 milijonov tolarjev, ki so predstavljali prodajo državnih vrednostnih papirjev 
(izkazani so bili na kontu 7507) 

Od sprejema Finančnega načrta na NS Sklada v mesecu decembru 2000 za leto 2001 je nastala 
v grupi kontov 75 bistvena sprememba, ki se nanaša na ugasnitev konta 7515 in izločitev 1 
milijarde tolarjev iz bilanc. 

Na kontu 7515 je bila planirana 1 milijarda tolarjev, kolikor bi znašala dokapitalizacija Sklada 
v letu 2001 neposredno iz proračuna RS na osnovi zadnjega usklajevanja s pristojnim 
ministrstvom. Ta sredstva so bila planirana v višjem obsegu kot v letu 2000, ker se na osnovi 
planov pridobljenih sredstev od kupnin po ZLPP le-ta v letu 2001 znižujejo na minimum, 
oziroma znašajo samo 142,5 milijonov tolaijev (na osnovi zakona je Sklad upravičen do 9,5% 
kupnin). V prvih letih obstoja je Sklad pridobival iz naslova kupnin približno 1,5 milijarde 
tolarjev za dokapitalizacijo. 

Planirana sredstva za dokapitalizacijo Sklada v letu 2001 neposredno iz Proračuna RS se ne 
izkazujejo v priloženih bilancah. Morebitno nakazilo bo predstavljalo v Skladu neposredno 
povečanje namenskega premoženja. 

Posebnosti v grupi kontov 44 »Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev«: 

• V tabeli so izkazana (v okviru konta 4403 in 4420) dolgoročna posredna posojila, preko 
bank v višini ene polovice sredstev Sklada (banke prispevajo drugo polovico), to je 
2.250.000.000.- tolarjev za izvedbo aktivnosti št. 1 iz Poslovnega načrta SMG za leto 2001. 

• Neposredna posojila (konto 4404) so planirana v višini 100.000.000.- tolarjev za izvedbo 
aktivnosti rizične skupine mladih podjetnikov št. 2 iz Poslovnega načrta. Na isti konto je 
prenesenih tudi 50 milijonov tolarjev, ki so bili prvotno izkazani na kontu 4408-Plačila 
unovčenih jamstev 

• Izvajanje naložbene politike v skladu z ZJS in v skladu s planom naložb Sklada za leto 
2001 (Preglednica v okviru poglavja 2.1. Prihodki tega finančnega načrta) se ne odraža na 
odraža na priloženih bilancah, ampak (spremembe in dopolnitve enotnega kontnega načrta 
v letu 2001) neposredno na kontih sklada namenskega premoženja. 
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SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

I. SKUPAJ PRIHODKI 479.808 441.240 92,0 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 357.200 88.440 24,8 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 357.200 88.440 24,8 
(710+711+712+713*714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHOOKI OD PREMOŽENJA 347.393 88.440 25,5 
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 0 0 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij 0 0 ... 
7102 Prihodki od obresti 347.133 88.260 25,4 
7103 Prihodki od premoženja 260 180 69,2 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 
712 DENARNE KAZNI 0 0 
713 PRIHODKI OO PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 0 ... 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 9.807 0 ... 
7140 Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 
7141 Drugi nedavčni pnhodki 9.807 0 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 72.608 2.800 ... 
(720+721 *722) 

720 PRIHODKI OO PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 72.608 2.800 
7200 Pnhodki od prodaje zgradb in prostorov 68.173 0 ... 
7201 Pnhodki od prodaje prevoznih sredstev 261 800 
7202 Prihodki od prodaje opreme 4.174 2.000 ... 
7203 Pnhooki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0 0 ... 

721 PRIHODKI OO PRODAJE ZALOG 0 0 
722 PRIHODKI OD PROOAJE ZEMUlŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 0 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 50.000 350.000 700,0 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ 0RUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 50.000 350.000 700,0 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 50.000 350.000 700,0 
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 211.965 343.595 162,1 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 102.420 112.345 109,7 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 50.021 61.915 123,8 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

4000 Plače in dodatki 42.404 55.134 130,0 
4001 Regres za letni dopust 1.030 1.366 132,6 
4002 Povračila in nadomestila 2.625 2.091 79,7 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 0 ... 
4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 ... 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 ... 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 3.962 3.324 83,9 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 6.755 8.766 129,8 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.760 4.879 129,8 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 2.927 3.799 129,8 
4012 Prispevki za zaposlovanje 25 33 132,0 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 43 55 127.9 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 45.644 41.664 91,3 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.179 16.380 107,9 
4021 Posebni materiali in storitve 91 115 126,4 
4022 Energ^a. voda, komunalne storitve in komunikacije 2.194 2.550 116,2 
4023 Prevozni stroški in storitve 2.527 1.460 57,8 
4024 Izdatki za slu bena potovanja 653 750 114,9 
4025 Tekoče vzdrževanje 766 802 104,7 
4026 Najemnine in zakupnine 5.644 100 ... 
4027 Kazni in odškodnine 0 0 ... 
4028 Davek na izplačane plače 2.989 0 ... 
4029 Drugi operativni odhodki 15.601 19.507 125,0 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 ... 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 ... 

409 REZERVE 0 0 ... 

41 TEKOČITRANSFERI 16.242 220.000 1354,5 
(410+411+412+413+414) 

410 SUBVENCIJE 16.242 220.000 1354,5 
4100 Subvencije javnim podjetjem 0 0 
4101 Subvencije finančnim institucijam 0 0 
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 16.242 220.000 1354,5 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 0 0 ... 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 0 0 ... 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 0 0 ... 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 93.303 11.250 12,1 
(420) 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 93.303 11.250 12,1 
4200 Nakup zgradb in prostorov 81.590 0 
4201 Nakup prevoznih sredstev 3.810 0 
4202 Nakup opreme 7.903 11.100 140,5 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 
4205 investicijsko vzdrževanje in obnove 0 150 
4206 Nakup zemljiSč in naravnih bogastev 0 0 
4207 Nakup nematenalnega premoženja 0 0 
4208 študije o izvedljivosti proiektov in projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inžemnng 0 0 ... 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 267.843 97.645 
(I- II ) 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
20 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 2.161.983 2.864.076 132,5 
(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.161.983 2.721.576 125,9 
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 1.394 21.576 
7501 Prejeta vračila danih posojil od javnii skladov 0 0 
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij 0 0 ... 
7503 Prejeta vračila danih posoja od finančnih institucij 2.127.224 2.700.000 126,9 
7504 Prejeta vračila danih posoja od privatnih podjetij in zasebnikov 33.365 0 ... 
7505 Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni države (občine) 0 0 ... 
7506 Prejeta vračila danih posojil iz tujine 0 0 ... 
7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu 0 0 ... 

751 PROOAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 142.500 
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 0 142.500 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 3.199.892 2.400.000 75,0 

440 DANA POSOJILA 3.199.892 2.257.500 70,5 
4400 Dana posojila posameznikom 0 0 
4401 Dana posojila javnim skladom 0 0 
4402 Dana posojila javnim podjetjem 0 0 
4403 Dana posojila finančnim institucijam 3.185.443 2.107.500 66,2 
4404 Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom 14.449 150.000 1038,1 
4405 Dana posojila drugim ravnem države (občinam) 0 0 
4406 Dana posojila v tujino 0 0 
4407 Dana posojila državnemu proračunu 0 0 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 142.500 
4420 Dana posojila iz sredstev kupnin 0 142.500 
4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 0 0 
4422 Povečanje kapitalskih deležev države iz sredstev kupnin 0 0 

0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA -1.037.909 464.076 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV,-V.) 
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C. RAČUN FINANCIRANJA 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

20 0 0 
FINANČNI 

NAČRT 
2 0 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 

501 zadolževanje v tujini 0 0 

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 ... 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (Vll.-Vlll.l 0 0 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+V1I.- II.- V. -VIII.) -770.066 561.721 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VJII.-X. = -III.) -267.843 -97.645 
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VII. 

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA REGIONALNI RAZVOJ IN 

OHRANJANJE POSELJENOSTI 

SLOVENSKEGA PODEŽELJA 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 

t 
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SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ 

IN OHRANJANJE POSELJENOSTI SLOVENSKEGA PODEŽELJA 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 

Javni sklad RS za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja načrtuje 
svoje prihodke in odhodke v skladu z zakonom o javnih skladih. Za leto 2001 so prihodki in 
odhodki načrtovani v skladu z zakonom o računovodstvu z uporabo predpisov, ki urejajo 
izkazovanje rezultatov drugih uporabnikov. Do leta 2000 je javni sklad izkazoval rezultate v 
skladu s svojo registracijo kot družba z omejeno odgovornostjo, zato so podatki o poslovanju v 
letih 1999 in 2000 prilagojeni novi metodologiji. 

V letu 2001 vodi javni sklad v skladu z zakonodajo ločene evidence o poslovanju z namenskim 
premoženjem in sredstva za delo javnega sklada. V priloženi tabeli so vsebovani podatki obeh 
računov. 

L BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

1. PRIHODKI SKLADA 

Prihodki javnega sklada so načrtovani v skupni višini 5.120.205.000 SIT. Prihodki so 
sestavljeni iz: 

• prihodkov od obresti v višini 714.705.000 SIT, ki jih bo sklad prejel iz naslova 
dolgoročnih posojil in nakupljenih vrednostnih papiijev, za odobrena posojila v skladu 
z razpisi v preteklih letih in iz uporabe prostih sredstev. 

• prihodkov od zaračunanih provizij za izdana jamstva in stroškov sklepanja pogodb 
za odobrena posojila, v skladu s posojihiimi pogodbami in drugih lastnih prihodkov 
javnega skada v višini 7.500.000 SIT 

• prihodkov iz prejetih sredstev iz državnega proračuna iz naslova dokapitalizacije 
sklada iz naslova kupnin v višini 300.000.000 SIT. 

• prihodkov od drugih uporabnikov proračunskih sredstev. Predvideno sodelovanje 
javnega sklada pri posredovanju sredstev drugih proračunskih uporabnikov bo v letu 
2001 potekalo v skupni višini 4.398.000.000 SIT in sicer z: 
Ministrstvom za gospodarstvo - področje regionalnega razvoja v višini 3.498.000.000 
SIT 

- Ministrstvom za kmetijstvo v višini 700.000.000 SIT in 
- Ministrstvom za okolje in prostor v višini 200.000.000 SIT. 

2. ODHODKI SKLADA 

Odhodki javnega sklada so v letu 2001 predvideni v skupni višini 4.565.931.000 SIT. V skladu 
z določili ustanovitvenega akta se iz prihodkov iz namenskega premoženja pokrivajo odhodki, 
ki so povezani z njegovim upravljanjem in v letu 2001 tudi odhodki, ki so namenjna 
sredstvom za delo javnega sklada. Odhodki vsebujejo: 

• odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 106.449.000 SIT 
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• odhodke za blago in storitve v višini 156.862.000 SIT, ki vsebujejo poleg odhodkov za 
blago in storitve izhajajoč iz dela javnega sklada tudi bančne stroške, stroške posredovanja 
sredstev, borznih storitev, storitev KDD-ja in nastale tečajne razlike, kot tudi stroške, 
povezane z zavarovanjem namenskega premoženja. 

• odhodke za plačila obresti za najete kredite v tujini v višini 34.620.000 SIT za kredite 
pri Razvojni banki Sveta Evrope 

• odhodke v višini 50.000.000 SIT za oblikovanje rezervacij za kreditna tveganja v 
odvisnosti od ocenjene bonitete terjatev iz naslova danih posojil in garancij 

• investicijske odhodke javnega sklada v višini 20.000.000 SIT za nakup osnovnih 
sredstev 

• odhodke za dodeljena sredstva upravičencem iz naslova posredovanja sredstev drugih 
uporabnikov proračuna. V letu 2001 bodo razdeljena sredstva upravičencem v obliki 
nepovratnih sredstev v višini 4.198.000.000. 

II. IZKAZ RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

V izkazu računa finančnih teijatev in naložb je izkazana dejavnost sklada iz naslova danih 
posojil in povečanja kapitalskih deležev v skladu s sprejeto naložbeno politiko javnega sklada 
v letu 2001. 

Prejemki v računu finančnih teijatev in naložb so predvideni v skupni višini 1.719.010.000 SIT 
iz naslednjih naslovov: 

• prihodki iz naslova prejetih vračil danih posojil iz odobrenih posojil na osnovi razpisov 
javnega sklada v preteklih letih in od naložb prostih sredstev namenskega premoženja so 
načrtovani v skupni višini 1.419.010.000 SIT. 

• Prihodki iz proračuna Republike Slovenije iz naslova kupnin v višini 300.000.000 SIT 

Izdatki v računu finančnih teijatev in naložb za dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 
so predvideni v skupni višini 2.205.000.000 SIT. 

Vsebujejo znesek danih posojil in povečanja kapitalskih deležev, ki bodo upravičencem 
dodeljena na osnovi razpisov javnega sklada v letu 2001. 

III. IZKAZ RAČUNA FINANCIRANJA 

Javni sklad za leto 2001 načrtuje zadolžitev pri Razvojni banki Sveta Evrope v višini 2,0 mio 
ECU. Prihodki iz naslova najetega kredita v tujini v tolarski protivrednosti 428.000.000 SIT so 
namenjeni za financiranje razvoja v Posočju. 

Bilanca prihodkov in odhodkov skupaj z izkazom računa finančnih teijatev in naložb in 
izkazom računa financiranja izkazuje povečanje sredstev namenskega premoženja javnega 
sklada v letu 2001 v višini 496.284.000 SIT. 
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SKLAD ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE POSELJENOSTI 

SLOVENSKEGA PODEŽELJA 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

- V TISOČIH S IT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
ocena 

FINANČNI 
NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

1. SKUPAJ PRIHODKI 4.747.423 5.120.205 107,9 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 747.979 882.205 117,9 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 ... 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 747.979 882.205 117,9 
(710+711+712+713+714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OO PREMOŽENJA 504.180 714.705 141,8 
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 0 0 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij 0 0 ... 
7102 Prihodki od obresti 504.180 714.705 141,8 
7103 Prihodki od premoženja 0 0 ... 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 ... 
712 DENARNE KAZNI 0 0 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 5.879 7.500 127,6 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 5.879 7.500 127,6 

714 DRUGI NEDAVCNI PRIHODKI 237.920 160.000 67,2 
7140 Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 0 0 
7141 Drugi nedavčni prihodki 237.920 160.000 67,2 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 ... 

73 PREJETE DONACIJE 0 0 ... 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 3.999.444 4.238.000 106,0 

740 TRANSFERNI PRIHODKI 12 DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 3.999.444 4.238.000 106,0 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 3.999.444 4.238.000 106,0 
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 4.458.906 4.565.931 102,4 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 587.025 347.931 59,3 
(400+401+402+403+404+409) 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO . 
REALIZACIJA 

2000 
ocena 

FINANČNI 
NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 43.762 78.323 179,0 
4000 Plače in dodatki 38.503 64.250 166,9 
4001 Regres za letni dopust 862 1.480 171,7 
4002 Povračila in nadomestila 2.212 5.335 241,2 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 423 3.688 871,9 
4004 Sredstva za nadurno delo 679 1.000 147,3 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.083 2.570 237,3 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 6.297 10.940 173,7 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 3.507 6.091 173,7 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 2.519 4.376 173,7 
4012 Prispevki za zaposlovanje 23 41 178,3 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 248 432 174,2 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 505.014 224.048 44,4 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 136.181 112.813 82,8 
4021 Posebni materiali in storitve 8.669 11.000 126,9 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.002 3.500 116,6 
4023 Prevozni stroški in storitve 49 100 204,1 
4024 Izdatki za slu bena potovanja 2.339 3.500 149,6 
4025 Tekoče vzdrževanje 821 1.000 121,8 
4026 Najemnine in zakupnine 612 1.000 163,4 
4027 Kazni in odškodnine 0 0 
4028 Davek na izplačane plače 3.631 6.186 170,4 
4029 Drugi operativni odhodki 349.710 84.949 24,3 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 31.952 34.620 108,4 
4040 Plačila obresti mednarodnim finančnim institucijam 0 0 
4041 Plačila obresti tujim vladam 0 0 
4042 Plačila obresti tujim poslovnim bankam in finančnim institucijam 31.952 34.620 108,4 
4043 Plačila obresti drugim tujim kreditodajalcem 0 0 
4044 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na tujih trgih 0 0 

409 REZERVE 0 0 

41 TEKOČI TRANSFERI 2 0 
(410+411+412+413+414) 

410 SUBVENCIJE 0 0 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 2 0 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 0 0 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 0 0 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.357 20.000 239,3 
(420) 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 8.357 20,000 239,3 
4200 Nakup zgradb in prostorov 0 12.000 
4201 Nakup prevoznih sredstev 4.404 
4202 Nakup opreme 3.953 8.000 202,4 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 
42041 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

200 0 
ocena 

FINANČNI 
NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 0 
4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nadzor in investicijsl 0 0 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.863.522 4.198.000 108,7 
(430) 

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 3.863.522 4.198.000 108,7 
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države (občinam) 2.169.766 1.000.000 46,1 
4301 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 0 0 
4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 0 0 
4303 Investicijski transferi javnim podjetjem 0 0 
4304 Kapitalski transferi finančnim institucijam 0 0 
4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom 599.063 2.498.000 417,0 
4306 Investicijski transferi posameznikom 1.094.693 700.000 63,9 
4307 Investicijski transferi javnim zavodom in javnim gospodarskim službam 0 0 ... 
4308 Investicijski transferi v tujino 0 0 ... 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 288.517 554.274 ... 

(!•- H.) 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

20 0 0 
FINANČNI 

NAČRT 
2 0 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2000/1999 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 1.215.629 1.719.010 141,4 

(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 637.353 1.419.010 222,6 
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 326.353 438.251 134,3 
7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 0 0 
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij 0 0 ... 
7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 0 624.700 
7504 Prejeta vračila danih posojil od pnvatmh podjetij in zasebnikov 276.000 326.059 118,1 
7505 Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni države (občine) 35.000 30.000 85,7 
7506 Prejeta vračila danih posojil iz tujine 0 0 ... 
7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu 0 0 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 573.276 300.000 51,9 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
ocena 

FINANČNI 
NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 578.276 300.000 51,9 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 1.807.534 2.205.000 122,0 

440 DANA POSOJILA 1.703.306 1.865.000 109,5 
4400 Dana posojila posameznikom 1.198.497 710.000 59,2 
4401 Oana posojila javnim skladom 0 0 ... 
4402 Dana posojila javnim podjetjem 0 0 ... 
4403 Dana posojila finančnim institucijam 0 0 ... 
4404 Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom 504.809 1.155.000 228,8 
4405 Dana posojila drugim ravnem države (občinam) 0 0 ... 
4406 Dana posojila v tujino 0 0 ... 
4407 Dana posojila državnemu proračunu 0 0 ... 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 104.228 340.000 326,2 
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih 104.228 340.000 326,2 
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0 0 ... 
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0 0 M« 
4413 Skupna vlaganja (joint ventures) 0 0 ... 
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino 0 0 ... 
4415 Povečanje drugih finančnih naložb 0 0 ... 

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 ... 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIh 0 0 ... 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA -591.905 -485.990 ... 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV,-V.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2000/1999 

50 /II. ZADOLŽEVANJE (500+501) 193.105 428.000 221,6 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 ... 

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 193.105 428.000 221,6 
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah 0 0 
5011 Najeti krediti pri tujih vladah 0 0 
5012 Najeti krediti pri .ujih poslovnih bankah in finančnih institucijah 193.105 428.000 221,6 
5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih 0 0 
5014 Sredstva, pndobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini ^ 0 0 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
ocena 

FINANČNI 
NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

55 VI ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 ... 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 ... 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 193.105 428.000 

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VII.- II.- V. -VIII.) 

s 

-110.283 496.284 

XI. NETO FINANCIRANJE fVI.+VII.-VIII.-X. = -III.]) -288.517 -554.274 
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STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 

L IZHODIŠČA ZA PLANIRANJE SREDSTEV IN NALOŽB SKLADA 

Izhodišča za planiranje so: 
- stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91-1, 19/91-1 popr., 9/94 - odločba US, 21/94, 

23/96, 24/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 1/00 in 1/00 - odločba US), 
- nacionalni stanovanjski program (Ur.l. RS 43/00) 
- zakon o računovodstvu in na njegovi podlagi izdani predpisi, 
- zakon o javnih financah (Ur.l. RS 79/99), 
- zakon o javnih skladih (Ur.l. RS 22/00) 
- akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (96/00), 
- globalna kvantitativnega izhodišča Ministrstva za finance za pripravo predloga proračuna 

Republike Slovenije ter globalnih bilanc javnega financiranja in finančnih načrtov 
proračunskih uporabnikov za leti 2001 in 2002. 

Stanovanjski zakon v 80. členu določa, da se sredstva Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije oblikujejo: 

- iz republiškega proračuna; 
- iz dela sredstev, ustvaijenih s prodajo družbenih stanovanj, iz sredstev ustvaijenih s 

prodajo stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti RS, razen od stanovanj in stanovanjskih 
hiš, namenjenih za delavce in funkcionarje republiških državnih organov; 

- z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb; 
- iz sredstev, ustvaijenih z izdajo lastnih vrednostnih papiijev; 
- iz prihodkov, ustvaijenih z lastnim poslovanjem. 

Skladno z 81. členom stanovanjskega zakona Stanovanjski sklad Republike Slovenije iz 
zbranih sredstev: 

- daje pomoči pri odplačevanju posojil; 
- daje posojila z ugodno obrestno mero; 
- zagotavlja manjkajoča sredstva za izvedbo nacionalnega stanovanjskega programa. 

Akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada opredeljuje: 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije je javni finančni in nepremičninski sklad, ustanovljen 
za nedoločen čas (2. člen). 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije kot osrednja državna institucija za financiranje 
stanovanjske oskrbe financira nacionalni stanovanjski program oziroma spodbuja stanovanjsko 
gradnjo, prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš (7. člen). 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije opravlja dejavnost tako, da predvsem (8. člen): 
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- daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim in pravnim osebam za 
pridobivanje neprofitnih najemnih, socialnih in lastnih stanovanj in stanovanjskih hiš z 
nakupom, gradnjo in prenovo, 

- investira v gradnjo stanovanj in stavbna zemljišča, 
posluje z nepremičninami, 

- skrbi za premiranje v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme v skladu z 
zakonom o nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, 
opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega 
programa. 

Vrednost namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije znaša 
43.365,043.264,28 tolarjev1 (11. člen). 

Namensko premoženje so sredstva pravnega prednika v naslednjih oblikah (12. člen): 
- terjatve iz dolgoročnih stanovanjskih posojil fizičnim in pravnim osebam; 

terjatve iz poslovanja z nepremičninami; 
terjatve do bank za dane kratkoročne depozite in 
vrednostni papirji; 

- denar na žiro računu in v blagajni; 
- nepremičnine. 

Sredstva za delo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije so ob ustanovitvi v obliki 
opredmetenih dolgoročnih in neopredmetenih osnovnih sredstev za poslovne namene (oprema 
in poslovni prostori). Njihova vrednost je 1.203,250.552,40 tolarjev2 (3. člen). 

Sredstva za delo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije se zagotavljajo (14. člen): 
- v državnem proračunu; 
- iz presežkov prihodkov nad odhodki; 

iz prihodkov od dejavnosti, ki se ne nanaša na namensko premoženje; 
- iz prihodkov v postopkih odločanja o posamičnih zadevah, ki niso prihodek proračuna; 
- drugih prihodkov, ki jih določi ustanovitelj. 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije se pri načrtovanju svojega poslovanja opira na 
nacionalni stanovanjski program in strategijo razvoja in parametre, ki izhajajo iz poslovanja v 
preteklih letih. 

V skladu s 77. členom stanovanjskega zakona nacionalni stanovanjski program opredeljuje 
elemente celovitega razvoja na stanovanjskem področju, določa pa predvsem: 
- javni interes na področju načrtovanja stanovanjske gradnje, prenove in poselitve 

slovenskega prostora; 
- obseg in dinamiko graditve stanovanj in stanovanjskih hiš; 

način zagotavljanja pestrosti stanovanjske ponudbe; 
kriterije za delež oziroma razmerje med profitnim in neprofitnim stanovanjskim 
sektorjem, lastnimi stanovanji občanov in socialnimi korektivi; 

- kriterije za določanje obsega reševanja stanovanjskih vprašanj z različnimi oblikami 
spodbud in pomoči po posameznih skupinah koristnikov sredstev; 

1 Stanje po revidiranem zaključnem računu za leto 1999 
2 Stanje po revidiranem zaključnem računu za leto 1999 
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- izhodišča smotrnosti in kvalitete stanovanjske gradnje oziroma pozidave, kot osnovo za 
racionalizacijo graditve; 

- pogoje spodbujanja in pridobivanja stanovanj na demografsko ogroženih območjih; 
- usmeritve stanovanjske poselitve prostora v skladu z regionalnim razvojem in varstvom 

okolja; 
- obseg sredstev za razreševanje stanovanjskih vprašanj mladih, družin z več otroki, 

mladih družin in invalidov v neprofitnem stanovanjskem sektorju in kriterije za 
razporejanje teh sredstev občinam; 

- način spodbujanja investicij v prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš. 

Kot določa 78. člen, so ukrepi za realizacijo nacionalnega stanovanjskega programa predvsem: 
- spodbujanje graditve najemnih in lastnih stanovanj različnih kategorij s spodbudo vseh 

oblik organiziranja občanov za dosego tega cilja; 
- usmetjanje socialne politike na stanovanjskem področju v selektivno zajemanje 

določenih skupin prebivalstva, ki si ne morejo sami razrešiti stanovanjskega vprašanja; 
- sofinanciranje posebnih bivalnih potreb telesno in duševno prizadetih občanov; 
- spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja, poselitvene in demografske politike z 

dodatnim financiranjem gradnje stanovanj za potrebe demografsko ogroženih območij; 
- izboljšanje materialnih možnosti upravljanja s stanovanji in stanovanjskimi hišami. 

79. člen pa določa za financiranje nacionalnega stanovanjskega programa oziroma spodbujanje 
stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš ustanovitev 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

Nacionalni stanovanjski program na podlagi navedenih členov stanovanjskega zakona 
opredeljuje najpomembnejše smeri razvoja stanovanjske oskrbe, ki izražajo javni interes na 
stanovanjskem področju, to pa je vsakemu državljanu Republike Slovenije ob njegovem 
lastnem prizadevanju omogočiti pridobitev primernega stanovanja za njegove potrebe in za 
življenje njegove družine. Nacionalni stanovanjski program nadalje določa vse z zakonom 
določene in druge pomembne vsebine in značilnosti stanovanjske politike za obdobje od leta 
2000 do 2009, v sklepih in priporočilih na koncu programa pa določa tudi neposredne naloge 
njegovih glavnih izvajalcev. 

Za uresničevanje nacionalnega stanovanjskega progama bo Republika Slovenija iz 
vsakoletnega državnega proračuna zagotavljala sredstva za neposredne in za posredne prenose 
v stanovanjsko oskrbo. Neposredni prenosi obsegajo sredstva za dokapitalizacijo 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, ki bo omogočala njegovo kreditiranje pridobivanja 
neprofitnih, socialnih in lastnih stanovanj, posredni prenosi pa sredstva za premiranje hranilnih 
vlog v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme ter sredstva za subvencioniranje 
najemnin socialno ogroženim državljanom in njihovim družinam. 

Za letne dokapitalizacije Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ter za subvencioniranje 
oziroma premiranje stanovanjskega varčevanja pa bodo potrebna sredstva, prikazana v 
preglednici št. 4 (v nadaljevanju: neposredni prenosi iz proračuna Republike Slovenije za 
uresničevanje NSP). 

Preglednica št. 4: neposredni prenosi iz proračuna Republike Slovenije za uresničevanje NSP 
(po ciljih, stalne cene I.-XII. 1998, v mio tolarjev): 
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Stanovanjski sklad RS Nacionalna stanovanjska 
varčevalna shema 

Leto Posojila 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

2007 

2008 

2009 

11.391 

12.680 

12.956 

14.568 

16.271 

18.402 

21.202 

23.741 

25.750 

27.829 

Dokapitalizacija. 
iz proračuna RS 

1.560 

1.560 

1.560 

2.500 

3.500 

3.800 

5.000 

6.000 

6.000 

6.000 

Posojila 

0 

0 

0 

0 

38.400 

38.400 

38.400 

38.400 

38.400 

38.400 

Premije 

566 

1.132 

1.698 

2.264 

2.830 

2.830 

2.830 

2.830 

2.830 

2.830 

Vse planirane naloge bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije izvajal z do 15 zaposlenimi 
delavci in zunanjimi sodelavci. 

II. PLANIRANI VIRI IN PORABA SREDSTEV ZA LETO 2001 

Vsi viri in poraba so planirani v vrednostih po tekočih cenah. Za izračun revaloriziranih 
izkazov je uporabljena inflacijska stopnja 7,8 % za leto 2001. 

A. VIRI 

Predvideni viri za pokrivanje potreb in realizacijo naložbene politike so sledeči: 

1. Proračun 
Dokapitalizacija v letu 2000 ni bila izvedena, zato so sredstva prenesena v leto 2001. V 
tem letu je tako predvideno, da bo Sklad pridobil iz proračuna 3.679,4 mio SIT za 
povečanje namenskega premoženja oziroma kreditiranje stanovanjske preskrbe. Iz 
proračuna se bodo zagotavljala tudi potrebna sredstva za delo v višini 801,3 mio SIT v 
letu 2001. 
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2. Vračila danih posojil 
Izračunana so na podlagi podatkov o odobrenih in koriščenih posojilih ter predvidenih 
posojil iz novih razpisov. Pri dolgoročnih posojilih so upoštevana vračila posojil, 
odobrena po vseh ostalih razpisih. Plan tudi razmejuje vračila realnih obresti od vračil 
revalorizirane glavnice. 

Vsa vračila z obrestmi se namenijo za kreditiranje fizičnih oseb in neprofitnih 
stanovanjskih organizacij. 

Skupni pričakovani priliv iz vračil v letu 2001 je iz vseh dolgoročnih stanovanjskih 
posojil 6.031 mio SIT, vključujoč tudi vračila posojil za nakup obveznic 
Stanovanjskega sklada RS in za lastna stanovanja. 

3. Kupnine in zamudne obresti 
Gre za 20% kupnin, ki jih zavezanci po stanovanjskem zakonu tekoče odvajajo 
Stanovanjskemu skladu RS. Za določanje njihove višine nam je služil izračun 
fakturirane realizacije, pripravljen na podlagi evidence pogodb in iz njih izvirajočih 
obveznosti zavezancev in izkušenj iz izterjave v preteklih letih. Ker se po Zakonu o 
računovodstvu spremljajo le prejete kupnine in obresti, so predvideni zneski ocenjeni 
na 1,3 milijarde SIT v letu. V teh zneskih so zajete tudi vse kupnine za lastna 
stanovanja in obroki, ki se jih po novem zakonu o računovodstvu drugače obravnava. 

4. Prihodki od obresti 
a) Realne obresti za vsa dolgoročna posojila so za leto 2001 ocenjena na 762,5 mio 

SIT. Višina realnih obresti za plasmaje je izračunana na osnovi stanja kratkoročnih 
plasmajev ob upoštevanju limitirane obrestne mere. Planiramo prihodek v višini 6,5 
mio SIT v letu 2001. Padec obresti nastopa zaradi znižanja obrestnih mer za posojila, 
ki jih Stanovanjski sklad odobrava fizičnim osebam in neprofitnim stanovanjskim 
organizacijam, in so 1,75%. 

b) Revalorizacijske obresti za vsa dolgoročna in kratkoročna posojila so planirane v 
višini 4417,7 mio SIT za leto 2001. 

5. Kratkoročni depoziti in vrednostni papirji 
Stanje kratkoročnih depozitov in vrednostnih papirjev (iz sredstev črnograditeljev) bo 
koncem leta 2001 upoštevaje revalorizacijo,654,1 mio SIT, kar bo likvidnostno 
zadoščalo za pokrivanje obveznosti do črnograditeljev. 

6. Izdaja lastnih vrednostnih papirjev 
Izdaja lastnih vrednostnih papirjev je bila sicer predvidena v letu 2000, vendar je zaradi 
limitirane zadolžitve posrednih uporabnikov državnega proračuna, ni bilo mogoče 
izvesti. Tako je emisija predvidena v letu 2001, s prenesenimi sredstvi za povečanje 
namenskega premoženja iz leta 2000 v leto 2001, pa bo vsaj deloma pokrila izpad 
kreditiranja v letu 2000 in dosegla kumulativni nivo, predviden v nacionalnem 
stanovanjskem programu. 
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B. PORABA 

Finančni načrt in naložbena politika Stanovanjskega sklada RS za leto 2000 sta izdelana na 
osnovi predhodno navedenih izhodišč. 

1. Stanovanjska posojila 
Načrt za leto 2001 vključuje znesek posojil fizičnim osebam v višini 9,2 mrd SIT. Za 
kreditiranje NSO organizacij je predviden znesek 2 mrd SIT letno. 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije si bo v planiranih letih prizadeval pridobiti 
ugodne tuje vire za kreditiranje izgradnje socialnih stanovanj v občinah. 

2. Investicije iz namenskega premoženja 
Skladno z zakonom o popotresni obnovi objektov in spodbujanju razvoja v Posočju je 
Stanovanjski sklad Republike Slovenije tudi investitor varovanih stanovanj, za kar bo 
koristil tudi posojilo Sklada za socialni razvoj pri Svetu Evrope. Skupna vrednost 
investicije je 555,8 mio SIT (brez stroškov zemljišča). 

Za zmanjšanje posledic povečanega povpraševanja po stanovanjih ob izteku varčevanja 
v nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije 
pričel z nakupi zemljišč, njihovim opremljanjem in pripravami za gradnjo, za kar je v 
letu 2001 namenjeno 2 mrd SIT. 

3. Lastni vrednostni papirji 
Finančni načrt predvideva v letu 2001 letno izplačilo dveh anuitet obveznic 
Stanovanjskega sklada RS, izdanih leta 1995 in enega kupona v letu 1998 izdanih 
obveznic. V letu 2001 je predvideno odplačilo dolga po izdanih obveznicah v višini 
270,4 mio SIT. 

4 Obveznosti do črnograditeljev 
V letu 2001 ni predvidenega znižanja obveznosti do črnograditeljev. 

5. Vzpodbujanje varčevanja 
V letu 1999 se je Stanovanjski sklad Republike Slovenije vključil v stanovanjsko 
varčevalno shemo z razpisom premij varčevalcem za dolgoročno varčevanje v bankah. 
Koncem leta 2000 je bil izveden novi razpis varčevalnih pogodb. 

Sredstva za premije bodo zagotovljena v proračunu za leto 2001, v višini 980 mio SIT, 
ob ponovnem razpisu varčevanja tudi v letu 2001, pa v letu 2002 v višini 1.386 mio 
SIT. 

6. Stroški poslovanja 
Stroški poslovanja vključujejo stroške opravljanja redne dejavnosti, ki se z večanjem 
števila kreditnih partij in odplačnikov kot tudi izteijave, zlasti sodne, se planirajo v letu 
2001 v višini 801,3 mio SIT. Povečanje stroškov je izkazano v večji meri tudi zaradi 
prevzema upravljanja z lastnimi stanovanji in izteijave obveznosti po stanovanjskem 
zakonu, zlasti fizičnih oseb. 

Amortizacija je ocenjena na podlagi vrednosti osnovnih sredstev in novih nabav v letu 
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2001 v višini 22 mio SIT za nabavo potrebne računalniške opreme. Planirana je v višin 
78,6 mio SIT v letu 2001. 

III. PLANIRANI IZKAZ USPEHA, BILANCA STANJA IN DENARNI TOK 

Planiranje izkazov uspeha, stanja in finančnega roka temelji na navedenih izhodiščih. 

Na osnovi teh podatkov se oceni možnost odobravanja novih posojil z upoštevanjem dinamike 
odobravanja, njihovih vračil v tekočem letu in obrestnih mer. Planiranje se opravi z iteracijami, 
saj vsaka sprememba (odstopanje od prvotnih izhodišč) povzroči verižno spremembo, posebej 
vpliva na višino vračil, obresti, s tem pa tudi na bilanco uspeha. 

Iz teh podatkov se izdela projekcija izkazov uspeha. Vse projekcije in ocena so v nadaljevanju. 

V odhodkih od obresti so upoštevani tudi odhodki za revalorizacijo obveznosti in kapitala. 

Plan izkaza uspeha je izdelan na osnovi ocene višine bilančne vsote, kije plasirana na način, da 
rezultira realne donose oziroma obresti. Obresti, tako revalorizacijske kot realne, so izračunane 
za vsako vrsto plasmaja posebej - posebej za dolgoročne in kratkoročne. Poleg tega so 
izračunane tudi obresti za izdane vrednostne papirje in revalorizacijski odhodki, ki jih je 
potrebno pokriti z revalorizacijskimi prihodki. Revalorizacijska podbilanca je v nadaljevanju. 
Stanovanjski sklad RS oblikuje prihodke tudi iz nadomestil za uzurpacijo in degradacijo 
prostora in drugih prihodkov (zamudnih obresti iz kupnin), kar smo navedli v prejšnjih točkah. 

Med odhodki planiramo stroške za delovanje Stanovanjskega sklada RS v planiranih višinah in 
amortizacije opredmetenih osnovnih sredstev. 

Bilanca stanja izhaja iz začetnih stanj, predvidenih sprememb v višini posameznih pozicij 
tekom leta, revalorizacije in poslovnega rezultata. 

Zaradi spremembe načina spremljanja poslovanja v letu 2000, so vse kategorije planirane v 
višinah, ki naj bi izhajale iz denarnega toka. 

Po preoblikovanju Stanovanjskega sklada v javni sklad in z uveljavitvijo zakona o javnih 
skladih, se sredstva za pokrivanje stroškov poslovanja Sklada zagotovi v proračunu. 

Poleg teh se v proračunu zagotavlja tudi sredstva za povečanje namenskega premoženja, kar je 
bilo v preteklih letih obravnavano kot »dokapitalizacija«. 

Za te namene je predvideno, da bo v letu 2001 skupaj s prenosom planirane dokapitalizacije za 
leto 2000, zagotovljeno 3.679,4 mio SIT. 

Poleg teh sredstev so planirani tudi zneski za zagotavljanje premij v višini 980 mio SIT v letu 
2001. 
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STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 01 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

1. SKUPAJ PRIHODKI 2.222.982 6.151.100 276,7 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 1.275.600 769.000 60,3 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 ... 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 1.275.600 769.000 60,3 
(710+711*712*713*714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHOOKI OD PREMOŽENJA 1.275.600 769.000 60,3 
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 0 0 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij 0 0 ... 
7102 Prihodki od obresti 1.275/600 769.000 60,3 
7103 Prihodki od premoženja 0 0 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 
712 DENARNE KAZNI 0 0 
713 PRIHOOKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 0 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 0 0 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 247.382 0 
(720*721+722) 

720 PRIHOOKI OD PROOAJE OSNOVNIH SREDSTEV 247.382 0 
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 247.382 0 
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0 0 
7202 Prihodki od prodaje opreme 0 0 
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0 0 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 0 0 

73 PREJETE DONACUE 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 700.000 5.382.100 768,9 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 700.000 5.382.100 768,9 
7400 Prejeta sredstva Iz državnega proračuna 700.000 5.382.100 768,9 
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 1.607.200 4.256.300 264,8 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 809.400 1.029.300 127,2 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 65.155 71.263 109,4 
4000 Plače in dodatki 59.339 64.313 108,4 
4001 Regres za letni dopust 1.757 1.864 106,1 
4002 Povračila m nadomestila 2.756 3.661 132,8 
4003 Sredstva za delovno uspeSnost 1.303 1.425 109,4 
4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodb« 0 0 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 0 
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- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 9.545 10.437 109,3 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.313 5.809 109,3 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 3.818 4.175 109,3 
4012 Prispevki za zaposlovanje 33 36 109,2 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 382 418 109,4 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 546.100 641.000 117,4 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 438.500 525.100 119,7 
4021 Posebni materiali in storitve 0 0 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 29.000 31.200 107,6 
4023 Prevozni stroški in storitve 0 0 
4024 Izdatki za ski bena potovanja 1.500 1.600 106,7 
4026 Tekoče vzdrževanje 70.200 75.700 107,8 
4026 Najemnine in zakupnine 2.600 2.800 107,7 
4027 Kazni in odškodnine 0 0 
4028 Davek na izplačane plače 4.300 4.600 107,0 
4029 Drugi operativni odhodki 0 0 Mi 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 188.600 306.600 162,6 
4030 Plačila obresti od kreditov Banki Slovenije 0 0 
4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 0 0 
4032 Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam 0 0 
4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0 0 
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 188.600 306.600 162,6 

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 

41 TEKOČI TRANSFERI 594.000 980.000 165,0 
(410+411+412+413+414) 

410 SUBVENCIJE 0 0 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 594.000 980.000 165,0 
4110 Transferi nezaposlenim 0 0 
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 0 0 
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 0 0 
4113 Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja 0 0 
4114 Pokojnine 0 0 
4115 Nadomestila plač 0 0 
4116 Boleznine 0 0 
4117 štipendije 0 0 
4119 Drugi transfen posameznikom 594.000 980.000 165,0 

412 TRANSFERJ NEPROF1TNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 0 0 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 0 0 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 203.800 2.247.000 1102,6 

420 NAKUP IN GRAONJA OSNOVNIH SREDSTEV 203.800 2.247.000 1102,6 
4200 Nakup zgradb in prostorov 203.800 247.000 121,2 
4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 
4202 Nakup opreme 0 0 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 2.000.000 
4207 Nakup nematerialnega premoženj 0 0 
4208 študije o izvedljivosti projektov «i projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 615.782 1.894.800 
d-H.) 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 8.494.200 7.331.000 86,3 
(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 7.290.400 6.031.000 82,7 
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 6.009.000 6.031.000 100,4 
7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 0 0 
7502 Prejeta vračSa danih posojil od javnih podjetij 0 0 
7503 Prejeta vračia danih posoji od finančnft institucij 1.281.400 0 
7504 Prejeta vračfa danih posojil od privatnih podjetij in zasebnikov 0 0 
7505 Prejeta vračila danih posoji od drugih ravni države (občine) 0 0 
7506 Prejeta vračia danih posojil iz tujine 0 0 
7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu 0 0 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... 

752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 1.203.800 1.300.000 108,0 
7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 1.203.800 1.300.000 108,0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 8.888.600 11.200.000 126,0 

440 DANA POSOJILA 8.888.600 11.200.000 126,0 
4400 Dana posojila posameznikom 7.838.100 9.200.000 117,4 
4401 Dana posojila javnim skladom 0 0 ... 
4402 Dana posojila javnim podjetjem 0 0 
4403 Dana posojila finančnim institucijam 0 0 
4404 Dana posojila privatnim podjetjem in zasebntkom 1.050.500 2.000.000 190,4 
4405 Dana posojila drugim ravnem države (občinam) 0 0 ... 
4406 Dana posojHa v tujino 0 0 
4407 Dana posojila državnemu proračunu 0 0 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA -394.400 -3.869.000 ... 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV,-V.) 
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C. RAČUN FINANCIRANJA 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 2.225.000 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 2.000.000 
5000 Najeti krediti pri Banki Slovenije 0 0 
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0 
5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 0 0 
5003 najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 0 
5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domačem trgu 0 2.000.000 

501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 225.000 
5010 Najeti krediti pri mednarodnih finančnih institucijah 0 225.000 
5011 Najeti krediti pri tujih vladah 0 0 
5012 Najeti krediti pri tujih poslovnih bankah in finančnih institucijah 0 0 
5013 Najeti krediti pri drugih tujih kreditodajalcih 0 0 
5014 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev v tujini 0 0 

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (550+551) 216.900 270.400 124,7 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 216.900 270.400 124,7 
5500 Odplačila kreditov Banki Slovenije 0 0 
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 0 0 ... 
5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 0 0 
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0 0 
5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 216.900 270.400 124,7 

551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (Vll.-Vlll.) -216.900 1.954.600 
X. POVEČANJE(ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VII,- II,-V. -VIII.) 4.482 -19.600 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X. = -III.) ■615.782 -1.894.800 
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SKLAD ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TRIGLAVSKEGA 

NARODNEGA PARKA 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 

Sklad za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka se po zakonu o javnih skladih ni 
mogel preoblikovati. Za uskladitev njegove organizacije v skladu s predpisi je potrebno 
spremeniti zakon, na podlagi katerega je ustanovljen. Postopek za spremembo zakona že teče. 

Sklad je v letu 2000 vodil svoje poslovanje v skladu s svojim programom. Poslovati je namreč 
začel konec leta 1999, tako da leto 2000 predstavlja prvo leto njegovega poslovanja. 

Realizacija prihodkov Sklada v letu 2000 je temeljila na dveh virih in sicer na prihodkih od 
pridobljenih nepremičnin (najemnin) in dotacije iz proračuna. Drugih virov prihodkov Sklad ni 
imel. 

Stroški njegovega dela predstavljajo izdatke za ureditev dokumentacije sklada, cenitve 
nepremičnin in deležev v družbah, ter stroškov plač in dela, ki je bilo opravljeno v preteklosti. 
Na ta način je vzpostavil razmerje za njegovo delo, predvsem pa reševal številne probleme, ki 
so povezani tako z nepremičninami kot deleži v družbah. V principu gre za premoženje, ki je 
statusno neurejeno, neurejena so dosedanja razmeija pri upravljanju oz. najemnih odnosih, 
kakor tudi glede vzdrževanja teh nepremičnin. V letu 2000 smo tako pripravili oceno stanja teh 
nepremičnin in način rešitve ter nadaljnjih postopkov za ureditev razmer v zvezi s tem. Na 
navedenem področju zato posebej nismo vlagali sredstev niti uspeli vzpostaviti tekoče 
poslovanje in plačevanje najemnin na vseh nepremičninah. Smo pa izvedli postopke cenitev in 
vrednotenja prevzetega premoženja, tako da bi to vplivalo na prihodke v tem letu, kar tudi 
načrtujemo, zato je razlika na prihodkovni strani med obema letoma tolikšna. 

V letu 2001 načrtujemo - podobno kot je bila realizacija v letu 2000 - finančne vire iz naslova 
gospodarjenja z nepremičninami in v tem letu tudi prvič del prihodka iz naslova donacij oz. 
propagandne dejavnosti Sklada. V letu 2001 naj bi še pridobili sredstva iz proračuna v enaki 
višini kot v letu 2000, v naslednjih letih pa tega sofinanciranja ne načrtujemo, ampak 
predvidevamo, da bo v celoti iz dejavnosti gospodarjenja z nepremičninami. V naslednjih nekaj 
letih še ni pričakovati dividend od kapitalskih deležev v družbah. Namreč te družbe poslujejo z 
visoko izgubo, hkrati pa sanacijski programi predvidevajo sanacijo poslovanja na daljše 
obdobje ob predvidenem iskanju dodatnih sredstev bodisi kot dokapitalizacijo, bodisi v obliki 
ugodnejših dolgoročnih kreditov. Tem razmeram je prilagojeno načrtovanje ustreznih 
prihodkov in iz teh virov prihodkov ne predvidevamo. 

Na strani odhodkov bo najpomembnejši strošek, ki bo financiran po tem načrtu izdatek za delo 
uprave in zunanjih sodelavcev Sklada. V skladu s poslovnim načrtom bo uprava Sklada delala 
in pripravila: 

- razvojne programe za posamezna območja, 
investicijski program za turistični center Pokljuka, 

- ureditveni načrt za območje Savica v Bohinju , 
informiral in obveščal delničarje ter vodil korespondenco z delničarji Sklada , 

- poročila in analize o svojem poslovanju, 
- reorganizacija Sklada in prilagoditev organizacije dela po novih predpisih ter izdaje 

delnic, 
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- pogoje za gospodarjenje z nepremičninami, ki so v njegovi lasti, 
- kriteriji in navodila za delo predstavnikov Sklada v organih drugih družb. 

Pri teh nalogah bo posebej zahtevna vzpostavitev informacijskega sistema za delničarje Sklada. 

Poleg navedenih nalog Sklad načrtuje tudi nabavo opreme za delo, ki jo sestavljajo: 

- računalnik s tiskalnikom, 
- kopirni stroj, 
- priključek na internet omrežje. 

Z upoštevanjem navedenih nalog bo realizacija finančnega načrta pomenila ne le delo Sklada, 
ampak tudi vpliv na hitrejše razvojno prilagajanje določenih dejavnosti v območju 
Triglavskega narodnega parka. 
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SKLAD ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

I. SKUPAJ PRIHODKI 11.010 22.200 201,6 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 6.447 15.100 234,2 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 6.447 15.100 234,2 
(710+711+712+713+714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 5.562 14.800 266,1 
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 0 0 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij 0 0 
7102 Prihodki od obresti 46 300 652,2 
7103 Prihodki od premoženja 5.516 14.500 262,9 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 
712 DENARNE KAZNI 0 0 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 0 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 885 300 33,9 
7140 Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 0 0 ... 
7141 Drugi nedavčni prihodki 1.439 300 20,8 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 2.700 
(730+731) 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0 ' 2.700 
7300 Prejete donadje iz domačih virov za tekočo porabo 0 0 
7301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije 0 2.700 

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.000 4.400 110,0 

740 TRANSFERNI PRIHOOKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 4.000 4.400 110,0 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 4.000 4.200 105,0 
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 200 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0 0 

• 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

II. SKUPAJ ODHODKI 10.993 21.200 192,8 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 10.868 16.610 152,8 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 6.810 9.130 134,1 
4000 Plače in dodatki 2.858 6.000 209,9 
4001 Regres za letni dopušt 172 330 191,9 
4002 Povračila in nadomestila 796 400 50,3 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 400 
4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 ... 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 2.984 1.000 33,5 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 0 1.000 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 564 4.380 776,6 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.800 ... 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 1.000 ... 
4012 Prispevki za zaposlovanje ... 280 
4013 Prispevki za porodniško varstvo ... 300 ... 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 2.194 3.100 141,3 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.167 400 ... 
4021 Posebni materiali in storitve 0 300 ... 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 0 500 
4023 Prevozni stroški in storitve 0 1.000 ... 
4024 Izdatki za slu bena potovanja 0 500 
4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 
4026 Najemnine in zakupnine 0 400 
4027 Kazni in odškodnine 0 0 
4028 Davek na izplačane plače 0 0 
4029 Drugi operativni odhodki (takse) 27 0 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 

409 REZERVE 1.300 0 
4090 Splošna proračunska rezervacija 0 0 
4091 Proračunska rezerva 0 0 
4092 Druge rezerve 1.300 0 
4098 Rezervacije za kreditna tveganja v javnih skladih 0 0 

41 TEKOČI TRANSFERI 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 125 5.590 
(420) 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 125 5.590 
4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 
4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 
4202 Nakup opreme 125 1.300 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 3.600 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 
4207 Nakup nematenalnega premoženja 0 0 
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- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nadzor in in\ 0 690 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 17 1.000 
(I.-H.) 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2000/1999 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... 
(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 ... 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 ... 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALS <IH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0 352.121 ... 

440 DANA POSOJILA 0 0 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 352.121 ... 
4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih 0 273.000 
4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 0 0 ... 
4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 0 73.121 ... 
4413 Skupna vlaganja (joint ventures) 0 6.000 
4414 Povečanje kapitalskih deležev v tujino 0 0 
4415 Povečanje drugih finančnih naložb 0 0 

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 ... 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 -352.121 ... 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV,-V.) 
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C. RAČUN FINANCIRANJA 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2000/1999 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 ... 

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 ... 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 ... 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 0 

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VII.- II.-V. -VIII.) 17 -351.121 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X. = -III.) -17 -1.000 ... 
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X. 

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LJUBITELJSKE KULTURNE 

DEJAVNOSTI 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 
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SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 

PROGRAM DELA 

V letu 2001 bo Sklad RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti nadaljeval z utrjevanjem svoje 
vloge v slovenskem kulturnem prostoru kot nosilec ali soorganizator vseh vidnejših 
ljubiteljskih kulturnih dogodkov in hkrati pomemben posrednik kulturnih programov poklicnih 
kulturnih ustanov. Sklad s 57 izpostavami po vsej Sloveniji predstavlja dobro organizirano 
prireditveno, kulturno izobraževalno in posredniško mrežo, ki že prerašča omejitev na 
ljubiteljsko delovanje in pomeni enega najpomembnejših generatorjev kulturnega življenja v 
državi, deloma pa sega tudi v zamejstvo in mednarodni prostor. 

Sklad bo tudi v letu 2001 deloval na naslednjih temeljnih področjih: 

- preko javnega razpisa bo dodeljeval sredstva organizatorjem ljubiteljskih kulturnih 
projektov, 

- prav tako preko javnega razpisa bo dodeljeval sredstva za opremo in obnovo prostorov, 
ki so namenjeni ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, 

- organiziral ali soorganiziral bo ljubiteljske kulturne prireditve, izobraževalne in vzgojne 
oblike, izdajal publikacije in nudil strokovno in organizacijsko pomoč kulturnim 
društvom in njihovim zvezam, 

- opravljal kulturno posredniške in druge kulturno organizacijske naloge za lokalne 
skupnosti. 

Posebno pozornost bo sklad namenil prireditvam in izobraževanju na medobmočni ravni, kjer 
kakovost programov preseže lokalni nivo. S piramidalnim sistemom selekcije bo dvignil raven 
ljubiteljskih dosežkov in vsem kulturnim skupinam po Sloveniji ponudil primerljive pogoje za 
udejstvovanje zunaj ožjega okolja. 

Leta 2001 pa bo tudi tretjič podelil najvišja priznanja za delovanje na ljubiteljskem kulturnem 
področju. 

V letu 2001 bo sklad sofinanciral naslednje vrste programov: 

I. Državni program 

- priprava in izvedba tekmovanj, festivalov in srečanj ljubiteljskih kulturnih skupin, ki jih 
organizira ali soorganizira sklad na državni ali mednarodni ravni. Sodelujejo lahko 
posamezniki in skupine, ki so bile na podlagi strokovnih kriterijev, selekcije in 
vsedržavnega oziroma mednarodnega razpisa izbrani za udeležbo. 

- priprava in izvedba izobraževalnih oblik, ki jih organizira ali soorganizira sklad na državni 
ali mednarodni ravni. 
založniški program za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 

Državni program izvaja strokovna služba upravnega odbora sklada v sodelovanju s 
strokovnimi službami izpostav in drugih organizacij. 
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II. Medobmočni program 

- priprava in izvedba medobmočnih preglednih srečanj skupin in posameznikov, ki so bili na 
podlagi strokovne selekcije izbrani na območnih srečanjih oziroma na drug ustrezen način, 
priprava in izvedba medobmočnih izobraževalnih oblik 
izdajanje publikacij, ki so neposredno povezane z delovanjem ljubiteljskih kulturnih 
skupin, literarnih zbornikov ali literarnih glasil. 

Medobmočni program izvajajo strokovne službe območnih izpostav sklada na podlagi ustrezno 
potrjenega letnega programa dela 

III. Območni program 

- priprava in izvedba območnih preglednih srečanj, ki omogočajo primerjavo in strokovno 
vrednotenje predstavljenih programskih in izvajalskih dosežkov na področju glasbene, 
gledališke in lutkovne, folklorne, filmske, plesne, likovne, literarne in multimedialne 
dejavnosti, 

- priprava in izvedba kulturnega izobraževanja na območni ravni za posamezna področja 
dejavnosti, 
priprava in izvedba inovativnih, ustvarjalnih in kakovostnih projektov na področju 
glasbene, gledališke in lutkovne, folklorne, filmske, plesne, likovne, literarne in 
multimedialne dejavnosti, z jasnim konceptom, ki imajo izrazit razvojni in promocijski 
pomen za ljubiteljske kulturne dejavnosti ter hkrati v smislu kvalitete ali drugačnosti 
bogatijo produkcijo in širijo izrazne možnosti na posameznih področjih dejavnosti, 
udeležbo izbranih skupin in posameznikov s posameznega območja na medobmočnih 
revijah ali preglednih srečanjih za posamezna področja dejavnosti, 
udeležbo izbranih skupin in posameznikov na državnih revijah, festivalih in srečanjih, 
udeležbo izbranih članov in vodij skupin s posameznega območja na medobmočnih 
izobraževalnih oblikah, 
udeležbo izbranih članov in vodij skupin s posameznega območja na državnih 
izobraževalnih oblikah. 

Območne programe izvajajo strokovne službe območnih izpostav na podlagi ustrezno 
potrjenega programa dela. 

IV. Samostojni projekti 

Sklad bo sofinanciral pripravo in izvedbo kakovostnih samostojnih projektov na področju 
glasbene, gledališke in lutkovne, folklorne, filmske, plesne, likovne, literarne in multimedialne 
dejavnosti, ki delujejo z jasnim konceptom in imajo izrazit razvojni in promocijski pomen za 
ljubiteljsko dejavnost- na svojem področju. Prednost bodo imeli inovativni, ustvarjalni in 
kakovostni projekti, ki v smislu kvalitete ali drugačnosti izstopajo iz ustaljenih okvirov 
amaterske prakse, bogatijo produkcijo in širijo izrazne možnosti. 

V tem okviru bo sklad sofinanciral tudi programe slovenskih organizacij v zamejstvu in tujini 
ter programe priseljenskih društev in njihovih zvez v Sloveniji. 
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Pri mednarodnem sodelovanju bodo imeli prednostno pravico do sofinanciranja najbolj 
kakovostni izvajalci, pri čemer se bo upoštevala tudi smotrnost izvedbe projekta in strokovna 
raven prireditve ali tekmovanja, kjer naj bodo ljubiteljski dosežki predstavljeni. 

O sofinanciranju programov mednarodnega sodelovanja presoja sklad na podlagi priznanj za 
najboljše programske in izvajalske dosežke, ki so jih skupine in posamezniki v preteklih dveh 
letih prejeli na državnih ali mednarodnih prireditvah, preglednih srečanjih ali tekmovanjih. 

V tem sklopu bo sklad sofinanciral tudi posredniške in druge kulturne programe, ki niso s 
področja ljubiteljstva in jih območne izpostave izvajajo na podlagi posebnih pogodb z 
lokalnimi skupnostmi. 

V. Investicije 

Sklad bo na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi 
(Ur.l. RS 24/98) - "Zakon o kulturnem tolarju" - podpiral investicije v opremo in prostore 
ljubiteljskih kulturnih društev in skupin, mladinskih kulturnih centrov in zamejskih organizacij. 

POJASNILA K POSAMEZNIM POSTAVKAM FINANČNEGA NAČRTA 

L PRIHODKI 

Prihodki so načrtovani v skladu z Makrofiskalnim scenarijem in izhodišči za pripravo 
predloga proračuna RS. 

Porast sredstev iz državnega proračuna (2001/2000) je načrtovan v višini indeksa 111, medtem 
ko so prihodki od prodaje blaga in storitev ocenjeni v višini indeksa 117. Načrtujemo tudi 
prihodke iz proračunov lokalnih skupnosti v višini indeksa 139. 

II. ODHODKI 

Plače in drugi izdatki zaposlenim 
Povečanje zneskov za plače in druge izdatke zaposlenim v primeijavi z letom 2000 je planirano 
z indeksom 110,9. Število zaposlenih se v letu 2001 ne bo povečalo. 

Izdatki za blago in storitve 
V tem poglavju so zajeta sredstva za izvajanje t.i. lastnega programa sklada , ki se deli na 
državni program (30 prireditev, 50 izobraževalnih programov, založništvo) in program 57 
izpostav (900 prireditev, 250 izobraževalnih programov). Sredstva so planirana z indeksom 
110. 

Podrobneje bo program sklada v prihodnjih dveh letih obsegal naslednje : 

Glasba: 
Izvedeni bodo seminarji za vokalno in instrumentalno glasbeno področje, Zborovsko 
tekmovanje Naša pesem Maribor, Tabor slovenskih pevskih zborov Šentvid pri Stični ter 
Srečanja oktetov 
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in malih pevskih skupin, srečanje tamburaških skupin in orkestrov, tekmovanje pihalnih 
orkestrov in tekmovanje slovenskih citraijev. 

Na gledališkem področju bo izvedena poletna gledališka šola, otroški gledališki tabor, 
gledališki in lutkovni seminarji, gledališki in lutkovni festivali v okviru Linhartovih srečanj. 

Na folklornem področju bodo izvedeni seminarji za vodje folklornih skupin, otroški folklorni 
tabor, srečanje otroških folklornih skupin, srečanje odraslih folklornih skupin. 

Na filmskem področju bo izveden filmski in video seminar-laboratorij,, scenaristična 
delavnica, seminar za filmsko montažo, festival novih in mladih avtorjev, srečanje najmlajših 
filmskih in video ustvarjalcev Slovenije. 

Na plesnem področju bodo izvedene poletna, jesenska, zimska in spomladanska plesna šola, 
plesna miniatura Opus 1, srečanja plesnih skupin Sredi prostora in Migam. 

Na likovnem področju bo izvedena poletna likovna šola, likovne delavnice, kiparska 
delavnica, fotografska delavnica, tečaji risanja in slikanja, keramična delavnica, kiparska 
delavnica in kiparska razstava. 

Na literarnem področju bo izvedena poletna literarna šola, likovna kolonija, literarne 
delavnice, delovna srečanja, Srečanje mladih pesnikov in pisateljev Slovenije in Srečanje 
literatov drugih narodov in narodnosti. 

Na področju mednarodnega sodelovanja bodo najboljši dosežki v posameznih zvrsteh 
(glasba, gledališče, folklora, film, ples, likovna) predstavljeni na mednarodnih festivalih in 
tekmovanjih v tujini. 

Na področju založništva bomo izdajali revije Izbrana dela slovenskih skladateljev, Mentor in 
Naši zbori ter druge publikacije za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. 
Nadzorni svet bo zasedal predvidoma 3 krat letno, izvedeni bodo štirje posveti vodij izpostav 
in predsednikov svetov območnih izpostav. 

Tekoči transferi 

Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

Gre za sredstva, kijih sklad na podlagi javnega razpisa razdeli kulturnim društvom in njihovim 
zvezam za programe nacionalnega pomena. Relativno visok indeks je predvsem posledica 
povečanja namenskih prihodkov iz proračunov lokalnih skupnosti za programe na njihovem 
območju. 

Tekoči transferi v tujino 

Gre za sredstva, namenjena slovenskim organizacijam in društvom v zamejstvu in tujini ter 
članarine mednarodnim organizacijam. 
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SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LJUBITELJSKE KULTURNE DEJAVNOSTI 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 

t 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

1. SKUPAJ PRIHODKI 832.680 949.067 114,0 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 49.988 58.343 116,7 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 49.988 58.343 116,7 
(710*711+712+713+714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHOOK1 OO PREMOŽENJA 424 440 103,8 
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 0 0 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij 0 0 
7102 Prihodki od obresti 424 440 103,8 
7103 Prihodki od premoženja 0 0 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 
712 DENARNE KAZNI 0 0 

713 PRIHOOKJ OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 48.960 57.283 117,0 
7130 Prihodki od prodaje blaga in stontev 48.960 57.283 117,0 

714 DRUGI NEOAVČNI PRIHODKI 604 620 102,6 
7140 Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 0 0 
7141 Drugi nedavčni prihodki 604 620 102,6 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 

73 PREJETE DONACIJE 19.250 20.597 107,0 
(730+731) 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 19.250 20.597 107,0 
7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo 19.250 20.597 107,0 
7301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije 0 0 

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 763.442 870.127 114,0 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 763.442 870.127 114,0 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 642.273 701.327 109,2 
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 120.500 168.000 139,4 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 669 800 119,6 
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 826.263 949.067 114,9 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 690.536 762.807 110,5 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 300.761 333.583 110,9 
4000 Plače m dodatki 255.569 283.426 110,9 
4001 Regres za letni dopust 11.633 12.901 110,9 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 
4002 Povračila in nadomestila 21.376 23.706 110,9 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 10.415 11.550 110,9 4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.768 2.000 113,1 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 42.296 46.905 110,9 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 23.542 26.108 110,9 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 18.328 20.325 110,9 
4012 Prispevki za zaposlovanje 160 177 110,6 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 266 295 110,9 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 347.479 382.319 110,0 
4020 Pisarniški in splošni material in stontve 102.472 112.719 110,0 
4021 Posebni materiali in storitve 45.029 49.532 110,0 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 21.772 23.949 110,0 
4023 Prevozni stroški in storitve 19.483 21.431 110,0 
4024 Izdatki za slu bena potovanja 25.089 27.598 110,0 
4025 Tekoče vzdrževanje 5.792 6.371 110,0 
4026 Najemnine in zakupnine 16.001 17.601 110,0 
4027 Kazni in odškodnine 0 0 
4028 Davek na izplačane plače 10.389 11.521 110,9 
4029 Drugi operativni odhodki 101.452 111.597 110,0 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 
409 REZERVE 0 0 

41 TEKOČI TRANSFERI 107.965 156.260 144,7 
(410+411+412+413+414) 

410 SUBVENCIJE 0 0 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 0 0 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 93.342 141.260 151,3 
4120 Tekoči transfen neprofitmm organizacijam in ustanovam 93.342 141.260 151,3 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 0 0 

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 14.623 15.000 102,6 
4140 Tekoči transfen mednarodnim institucijam 0 0 
4141 Tekoči transferi tujim vladam in vladnim institucijam 0 0 
4142 Tekoči transfen neprofitnim organizacqam v tujini 14.623 15.000 102,6 
4143 Drugi tekoči transfen v tujino 0 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 27.762 30.000 108,1 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 27.762 30.000 108,1 
4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 
4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 
4202 Nakup opreme 27.762 30.000 108,1 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 0 
4200 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nadzor m investicijski mženinng 0 0 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 6.417 0 ... | 
d- "O 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
20 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2000/1999 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... I 
(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 ... 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0 0 

440 DANA POSOJILA 0 0 ... 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

20 00 
FINANČNI 

NAČRT 
20 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2000/1999 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 ... 
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 0 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VII,- II,- V. -VIII.) 6.417 0 

XI. NETO FINANCIRANJE (V!.+VII.-VIII.-X. = -III.) •6.417 0 
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XI. 

FILMSKI SKLAD REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 
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FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 

Predloženi finančni načrt Filmskega sklada Republike Slovenije je strokovna služba predložila 
v odobritev Upravnemu odboru (v funkciji nadzornega sveta) na redno 21. sejo, ki je bila dne 
14.02.2001. Upravni odbor je na omenjeni seji v celoti odstopil, tako da finančnega načrta za 
leto 2001 ni potrdil oz. sprejel. 

Prihodki za leto 2001 izkazujejo povečanje in sicer: 

- Prihodki od prodaje blaga in storitev (7130): v letu 2001 pričakujemo rahlo povečanje 
sredstev iz naslova trženja slovenskega filma 

- Prejeta sredstva iz državnega proračuna (7400): planirana sredstva za sofinanciranje filmov 
in akcij so povečana za 7,8%; predvideli pa smo tudi povečanje sredstev za izvedbo nalog 
in sicer povečanje števila zaposlenih na sedem (7) in povečanje materialnih stroškov. 

Odhodki za leto 2001 izkazujejo povečanje in sicer: 

- Plače in prispevki (400 in 401): planirali smo povečanje za dva zaposlena, tako da je 
predvideno število zaposlenih sedem (7) 

- Izdatki za blago in storitve (402): bistveno povečanje postavke je predvideno zaradi 
članarine za Eurimages (članstvo v mednarodnih združenjih) v višini 16,0 mio SIT 

- Odhodki za naložbe v filme (4207): so seštevek dotacij za sofinanciranje celovečernih in 
kratkih filmov iz proračuna, povečano za 7,8% 
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FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 

PREDHODNA 
REALIZACIJA 

20 00 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

1. SKUPAJ PRIHODKI 610.856 647.290 106,0 
(70+714-72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 45.514 28.000 61,5 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 45.514 28.000 61,5 
(710+711*7124713«714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 22.180 4.000 18,0 
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 0 0 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij 0 0 
7102 Prihodki od obresti 18.648 2.000 10,7 
7103 Prihodki od premoženja 3.532 2.000 56,6 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 
712 DENARNE KAZNI 0 0 ... 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 17.129 20.000 116,8 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 17.129 20.000 116,8 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 6.205 4.000 64,5 
7140 Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 0 0 
7141 Drugi nedavčni prihodki 6.205 4.000 64,5 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 

73 PREJETE DONACIJE 450 500 111,1 
(730+731) 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 450 500 111,1 
7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo 450 500 111,1 
7301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije 0 0 

731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 0 
7310 Prejete donacije iz tujine za tekočo porabo 0 0 
7311 Prejete donacije iz tujine za investicije 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 564.892 618.790 109,5 

740 TRANSFERNI PRIHOOKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 564.892 618.790 109,5 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 564.892 618.790 109,5 
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0 0 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO 

PREDHODNA 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

II. SKUPAJ ODHODKI 645.314 699.210 108,4 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 74.867 107.935 144,2 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 22.043 34.080 154,6 
4000 Plače in dodatki 17.233 26.800 155,5 
4001 Regres za letni dopust 646 880 136,2 
4002 Povračila in nadomestila 1.700 3.000 176,5 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.317 3.000 227,8 
4004 Sredstva za nadurno delo 0 400 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 ... 
4009 Drngi izdatki zaposlenim 1.147 0 ... 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 3.086 4.545 147,3 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.752 2.500 142,7 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 1.304 2.000 153,4 
4012 Prispevki za zaposlovanje 11 17 154,5 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 19 28 147,4 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 49.735 69.300 139,3 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 15.772 32.800 208,0 
4021 Posebni materiali in storitve 2.607 3.000 115,1 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.867 5.000 102,7 
4023 Prevozni stroški in storitve 858 700 81,6 
4024 Izdatki za slu bena potovanja 2.261 2.000 88,5 
4025 Tekoče vzdrževanje 2.286 2.800 122,5 
4026 Najemnine in zakupnine 3.476 6.000 172,6 
4027 Kazni in odškodnine • 0 0 ... 
4028 Davek na izplačane plače 0 0 ... 
4029 Drugi operativni odhodki 17.608 17.000 96,5 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 3 10 333,3 
4030 Pladla obresti od kreditov Banki Slovenije 0 0 ... 
4031 Plačila obresti od kreditov poslovnim bankam 3 10 333,3 
4032 Plačila obresti od kreditov drugim finančnim institucijam 0 0 ... 
4033 Plačila obresti od kreditov drugim domačim kreditodajalcem 0 0 ... 
4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev, izdanih na domačem trgu 0 0 ... 

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 ... 
409 REZERVE 0 0 

41 TEKOČI TRANSFERI 45.832 23.365 51,0 
(410+411+412+413+414) 

410 SUBVENCIJE 25.894 15.200 58,7 
4100 Subvencije javnim podjetjem 0 0 
4101 Subvencije finančnim institucijam 0 0 ... 
4102 Subvencije phvatnim podjetjem in zasebnikom 25.894 15.200 58,7 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 0 1.025 
4110 Transferi nezaposlenim 0 0 ... 
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 0 0 
4112 Transfen za zagotavljanje socialne varnosti 0 0 
4113 Transfeh vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja 0 0 ... 
4114 Pokoinme 0 0 
4115 Nadomestila plač 0 0 
4116 Boleznine 0 0 
4117 štipendije 0 1.025 
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- V TISOČIH S I T 

KONTO 

PREDHODNA 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

4119 Drugi transferi posameznikom 0 0 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 0 0 ... 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 0 0 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 19.938 7.140 35,8 
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države (občinam) 0 0 
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 0 0 
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 124 140 112,9 
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 19.814 7.000 35,3 
4134 Tekoči transferi v državni proračun 0 0 

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 524.615 567.910 108,3 
(420) 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREOSTEV 524.615 567.910 108,3 
4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 ... 
4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 ... 
4202 Nakup opreme 949 7.000 737,6 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4.639 4.000 86,2 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.896 0 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.343 3.000 69,1 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 508.788 553.910 108,9 
4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 • •• 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 

• 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI -34.458 -51.920 
d- II.) 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

- V TISOČIH S I T 

KONTO 

PREDHODNA 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2 0 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 416 500 120,2 
(750+751+752) « 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 416 500 120,2 
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 416 500 120,2 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO 

PREDHODNA 
REALIZACIJA 

2 0 00 
FINANČNI 

NAČRT 
2 00 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 12.870 0 ... 

440 DANA POSOJILA 12.870 0 ... 
4404 Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom 12.870 0 ... 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 ... 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 ... 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA -12.454 500 ... 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 

• PREDHODNA 
REALIZACIJA 

2 0 00 
FINANČNI 

NAČRT 
20 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 ... 
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 
\ 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 0 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH <I.+IV.+VII.- II.- V. -VIII.) •46.912 -51.420 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X. = -III.) 34.458 51.920 
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XII. 

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN 

GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 
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SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE 

SLOVENIJE 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad) je bil 
ustanovljen na podlagi Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v 
letu 1993. Glavna naloga Sklada je gospodaijenje z kmetijskimi zemljišči, kmetijami in 
gozdovi v lasti Republike Slovenije. Gospodaijenje obsega tako upravljanje in razpolaganje, v 
imenu Republike Slovenije in za njen račun. Sklad skrbi za racionalno rabo in okoljevarstveno 
vrednost kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov, izvaja promet s kmetijskimi zemljišči, 
kmetijami in gozdovi, ter jih daje v zakup, vodi evidence o kmetijskih zemljiščih, kmetijah in 
gozdovih v lasti Republike Slovenije, upravlja finančna sredstva, kijih dobi z gospodarjenj em 
s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi in opravlja druge naloge, ki se nanašajo na 
kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove v lasti Republike Slovenije. 

I. Nepremičnine, s katerimi gospodari Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike 
Slovenije 

Sklad gospodari s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije. 
Zaradi postopkov denacionalizacije in vračila zemljišč po Zakonu o ponovni vzpostavitvi 
agrarnih skupnosti se mu površine zemljišč v upravljanju zmanjšujejo. Površine se bodo 
zmanjšale tudi zaradi vračanja nadomestnih zemljišč in vračanja nepremičnin v postopkih 
denacionalizacije na podlagi pravnomočnih odločb o denacionalizaciji, ki jih izdajajo upravne 
enote in sodišča na podlagi Zakona o denacionalizaciji in Zakona o izvrševanju kazenskih 
sankcij. 

Prenosi zemljišč na Sklad so bili v preteklih letih zaključeni za podjetja, ki so se lastninila po 
Zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij. Izjema so nekatera podjetja, ki so prešla na 
Slovensko razvojno družbo. 

Nepremičnine, za katere lastninsko stanje še ni urejeno, niso vključene v evidenco osnovnih 
sredstev Sklada. Večina teh površin naj bi postopoma postala last občin oz. bodo vrnjene 
agrarnim skupnostim v postopkih denacionalizacije. 

Pogodb o prenosih še niso podpisale vse zadruge, ki prenosu sicer ne nasprotujejo, problem pa 
je določanje odplačno pridobljenih parcel, ki jim jih na Sklad ni potrebno prenašati. Prenosov 
ni opravila tudi večina lokalnih skupnosti, pa tudi zemljišča, s katerimi so kot z družbeno 
lastnino upravljala različna društva, na Sklad še niso prenesena v celoti. 

II. Naloge Sklada 

Cilji, opredeljeni v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva oz. v Programu razvoja gozdov v 
Sloveniji, so: zagotavljanje ekonomične pridelave in smotrno zaokroževanje proizvodnih 
kmetijskih enot, ohranitev in trajnostni razvoj gozdov, ohranjanje naravnega okolja in 
poseljenosti podeželja ter ohranjanje kompleksov tudi za potrebe strokovnega, raziskovalnega 
in učno-vzgojnega dela. Naloga Sklada je zagotavljati potrebna vlaganja v kmetijska zemljišča 
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in gozdove v lasti države ter z aktivno vlogo pri krepitvi kmetijskih gospodarstev v hribovitih 
in gorskih predelih ohranjati obdelanost in poseljenost podeželja. 

Sklad je bil torej ustanovljen za izvajanje nalog na področju gospodaijenja z kmetijskimi in 
gozdnimi zemljišči v lasti RS, ki jih opredeljuje 4. člen Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in 
gozdov, in sicer da: 

• skrbi za racionalno rabo in okoljevarstveno vrednost kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov; 
• izvaja promet s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, ter jih daje v zakup v skladu s 

predpisi in svojimi akti oziroma zanje dodeljuje koncesije; 
• vodi evidence o kmetijskih zemljiščih, kmetijah in gozdovih v lasti Republike Slovenije v 

skladu s predpisi; 
• upravlja finančna sredstva, ki jih dobi z gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči, kmetijami 

in gozdovi; 
• opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove v lasti 

Republike Slovenije, določene v predpisih in aktih Sklada. 

Sklad bo te naloge izvajal prednostno, in sicer v skladu s smernicami Evropske unije in 
strategije razvoja kmetijstva v smislu povečevanja ekonomske varnosti kmetij in intenzivnosti 
kmetijske proizvodnje ter učinkovitejše rabe kmetijskih zemljišč in gozdov. 

Tudi v prihodnje ostajajo glavne naloge Sklada: 

1. Sodelovanje v postopkih denacionalizacije 
2. Promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi 
3. Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči 
4. Gospodarjenje z gozdovi 
5. Urejanje premoženjskopravnih in posestnih razmerij 

III. PRIHODKI IN ODHODKI SKLADA ZA LETO 2001 PO NAČELU DENARNIH 
TOKOV 

Prihodki in odhodki Sklada so obrazloženi vsebinsko po skupinah, kot jih predvideva Finančni 
načrt za leto 2001. 

1. PRIHODKI 

V letu 2000 je bilo skupnih doseženih prihodkov 2.191,6 mio Sit, kar je bilo 4 % več kot v letu 
1999, predvideno povečanje skupnih prihodkov za leto 2001 v primerjavi z letom 2000 pa je 
14%. 

Povečanje prihodkov v letu 2001 se nanaša predvsem na pričakovane prihodke od premoženja 
(Iplan/real.120), ki vsebujejo prihodke od zakupnin za kmetijska zemljišča ter prihodke iz 
naslova koncesijskih odškodnin za gozdove v lasti države. 

V načrtu za leto 2001 je med prihodki Sklada predvideno 3,3% proračunskih sredstev, kar je 
nekoliko manj od deleža v letu 2000 (4,2%). 
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1.1 Dohodki iz premoženja 

• Prihodki od obresti 
Predvidena nižja raven prihodkov od obresti (I 83) izhaja iz dejstva, da so bili v letu 2000 
doseženi izvensodni sporazumi z nekaterimi pravnimi osebami, ki so prispevali k povečanim 
plačanim obrestim za zamude pri plačilih in jih za leto 2001 ne moremo predvideti, delno pa 
bodo tudi zmanjšane obresti od depozitov, saj bo imel sklad glede na visoke planirane 
investicije manj prostih denarnih sredstev. 

• Prihodki od premoženja 
Prihodki iz naslova gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi predstavljajo v glavnino 
vseh prihodkov Sklada. 

Sklad upravlja in razpolaga s kmetijskimi zemljišči, ki so v lasti Republike Slovenije, in sicer v 
skladu z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Gospodaijenje s kmetijskimi zemljišči obsega tudi 
oddajo vseh za obdelavo primernih površin v zakup. Višina zakupnine se letno določi s 
cenikom, ki ga potrdi Svet sklada. 

V letu 2000 je bila raven obračunanih zakupnin za kmetijska zemljišča nekoliko nižja zaradi 
upoštevanih popustov na račun suše (za skupaj 150 mio tolarjev), del teh popustov se bo 
odražal tudi v zakupninah za leto 2001, vendar le v višini 30 mio tolarjev. 

Sklad kot dober gospodar upravlja in razpolaga tudi z gozdovi. Zaradi denacionalizacije 
predvsem cerkvenih gozdov in gozdov agrarnih skupnosti se pričakuje zmanjšanje obsega 
površin državnih gozdov, kar bo posredno znižalo tudi dohodke Sklada, v kolikor sklad z 
novimi nakupi tega ne bo uspel nadomestiti. Po drugi strani pa predvidevamo v skladu s 
'Programom razvoja gozdov v Sloveniji' v obdobju od 2001 do 2010 povišanje možnih etatov 
ter postopno izboljšanje sortimentne strukture, kar bo vplivalo na povečanje prihodkov. Osnova 
za planirano koncesijsko odškodnino je Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o 
koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti RS, ki je začela veljati 28.7.2000 in podrobneje 
opredeljuje posamezne postavke iz koncesijskega obračuna. 

• Prihodki od prodaje blaga in storitev 
Med te prihodke so uvrščene odškodnine za, posege v zemljišča Sklada ter prihodke iz 
izkoriščanja gozdov izven koncesijskih razmerij, katerih delež z nakupom novih, s koncesijo 
neobremenjenih gozdov se postopno povečuje. Za leto 2001 je predviden prihodek iz tega 
naslova 30 mio Sit, odškodnin za posege v zemljišča skupaj z zaračunanimi stroški izdaje 
soglasij pa planiramo v višini 27 mio Sit. 

• Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 
Obseg proračunskih sredstev za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov je minimalen, zato smo z 
namenom pridobitve sredstev za nakup kmetijskih zemljišč in gozdov, povečali planirana 
sredstva iz naslova prodaje. S povečanim prometom zemljišč sledimo strategiji razvoja 
Slovenskega kmetijstva, pri čemer prodajamo dislocirane površine oziroma površine, ki služijo 
zaokroževanju posestev, po drugi strani pa z interventnim odkupom, po zaključenih postopkih 
denacionalizacije, skušamo ohranjati strnjene komplekse kmetijskih zemljišč in gozdov. 
Planirana sredstva iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov za leto 2001 so 462 mio 
tolarjev. 
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• Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna: 
V to postavko so vključena proračunska sredstva, s katerimi financiramo nujna gojitvena in 
varstvena dela v gozdovih s prepovedjo sečnje (denacionalizacija), obnovo gozdov na 
pogoriščih in po ujmah poškodovanih gozdov, preventivno varstvo gozdov, protipožarno 
varstvo na Krasu, nakup varovalnih gozdov in gozdov s posebnimi nameni ter nakup zemljišč 
po 16.členu ZKZ. 

Za leto 2001 so predvidena sredstva proračuna v višini 83,3 mio SIT, višina posamezne 
proračunske postavke pa je razvidna iz preglednice. 

2. ODHODKI 

2.1 Plače in drugi izdatki zaposlenim 
2.2 Prispevki delodajalcev za socialno varstvo 

V skladu s Programom dela in finančnim načrtom Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov 
Republike Slovenije za leto 2001 so v tem letu predvidena dodatna zaposlovanja, ki bodo 
vplivala na skupen strošek plač. Tako je za leto 2001 predvideno povečanje plač, ki presega 
realno povečanje plač v skladu s sprejeto politiko plač. 

2.3 Izdatki za blago in storitve 

Med temi izdatki imajo največji delež izdatki za tekoče vzdrževanje ter drugi operativni 
odhodki. 

Izdatki za tekoče vzdrževanje vsebujejo izdatke, ki so neposredno povezani z gospodarjenjem s 
kmetijskimi zemljišči in gozdovi (sofinanciranje in gradnja namakalnih sistemov, nujne 
sanacije in vzdrževanja kmetijske infrastrukture, nujne melioracije kmetijskih zemljišč, 
popravila in vzdrževanje gozdnih cest, stroški gojitvenih in varstvenih del, ki presegajo 
koncesijo ipd.). Glede na višji plan prihodkov iz naslova gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči 
in gozdovi so tudi izdatki planirani v višjem obsegu 

Drugi operativni odhodki v finančnem načrtu za leto 2001 so vezani na nekatere nematerialne 
odhodke kot so stroški posvetovanj, druge neproizvodne storitve stroški študentskih storitev, 
stroški plačilnega in bančnega prometa, stroški sodnih cenilcev ipd., večji odhodki v okviru te 
postavke pa so obveznosti do Slovenske odškodninske družbe ( 179 mio Sit), stroški prenosa in 
nastavitve evidenc (10 mio Sit), stroški nadstandardnih storitev Zavoda za gozdove (95 mio 
Sit), stroški izobraževanja delavcev sklada (10 mio Sit) ter poboti kupnin z zakupnino in 
koncesijsko odškodnino v višini 246 mio tolarjev. 

Predviden indeks rasti (121) za leto 2001 je visok še pri izdatkih za komunikacije in vključuje 
visoke stroške za telefonske storitve, ki so vezani na posodabljanje komunikacijskih poti 
lokalnih izpostav sklada s centralo, vključujoč tudi del stroškov za priključitev na HKOM 
mrežo. 
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2.4 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Na kontih od 4200 do 4203 ter na kontu 4207 se nahajajo planirane materialne naložbe služb 
Sklada (skupna vrednost je 95,8 mio Sit za leto 2001), konto nakupa zemljišč in naravnih 
bogastev pa vsebuje predvidene nakupe kmetijskih zemljišč (480 mio) in gozdov ( 250 mio) 
ter dolgoročna vlaganja v gozdove (245 mio) v skladu s programom dela in finančnim načrtom 
za leto 2001. 

V primeijavi z letom 2000 so za finančni načrt 2001 značilna zlasti visoka vlaganja v kmetijska 
zemljišča in gozdove, ki pa jih sklad lahko financira iz lastnih sredstev. 
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SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

1. SKUPAJ PRIHODKI 2.191.617 2.506.650 114,4 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 1.541.125 1.961.350 127,3 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 1.541.125 1.961.350 127,3 
(710+711+712+713+714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.482.335 1.904.350 128,5 
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 0 0 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij 0 0 
7102 Prihodki od obresti 132.575 110.000 83,0 
7103 Prihodki od premoženja 1.349.760 1.794.350 132,9 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 
712 DENARNE KAZNI 0 0 

713 PRIHODKI OO PRODAJE BLAGA IN STORITEV 58.790 57.000 97,0 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 58.790 57.000 97,0 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 0 0 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 558.461 462.000 82,7 
(720+721+722) 

720 PR1HOOKJ OD PROOAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 ... 
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 0 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 558.461 462.000 82,7 
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemlj&č in gozdov 558.461 462.000 82,7 
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljiSČ 0 0 
7222 Prihodki od prodaje nematerialnega premoženja 0 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 92.031 83.300 90,5 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 92.031 83.300 90,5 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 92.031 83.300 90,5 

1407 Obnova gozdov, ki so predm denacion. 525 2.700 514,3 
2248 Obnova goz.na pog in obnova goz.poškod. 8.661 7.000 80,8 
1438 Nega gozdov, ki so predm denacion. 21.824 18.100 82,9 
6326 Preventivno varstvo gozdov 7.882 31.200 395,8 
6329 Protipožarno varstvo na krasu 6.097 6.400 105,0 
6772 Nakup varov.gozdov s pos.nam. 47.042 9.900 21,0 
2419 Nakup zemljiič po 16 členu ZKZ 0 0 

Nakup varovalnih gozdov -MOP 0 0 
9999 Rekonstnjkcija in novogradnja viak 0 0 
6331 Naravna obnova in obnova s sadnio 0 0 ... 
6330 Semenarstvo in drevesničarstvo 0 0 
5547 Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest 0 8.000 

7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 ... 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 
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- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0 0 ... 

II. SKUPAJ ODHODKI 1.947.190 2.746.209 141,0 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 1.420.560 1.657.522 116,7 
(400+401 +402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 285.265 335.822 117,7 
4000 Plače in dodatki 250.725 295.172 117,7 
4001 Regres za letni dopust 7.950 9.357 117,7 
4002 Povračila in nadomestila 20.558 24.195 117,7 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 3.765 4.431 117,7 
4004 Sredstva za nadurno dek) 1.847 2.174 117,7 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 ... 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 419 493 117,7 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 40.765 47.850 117,4 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 22.690 26.579 117,1 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 17.665 20.788 117,7 
4012 Prispevki za zaposlovanje 154 181 117,5 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 256 301 117,6 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.094.530 1.273.850 116,4 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 44.913 33.700 75,0 
4021 Posebni materiali in storitve 8 0 ... 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 14.100 17.000 120,6 
4023 Prevozni stroški in storitve 12.204 11.200 91,8 
4024 Izdatki za slu bena potovanja 2.149 2.000 93,1 
4025 Tekoče vzdrževanje 253.696 408.300 160,9 
4026 Najemnine in zakupnine 30.488 26.000 85,3 
4027 Kazni in odškodnine 3.092 0 
4028 Davek na izplačane plače 13.222 15.700 118,7 
4029 Drugi operativni odhodki 720.658 759.950 105,5 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 

41 TEKOČI TRANSFERI 0 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 526.630 1.088.687 206,7 
(420) 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 526.630 1.088.687 206,7 
4200 Nakup zgradb in prostorov 18.784 20.350 108,3 
4201 Nakup prevoznih sredstev 1.883 35.017 1859,6 
4202 Nakup opreme 47.367 34.220 72,2 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 2.393 0 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.550 0 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 394 0 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 441.759 992.900 224,8 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 4.500 6.200 137,8 
4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 244.427 -239.559 
(I,- II.) 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 372.383 239.559 64,3 
(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 372.383 239.559 64,3 
7505 Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni države (občine) 372.383 239.559 64,3 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 ... 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 578.768 0 

440 DANA POSOJILA 578.768 0 
4403 Dana posojila finančnim institucijam 243.474 0 
4407 Dana posojte državnemu proračunu 335.294 0 ... 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA -206.385 239.559 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV,-V.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 0 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VII,- II.- V. -VIII.) 38.042 0 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X. = -III.) -244.427 239.559 
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SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SUKCESIJO 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo bo tudi v letu 2000 v okviru svoje pristojnosti 
nadaljeval postopke v tujini, s katerimi predlaga zamrznitev nekdanjega skupnega premoženja. 
Večina postopkov se nanaša na zamrznitev depozitov nekdanje NBJ pri tujih poslovnih 
bankah. Plačilo stroškov, povezanih s sodnimi postopki v tujini pomeni tudi največji delež v 
finančnem načrtu (približno 60% sredstev). 

Upoštevati je namreč treba, da so bile z resolucijo Varnostnega sveta sankcije proti ZRJ 
odpravljene, s tem pa se je povečal pritisk na tuje poslovne banke, da odmrznejo sredstva na 
računih nekdanje SFRJ/ NBJ. Postopki za zamrznitev denarnega premoženja so se začeli v v 
juniju 1996 in nadaljevali v vseh letih do sedaj. Za razliko od postopkov, v katerih je Republika 
Slovenija predlagala pri tujih sodiščih zamrznitev razpolage z nepremičninami in so terjali 
manjše stroške, pa gre v postopkih za zamrznitev sredstev nekdanje NBJ za dolgotrajnejše in 
veliko dražje postopke. Vendar pa sodni stroški v tujini niso dokončno določeni, ker še niso 
znani sodni stroški postopka na Cipru, ki jih ciprsko sodišče še ni določilo. 

S 01.05.1998 je Sklad RS za sukcesijo postal lastnik Ljubljanske banke, d.d, Ljubljana in 
Kreditne banke Maribor, d.d., Ljubljana, skladno z 68. členom zakona o zaključku lastninjenja 
in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (UL 30/98). S tem pa je tudi 
postal Sklad plačnik stroškov, ki jih vodi pred sodišči v Republiki Sloveniji, Republiki 
Hrvaški, ZRN in še v nekaterih državah Ljubljanska banka. 

Sklad mora refundirati tudi stroške Novi Ljubljanski banki, d.d., Ljubljana, na podlagi posebne 
pogodbe, ker le- ta plačuje nekaj delavcev Ljubljanske banke ter z zaposlitvijo povezane 
stroške (prehrana, prevoz, telefon, IT storitve, najemnine za poslovne prostore ipd) ter potne 
stroške, ki so povezani z vodenjem postopkov Ljubljanske banke. 

V predlogu finančnega načrta Sklada RS za sukcesijo za leto 2001 se skladno z izhodišči pri 
pripravi predloga državnega proračuna za leto 2001 predvideva povprečno 5% povečanje 
odhodkov glede na finančni načrt za leto 2000. Ta odstotek pa ni linearno upoštevan pri vseh 
postavkah finančnega načrta, ampak je glede na dosedanjo prakso v nekaterih postavkah 
upoštevan bolj in drugod manj. 

Predvideni odhodki za delovanje Sklada za leto 2001 so naslednji: 
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Obrazložitev finančnega načrta Sklada RS za sukcesijo za leto 2001 po kontih: 

konto vsebina znesek (v 000 SIT) 
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 13.883 
4000, 
4001, 
4002 

- plača direktorja (bruto) 
- davek delodajalca 

10.611 
1.529 

4010, 
4011, 
4012, 
4013 

Prispevki delodajalca 
za pokojninsko in inv. zavarovanje, 
za zdravstveno zavarovanje, 

- za zaposlovanje, 
- za porodniško varstvo 

1.680 

402 Izdatki za blago in storitve 172.382 
4021 - prevodi in druge neproizvodne storitve 

(Sklad, LB) 
- IT storitve (za LB) 

1.500 

1.680 
4022 Operativni stroški poslovanja (za LB) 3.360 
4024 - potovanja v tujino (Sklad) 

- potovanja v tujino (LB) 
1.470 
2.000 

4025 Upravljanje in vzdrževanje premoženja LB 
GP Zagreb 2.500 

4026 Najemnina (LB) 5.355 
4029 - sodni stroški v tujini (Sklad) 

- sejnine (Sklad) 
- pogodbe o delu (Sklad) 
- ostali odhodki 
- plače treh zaposlenih (LB) 
- sodni stroški v tujini (LB) 

sodni stroški v RS (LB) 
stroški plačilnega prometa 

67.500 
1.050 

500 
100 

31.000 
52.250 

1.500 
367 

SKUPAJ ODHODKI 186.265 
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I. Plače in prispevki delodajalca (v 000 SIT) 
1 Plače direktorja- bruto 10.611 
2 Prispevki delodajalca 1.680 
3 Davek delodajalca 1.592 

Skupaj plače 13.883 
II. Izdatki za blago in storitve 

1 Sodni stroški v tujini 67.500 
2 Potovanja v tujino 1.470 
3 Sejnine 1.050 
4 Pogodbe o delu 500 
5 j Prevodi in druge neproizvodne storitve 1.500 
6 Ostali odhodki 100 
7 Stroški LB (po pogodbi med Skladom in NLB) 

7.1 Plače treh zaposlenih (bruto) 31.000 
7.2 Sodni stroški v tujini 52.250 
7.3 Sodni stroški v RS 1.500 
7.3 Potovanja v tujino 2.000 
7.5 IT storitve 1.680 
7.6 Operativni stroški poslovanja 3.360 
7.7 Najemnina 5.355 
7.8 Upravljanje in vzdrževanje premoženja LB GP Zagreb 2.500 
7.9 sSroški plačilnega prometa 367 

Skupaj izdatki za blago in storitve 172.382 
SKUPAJ ODHODKI (I. in II.) 186.265 

Plače 
Plača direktorja Sklada je vezana na plačo resornega ministra, to je ministra za finance. Po 
sklepu upravnega odbora je plača direktorja določena na 84,90% plače ministra za finance. Od 
tega je treba poravnati tudi obvezne prispevke in davke delodajalca. Povišanje glede na leto 
2000 je skladno z usmeritvami vlade. 

Materialni stroški 
1. postavka pod št. 1 "sodni stroški v tujini" je v primerjavi z letom 2000 je povečana za 

4%. V ta znesek so vključeni le sodni stroški Sklada, ne pa tudi Ljubljanske banke, ki 
so prikazani posebej. Odvetniški stroški in sodni stroški v vseh primerih so odvisni 
predvsem od višine spornega zneska. Ti postopki se bodo nadaljevali tudi v letu 2000, 
upoštevati je pa treba tudi možnost, da se začnejo novi (možnost novega postopka na 
Češkem in v ZRN)- Pod to postavko pa niso zajeti stroški sodnih prevajalcev na 
obravnavi pred sodiščem, ki prevajajo iz uradnega jezika v slovenski jezik in obratno. 
Sodni prevajalci so neizogibni v postopkih, ko se zaslišujejo priče. 

2. S postopki v tujini so povezani tudi potni stroški, ki so prav tako povečani in 
vključujejo tudi potovanja, kijih opravi predstavnik Sklada zaradi vodenja postopkov v 
tujini. Čeprav se večina kontaktov opravi preko slovenske diplomatsko- konzularne 
mreže, so pri vodenju postopkov potrebni včasih konkretni in sprotni neposredni 
razgovori s tujimi odvetniki, ki zastopajo pred sodišči Republiko Slovenijo. Tako se 
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predvideva v letu 2001, ko bo potekal postopek v Švici, poleg ostalih, vsaj pet potovanj 
v trajanju od 1 do 3 dni. 

3. Pri postavki "sejnine" so upoštevani bruto stroški sejnine. Predvidenih je 5 sej 
upravnega odbora, na kateri sodelujejo tudi člani nadzornega odbora in tri seje 
nadzornega odbora. 

4. Znesek na postavki "pogodbe o delu" je bistveno zmanjšan. Ker na Skladu razen 
direktorice ni drugih zaposlenih, je potrebno za nekatere strokovne naloge najeti 
zunanje sodelavce. Vendar os te potrebe minimalne. 

5. Stroški za prevajanje dokumentov so stalni. Za prevode uradnih listin, ki se predložijo 
na sodišču ali drugih institucijah v tujini, je potrebna še dodatna overovitev s strani 
sodnega tolmača, kar predstavlja še dodatne stroške. Na tujem sodišču se lahko kot 
dokaz namreč predloži le originalni in overjen prevod pisnega dokumenta. V tej 
postavki so zajeti tudi stroški za sodne tolmače. Ta postavka ostaja zneskovno 
nespremenjena. 

6. Pod postavko "ostali odhodki" so mišljeni tisti stroški, ki nastajajo v manjših zneskih 
vse leto, vendar po vsebini ne spadajo v nobeno drugo prej navedeno postavko, zaradi 
svoje višine pa so kot samostojna postavka nepomembni. Pri tem gre za stroške 
reprezentance, nabavo drobnega pisarniškega materiala ipd. Tudi ta postavka ostaja v 
primerjavi z letom 2000 nespremenjena. 

7. Nova Ljubljanska banka za Ljubljansko banko poravnava v nadaljevanju naštete 
stroške, kijih nato Sklad po predloženem računu Nove LB le-tej refundira: plače za tri 
zaposlene, ki opravljajo posle za Ljubljansko banko, računalniške storitve za potrebe 
Ljubljanske banke, kijih opravlja Nova LB, najemnino za poslovne prostore 
Ljubljanske banke, operativne stroške poslovanja (poštni, telefonski in podobni stroški, 
pisarniški material ipd), upravljanje in vzdrževanje premoženja, ki ga ima Ljubljanska 
banka še v Zagrebu (poslovni prostori). Sklad poravnava navedee stroške Novi 
Ljubljanski banki po pogodbi med Novo LB in Skladom. Na tej postavki so zajeti tudi 
sodni stroški v tujini in sodni stroški v Republiki Sloveniji. Sredstva na tej postavki 
pomenijo plačilo sodnih taks in odvetniške stroške. V letu 2000 je bilo precej obravnav, 
kjer je sodelovala kot tožena stranka Ljubljanska banka. Ob dosledni uporabi 15.Č člena 
zakona o Skladu RS za sukcesijo se sicer prekinjajo postopki Ljubljanske banke, zato 
postavka »sodni spori v RS« ni povečana. Za razliko od vsebine spora, ki jih vodi Sklad 
(zavarovanje nepremičnega in finančnega premoženja bivše SFRJ v tujini) so predmet 
sporov Ljubljanske banke neizplačane devizne hranilne vloge, ki so jih občani, ki 
nimajo bivališča v Republiki Sloveniji, deponirali pri podružnicah LB. Plače treh 
zaposlenih in odvetniški stroški v tujini predstavljajo največji del stroškov, ki jih mora 
Sklad poravnati za poslovanje LB (približno 40% sredstev Sklada). 
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SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SUKCESIJO 
IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

I. SKUPAJ PRIHODKI 129.963 186.265 143,3 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 1.708 0 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.708 0 
(710+711+712+713*714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 0 0 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 
712 DENARNE KAZNI 0 0 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 0 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 1.708 0 
7140 Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 0 0 
7141 Drugi nedavčni prihodki 1.708 0 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 128.255 186.265 145,2 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 128.255 186.265 145,2 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 128.255 186.265 145,2 
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 129.963 186.265 143,3 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 129.963 186.265 143,3 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 8.835 12.203 138,1 
4000 Plače in dodatki 8.686 10.611 122,2 
4001 Regres za letni dopust 108 1.592 
4002 Povračila in nadomestila 41 0 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 0 
4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 
4005 Plače za dek) nerezidentov po pogodbi 0 0 
4009 Orugi izdatki zaposlenim 0 0 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 1.381 1.680 121,7 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 119.747 172.382 144,0 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.764 0 
4021 Posebni matenali m storitve 0 3.180 
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- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

4022 Energija, voda, komunalne storitve in Komunikacije 466 3.360 
4023 Prevozni stroški in storitve 0 0 
4024 Izdatki za slu bena potovanja 4.037 3.470 86,0 
4025 Tekoče vzdrževanje 739 2.500 338,3 
4026 Najemnine in zakupnine 6.390 5.355 83,8 
4027 Kazni in odškodnine 0 0 
4028 Davek na izplačane plače 0 0 
4029 Drugi operativni odhodki 97.351 154.517 158,7 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 

41 TEKOČI TRANSFERI 0 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 0 0 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ} 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 0 0 ... 
(l-H.) 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA OANIH POSOJIL 0 0 
751 PROOAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0 0 

440 DANA POSOJILA 0 0 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
442 PORA8A SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 ... 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV.-V.) 
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C. RAČUN FINANCIRANJA 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 

soo DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 ... 

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (550+5511 0 0 ... 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 ... 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 ... 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (Vll.-Vlll.) 0 0 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VII.- II.- V. -VIII.) 0 0 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X. = -III.) 0 0 
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XIV. 

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 

ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE 

NE KRŠKO IN ZA ODLAGANJE 

RADIOAKTIVNIH ODPADKOV 

IZ NE KRŠKO 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 
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SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE 

NE KRŠKO IN ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV 

IZ NE KRŠKO 

FINANČNI NAČRT SKLADA ZA LETO 2001 

1. UVOD 

Sklad je ustanovljen na osnovi Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS št. 75/94). Naloga Sklada je zbiranje sredstev za 
razgradnjo NEK, za vamo skladiščenje ter končno odlaganje izrabljenega goriva in 
radioaktivnih odpadkov. Zavezanec za obračun in vplačilo sredstev je Nuklearna elektrarna 
Krško. Višina prispevka je določena s Programom razgradnje NEK in je ob sprejetju znašala 
0,61 tolaija za kWh proizvedeno v NEK, od 24.4.1997 dalje pa skladno s soglasjem Vlade RS 
podanem v sklepu štev. 315-03/97-4 (N) višina rednega prispevka znaša 0,462 tolaija za kWh. 
Po sklepu Vlade RS štev. 400-06/97-3 (N) pa NEK plačuje Skladu še nadalje prispevek v višini 
0,61 tolaija z kWh, in sicer do poplačila dolga za leti 1995 in 1996. 

Sklad je do leta 2000 sestavljal računovodske izkaze in poslovna poročila skladno s 
slovenskimi računovodskimi standardi. Dne 23.4.1999 je bil sprejet nov Zakon o 
računovodstvu (Ur. 1. RS št. 23/99), ki je začel veljati 1.1.2000. Revizijska hiša, ki je letos 
opravila pregled računovodskih izkazov Sklada za leto 1999 je opozorila, daje Sklad po stanju 
na dan 1.1.2000 dolžan opraviti uskladitev računovodskih evidenc z novim zakonom o 
računovodstvu. Računovodska služba je popravila vse knjižbe za leto 2000 in izdelala 
računovodske izkaze za leto 2000 po zakonu o računovodstvu. Zaradi prehoda na nov način 
vodenja računovodskih evidenc, se realizacija 2000 ne more primeijati z realizacijo 1999. 

Finančni načrt je izdelan na podlagi predvidene proizvodnje električne energije v NEK za leto 
2001 v višini 5.170 GWh. Pri planiranju prihodkov in odhodkov smo upoštevali izhodišča iz 
Makrofiskalnih okvirov za pripravo proračuna Republike Slovenije za leto 2001. 

Ključni makroekonomski okviri za leto 2001, ki smo jih upoštevali so naslednji: 

• letna rast življenjskih potrebščin oziroma povprečje leta glede na povprečje preteklega leta, 
in sicer za leto 2001 v višini 7,8%, 

• planirana povprečna višina izhodiščne plače za leto 2001 v višini 48.394 SIT, 
• regres za letni dopust za leto 2001 v višini 116.114 SIT, 
• sredstva za prehrano v letu 2001 v višini 627 SIT/ dan ter sredstva za prevoz na delo v 

višini dejanskih stroškov, 
• skrajno restriktiven pristop pri planiranju celotnih izdatkov za blago in storitve. 

2. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH POSTAVK IZ IZKAZA PRIHODKOV IN 
ODHODKOV 

Zaradi večje preglednosti smo pri obrazložitvi posameznih postavk za oštevilčevanje uporabili 
številko konta. 
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PRIHODKI 

7102 V prihodkih od obresti so zajeti prihodki od obresti naložb in prihodki od zamudnih 
obresti od NEK, ki so zajete v aneksu k dogovoru. Predvideno je približno 45% naložb v 
vrednostne papirje (30 % v državne vrednostne papiije - domače in tuje ter 15 % v ostale 
vrednostne papiije) in 55 % naložb v depozite pri bankah. Pri naložbah v bančne 
depozite smo upoštevali pričakovani povprečni donos v višini TOM + 5% letno. Neto 
donosnost prvorazrednih vrednostnih papiijev je upoštevana v višini TOM + 4,5% 
oziroma D + 6,5% letno. 

7141 Drugi nedavčni prihodki so prihodki od NEK in sicer čisti prihodek od NEK po zakonu 
in prihodek od sklenjenih poravnav in dogovorov, ki zajemajo poravnavanje obveznosti 
iz preteklih obdobij. Po zakonu o Skladu, njegovi obvezni razlagi ter navodilu o načinu 
obračunavanja in plačevanja v Sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje 
RAO iz NEK, je Nuklearna elektrarna dolžna do 20-tega v mesecu vplačati prispevek. 
Višina zneska je določena s programom razgradnje NEK in je ob uveljavitvi zakona 
znašala 0,61 tolaija za kWh proizvedeno v NEK, od 24.4.1997 pa znaša višina rednega 
prispevka 0,462 tolaija za vsako kWh. NEK plačuje Skladu še nadalje prispevke v višini 
0,61 tolaija za kWh, do poplačila dolga za leto 1995 in leto 1996. 

ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih zajemajo plače in dodatke, regres za letni dopust, 
povračila in nadomestila, sredstva za delovno uspešnost in druge izdatke zaposlenih. 
Med drugimi izdatki zaposlenih je načrtovana jubilejna nagrada. Stroški plač in regresa 
so planirani skladno z danimi izhodišči za pet redno zaposlenih. 

Izredno hitra rast finančnega premoženja Sklada zahteva aktivno strukturiranje, 
upravljanje in spremljanje portfelja naložb. Zaradi širitve obsega poslovanja, dodatnega 
dela v okviru novega načina spremljanja naložb in nadomeščanja delavk v času 
odsotnosti, je potrebno v letu 2001 redno zaposliti delavko z univerzitetno izobrazbo. 

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost so stroški plač, ki bremenijo Sklad in so 
planirani skladno z novimi izhodišči. 

402 Izdatki za blago in storitve zajemajo vse stroške materiala in storitev, ki so potrebni za 
nemoteno delovanje Sklada : 

• Pisarniški in splošni material in storitve predstavlja stroške naročnin časopisov, revij, 
strokovne literature, založniške in tiskarske storitve, čistilni material in storitve, 
oglaševalske in računalniške storitve, računovodske, svetovalne in revizorske storitve 
ter izdatke za reprezentanco. Pri revizorskih storitvah smo upoštevali pokrivanje 
stroškov notranjega revidiranja po zakonu o računovodstvu. 

• Posebni materiali in storitve zajemajo drobno orodje in naprave ter drugi posebni 
material in storitve. 

• Pri planiranju stroškov energije, vode, komunalne storitve in komunikacije smo 
upoštevali ustrezno rast zaradi selitve v večje poslovne prostore. 

• Prevozni stroški in storitve zajemajo stroške goriva za prevozno sredstvo, 
vzdrževanja vozil, pristojbine za registracijo vozil in zavarovane premije za motorno 
vozilo. 
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• Izdatki za službena potovanja so dnevnice, hotelske in restavracijske storitve ter 
stroški prevoza. 

• Tekoče vzdrževanje predstavlja vzdrževanje poslovnih prostorov, komunikacijske 
opreme in računalnikov ter zavarovalne premije za opremo. 

• Strošek najemnine zajema najemnino novih poslovnih prostorov za obdobje šest 
mesecev, ker v drugi polovici leta 2001 načrtujemo nakup novih poslovnih 
prostorov. V kolikor nakupa ne bo možno realizirati, se bo strošek najemnine 
ustrezno povečal. 

• Pri planiranju davka na izplačane plače smo upoštevali dana izhodišča in pet redno 
zaposlenih. 

• Drugi operativni odhodki zajemajo stroške konferenc in seminarjev, sejnine 
udeležencem odborov, izdatke za strokovno izobraževanje zaposlenih, sodne, 
odvetniške in notarske storitve, plačila APP storitev ter plačila bančnih stroškov, 
provizij BPH in KDD. Pri sejninah smo planirali, da se bo UO sestal enkrat mesečno, 
NO pa trikrat letno. Stroški plačilnega prometa so planirani v višini 0,08% od 
predvidenih odlivov iz računa Sklada. Bančni stroški zajemajo provizije bank in 
borznih hiš za posredovanje pri nakupu in prodaji vrednostnih papirjev ter stroške 
skrbniških računov za tuje vrednostne papirje. 

4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so prispevki in dotacije v 
višini 1.500 tisoč SIT. 

4132 Pri tekočih transferih v druge javne sklade in agencije upoštevamo sofinanciranje 
tekočih nalog Agencije RAO, vezanih na zagotavljanje pogojev za izvajanje programa 
razgradnje NEK. 

Od leta 1998 Sklad sofinancira dejavnosti Agencije RAO, ki so neposredno vezane na 
odlaganje odpadkov iz NEK. Delež sofinanciranja je bil doslej relativno skromen. V 
vseh treh letih niti enkrat v absolutnem znesku ni presegel 50 mio SIT oziroma 30 % 
celotnega proračuna Agencije RAO. V letu 1999 je Sklad načrtoval sofinanciranje v 
višini 50 mio SIT, vendar je bil končni znesek usklajen le na 31.800 mio SIT. Sklad je 
prejel predlog za sofinanciranje programa dela Agencije RAO za leto 2001 v višini 110 
mio SIT. Ker še ni znano, ali bo Vlada RS sprejela Strategijo ravnanja z nizko in srednje 
radioaktivnimi odpadki, se je UO Sklada opredelil, da bo v finančnem načrtu za leto 
2001 financiral tekoče naloge vezane na zagotavljanje pogojev za izvajanje programa 
razgradnje NEK do višine 50 mio SIT. 

4200 Pri nakupu zgradb in prostorov Sklad predvideva nakup poslovnih prostorov : 

Tabela 1: Predvidena nabava osnovnih sredstev 
v 000 SIT 

Zap. štev. Vrsta osnovnega sredstva Vrednost 

a) poslovni prostori in oprema (okvirna tržna cena) 41.500 

b) računalniški programi in oprema 3.500 

SKUPAJ 45.000 
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a) Sklad NEK ima poslovne prostore v najemu za katere plačuje 1.500.000 SIT oz. (15.000 
DEM) letno. Poslovni prostor zajema tri pisarne in hodnik ter sanitarije v souporabi. 
Pisarne so nefunkcionalne in neustrezne.. Lastnik prostora Občina Krško, prostore 
potrebuje za opravljanje svoje dejavnosti. Predlog Sklada je nakup lastnih poslovnih 
prostorov. Predpostavke, ki jih je Sklad NEK upošteval pri predlogu za nakup so sledeče: 
cca. 200 m2 opremljenih ustreznih poslovnih prostorov, okvirna tržna cena je 1.950 DEM 
za m2. 
Argumenti za nakup: 

• v primeru, da bi Sklad plačeval minimalno najemnino še 25 let, bi porabil najmanj 375.000 
DEM, nakup ustreznih poslovnih prostorov pa bi stal dobrih 389.671 DEM, 

• ob upoštevanju investicije v višini 389.671 DEM in prihranka v višini 26.690 DEM letno ( 
najemnina +AM) ter preostale vrednosti prostorov v višini 228.567 DEM, znaša notranja 
stopnja donosa IRR 5,96 %, kar kaže na upravičenost nakupa, 

• eno od meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je modificirana interna 
stopnja donosa, MIRR, ki upošteva možnost reinvestiranja pozitivnega denarnega toka (v 
tem primeru je upoštevan pozitivni tok letni znesek amortizacije). Za izračun prilagojene 
stopnje donosa smo predpostavili: nakup poslovnih prostorov v znesku 389.671 DEM, 
letno AM v višini 11.690 DEM in prodajo čez 25 let po polovični vrednosti (48% od 
nabavne vrednosti) v višini 187.793 DEM. Upoštevali smo oportunitetno izgubo, kot 
strošek financiranja ali možnost netvegane naložbe v višini 7 % (RS4) in reinvestiranje 
letnih zneskov AM v višini 6 %. Ob danih predpostavkah prilagojena stopnja donosa znaša 
3%, 

b) Sklad mora nujno posodobiti računalniško opremo zaradi njene zastarelosti in 
nezmogljivosti. Predviden je nakup ustreznega serveija, tiskalnika ter programske 
podpore, zaradi spremembe vodenja poslovnih knjig. 

4202 Pri nakupu opreme Sklad predvideva nakup novega serveija, tiskalnika in računalniških 
programov. 

Ob upoštevanju vseh prihodkov in odhodkov v letu 2001 znaša presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 4.557 mio SIT. 

3. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH POSTAVK IZ IZKAZA RAČUNA 
FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij - sklad planiran izplačilo kupljenih 
obresti od obveznice SKR1, ki bodo izplačane s kuponom v letu 2001. 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij - sklad planira izplačilo zapadlih 
depozitov pri bankah skupaj z revalorizacijskimi obrestmi. 

7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu - sklad planira izplačilo 1/7 
glavnice obveznice RS 10 in izplačilo kupljenih obresti v letu 2000, ki bodo izplačane z 
zapadlimi kuponi v letu 2001. 
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DANA POSOJILA 

4402 Dana posojila javnim podjetjem - sklad planira 5% razpoložljivih sredstev nalagati v 
obveznice javnih podjetij. 

4403 Dana posojila finančnim institucijam - 65% razpoložljivih sredstev sklad plani 
naložiti v depozite in obveznice pri bankah. 

4407 Dana posojila državnemu proračunu - 30% razpoložljivih sredstev pa predstavljajo 
naložbe v državne vrednostne papirje. 

V letu 2001 Sklad načrtuje za 4.557 mio SIT presežka danih posojil nad prejetimi. Rečeno 
drugače, Sklad bo imel v letu 2001 za 4.557 mio SIT več danih posojil od prejetih. 
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SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO 

IN ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ N.E. KRŠKO 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2 0 0 0 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

I. SKUPAJ PRIHODKI 4.200.730 4.730.700 112,6 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 4.200.686 4.730.700 112,6 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 4.200.686 4.730.700 112,6 
(710*711 ♦712*713*714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHOOKI OO PREMOŽENJA 904.909 862.000 95,3 
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 0 0 ... 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij 0 0 ... 
7102 Prihodki od obresti 904.771 862.000 95,3 
7103 Prihodki od premoženja 138 0 ... 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 ... 
712 DENARNE KAZNI 0 0 ... 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 0 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 3.295.777 3.868.700 117,4 
7140 Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 0 0 ... 
7141 Drugi nedavčni prihodki 3.295.777 3.868.700 117,4 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 44 0 
(720*721*722) 

720 PRIHODKI OO PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 44 0 
7202 Prihodki od prodaje opreme 44 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 0 ... 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 61.154 174.013 284,5 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 42.627 58.433 137,1 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 20.694 25.395 122,7 
4000 Plače in dodatki 18.338 22.715 123,9 
4001 Regres za letni dopust 538 581 108,0 
4002 Povračila in nadomestila 1.104 1.485 134,5 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 545 455 83,5 
4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 * 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 169 159 94,1 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

20 00 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 3.016 3.678 121,9 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 1.679 2.047 121,9 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 1.307 1.593 121,9 
4012 Prispevki za zaposlovanje 11 14 127,3 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 19 24 126,3 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 18.917 29.360 155,2 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.509 6.684 190,5 
4021 Posebni materiali in storitve 63 68 107,9 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 1.673 2.209 132,0 
4023 Prevozni stroški in storitve 655 779 118,9 
4024 Izdatki za slu bena potovanja 339 930 274,3 
4025 Tekoče vzdrževanje 214 340 158,9 
4026 Najemnine in zakupnine 1.497 1.614 107,8 
4027 Kazni in odškodnine 0 0 ... 
4028 Davek na izplačane plače 1.098 1.939 176,6 
4029 Drugi operativni odhodki 9.869 14.797 149,9 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 ... 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 
409 REZERVE 0 0 ... 

41 TEKOČI TRANSFERI 15.685 70.580 450,0 
(410+411+412+413+414) 

410 SUBVENCIJE 0 0 ... 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 0 0 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.500 1.500 100,0 
4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 1.500 1.500 100,0 

413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 14.185 69.080 487,0 
4130 Tekoči transferi drugim ravnem države (občinam) 0 0 
413*1 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 0 0 ... 
4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 14.185 69.080 487,0 
4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 0 0 
4134 Tekoči transferi v državni proračun 0 0 

414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.842 45.000 1.583,4 
(420) 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.842 45.000 1.583,4 
4200 Nakup zgradb in prostorov 0 41.500 
4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 
4202 Nakup opreme 2.842 3.500 123,2 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 ... 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 0 
4208 študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nadzor in investicijski i 0 0 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 4.139.576 4.556.687 

(I - II.) 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2000/1999 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 2.027.181 1.116.950 55,1 
(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.027.181 1.116.950 55,1 
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 0 0 ... 
7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 0 0 
7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij 68.717 240 ... 
7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 1.889.443 1.014.730 53,7 
7504 Prejeta vTačila danih posojil od privatnih podjetij in zasebnikov 0 0 ... 
7505 Prejeta vračila danih posojil od drugih ravni države (občine) 0 0 ... 
7506 Prejeta vračila danih posojil iz tujine 0 0 ... 
7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu 69.021 101.980 147,8 

751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 ... 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV. (440+441+442+443) 6.370.082 5.673.637 89,1 

440 DANA POSOJILA 6.370.082 5.673.637 89,1 
4400 Dana posojila posameznikom 0 0 
4401 Dana posojila javnim skladom 0 0 ... 
4402 Dana posojila javnim podjetjem 13.763 283.681 
4403 Dana posojila finančnim institucijam 4.768.826 3.687.860 77,3 
4404 Dana posojila privatnim podjetjem in zasebnikom 0 0 
4405 Dana posojila drugim ravnem države (občinam) 0 0 
4406 Dana posojila v tujino 0 0 
4407 Dana posojila državnemu proračunu 1.587.493 1.702.096 107,2 

441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZA 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA -4.342.901 -4.556.687 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV,-V.) 
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C. RAČUN FINANCIRANJA 

- V TISOČIH S IT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2000/1999 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 ... 
501 ZADOLŽEVANJE V TVJJINI 0 0 ... 

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 ... 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 ... 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE fVII.-VIII.) 0 0 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VII,- II,-V. -VIII.) -203.325 0 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X. = -III.) -4.139.576 -4.556.687 
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XV. 

AGENCIJA RS ZA 

PRESTRUKTURIRANJE IN 

PRIVATIZACIJO 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 
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FINANČNI NAČRT AGENCIJE RS ZA PRESTRUKTURIRANJE 

IN PRIVATIZACIJO 

ZA LETO 2001 

L PRAVNA PODLAGA IN IZHODIŠČA 

1. Uvod 

Finančni načrt Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo (v nadaljevanju: Agencija) 
je pripravljen za prvo polletje leta 2001, ki ga v skladu z 9. členom Zakona o Agenciji za 
prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 7/93) sprejme Svet Agencije. 

Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj je pripravilo predlog Zakona o privatizaciji 
državnega premoženja, ki gaje Vlada RS dne 10.07.2000 potrdila in ga posredovala v drugo 
obravnavo Državnemu zboru (predlog zakona objavljen v Poročevalcu št. 51/2000 z dne 
24.7.2000). Ker je bil predlagani zakon v mesecu februaiju 2001 umaknjen iz procedure v 
državnem zboru, je Agencija pripravila finančni načrt za obdobje šestih mesecev. Pričakuje 
se, da bo v tem času Vlada RS sprejela ustrezne ukrepe in predloge glede privatizacije 
državnega premoženja. 

Agencija je javni zavod, samostojna pravna oseba, ki opravlja dejavnost v skladu z 
Zakonom o Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS št. 7/93). Po 
veljavnih določilih Zakona o Agenciji za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni Ust RS, 
št. 7/93) se stroški za opravljanje dejavnosti Agencije (plače, osebni prejemki, materialni 
stroški, investicije, storitve) pokrivajo iz posebne proračunske postavke pristojnega 
Ministrstva za gospodarstvo. V obdobju začasnega financiranja ima Agencija zagotovljenih 
10 mio sit. 

2. Aktivnosti Agencije 

Glede na določila zakonov in sklepov Vlade RS bo Agencija v letu 2001 opravljala naslednje 
naloge: 

• reševala pritožbe denacionalizacijskih upravičencev in podjetij na izdane odločbe v zvezi z 

lastninskim preoblikovanjem podjetij; 

• reševala zahtevke denacionalizacijskih upravičencev in podjetij za obnovo postopkov 

lastninjenja glede na ugotovljena nova dejstva in dokaze; 

• izdajala potrdila slovenskim podjetjem o lastninskem preoblikovanja njihovih nepremičnin 

na področju Republike Hrvaške in drugih republik bivše SFRJ; 

• izvajala naloge v skladu s sklepi Vlade RS; 

• izvajala naloge v zvezi s privatizacijo za potrebe Vlade in ministrstev; 

• pripravljala dokumentarno gradivo v zvezi s procesom lastninskega preoblikovanja podjetij 

z družbenim kapitalom v skladu z določili Zakona o arhivskem gradivu in arhivih; 

• reševala probleme, nastale pri lastninskem preoblikovanju podjetij z družbenim kapitalom, 

v sodelovanju z institucijami, ki so bile vključene v proces lastninskega preoblikovanja kot 
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so: Sklad RS kmetijskih zemljišč in gozdov, lokalne skupnosti, zemljiška knjiga, sodišča, 

Ministrstvo za gospodarstvo ter ostala ministrstva, Agencija RS za revidiranje lastninskega 

preoblikovanja, Družbeni pravobranilec; 

• posredovala dokumentacijo, podatke in pojasnila Agenciji za revidiranje ki jih bo le ta 

potrebovala za revidiranje pravnih oseb; 
• opravljala naloge in aktivnosti, ki bodo omogočile revitalizacijo zdravilišča Rimske 

Toplice. 

Ob zaključku lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim kapitalom je ostala še vrsta 
nerešenih zadev. Agencija sodeluje z mnogimi institucijami in na njihovo zahtevo posreduje 
dokazila o stanju posameznega podjetja v zvezi z lastninskim preoblikovanjem. Glede na 
zaključene sodne postopke pred upravnimi sodišči, pridobiva nova dejstva in nove dokaze v 
zvezi z lastninskim preoblikovanjem. Agencija je edina institucija, ki razpolaga s popolno 
dokumentacijo o lastninskem preoblikovanju slovenskih podjetij in je tako pomemben vir 
informacij za podjetja, sodišča ter državne institucije. 

Agencija je nadaljevala z iskanjem novega investitoija za revitalizacijo Zdravilišča Rimske 
Toplice tako doma kot v tujini in v ta namen pripravila brošuro ter video posnetke zdravilišča. 
Na podlagi pooblastil Vlade RS je konec preteklega leta objavila informativni javni razpis, na 
katerega se je prijavilo pet investitorjev, ki so izrazili resno namero glede oživitve zdravilišča. 
Agencija je v letu 2000 izvedla drugi javni razpis za izbiro investitoija. Izbrani investitor 
Barsos-MC je v letu 2000 z Vlado RS podpisal Predpogodbo o oddaji nepremičnin v 
dolgoročni najem - zakup in predložil Investicijski program. Predvideva se, da bo v začetku 
leta 2001 podpisana Glavna pogodba med Vlado RS in investitorjem o oddaji zdravilišča v 
dolgoročni najem. 

II. Načrtovani prihodki v letu 2001 

Za prvo polovico leta 2001 se načrtujejo prihodki Agencije v višini 62,4 mio sit. 

Glavni vir potrebnih finančnih sredstev za opravljanje temeljne dejavnosti Agencije bodo 
sredstva proračuna v višini 60 mio SIT. 

Ostali prihodki v višini 2,4 mio sit so iz naslova najemin pohištva ter obresti. Agencija 
zaradi predvidenih statusnih sprememb ne načrtuje drugih prihodkov iz naslova opravljenih 
storitev, katera so bila v preteklosti vključena med prihodke. 

III. Načrtovani odhodki v letu 2001 

Odhodki so načrtovani v višini 62,4 mio SIT. 

Agencija meni, da so ocene realne in da je načrtovan obseg proračunskih sredstev nujno 
potreben za nemoteno delo Agencije do dokončne odločitve ustanovitelja Agencije. 

Odhodki Agencije so načrtovani glede na potrebna dejanja pred statusno spremembo 
Agencije in predvidene stroške dela za 6 zaposlenih delavcev za normalno opravljanje 
nalog. 
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1. Materialni stroški in stroški storitev 

Poraba drobnega inventaija, pisarniškega materiala, strokovne literature, obseg poštnih 
storitev in nadomestila stroškov delavcev so izračunani glede na število delavcev in oceno 
obsega poslovanja. 

Stroški za najemnine v višini 4,5 mio sit so planirani za najem poslovnih prostorov za 6 
zaposlenih ter za najem arhivskih prostorov, kjer se hrani dokumentacija povezana z 
lastninskim preoblikovanjem podjetij z družbenim kapitalom. 

Odhodki iz naslova svetovalnih, revizijskih, računovodskih in drugih storitev so planirani v 
višini 9,8 mio sit in sicer za pravno svetovanje pri pritožbah na izdana soglasja pri 
lastninskem preoblikovanju podjetij, pri statusni spremembi Agencije, računovodske storitve 
in druge storitve za izvedbo zahtevnejših projektov. 

Stroški ostalih storitev zajemajo stroške provizij za storitve APP, bank in drugih storitev. 

2. Stroški dela 

Načrtovana postavka za plače in druge osebne prejemke za 6 zaposlenih so izračunani v 
skladu z znanimi izhodišči za obračun plač za obdobje prve polovice leta 2001. 

Stroški iz naslova pogodb o delu zajemajo plačilo pogodbenega dela vzdrževalca strojne 
opreme in stroške sejnin upravnih in nadzornih organov Agencije. 

3. Izredni odhodki 

Zoper Agencijo sta vloženi dve tožbi zaradi odvzema licence za ocenjevanje vrednosti 
podjetij. S prvo tožbo je izpodbijana odločba Sveta Agencije o odvzemu licence, z drugo 
tožbo pa je tožena Agencija za škodo, ki je bila povzročena tožniku zaradi odvzema licence 
in so zato predvideni stroški za plačilo v višini 20,8 mio sit. 

5. marec 2001 1931 poročevalec, št. 16/VIII 



AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO 
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
20 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

1. SKUPAJ PRIHODKI 75.262 62.400 82,9 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 15.314 2.400 15,7 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 ... 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 15.314 2.400 15,7 
(710+711+712+713+714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 12.663 1.370 10,8 
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 0 0 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih instituc^ 0 0 
7102 Prihodki od obresti 1.221 1.370 112,2 
7103 Prihodki od premoženja 11.442 0 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 
712 DENARNE KAZNI 0 0 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 2.651 1.030 38,9 
7130 Prihodki od prodaje biaga in storitev 2.651 1.030 38,9 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 0 0 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 46 0 
(720+721+722) 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 46 0 
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0 0 
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0 0 
7202 Prihodki od prodaje opreme 46 0 ... 

721 PRIHODKI OD PROOAJE ZALOG 0 0 
722 PRIHOOKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 0 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 59.902 60.000 100,2 

740 TRANSFERNI PRIHOOKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 59.902 60.000 100,2 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 59.902 60.000 100,2 
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 71.497 62.400 87,3 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHOOKI 71.497 62.400 87,3 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 28.573 13.578 47,5 
4000 Plače m dodatki 25.821 11.849 45,9 
4001 Regres za letni dopust 799 704 88,1 
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-V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

20 0 0 
FINANČNI 

NAČRT 
2 0 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

4002 Povračila in nadomestila 1.637 827 50,5 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 314 198 63,1 
4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 2 0 ... 

401 PRISPEVKI DELOOAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 4.766 1.914 40,2 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.660 1.066 40,1 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 2.058 829 40,3 
4012 Prispevki za zaposlovanje 18 7 38,9 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 30 12 40,0 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 38.158 46.908 122,9 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.877 8.235 92,8 
4021 Posebni materiali in storitve 73 0 
4022 Energija, voda. komunalne stontve in komunikacije 2.547 1.409 55,3 
4023 Prevozni stroški in storitve 550 354 64,4 
4024 Izdatki za slu bena potovanja 419 270 64,4 
4025 Tekoče vzdrževanje 3.066 768 25,0 
4026 Najemnine in zakupnine 17.453 4.542 26,0 
4027 Kazni in odškodnine 0 20.822 
4028 Davek na izplačane plače 1.989 683 34,3 
4029 Drugi operativni odhodki 3.184 9.825 308,6 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 
409 REZERVE 0 0 

41 TEKOČITRANSFERI 0 0 
(410+411+412+413+414) 

410 SUBVENCIJE 0 0 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 0 0 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 0 0 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 0 0 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 0 0 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 3.765 0 ! 
d- H) 

5. marec 2001 1933 poročevalec, št. 16/VIII 



B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

20 0 0 
FINANČNI 

NAČRT 
2 0 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... I 
(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 ... 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0 0 ... I 

440 DANA POSOJILA 0 0 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVOOIH 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV,-V.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

20 00 
FINANČNI 

NAČRT 
2 0 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

50 VII. ZADOLŽEVANJE <500+501] 0 0 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 
501 zadolževanje v tujini 0 0 

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 

550 OOPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE jVII^VIIIj 0 0 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VII.- II,- V. -VIII.) 3.765 0 

XI. NETO FINANCIRANJE fVI.+VII.-VUl.OC. = -III.) -3.765 0 
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AGENCIJA ZA ZAVAROVALNI NADZOR 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 

PRAVNA PODLAGA, IZHODIŠČA IN OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju Agencija) je bila v skladu z Zakonom o 
zavarovalništvu ustanovljena 1.6.2000 kot pravna oseba, ki je pri izvrševanju svojih nalog in 
pristojnosti samostojna in neodvisna. 

Na podlagi 264. člena Zakona o zavarovalništvu sprejme finančni načrt Agencije strokovni 
svet Agencije, soglasje nanj da Vlada Republike Slovenije. Do sprejetja finančnega načrta 
Agencije se na podlagi drugega odstavka citiranega člena financiranje Agencije izvaja na 
podlagi sklepa o začasnem financiranju, ki ga sprejme strokovni svet. Bilanca prihodkov in 
odhodkov, na kateri temelji finančni načrt Agencije za leto 2001, je v prilogi. 

Finančni načrt za leto 2001 je pripravljen na podlagi predvidenih nalog Agencije, ki jih določa 
tako Zakon o zavarovalništvu kot tudi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V 
skladu s 352. členom se je z dnem imenovanja predsednika in članov strokovnega sveta ter 
direktorja Agencije ukinil Urad za zavarovalni nadzor, ki je bil po Zakonu o zavarovalnicah 
pristojen za nadzor nad zavarovalnicami, delavci Urada za zavarovalni nadzor pa nadaljujejo z 
delom na Agenciji. Zakon o zavarovalništvu predpisuje širok obseg dela, nalog in pristojnosti 
Agencije, zato bo nujno povečati število zaposlenih. Proces ustanavljanja Agencije in 
predviden obseg dela zahteva tudi nujne investicije. 

Poleg tekočih in rednih zadev je Agencija pristojna tudi za pripravo podzakonskih predpisov na 
podlagi Zakona o zavarovalništvu. Z ureditvijo statusnih, organizacijskih in drugih internih 
predpisov Agencije ter sprejetjem podzakonskih predpisov so izpolnjeni objektivni pogoji za 
nemoteno in učinkovito uresničevanje funkcij in nalog, ki jih Agencija kot neodvisna 
organizacija opravlja v javnem interesu z namenom zaščite zavarovancev. 

Delo Agencije bo v letu 2001 temeljilo tudi na njenem vključevanju in sodelovanju s tujimi 
oziroma mednarodnimi organizacijami ter strokovnimi institucijami. 

Za uresničevanje širših nalog Agencije bo treba razviti t.i. objektivne razmere za delo 
Agencije, ki bodo zagotovljene zlasti z nakupom poslovnih prostorov ter ustrezne 
informacijske tehnologije in druge tehnične opreme. 

Delovno področje Agencije zahteva izjemno visoke strokovne kadre, ki morajo poleg domačih 
znanj obvladati tudi tuja znanja in poznati zakonodaje in delovanje trga v razvitih državah. 
Zato bo investiranje v znanje in izobraževanje zaposlenih (doma in v tujini), z namenom 
zagotoviti učinkovito, racionalno in predvsem visoko strokovno uresničevanje nalog in funkcij 
Agencije, ena izmed pomembnih nalog Agencije v letu 2001. 
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Prav tako temelji finančni načrt Agencije za leto 2001 na splošnih izhodiščih javnega 
financiranja in na temeljnem načelu racionalnosti in gospodarnosti. Skupna izhodišča so 
naslednja: 
- pri oceni prihodkov in odhodkov, kar velja še zlasti na strani prihodkov, je upoštevano 

načelo previdnosti; 
- prihodki so ocenjeni na podlagi Tarife o taksah in nadomestilih; 
- odhodki so ocenjeni glede na predviden obseg dela; 
- predvidene investicije v letu 2001; 
- število zaposlenih se poveča za 8 (število zaposlenih konec leta 2001 bo 23); 

Agencija načrtuje približno 30 sej strokovnega sveta. 

NAČRTOVANI PRIHODKI ZA LETO 2001 

Za leto 2001 se načrtujejo prihodki Agencije v višini 309.593 tisoč SIT, od tega prihodki iz 
naslova taks in nadomestil v višini 309.448 tisoč SIT in prihodki od obresti v višini 145 tisoč 
SIT. 

Sredstva za delo Agencije za zavarovalni nadzor se v skladu z 262. členom ZZavar zagotovijo: 
iz taks in nadomestil, iz drugih prihodkov, kijih ustvari Agencija s svojim poslovanjem. 

Ocenjujemo, da bodo največji delež prihodkov Agencije v letu 2001 predstavljali prihodki iz 
naslova taks in nadomestil, katerih višino določa Tarifa o taksah in nadomestilih, med temi pa 
bodo največji delež predstavljali prihodki iz naslova letnega nadomestila. 

Letno nadomestilo 

Ocenjena višina prihodkov iz naslova letnega nadomestila, ki ga bodo plačevale zavarovalnice 
in pokojninske družbe v višini 0,14% od vplačane premije, zavarovalnice v zavarovalniški 
skupini v višini 0,155% od vplačane premije, Slovensko zavarovalno združenje v višini 0,14% 
od vplačanih prispevkov zavarovalnic v škodni sklad in zavarovalno zastopniške in 
zavarovalno posredniške družbe v višini 0,14% od prihodkov iz naslova opravljanja storitev 
zavarovalnega zastopanja oz. zavarovalnega posredovanja, znaša 280.684 tisoč SIT za leto 
2001. 

Pred začetkom veljave Tarife o taksah in nadomestilih je prihodke Agencije predstavljala 
pristojbina na podlagi Odredbe o višini in načinu plačevanja pristojbine od zavarovalnih premij 
in prihodkov od drugih zavarovalnih poslov (Ur. list RS, št. 57/96), izdane na podlagi 96. člena 
zakona o zavarovalnicah, ki za leto 2001 znašajo 11.364 tisoč SIT. 

Takse 

Težko je predvideti, koliko sredstev za delo bo Agencija prejela iz naslova taks za odločanje o 
posamičnih zadevah ter za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija, ker je to odvisno od 
števila posamičnih zadev (izdaje dovoljenj, soglasij, mnenj) in števila zahtevkov za izpise iz 
registrov. Takse bodo predstavljale manjši vir sredstev za delo Agencije, ocenjujemo, da bodo 
v letu 2001 prihodki iz naslova taks znašali 17.400 tisoč SIT. 
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Pavšalno nadomestilo 

Pavšalna nadomestila stroškov nadzora bodo po predvidevanjih predstavljala zanemarljivo 
majhne vire sredstev za delo Agencije. 

OCENJENI ODHODKI AGENCIJE ZA LETO 2001 

Pri izračunu odhodkov Agencije smo upoštevali Makrofiskalni scenarij in izhodišča za 
pripravo predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2001 in 2002 (Ljubljana, 27. 
december 2000). 

3.1. OCENJENI ODHODKI IZ NASLOVA PLAČ IN DRUGIH IZDATKOV 
ZAPOSLENIM 

Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Agencija načrtuje odhodke iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim za leto 2001 v višini 
171.502 tisoč SIT. 

4000 Osnovne plače in dodatki 
Agencija je pri izračunu sredstev za plače izhajala iz števila zaposlenih na dan 1.12.2000 (15 
zaposlenih), realnega porasta mase bruto plač v letu 2001 za 3,6%'. Upoštevali smo predvideno 
število novih zaposlitev v letu 2001 za 8 delavcev2 s podobno izobrazbeno strukturo, in 
možnosti napredovanja pri obstoječih delavcih. Potrebna sredstva za bruto plače zaposlenih 
tako za leto 2001 znašajo 137.660 tisoč SIT. 

S predvidenimi novimi zaposlitvami (8 novih delavcev v letu 2001) in dodatnim 
izobraževanjem mlajših delavcev Agencije bo omogočeno bolj učinkovito nadziranje 
poslovanja zavarovalnic, zavarovalno zastopniških in posredniških družb, zavarovalnih 
zastopnikov in posrednikov, pokojninskih družb in drugih oseb, kijih nadzira Agencija. 

4001 Regres za letni dopust 
Pri planiranju potrebnih sredstev iz naslova regresa za letni dopust ter povračil in nadomestil 
stroškov zaposlenim smo upoštevali regres za letni dopust v višini 116.114 SIT1 na 
zaposlenega. Potrebna sredstva iz naslova regresa za letni dopust za leto 2001 tako znašajo 
2.671 tisoč SIT. 

4002 Povračila in nadomestila 
Pri planiranju potrebnih sredstev iz naslova povračil in nadomestil stroškov zaposlenim smo 
upoštevali sredstva za prehrano v višini 627 SIT/dan1 na zaposlenega, pri stroških prevoza na 
delo smo upoštevali trenutne stroške prevoza, povečane z letno rastjo cen življenjskih 

Priloga I. k makrofiskalnemu scenariju 2001: Projekcije osnovnih makroekonomskih okvirov in osnovna 
kvantitativna izhodišča za pripravo makrofiskalnega scenarija za leti 2001 in 2002. 

2 Gradivo za Pododbor za notranji trg, točka 3.2.5. Preoblikovanje Urada; dopis št. 30264-29/00-1 z dne 
25.01.2000. 
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potrebščin za leto 2001 v višini 7,8% ' in predvidene nove zaposlitve. Potrebna sredstva za leto 
2001 iz naslova povračil in nadomestil stroškov znašajo 9.282 tisoč SIT. 

401 Prispevki delavcev za socialno varnost 

Agencija je pri izračunu potrebnih sredstev za prispevke delodajalca na bruto plače upoštevala 
sedaj veljavno prispevno stopnjo (15,9%) na osnovo, ki jo predstavljajo osnovne plače in 
dodatki. Potrebna sredstva iz omenjenega naslova tako znašajo 21.889 tisoč SIT za leto 2001. 

3.2. OCENJENI ODHODKI IZ NASLOVA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE 

Plan odhodkov za izdatke za blago in storitve za leto 2001 smo ocenili na osnovi realizacije v 
drugi polovici leta 2000 z upoštevanjem indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v višini 7,8%. 
Upoštevali smo povečanje obsega dela in predvidene zaposlitve novih delavcev v letu 2001. 

Agencija bo v letu 2001 iz naslova izdatkov za blago in storitve potrebovala sredstva v višini 
91.978 tisoč SIT. 

Pri razčlenitvi izdatkov za blago in storitve po ekonomski klasifikaciji na posamezne podkonte 
smo upoštevali le tiste podkonte, ki se nanašajo na stroške, s katerimi se Agencija srečuje pri 
svojem delovanju. 

4020 Pisarniški in splošni material in storitve 
V letu 2001 bo Agencija potrebovala 14.850 tisoč SIT sredstev za pisarniški in splošni material 
in storitve. Večji del potrebnih sredstev iz omenjenega naslova odpade na stroške revizij in 
vodenja računovodstva. 

Potrebna sredstva iz naslova revizij je Agencija planirala v višini 8.090 tisoč SIT za leto 2001. 
Za leto 2001 je predvidena ena specialna mednarodna revizija finančnega poslovanja 
zavarovalnice, revizija letnega obračuna Agencije in stroški vodenja računovodstva. 

Ostala sredstva iz naslova pisarniškega in splošnega materiala in storitev se nanašajo na: 
pisarniški material in storitve; 
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura; 
stroški prevajalskih storitev; 
stroški oglaševalskih storitev; 
izdatki za reprezentanco, hrano, storitve menz in restavracij; 
drugi splošni material in storitve. 
Pri tem največji del potrebnih sredstev odpade na stroške prevajalskih storitev (3.605 tisoč 
SIT). 

4021 Posebni material in storitve 
Za posebni material in storitve bo Agencija v letu 2001 potreboval 500 tisoč SIT. Vsa potrebna 
sredstva iz omenjenega naslova so planirana na podkontu 402199 - Drugi posebni material in 
storitve. 
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4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 
Agencija je na kontu 4022 planiral 1.650 tisoč SIT sredstev za leto 2001. Vsa planirana 
sredstva na tem kontu se nanašajo na stroške telefona, telefaksa in na stroške poštnine in 
kurirskih storitev. Stroške električne energije, porabe kuriv, stroške ogrevanja, vode in 
komunalne, .storitve, odvoza smeti pa je Agencija planirala v okviru konta 4025 - Tekoče 
vzdrževanje. 

4024 Izdatki za službena potovanja 
V letu 2001 bo Agencija za službena potovanja potreboval sredstva v višini najmanj 7.793 
tisoč SIT. Večji del omenjenih sredstev se nanaša na službena potovanja v tujini. 

Službena potovanja v državi; potrebna sredstva v višini 1.712 tisoč SIT za leto 2001 naj bi 
zadoščala za pokritje stroškov predvidenih rednih kontrolnih obiskov zavarovalnic (najmanj 
pet enotedenskih pregledov zavarovalnic), udeležbe delavcev na računovodskem seminarju, 
udeležbe na Dnevih slovenskega zavarovalništva, udeležbe na Pravniških dnevih in udeležbe 
na Dnevih ekonomistov. 

Službena potovanja v tujini; potrebna sredstva za leto 2001 znašajo 6.081 tisoč SIT. Zaradi 
približevanja Slovenije Evropski uniji je pričakovati, da se bodo omenjeni stroški tudi nadalje 
povečevali (obiski v Bruslju in Baslu). Agencija je med drugim predvidela sodelovanja z 
nadzori srednjeevropskih držav (obisk nemškega zavarovalnega nadzora), udeležbo in 
sodelovanja na mednarodnih konferencah predstavnikov zavarovalnih nadzorov vseh držav v 
tranziciji, udeležbo na seminarju s področja zavarovalništva v organizaciji OECD na Dunaju, 
enotedenski obisk v GAD - u (London) in drugo. 

4025 Tekoče vzdrževanje 
Potrebna sredstva za tekoče vzdrževanje Agencije znašajo 9.360 tisoč SIT za leto 2001. Večji 
del omenjenih stroškov odpade na tekoče vzdrževanje informacijskega sistema v višini 6.000 
tisoč SIT za leto 2001. 
Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov v višini 3.360 tisoč SIT; poleg stroškov, ki se nanašajo 
na tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Agencije, je Agencija za leto 2001 na omenjenem 
kontu planirala tudi obratovalne stroške. Obratovalne stroške Agencija ne razčlenjuje posebej 
na storitve varovanja zgradb in prostorov, električno energijo, porabo kuriv in stroške 
ogrevanja, vodo in komunalne storitve, odvoz smeti, stroške čiščenja in druge obratovalne 
stroške, pač pa jih na podlagi računa prikazuje v skupnem znesku; 
tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme, računalnikov in druge opreme; v višini 6.000 tisoč 
SIT za leto 2001. 

4026 Najemnine in zakupnine 
Agencija bo v letu 2001 potreboval 21.111 tisoč SIT sredstev iz naslova najemnin in zakupnin. 
Pri izračunu potrebnih sredstev za najemnine poslovnih prostorov smo izhajali iz trenutne 
površine poslovnih prostorov, cene za m2, pri čemer smo upoštevali rast cen življenjskih 
stroškov za leto 2001 ter predvideno povečanja površine poslovnih prostorov v letu 2001. 
Potrebna sredstva iz tega naslova znašajo 20.387 tisoč SIT. Ostala potrebna sredstva iz naslova 
najemnin in zakupnin se nanašajo na najemnino parkirnege prostora in najemnino 
fotokopirnega stroja. 
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4028 Davek na izplačane plače 
Agencija je pri izračunu potrebnih sredstev za davke delodajalca na bruto plače upoštevala 
sedaj veljavne davčne stopnje. Potrebna sredstva iz omenjenega naslova tako znašajo 13.316 
tisoč SIT za leto 2001. 

4029 Drugi operativni odhodki 
Drugi operativni odhodki so za leto 2001 planirani v višini 23.398 tisoč SIT, nanašajo pa se v 
večji meri na plačila avtorskih honorarjev, plačila po pogodbah o delu, izdatke za strokovno 
izobraževanje zaposlenih in druge. Drugi operativni izdatki zajemajo naslednje stroške: 
- izdatki za strokovno izobraževanje in stroški konferenc, seminarjev in simpozijev; večji del 

izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih planiranih za leto 2001 odpade na izdatke 
po pogodbah o izobraževanju, in sicer stroške plačila šolnin, manjši del stroškov pa odpade 
na stroške udeležb na seminarjih, konferencah in simpozijih. Potrebna sredstva iz 
omenjenega naslova za leto 2001 znašajo 7.478; 

- plačila avtorskih honorarjev in plačila po pogodbah o delu; predvidena kadrovska zasedba 
Agencije, ki še vedno ne pokriva vseh potreb po delavcih v skladu s sistematizacijo ne 
omogoča, da bi Agencija lahko vse predvidene naloge izvajala v celoti in brez pomoči 
zunanjih sodelavcev. Tako si Agencija, predvsem na pravnem prostoru, delno pa tudi na 
aktuarskem in finančnem področju pomaga z zunanjimi strokovnjaki na podlagi avtorskih 
pogodb. Potrebna sredstva iz naslova avtorskih honorarjev in pogodb o delu tako znašajo za 
leto 2001 najmanj 4.947; 

- plačila za delo preko študentskega servisa; sredstva za plačila študentom preko 
študentskega servisa za leto 2001 v višini 360 tisoč SIT so planirana na podlagi 
predvidenega angažiranja študentov za vnos in statistično obdelavo podatkov; 

- članarine v mednarodnih organizacijah; Agencija je včlanjena v International Association 
of Insurance Supervisors; letna članarina znaša 5000 USD; 

- plačila storitev APP in plačila bančnih storitev; sredstva za plačilo omenjenih storitev 
predstavljajo manjši strošek delovanja Agencije; 

- drugi operativni odhodki; drugi odhodki v višini 9.450 tisoč SIT odpadejo na stroške sejnin 
članom strokovnega sveta3. 

3.3. INVESTICIJSKI ODHODKI 

4202 Nakup opreme 

Vsa potrebna sredstva za nakup opreme se nanašajo na investicije v pisarniško opremo ter 
informacijski sistem in za leto 2001 znašajo 59.817 tisoč SIT, od tega za informacijski sitem 
55.094 tisoč SIT. 

Pisarniška oprema, s katero trenutno razpolaga Agencija ne zadošča za pokrivanje vseh potreb 
glede na sedanje število zaposlenih (15 zaposlenih na dan 1.12.2000).Pri tem je potrebno 
upoštevati, da bodo zaradi povečanje števila zaposlenih v letu 2001 (8 delavcev) nastale še 
dodatne potrebe po nakupu pisarniške opreme (pisalne mize, omare, stoli). Agencija ocenjuje, 
da bi za nakup pisarniške opreme v letu 2001 potrebovala 4.723 tisoč SIT. 

3 Sklep o določitvi višine sejnin članom strokovnega sveta, ki ga je sprejel strokovni svet Agencije 20.6.2000, 
Vlada RS pa je k sklepu dala soglasje 27.7.2000. 
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Informacijski sistem Agencije trenutno sestoji iz serveija Compaq Proliant, pet PC-jev IMB PC 
330, enega IBM PC 350 in sedem računalnikov Gorenje DTK, ter še ne usposobljenega Dell 
optiplex PC-ja. Mrežni operacijski sistem Novell 3.4 ima možnost priklopa 20 klientov 
(računalnikov in printerjev), prav toliko pa je tudi mest v serverski omarici in Hub-ih. Server 
Agencije MF_Chopin je bil do 19.12.2000 del mreže serveijev Ministrstva za finance (v 
nadaljevanju: MF). Sedanja oprema Agencije je glede na obseg podatkov, s katerimi upravlja 
Agencija (kapaciteta) in glede na današnje standardne računalnike zastarela, poleg tega pa je 
večina računalniške opreme tudi že v celoti amortizirane. Povezava z zunanjim svetom 
(internetom) je do 19.12.2000 potekala preko lOMB/s infrardeče povezave na MF in nato 
preko požarnih pregrad MF-ja in Centra vlade za informatiko na zunanje omrežje. 

Potrebna sredstva za vzpostavitev ustreznega informacijskega sistema in s tem stroški v letu 
2001 iz tega naslova znašajo cca. 57.094 tisoč SIT, od tega 34.300 tisoč SIT predstavljajo 
enkratni stroški (domino server, nove instalacije, internet instalacije, požarna pregrada, ruter, 
poštni strežnik). Pri izračunu potrebnih stroškov za vzpostavitev ustreznega informacijskega 
sistema so bili upoštevani tudi potrebni stroški razvoja specifične programske opreme za 
opravljanje nadzora s strani Agencije. 
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAVAROVALNI NADZOR 
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

I. SKUPAJ PRIHODKI 76.024 309.738 407,4 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 45.518 309.738 680,5 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 ... 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 45.518 309.738 680,5 
(710*711^712+713*714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHOOKI OD PREMOŽENJA 45 145 322,2 
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 0 0 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij 0 0 
7102 Prihodki od obresti 45 145 322,2 
7103 Prihodki od premoženja 0 0 ... 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 ... 
712 DENARNE KAZNI 0 0 ... 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 0 ... 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 45.473 309.593 680,8 
7140 Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 0 0 
7141 Drugi nedavčni pnhodki 45.473 309.593 680,8 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 30.506 0 

740 TRANSFERNI PRIHOOKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 30.506 0 
7400 Preieta sredstva iz državnega proračuna 30.506 0 
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 62.280 323.297 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 59.502 263.480 442,8 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 33.885 149.613 441,5 
4000 Plače in dodatki 31.946 137.660 430,9 
4001 Regres za letni dopust 215 2.671 
4002 PovračHa in nadomestila 1.675 9.282 554,1 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 0 
4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 49 0 

• 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
20 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 5.181 21.889 422,5 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 2.883 12.183 422,6 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 2.245 9.485 422,5 
4012 Prispevki za zaposlovanje 20 83 415,0 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 33 138 418,2 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 20.436 91.978 450,1 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.223 14.850 460,8 
4021 Posebni materiafi in storitve 0 500 ... 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 638 1.650 258,6 
4023 Prevozni stroški in storitve 0 0 
4024 Izdatki za slu bena potovanja 1.283 7.793 607,4 
4025 Tekoče vzdrževanje 278 9.360 
4026 Najemnine in zakupnine 3.946 21.111 535,0 
4027 Kazni in odškodnine 0 0 ... 
4028 Davek na izplačane plače 3.055 13.316 435,9 
4029 Drugi operativni odhodki 8.013 23.398 292,0 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 ... 

41 TEKOČITRANSFERI 0 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 2.778 59.817 2.153,2 
(420) 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 2.778 59.817 ... 
4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 
4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 
4202 Nakup opreme 2.778 59.817 ... 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 ... 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 0 
4208 študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 13.744 -13.559 ... | 
d- M.) 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
20 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... | 
(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA OANIH POSOJIL 0 0 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0 0 ... | 

440 DANA POSOJILA 0 0 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV,-V.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
20 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 
501 zadolževanje v tujini 0 0 

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 0 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VII.- II.- V. -VIII.) 13.744 -13.559 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X. = -III.) -13.744 13.559 
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XVII. 

AGENCIJA ZA ENERGIJO 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

FINANČNI NAČRT IN NAČRT DELA 

ZA LETO 2001 
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AGENCIJA ZA ENERGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE 

FINANČNI NAČRT IN NAČRT DELA 

ZA LETO 2001 

1 UVOD 

Finančni načrt Agencije za energijo (v nadaljevanju: Agencije) po Energetskem zakonu (v 
nadaljevanju: EZ) je izdelan za leto 2001, to je 1. januar 2001 - 31. december 2001. To je prvo 
koledarsko leto delovanja Agencije, za katero je izdelan načrt dela in finančni načrt, ki ima v 
zasnovi upoštevane nekatere predpostavke. 

V skladu z EZ in Aktom o ustanovitvi Agencije za energijo (Ur. 1. RS, št. 54/00) je potrebno 
predlog načrta dela in finančnega načrta predložiti Vladi Republike Slovenije v soglasje. 

Pričujoči dokument vsebuje tako načrt dela kot tudi finančni načrt Agencije za energijo. Načrt 
dela opredeljuje naloge Agencije, ki jih Agenciji nalaga EZ s pripadajočimi podzakonskimi 
akti. Finančni načrt določa finančna sredstva, ki so potrebna za izvedbo navedenih nalog. 

Načrt upošteva, da se nekatere zagonske aktivnosti v letu 2000 še ne bodo končale ter za njih 
predvideva tako aktivnosti kot tudi sredstva. 

2 NAČRT DELA AGENCIJE V LETU 2001 

Agencija mora v letu 2001 izvesti več pripravljalnih aktivnosti, da omogoči izvajanje nalog po 
EZ, dokončati pripravljalne aktivnosti, ki so začete v letu 2000 ter začeti izvajati svoje naloge 
po EZ. 

Agenciji bo v začetku delovanja v veliko pomoč projekt iz programa Phare 99, 'Podpora 
regulaciji trga z električno energijo in plinom v Sloveniji', (v nadaljevanju: Phare 99) ki bo 
prispeval pomoč tako k organizaciji dela kakor tudi k vsebini njenega dela, zlasti na področju 
licenciranja in razreševanja sporov. 

Agencija bo morala novo zaposlene sodelavce tudi intenzivno izobraževati in dodatno 
usposabljati, saj delo v Agenciji teija veliko strokovnega znanja in izkušenj, ki jih ni mogoče 
pridobiti v splošnem izobraževalnem procesu. Zato bo potrebna udeležba zaposlenih na vrsti 
specializiranih seminaijev, delavnic in tečajev doma in v tujini. 

Prioritete izvajanja posameznih nalog po EZ ter njihova dinamika bo odvisna zlasti od tega, 
kdaj bo katera od nalog najintenzivnejša. V prvi vrsti je to določanje cen za uporabo omrežij in 
licenciranje, v nadaljevanju pa nadzor nad delovanjem trga in razreševanje sporov. Zlasti 
slednje je glede dinamike in obsega najtežje predvidljivo. 

2.1 Pristojnosti in naloge Agencije po EZ 

EZ ureja delovanje trga po načelu reguliranega dostopa tretje strani (RTPA, Regulated Third 
Party Access). Agencija za energijo, ki je ustanovljena kot neodvisna regulatorna organizacija, 

5. marec 2001 1947 poročevalec, št. 16/VIII 



bo izvajala nadzor nad delovanjem trga z električno energijo, zagotavljala preglednost na trgu 
in nepristranski dostop do omrežij in posledično do trga. 

Agencija je po EZ neodvisna organizacija, ki opravlja z zakonom določene naloge in za 
izvajanje teh nalog potrebne aktivnosti- v zvezi nadzora nad delovanjem trga z električno 
energijo in zemeljskim plinom. 

Agencija odloča o cenah za uporabo elektroenergetskih omrežij na podlagi kriterijev, določenih 
s splošnim aktom agencije. 

Agencija odloča o upravičenosti stroškov in drugih elementov cen za uporabo 
elektroenergetskih omrežij na podlagi podatkov in kriterijev za ocenjevanje upravičenosti 
stroškov. Podatke, ki so jih izvajalci energetskih dejavnosti po 89. členu energetskega zakona 
dolžni dajati Agenciji periodično, njihova vsebina in oblika ter pogostost javljanja, bodo 
določeni v splošnem aktu agencije. 

Agencija odloča v sporih, ki izvirajo iz: 
- zavrnitve dostopa do elektroenergetskih ali plinskih omrežij, 
- obračunane cene za uporabo elektroenergetskih omrežij ali cene za uporabo plinskih 

omrežij. 

Agencija izdaja licence za izvajanje energetskih dejavnosti v skladu z določbami energetskega 
zakona. 

Poleg naštetih nalog izvaja agencija še naslednje naloge: 
- sodeluje s pristojnimi organi in inšpekcijami, 
- izdaja letna poročila in informacije za javnost, 
- opravlja druge naloge, povezane z nadzorom nad delovanjem trga z električno energijo in 

zemeljskim plinom. 

Agencija sodeluje v bilateralnih odnosih in mednarodnih organizacijah s področja nadzora nad 
delovanjem trga z električno energijo in zemeljskim plinom. 

Agencija izvaja tudi druge aktivnosti, ki so povezane z opravljanjem z zakonsko določenih 
nalog s področja reguliranih dejavnosti. 

Agencija izvaja nadzor nad delovanjem organiziranega trga z električno energijo tako, da na 
podlagi uredb o izvajanju gospodarske javne službe (v nadaljevanju GJS) distribucije in GJS 
prenosa zbira in evidentira pogodbe o dostopu do omrežij in trenutni dostop do omrežij ali dele 
pogodb, ki določajo količine in termine ter druge parametre, pomembne za način, 
karakteristiko odjema ali zasedenost omrežij. Na osnovi analiz navedenih pogodb ali 
elementov Agencija ugotavlja nelegalni odjem. 

Agencija ugotavlja nepravilnosti pri delovanju trga z električno energijo in plinom, ki zavirajo 
razvoj konkurence ali jo izkrivljajo in druge pojave zlorabe monopolnega položaja. 

2.2 Naloge Agencije s področja določanja cen za uporabo omrežij 

Pristop k reguliranju cen za uporabo omrežij se oblikuje v različnih državah različno, 
prilagojeno pravnemu in gospodarskemu okolju v posamezni državi. Za Slovenijo se pristop 
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oblikuje tako, da bo omogočil v letu 2001 določitev izhodiščnih vrednosti in sistema za 
zaračunavanje cen za uporabo omrežij v začetku 2001 ter njihovo zvezno regulacijo v prvem 
regulatornem obdobju, ki bo sledilo. Njegova dolžina je predvidoma pet let, ki mora biti še 
strokovno potrjena. 

Regulacija mora biti usmerjena v dajanje spodbud za učinkovitost v tehničnem in ekonomskem 
smislu. To navaja k izbiri principa regulacije na osnovi spodbud (Incentive Based Regulation), 
pri kateri je presoja upravičenosti stroškov potrebno orodje. 

Glede na to, da je od navedenih cen odvisno poslovanje reguliranega dela energetskega 
sektorja in da morajo cene za uporabo omrežij zagotavljati podjetjem ustrezno izvajanje javne 
storitve, je potrebna za določitev cen kar najvišja strokovnost in upoštevanje izkušenj držav, ki 
imajo že razvit sistem reguliranja. Obstoječe izkušnje je potrebno prenesti iz sredin, kjer te 
obstojajo. Težišče lastnega dela bo primerna uporaba in dograditev modelov tako, da bodo 
primerni za slovenske razmere. Ker navedenega zaradi obsega kot zaradi potrebne ozke 
specializiranosti izvajalcev ni mogoče v celoti zagotoviti znotraj Agencije, je potrebno poleg 
lastnega strokovnega dela naročiti tudi strokovne analize in študije, ki bodo omogočile 
mednarodne primerjave, verifikacijo modelov ali njihovih delov ter ocene posledic sprejetih 
odločitev na podjetniški kakor tudi na makroekonomski ravni. Cilj navedenih študij je podpreti 
in oblikovati način reguliranja cen, da bodo njegovi učinki na udeležena podjetja kar najbolj 
korektni in hkrati makroekonomsko sprejemljivi. 

V prilogi so predlagane študije natančneje opredeljene in ovrednotene. 

2.3 Naloge Agencije s področja licenciranja 

V letu 2001 bo potrebno prilagoditi osnutke dokumentov, formularjev in procedur, ki jih bo 
znotraj projekta Phare 99 razvila konzultantska skupina, dejanski uporabi v procesu 
licenciranja. 

Potrebno je konkretizirati postopek za izdajo in odvzem licenc v Agenciji glede na konkretne 
razmere. Pripraviti je potrebno informacijsko podporo za vodenje registra izdanih in odvzetih 
licenc ter izdelavo interne podatkovne baze, ki bo informacijsko ustrezno podprla zbirko listin 
o imetnikih licenc. 

Po obsegu bo to zelo velika in zahtevna skupina nalog. V skladu z EZ je leta 2001 potrebno 
pripraviti in izdati veliko število licenc, kar pomeni izvedbo velikega števila upravnih 
postopkov, v katerih se le-te izdajajo. To pomeni tudi potrebo po ustreznem dodatnem 
izobraževanju zaposlenih, zlasti v zvezi z ZUP, ki zahteva opravljanje strokovnega izpita. 
V prilogi se nahaja opis zunanje storitve, ki je potrebna med drugim tudi za informacijsko 
podporo procesa licenciranja. 

2.4 Naloge Agencije s področja razreševanja sporov 

Naloge, ki jih bo izvajala Agencija na tem področju, bodo imele daljnosežen vpliv na izvajanje 
energetskih dejavnosti in na delovanje trga. Naloge bodo v začetku nekoliko manj intenzivne 
kot v času, ko bo deloval trg. Razreševanje sporov na način, ki ga opredeljuje zakon, je težko 
predvidljiva in zahtevna naloga. Poleg lastnega znanja in dela bo občasno potrebno 
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pridobivanje izvedenskih mnenj ter priprava računalniškega orodja, ki bo podpiralo delo 
Agencije na tem področju. 

Končuje se projekt: Izdelava računalniško podprtega orodja za računanje prepustnosti omrežij 
in načrtovanje ukrepov za razbremenitev kritičnih prenosnih poti. Navedeno orodje je 
namenjeno predvsem Agenciji na področju razreševanja sporov zaradi zavrnitve dostopa do 
omrežja in določanja cen za sistemske storitve kot dela cen za uporabo elektroenergetskih 
omrežij. Orodje pa bo delovalo le, če bo ustrezno podprto oz. nadgrajeno z modulom, ki bo 
omogočal računanje pretokov moči po omrežju. Potrebno ga bo naročiti pri zunanjih 
izdelovalcih. 

V prilogi se nahaja podrobnejša opredelitev zunanjih storitev, ki so potrebne za navedene 
naloge. 

2.5 Naloge Agencije s področja nadzora nad delovanjem trga z energijo 

Naloge s tega področja obsegajo odkrivanje nekorektnosti na trgu energije (unfair practices). 
Glede na to, da se prvič odpira trg z električno energijo, je v letu 2001 prioriteta na razvoju 
pristopa k nadzoru nad delovanjem trga z električno energijo. Primaren je nadzor nad 
nelegalnem odjemu električne energije, ki ni ustrezno pogodbeno dogovorjen. Za ta namen je 
potrebno imeti vpogled v pogodbe, ki se sklepajo ali registrirajo na organiziranem trgu z 
električno energijo oz. vpogled v pogodbe o dostopu do omrežij. V skladu z ustreznimi 
uredbami o izvajanju GJS ima Agencija dostop do navedenih pogodb oz. njihovih relevantnih 
delov. Potrebno je razviti pristop in računalniško podprto orodje, ki bo omogočilo izvajanje 
navedene naloge. 

Nadzor nad delovanjem trga bo imel daljnosežen pomen. Naloge s tega področja bodo imele v 
začetni fazi nižjo intenzivnost. Poudariti je potrebno, daje izvajanje nadzora odvisno tudi od 
pravil za delovanje organiziranega trga z električno energijo, ki se še pripravljajo. 

V prilogi se nahaja opredelitev študije oz. storitve, ki je potrebna za izvajanje navedene naloge. 

2.6 Priprava poročila Vladi RS 

Obsega pripravo rednega poročila o delu, kakršnega bo Agencija vsako leto predložila Vladi 
RS. Vključuje vsebinsko in oblikovno pripravo, izdelavo poročila, tiskanje in razpečavo. 

2.7 Naloge Agencije , povezane z zagotavljanjem pogojev dela 

V najkrajšem času bo potrebno v skladu z ZJN izvesti javni razpis za končno rešitev, to je 
najem za nedoločen čas ali najem z odkupom (leasing). Pred tem je potrebno pripraviti 
razpisno dokumentacijo z dokumentiranimi potrebami po prostorih, merilih za izbor, imenovati 
člane izborne komisije in izvesti postopek. Po sklepu o izboru sledi priprava in podpis ustrezne 
pogodbe. 

Potrebno bo pripraviti razpise delovnih mest, ki se ne zapolnijo v letu 2000. Na podlagi tega 
izbora Agencija zaposli dodatne sodelavce. Ker je ciljno število zaposlenih trideset, načrtujemo 
v letu 2001 doseči vsaj število dvajset zaposlenih. V tem letu je potrebno izvesti šolanja 
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zaposlenih v čimvečjem možnem obsegu doma in v tujini za vsako posamezno področje dela 
Agencije. 

Za potrebe določanja regulatornih pravil bo potrebno vzpostaviti komunikacijo in 
konstruktiven dialog s podjetji, ki so gospodarske javne službe. 

V izobraževalne namene kakor tudi za potrebe ozaveščanja strokovne javnosti bo Agencija 
organizirala predstavitve, seminarje in morebitne druge oblike izobraževanja s področja 
energetske zakonodaje, podzakonskih aktov, aktov Agencije in sorodnih tem z delovnega 
področja Agencije. Agencija bo tako predstavlja svoje delo. 

Za pridobivanje podatkov v skladu z ustreznim aktom Agencije bo potrebno vzpostaviti fizično 
komunikacijo s podjetji, ki bo omogočila avtomatizirano pridobivanje zahtevanih podatkov. 
Potrebno bo tudi pripraviti ustrezno celovito informacijsko podporo dela Agencije, ki je 
podrobneje opisana v prilogi. 

Potrebno je ustrezno ravnanje z gradivi, vključuje arhiviranje gradiva v skladu z Uredbo o 
pisarniškem poslovanju, vzpostavitev in uporabo ustrezne evidence ter sprotno vnašanje 
gradiva vanjo. Prav tako vsebuje oblikovanje interne knjižnice in informacijske podpore zanjo. 

2.7.1 Ostale aktivnosti 

S tem so mišljene ostale aktivnosti, ki bodo še potrebne, da Agencija izvaja naloge po EZ. 
Veliko manjših aktivnosti je nepredvidljivih. Mednje sodi npr. Zagotavljanje delovanja po 
standardih kakovosti delovanja. 

3 POTREBNA FINANČNA SREDSTVA AGENCIJE 

Stroškovni del načrta obsega dva dela: 
1. enkratni stroški, ki so potrebni le v letu 2001 
2. stroški rednega delovanja Agencije v tem letu 

3.1 Enkratni stroški Agencije 

3.1.1 Računalniška oprema 

Potrebna je računalniška oprema za novo zaposlene osebe, ki vsebuje strojno opremo, skupaj z 
ustrezno namensko programsko opremo na strežnikih in delovnih postajah. Ocena stroškov 
sloni na trenutnih cenah in znaša skupaj 

4.000.000 SIT 

3.1.2 Fotokopirni stroj, dodatna oprema, čajna kuhinja 

Fotokopirni stroj s procesnim računalnikom, ki služi hkrati za 
mrežni barvni tiskalnik 
Didaktična oprema 
Oprema čajne kuhinje 

4.000.000 SIT 
400.000 SIT 
400.000 SIT 
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Enkratni stroški so ocenjeni na skupno: 8.800.000 SIT 

3.2 Stroški delovanja Agen-RS v letu 2001 

3.2.1 Stroški, povezani z uporabo prostorov 

Agencija bo delovala v prostorih, ki jih je možno najeti do najemnine 2750 SIT/m2 (ali 25 
DEM /m2). Mesečno je potrebno dodati še obratovalne stroške, stroške energije, ogrevanje, 
stroške tekočega vzdrževanja in ostale, kar je skupaj 67.982.830 SIT. 

3.2.2 Intelektualne in sorodne storitve 

Za plačilo intelektualnih storitev, ki jih izvedejo zunanji izvajalci v obliki strokovnih mnenj, 
krajših študij in informacijske podpore, dela po pogodbah o delu, finančni servis in druge 
sorodne storitve je potrebno 50.524.676 SIT. 

3.2.3 Amortizacija osnovnih sredstev 

Za amortizacijo osnovnih sredstev bo potrebnih 15.647.008 SIT 

3.2.4 Drugi materialni stroški 

V te stroške so vključeni stroški za nujno potrebno strokovno izobraževanje zaposlenih, ki je 
zlasti intenzivno v začetku delovanja Agencije. V tovrstno izobraževanje sodi tudi seznanjanje 
z izkušnjami sorodnih regulatomih institucij, delujočih v drugih državah. V tovrstne stroške 
sodi še strokovna literatura, dnevnice, potni stroški in ostali materialni stroški v znesku 
82.084.595 SIT 

Skupni materialni stroški delovanja Agen-RS v letu 2001 

Skupni materialni stroški delovanja Agencije v letu 2001 so: 216.239.109 SIT 

3.3 Stroški dela 

Upoštevajoč kadrovsko strukturo zaposlenih v agenciji, ki bo v veliki večini sestavljena iz 
visoko izobraženih strokovnjakov na področju energetike, ocenjujemo potrebni znesek, v 
katerem so všteti stroški plač, dajatve na plače, stimulacija in ostali stroški dela na: 

184.360.940 SIT 

3.4 Stroški storitev 

Skupni stroški storitev, ki jih Agencija preko javnih razpisov naroča pri specializiranih 
izvajalcih v letu 2001, kakor so opredeljene v prilogi, so ocenjeni na 135.000.000 SIT 
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3.5 Skupni stroški delovanja Agencije v letu 2001 

Za delovanje Agencije v letu 2001 so predvideni naslednji stroški 
Enkratni stroški 
Materialni stroški 
Stroški dela 
Stroški storitev 
Skupni stroški Agencije v letu 2001 

8.800.000 SIT 
216.239.109 SIT 
184.360.940 SIT 
135.000.000 SIT 
544.400.049 SIT 

Skupna potrebna sredstva za leto 2001: 544.400.049 SIT 

4 VIRI SREDSTEV AGENCIJE 

4.1 Struktura virov za leto 2001 (1.1.2001 do 31.12.2001) 

V skladu z Energetskim zakonom in Aktom Vlade RS o ustanovitvi Agencije za energijo ima 
Agencija tri vire financiranja: 

-državni proračun, 
-delež cene za uporabo omrežij ter 
-lastna sredstva. 

Ker na lastna sredstva v prvem letu delovanja ni mogoče računati v zaznavnem obsegu, so viri 
razporejeni na naslednji način: 

1. državni proračun v znesku* 37.858.000 SIT 
2. delež sredstev iz uporabe elektroenergetskih omrežij v znesku 506.542.049 SIT 

* Predvideni delež iz državnega proračuna je potreben vse do odprtja trga z zemeljskim 
plinom, v tem času bo potrebno najti način, kako obremeniti tudi plinska podjetja z delom 
sredstev za delovanje Agencije. 

Sredstva iz državnega proračuna se krijejo iz postavke št. 1087, Agencija za energijo. 

Na navedenem področju so potrebne študije primerljivosti cen za uporabo omrežij, ki jih je 
smiselno upoštevati pri regulaciji teh cen. Najzahtevnejše bodo prva določitev cen in 
reguliranje v prvem regulatomem obdobju. Praksa regulatornih institucij v drugih državah je 
enaka. 

5 PRILOGA: POTREBNE STORITVE 

5.1 PODROČJE CEN ZA UPORABO OMREŽIJ 
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1. Študija primerljivosti (benchtnark study) stroškov za izvajanje dejavnosti in cen za 
uporabo distribucijskih omrežij 

Študija mora obsegati primerjave stroškov in cen v slovenski elektrodistribuciji ž vsaj štirimi 
referenčnimi državami, ki naj bodo izbrane po kriteriju primerljivosti navedenih podjetij, 
njihovih omrežij ter strukture sektorja s slovenskim. 

Predvidene referenčne države so Nizozemska, Nemčija, Belgija, Danska. Naloga mora 
vsebovati: 

- primerjavo cen, ki jih distribucijska podjetja v referenčnih državah zaračunavajo za 
uporabo omrežij, 

- razvoj karakterističnih parametrov navedenih omrežij, 
- primerjavo karakterističnih parametrov omrežij znotraj referenčnih držav, 
- primerjavo karakterističnih parametrov omrežij med referenčnimi državami in 

Slovenijo, 
- primerjavo reguliranih in nereguliranih stroškov, ki so posledica izvajanja dejavnosti 

upravljanja, distribuiranja in dobave električne energije tarifnim odjemalcem, 
- optimizacija reguliranih stroškov v slovenski elektrodistribuciji, 
- primerjava cen z upoštevanjem navedenih karakterističnih parametrov, ki povečujejo 

primerljivost cen, 
- primerjava finančnega stanja (bilance stanja in bilance uspeha), ki jih prikazujejo 

referenčna podjetja s slovenskimi. 

OCENJENA VREDNOST: 55 mio SIT. 

2. Študija primerljivosti (Benchmark study) stroškov za izvajanje dejavnosti in cen za 
uporabo prenosnih omrežij 

Študija mora obsegati primerjave stroškov za izvajanje dejavnosti in cen za uporabo prenosnih 
omrežij v treh ali štirih referenčnih državah, ki naj bodo izbrane po kriteriju primerljivosti 
navedenih podjetij, njihovih omrežij ter strukture sektorja s slovenskim. 

Predvidene referenčne države so Nizozemska, Nemčija, Belgija, Danska. Naloga mora 
vsebovati: 

- primerjavo cen, ki jih prenosna podjetja v referenčnih državah zaračunavajo za uporabo 
omrežij, 
razvoj karakterističnih parametrov navedenih omrežij, 

- primerjavo karakterističnih parametrov omrežij znotraj referenčnih držav, 
- primerjava karakterističnih parametrov omrežij med referenčnimi državami in 

Slovenijo, 
- primerjava reguliranih in nereguliranih stroškov, ki so posledica izvajanja dejavnosti 

upravljanja in prenosa električne energije, 
- optimizacija reguliranih stroškov v slovenskem prenosnem omrežju, 
- primerjava cen z upoštevanjem navedenih karakterističnih parametrov, ki povečujejo 

primerljivost cen, 
- primerjava finančnega stanja (bilance stanja in bilance uspeha), ki jih prikazujejo 

referenčna podjetja, s slovenskimi. 
Študija mora obsegati primerjave cen za uporabo distribucijskih omrežij v vsaj štirih 
referenčnih državah, ki naj bodo izbrane po kriteriju primerljivosti navedenih podjetij, njihovih 
omrežij ter strukture sektorja s slovenskim. 
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OCENJENA VREDNOST: 25 mio SIT. 

3. Večkriterialna študija učinkov regulacije cen na podjetniški ravni 

Študija mora zajemati slovenska podjetja za distribucijo in prenos električne energije in 
proučiti učinke regulacije po principu zamejene cene (priče cap) ter spodbud, ki so možne 
znotraj tega principa. Proučiti mora tudi možnost, da se stroške podjetij razdeli na stroške, 
povezane s kapitalom in osnovnimi sredstvi (capex) in stroške za delovanje, vzdrževanje in 
ostale variabilne stroške (opex) ter upošteva različno regulacijo za vsako kategorijo. 

Ocena vpliva mora vsebovati oceno vplivov na posamezne GJS: 
- upravljanje/vodenje omrežij, 
- izvajanje distribucije in prenosa, 
- oskrbo tarifnih odjemalcev in 
- organiziranje trga. 

Rezultati študije morajo biti: 
kriteriji, ki jim morajo ustrezati delitveni ključi sredstev med posameznimi 
dejavnostmi, da so sprejemljivi oz. primerni, 

- ocena vplivov delitev denarnih tokov znotraj podjetij na njihovo poslovanje ter 
preprečevanje navzkrižnega subvencioniranja, 

- kriteriji za sprejemljivost dodatnih in dopolnilnih dejavnosti v podjetjih. 

OCENJENA VREDNOST: 30 mio SIT. 
4. Makroekonomski učinki sprememb cen za uporabo omrežij 

Študija mora obravnavati učinke sprememb cen za uporabo omrežij ločeno za prenosno in 
distribucijsko raven. Analizirati mora vpliv obojih na makroekonomski ravni. Izvesti je 
potrebno občutij i vostno analizo sprememb cen posameznih omrežij. 

Obstoječe orodje za računanje makroekonomskih učinkov se nadgradi in razširi z: 
- veljavnostjo podatkov tako, da se vključijo podatki do vključno leta 2000, 
- modulom za vpliv cen za uporabo omrežij in 
- z modulom za diverzifikacijo odjemalcev električne energije, ki omogoča analize 

vplivov sprememb cen razen pri največjih odjemalcih tudi na srednjenapetostnem 
nivoju. 

OCENJENA VREDNOST: 20 mio SIT. 

5. Pregled cen zemeljskega plina in ocena cenovnih gibanj: 

Glede na to, daje Agencija namenjena tudi nadzoru nad delovanjem trga z zemeljskim plinom, 
mora imeti pregled nad cenovnimi gibanji in delovanjem trga z zemeljskim plinom v državah 
EU in kandidatkah za članstvo v prvem krogu. 

Študija mora vsebovati pregled cen zemeljskega plina, dostopnega odjemalcem v EU, 
primerjavo s cenami zemeljskega plina, dostopnega odjemalcem v Sloveniji. Vsebovati mora 
pregled delovanja organiziranih trgov z zemeljskim plinom in tudi ocene vpliva liberalizacije 
trga z zemeljskim plinom na prenosno oz. transportno podjetje v Sloveniji. 

5. marec 2001 1955 poročevalec, št. 16/VIII 



OCENJENA VREDNOST: 4 mio SIT. 

5.2 Področje sporov in cen sistemskih storitev 

Program, ki je izdelan in pripravljen za uporabo v Agenciji, je zasnovan tako, da izhaja iz 
rezultatov izračuna pretokov moči. Če je v teh rezultatih na katerem od vodov pretok moči 
večji od največjega dovoljenega, izvede prerazporeditev proizvodnje v okviru ponudb 
proizvajalcev tako, da so pretoki po vseh vodih obravnavanega omrežja v okviru dovoljenih. 
Če taka razbremenitev ni mogoča, se izvajanje programa ustavi in dobimo sporočilo, da 
razbremenitev v okviru danih ponudb proizvajalcev ni mogoča. Če pa je razbremenitev 
uspešna, je dobljena razbremenitev le prvi približek. Metoda za razbremenjevanje omrežja 
namreč deluje le na osnovi spreminjanja delovne moči. Do natančnega rezultata pridemo v 
iteracijskem postopku na način, da po dobljenem prvem približku zaženemo z dobljenimi 
rezultati program za izračun pretokov moči, s tako dobljenim rezultati pa ponovno program za 
razbremenjevanje. Izvajanje se ustavi, ko je razlika rezultatov med dvema zaporednima 
iteracijama manjša od vnaprej določene napake. 

Trenutno v Agenciji za energijo v ustanavljanju nimamo programa za izračun pretokov moči, 
zato programa za razbremenitev kritičnih prenosnih poti ne moremo v celoti preizkusiti in 
uporabljati. Zato bi bilo v letu 2001 nujno potrebno nabaviti tak program. 

Program za izračun pretokov moči mora omogočiti: 
• vključitev v program za razbremenitev kritičnih prenosnih poti, 
• uporabo iste podatkovne baze kot program za razbremenitev kritičnih prenosnih poti, 
• hiter in natančen izračun izmeničnih pretokov moči v enofaznem nadomestnem modelu 

omrežja, 
• možnost izbire med več različnimi metodami izračuna, 
• vpis rezultatov izračuna v bazo podatkov programa za razbremenitev kritičnih prenosnih 

poti. 
Glede na to, da bo Agencija ta program zelo kmalu potrebovala, bi moral biti dobavni rok za 
izdelavo ali prireditev programa zelo kratek. 

OCENJENA VREDNOST: 5 mio SIT. 

6. Cene sistemskih storitev 

Potrebna je primerjava cen sistemskih storitev na nivoju EU, ki vsebuje primerjavo treh ali več 
referenčnih držav. Potrebna je tudi ocena, kakšna cena sistemskih storitev bi bila potrebna za 
delovanje slovenskega EES, prav tako potrebna je ocena učinkov sprememb navedenih cen 
sistemskih storitev na poslovanje prenosnega podjetja. Potrebno je oceniti vpliv teh cen na 
potrebnost investicij v prenosno omrežje, zlasti z vidika novih vodov. 

OCENJENA VREDNOST: 7 mio SIT 

5.3 PODROČJE NADZORA TRGA 

V prvi fazi je treba razviti pristop k nadzoru nad delovanjem trga z energijo. Obravnavane 
morajo biti možnosti nadzora nad trgoma z električno energijo in zemeljskim plinom, pri čemer 
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se upošteva prakso v drugih državah EU ter omejitve, ki jih postavlja slovenska zakonodaja. 
Poudarek je na nadzoru organiziranega trga z električno energijo. Potrebno je zasnovati pristop, 
ga verificirati in razviti računalniško podprto orodje za nadzor in identifikacijo možnih 
nekorektnosti (unfair-practices). 

OCENJENA VREDNOST: 10 mio SIT 

5.4 Informacijski sistem 

Potrebno je razviti in realizirati celovit informacijski sistem Agencije v skladu z zasnovo in 
potrebami, kijih pripravi Agencija. Sistem mora vsebovati module, ki informacijsko podpirajo 
posamezna področja delovanja Agencije. Smiselno je, da so moduli med seboj povezani in 
nadgradljivi ter da tvorijo funkcionalno celoto. V letu 2001 je potrebno izvesti prvo fazo, to je: 

- zasnova in konkretizacija celovitega informacijskega sistema Agencije, 
- opredelitev podatkov po vrstah, kategorijah in načinu shranjevanja ter dostopnosti 
- izvedba splošnih modulov za lastno rabo (npr. prisotnost,...) 
- izvedba modula za informacijsko podporo procesa licenciranja 

izvedba modula za avtomatično zbiranje podatkov od podjetij 

OCENJENA VREDNOST: 7 mio SIT 
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ENERGETIKO 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 
. 

1. SKUPAJ PRIHODKI 79.050 544.400 688,7 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČ! PRIHODKI 0 506.542 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 ... 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 0 506.542 
(710+711+712+713+714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PRCMOŽENJA 0 0 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 
712 DENARNE KAZNI 0 0 ... 
713 PRIHOOKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 0 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHOOKI 0 506.542 
7140 Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 0 0 
7141 Drugi nedavčni prihodki 0 506.542 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 79.050 37.858 47,9 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 79.050 37.858 47,9 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 79.050 37.858 47,9 
7401 Prejeta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 ... 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 32.465 528.753 1627,7 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 32.485 367.504 1131,3 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZOATKI ZAPOSLENIM 0 152.899 
4000 Plače in dodatki 0 140.204 
4001 Regres za ietni dopust 0 3.473 
4002 Povračila in nadomestila 0 6.418 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 0 2.804 

401 PRISPEVKI DELOOAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 0 0 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 10.149 214.605 2114,5 
4020 Pisarniški in sploini matenal in stontve 1.361 81.714 
4021 Posebni materiali in stontve 0 0 
4022 Energija, voda. komunalne stontve in komunikacije 52 17.449 
4023 Prevozni stroSki in storitve 0 0 
4024 Izdatki za slu bena potovanja 528 11.870 
4025 Tekoče vzdrževanje 0 0 
4026 Najemnine m zakupnine 232 33.085 
4027 Kazni in odSkodmne 0 0 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

4028 Davek na izplačane plače 0 31.462 
4029 Drugi operativni odhodki 7.976 39.025 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 
409 REZERVE 0 0 

41 TEKOČI TRANSFERI 0 0 
(410+411+412+413+414) 

410 SUBVENCIJE 0 0 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 0 0 ... 
412 TRANSFERI NEPROFTTNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 0 0 ... 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 0 0 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 22.336 143.800 643,8 
(420) 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 22.336 143.800 643,8 
4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 
4201 Nakup prevoznih sredstev 4.994 0 
4202 Nakup opreme 16.414 8.800 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 
4205 Investidjsko vzdrževanje in obnove 0 0 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 0 
4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 928 135.000 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencqskih zalog 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 46.565 15.647 ... 
(I.-H.) 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
20 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 M. 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0 0 ... 

440 DANA POSOJILA 0 0 ... 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 ... 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVOOIH 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
<iv- v.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

-V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 
501 zadolževanje v tujini 0 0 

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE fVII.-VIII.) 0 0 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VII,- II,- V. -VIII.) 46.565 15.647 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X. = -III.) -46.565 -15.647 
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AGENCIJA ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 

Finančni načrt za leto 2001 temelji na kratkoročnih in srednjeročnih ciljih delovanja Agencije 
RAO kot javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki v Sloveniji. Načrt je usklajen tudi 
s strategijo dolgoročnega ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in predlogom strategije 
ravnanja z nizko in srednje radioaktivnimi odpadki (v postopku sprejemanja). 

Zakonske in druge podlage za financiranje delovanja Agencije RAO so: 

1. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS 
št. 5/91) 

2. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Agencije za radioaktivne odpadke, p.o., v javni 
gospodarski zavod (Uradni list RS št. 45/96); 

3. 2. odstavek 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 32/93 in 1/96, ki 
opredeljuje zbiranje, skladiščenje, prevažanje in odlaganje radioaktivnih odpadkov kot 
obvezne republiške javne službe; 

4. Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja javne službe ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki (Uradni list RS št. 32/99); 

5. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne 
odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana v javni gospodarski zavod (Uradni list RS št. 32/99). 

1. PLAN PRIHODKOV 

Za financiranje dela Agencije RAO so predvideni štirje viri: 

• Proračun Republike Slovenije, 
• Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganje RAO iz NEK, 
• plačila uporabnikov Centralnega skladišča NSRAO v Brinju ter 
• drugi viri kot na primer: sredstva Evropske komisije, tehnična pomoč MAAE. 

V letu 2001 predvidevamo financiranje dela Agencije RAO iz treh virov financiranja. Dodatno 
se predvideva tehnična pomoč s strani MAAE, ki pa se ne odraža v sredstvih, temveč v 
opravljenem delu na posameznih projektih. Posamezni viri finaciranja so razvidni iz 
preglednice. 

Preglednica: Plan prihodkov za leto 2001 po virih financiranja 

Vir Plan prihodkov 2001 
(mio SIT) 

Proračun 211.3 
Sklad za razgradnjo 110.1 
Plačila uporabnikov 1.0 

0.0 
Celotni prihodki 322.4 
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Dodatna sredstva v višini 40.0 mio SIT bo Agencija RAO obvezna nameniti Občini Dol pri 
Ljubljani kot nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kjer stoji Centralno skladišče RAO 
v Brinju.. Navedena sredstva so določena na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bil objavljen v Ur.L.101/2000 dne 
6.11.2000. Navedeno dejstvo prinaša spremembo, ki je bila evidentirana šele konec leta 2000, 
zato znašajo v celoti sredstva za delo Agencije RAO in plačilo tega nadomestila 362,4 mio SIT. 

2. PLAN ODHODKOV 

Skladno s sprejeto programsko-funkcionalno klasifikacijo Agencija RAO izvaja naloge in 
projekte, ki so razvrščeni v naslednja področja proračunske porabe: 

15 - Varovanje okolja in naravne dediščine 
1503 - Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 
15032101 - Ravnanje z radioaktivnimi in drugimi nevarnimi odpadki 

V Tabeli 2 so prikazana predvidena sredstva, namenjena za izvedbo posameznih projektov. Pri 
projektih, kjer je predvideno angažiranje podizvajalcev, so poleg celotne vrednosti projekta 
prikazana tudi sredstva za zunanje podizvajalce. V zadnji koloni pa je prikazan delež celotnih 
sredstev ARAO za leto 2001 po sklopih. 

V Tabeli 3 so podani viri financiranja po projektih, v Tabeli 4 pa poraba sredstev po 
namembnosti, kjer je podrobneje razdelana poraba sredstev znotraj Agencije RAO. 

V tabeli 5 je prikazana še predvidena bilanca prihodkov in odhodkov Agencije RAO za leto 
2001. 
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Tabela 2. Sredstva po posameznih projektih 

Ime projekta 
Vrednost projekta 

(Mh) 
Stroški ARAO 

(Mo) 

Slroškj 
podizvajalcev in 
investicije (Mio) 

Delež (v %) 
DOLGOROČNO RAVNANJE Z RADIOAKTIVNIMI ODPADKI IN UG 2.4 2,4 0,0 0,7 Spremljanje stanja in razvoja glede ravnanja z RAO, UG in razgradnje jedrskih 
objektov 2,4 2,4 0,0 
IZBOR LOKACIJE ZA ODLAGALIŠČE NSRAO 36,5 15,0 21,5 11,3 Nadaljevanje projekta "Vrednotenje prostora": 

- Večkratno vrednotenje potencialno primernih območij z uporabo 
primerjalnih kriterijev in izbor potencialnih lokacij 
- Organizacija in izvedba delavnice 

Določitev stopnje karakterizacije in revizija programa terenskih raziskav 
Postopek izbora lokacije: začetek dela mediatorja 
Vključevanje problematike RAO v prostorski plan 2000-2020 
PVO - zasnova za celovito presojo vplivov na okolje 

15,0 

5,0 
10,5 
2,5 
3,5 

1,5 

1,0 
8,5 
0,5 
3,5 

13,5 

4,0 
2,0 
2,0 
0,0 

TEHNOLOGIJA ODLAGANJA 33,5 8,4 25,1 10,4 PA/SA • za generično lokacijo 
Spremljanje razvoja tehnologije obdelave in priprave NSRAO za odlaganje 
Izdelava projekta za uvedbo tehnologije obdelave In priprave odpadkov za 
skladiščenje 
Predinvesticifska zasnova - Izbor lokacije In izgrad. odlagalna NSRAO 

22,3 

2,7 

7,0 
1.5 

2,7 

2,7 

1,5 
1,5 

19,6 

0,0 

5,5 
0,0 

SISTEMIZACIJA RAO 5,8 5,8 0,0 1,8 Vodenje in dopolnjevanje podatkovnih baz in evidenc 
Dopolnjevanje evidence odpadkov v Centr. skladišču NSRAO v Brinju 

2,3 
3,5 

2,3 
3,5 

0,0 
0,0 

IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z RAO 37,0 17,2 19,8 11r5 Obratovanje skladišča v Brinju: 
- Souporaba infrastrukture In nujna vzdrževalna dela 
- Zagotavljanje prevzema odpadkov in skladiščenje 
• Zagotavljanje varstva pred sevanjem in monitoringa 

Dopolnjevanje internih pravilnikov in navodil 

32,5 

4,5 

13,2 

4,0 

19,3 

0,5 
SANACUA IN MOOERN1ZAC1JA SKLADIŠČA 59,0 18,0 41,0 18.3 Sanacija in posodobitev skladišča 
Varnostno poročilo za Centralno skladišče RAO v Brinju - usklajevanje z 
novim stanjem 

54,0 

5,0 

14,0 

4,0 

40,0 

1.0 
RAZVOJNO - RAZISKOVALNI PROJEKTI 1,4 0,4 1.0 0,4 Raziskovalni projekti 1.4 0,4 1,0 
ODNOSI Z JAVNOSTMI Si,d 80,0 28,5 
Komuniciranje 

- Komunikacijske dejavnosti v podporo izboru lokacije 
- Redne komunikacijske dejavnosti 

Program ozaveščanja javnosti: 
- delovanje in dopolnjevanje infocentra 
- druge dejavnosti 

77,0 

14,8 

6,0 

5,8 

71,0 

9,0 

MEDNARODNO SODELOVANJE 7,7 7,7 0,0 2.4 
Mednarodni projekti in strokovna izmenjava 7,7 7,7 0.0 
OSTALE DEJAVNOSTI 43,9 42,8 1,1 13,6 
Izvajanje QA in dopolnjevanje sistemskih postopkov ter navodil za delo 
Pravne dejavnosti 
Poročilo o delu za leto 2000 
Program dela za leto 2002 
Podporne dejavnosti 

4,5 
4,5 
3,5 
2,5 

28,9 

4,5 
4,5 
2,8 
2,5 

28,5 

0,0 
0,0 
0,7 
0,0 
0,4 

DOKONČANJE PROJEKTOV IZ LETA 2000 3,4 ' 3,4 TJ,TJ 1,1 
VSOTA 322,40 132,90 189,50 100.0 
SREDSTVA ZA NADOMESTILO ZA UPOR STAVB. ZEMLJIŠČA" 4A.M 
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tabela 3: Viri financiranj 

Projekt / Sredstva v mio SIT Sredstva Proračun Sklad Drugo 
DOLGOROČNO RAVNANJE Z RADIOAKTIVNIMI OOPADK) IN IJG 2,4 2,4 0,0 0,0 
Spremljanje stanja In razvoja glede ravnanja z RAO, IJG In razgradnje jedrskih objektov 2.4 2.4 0,0 0,0 
IZBOR LOKACIJE ZA ODLAGALIŠČE NSRAO 36,5 17,0 19,5 0,0 
Nadaljevanje projekta "Vrednotenje prostora": 15,0 1,5 13,5 0,0 

- Večkratno vrednotenje potencialno primernih območij z uporabo primerjalnih 
kriterijev in izbor potencialnih lokacij 

- Organizacija in izvedba delavnice 
Določitev stopnje karakterizacije lokacije in revizija programa terenskih raziskav 5,0 1,0 4,0 0,0 
Postopek izbora lokacije: začetek dela mediatorja 10,5 10,5 0,0 0,0 
Vključevanje problematike RAO v prostorski plan RS 2000-2020 2,5 0.5 2,0 0,0 
PVO - zasnova za celovito presojo vplivov na okolje 3,5 3,5 0,0 0,0 
TEHNOLOGIJA ODLAGANJA 33,5 13,9 19,6 0,0 
PA/SA - za generično lokacijo 22,3 2.7 19,6 

0,0 
0,0 

Spremljanje razvoja tehnologije obdelave in priprave NSRAO za odlaganje 2.T 2,7 0,0 
Izdelava projekta za uvedbo tehnologije obdelave in priprave odpadkov za skladiščenje 7,0 7,0 0,0 

p
 

p 
O 

o 

Predinvesticijska zasova - Izbor lokacije in izgrad. odlag. NSRAO 1,5 1.5 0,0 
SISTEMIZACIJA RAO 5,8 5,8 0,0 0,0 
Vodenje In dopolnjevanje podatkovnih baz in evidenc 2,3 2,3 0,0 0,0 
Dopolnjevanje evidence odpadkov v Centr. skladišču NSRAO v Brinju 3,5 3,5 0,0 0,0 
IZVAJANJE JAVNE SLUŽBE RAVNANJA Z RAO 37,0 36,0 0,0 1,0 
Obratovanje Centralnega skladišča NSRAO v Brinju: 32,5 31,5 0,0 1,0 

- Souporaba infrastrukture in nujna vzdrževalna dela 
-Zagotavljanje prevzema odpadkov In skladiščenje 
-Zagotavljanje varstva pred sevanjem in monitoringa 

Dopolnjevanje internih pravilnikov in navodil 4,5 4,5 0,0 0,0 
SANACIJA IN MODERNIZACIJA SKLADIŠČA 59,0 59,0 0.0 0,0 
Sanacija In posodobitev skladišča 54,0 54,0 0,0 0,0 
Varnostno poročilo za Centralno skladišče RAO v Brinju - usklajevanje z novim stanjem 5,0 5,0 0,0 0,0 
RAZVOJNO-RAZ1S KOVALM PROJEKTI 1,4 1,4 0,0 0,0 
Raziskovalni projekti 1,4 1,4 0,0 0,0 
OONOSI Z JAVNOSTMI 91,8 20,8 71,0 0,0 
Komuniciranje 77,0 6,0 71,0 0,0 

- komunikacijske dejavnosti v podporo izboru lokacije 
-redne komunikacijske dejavnosti 

Program ozaveščanja javnosti: 14,8 14,8 0,0 0,0 
• delovanje in dopolnjevanje infocentra 
- druge dejavnosti 

MEDNARODNO SODELOVANJE 7,7 7,7 0,0 0,0 
Mednarodni projekti in strokovna izmenjava 7,7 7.7 0,0 0,0 
OSTALE DEJAVNOSTI 43,9 43,9 0,0 0,0 
Izvajanje QA in dopolnjevanje sistemskih postopkov ter navodil za delo 
Pravne dejavnosti 

4,5 
4,5 
3,5 
0,5 
2,5 
0,5 

27,9 

4,5 
4,5 
3,5 
0,5 
2,5 
0,5 

27,9 

0,0 
0,0 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o 
o 

o, 
o 

o 
o 

o 
o 

Poročilo o delu za leto 2000 
Zavarovanje Centralnega skladišča, merilne in računalniške opreme 
Program dela za leto 2002 
Ureditev knjižnice Agencije RAO 
Podporne dejavnosti p 

p 
p 

p 
p 

"o 
o 

o 
o 

o 

DOKONČANJE PROJEKTOV IZ LETA 2000 3,4 3,4 0,0 0,0 
VSOTA 322,4 211,3 110,1 1,0 
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Tabela 4 : Sredstva po namembnosti 

Plače, sejnine, regres 80.3 mio SIT 
Stroški materiala in storitev 37.6 mio SIT 
Investicije in inv. vzdrževanje 34.7 mio SIT 
Sredstva - podizvajalci 169.8 mio SIT 
Nadomestilo za uporabo stavb, zemlj. 40.0 mio SIT 
Vsota 362.4 mio SIT 

Tabela 5 : Bilanca prihodkov in odhodkov 

Prihodki 322.4 mio SIT 
- Proračun RS 211,3 
- Sklad za financiranje 110,1 
- Plačila uporabnikov 1,0 
- Drugo 0,0 

Odhodki 362.4 mio SIT 
- Podizvajalci 169.8 
- Plače in prispevki 80.3 
- Stroški materiala in storitev 37.6 
- Investicije in inv. vzdrževanje 34.7 
- Nadomestilo za stavb, zemlj. 40.0 

Razlika - 40.0 mio SIT 

Uporabljene ocene stroškov za posamezne projekte iz področij programa dela Agencije RAO 
za leto 2001 temeljijo na različnih virih. Za področja, kjer je predvideno le delo sodelavcev 
Agencije RAO, je bila ocena stroškov izdelana na podlagi ocene internega dela. To sta področji 
dolgoročnega ravnanja z RAO in IJG in sistemizacije RAO. Za mednarodne dejavnosti je 
ocena stroškov izdelana na podlagi preliminarnega plana aktivnosti in podatkov o stroških iz 
preteklih let. Za ostale dejavnosti, ki spremljajo vse dejavnosti iz programa dela, so stroški 
ocenjeni na podlagi planiranega obsega dela, števila zaposlenih in plana novih zaposlitev. 

Projekti s področja izbora lokacije za odlagališče NSRAO so ovrednoteni na podlagi 
dolgoročnega terminskega načrta aktivnosti ARAO in s primeijavo ocen iz preteklih let. To 
področje je, vsaj kar se tiče stroškov pridobivanja dovoljenj, še najbolj nedefinirano. Nekatere 
vrednosti projektov so ocenjene po predlogi tujih ekspertov. Tako je področje tehnologije 
odlaganja RAO. Za področje izvajanja javne službe skladiščenja smo pripravili oceno na 
podlagi spremljanja stroškov upravljanja in obratovanja skladišča. 

Za nekatera področja (sanacija in modernizacija skladišča v Brinju ter odnosi z javnostmi) so 
stroški ocenjeni s strani podizvajalcev, ki so v ta namen tudi pripravili plan dejavnosti z oceno 
stroškov oziroma so nekatere dejavnosti nadaljevanje rednega sodelovanja iz preteklih let. 
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V finačnem načrtu Agencije RAO za leto 2001 izstopa projekt sanacije in modernizacije 
Republiškega skladišče NSRAO v Brinju. Skladišče je bilo zgrajeno leta 1986. Do leta 1999 je 
z njim upravljal Institut "J. Štefan", tedaj pa je po Uredbi o načinu, predmetu in pogojih 
opravljanja javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS št. 32/99) 
upravljanje prevzela Agencija RAO. 

Pregled zgradbe in inventarja po prevzemu je pokazal slabo vzdrževanje skladišča, številne 
pomanjkljivosti in poškodbe na zgradbi, nepopolno dokumentacijo in pomanjkljivo evidenco o 
inventarju. 14. septembra 1999 je Uprava RS za jedrsko varnost kot pristojni upravni organ 
izdala delno odločbo (št. 392-04/99-1-22907.io) in z njo Agenciji RAO naložila izdelavo 
projekta posodobitve skladišča v Brinju v roku 10 mesecev. V isti odločbi upravni organ tudi 
odreja, da lahko do posodobitve skladišča Agencija RAO sprejema le radioaktivne odpadke, ki 
jih je predhodno ugotovil in odobril pristojni upravni organ. 

Ker je zaradi izdane odločbe sprejem odpadkov skrčen na skrajne primere, že pred tem pa 
skladišče skoraj dve leti ni sprejemalo odpadkov, je pritisk na ponovno odprtje in normalno 
obratovanje skladišča velik. Številni povzročitelji odpadkov že več let čakajo na oddajo svojih 
odpadkov. Obseg predvidene sanacije in modernizacije, ki izhaja iz načrtov, je večji, kot je bilo 
sprva predvideno, zato so stroški veliki. Zaradi potrebe po čimprejšnjem ponovnem odprtju 
skladišča pa je potrebno projekt sanacije in modernizacije izpeljati čimprej. To pa bo možno le, 
če bodo v letu 2001 in 2002 zagotovljena potrebna dodatna sredstva. 

Posebno postavko v programu dela Agencije RAO za leto 2001 predstavljajo sredstva v višini 
40,0 mio SIT, ki jih bo Agencija RAO obvezna nameniti Občini Dol pri Ljubljani kot 
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kjer je Centralno skladišče RAO v Brinju. 
Sredstva so določena na podlagi Odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o nadomestilu za 
uporabo stavbnega zemljišča, kije bil objavljen v Uradnem listu RS 101/2000 z dne 6.11.2000. 
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE 
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

200 0 
FINANČNI 

NAČRT 
20 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

1. SKUPAJ PRIHODKI 161.074 322.400 200,2 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 0 1.000 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 0 1.000 
(710*711-»712*713+714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 0 0 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 
712 DENARNE KAZNI 0 0 

713 PRIHODKI OO PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 1.000 ... 
7130 Prihodki od prodaje blaga m storitev 0 1.000 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 0 0 

72 KAPITALSKI PRIHOOKI 0 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 161.074 321.400 199,5 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 161.074 321.400 199,5 
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 150.998 211.300 139,9 
7401 Preieta sredstva iz proračunov lokalnih skupnosti 0 0 
7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 
7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov 10.076 110.100 1.092,7 

II. SKUPAJ ODHODKI 160.965 362.399 225,1 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 137.488 327.699 238,3 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 51.359 71.286 138,8 
4000 Plače m dodatki 42.526 67.891 159,6 
4001 Regres za letni dopust 1.077 1.707 158,5 
4002 Povračila in nadomestila 0 0 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 575 0 
4004 Sredstva za nadurno delo 0 0 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 4.007 1.688 42,1 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 3.174 0 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 6.882 9.013 131,0 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 6.882 9.013 131,0 
4011 Pnspevki za zdravstveno zavarovanje 0 0 
4012 Prispevki za zaposlovanje 0 0 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 0 0 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2 00 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 79.247 247.400 312,2 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 42.649 207.400 486,3 
4021 Posebni materiali in storitve 0 0 ... 
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.475 0 ... 
4023 Prevozni stroški in storitve 1.372 0 ... 
4024 Izdatki za slu bena potovanja 3.446 0 ... 
4025 Tekoče vzdrževanje 12.644 0 ... 
4026 Najemnine in zakupnine 14.692 0 ... 
4027 Kazni in odškodnine 0 0 ... 
4028 Davek na izplačane plače 2.969 0 
4029 Drugi operativni odhodki 0 40.000 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 ... 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 ... 
409 REZERVE 0 0 ... 

41 TEKOČI TRANSFERI 0 0 
(410+411+412+413+414) 

410 SUBVENCIJE 0 0 ... 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 0 0 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 0 0 ... 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJ 0 0 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 ... 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 23.477 34.700 147,8 
(420) 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 23.477 34.700 147,8 
4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 
4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 ... 
4202 Nakup opreme 13.559 25.000 184,4 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 2.000 ... 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 7.700 ... 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev • 0 0 ... 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 0 0 ... 
4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.918 0 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 109 -39.999 
(I-II.) 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... I 
(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 ... 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0 0 ... 

440 DANA POSOJILA 0 0 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH OELEŽEV 0 0 ... 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 ... I 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV,-V.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 

• 
REALIZACIJA 

20 0 0 
FINANČNI 

NAČRT 
2 0 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 

500 domače zadolževanje 0 0 
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 ... 

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (Vll.-Vlll.) 0 0 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VII,- II,- V. -VIII.) 109 -39.999 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-X. = -III.) -109 39.999 
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 

Agencija je že pripravila Načrt poslovnega izida za leto 2001, kot sestavni del gradiva »Ocene 
vpliva izpeljave načrtovanih aktivnosti v okviru projekta reforme slovenskih plačilnih sistemov 
v letih 2000, 2001 in 2002 na zmanjšanje obsega dela, na ugotavljanje števila presežnih 
delavcev in.možnosti njihovega reševanja ter na poslovni izid in denarne tokove Agencije« 
med drugim tudi za potrebe izdelave proračuna Republike Slovenije za leto 2001 in ga v 
avgustu 2000 posredovala Ministrstvu za finance. 

Načrt poslovnega izida za leto 2001, izdelan avgusta 2000, temelji na izhodiščih in časovnem 
načrtu v zvezi z izpeljavo projekta reforme, ki jih je v juliju 2000 opredelila posebna delovna 
skupina za koordiniran pristop in skladno izvedbo reforme slovenskih političnih sistemov. V 
načrtuje upoštevan tudi sklep Vlade Republike Slovenije z dne 7. decembra 1999, ki napotuje, 
da Agencija zadrži prihodke iz naslova razporejanja javnofinančnih prihodkov do zaključka 
svojega poslovanja. 

Navedeno pomeni, da je v načrtu upoštevana dogovoijena sprememba roka prenosa 
negotovinskega plačilnega prometa (z začetkom prenosa 1. oktobra 2000 in zaključkom 
prenosa 30. junija 2002), sprememba roka prenosa gotovinskega plačilnega prometa za pravne 
osebe iz Agencije v banke (z zaključkom prenosa 30. junija 2001) in dogovoijen obseg prenosa 
plačilnega prometa iz Agencije v banke. Upoštevano je, da bo v letu 2001 opravljen prenos 
štirih sedmin negotovinskega plačilnega prometa iz Agencije v banke v trimesečnih časovnih 
obdobjih ter, da bo do 30. junija 2001 opravljen dokončen prenos gotovinskega plačilnega 
prometa iz Agencije v banke. 

Ob upoštevanju teh sprememb v rokih je Agencija načrtovala prihodke iz naslova plačil za 
storitve negotovinskega in gotovinskega plačilnega prometa in iz naslova razporejanja 
javnofinančnih prihodkov v višini 8.440 milijonov tolarjev. Pri načrtovanju odhodkov v znesku 
12.341 milijonov tolarjev je Agencija poleg odhodkov za redno poslovanje upoštevala tudi 
odhodke, povezane z reševanjem trajno presežnih delavcev in odhodke za kritje potencialnih 
obveznosti Agencije v zvezi z odškodninskimi zahtevki, ki so v sodnem postopku. 

Potencialne obveznosti Agencije iz tega naslova so skupaj z obrestmi na dan 31. decembra 
2000 znašale 5.768 milijonov tolarjev. Za kritje teh obveznosti mora Agencija v posameznih 
letih oblikovati ustrezne zneske dolgoročnih rezervacij. Utemeljenost in obveznost oblikovanja 
dolgoročnih rezervacij za bodoča tveganja izhaja iz poročila o reviziji računovodskih izkazov 
Agencije, revizorske hiše Deloitte & Touche in KPMG. K zagotovitvi sredstev za kritje dela 
pričakovanih stroškov preoblikovanja Agencije in prenosa posameznih nalog Agencije na 
druge institucije pa izhaja tudi iz Sklepa Vlade Republike Slovenije z dne 27. novembra 1996. 

Glede na tako načrtovana gibanja prihodkov in odhodkov je Agencija v avgustu 2000 
ocenjevala, da bo v letu 2001 poslovni izid Agencije negativen v znesku okrog 3.901 milijonov 
tolarjev. Negativni izid naj bi Agencija pokrila v breme obveznosti do dolgoročnih virov 
sredstev, medtem ko naj bi Agencija za poravnavo svojih obveznosti v letu 2001 porabila 
denarna sredstva depozitov. 
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Sedanji potek določenih aktivnosti v zvezi z reformo plačilnih sistemov kaže na določena 
odstopanja od uvodoma načrtovanih aktivnosti, kar Agencijo napotuje na izdelavo novega 
Načrta poslovnega izida za leto 2001. 

Upoštevajoč nova dejstva v zvezi z izpeljavo predvidenih aktivnosti v okviru projekta reforme 
slovenskih plačilnih sistemov in dosežene poslovne rezultate Agencije v letu 2000, Agencija 
načrtuje za leto 2001 pozitivni poslovni izid. 

Pri načrtovanju prihodkov je Agencija upoštevala predvsem naslednje predpostavke: 

- nespremenjen sistem obračunavanja in vnovčevanja storitev Agencije, 
- prenos negotovinskega plačilnega prometa iz Agencije v banke po ocenjeni dinamiki, glede 

na sedanji potek tega prenosa, 
- prenos gotovinskega plačilnega prometa iz Agencije v banke po dinamiki poteka prenosa 

negotovinskega plačilnega prometa, 
- nespremenjen sistem vplačevanja in razporejanja javnofinančnih prihodkov prek prehodnih 

računov pri Agenciji. 

Na teh predpostavkah Agencija načrtuje, da bo v letu 2001 ustvarila skupaj 10.810 milijonov 
tolarjev prihodkov, od tega 2.650 milijonov tolarjev prihodkov od negotovinskega plačilnega 
prometa in 950 milijonov tolarjev prihodkov od gotovinskega plačilnega prometa. Na podlagi 
že omenjenega Sklepa Vlade Republike Slovenije v letu 2001 predvideva obseg prihodkov in 
storitev razporejanja javnofinančnih prihodkov na nivoju leta 2000. 

Izpeljava načrtovanih aktivnosti v okviru reforme bo vplivala tudi na obseg odhodkov, vendar 
v manjši meri kot na obseg prihodkov. Agencija ocenjuje, da v letu 2001 na obseg odhodkov 
ne bo vplivalo kritje stroškov v zvezi z reševanjem presežnih delavcev. Ti stroški se bodo v 
pretežni višini pojavili v letu 2002. Ob oblikovanju dolgoročnih rezervacij za bodoča tveganja 
v letu 2001, Agencija načrtuje za okrog 10.761 milijonov tolarjev odhodkov. 

Glede na načrtovana gibanja prihodkov in odhodkov Agencija ocenjuje, da bo v letu 2001 
poslovni izid pozitiven, presežek prihodkov nad odhodki naj bi znašal 49 milijonov tolarjev. 

Ob upoštevanju doseženih poslovnih in finančnih rezultatov Agencija ocenjuje, da bo svoje 
obveznosti poravnala iz naloženih denarnih sredstev. 
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PLAČILNI PROMET 
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
OCENA 

FINANČNI 
NAČRT 
20 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

I. SKUPAJ PRIHODKI 15.644.089 10.810.000 69,1 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 15.550.230 10.736.000 69,0 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 15.550.230 10.736.000 69,0 
(710*711+712+713+714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OO PREMOŽENJA 0 0 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 
712 DENARNE KAZNI 0 0 

713 PRIHOOKJ OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 13.662.691 9.700.000 71,0 
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 13.662.691 9.700.000 71,0 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHOOK1 1.887.539 1.036.000 54,9 
7140 Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 0 0 
7141 Dnjgi nedavčni prihodki 1.887.539 1.036.000 54,9 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 93.859 74.000 78,8 
(720+721+722) 

720 PRIHODKI OO PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 3.094 4.000 129,3 
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0 0 
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0 0 
7202 Prihodki od prodaje opreme 3.094 4.000 129,3 
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 0 0 

721 PRIHOOKJ OO PROOAJE ZALOG 90.765 70.000 77,1 
7210 Prihodki od prodaje blagovnih rezerv 
7211 Prihodki od prodaje drugih zalog 90.765 70.000 77,1 

722 PRJHOOKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 0 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 15.560.487 10.761.000 69,2 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 14.923.042 10.006.000 67,1 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 5.266.451 5.615.000 106,6 
4000 Plače m dodatki 4.019.814 4.268.000 106,2 
4001 Regres za letni dopust 218.248 230.000 105,4 
4002 Povračila m nadomestila 360.780 380.000 105,3 
4003 Sredstva za delovno uspeSnost 69.237 60.000 86,7 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
OCENA 

FINANČNI 
NAČRT 
20 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

4004 Sredstva za nadurno deta 22.371 22.000 98,3 
4005 Plače za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 576.001 655.000 113,7 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 736.813 770.000 104,5 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 410.113 428.000 104,4 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 319.285 334.000 104,6 
4012 Prispevki za zaposlovanje 2.780 3.000 107,9 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 4.635 5.000 107,9 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 3.019.778 3.121.000 103,4 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.473.670 1.522.000 103,3 
4021 Posebni materiali in storitve 0 0 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacqe 452.475 468.000 103,4 
4023 Prevozni stroški ki storitve 54.280 55.000 101,3 
4024 Izdatki za slu bena potovanja 33.893 35.000 103,3 
4025 Tekoče vzdrževanje 306.719 318.000 103,7 
4026 Najemnine in zakupnine 182.438 189.000 103,6 
4027 Kazni in odškodnine 252 0 
4028 Davek na izplačane plače 194.563 205.000 105,4 
4029 Drugi operativni odhodki 321.488 329.000 102,3 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 

409 REZERVE 5.900.000 500.000 8,5 
4090 Splošna proračunska rezervacija 0 0 
4091 Proračunska rezerva 0 0 
4092 Druge rezerve 5.900.000 500.000 8,5 

41 TEKOČI TRANSFERI 364 0 
(410+411+412+413*414) 

410 SUBVENCIJE 0 0 

411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 364 0 

412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 0 0 ... 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 0 0 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 637.081 755.000 118,5 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 637.081 755.000 118,5 
4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 
4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 
4202 Nakup opreme 491.183 600.000 122,2 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 0 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 145.898 155.000 106,2 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 
4207 Nakuo nematerialnega premoženja 0 0 
4208 študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 83.602 49.000 - I 
d- "•) 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2 0 00 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... I 
(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 
751 PROOAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0 0 ... I 

440 DANA POSOJILA 0 0 ... 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 ... I 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV-V.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

20 0 0 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 ... 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 0 0 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VII,- II.- V. -VIII.) 83.602 49.000 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-Vtll.-X. = -III.) -83.602 -<9.000 
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AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 2001 

1. PRAVNA PODLAGA, IZHODIŠČA IN OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Na podlagi prvega odstavka 307. člena zakona o trgu vrednostnih papirjev (v nadaljevanju 
ZTVP-1) sprejme finančni načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju 
Agencija) strokovni svet Agencije najpozneje do 31. marca vsakega leta. Agencija mora 
ministru, pristojnemu za finance, v roku 10 dni po sprejemu, dostaviti finančni načrt. K 
finančnemu načrtu Agencije da soglasje Vlada Republike Slovenije (četrti odstavek 
navedenega člena). Do sprejetja finančnega načrta Agencije se na podlagi drugega odstavka 
citiranega člena financiranje Agencije izvaja po sklepu o začasnem financiranju. 

Ne glede na to, da bo leto 2001 že sedmo polno leto delovanja Agencije, je ta še vedno 
institucija, ki se postopoma nenehno razvija v skladu s povečanim obsegom nalog, ki ji jih 
nalagata spreminjajoča in nova zakonodaja ter splošni razvoj trga vrednostnih papirjev. Prav 
tako še niso v celoti izpolnjeni objektivni in drugi pogoji za nemoteno in učinkovito 
uresničevanje njenih funkcij in nalog, ki jih kot neodvisna organizacija opravlja v javnem 
interesu z namenom ustvariti pogoje za učinkovito delovanje trgov vrednostnih papirjev in 
zaupanje vlagateljev v te trge. 

Osnutek finančnega načrta za leto 2001 je tako pripravljen na podlagi osnutka načrta dela 
strokovnih služb Agencije za leto 2001, ki ga na podlagi 5. točke 299. člena ZTVP-1 prav tako 
sprejme strokovni svet. V omenjenem načrtu dela je predviden znaten porast obsega dela in 
povečanje števila zaposlenih, zlasti zaradi uresničevanja že sprejetih zakonov iz leta 1999, ki 
so Agenciji določili nove naloge in pristojnosti in katerih praktično uresničevanje se je že 
začelo v letu 2000, v celoti pa se bo njihova uveljavitev pokazala šele v letu 2001 (pokojninski 
skladi, preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb, uskladitev borzno posredniških družb 
z ZTVP-1). 

V letu 2001 bodo prihodki agencije v veliki meri odvisni od dinamike in načina preoblikovanja 
pooblaščenih investicijskih družb, kot tudi od morebitne spremembe zakonodaje o 
investicijskih skladih in družbah za upravljanje, na podlagi katerih bi Agencija dobila dodatne 
pristojnosti in naloge. Poleg tega bo Agencija šele v letu 2001 v celoti začela izvrševati tudi 
povsem nove pristojnosti, kijih ima v zvezi s poslovanjem vzajemnih pokojninskih skladov. 

Zaradi navedenega bo potrebno preučiti obstoječo tarifo in pripraviti morebitne spremembe 
tarife, predvsem ob upoštevanju načela racionalnosti in sorazmernosti taks in nadomestil s 
stroški vodenja določenega postopka ter hkratni zagotovitvi stabilnosti virov sredstev za delo 
Agencije. 

Finančni načrt za leto 2001 bo pripravljen na podlagi realizacije posameznih postavk za leto 
2000 in drugih parametrov, ki bodo znani predvsem po pripravi letnega obračuna ter na podlagi 
načrta dela strokovnih služb Agencije za leto 2001. 
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2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OSNUTKA FINANČNEGA NAČRTA 

Poleg tekočih in rednih zadev iz pristojnosti Agencije bo v letu 2001 zlasti obsežna naloga 
povezana s sodelovanjem pri morebitnih spremembah in dopolnitvah zakona o investicijskih 
skladih in družbah za upravljanje oziroma novega zakona na tem področju in predlogom 
novega zakona o preprečevanju pranja denarja. 

Agencija bo poleg sodelovanja z domačimi nadzornimi organi še naprej krepila sodelovanje s 
pristojnimi nadzornimi organi tujih držav ter organi evropske skupnosti oziroma s tujimi in 
mednarodnimi organizacijami ter še nadalje sodelovala pri vključevanju Republike Slovenije v 
evropsko skupnost. 

V okviru procesa približevanja evropski skupnosti in odpiranja trga vrednostnih papiijev bo 
zaradi opravljanja storitev z vrednostnimi papiiji domačih družb v tujini in tujih družb v 
Republiki Sloveniji velika potreba zlasti po izjemno visoko strokovnih kadrih, ki bodo poleg 
poznavanja domačih predpisov morali poznati tudi tujo zakonodajo in delovanje trgov v drugih 
državah. Zato bo še nadalje ena izmed prednostnih usmeritev izobraževanje in izpopolnjevanje 
zaposlenih (doma in v tujini), tako glede nove domače zakonodaje, ki ureja delovanje Agencije 
oziroma njeno delovno področje kot tudi glede evropskega prava, povezanega z delom 
Agencije. 

Agencija vseh nalog in pristojnosti ne bo mogla uresničiti s sedanjim številom zaposlenih. Zato 
bodo nujne nove zaposlitve, zlasti univerzitetnih diplomiranih pravnikov in univerzitetnih 
diplomiranih ekonomistov ter strokovnjakov s področja informatike. Za manj zahtevna dela, ki 
sicer zahtevajo visoko strokovnost, bodo zaposleni tudi pripravniki z visoko izobrazbo. 

Ne glede na širšo problematiko fluktuacije visoko usposobljenih kadrov, predvsem zaradi 
neustreznega nagrajevanja javne uprave in »paradržavnih« institucij (agencije in skladi), bo 
treba tudi z drugimi ukrepi zagotoviti ustrezno moralno in materialno stimulacijo zaposlenih in 
s tem stalnost usposobljenih kadrov v Agenciji. Naložbe v kadre in znanje z namenom 
zagotoviti učinkovito, racionalno in predvsem visoko profesionalno uresničevanje nalog in 
funkcij Agencije je tako ena njenih prednostnih usmeritev oziroma nalog v letu 2001. Osnutek 
finančnega načrta za leto 2001 temelji na predpostavki, da bo v Agenciji konec leta 2001 
zaposlenih 40 delavcev, oziroma da bo povprečno število zaposlenih 35. 

S predvideno kadrovsko krepitvijo je povezan tudi nakup dodatnih poslovnih prostorov, 
dodatno pa se predvideva tudi nakup skladišča-arhiva. 

Prizadevanje za elektronsko zajemanje vseh podatkov, ki jih Agencija na podlagi predpisov 
zbira in agregira od udeležencev trga vrednostnih papirjih in posreduje drugim institucijam in 
tudi nadzornim organom tujih držav oziroma organom evropske skupnosti, bo v okviru 
zagotovitve objektivnih pogojev za delo Agencije teijalo tudi nadgradnjo obstoječe 
informacijske tehnologije oziroma glede na nove naloge Agencije tudi nakup nove programske 
in druge tehnične opreme. 

Ne glede na to da finančni načrt za leto 2001 temelji na obsežnem osnutku načrta dela 
strokovnih služb Agencije, pa so pri njegovi izdelavi v celoti upoštevana tudi načela 
racionalnosti in gospodarnosti ter splošna izhodišča javnega financiranja. 
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Skupna izhodišča za pripravo osnutka finančnega načrta so naslednja: 

- pri oceni prihodkov in odhodkov, je upoštevano načelo previdnosti; 

prihodki so ocenjeni na podlagi osnutka načrta dela strokovnih služb v povezavi z 
veljavno tarifo o taksah in nadomestilih Agencije (Ur. List RS 48/2000; v nadaljevanju 
tarifa) upoštevaje učinek preoblikovanja dela pooblaščenih investicijskih družb v redne 
delniške družbe in grobe ocene vpliva tovrstnega preoblikovanja na višino letnega 
nadomestila za nadzor (sredi leta 2001 naj bi se povprečno polovica sredstev PID 
preoblikuje v redne delniške družbe) - podrobnejša analiza še ni narejena. Prihodki so 
ocenjeni ob predpostavki, da agencija ne bo izkoristila pooblastila iz 9. člena tarife, ki 
določa, da lahko v primeru, da že plačani zneski letnega nadomestila za opravljanje 
nadzora tekom leta presežejo načrtovane prihodke oziroma dejanske stroške za 
opravljanje nadzora, Agencija s posebnim sklepom, ki začne veljati, ko da k sklepu 
soglasje Vlada Republike Slovenije, odloči, da se vse, ali posamezno skupino subjektov 
začasno oziroma za določen čas oprosti plačevanja letnega nadomestila za opravljanje 
nadzora. 

odhodki so ocenjeni na osnovi: 
- predvidenih investicij v letu 2001; 
- poprečno 35 zaposlenih v letu 2001; 
- 24 sej strokovnega sveta Agencije; 
- globalnih kvantitativnih izhodišč za pripravo predloga proračuna Republike 

Slovenije ter globalnih bilanc javnega financiranja in finančnih načrtov 
proračunskih uporabnikov za leti 2001 in 2002: 
- letna rast cen življenjskih potrebščin v višini 5,7 %; 
- povprečni letni tečaj DEM v višini 110 SIT; 
- povprečna višina izhodiščne plače 48.023 SIT; 
- nespremenjene prispevne stopnje (kot veljajo v letu 2000) iz bruto plač 

(prispevki delojemalcev) in na bruto plače (prispevki delodajalcev); 
- nespremenjena stopnja davka (kot velja v letu 2000) na izplačane plače; 
- regres za letni dopust v višini 113.852 SIT; 
- sredstva za delovno uspešnost v višini 3 % od bruto plač, obračunanih po 

zakonu o razmerjih plač v državnih organih in organih lokalnih skupnosti ter 
javnih zavodih; 

- sredstva za prehrano v višini 615 SIT na dan delovne prisotnosti; 
- sredstva za prevoz na delo v višini dejanskih stroškov prevoza na delo; 
- jubilejne nagrade za posamezno število let delovne dobe v višini: 

10 let delovne dobe 52.383 SIT 
20 let delovne dobe 78.574 SIT 

- solidarnostne pomoči v višini 104.766 SIT; 

odhodki izhajajo iz dejanskih podatkov (njihove realizacije v obdobju januar - 
november leta 2000) upoštevaje spremenjeno strukturo odhodkov povezano s selitvijo v 
nove prostore. 
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3. RAZPOREDITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI LETA 2000 

Na podlagi 305. člena ZTVP-1 se iz presežka prihodkov nad odhodki del izloči v rezerve 
Agencije v višini, določeni s finančnim načrtom Agencije, preostanek pa se usmeri v proračun 
Republike Slovenije. 

Na podlagi 306. člena ZTVP-1 se presežek odhodkov nad prihodki krije iz rezerv Agencije, če 
pa sredstva rezerv ne zadostujejo, se presežek odhodkov krije iz proračuna Republike 
Slovenije, vendar le v primeru, če bi bilo sicer resno ogroženo opravljanje nalog Agencije. 

Presežek prihodkov nad odhodki leta 2000 bo dokončno znan ob izdelavi letnega obračuna za 
leto 2000, se pa na podlagi ocene realizacije prihodkov in odhodkov Agencije za leto 2000 
predvideva presežek prihodkov nad odhodki v okvirni višini 374 mio SIT. 

Presežek prihodkov nad odhodki leta 2000 se v celoti razporedi v rezerve iz naslednjih 
razlogov: 

- Nove naloge in pristojnosti, ki jih je Agencija pridobila na podlagi svežnja zakonodaje, 
sprejete v letu 1999 (ZTVP-1, ZPIZ-I, zakon o prvem pokojninskem skladu RS in 
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb, zakon o deviznem poslovanju, ...), 
predvidene spremembe zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje, ter 
aktivnosti, povezane s postopki vključevanja Republike Slovenije v polnopravno 
članstvo evropske unije, zahtevajo občutne dodatne kadrovske krepitve ( skupno 
število zaposlenih do konca leta 2002 vsaj 50, v daljšem času pa do 75), ter vlaganje v 
razvoj informacijskega sistema ter nakupa in modernizacije druge opreme; 
Prihodki iz naslova letnih nadomestil stroškov za nadzor predstavljajo glavnino vseh 
prihodkov Agencije leta 2000, pri čemer glavnino teh prihodkov predstavljajo letna 
nadomestila stroškov za nadzor pooblaščenih investicijskih družb, kjer pa se v 
prihodnosti pričakuje upad tega vira sredstev zaradi preoblikovanja dela pooblaščenih 
investicijskih družb v redne delniške družbe (finančne holdinge). S tem v zvezi se, ob 
hkratnem predvidenem naraščanju odhodkov, zlasti na račun dodatnih zaposlitev ter 
vlaganj v razvoj informacijskega sistema, predvidevajo tekoči primanjkljaji (presežek 
odhodkov nad prihodki) v letih 2002 do 2004. 

- Zaradi dejstva, da mora Agencija za izvrševanje svojih nalog imeti tudi ustrezne 
rezerve (ki ji omogočajo normalno poslovanje tudi v primeru nenadnega izpada dela ali 
vseh prihodkov). 

4. NAČRTOVANI PRIHODKI ZA LETO 2001 (PRILOGA 1) 

Za leto 2001 se načrtujejo prihodki Agencije v višini 495 mio SIT. 

Načrtovani prihodki temeljijo na osnutku načrta dela strokovnih služb Agencije. 

Sredstva za delo Agencije se zagotavljajo iz taks in nadomestil na podlagi tarife ter iz drugih 
prihodkov, kijih ustvari Agencija s svojim poslovanjem. 

Agencija v letu 2001, tako kot v preteklih letih, ne predvideva financiranja iz proračuna 
Republike Slovenije. 
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Del prihodkov Agencije je odvisen od števila vloženih zahtev oziroma planskih usmeritev 
udeležencev na trgu vrednostnih papiijev in nimajo narave stalnih prilivov. Zato se pri 
načrtovanju prihodkov lahko upošteva le trend prilivov iz preteklih let oziroma so možne zgolj 
grobe ocene. 

Na podlagi tarife bodo od načrtovanih prihodkov predstavljali največji delež (77 %) letna 
nadomestila za opravljanje nadzora, ostali prihodki (odločanje o posamičnih zadevah, pavšalna 
nadomestila, izdaja izpisov iz registrov) pa predstavljajo 17 % vseh prihodkov. Drugi prihodki 
(prihodki od financiranja) se načrtujejo v višini 6 %. 

Tekoče finančne presežke v letu 2001 bo Agencija upravljala v okviru svoje naložbene 
politike, ki je podrobneje opredeljena v prilogi 2, ki je sestavni del tega finančnega načrta. 

5. NAČRTOVANI ODHODKI ZA LETO 2001 

V letu 2001 se načrtujejo odhodki v višini 448 mio SIT. 

Podlaga za načrtovanje odhodkov v letu 2001 so povprečni mesečni odhodki obdobja januar - 
november leta 2000, povečani za eno poprečno mesečno porabo istega obdobja, upoštevaje pri 
tem spremenjeno strukturo odhodkov povezano s selitvijo v nove prostore. 

Pri načrtovanih odhodkih predstavljajo največji delež (62 %) stroški dela. Sledijo jim stroški 
blaga, materiala in storitev (21 %), izredni odhodki (12 %), amortizacija (4 %) in drugi 
odhodki (1 %). 

I. Stroški blaga, materiala in storitev 

1. Material in energija 

Odhodki v okviru kategorije material in energija s« načrtovani v višini 12 mio SIT. Gre za 
pisarniški in drugi material, naročnine za dnevno-informativne publikacije in strokovne revije 
ter porabljeno energijo (elektrika, ogrevanje, bencin). 

2. Storitve 

Storitve se v letu 2001 načrtujejo v višini 80 mio SIT. 

Med storitve, ki jih bodo opravili drugi spadajo: storitve elektronskih povezav za potrebe 
nadzora s strani Agencije, vzdrževanje sredstev za delo, oglasi in objave informacij v občilih, 
najemnine, članstvo Agencije v institucijah v domovini in tujini, upravljanje stavbe v kateri 
ima Agencija svoje poslovne prostore, prevozne storitve, izobraževanje v domovini in v tujini, 
stroški službenih poti, storitve odvetnikov, storitve povezane z izvedbo akcij s področja razvoja 
trga kapitala, storitve študentov preko študentskega servisa, raziskovalne in svetovalne storitve 
ter druge. 

Raziskovalne in svetovalne storitve so predvsem v zvezi: 
s sodelovanjem Agencije s tujimi institucijami; 
s postopki pri včlanjevanju Republike Slovenije v Evropsko unijo; 
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- za dodatno angažiranje strokovnjakov, ki jih Agencija nima oziroma nima dovolj, 
- z izdelavo računalniških programov za informacijsko podporo procesa poročanja 

pooblaščenih udeležencev Agenciji in računalniške analize transakcij na trgu kapitala, 
ki predvideva prehod na elektronsko poročanje investicijskih skladov ter borzno 
posredniških družb in bank ter nadgradnja oziroma izdelava programov za obdelavo in 
analizo teh podatkov; 

- s poročanjem Agencije; 
z angažiranjem visoko specializiranih strokovnjakov s področja revizorske dejavnosti 
za potrebe nadzora nad poslovanjem vzajemnih skladov, PID-ov in borzno posredniških 
družb, kar je po eni strani prednostna naloga po drugi strani pa Agencija tovrstnih 
strokovnjakov nima dovolj. 

Med storitvami je tudi reprezentanca, ki se načrtuje v višini 1 mio SIT za strokovna in 
poslovna srečanja s tujimi in domačimi strokovnjaki, udeleženci na trgu vrednostnih papirjev, 
predstavniki državnih organov in organizacij, predstavniki javnega obveščanja ter člani 
strokovnega sveta Agencije ter izdatki povezani s priložnostnimi darili. 

II. Stroški dela 

1. Plače in nadomestila 

Načrtovana postavka odhodkov plače in nadomestila v znesku 202 mio SIT zajema odhodke za 
bruto plače in nadomestila za zaposlene. Ti odhodki so načrtovani v višini, ki upošteva dodatno 
zaposlitev (diplomirane ekonomiste in diplomirane pravnike oziroma pripravnike). 

2. Prispevki za socialno varnost 

Ta postavka se načrtuje v višini 32 mio SIT. 

3. Drugi stroški dela 

Ta načrtovana postavka v višini 45 mio SIT zajema odhodke prevoza zaposlenih na in z dela, 
regresa za letni dopust zaposlenih, druge dajatve od plač in drugih prejemkov zaposlenih, 
odhodki za izvedbo zahtevnejših projektov po pogodbah o delu vključno s pogodbami o delu z 
zaposlenimi za specifična dela, opravljena zunaj delovnega časa, avtorskih pogodbah ter 
odhodki za sejnine strokovnega sveta Agencije. 

III. Amortizacija 

Za leto 2001 je amortizacija načrtovana v znesku 16 mio SIT. 

IV. Drugi odhodki 

Ta kategorija v načrtovanem znesku 5 mio SIT obsega prispevek za uporabo stavbnega 
zemljišča, davek od dobička ter druge odhodke Agencije. 
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V. Odhodki financiranja 

Ta kategorija v načrtovanem znesku 2 mio SIT obsega tečajne razlike, revalorizacijo in drugo. 

VI. Izredni odhodki 

Zaradi načela previdnosti so načrtovani izredni odhodki v višini 54 mio SIT v zvezi s tožbo 
glede nakupa poslovnih prostorov. 

VII. Nabava osnovnih sredstev v letu 2001 

Ker se v letu 2001 načrtuje povečanje števila zaposlenih, bodo v letu 2001 nujne nove naložbe 
v nabavo osnovnih sredstev ter modernizacija dela opreme. 

Agencija bo kupila naslednja osnovna sredstva: 

Zap.št. Vrsta osnovnega sredstva Vrednost v mio SIT 
1 Poslovni prostor 99.000.000 
2 Shramba 13.000.000 
3 Materialne pravice 1.500.000 
4 Računalniška oprema 5.000.000 
5 Avdiovizualna oprema 1.700.000 
6 Pohištvo in druga oprema 2.000.000 
S k u p aj 122.200.000 

6. NAČRTOVANI PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI LETA 2001 

Glede na poslovno - izidne tokove (podrobnejši prikaz glej prilogo 1) izkazuje Agencija 
načrtovani presežek prihodkov nad odhodki v znesku 47 mio SIT. 
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NALOŽBENA POLITIKA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH 

PAPIRJEV 

Načela oblikovanja naložbene politike: 
Temeljni cilj upravljanja s finančnimi sredstvi je zagotoviti nemoteno poslovanje Agencije z 
investiranjem prostih sredstev v finančne naložbe, ki so varne. 

Pri investiranju finančnih sredstev Agencija upošteva načela varnosti, likvidnosti ter temu 
podrejene donosnosti sredstev. 

Varnost: Temeljno načelo, ki se upošteva pri oblikovanju sestave naložb Agencije, je načelo 
varnosti, medtem ko sta likvidnost in donosnost naložb temu načelu podrejena. Ne glede na to, 
da je načelo likvidnosti podrejeno načelu varnosti, pa morajo sredstva Agencije v vsakem 
trenutku zadoščati za pokrivanje zapadlih obveznosti. 

Varnost naložb se zagotavlja z omejevanjem naložb glede na izdajatelja (kreditno tveganje) ter 
glede na valutno izpostavljenost. 

V povezavi s kreditnim tveganjem so dopustne naložbe v: 
□ Vrednostne papirje in sorodne inštrumente, katerih izdajatelj je Republika Slovenija 
□ Vrednostne papiije in sorodne inštrumente, katerih izdajatelj je Banka Slovenija 
□ Dolžniške vrednostne papiije in sorodne inštrumente ter vezane depozite pri poslovnih 

bankah s sedežem v Republiki Sloveniji. 

V povezavi z valutnim tveganjem so dopustne naložbe, ki zagotavljajo ohranjanje realnega 
dela naložbe z: 
□ Ustreznim nominalnim donosom v SIT; 
□ Revalorizacijski faktorjem v višini TOM (temeljne obrestne mere), ali druge ustrezne 

enote, ki služi kot hranilec vrednosti; 
□ Valutno klavzulo EURO ali DEM ali drugo valuto, ki je v stalnem razmerju do teh dveh 

enot. 

Likvidnost: Upoštevanje načela likvidnosti pomeni, da se ročnost naložb usklajuje z 
zapadlostjo obveznosti, ki so zneskovno pomembne (npr. izplačilo plač, plačilo davkov in 
prispevkov, najemnina,...). 

Donosnost: Donosnost je varnosti in likvidnosti podrejena. Ob primarnem kriteriju 
zagotavljati varnost in likvidnost se zahtevano donosnost naložb dosega s prilagajnjem sestave 
naložb glede na tržne razmere. 

OBLIKOVANJE PORTFELJA NALOŽB AGENCIJE 

Naložbe Agencije sestavljajo dolgoročne in kratkoročne naložbe. Dolgoročne naložbe so tiste, 
katerih rok zapadlosti je daljši od enega leta. Kratkoročne naložbe so tiste, katerih rok 
zapadlosti je krajši od enega leta. 

Dolgoročne naložbe, v katere lahko Agencija investira prosta sredstva, so: 
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□ dolgorčni dolžniški vrednostni papirji in sorodni inštrumenti, katerih izdajatelj je Republika 
Slovenija; * 

□ dolgoročni dolžniški vrednostni papirji in sorodni inštrumente, katerih izdajatelj je Banka 
Slovenija; 

□ dolgoročni dolžniški vrednostni papirji in sorodni inštrumenti ter vezani depoziti nad enim 
letom pri poslovnih bankah s sedežem v Republiki Sloveniji. 

Dolgoročni del portfelja naložb se oblikuje glede na predvidene likvidnostne potrebe Agencije. 
Zato se praviloma dolgoročno plasira le toliko sredstev za katere se predvideva, da bodo lahko 
v obliki dolgoročnih naložb do zapadlosti. Zlasti pri naložbah v vrednostne papirje je potrebno 
upoštevati, da transakcijski stroški lahko pomembneje zmanjšajo donosnost naložbe. 

Dodatno se lahko sredstva investira dolgoročno, če iz razmer na trgu sledi, da bi bil kljub 
prodaji dolgoročne naložbe pred njeno dospelostjo, njen donos višji od donosa kratkoročne 
naložbe. Gre za primer, ko so dolgoročne obrestne mere višje od kratkoročnih obrestnih mer, s 
tem da se pričakuje nadaljne zniževanje kratkoročnih obrestnih mer. 

Kratkoročne naložbe, v katere lahko Agencija investira prosta sredstva, so: 
□ kratkoročni dolžniški vrednostni papirji in sorodni inštrumenti, katerih izdajatelj je 

Republika Slovenija; 
□ kratkoročni dolžniški vrednostni papirji in sorodni inštrumenti, katerih izdajatelj je Banka 

Slovenija; 
□ kratkoročni dolžniški vrednostni papirji in sorodni inštrumenti ter vezani depoziti pri 

poslovnih bankah s sedežem v Republiki Sloveniji. 

Pri investiranju sredstev v kratkoročne naložbe je na prvem mestu skrb za nemoteno 
poslovanje Agencije. Zato mora v vsakem trenutku biti na razpolago dovolj sredstev za 
poravnavo vseh zapadlih obveznosti, kar se dosega s planiranjem dospetja kratkoročnih naložb 
s predvidenimi bodočimi obveznostmi (zlasti zneskovno večjimi ter vnaprej predvidljivimi 
obveznostmi, kot npr. izplačilo plač, plačilo davkov in prispevkov, najemnine,...). 

Sekundarni in pri izvrševanju naložbene politike podrejeni cilj, je doseganje čim večje 
donosnosti celotnega portfelja naložb. Ta cilj se dosega z investiranjem finančnih sredstev v 
naložbe, ki so donosne na kratki rok. Za uresničitev tega cilja se zlasti da poudarek ustrezni 
izbiri klavzule, ki služi ohranitvi realne vrednosti naložbe (TOM ali DEM klavzula), saj ta del 
obresti praviloma predstavlja glavnino celotnih obresti. 
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NAČRT DELA STROKOVNIH SLUŽB AGENCIJE ZA TRG 

VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA LETO 2001 

1. UVOD 

1.1. Strokovni svet sprejme načrt dela strokovnih služb Agencije za trg vrednostnih papiijev 
(v nadaljevanju: agencija) na podlagi 5. točke 299. člena Zakona o trgu vrednostnih papiijev 
(Uradni list RS, št. 56/99; v nadaljevanju: ZTVP-1). 

Izhodišče načrta dela strokovnih služb agencije za leto 2001 temelji na izvršitvi vseh del, nalog 
in opravil agencije, tako da bo z njenim celotnim delovanjem v čim večji meri uresničena 
temeljna opredelitev njenega dela, ki je v opravljanju nadzora in izvrševanju drugih nalog in 
pristojnosti, določenih z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi. Temeljno načelo 
njenega dela pa je namen zagotoviti spoštovanje teh predpisov in ustvariti pogoje za učinkovito 
delovanje trgov vrednostnih papiijev in zaupanje vlagateljev v te trge. 

Čeprav je bila cela vrsta za delo agencije izjemno pomembnih zakonov sprejeta že v letu 1999 
(poleg ZTVP-1 še Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99, v nadaljevanju: 
ZDP), Zakon o nematerializiranih vrednostnih papiijih (Uradni list RS, št. 23/99, v 
nadaljevanju: ZNVP), Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in 
preoblikovanju pooblaščenih investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99, v nadaljevanju: 
ZPSPED), Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, v 
nadaljevanju: ZPIZ-1), se bo njihovo intenzivnejše in praktično uresničevanje začelo šele v tem 
letu. To zlasti velja za ZPSPID, na podlagi katerega se morajo pooblaščene investicijske 
družbe (PID) preoblikovati v skladu s tem zakonom do 13.7.2002, tako da se pričakuje 
glavnina teh preoblikovanj prav v tem letu. Prav tako bodo v skladu z ZPIZ-1 začeli poslovati 
prvi vzajemni pokojninski skladi, agencija pa na tem področju izvrševati svoje nove 
pristojnosti. 

Predvidevajo pa se tudi spremembe Zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
(Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 - popr., 10/98 in 26/99) oziroma novega zakona na tem 
področju, in sprejem novega zakona o preprečevanju pranja denaija, ki naj bi prav tako določal 
nove naloge in pristojnosti agencije. 

1.2. Načrt dela agencije je vsebinsko razdeljen po posameznih področjih delovanja agencije, 
pri čemer učinkovito izvrševanje nalog agencije nujno zahteva sodelovanje med posamezni 
sektorji agencije, tako da posamezne načrtovane naloge v okviru posameznega delovnega 
področja vključujejo delo več sektoijev. 

Zaradi cele vrste odprtih vprašanj uresničevanja prej navedene nove zakonodaje, ki ureja 
delovno področje agencije, in predvsem zaradi dejstva, da so dela in naloge agencije v veliki 
meri odvisne od aktivnosti posameznih udeležencev na trgu vrednostnih papiijev, ni možno 
natančneje kvantificirati in rokovno opredeliti vseh njenih del in nalog. Zato so ocene pripada 
zadev v letu 2001 po posameznih delovnih področjih agencije zgolj grobe in okvirne. 
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2. PODROČJE PRIMARNEGA TRGA IN PREVZEMOV 

2.1. PRIMARNI TRG 

2.1.1. Dovoljenja za prvo javno prodajo in organizirano trgovanje 

Agencija v letu 2001 pričakuje nadaljevanje trenda iz leta 2000, kar pomeni približno 15 
vloženih zahtev za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo oziroma za organizirano trgovanje. 

Register izdanih dovoljenj za prvo javno prodajo in organizirano trgovanje je od konca leta 
2000 dostopen tudi prek spletne strani agencije, zato bo treba ažurno skrbeti za objavljene 
podatke. 

2.1.2. Poročanje javnih družb 

Zagotovitev elektronskega medija za objavo sporočil javnih družb pri borzi bo olajšalo javnim 
družbam objavo sporočil, kar se bo predvidoma pokazalo v večjem številu obvestil, ki jih bo 
treba spremljati. V letu 2001 bo ponovljen celovit nadzor nad periodičnimi (letnimi, 
polletnimi) objavami javnih družb, dodaten poudarek pa bo na poročanju o posameznih 
pomembnih dogodkih. 

Vzporedno z nadzorom bo agencija javne družbe tudi ponovno opozarjala na njihove dolžnosti. 

2.1.3. Poročanje o poslih oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije 

Čeprav v letu 2000 sprejeti podzakonski predpis na tem področju delno zožuje seznam oseb, ki 
morajo agenciji poročati o svojih poslih, v primerjavi s prejšnjo ureditvijo, bo agencija še 
naprej zagotavljala tekoče spremljanje prispelih poročil. 

2.1.4. Zaprte izdaje vrednostnih papirjev 

Pri izdajah novih vrednostnih papirjev brez javne ponudbe agencija pričakuje povečanje 
obsega, saj bo potrebno spremljanje in kontrola prispelih obvestil (med 45 in 60). 

2.2. PREVZEMI 

2.2.1. Ponudbe za odkup 

V letu 2001 agencija pričakuje nadaljevanje trenda iz leta 2000, kar pomeni približno 10 
vloženih zahtev za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup. 

2.2.2. Poročila o kvalificiranih deležih 

Na tem področju se pričakuje povečan obseg aktivnosti. V letu 2000 zagotovljeni on-line 
dostop do delniških knjig agenciji omogoča neposreden nadzor nad pridobivanjem deležčv v 
družbah, za katere se uporablja Zakon o prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97, v nadaljevanju 
ZPre). 
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2.2.3. Najava zbiranja pooblastil 

V približno enakem obsegu kot leta 2000 bo agencija izdajala potrdila o prejeti najavi zbiranja 
pooblastil za glasovanje na skupščini (za približno 350 delniških družb). 

3. PODROČJE SEKUNDARNEGA TRGA VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

3.1. POOBLAŠČENI UDELEŽENCI IN INFRASTRUKTURA 

3.1.1. Pooblaščeni udeleženci 

Obdelava in dopolnjevanje prilagoditvenih poročil pooblaščenih udeležencev ter izdaja novih 
dovoljenj za opravljanje storitev z vrednostnimi papirji bo končano predvidoma v prvem 
četrtletju 2001. 

V nadaljevanju leta bo poudarek na spremljanju poslovanja in poročil pooblaščenih 
udeležencev. 

3.1.2. Infrastruktura (borza in klirinško depotna družba) 

Spremljanje trgovanja prek on-line povezave in rednih poročil borze bo podlaga za analiziranje 
razmer in pripravo potrebnih ukrepov. 

V pristojnosti agencije je tudi potrjevanje podzakonskih predpisov borze - v tem trenutku je 
mogoče določiti dve vsebinski področji, kjer bo potrebno veljavne akte spremeniti: 

- vzpostavitev centralnega elektronskega medija za objavo sporočil javnih družb, 
- sistem trgovanja s svežnji vrednostnih papirjev. 

Podobno kot pri borzi agencija tudi pri KDD - klirinško depotni družbi spremlja poslovanje 
prek on-line povezave in rednih poročil, pristojna je tudi za potijevanje sprememb pravil 
poslovanja. Trenutno je mogoče predvideti potrebne spremembe zaradi načrtovanega prenosa 
plačilnega prometa pri poravnavi poslov z vrednostnimi papirji z Agencije Republike Slovenije 
za plačilni promet na Banko Slovenije, glede na ugotovitve v postopku nadzora, ki bo končan v 
2001, pa bodo potrebne morebitne dodatne spremembe. 

3.2. POROČILA O STANJU NA TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Delo obsega pripravo podatkov za interna in javna poročila o stanju na trgu vrednostnih 
papirjev. V letu 2001 se bo nadaljevalo delo na zagotavljanju ustreznih podatkov in nadgradnji 
in izboljšavi sporočil. 

Poleg letnega poročila o stanju na trgu vrednostnih papiijev, ki ga je agencija skupaj z letnim 
poročilom o delu dolžna predložiti Državnemu zboru Republike Slovenije na podlagi 292. in 
293. člena ZTVP-1, bo strokovna služba še nadalje pripravljala mesečna, četrtletna in polletna 
interna poročila. Agencija bo še naprej določene podatke, ki jih zbira in obdeluje, v skladu z 
dogovorom posredovala tudi nekaterim drugim institucijam (Ministrstvu za finance. Banki 
Slovenije) v obliki četrtletnih, polletnih in letnih poročil. 
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4. PODROČJE INVESTICIJSKIH SKLADOV 

Obseg dela na področju investicijskih skladov se bo v letu 2001 povečal predvsem na račun 
predvidenega preoblikovanja PED, ki mora biti v skladu z zakonskimi določili dokončano do 
13.7.2002, povsem verjetno pa je, da bodo dodatne naloge agencije določene tudi z novelo ali 
novim ZISDU. 

4.1. NALOGE NA PODLAGI ZISDU IN ZPSPID 

4.1.1. Pregled poročil, ki so jih dolžne družbe za upravljanje predložiti agenciji 

Družbe za upravljanje so dolžne agenciji predložiti naslednja dnevna, mesečna in letna 
poročila: 
1. dnevna poročila vzajemnih skladov (obrazec VS/D), 
2. dnevna poročila pooblaščenih investicijskih družb o sklenjenih poslih med PID ter med 

PED in tretjimi osebami (obrazec P ID/T), 
3. mesečna poročila o poslovanju investicijskih skladov (obrazci IS/M-1, IS/M-2a, IS/M-2b, 

IS/M-2c, IS/M-3), 
4. mesečna poročila o povezanih osebah (obrazca POV/DZU in POV/IS), 
5. mesečna poročila o drugih zadevah v zvezi s poslovanjem in statusnimi spremembami 

investicijskih skladov in družb za upravljanje, 
6. polletna poročila o poslovanju investicijskih skladov, 
7. letna revidirana poročila o poslovanju investicijskih skladov, 
8. letna revidirana poročila o poslovanju družb za upravljanje. 

Pregled poročanja bo v letu 2001 predvidoma zajemal: 
1. redni mesečni pregled in analizo gibanja čiste vrednosti sredstev (ČVS) in vrednosti enote 

premoženja (VEP) vzajemnih skladov ter vplačil in izplačil v vzajemne sklade, 
2. sprotni pregled poslov med PED na podlagi dnevnih poročil PID (v fazi vnosa podatkov), 
3. redni mesečni pregled poslovanja investicijskih skladov na podlagi analize IS/M-obrazcev 

z identifikacijo odstopanj v strukturi naložb investicijskih skladov, 
4. identifikacija sprememb v povezanih osebah investicijskih skladov in družb za upravljanje, 
5. redni mesečni pregled poročil o drugih zadevah (pregled vseh dokumentov: zapisnikov 

nadzornih svetov PED in DZU, zapisnikov skupščin PID, zapisnikov odborov investitorjev 
vzajemnih skladov, sklenjenih pogodb z borzno posredniškimi družbami itd.), 

6. analiza podatkov iz polletnih poročil investicijskih skladov za pripravo polletnega poročila 
o stanju na trgu vrednostnih papirjev, 

7. pregled letnih revidiranih poročil o poslovanju investicijskih skladov z analizo podatkov za 
pripravo letnega poročila o stanju na trgu vrednostnih papirjev; podroben pregled mnenj 
revizorjev o skladnosti poslovanja investicijskih skladov z določili ZISDU in 
podzakonskimi predpisi; predhoden pregled ustreznosti nameravanih objav revizorjevih 
mnenj, 

8. analiza podatkov iz letnih revidiranih poročil o poslovanju družb za upravljanje. 

Poleg omenjenih pregledov in analiz bo potekalo redno zbiranje poročil ter pregled poročanja 
in obveščanja javnosti o poslovanju investicijskih skladov in družb za upravljanje, ki so jih 
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družbe za upravljanje dolžne objavljati dnevno, mesečno in letno (z arhiviranjem objavljenih 
poročil in obvestil). 

Naveden predviden obseg dela bo povečan v primerjavi z letom 2000, ker zajema dodatne 
obdelave in analize podatkov. 

4.1.2. Izdaja soglasij in dovoljenj družbam za upravljanje in investicijskim skladom 

13.7.2002 poteče rok, v katerem se morajo PED preoblikovati v redne delniške družbe ali se 
uskladiti z določbami ZISDU o investicijskih družbah na način in pod pogoji, ki jih določata 
ZISDU in ZPSPED. V kolikšnem številu bo do preoblikovanja prišlo že v letu 2001, ni možno 
napovedati, verjetno pa bo morala v tem letu potekati glavnina postopkov, da bodo 
preoblikovanja končana do zakonskega roka. 

S prehodom v redne delniške družbe deloma ali pa v celoti se bo zmanjšal obseg sredstev v 
aktivi skladov pod nadzorom agencije, čeprav se verjetno ne bo bistveno zmanjšalo število 
skladov, saj ob preoblikovanju PID lahko nastane tudi več novih skladov, poleg tega pa le 
manjše število PID izpolnjuje pogoje, da bi se lahko v celoti preoblikovale v redno delniško 
družbo. 

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za preoblikovanje bo zahtevalo povečanje obsega dela, ki bo 
občasno lahko zelo veliko, posebej še glede na roke, ki jih določa ZTVP-1 (v dveh mesecih od 
prejema zahteve za izdajo dovoljenja). 

Število izdanih dovoljenj in soglasij v letu 2001 bo odvisno predvsem od dinamike zapolnitve 
privatizacijske vrzeli, načina preoblikovanja pooblaščenih investicijskih družb in od morebitne 
spremembe zakonodaje o investicijskih skladih. Če ne bo prišlo do bistvenih sprememb 
zakonodaje, je predvideno naslednje število izdanih dovoljenj: 
• dovoljenje družbi za upravljanje za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih 

skladov (agencija ne predvideva novih dovoljenj) 
• dovoljenje za ustanovitev PID (število dovoljenj je odvisno od načina preoblikovanja 

posameznih PID, česar ni mogoče predvideti),1 

• ugotovitvena odločba o uskladitvi PID z določbami ZISDU o investicijskih družbah 
(število dovoljenj je odvisno od načina preoblikovanja posameznih PID, česar ni mogoče 
predvideti)2 

• dovoljenje za povečanje osnovnega kapitala PID (predvidoma 2 do 3 dovoljenja),3 

• dovoljenje za preoblikovanje PID v redno delniško družbo (število dovoljenj bo verjetno 
precej visoko, vendar natančnega števila ni mogoče predvideti)4 

• dovoljenje za upravljanje vzajemnih skladov (predvidoma 2 do 3 dovoljenja za oblikovanje 
novih vzajemnih skladov)5, 

1 Če v začetku leta 2001 ne bo prišlo do zapolnitve privatizacijskega primanjkljaja, bo število PID, ki se bodo 
preoblikovale z razdelitvijo premoženja in obveznosti, s tem pa z ustanovitvijo novih PID, verjetno precej visoko. 
" Število novonastalih investicijskih družb je odvisno tudi od dinamike zapolnitve privatizacijskega primanjkljaja. 
3 Povečanje osnovnega kapitala je praviloma posledica združitve dveh ali več PID v obliki pripojitve k eni PID. 
Pri preoblikovanju PID je možno, da bo najprej prišlo do združitve PID v upravljanju iste DZU. 
4 Pri večini PID bo zaradi narave naložb prišlo do preoblikovanja vsaj enega dela premoženja v redne delniške 
družbe, vendar časovna razporeditev teh preoblikovanj med leti 2001 in 2002 v tem trenutku še ni znana. 
' Morebitno večje število novih vzajemnih skladov je odvisno od spremembe zakonodaje (preoblikovanje PID v 
vzajemne sklade). 

5. marec 2001 1991 poročevalec, št. 16/VIII 



• dovoljenje za zmanjšanje osnovnega kapitala (agencija ne predvideva novih dovoljenj), 
• soglasje k sklenitvi pogodbe o upravljanju z drugo DZU (predvidoma največ 1 novo 

dovoljenje), 
• dovoljenje za prevzem upravljanja vzajemnega sklada (agencija ne predvideva novih 

dovoljenj), 
• dovoljenje za zadolževanje PID (predvidoma 6 do 8 dovoljenj), 
• soglasja k spremembam pravil upravljanja in dopolnitvam prospektov vzajemnega sklada 

(predvidoma 19 dovoljenj). 

4.2. MOREBITNE NALOGE V ZVEZI S SPREJEMOM NOVELE ZISDU 

V primeru, da bi bila v letu 2001 sprejeta novela ZISDU s predvidenimi spremembami, bi 
agencija dobila dodatne pristojnosti in naloge, ki bi prav tako lahko bistveno povečale obseg 
dela na tem področju. Povečanje obsega dela bi se lahko nanašalo na: 

• izdajo dovoljenj za preoblikovanje v vzajemne sklade, 
• izdajo dovoljenj ali vsaj preverjanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje dejavnosti 

depozit&j a, 
• dopolnitev obstoječih in pripravo novih podzakonskih aktov. 

5. PODROČJE POKOJNINSKIH SKLADOV 

To področje dela je bilo oblikovano v letu 2000 na podlagi ZPIZ-1, ki je uvedel prostovoljno 
dodatno pokojninsko zavarovanje. 

Ena izmed temeljnih zadolžitev na tem področju v letu 2001 bo obdelava zahtev za izdajo 
dovoljenja za oblikovanje odprtih in zaprtih vzajemnih pokojninskih skladov ter izdaje 
dovoljenj na njihovi podlagi. 

V letu 2001 bodo začeli poslovati prvi vzajemni pokojninski skladi, zato bo potrebno redno 
zbiranje in pregledovanje poročil, ki jih bodo dnevno, letno in mesečno pošiljali upravljavci 
vzajemnih pokojninskih skladov: 
1. dnevna poročila o donosnosti, številu enot v obtoku in čisti vrednosti vzajemnih 

pokojninskih skladov, 
2. mesečna poročila o naložbah, obveznostih, skupni čisti vrednosti in čisti vrednosti 

vzajemnih pokojninskih skladov, 
3. mesečni prikaz strukture naložb vzajemnih pokojninskih skladov v kratkoročne vrednostne 

papirje, 
4. mesečni prikaz strukture naložb vzajemnih pokojninskih skladov v dolgoročne vrednostne 

papirje, 
5. mesečni prikaz strukture in sprememb terjatev vzajemnih pokojninskih skladov, 
6. mesečni prikaz strukture in sprememb naložb v depozite bank za vzajemne pokojninske 

sklade, 

Prejeta poročila bodo služila za tekoče spremljanje poslovanja vzajemnih pokojninskih skladov 
in izdelavo rednih mesečnih pregledov in analize gibanja čiste vrednosti, vrednosti enote 
premoženja, naložb in strukture naložb vzajemnih pokojninskih skladov. Ti pregledi in analize 
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bodo služili tudi za izvajanje inšpekcijskih nadzorov poslovanja posameznih vzajemnih 
pokojninskih skladov. 

Ker se sistem prostovoljnega pokojninskega zavarovanja šele oblikuje, bo agencija sodelovala 
pri pripravi predlogov in dopolnitev zakonskih določb, ki urejajo to področje, še zlasti tistih, ki 
bi podrobneje določile kriterije poslovanja vzajemnih pokojninskih skladov in natančneje 
opredelile nadzorna pooblastila agencije. 

Poslovanje in upravljanje pokojninskih skladov je neposredno povezano z delom drugih 
nadzornih organov, zato bo agencija vzpostavila sodelovanje z Banko Slovenije in Agencijo za 
zavarovalništvo tudi pri izmenjavi podatkov in informacij o upravljavcih vzajemnih 
pokojninskih skladov in izvajalcih prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. 

Ker se poslovanje pokojninskih skladov v svetu izredno hitro razvija, bo agencija sodelovala s 
tujimi nadzornimi organi, predvsem na področju poročanja in računovodskega spremljanja 
poslovanja vzajemnih pokojninskih skladov. 

6. IZDAJA DOVOLJENJ BORZNIM POSREDNIKOM IN ČLANOM UPRAV DRUŽB 
ZA UPRAVLJANJE 

Agencija v letu 2001 predvideva dva izpitna roka za strokovni izpit za borznega posrednika 
(približno 40 kandidatov) in za člana uprave (približno 10 kandidatov). Prav tako se pričakuje, 
da bo predvidoma 5 kandidatov zaprosilo za dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave 
družbe za upravljanje (predstavitev za vse kandidate) in 10 kandidatov za funkcijo člana 
uprave borzno posredniške družbe (predvidoma predstavitev za vse kandidate). 

7. NADZOR 

Na podlagi ZTVP-1, ZISDU, ZPre, ZNVP, ZPIZ-l in ZDP bo agencija opravljala nadzor nad 
naslednjimi subjekti oziroma aktivnostmi: 

• subjekti, ki jim je agencija izdala dovoljenje za opravljanje poslov, 
• obseg pregleda se lahko razširi nad osebe, povezane z licenciranim subjektom nadzora, če 

je to potrebno zaradi nadzora nad poslovanjem licenci ranega subjekta nadzora 
(predvidoma 2 nadzora), 

• poročila in informacije se lahko zahtevajo tudi od članov uprave subjekta nadzora in oseb, 
zaposlenih pri subjektu nadzora (predvidoma 2 nadzora), 

• nadzor se opravlja tudi nad drugimi osebami, ki poleg drugih dejavnosti ali kot edino 
dejavnost opravljajo storitve v zvezi z vrednostnimi papirji, ne da bi za opravljanje teh 
storitev pridobile dovoljenje za opravljanje teh storitev oziroma ki objavljajo oglase, s 
katerimi reklamirajo te storitve (predvidoma 3 nadzori), 

• nadzor se razširja nad vpeljavo tujih vrednostnih papiijev in investicijskih skladov ter posle 
posredovanja z vrednostnimi papirji na tujih trgih (predvidoma 5 nadzorov). 

v 

7.1. NAČIN OPRAVLJANJA NADZORA 

Nadzor se bo opravljal: 
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1. s spremljanjem, zbiranjem in preveijanjem poročil in obvestil subjektov nadzora in drugih 
oseb, ki so dolžne poročati agenciji, 

2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora (bodisi na terenu bodisi s 
pregledovanjem dokumentacije v prostorih agencije), 

3. z obravnavanjem pritožb strank, ki se nanašajo na poslovanje z vrednostnimi papirji, 
4. z vodenjem evidence o nadzorih (začetih, končanih, glede na vrsto subjektov, glede na 

področje, glede na ukrepe itd). 

Pri opravljanju nadzora bo agencija sodelovala tudi z drugimi ustanovami, in sicer: 
• na podlagi Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov (Uradni list RS, št. 

55/99 in 87/2000) z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor, 
• v zvezi z ugotovljenimi kršitvami, ki so jih ugotovile borza oziroma klirinško depotna 

družba pri opravljanju nadzora, v okviru njihovih pristojnosti, 
• z drugimi organi, ki so pristojni za nadzor drugih finančnih organizacij (npr. Davčna 

uprava Republike Slovenije, Urad za preprečevanje pranja denarja, kriminalistična služba, 
itd.), 

• s tujimi nadzornimi institucijami. 

7.2. OPRAVLJANJE PREGLEDA POSLOVANJA 

7.2.1. Vrste pregledov 

Agencija bo izvajala naslednje preglede poslovanja, ki bodo podrobneje določeni v novem 
pravilniku o opravljanju nadzora: 

• sistematične preglede poslovanja, 
• izredne preglede poslovanja v primerih pritožb investitorjev ter drugih subjektov, 
• izredne preglede poslovanja v primerih, ko to izhaja iz analize poročil in obvestil, 
• redne in izredne skupne preglede v sodelovanju z Banko Slovenije in Agencijo za 

zavarovalni nadzor. 

A. Sistematični pregledi poslovanja 

Sistematični pregledi poslovanja potekajo tipizirano s pomočjo tipske zahteve za izročitev 
dokumentacije, ki se ob konkretnem primeru po potrebi prilagodi, ter navodil za pregled 
posameznih sklopov poslovanja subjekta. Posamezen pregled poslovanja bo predvidoma trajal 
en do dva dni na terenu ter dva do tri tedne s pregledovanjem dokumentacije v prostorih 
agencije. Na podlagi ugotovitev iz sistemskih pregledov bodo podani tudi predlogi za 
morebitno dopolnitev podzakonskih predpisov. 

Na področju sekundarnega trga bo potekalo stalno preverjanje glede poročanja subjektov, 
posebej v zvezi z obvladovanjem tveganj, in izpolnjevanja kadrovskih pogojev. Načrtuje pa se 
dodaten sistematičen pregled še naslednjih sklopov poslovanja borzno posredniških družb: 
- pogodbeni partnerji in poslovalnice, 
- opravljanje storitev za stranke na tujih trgih, 
- oglaševanje storitev, 
- ustreznost cenikov, 
- nelicencirani subjekti, ki opravljajo licencirane posle. 
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V letu 2001 bo agencija prvič prejela poročila revizorjev o opravljeni reviziji poslovanja 
borzno posredniških družb, ki jih bo agencija proučila in po potrebi ukrepala. 

Na področju investicijskih skladov agencija načrtuje najmanj štiri sistematične nadzore 
poslovanja investicijskih skladov pri družbah za upravljanje, ki upravljajo bodisi PDD bodisi 
vzajemne sklade ali pa obe vrsti investicijskih skladov (dva nadzora v spomladanskem roku in 
dva v jesenskem). 

Na področju vzajemnih pokojninskih skladov agencija predvideva najprej pripravo izhodišč za 
opravljanje pregledov poslovanja vzajemnih pokojninskih skladov, saj bodo prvi skladi začeli 
poslovati predvidoma v prvem trimesečju. V povezavi s tem bo oblikovana tipska zahteva za 
opravljanje poglobljenega sistemskega pregleda. 

Pregledi upravljavcev vzajemnih pokojninskih skladov (banke, zavarovalnice in Kapitalska 
družba) bodo potekali v sodelovanju z Banko Slovenije oziroma Agencijo za zavarovalni 
nadzor, ki sta primarna nadzornika bank in zavarovalnic. 

V letu 2001 bo agencija pričela s sistemskim spremljanjem poslovanja vzajemnih pokojninskih 
skladov na podlagi rednih poročil in obvestil. 

B. Izredni pregledi poslovanja v primerih utemeljenih pritožb investitorjev ter prijav 
drugih subjektov 

Agencija bo še nadalje izvajala nadzor tudi na podlagi utemeljenih pritožb investitorjev 
oziroma drugih subjektov, pri čemer predvideva približno 10 postopkov nadzora, opravljenih 
na tej podlagi. 

Agencija bo posebno pozornost namenila: 
- raziskovanju pritožb prijaviteljev, 
- oblikovanju predlogov za poseganje in ukrepanje drugih pristojnih organov. 

C. Izredni pregledi poslovanja v primerih, ko to izhaja iz analize poročil in obvestil, ki jih 
agenciji pošiljajo zavezanci k poročanju 

Agencija bo tako kot doslej izvajala nadzore poslovanja tudi v primeru zaznanih nepravilnosti 
pri poslovanju na podlagi pregleda rednih podatkov in informacij o poslovanju borzno 
posredniških družb, bank, investicijskih skladov, družb za upravljanje in vzajemnih 
pokojninskih skladov. 

D. Redni in izredni nadzori v sodelovanju z Banko Slovenije in Uradom oziroma 
Agencijo za zavarovalni nadzor 

Agencija bo z organiziranjem skupnih pregledov poslovanja na podlagi sporazuma o 
sodelovanju med Banko Slovenije in agencijo, sklenjenega na podlagi Pravilnika o sodelovanju 
nadzornih organov, v skladu s tem sporazumom predvidoma opravila dva redna sistematična 
nadzora nad poslovanjem bank v zvezi z opravljanjem storitev v zvezi z vrednostnimi papirji 
ter en redni pregled povezanih oseb, oziroma kadar bo to potrebno. 
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Z Agencijo za zavarovalni nadzor se v letu 2001 predvideva en redni sistematični pregled 
poslovanja. 

7.2.2. Obravnavanje pritožb investitorjev, ki se nanašajo na poslovanje z vrednostnimi 
papirji ter priprava programa izobraževanja investitorjev 

Agencija bo sistematično zbirala in obravnavala pritožbe investitorjev v zvezi z vrednostnimi 
papirji in si jih prizadevala čim hitreje rešiti oziroma drugače ukrepati. Ker agencija ni 
pooblaščena razsojati o sporih med stranko in posameznim subjektom nadzora, načrtuje 
preventivno pripravo programa izobraževanja z informacijami, namenjenimi investitorjem, o 
pravicah in možnostih, ki jim jih dajejo zakoni in podzakonski akti pri urejanju pogodbenih 
razmerij z licenciranimi subjekti. Dodani bodo tudi pisni tipski nasveti, kako ravnati v primeru 
najpogostejših težav, ki jih imajo investitorji. 

8. PRAVNO PODROČJE 

Po pripravi podzakonskih predpisov na podlagi ZTVP-1 in ZPIZ-1 v letu 2000 bo v primeru 
sprejetja novele oziroma novega ZISDU pomembna naloga agencije dopolnitev sedaj veljavnih 
oziroma priprava novih podzakonskih predpisov na tem področju. Poleg priprave teh 
podzakonskih predpisov se bo agencija še naprej vključevala tudi v pripravo samih morebitnih 
dopolnitev ZISDU oziroma novega ZISDU kot tudi novega zakona o preprečevanju pranja 
denarja. 

Agencija bo v letu 2001 v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo predpisala 
podrobnejšo vsebino postavk bilance stanja in izkaza uspeha ter kontnega načrta vzajemnih 
pokojninskih skladov. Po potrebi pa bo dopolnila tudi druge podzakonske predpise, ki urejajo 
to področje. 

Novi sprejeti zakoni in podzakonski predpisi v letu 1999 in 2000 odpirajo in bodo odpirali celo 
vrsto odprtih pravnih vprašanj na vseh področjih delovanja agencije, do katerih bo treba 
pripraviti vrsto stališč, mnenj in pojasnil. Ob tem bo treba opredeljevati vsebino v novih 
predpisih spremenjenih zahtev, možne načine prilagajanja subjektov novi pravni ureditvi in 
posledice njihove neprilagoditve, ki bodo v večini primerov zahtevale ukrepanje agencije. 

Kljub temu, da v izogib ponavljanju na pravnem področju tega načrta dela praviloma ni sklicev 
na druga področja delovanja agencije, ki očitno vključujejo reševanje pravnih vprašanj, je treba 
posebej opozoriti na zahtevnost pravnih vprašanj oziroma opravil, povezanih s prilagajanjem 
domače pravne ureditve pravnemu redu evropske skupnosti. Gre za področje, ki bo nedvomno 
kot stalnica prinašalo nova in nova (pravna) vprašanja in pri oblikovanju ustreznih rešitev 
zahtevalo poznavanje tujega prava. 

Odpiranje finančnega trga in začetki opravljanja finančnih storitev s strani domačih subjektov v 
tujini in obratno bo prav tako narekovalo poznavanje tujega prava in načine njegovega 
uveljavljanja v tujini. 

Dograjevanje domače pravne ureditve, povezano s približevanjem evropski skupnosti in stiki 
domačih finančnih institucij s tujimi pravnimi redi oziroma stiki tujih finančnih institucij z 
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domačim pravnim redom bo tako postavljalo vedno nova in vedno bolj zahtevna pravna 
vprašanja. 

9. SODELOVANJE Z DOMAČIMI INSTITUCIJAMI 
m 

Agencija bo še intenzivneje sodelovala z domačimi institucijami, zlasti z Ministrstvom za 
finance, Ministrstvom za ekonomske odnose in razvoj; na podlagi Pravilnika o medsebojnem 
sodelovanju nadzornih organov in na podlagi sprejetih sporazumov z obema institucijama bo 
še posebej okrepila sodelovanje z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor; prav 
tako pa bo še nadalje sodelovala s Slovenskim inštitutom za revizijo, Uradom za preprečevanje 
pranja denarja, Združenjem družb za upravljanje, Združenjem članov borze vrednostnih 
papiijev itd. 

10. PODROČJE MEDNARODNEGA SODELOVANJA 

Najpomembnejši področji mednarodnega sodelovanja bosta tudi v letu 2001 vključevanje 
Republike Slovenije v Evropsko unijo, kjer je agencija članica delovnih skupin 3 in 4, ter 
sodelovanje v organizaciji IOSCO (International Organization of Securities Commissions). 

V okviru pregledov usklajenosti domače zakonodaje z evropskimi direktivami bo agencija 
sodelovala na tako imenovanih "screeningih" v okviru pododborov za notranji trg ter za 
ekonomska in monetarna vprašanja. Področje trga vrednostnih papiijev je z zakonom in na 
njegovi podlagi izdanimi podzakonskimi predpisi v glavnem usklajeno z direktivami Evropske 
unije. Predvidoma v letu 2001 naj bi se z novim zakonom o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje podrobneje uskladili tudi na področju investicijskih skladov (oziroma z Direktivo 
ucrrs). 

Glede na to, da bodo določbe 16. poglavja ZTVP-1 (sistem jamstva za terjatve vlagateljev pri 
borzno posredniških družbah) pričele veljati 1.1.2002, bo Banka Slovenije na predlog agencije 
v letu 2001 izdala še preostala dva podzakonska akta, ki bosta podrobneje urejala sistem 
jamstva. Tako bodo zaveze agencije iz ZTVP-1 za državni program Republike Slovenije 
izpolnjene. Natančno usklajenost domače zakonodaje z zahtevami iz direktiv Evropske unije 
bo agencija tudi v letu 2001 ugotavljala z natančnim izpolnjevanjem tabel skladnosti oziroma 
harmonogramov. 

Predvidoma naj bi agencija v letu 2001 skupaj z Banko Slovenije sodelovala v projektu 
pregleda administrativne usposobljenosti nadzornikov finančnega sistema, ki je bil načelno 
dogovorjen v okviru pododbora za notranji trg in naj bi ga opravili predstavniki nadzornikov 
držav članic Evropske unije. 

Več aktivnosti je v letu 2001 pričakovati tudi na področju iniciative Ministrstva za zunanje 
zadeve po aktivnejšem vključevanju ministrstev in državnih institucij v procesu približevanja 
Republike Slovenije Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). 

Na področju delovanja organizacije IOSCO bo agencija še naprej sodelovala pri delu delovnih 
skupin; predvidoma naj bi v začetku leta 2001 pripravila odgovore na obsežno analizo 
domačega trga obveznic, ki jo je pripravila nosilka druge delovne skupine Emerging Markets 
Committee. Malezija. 
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Skladno z razpravo na srečanju odbora Emerging Markets Committe v Jordaniji v prvi polovici 
leta 2001 agencija pričakuje prve analize in rezultate samoocen osnovnih načel IOSCO. 

Agencija je že uskladila vsebino in besedila sporazumov o sodelovanju (Memorandum of 
Understanding) z Avstrijo in Češko, postopek dogovarjanja pa bo pričela še z nekaterimi 
drugimi državami. 

Kot doslej bo agencija sodelovala tudi v posamičnih projektih drugih mednarodnih organizacij 
(IMF, Svetovna banka, CFTC, EBRD in druge), predvsem s podatki o organizaciji trga 
vrednostnih papirjev v Sloveniji, pregledom zakonodaje, stanjem na trgu vrednostnih papirjev 
ter pristojnostmi in nalogami agencije. V omenjeni okvir sodijo tudi občasni obiski 
predstavnikov tujih bank in mednarodnih organizacij. 

Predstavniki agencije se bodo udeležili redne letne konference IOSCO, ki bo predvidoma v 
Stockholmu ter srečanj European Reginal Committee ter Emerging Markets Committee. Zaradi 
specifičnega področja dela se bodo predstavniki agencije udeležili izobraževalnih oblik v 
okviru ameriškega SEC (štirinajstdnevnega inštituta, seminarjev na področju nadzora ter 
"disclosure"). Najboljši vpogled usklajenost pravnega reda držav članic dajejo kratke delavnice 
v organizaciji TAIEX iz Bruslja, zato bi se jih predstavniki agencije v letu 2001 ponovno 
udeležili. Pri drugih oblikah izobraževanja bo agencija sodelovala le v primeru, če bo vsebina 
ustrezala zahtevam in potrebam delovnega področja agencije. 

11. INFORMACIJSKI SISTEM 

Agencija si bo še nadalje prizadevala za čim širše elektronsko zajemanje in posredovanje 
podatkov, ki jih na podlagi predpisov zbira in analizira od pooblaščenih udeležencev trga 
vrednostnih papirjev, in v ta namen prilagodila tudi svojo informacijsko tehnologijo. Glede na 
vse večji obseg podatkov, ki jih agencija zbira in analizira, bo tako primemo modernizirala 
računalniški sistem, tako strojno kakor tudi programsko opreme. 

Že v prejšnjem letu je agencija pričela s posodobitvijo strojne opreme, v tem letu pa bo 
prilagodila sistemsko okolje novemu razvoju in prešla v Windows 2000. 

Agencija bo nadaljevala s posodobitvijo in ažuriranjem njenih spletnih strani. Do sedaj je bila 
izvedena prva faza, to je predstavitev agencije in informacij, ki so javnega značaja. V drugi fazi 
se načrtuje omogočitev še hitrejšega in kvalitetnejšega obveščanja, tako da se bodo določene 
informacije na spletnih straneh agencije gradile samodejno, na podlagi povezave s podatkovno 
bazo agencije. Kot tretja faza se načrtuje tudi povezava za direktno posredovanje podatkov 
prek interneta, kar bi omogočilo enostavnejšo poročanje pooblaščenih udeležencev trga 
vrednostnih papiijev, hkrati pa bi bilo delo agencije bolj kvalitetno in ažurno v smislu zbiranja 
in analize podatkov. 

Na področju zajemanja in posredovanja podatkov agencija načrtuje tudi posodobitev 
programske opreme, ki je bila posebej razvita za potrebe agencije. Programska oprema postaja 
zastarela in je nadaljnji razvoj vse težji. S predelavo programov z modernimi razvojnimi orodji 
se bo omogočila večja učinkovitost in predvsem možnost bolj poglobljenih analiz oziroma 
modernega informacijskega sistema, ki bo omogočal bolj kvalitetne informacije brez pomoči 
zunanjih pogodbenih sodelavcev. Določene potrebe po nadgradnji oziroma spremembi 
obstoječega sistema pa bo agencija pri predelavi vključila v programske rešitve. 
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Za tekoče in sprotno sprejemanje in preverjanje dnevnih, mesečnih in letnih poročil 
upravljavcev vzajemnih pokojninskih skladov bo v letu 2001 oblikovan informacijski sistem 
spremljanja poslovanja vzajemnih pokojninskih skladov. Na tej podlagi bo predpisano 
elektronsko poročanje. 

12. KADROVSKE, ORGANIZACIJSKE IN DRUGE SPLOŠNE ZADEVE 

Za učinkovito uresničitev nalog tega načrta dela oziroma za izvrševanje vseh pristojnosti 
agencije bodo nujne nove zaposlitve s ciljem, da se agencija čim hitreje kadrovsko okrepi, tako 
da bo štela najmanj 50 zaposlenih. V letu 2001 še namerava zaposliti 10 novih kadrov, tako da 
bo njihovo število doseglo povprečno 35 zaposlenih oziroma do 40 zaposlenih konec leta 2001. 

Kadrovsko bo treba okrepiti praktično vsa področja dela agencije, saj se pri vseh pričakuje 
povečan obseg dela, ter z novimi zaposlitvami formirati področja dela novih nalog in 
pristojnosti agencije. 

Cilj zaposlovanja bodo prvenstveno visoko strokovni in usposobljeni kadri, pri tem pa.bo še 
nadalje posebna pozornost posvečena izobraževanju vseh zaposlenih. Poleg izobraževanja v 
tujini bo nujno zlasti izobraževanje v zvezi z novo sprejeto zakonodajo, povezano z delom 
agencije. Zato se bodo zaposleni udeleževali predvsem seminaijev in predavanj s teh področij. 
Agencija bo v letu 2001 še intenzivirala že začeto prakso organiziranja internih seminaijev in 
predavanj ter v ta namen povabila k sodelovanju strokovnjake s posameznih področij. 

Poleg tega bo treba za uresničitev posameznih nalog angažirati tudi tuje in domače zunanje 
strokovnjake, zlasti v zvezi z opravljanjem izpitov za borznega posrednika in člana uprave 
družbe za upravljanje, za pripravo učbenika oziroma priročnika za opravljanje izpitov, za 
pripravo priročnika za vlagatelje v vrednostne papirje, za pripravo programske opreme itd. 

Agencija je na podlagi novega poslovnika in na njegovi podlagi sprejetega pravilnika o notranji 
organizaciji in sistemizaciji že izvedla reorganizacijo strokovnih služb agencije in postavila 
temelje za oblikovanje manjših notranjeorganizacijskih enot glede na posamezna delovna 
področja agencije v skladu s povečanim obsegom dela. Načrtuje se tudi sprejetje nekaterih 
novih oziroma dopolnitev internih aktov agencije (npr. pravilnika o izobraževanju, pravilnika o 
nadzoru itd.). 

Do konca julija 2001 bo treba uskladiti tudi pogoje za varnost in zdravje pri delu v skladu z 
Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99) in na njegovi podlagi 
izdanimi podzakonskimi predpisi (izdelava strokovne ocene tveganja in na tej osnovi sprejeti 
izjavo o varnosti, voditi različne evidence itd.). S sprejemom vseh podzakonskih predpisov na 
podlagi Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 61/2000) bo treba morebiti uskladiti tudi 
obstoječa pravila naročanja blaga in storitev. V primeru sprejetja novega zakona o delovnih 
razmerjih pa bo treba preveriti in uskladiti tudi vse interne akte, nanašajoče se na določitev 
pravic in odgovornosti delavcev oziroma agencije kot delodajalca. 

Načrtuje se tudi posodobitev vnosa vhodne in izhodne pošte in v tem okviru podrobnejšo 
ureditev pisarniškega poslovanja, dodelava logistike arhiviranja dokumentov itd. Agencija 
načrtuje vzpostaviti tudi pregledno knjižnico obstoječe literature. 
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AGENCIJA ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
FINANČNI NAČRT ZA LETO 2 0 0 1 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
200 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

I. SKUPAJ PRIHODKI 697.604 494.850 70,9 
(70+71+72+73+74) 

TEKOČI PRIHODKI 690.023 494.850 71,7 
(70+71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 

71 NEDAVCNI PRIHODKI 690.023 494.850 71,7 
(710*711+712+713*714) 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 39.659 29.200 73,6 
7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 0 0 
7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij 0 0 
7102 Prihodki pd obresti 39.659 29.200 73,6 
7103 Prihodki od premoženja 0 0 

711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 
712 DENARNE KAZNI 0 0 
713 PRIHODKI OD PROOAJE BLAGA IN STORITEV 0 0 

714 DRUGI NEDAVČNI PRIHOOKI 650.364 465.650 71,6 
7140 Dodatni prostovoljni prispevki za socialno varnost 0 0 
7141 Drugi nedavčni prihodki 650.364 465.650 71,6 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 7.581 0 ... 
(720*721+722) 

720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 7.581 0 
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0 0 
7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0 0 
7202 Prihodki od prodaje opreme 7.490 0 
7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 91 0 

721 PRIHOOKI OO PRODAJE ZALOG 0 0 
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 0 0 

73 PREJETE DONACIJE 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 673.469 552.500 82,0 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 299.046 430.300 143,9 
(400+401+402+403+404+409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 158.202 215.800 136,4 
4000 Plače m dodatki 123.932 198.300 160,0 
4001 Regres za letni dopust 3.016 4.000 132,6 
4002 Povračila m nadomestila 6.117 8.900 145,5 
4003 Sredstva za delovno uspešnost 24.968 4.000 16,0 
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-V TISOČIH SIT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2001 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

4004 Sredstva za nadurno deto 0 0 
4005 Plača za delo nerezidentov po pogodbi 0 0 
4009 Drugi izdatki zaposlenim 169 600 355,0 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 23.764 32.200 135,5 
4010 Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 13.227 17.930 135,6 
4011 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 10.298 13.940 135,4 
4012 Prispevki za zaposlovanje 90 125 138,9 
4013 Prispevki za porodniško varstvo 149 205 137,6 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 117.080 182.300 155,7 
4020 Pisarniški in splošni material in storitve 28.353 34.200 120,6 
4021 Posebni materiali in storitve 0 0 ... 
4022 Energija, voda. komunalne storitve in komunikacije 8.280 11.900 143,7 
4023 Prevozni stroški in storitve 1.625 1.200 73,8 
4024 Izdatki za slu bena potovanja 9.568 14.850 155,2 
4025 Tekoče vzdrževanje 4.544 3.250 71,5 
4026 Najemnine in zakupnine 16.370 800 
4027 Kazni in odškodnine 0 0 ... 
4028 Davek na izplačane plače 0 0 ... 
4029 Drugi operativni odhodki 48.340 116.100 240,2 

403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 ... 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 ... 
409 REZERVE 0 0 

41 TEKOČI TRANSFERI 0 0 ... 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 374.423 122.200 32,6 
(420) 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 374.423 122.200 32,6 
4200 Nakup zgradb in prostorov 341.498 112.000 32,8 
4201 Nakup prevoznih sredstev 0 0 ... 
4202 Nakup opreme 31.159 8.700 27,9 
4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 28 0 
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 0 
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 0 0 
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 0 0 ... 
4207 Nakup nematerialnega premoženja 1.738 1.500 86,3 
4208 študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 0 0 
4209 Nakup blagovnih rezerv in intervencijskih zalog 0 0 ... 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 24.135 -57.650 I 
(I.- II.) 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

- V TISOČIH S I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
20 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 ... I 
(750+751+752) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 ... 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440+441+442+443) 0 0 ... 

440 DANA POSOJILA 0 0 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 ... | 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV- v.) 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

- V TISOČIH S IT 

KONTO 
REALIZACIJA 

2000 
FINANČNI 

NAČRT 
2 0 0 1 

INDEKSI 
RASTI 

2001/2000 
■ 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+5011 0 0 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 ... 

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 0 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.] 0 0 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VII.- II— V. -VIII.) 24.135 -57.650 

XI. NETO FINANCIRANJE (V1.+VII.-VIII.-X. = -III.) -24.135 57.650 
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SPOŠTOVANI NAROČNIKI! 

Obveščamo vas, da smo ceno za celotno gradivo 
predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2001, 
objavljenega v zvezkih od številke 16 do 16/VIII, 
preračunali v skupen znesek, ki znaša 15.120 SIT. 

UREDNIŠTVO 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 4789-789 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje. Cena za celotno gradivo predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2001, objavljenega v zvezkih od številke 
16 do 16/VIII, je preračunana v skupen znesek In znaša 15.120 SIT. Plačilo v roku 8 dni po prejemu računa. Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204- Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01)47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.l. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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