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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ZAŠČITI ŽIVALI (ZZZiv-A) 

- hitri postopek - EPA 558 - III 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 
Poslanska skupina 
Slovenske nacionalne stranke 

Sašo Peče 
Poslanec 

Ljubljana, 5. junij 2002 

Na podlagi 19. člena Zakona o poslancih (Ur.l. RS, št. 48/92) in 
v skladu s 174. in 175. členom Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 40/93, 80/94, 3/95 28/96, 27/ 
97) vlaga podpisani poslanec 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI 

in ga pošilja v obravnavo in sprejem po hitrem postopku. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena Poslovnika Državnega 
zbora obvešča, da bo kot predlagatelj tudi sodeloval na sejah 
delovnih teles in sejah Državnega zbora Republike Slovenije. 

Sašo PEČE, l.r. 
Poslanec SNS 

I. Naslov zakona: 

ZAKON O SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH ZAKONA O ZAŠČITI 

ŽIVALI 

II. UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za sprejem Zakona 

2 vprašanjem človekovih pravic in svoboščin je prižeta celotna 
Ustava RS. Pravicam in svoboščinam je namenjeno posebno 
mesto že vTemeljni ustavni listini (III. razdelek), preambuli, splošnih 
določbah in dveh posebnih poglavjih ustave, če omenimo samo 
nekatere. Ustava v splošnih določbah (5. člen) najprej državo 
zavezuje, da na svojem ozemlju varuje človekove pravice in 
temeljne svoboščine. V nadaljevanju pa ji še posebej nalaga 
varovanje In skrb za posameznika. 

Osebne pravice in svoboščine varujejo človekovo telesno in 
duševno celovitost, njegovo osebnost, dostojanstvo in zasebnost. 
Spadajo med najstarejše, saj so se prav te najprej urejale v 
posameznih zgodovinskih aktih in tudi kasneje sprejetih ustavah 
z namenom, da bi se omejila državna oblast in prepovedali ter 
preprečili njeni posegi v svobodno sfero posameznika. 

Večina osebnostnih pravic je skupaj z že omenjenimi pravicami 
do enakosti in dostojanstva človekove osebnosti pogoj za 
uresničevanje številnih drugih pravic in svoboščin. 

V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in 
temeljne svoboščine (14. člen Ustave RS). Vendar se uresničevanje 
tega ustavnega določila v primeru invalidov pogostokrat postavi 
pod vprašaj. Invalidi so v družbi zaradi svoje invalidnosti v marsičem 
prikrajšani in do neke mere celo diskriminirani. 

Invalidnost danes ni razumljena kot posameznikov problem, pač 
pa je pozornost usmerjena na celotno družbo z vidika varstva in 
zaščite človekovih pravic. Celotna družba pa mora aktivno delovati 
v smeri, da omogoči enake možnosti za svoje člane. To načelo 
enakosti z vidika invalidov vključuje tudi dve ključni normi, in sicer 
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da pravni predpisi ne vsebujejo diskriminatornih določb ter da se 
upoštevajo funkcionalne omejitve na strani invalidnih oseb, v ta 
namen pa se zagotovijo tudi ustrezne prilagoditve okolju. 

Med pomembnimi pripomočki pri vodenju slepe osebe in kot 
spremljevalec invalida je tudi pes. Vsi psi vodniki, ki so posebej šolani 
za vodenje slepega človeka oz. spremstvo invalida, morajo imeti 
rodovnike. Pes vodnik slepih je po pravilih obveznega zdravstvenega 
zavarovanja "tehnični pripomoček", zato mora sredstva za njegovo 
šolanje prispevati zdravstveno zavarovanje. Gre za posebej izurjene 
pse, ki imajo za opravljanje svoje funkcije posebno izkaznico oziroma 
licenco. Teh je po podatkih Komisije za dodeljevanje psov vodičev 
slepih trenutno 29, njihovo število pa je v porastu. 

Sedaj veljavna zakonodaja s področja varstva in zaščite živali v 
Sloveniji ne opredeljuje natančno pravic, ki jih imajo lastniki teh 
psov. In, ker so v praksi pogosti primeri, ko invalidi s svojimi "psi 
pomočniki", ki so za to funkcijo posebej izurjeni in imajo licenco, 
ne smejo v javne prostore, prevozna sredstva ipd., sem se 
predlagatelj odločil, da pripravim Predlog sprememb in dopolnitev 
zakona o zaščiti živali. 

2. Cilji in načela zakona 

Ob upoštevanju ocene stanja in razlogov za sprejem predlaganega 
zakona je temeljni cilj predlagane spremembe omogočanje slepim 
ljudem in invalidom čimbolj nemoteno vključevanje v vsakdanje 
javno življenje. 

Po mnenju predlagatelja Slovenija na tem področju v marsičem 
zaostaja za ostalimi evropskimi državami, saj imajo v Avstriji, 
Švici, Nemčiji in drugih evropskih državah psi, ki pomagajo 
invalidom vstop v vse javne prostore in prevozna sredstva. 

3. Ocena finančnih posledic 

Predlagan zakon ne bo zahteval dodatnih finančnih sredstev iz 
proračuna Republike Slovenije. 

4. Razlogi za hitri postopek 

V skladu z 201. členom Poslovnika Državnega zbora Republike 
Slovenije predlagatelj zakona predlaga hitri postopek. 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zaščiti 
živali predstavlja manj zahtevne spremembe. Pri spremembah 
predlaganih členov gre za nujne spremembe, s katerimi bi končno 
uredili področje uporabe psov kot "delovnih pripomočkov" za 
slepe in invalidne osebe. 

III. BESEDILO ZAKONA 

(.ZAŠČITA ŽIVALI 

1. Reja živali 

1. člen 

V Zakonu o zaščiti živali (Uradi list RS št. 98/99) se 13. člen 
spremeni tako, da se za prvim odstavkom doda nov odstavek, ki 
se glasi: 

"Psi iz prvega odstavka tega člena Imajo skupaj s svojim 
skrbnikom vstop v vse javne prostore in javne ustanove ter 
na vsa javna prevozna sredstva." 

II. KAZENSKE DOLOČBE 

2. člen 

46. člen Zakona o zaščiti živali (Uradi list RS št. 98/99), se v 
prvem odstavku kazenskih določb spremeni tako, da se doda 
nova 6. Točka, ki se glasi: 

"6. če v javni prostor, v javno ustanovo oziroma javno 
prevozno sredstvo ne pusti psa vodiča slepih oziroma psa 
pomočnika invalidom. " 

III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

3. člen 

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

IV. ČLENI, KI SE SPREMINJAJO 

II. ZAŠČITA ŽIVALI 

I. Reja živali 

13. člen 

Psom - vodičem slepih in psom - pomočnikom invalidov ni treba 
imeti nagobčnika na javnih mestih in v sredstvih javnega prevoza. 

II. KAZENSKE DOLOČBE 

46. člen 

Z denarno kaznijo od 150.000 do 10,000.000 tolarjev se za 
prekršek kaznuje pravna oseba, če stori katero od dejanj iz 45. 
člena tega zakona ali, 

1. če veterinarska organizacija ne vodi registra nevarnih psov 
(drugi odstavek 12. člena tega zakona); 

2. če opravlja boleče posege na vretenčarjih brez ustrezne 
anestezije (prvi odstavek 19. člena tega zakona); 

3. če opravlja poskuse na vretenčarjih v nasprotju s 23. členom 
tega zakona; 

4. če v klavnici nista zagotovljena zaščita živali, namenjenih za 
zakol, in preprečevanje vsakega razburjenja in trpljenja živali, ki 
se jim je mogoče izogniti (sedmi odstavek 25. člena tega zakona); 
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5. če doprema živali v klavnico in njihov počitek do zakola, 
oskrba živali do zakola, gonjenje živali od mesta razkladanja 
do hleva oziroma prostora za klanje živali, omamljanje in zakol 
živali niso v skladu s predpisanimi pogoji (osmi odstavek 25. 
člena tega zakona). 

Z denarno kaznijo od 25.000 do 500.000 tolarjev se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe. 

Z denarno kaznijo od 150.000 do 5,000.000 tolarjev se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik, ki ga stori v 
zvezi s samostojnim opravljanjem dejavnosti. 

V. OBRAZLOŽITEV 

Psi vodiči slepih in psi za pomoč invalidom so za uporabnike 
pomočniki in spremljevalci in zato tudi nujno potrebni pri 
premagovanju vsakdanjih ovir, s katerimi se le-ti zaradi svoje 
invalidnosti srečujejo. 

Psi, ki pomagajo ljudem, živijo s skrbniki v istem stanovanju, so 
negovani, zdravi, dobro vzgojeni, socializirani in prijazni do okolja 
(ljudi in drugih živali). Pogoji, ki jih morata izpolnjevati lastnik in pes 
vodič slepih oziroma pes za pomoč invalidom so določeni v 
Pravilniku za dodeljevanje psov vodičev slepih. 

V praksi so pogosti primeri, da psa pomočnika, ki spremlja slepega 
ali invalida na vozičku ne pustijo v trgovino, gostinski lokal, na 
javne prireditve, v javno prevozno sredstvo, ipd. Vstop psom v 
take prostore je odvisen od dobre volje ljudi, ki tam delajo oziroma 
o tem odločajo. 

Dejstvo je, da so to problematiko do sedaj reševale posamezne 
lokalne skupnosti s svojimi predpisi, ki pa so se od občine do 
občine razlikovali. Po mnenju predlagatelja zakona je potrebno 
problematiko psov namenjenih slepim in invalidnim osebam urediti 
po vsej državi enako, s čimer bi se izognili "per partes" reševanju 
problema. 

Predlagani Zakon jasno določa, da imajo psi vodiči slepih in psi 
pomočniki invalidov skupaj s svojim skrbnikom vstop v vse javne 
prostore in javne ustanove ter na vsa javna prevozna sredstva in 
tako preprečuje možnost, da je odločitev o tem v "rokah" dobre 
volje lastnikov lokalov oziroma ostalih javnih prostorov, ustanov 
in prevoznih sredstev. 

k 1. členu 

Prvi člen Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zaščiti živali eksplicitno dovoljuje psom vodičem slepih in psom 
pomočnikom invalidom ter njihovim lastnikom vstop v vse javne 
prostore in javna prevozna sredstva. 

k 2. členu 

V drugem členu Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah 

zakona o zaščiti živali se dodaja nova kazenska sankcija za 
pravne osebe v primeru kršenja zakonskih določb. 

k 3. členu 

Zadnji člen Zakona določa rok v katerem začne le-ta veljati. 
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Predlog zakona o 

TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMIH 

NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN 

ZNANOSTI (ZTRPIZ) 

- hitri postopek - EPA 562 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-3311-0066 
Številka: 402-13/2002-1 
Ljubljana, 06.06.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 77. redni seji dne 6.6.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O TEMELJNIH RAZVOJNIH 
PROGRAMIH NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN 
ZNANOSTI, 

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

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o temeljnih razvojnih 
programih na področju izobraževanja in znanosti obravnava 
po hitrem postopku, ker to zahtevajo izredne potrebe države. 

Sprejem zakona po hitrem postopku je nujen tudi zaradi 
pravočasne izvršitve planiranih investicij na področju šolstva, 
ki bi bile z zamiki finančne realizacije sicer močno ogrožene, 
enako tudi ostali programi, ki izhajajo iz predloga zakona. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Lucija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport, 
- Herman Tomažič, državni sekretar v Ministrstvu za 

šolstvo, znanost in šport, 
dr. Zoran Stančič, državni sekretar v Ministrstvu za 
šolstvo, znanost in šport. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
HITRI POSTOPEK 

6.6.2002 

PREDLOG ZAKONA O TEMELJNIH RAZVOJNIH PROGRAMIH NA PODROČJU 
IZOBRAŽEVANJA IN ZNANOSTI 

I. OCENA STANJA, RAZLOGI ZA SPREJEM IN CILJI ZAKONA 

Vlaganje v znanje in človekov razvoj je temeljni pogoj države Slovenije, da postane na znanju 
temelječe družba. Znanje postaja namreč vse bolj pomemben dejavnik spodbujanja proizvodnje in 
konkurenčnosti nacionalnega gospodarstva. Znanje omogoča odpravljanje sedanjih in 
preprečevanje bodočih problemov na trgu dela, zagotavljanje pogojev za večjo kakovost življenja 
vseh, tudi ranljivejših družbenih skupin, socialne pravičnosti in povezanosti. Evropski strateški 
dokumenti čedalje bolj poudaijajo pomen vzgoje in izobraževanja v procesu uzaveščanja 
demokratičnih, k člcveku usmeijenih vrednot, ki so pogoj za sobivanje narodov in kultur v strpni in 
ustvarjalni družbi. 

Slovenija je na začetku devetdesetih let stopila na pot neodvisnosti s precejšnjimi zaostanki na 
področju šolstva. Opredelitev za razvoj in vključitev v Evropo je bila povezana s korenitimi 
spremembami prav na področju znanja. Nove poudarke je mogoče prepoznati v nekaterih ključnih 
dokumentih na področju znanosti, izobraževanja in zaposlovanja, ki so nastali v letih 2000-01. Gre 
predvsem za (i) dokumente, ki opredeljujejo skupno evropsko raziskovalno politiko in mehanizme 
za vzpostavitev Evropskega raziskovalnega prostora (European Research Area - ERA), (ii) 
smernice zaposlovanja 2001, (iii) Memorandum o vseživljenjskem učenju, s katerim Evropa 
resnično vstopa v stoletje znanja, z vsem, kar le-to pomeni za kulturno, ekonomsko in socialno 
življenje, (iv) dokumente, ki vodijo k vzpostavitvi skupnega visokošolskega prostora (European 
Higher Education Area - EHEA). 

Za napredek šolstva je bil še posebej pomemben sprejem t.i. zakona o šolskem tolarju (1994), kije 
v letih 1996 - 2002 skupaj z Zakonom o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj 
in izvedbi projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji zagotavljal dodatna 
sredstva za razvojne programe na področju gradnje in obnavljanja vrtčevskih in šolskih stavb, 
računalniškega opismenjevanja, zagotavljanja učbenikov in malic ter učenja tujih jezikov. Iz teh 
sredstev je bilo dograjenih, temeljito prenovljenih ali pa na novo zgrajenih 233 vrtcev, šol, 
visokošolskih zavodov ter dijaških in študentskih domov. V šolah imamo danes že okrog 18.000 
računalnikov, omogočen pa je tudi osnovni dostop do intemeta. 23% otrok in mladostnikov ima 
zagotovljeno brezplačno malico, okrog 70% otrok v osnovni šoli pa se poslužuje možnosti izposoje 
šolskih učbenikov. Da bi povečala vpis na vseh ravneh izobraževanja, izboljšala učinkovitost in 
utrdila socialno usmerjenost sistema vzgoje in izobraževanja, je Slovenija povečala vlaganja v 
šolstvo iz 4,8% BDP v letu 1992 na okrog 6.0%. S tem smo se približali ravni, ki jo priporočajo 
mednarodne organizacije. 

V zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja so že opredeljeni splošni cilji, ki 
skupaj z drugimi cilji, zapisanimi v tem in drugih področnih zakonih, ostajajo v veljavi, prav tako 
pa tudi njihovo uresničevanje še naprej ostaja ena izmed osrednjih razvojnih nacionalnih prioritet. 
Ti cilji opozaijajo predvsem na spodbujanje vseživljenskega učenja, omogočanje splošne izobrazbe 
in omike ter pridobitve poklica vsemu prebivalstvu, pa tudi čim višje ravni izobrazbe čim večjemu 
deležu prebivalstva. Ob tem se zavzemamo za ohranitev že dosežene ravni zahtevnosti znanja, 
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omogočanje razvoja in doseganje ustvarjalnosti na različnih področjih čim večjemu deležu 
prebivalstva, vse to pa ob zagotavljanju enakih možnosti in omejevanju socialne izključenosti. 

Prehod iz računalniške v komunikacijsko pismenost od nas zahteva prizadevanja za to, da bodo v 
Sloveniji do leta 2003 v zmogljiva informacijska omrežja povezane vse centralne osnovne šole, cilj 
pa je, da so čimprej tako povezane tudi vse podružnične šole. Računalniška in komunikacijska 
tehnologija mora biti čim bolje izkoriščena, zato bomo osnovne in srednje šole spodbujali, da se z 
njo odpirajo navzven in omogočajo njeno uporabo izven časa pouka, zvečer, za izobraževanje 
odraslih in Siljenje informacijsko-komunikacijskih znanj v lokalni skupnosti, tako da bomo hitreje 
odpravljali zaostanke v informacijski pismenosti prebivalstva. V okviru Projekta RO bomo na 
računalniški opremi osnovnih in srednjih šol letno lahko zagotovili opismenjevanje najmanj 50.000 
državljankam in državljanom. 

Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti je trend in projekt, ki zadeva tudi visoko šolstvo. 
Akademska avtonomija je njegova posebnost, ki mu prepušča odgovornost za kakovost, zato pa je 
treba zagotoviti tudi zunanje vzpodbude, ki bodo to odgovornost krepili in obenem v ta proces 
vključevali tudi študente in diplomante, predstavnike delodajalcev in javnosti sploh. Kakovost v 
visokem šolstvu je tesno povezana z spodbujanjem raziskovalnega dela, pa tudi s prizadevanji za 
izboljševanje prehodnosti ter zniževanje osipa na univerzah in v visokem šolstvu sploh. Univerza je 
naravno središče omrežja znanja, ki povezuje raziskovanje, izobraževanje in inovacije. Da bi bila v 
tej vlogi učinkovita in kakovostna, mora dobiti bistveno večjo podporo gospodarstva, kar lahko 
dosežemo tudi z državnimi spodbudami. Ob stabilnem sistemskem okviru so drugi nujni pogoj za 
razvoj področja izobraževanja zadostna javna sredstva. V naslednjih letih bo zanj treba 
kontinuirano namenjati vsaj 6% BDP. Slovenija bi lahko bistveno razširila priložnosti in dvignila 
kakovost v sistemu izobraževanja, če bi v to področje vlagala okrog 6.5% BDP. 

Primerjave z državami članicami Evropske unije in drugimi razvitimi državami kažejo tudi na 
prenizka vlaganja v raziskave in razvoj. Tako Slovenija glede na delež sredstev v BDP za raziskave 
in razvoj (1,48 % v letu 1998) zaostaja povprečjem OECD (2,15%) in povprečjem EU (1,85%). Pri 
interpretaciji teh podatkov je treba tudi upoštevati, da se ob pripravi raziskovalne politike Evropske 
unije za obdobje 2002-2006 ugotavlja, da mora unija vložiti mnogo več prizadevanj v zmanjšanje 
zaostajanja za ZDA in Japonsko na področju raziskovanja in razvoja (RR), ki ga je glede na 
določene statistične indikatorje mogoče meriti z desetletji, ne le z leti. 

Proces tranzicije v devetdesetih letih je vplival na raziskovalne dejavnosti in tehnološki razvoj v 
gospodarstvu, saj je bilo v tem razdobju v Sloveniji opaziti prepočasno povečevanje, oziroma 
stagniranje razvojno tehnološke intenzivnosti izdelkov in storitev, prišlo je do razpuščanja 
razvojnih oddelkov v podjetjih in slabljenja njihove razvojno inovativne aktivnosti. Tako je sedaj 
tehnološka vrzel (merjena z indikatorji kot so število patentov in vrednost naložb v raziskave) 
veliko večja kot vrzel v BDP na prebivalca ali vrzel, izražena v deležu za znanost in raziskave v 
BDP. Mednarodne primerjave pokažejo, daje zaostajanje občutno predvsem na področju inovacij v 
gospodarstvu. Podjetja so se odločala za preživetveno strategijo, k čemur je svoje prispevala tudi 
ekonomska politika, ki je državne pomoči usmerjala pretežno v socialno reševanje podjetij. Šibka 
povezava znanja s konkurenčnostjo ter fleksibilnostjo se odraža v nezadostni razvojni funkciji 
podjetij, kar ostaja pereč problem slovenske razvojne aktivnosti in politike. Sodelovanje med 
podjetji, kakor tudi med gospodarsko, izobraževalno in raziskovalno sfero (pri načrtovanju, vodenju 
in izvajanju raziskovalne dejavnosti; pri razvoju, pretoku in uporabi novega znanja; pri vzgoji 
raziskovalnega kadra, tudi in predvsem med zaposlenimi) še ni na želeni ravni. Prav tako je 
relativno šibko povpraševanje podjetij po storitvah raziskovalnih institucij; relativno neuspešni 
smo, kljub subvencijam, ki jih daje za ta namen država, pri pretoku magistrov in doktorjev v 
gospodarstvo. 

Z novim zakonom želimo prispevati, da raziskovalno razvojna politika in tehnološki razvoj kot 
aktivno uresničevanje na znanju temelječe družbe postane eden ključnih dejavnikov gospodarskega 
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in družbenega razvoja Slovenije. Rezultat uspešne raziskovalno razvojne in inovacijske politike je 
povečanje bruto dodane vrednosti na zaposlenega. Temeljni cilj (poslanstvo) dejavnosti in ukrepov 
na področju raziskav in razvoja, ki so predvideni v tem zakonu in v drugih že oblikovanih ali 
predvidenih predlogih vlade (zakon o raziskovalni in tehnološko-razvojni dejavnosti, Državni 
razvojni program, Nacionalni raziskovalni program,...), je torej povečanje nacionalne 
konkurenčnosti in zviševanje individualne in družbene kakovosti življenja. 

1. Prenos znanja in razvoj podpornega okolja v raziskovalno - razvojni dejavnosti 

Z zakonom bo Republika Slovenija zagotovila sredstva za izvedbo programov, ki bodo omogočili 
doseganje naslednjih ciljev: 
- postopno uveljaviti večjo koncentracijo proračunskih sredstev na prioritetnih področjih 

raziskovanja in tehnološkega razvoja (problemska usmerjenost, interdisciplinarnost, 
medresorsko sodelovanje) ter s tem vgraditi raziskovalno razvojno dejavnost v temelje procesa 
realizacije ciljev strategije gospodarskega razvoja Republike Slovenije; 

- povečanje vlaganj v raziskave in razvoj ter njihova spremenjena struktura (v smislu povečanja 
deleža aplikativnih in razvojnih raziskav ter povečevanja deleža razvojno raziskovalnih kadrov 
v gospodarstvu); 

- zagotavljanje bolj spodbudnega okolja za raziskave in tehnološki razvoj ter spodbujanje 
hitrejšega prenosa znanja iz raziskovalne sfere v podjetja (s posodabljanjem raziskovalno- 
razvojne infrastrukture ter usposabljanjem raziskovalnega kadra za potrebe gospodarstva). 

Programi, ki se bodo dodatno financirali s pomočjo zakonskih spodbud: 

(a) Mreini raziskovalno-razvojniprogrami za podporo razvoju Slovenije - »CRP 2001-2008« 
Podprogram bo oblikovan kot program raziskovalno-razvojnega mrežnega povezovanja med 
vedami in med posameznimi vladnimi resorji ter bo oblikovan na načelih interdisciplinarnosti in 
interinstitucionalnosti. Načrtuje se povečan obseg ciljnih raziskovalnih programov kot podpora 
nacionalnega, regionalnega in sektorskega razvoja. Zlasti bodo podprte raziskave kot znanstvene 
pddlage za oblikovanje strateških usmeritev (dokumentov dolgoročnega strateškega načrtovanja) ter 
raziskave za spremljanje (monitoring) njihovega uresničevanja oziroma za njihovo prilagajanje. 

(b) Mladi raziskovalci za gospodarstvo 
Nadaljuje se izvajanje projekta »Mladi raziskovalci«, pri katerem se v skladu z zastavljenimi cilji 
spremenijo razpisni pogoji in kriteriji izbora, vključi uporabnike v procese odločanja, zagotovi 
sodelovanje in sofinanciranje drugih ministrstev ter v skladu z možnostmi zaposlitve po končanem 
usposabljanju poveča število novih nastavitev na 300 letno. Ti ukrepi bodo prispevali k 
povečanemu pretoku novih magistrov in doktorjev znanosti v prakso. 

(c) Podpora raziskovalni infrastrukturi, centri in mreie odličnosti 
Ukrepi v okviru podprograma bodo zagotavljali razvoj spodbudnega okolja za znanstveno 
raziskovalno in razvojno dejavnost (tudi v zasebnem sektorju) z modernizacijo raziskovalne 
opreme ter modernizacijo raziskovalne in informacijsko-komunikacijske infrastrukture v 
transparenten, učinkovit in racionalen nacionalni sistem, povezan z evropsko in mednarodno 
infrastrukturo. V ta namen se bo sofinanciralo nakupe raziskovalne in informacijsko- 
komunikacijske opreme v vrednosti nad 10.000,00 EUR za enoto. Slovenija bo sodelovala v 
izgradnji hitre trans-evropske podatkovno komunikacijske mreže, ki bi vključevala vse 
raziskovalne institucije in končno ves izobraževalni proces. Navedeni ukrepi bodo prispevali tudi k 
nastajanju mednarodnih centrov odličnosti in izgradnji mreže centrov odličnosti. 
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Za izvedbo razvojnih nalog v okviru zakona bo potrebno zagotoviti v letih 2003 - 2008 
12.700.312 tolarjev. 

2. Izobraževanje odraslih 

Na področju izobraževanja odraslih bomo zbrana sredstva namenili predvsem izboljšanju 
izobrazbene strukture aktivnega prebivalstva in s tem večje zaposljivosti. Medtem ko Slovenija pri 
vključevanju mladine že dosega in v primerjavi z nekaterimi članicami EU presega evropske 
standarde, pa po številnih indikatorjih močno zaostaja. To je eden ključnih vzrokov slabše 
konkurenčne sposobnosti gospodarstva, zato je potrebno odpravljati izobrazbeni zaostanek delovno 
aktivnega prebivalstva, nezaposlenim pa omogočiti pridobitev višje stopnje formalne izobrazbe, da 
bi si na ta način izboljšali možnost zaposlitve. S pomočjo sredstev, zbranih na podlagi zakona bomo 
do leta 2008 povečali povprečno število let šolanja na prebivalca s sedanjih 9,6 na 10,5, delež v 
formalno izobraževanje vključenih odraslih pa naj bi porasel s sedanjih 32 na 38%. S tem bi se 
približali, vendar še ne dosegali ciljev, ki so potrebni, da bi v tem desetletju bistveno izboljšali 
izobrazbeno strukturo državljanov Republike Slovenije: vsaj tretjini prebivalcev v starosti 15-49 let 
brez temeljne izobrazbe omogočiti pridobitev najmanj nižje poklicne izobrazbe, vsaj četrtini z 
nedokončano srednjo šolo omogočiti pridobitev srednje poklicne, strokovne ali splošne izobrazbe in 
vsaj desetini s končano srednjo šolo omogočiti vključitev v programe za pridobitev višje strokovne 
izobrazbe.Tako bomo povečali delež vključenih v srednje izobraževanje od 5,2 v letu 2003 do 8,2 v 
letu 2008. 
Ob izjemno pomembnem dvigovanju ravni formalne izobrazbe je za demokratizacijo družbe 
izjemnega pomena vlaganje v splošno izobraževanje odraslih. Z zbranimi sredstvi bi lahko 
izboljšali izobraževanje odraslih na področju temeljnih znanj za uveljavljanje državljanskih in 
splošnih človekovih pravic ter delovanju civilne družbe. 
Ob naraščajoči globalizaciji družbe in pospeševanju integracijskih procesov je nujno nadaljevanje 
prizadevanj za izboljšanje znanja tujih jezikov in certificiranje znanja na tem področju v skladu z 
mednarodno primerljivimi standardi. 

3.Jnformacijsko-komunikacijska pismenost 

Slovenija pri razvoju informacijske družbe upošteva usmeritve Evropske unije. Tudi slovenska 
družba mora sprejeti cilj Evropske unije, da naj bi obvezno izobraževanje vsak učenec zapustil 
digitalno pismen. Z usmeritvijo k temu cilju vzgoja in izobraževanje pomembno prispevata k 
preprečevanju nastajanja ti. digitalne ločnice, ki lahko povzroči nove vrste socialnega razslojevanja 
in ustvarjanje novih depriviligiranih skupin. Temeljni pogoj za uresničitev zastavljenih nalog je 
opremljenost šol s sodobno informacijsko in komunikacijsko opremo ter vzdrževanje in 
nadomeščanje zastarele opreme s sodobnejšo. Dovolj pozornosti je potrebno posvetiti zavodom za 
učence in dijake s posebnimi potrebami, ki morajo glede na področje njihovega dela, imeti vsaj po 
regionalnem načelu dostop do za njih specializirane opreme. ( 

Ocenjujemo, da je glede na gospodarsko moč naše družbe cilj Evropske unije (do leta 2004 
sodoben multimedijski računalnik na 5-10 učencev oz. dijakov) na tem področju prezahteven, zato 
uresničitev tega cilja podaljšujemo do leta 2008. V najkrajšem možnem času je potrebno na vseh 
šolah urediti računalniška omrežja in zagotoviti stalno zmogljivo povezavo v omrežje Internet. 
Šolam in drugim zavodom na področju izobraževanja je potrebno zagotovi ustrezno sistemsko in 
didaktično programsko opremo, ki bo istočasno omogočala odpravljanje zaostankov informacijske 
pismenosti odraslih. 

Spremembe v dostopu do informacij močno vplivajo tudi na način učenja in poučevanja na šoli. 
Informacijska in komunikacijska tehnologija spreminja vlogo učitelja v procesu učenja in 
poučevanja, zato je potrebno bistveno več kot doslej vlagati v izobraževanje učiteljev za poklic že v 
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času študija in nenehno posodabljati njihova znanja v sistemu stalnega strokovnega spopolnjevanja. 
Potrebno razviti in zagotoviti primerne didaktične metode in orodja za uporabo informacijske in 
komunikacijske tehnologije pri pouku. V ta namen je potrebno spodbujati razvojno-raziskovalno 
delo ter z razpisovanjem projektov, ki jih izvajajo učitelji ter objavljenjem rezultatov projektov, 
pospeševati inovacijsko dejavnost šol in učiteljev. 

Kljub temu, da nekatere države Evropske unije presegamo po nekaterih indikatoijih informacijske 
družbe, je potrebno storiti vse za odpravljanje primanjkljajev v določenih segmentih družbe. V ta 
namen v sodelovanju med Ministrstvom za informacijsko družbo, Ministrstvom za šolstvo, znanost 
in šport in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve skušamo dosegati tiste ciljne skupine, 
ki se v preteklosti niso usposabljale za uporabo novih komunikacijskih tehnologij in bi to lahko 
ogrožalo njihovo enakopravno vključevanje v e-družbo. Tem so namenjeni programi pridobivanja 
osnovnih znanj na področju računalništva in uporabe sodobnih komunikacijskih sredstev, ki 
omogočajo uporabo sodobnih storitev države in raznih organizacij ter odpirajo nove poti do znanja. 
Z odpiranjem šol (t.i. e-šole) olajšujemo dostop do tovrstnih storitevodraslim, ki teh možnosti 
nimajo doma ali v svojem delovnem okolju. 

4. Regionalna mreže višjih in visokih šol 

V razvojnih dokumentih države Slovenije in v Nacionalnem programu visokega šolstva je 
povečevanje deleža državljank in državljanov z univerzitetno in visoko strokovno izobrazbo 
navedeno kot prednostna naloga. Državni zbor je v proračunskem memorandumu sprejel usmeritev, 
daje za uresničitev tega cilja potrebno postaviti učinkovito in kvalitetno mrežo višjega in visokega 
strokovnega šolstva tudi po regionalnih kriterijih tako, da se upošteva načela: zaposljivosti, 
vseživljenskega učenja, omogočanja doseganja temeljne poklicne usposobljenosti, z možnostjo 
njene nadgradnje, vsakemu državljanu enake možnosti ne glede na spol in različne danosti, nujnosti 
povezovanja izobraževanja in dela. Za uveljavljanje socialnega partnerstva pri ustanavljanju in 
upravljanju šol ter sofinanciranju strokovnega izobraževanja je pomembno vzpostaviti regionalne 
svete za razvoj človeških virov, zagotoviti medresorsko usklajevanje in vlogo ekonomsko 
socialnega sveta na ravni države. Oblikovanje regionalnih razvojnih koalicij (svetov za razvoj 
človeških virov), ki jih tvorijo socialni partnerji ter posebej vključujejo predstavnike šol, zavoda za 
zaposlovanje, podjetij in drugih zainteresiranih. Zato bi morali oblikovati regijska središča 
(regionalne razvojne koalicije-sveti za razvoj človeških virov), ki bodo učinkovito koordinirala 
razvoj. Na programski ravni bo moralo socialno partnerstvo prevzeti temeljne vzvode, ki vplivajo 
na povezovanje izobraževanja in trga dela. Socialnim partnerjem na regionalni ravni bi bilo treba 
omogočiti, da v okviru enotnih standardov in na ravni države sprejetih izobraževalnih programov 
uveljavijo vsaj 20% izbimosti glede na zaposlovalne posebnosti in potrebe. Socialno partnerstvo na 
ravni regije bo tako dobilo možnost za odzivanje na hitre spremembe v tehnološkem razvoju. To bo 
prineslo pozitivne učinke delodajalcem z ustreznejše usposobljenimi zaposlenimi, kot izvajalcem , 
ki bi izobraževanje mladine in odraslih prilagajali regionalnim potrebam.Tako se bodo tudi 
delojemalci na regionalni ravni lahko bolj aktivno kot doslej vključili v opredeljevanje do izbirnih 
delov izobraževalnih programov. Na geografskih področjih, kjer pričakujemo hiter razvoj višjega 
in visokega strokovnega šolstva skladno s sprejetim nacionalnim programom visokega šolstva v 
Republiki Sloveniji in memorandumom o nadaljnjem razvoju poklicnega in strokovnega 
izobraževanja in izhodišči za pripravo izobraževalnih programov. 

Poleg že načrtovanih sredstev so nujno potrebna dodatna sredstva za: 
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4.1 Višje strokovno izobraževanje 

Višje strokovno izobraževanje ima velik pomen za razvoj gospodarstva posameznih regij. Za 
absolvente srednjih poklicnih in strokovnih šol pomeni dodamo možnost za nadaljevanje študija na 
terciarni ravni. Z dodatnimi vlaganji bomo omogočili: 
- povečanje vpisa za odrasle in mladino in izvajanje izobraževanja, 
- zmanjšanje izobrazbenega zaostanka srednje generacije, 
- zagotovitev enakomernega gospodarskega in regionalnega razvoja Slovenije. 
Za razvoj države oziroma zaradi izkazanih potreb gospodarstva po diplomantih novih višješolskih 
programov je nujno zagotoviti še dodatna sredstva za povečanje programske ponudbe in razširitev 
mreže višjih strokovnih šol (nove šole) in vzpostavitev infrastrukture za njihovo delovanje. V 
skladu z regionalno strategijo se bo širila ponudba višješolskih strokovnih programov kmetijstvo, 
lesarstvo, komunala, uvedeni bodo novi programi na področjih, kot so promet, zdravstvo, 
multimediji, informacijske tehnologije (nekateri novi programi bodo razpisani v kratkem). 

4.2 Visoko šolstvo 

Dodatna sredstva so nujno potrebna za prestrukturiranje financiranja visokošolskih dejavnosti, to je 
realizaciji spremembe sistema financiranja visokega šolstva, ki bo od financiranja sistemizacije 
prešlo na financiranje ob upoštevanju števila študentov in diplomantov. Brez dodatnih sredstev naj 
postopen in mehkejši prehod, ne bi bil mogoč, kar pa bi lahko izvedbo ogrozilo izvajanje 
študijskega procesa v obdobju prehoda. 
Investicijska vlaganja v nove objekte so posebej kritična za vse tri umetniške akademije, fakulteto 
za računalništvo ter fakulteto za kemijo. Skoraj vse naravoslovne in tehniške fakultete ter fakulteta 
za medicino pa bodo ob vstopu v Evropo morale zagotoviti znatno večjo varnost v laboratorijih, 
česar brez dodatnih vlaganj ne bo mogoče zagotoviti. 

Da bi v pristopu pristopa Slovenije v EU lahko uveljavili družbo znanja in spodbudili 
konkurenčnost gospodarstva v najbolj izpostavljenih obmejnih področjih Slovenije, je država 
Slovenija v več dokumentih (pisma o namerah več ministrov in Vlade, podpora v Nacionalnem 
pr&gramu visokega šolstva) podprla ustanovitev Univerze na Primorskem. 

Postopki ustanavljanja so se že pričeli. V primorskih visokošolskih zavodih (Fakulteta za 
pomorstvo in promet, Fakulteta za humanistične ved, Enota pedagoške fakultete, Visoka šola za 
management, Visoka šola za turizem, Visoka šola za podjetništvo, Politehnika) študira danes več 
kot 6000 študentov. Za nadaljevanje pričetih aktivnosti in podporo procesu ustanavljanja in 
delovanja nove, tretje slovenske univerze, so potrebna dodatna sredstva. 

5. Razvoj zdrave prehrane 

Prehranjevanje učence in dijakov je po ugotovitvah različnih zdravstvenih in Šolskih institucij eden 
večjih problemov na socialni ravni, še bolj pa na ravni kakovosti življenjskih navad. S tem zakonom 
želimo v tem segmentu dodatno vplivati na ta dejavnik s pomočjo subvencioniranja in s pomočjo 
spodbujanja zdravih prehranjevalskih navad. Ugotavljamo da dosedanje subvencije ne zadoščajo za 
kvaliteten razvoj tega področja. S povečanjem cene in števila upravičencev bi zajeli več tistih, ki 
potrebujejo popolno subvencijo glede na dosedanja merila.. K temu je potrebno upoštevati tudi 
subvencijo prehrane učencev v prvem razredu 9.1etne OŠ, ki bo z uvajanjem devetletke naraščala. 

Z uveljavitvijo zakona je predlagano, da se zagotovijo sredstva v takšni višini, da bo povišana 
subvencija pri učencih v osnovnem šolstvu z dosedanjih 90 SIT/upravičenca na 110 SIT/ 
upravičenca in pri dijakih z dosedanjih 120 SIT na 170 SIT/upravičenca. Socialno najbolj 
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ogroženim bo omogočena 100% subvencija prehrane, hkrati pa bo zajet večji delež s sedanjih 
22,8% na 40% populacije. 

6. Investicije na področju izobraževanja in znanosti 

Z letom 2002 se izteka z zakonom opredeljeno obdobje pospešenega investiranja v šolski prostor v 
Sloveniji (Zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne razvojne programe RS v vzgoji in 
izobraževanju iz leta 1994 in Zakon o najetju posojila pri Skladu Sveta Evrope za socialni razvoj in 
izvedbi projekta investiranja.v šolski prostor in opremo v RS). V obdobju 1994 do vključno 2001 
smo na različnih ravneh šolstva realizirali 233 investicij, za kar smo investirali 44,8 milijarde 
tolarjev iz sredstev republiškega proračuna. Oba zakona, predvsem pa zadnji, sta se vsako leto 
sproti prilagajala zmožnostim republiškega proračuna, ki pa ni zmogel slediti načrtovani dinamiki 
investicij, kar je razvidno iz priložene preglednice: 

Leto plan po zakonu proračun realizacija 
1998 9.999.561 6.086.214 6.021.615 
1999 9.449.449 7.807.705 7,804.410 
2000 9.035.721 6.352.510 5.490.003 
2001 9.086.277 8.487.773 7.826.313* 
2002 7.090.555 8.943.651 - 
SKUPAJ 44.661.563 'M ' ' 27.803.801 • 

(100%) (64,3%) (62,3%) 
(100%) (96,8%) 

* Realizacija v letu 2000 in 2001 je zmanjšana zaradi nelikvidnosti proračuna RS 
** Preglednica v letih 2001 in 2002 ne vključuje investicij s področja znanosti, ki niso bile predmet zakona iz leta 1998. 
Tako smo v obdobju od 1998 do vključno 2001, od skupno predvidenih 118 (100%) investicij v 
obdobju 1998 - 2002, realizirali 70 (59%) investicij, 19 (16%) jih je v izvedbi ali v pripravi, 29 
(25%) pa je še nerealiziranih in so sestavni del programa investicij v obdobju 2003 - 2008. 

Učinek osemletnega načrtnega investiranja v šolski prostor je seveda že opazen na vseh ravneh. Na 
področju osnovnega šolstva postopoma prehajamo na devetletno obdobje šolanja, izboljšujejo se 
prostorski pogoji za izobraževanje na področju šolstva narodnosti, ki so po novi zakonodaji v 
pristojnosti države v celoti, kakor tudi na demografsko ogroženih področjih. Pri tem se 
zagotavljanje prostorskih pogojev za prehod na devetletno obvezno šolanje izvaja celovito. 
Zaključilo bi se naj z letom 2008/09, pri čemer se sofinanciranje investicij iz sredstev državnega 
proračuna izvaja v okviru področja proračunske porabe ministrstva za finance in ni predmet tega 
zakona. V smislu razvidnosti proračuna se zato z letom 2004 končuje sofinanciranje lokalnih 
skupnosti iz proračunske postavke 6324 - o.š. na demografsko ogroženih področjih. 

Zastavljeni cilji na področju investiranja: 
kar največjemu delu populacije omogočiti vpis v želeni program, 

- s povečanjem prostorskih kapacitet in fleksibilnim pristopom k oblikovanju šplskega prostora 
omogočiti boljše prilagajanje programske ponudbe posamezne šole razvojnim potrebam v regiji, 
razmeram na trgu delovne sile ter spreminjajočim se interesom kandidatov za vpis v posamezne 
programe, 

- povečanje kapacitet za izvedbo tistih programov za pridobitev poklica, za katere so zaposlitvene 
možnosti dobre in ki bodo omogočili dokončanje izobraževanj tistim, ki doslej zahtevnejših 
programov niso končali 

- postopna odprava pouka v drugi izmeni 
izboljšanje prostorskega standarda ter 
posodabljanje izobraževalne opreme 
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se postopoma uresničujejo, vendar je še vedno velik problem neustrezna mreža šol v povezavi z 
nerešenimi denacionalizacijskimi zahtevki, pomanjkanje prostorov za izvedbo športne vzgoje ter 
vsako leto veliko večji obseg ugotovljenih potreb po investicijsko vzdrževalnih delih od 
razpoložljivih sredstev. Na podlagi navedenih ugotovitev je predlog programa investicij zasnovan 
tako, da se v zadnjih dveh letih sredstva za investicije postopoma zmanjšujejo na račun sredstev za 
investicijsko vzdrževanje, ki rastejo. 

Za področje terciarnega izobraževanja je značilna regionalna širitev višješolskega in visokošolskega 
strokovnega izobraževanja, nastajanje tretje univerze ter nepretrgana in vztrajna rast števila 
študentov. 
Tako seje število vseh študentov od 61.293 v šolskem letu 1997/98 povečalo na 74.691 v letošnjem 
šolskem letu, pri čemer se je število izrednih študentov v zadnjem letu zmanjšalo za 10% na račun 
števila rednih študentov, ki se je povečalo za 4.4%, k čemur je pripomoglo tudi investiranje v širitev 
prostorskih kapacitet obeh univerz. 
Ob tako velikem porastu števila študentov ter ob zastavljenem cilju, čim večjemu številu študentov 
omogočiti vpis v želeno smer študija, so potrebe po investicijah še vedno velike, ob tem, da vloženi 
denacionalizacijski zahtevki predstavljajo še dodaten problem. Vzporedno s tem pa raste potreba 
tudi po večjih bivalnih zmogljivostih študentskih domov, saj razpoložljiva kapaciteta študentskih 
ležišč (v javnih zavodih 9.109 in v zasebnem sektorju 2.545 ležišč) v Sloveniji znaša 11.654, kar 
pomeni samo 15,6% od skupnega števila študentov. 

Program investicij vključuje tudi reševanje prostorskih problemov zavodov za izobraževanje otrok 
in mladostnikov s posebnimi potrebami, centrov šolskih in obšolskih dejavnosti ter investicij na 
področju znanosti. 

II. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE ZAKONA 

Finančne posledice tega zakona so 167.722.653. 000SIT, kar je za 14.885.238.000 SIT več kot, če 
tega zakona ne bi bilo in bi se sredstva iz proračuna za realizacija programa iz tega zakona 
oblikovala v skladu z memorandumskimi izhodišči. 
Sredstva se bodo zagotavljala v okviru vsakoletnih proračunskih postavk Ministrstva za šolstvo, 
znanost in šport. 

m. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

Republika Slovenija bo za zagotavljanje skladnejšega in bolj uravnovešenega razvoja izobraževanja 
in znanosti ter za posodobitev šolske in raziskovalne infrastrukture v okviru načrta razvojnih 
programov v naslednjem štiriletnem obdobju z vsakokratnimi letnimi ali večletnimi proračuni 
zagotovila sredstva, ki v skupni višini ne bodo manjša od 167.722.653.000 SIT. Letna višina 
sredstev posameznih razvojnih programov je opredeljena v preglednici razvojnih programov na 
področju šolstva, znanosti in športa v obdobju 2003 - 2008, ki je priloga zakona kot njegov sestavni 
del. Sredstva so izračunana po cenah na dan 1.1.2002 in se bodo letno valorizirala skladno s 
povprečno rastjo drobnoprodajnih cen. 
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2. člen 

Razvojni programi po tem zakonu so: 
- prenos znanja in razvoj podpornega okolja v raziskovalno - razvojni dejavnosti 
- izobraževanje odraslih s ciljem večje zaposljivosti 
- informacijsko - komunikacijska pismenost 
- regionalna mreža višjih in visokih šol in njihove povezanosti z gospodarstvom 
- razvoj zdrave prehrane 
- investicije na področju izobraževanja in znanosti. 

3. člen 

Sredstva iz prvega člena se oblikujejo v finančnem načrtu Ministrstva za šolstvo, znanost in šport. 
Letno zagotovljena sredstva razvojnih programov se bodo prilagajala objektivnim možnostim 
proračunske porabe in dinamiki izvedbe programov, vendar bodo v skupnem štiriletnem ciklusu 
zagotavljala izvedbo vseh predvidenih programov. 
Spremembe razvojnih programov sprejme Vlada Republike Slovenije na predlog Ministrstva za 
šolstvo, znanost in šport. 
Na področju investicij Vlada Republike Slovenije pri spreminjanju razvojnih programov odloča o 
številu in vrsti investicijskih projektov znotraj razvojnega programa, višina potrebnih sredstev za 
izvedbo posamezne investicije pa je v pristojnosti ministrstva. 

4. člen 

Zaradi skupnega interesa tako države kot lokalnih skupnosti in gospodarstva za pospešeno 
inyesticijsko dejavnost na področju izgradnje šolskih objektov in raziskovalne infrastrukture bodo v 
okviru strokovno enakovrednih programov prednostno obravnavani programi, pri katerih bo lokalna 
skupnost iz lastnih sredstev sodelovala pri investiciji z zagotavljanjem komunalno opremljenega 
zemljišča, gospodarstvo pa z nepovratnim vlaganjem. 

5. člen 

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

IV. OBRAZLOŽITEV ČLENOV 

1. 

Besedilo člena opredeljuje temeljni interes Republike Slovenije po finančno jasno opredeljenem 
zagotavljanju skladnega razvoja soodvisnih razvojnih programov na področju izobraževanja in 
znanosti. Preglednica transparcntno prikazuje predvidena vlaganja v posamezne razvojne programe, 
nastale na osnovi opredeljenih strokovnih potreb. 
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2. 

Navedena so področja, ki jim je potrebno znotraj splošnega programa resornega ministrstva 
nameniti posebno prioriteto in s tem pospešiti njihov razvoj. Področja razvojnih programov so 
medsebojno soodvisna in izbrana tako, da pomenijo vsako zase smiselno celoto, soodvisnost pa se 
kaže predvsem v vlaganjih na celotnem področju šolstva in znanosti. 

3. 

Razvojne programe, ki jim država s tem zakonom priznava posebno prioriteto, bo v okviru letnih 
proračunskih sredstev, ki bodo vključevala s tem zakonom zagotovljena sredstva, izvajalo 
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport kot resorno pristojno ministrstvo. O morebitnih 
spremembah dinamike izvajanja programov in porabe sredstev bo odločala Vlada RS, s čimer bo 
zagotovljeno medresorsko usklajevanje in transparentnost sprememb. 

4. 

Sredstva, opredeljena v prilogi 2 ne vsebujejo sredstev, potrebnih za zagotovitev komunalno 
opremljenega zemljišča. Lokalne skupnosti so izkazovale močan interes po čimhitrejši zagotovitvi 
prostorskih možnosti za reševanje njihove lokalne oz. regijske razvojne politike, kar se je 
izkazovalo v tem, da so tudi za investicije v javne zavode, katerih ustanovitelj je država, 
zagotavljale komunalno opremljeno zemljišče. Le na ta način bosta zagotovljena načrtovana 
dinamika in obseg izvedbe programa. 

V, PRILOGE K ZAKONU: 

1. Preglednica potrebnih sredstev v letih 2003-2008 za izvedbo zakona 
2. Program investicij v obdobju 2003 - 2008 na področju izobraževanja in znanosti 
2. Preglednice drugih razvojnih programov po tem zakonu 
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EVA 2002-3311 -0066 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog zakona o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in 
znanosti 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na 
predloženo gradivo: 

I 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: 

/ 

c)" Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

I 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog 
akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 
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4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi 
viri ES (leto) 

/ 

0 
5) AH so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

/ 

6) Ali le predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Ne 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX. Komisija ES. države 
članice ES. S1GMA. OECD. Univerza...) 

/ 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje 
roka za uskladitev 

Šolski sistemi držav petnajsterice skladno z Maastrichtskim in Amsterdamskim 
sporazumom ne predvidevajo harmonizacije. 

Podpis ministrice oz. 
predstojnika organa: 

dr. Lucija čok 
ministrica 

Ime in priimek ter podpis 
vodje pravne službe: 

Darja Lendero Kos 
državna podsekretarka 
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Predlog zakona o 

IZVAJANJU DOGOVORA 0 POLITIKI 

PLAČ ZA OBDOBJE 2002-2004 

(ZIDPP04) 

- hitri postopek - EPA 563 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-2611-0030 
Številka: 113-11/2000-12 
Ljubljana, 11.06.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 147. dopisni seji dne 11.6.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O IZVAJANJU DOGOVORA O 
POLITIKI PLAČ ZA OBDOBJE 2002-2004, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku s 
predlogom, da se uvrsti na dnevni red 17. seje Državnega 
zbora Republike Slovenije dne 18.6.2002. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o izvajanju dogovora 
o politiki plač za obdobje 2002-2004 obravnava po hitrem 
postopku. Tak način sprejema zakona narekujejo izredne 
potrebe za doseganje ustrezne plačne in socialne politike v 
državi. S predlaganim zakonom se namreč določa način 
usklajevanja minimalne plače zaposlenih in izhodiščnih plač 

po splošni kolektivni pogodbi za gospodarske dejavnosti in 
kolektivnih pogodbah na področju gospodarskih dejavnosti. S 
sprejemom zakona po hitrem postopku se želi zagotoviti 
ohranitev minimalne socialne varnosti zaposlenih, ki prejemajo 
plače na ravni minimalne plače in zaposlenih, ki prejemajo 
plače na ravni izhodiščnih plač po kolektivnih pogodbah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in 
njegovih delovnih teles sodelovali: 

dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne 
zadeve, 
Nataša Belopavlovič, državna sekretarka v Ministrstvu 
za delo, družino in socialne zadeve, 
Metka Štoka-Debevec, državna podsekretarka v 
Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM 
ZAKONA 

Socialni partnerji, to je predstavniki delodajalcev, predstavniki 
delojemalcev in Vlada RS že vse od leta 1994 sklepajo dogovore 
ali socialne sporazume, s katerimi določajo skupne elemente 
politike plač. Zadnji tak dogovor je bil sklenjen za obdobje 1999 do 
2001. V skladu z voljo podpisnikov so bile določbe dogovora 
vnesene v Zakon o minimalni plači, načinu usklajevanja plač in 
regresu za letni dopust v obdobju 1999-2001 (Uradni list RS, št. 
39/99,124/00 in 48/01). S spremembo zakona, ki je bila med 
socialnimi partnerji usklajena, je bilo zagotovljeno, da so bile 
uzakonjene tudi določbe Aneksa k dogovoru politiki plač(Uradni 

list RS,št.33/01), ki je določal usklajevanje plač v zasebnem 
sektorju še za mesec januar 2002 in Dogovora o načinu 
usklajevanja plač v javnem sektorju. (Uradni list RS št122/00). 
Zakon je za usklajevanje plač prenehal veljati 31 .januarja 2002, 
določbe glede minimalne plače pa veljajo še po tem datumu, dokler 
z zakonom ne bo določena drugačna minimalna plača. 

Socialni partnerji so 10.6.2002 sklenili Dogovor o politiki plač za 
obdobje 2002 - 2004, v katerem so določili način usklajevanja 
plač in se dogovorili, da se njegove določbe vnesejo v zakon. 

2. CILJI ZAKONA 

Z zakonom bo zagotovljeno, da se bodo z dogovorom opredeljena 
pravila glede usklajevanja plač, izplačevanja plač iz naslova 
uspešnosti poslovanja in plač zaposlenih, za katere ne veljajo 
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kolektivne pogodbe, spoštovala pri slehernemu delodajalcu na 
področju zasebnega sektorja oziroma gospodarskih dejavnosti 
v Republiki Sloveniji. 

3. FINANČNE POSLEDICE 

Zakon ne bo imel negativnih finančnih posledic za Državni 
proračun. 

BESEDILO ČLENOV 

1. SPLOŠNA DOLOČBA 

1. člen 

S tem zakonom se določajo: 
- način usklajevanja izhodiščnih plač po splošni kolektivni 

pogodbi za gospodarske dejavnosti in po kolektivnih pogodbah 
na področju gospodarskih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: 
izhodiščne plače), 
način usklajevanje minimalne plače in zajamčene plače, 
izplačevanje plač na podlagi uspešnosti poslovanja in 
način spremljanja gibanja plač. 

2. USKLAJEVANJE IZHODIŠČNIH PLAČ 

2. člen 

Izhodiščne plače, določene na podlagi aneksa k Dogovoru o 
politiki plač za obdobje 1999-2001 (Uradni list RS, št.33/01), se v 
letošnjem in v naslednjem letu usklajujejo z rastjo cen življenjskih 
potrebščin, v kateri se ne upošteva rast cen alkoholnih pijač in 
tobačnih izdelkov (v nadaljnjem besedilu: življenjske potrebščine), 
na naslednji način: 

1. V letu 2002 

Izhodiščne plače se ob izplačilu plač za mesec avgust 2002 
povečajo za 4, 2%. 

Izhodiščne plače iz prejšnjega odstavka se ob izplačilu plač za 
mesec december 2002 povečajo za razliko med 100 % rastjo 
cen življenjskih potrebščin v obdobju januar - november 2002, in 
že obračunanim povečanjem iz prejšnjega odstavka. 

2-V letu 2003 

Izhodiščne plače iz prejšnje točke se pr izplačilu p'rsč za mesec 
avgust 2003 povečajo za 2,5%. 

V kolikor rast cen življenjskih potrebščin v obdobju januar - junij 
3003 preseže 2,8 %, se izhodiščne plače pri izplačilu plač za 
mesec avgust 2003 povečajo še za razliko v rasti cen življenjskih 
potrebščin nad 2,6 %. 

Izhodiščne plače iz prejšnjih dveh odstavkov se ob izplačilu plač 
za mesec december 2003 povečajo za razliko med 100 % rastjo 
cen življenjskih potrebščin v obdobju januar - november 2003, in 
že obračunanim povečanjem iz prejšnjih dveh odstavkov. 

3. člen 

Način usklajevanja plač iz prejšnjega člena ne velja za plače 
zaposlenih v javnem sektorju, za katere je usklajevanje določeno 
z Aneksom h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti 
(Uradni list RS, št. 99/01). 

4. člen 

Stranke kolektivnih pogodb v kolektivnih pogodbah dejavnosti 
lahko določijo, da se obseg sredstev za plače v višini, ki izhaja iz 
2. člena tega zakona, lahko razdeli zaposlenim na drugačen način. 

3. USKLAJEVANJE MINIMALNE PLAČE IN 
ZAJAMČENE PLAČE 

5. člen 

Minimalna plača, določena z zakonom o minimalni plači, o načinu 
usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999- 
2001 (Uradni list RS, št. 39/99, 124/00 in 48/01) se usklajuje z 
rastjo cen življenjskih potrebščin na način iz 2. člena tega zakona. 

Ob izplačilu plač za mesec avgust se minimalna plača dodatno 
poveča še za ugotovljeno rast bruto domačega proizvoda v 
preteklem letu. 

Zajamčena plača se usklajuje z rastjo cen življenjskih potrebščin 
na način iz 2. člena tega zakona. 

4. IZPLAČEVANJE PLAČ NA PODLAGI 
USPEŠNOSTI POSLOVANJA 

6. člen 

Plače iz naslova uspešnosti poslovanja se izplačujejo v skladu z 
določili kolektivnih pogodb, splošnih aktov in pogodb o zaposlitvi. 

Pri delitvi sredstev iz naslova uspešnosti poslovanja morajo biti 
udeleženi vsi zaposleni sorazmerno s svojim prispevkom k 
doseženim rezultatom. 

5. OBJAVA ODSTOTKA POVEČANJA PLAČ 

7. člen 

Minister, pristojen za delo, ugotovi odstotek povečanja izhodiščnih 
plač v skladu z 2. členom tega zakona in odstotek povečanja 
minimalne plače, v skladu s 5. členom tega zakona, ter ju objavi v 
Uradnem listu Republike Slovenije. 

6. SPREMLJANJE PODATKOV O GIBANJU PLAČ 

8. člen 

Minister, pristojen za delo, izda navodilo za prikazovanje podatkov 
o plačah. 

Podatki o rasti plač zaposlenih po kolektivnih pogodbah in 
zaposlenih, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe, se prikazujejo 
ločeno. 

poročevalec, št. 60 30 15. junij 2002 



7. KAZENSKE DOLOČBE 8. KONČNA DOLOČBA 

9. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek delodajalec, ki: 

ne uskladi izhodiščnih plač v skladu z 2. členom tega zakona; 
ne izplačuje minimalnih plač, določenih v skladu s 5. členom 
tega zakona. 

10. člen 

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

OBRAZLOŽITEV: 

Predlagatelj zakona o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 
2002-2004 v zakon povzema določila dogovora in izraženo voljo 
podpisnikov tega dogovora. Tako zakon določa način usklajevanja 
izhodiščnih plač po splošni kolektivni pogodbi za gospodarske 
dejavnosti in izhodiščnih plač po kolektivnih pogodbah na področju 
gospodarskih dejavnosti z rastjo cen življenjskih potrebščin. Pri 
uskladitvi se upošteva rast cen življenjskih potrebščin brez 
upoštevanja rasti cen alkoholnih pijač in tobačnih izdelkov. 

Usklajevanje izhodiščnih plač se opravi dvakrat letno, pri izplačilu 
plač za mesec avgust in december. Ob uskladitvi v avgustu se 
upošteva neposredno dogovorjen odstotek povečanja izhodiščnih 
plač in sicer 4,2%v letu 2002 in 2,5% v letu 2003. Ob uskladitvi za 
december pa se upošteva 100 % rast zgoraj navedenih cen v 
obdobju januar - november vsakega leta. 

Izhodiščne plače se povečajo za razliko med ugotovljeno rastjo 
cen in že realiziranim povečanjem za avgust. Čeprav je rast 
izhodiščnih plač za mesec avgust opredeljena zgolj z odstotkom 
povečanja, so socialni partnerji tudi pri določitvi teh odstotkov 
izhajali iz dejanske oziroma pričakovane rasti cen življenjskih 
potrebščin. Glede na pričakovano znižanje inflacije v prihodnjem 
letu je predvideni odstotek povečanja izhodiščnih plač za avgust 

relativno nizek, dodana pa je »varovalka« v primeru, da rast cen 
v prvem polletju preseže pričakovanja. 

Na podlagi določil Dogovora o politiki plač za obdobje 2002 - 2004 
je tudi v zakonu izrecno zapisano, da način usklajevanja 
izhodiščnih plač, določen s tem zakonom, ne velja za zaposlene 
v javnem sektorju, katerih plače se usklajujejo na podlagi Aneksa 
h Kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti (Uradni list RS 
št. 99/01). 

Z zakonom je določeno da se z rastjo cen enako kot izhodiščne 
plače usklajujeta tudi minimalna plača in zajamčena plača. 
Določeno pa je tudi, da se minimalna plača, tako kot je bilo to 
urejeno doslej, ob izplačilu plač za mesec avgust poveča še za 
ugotovljeno rast cen življenjskih potrebščin. 

Zakon določa možnost drugačnega dogovora o povečanju plač 
iz naslova zakonsko določene uskladitve. O tem se lahko 
dogovorijo partnerji v kolektivnih pogodbah dejavnosti. 

Zakon pooblašča ministra pristojnega za delo, da izda navodilo 
za prikazovanje podatkov o plačah, ter da na podlagi določil zakona 
objavi odstotek povečanja izhodiščnih plač, zajamčene plače in 
minimalne plače. 
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IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1. Naslov predloga akta: 

PREDLOG ZAKONA O IZVAJANJU DOGOVORA O POLITIKI 
PLAČ ZA OBDOBJE 2002-2004 - HITRI POSTOPEK (EVA 2002- 
2611-0030) 

2. Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega 
sporazuma o pridružitvi« 

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«, ki 
se nanašajo na predloženo gradivo: 
/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti 
izpolnjene: / 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: / 

3. Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se 
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti 
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): / 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES: 
/ 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost: 
/ 

4. Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj 
navedenimi pravnimi viri ES 
/ 

5. Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 
/ 

6. Ali je predlog akta preveden v kateri jezik? 
/ 

7. Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEX, 
SIGMA, Komisija ES, države članice ES, OECD, Univerza) 
/ 

8. Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega 
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev: 
/ 

Nataša BELOPAVLOVIČ dr. Vlado DIMOVSKI 
DRŽAVNA SEKRETARKA MINISTER 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 ORGANIZACIJI IN 

FINANCIRANJU VZGOJE IN 

IZOBRAŽEVANJA (Z0VFI-?) 

- skrajšani postopek - EPA 561 - III 

Vlada Republike Slovenije je dne 6.6.2002 predložila 
Državnemu zboru v zakonodajni postopek predlog 
zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(ZOFVI—?) - skrajšani postopek - EPA 561-111. 

Poslanka Marija Ana Tisovlc je z dopisom z dne 14. 
februarja 2002 predložila Državnemu zboru v 
zakonodajni postopek predlog zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o organizaciji In financiranju 
vzgoje in izobraževanja (ZOFVI-B) skrajšani postopek 
(EPA 450-III), ki ureja enako oziroma podobno vsebino 
kot predloženi zakon (EPA 561-III). Ker zakonodajni 
postopek predloga zakona, ki ga je predložila poslanka 
Marija Ana Tisovlc še ni končan, je predsednik 
Državnega zbora, na podlagi četrtega odstavka 174. 
člena poslovnika Državnega zbora (Uradni list RS; št. 
40/93, 80/94, 3/95, 28/96, 26/97, 46/2000, 3/2001, 9/2001 
In 13/2001) zadržal dodelitev predloga zakona, ki ga je 
v obravnavo predložila Vlada Republike Slovenije. 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 2002-3311-0065 
Številka: 402-06/2002-2 
Ljubljana, 06.06.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 77. redni seji dne 06.06.2002 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN 
DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI IN 
FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA, 

ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem 
postopku. 

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja obravnava po skrajšanem postopku, saj gre za 
spremembe in dopolnitve zakona v zvezi z odločbo ustavnega 

sodišča ter za manj zahtevne spremembe in dopolnitve. Na 
podlagi odločbe Ustavnega sodišča je namreč nujna uskladitev 
72. člena zakona z Ustavo Republike Slovenije. Rok, v katerem 
mora biti ta uskladitev opravljena, je eno leto in se izteče 
novembra 2002. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 286. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da 
bodo kot njeni predstavniki pri delu Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

- dr. Lucija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport, 
- dr. Andreja Barle Lakota, državna sekretarka v Ministrstvu 

za šolstvo, znanost in šport, 
- mag. Mirko Zorman, državni sekretar v Ministrstvu za 

šolstvo, znanost in šport. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

SKRAJŠANI POSTOPEK 
6.6.2002 

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O ORGANIZACIJI 
IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 

L UVOD 

1. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96,23/96 - popr. in 
64/2001- v nadaljnjem besedilu ZOFVI) je del nove šolske zakonodaje, ki je bila sprejeta v začetku 
leta 1996. Predstavlja temelj za novo sistemsko ureditev vzgoje in izobraževanja in ureja pogoje za 
opravljanje ter določa način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja na različnih področjih. 
Za opravljanje javne službe na področju vzgoje in izobraževanja se organizira javna mreža, ki jo 
sestavljajo javni vrtci in šole, zasebni vrtci in šole ter zasebniki, ki imajo koncesijo.V 3. odstavku 72. 
člena ZOFVI določa, da v javnih vrtcih in Šolah oziroma vrtcih in šolah s koncesijo ni dovoljena 
konfesionalna dejavnost. V skladu s 4. odstavkom 72. člena ZOFVI je to: verouk ali konfesionalni 
pouk religije s ciljem vzgajati za to religijo, pouk, pri katerem o vsebinah, učbenikih, izobraževanju 
učiteljev in primernosti posameznega učitelja za poučevanje odloča verska skupnost ter organizirani 
religiozni obredi. Opravljanje konfesionalne dejavnosti je prepovedano tako v prostorih javnih vrtcev 
in šol kot vrtcev in šol s koncecijo. 
Ustavno sodišče je v postopku za oceno ustavnosti tretjega odstavka 72. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja 22. novembra 2001 odločilo, da je le - ta v neskladju z Ustavo, 
kolikor se nanaša na konfesionalno dejavnost v vrtcih in šolah s koncesijo. Ustavno sodišče je naložilo 
Državnemu zboru, da naj odpravi ugotovljeno neskladnost v enem letu od objave odločbe v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 
Poleg tega je bil v Državnem zboru sprejet nov zakon, ki ureja delovna razmeija.Razloge za sklenitev 
delovnega razmerja za določen čas, po novem lahko določi tudi področna zakonodaja. Na področju 
vzgoje in izobraževanja za vsa sistemizirana delovna mesta še vedno ni dovolj strokovnih delavcev, ki 
izpolnjujejo vse zakonsko določene pogoje za zasedbo delovnega mesta. 
Zakon o javnih skladih je razveljavil napačno alinejo 31. člena ZOFVI. Črtana bi morala biti alineja, 
ki določa , da šolska uprava opravlja naloge za Šolski sklad Republike Slovenije, te ji jih poveri 
upravni odbor ali direktor sklada. V zvezi z ustanovitvijo šolskih uprav je potrebno tudi natančno 
določiti rok do katerega naj se uprave ustanovijo, do takrat pa nekatere pristojnosti prenesti na 
pristojno ministrstvo oziroma Zavod RS za šolstvo. 

2. CILJI IN NAČELA 

S predlaganim zakonom se odpravlja ugotovljena neskladnost Zakona o organizaciji in financiranju 
vzgoje in izobraževanja z Ustavo. 
Ustava v 7. členu določa svobodo delovanja verskih skupnosti, ki se navezuje na splošno načelo 
demokratičnosti države (1. člen Ustave), in izhaja iz svobode vesti (41. člen Ustave). Iz svobode vere 
(prvi odstavek 41. člena Ustave) izhaja, da lahko posameznik svojo vero prosto izpoveduje sam ali 
skupaj z drugimi, javno ali zasebno, s poukom, z izpolnjevanjem verskih dolžnosti, z bogoslužjem in 
opravljanjem verskih obredov. V okviru svobode vere Ustava staršem zagotavlja pravico, da svojim 
otrokom zagotavljajo versko vzgojo, ki je v skladu z njihovim prepričanjem (tretji odstavek 41. člena 
Ustave). Ta ustavna pravica staršev državo zavezuje spoštovati njihova verska prepričanja tudi na 
področju vzgoje in izobraževanja. 
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Poleg tega predlagane spremembe odpravljajo nekatere neskladnosti, ki jih je prinesel Zakon o javnih 
skladih ter omogočajo prenos nekaterih pristojnosti, ki jih imajo šolske uprave, na enote Zavoda RS za 
šolstvo. 

Spremembo 109. člena zakona narekuje sprejem nove zakonodaje s področja delovnega prava, ki 
možnost ureditve sklepanja delovnih razmerij za določen čas prepušča področni zakonodaji oziroma 
kolektivnim pogodbam. 

3. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 

Za prenos nekaterih pristojnosti iz šolskih uprav oziroma Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, na 
Zavod RS za šolstvo, bo potrebno zagotoviti okvirno 200 mio letno. Pri tem pa gre poudariti, da ne gre 
za sprejemanje novih obveznosti, temveč za uresničevanje nalog, ki so bile določene že s sprejemom 
zakona v letu 1996. 
S sprejemom zakona bo odpravljeno neskladje tretjega odstavka 72. člena z Ustavo, omogočena pa bo 
možnost sklenitve delovnega razmaja za določen čas, tudi za delavca, ki ne izpolnjuje z zakonom 
določenih pogojev o izobrazbi. 

H. BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V prvem odstavku 31. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list 
RS, št. 12/96 23/96-popr. in 64/2001) se besedilo 7. alinee nadomesti z novim besedilom, ki se glasi: 

izdaja soglasja k sistematizaciji delovnih mest v šolah," 

2. člen 
V tretjem odstavku 72. člena se črta besedilo: "oziroma vrtcih in šolah s koncesijo" . 
Doda se nov drugi stavek, ki se glasi: 
"Konfesionalna dejavnost je dovoljena v vrtcih in šolah s koncesijo, če ne ovira programa, ki se izvaja 
kot javna služba." 
V petem odstavku se črta besedilo: "ali vrtca in šole s koncesijo". 

3. člen 

V 109. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: 
" Delovno razmeije se lahko sklene tudi s kandidatom , ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, za dobo 
največ enega leta, če nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje zahtevanih pogojev in je taka 
zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela." 
V dosedanjem petem odstavku, ki postane šesti odstavek, se črta besedilo za vejico in nadomesti z 
novim besedilom, ki se glasi: 
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"lahko svojo delovno oziroma učno obvezo dopolnjuje v več vrtcih oziroma šolah, delovno razmeije 
pa praviloma sklene v vrtcu ali šoli, kjer ima večji obseg dela." ' 
Doda se nov sedmi odstavek, ki se glasi: 
» Strokovni delavec ter vrtci oziroma šole iz prejšnjega odstavka tega člena, se morajo sporazumeti o 
delovnem času, o načinu izrabe letnega dopusta in o drugih odsotnostih z dela. Sporazum iz prejšnjega 
odstavka, la mora obsegati tudi vse ostale sestavine, ki so potrebne za uresničevanje medsebojnih 
pravic in obveznosti, je sestavni del pogodbe o zaposlitvi.« 

4. člen 

Šolske uprave se ustanovijo najkasneje do 1. septembra 2005. 

Do pričetka delovanja šolskih uprav izvaja naloge šolskih uprav določene s tem zakonom 
ministrstvo, pristojno za Šolstvo lahko pa tudi Zavod Republike Slovenije za šolstvo. 

Podrobnejša navodila za izvajanje nalog ter krajevno pristojnost enot iz prejšnjega odstavka določi 
minister. 

5. člen 

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

ni. OBRAZLOŽITEV 

K 1. členu 
> Z navedeno spremembo se odpravlja napaka, ki je nastala ob sprejemanju Zakona o javnih skladih 
(Uradni list RS, št. 22/2002): razveljavljena je bila napačna alineja 31. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja. V skladu s predlogom in namenom določila Zakona o javnih 
skladih tako šolska uprava ne bo več opravljala nalog za Šolski sklad Republike Slovenije, ki ji jih 
poveri upravni odbor ali direktor sklada, še naprej pa izdaja soglasja k aktom o sistemizaciji delovnih 
mest v šolah in ne obratno.. 

K 2. členu 
Ustavno sodišče je odločilo, da je tretji odstavek 72. člena v delu, ki se nanaša na vrtce in šole s 
koncesijo zunaj opravljanja javne službe, v neskladju z 41. členom Ustave. Poseg v pozitivno svobodo 
vere in pravice staršev iz tretjega odstavka 41. člena Ustave ni sorazmeren v ožjem pomenu besede v 
delu, ki se nanaša na vrtce in šole s koncesijo zunaj opravljanja javne službe. Tu se namreč pridevnik 
javni ne nanaša na celotno dejavnost, temveč samo na tisti del dejavnosti, ki ga država financira kot 
izvajanje javnoveljavnih programov. 

Odločba Ustavnega sodišča pa v 32. točki obrazložitve zakonodajalcu tudi nalaga, da bo moral 
"sprejeti ustrezne zakonodajne ukrepe za zagotovitev negativnega vidika svobode vesti tistih 
posameznikov, ki svoje vere ne bi želeli izpovedati"; v 13. točki obrazložitve pa je rečeno: "V 
primerjalnem šolskem pravu so prepovedana dejanska, vzporedno učinkujoča ravnanja, ki za 
posameznika predstavljajo prisilo glede svobode (ne)izražanja ver oziroma svetovnega nazora". Po 
odločitvi Ustavnega sodišča ni v javnih šolah in vrtcih dovoljena nikakršna konfesionalna dejavnost. 
Izjemoma je dovoljena le v primerih iz petega odstavka sedaj veljavnega 72. člena. 
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Spremembo petega odstavka zakona narekuje vsebinska sprememba tretjega odstavka. Izjema, 
predpisana glede vrtcev in šol s koncesijo, tako ni več potrebna. 

K 3. členu 

Spremembe zakona o delovnih razmerjih so področje urejanja delovnih razmerij za določen čas 
prenesle na področno zakonodajo oziroma panožne kolektivne pogodbe. V vzgoji in izobraževanju za 
vsa sistemizirana delovna mesta Se vedno ni dovolj strokovnih delavcev, ki izpolnjujejo vse zakonsko 
določene pogoje za zasedbo delovnega mesta. Predlagana sprememba omogoča sklenitev delovnega 
razmerja tudi s kandidatom, ki nima ustrezne izobrazbe, vendar največ za eno leto, ob upoštevanju 
pogoja, da nihče od prijavljenih kandidatov nima ustrezne izobrazbe, taka zaposlitev pa je, zaradi 
nemotenega opravljanja dela, nujno potrebna. Dopolnitev zakona je nujna, da z zaposlitvami za 
določen čas zagotovimo strokovne delavce za vsa delovna mesta. V nasprotnem bi ob doslednem 
spoštovanju Zakona o delovnih razmerjih te delavce morali zaposlovati za nedoločen čas, s tem pa bi 
se postopoma slabšala izobrazbena struktura zaposlenih v vzgoji in izobraževanju. 

Sprememba petega odstavka 109. člena omogoča racionalnejšo izvedbo zaposlovanja v primeru, ko 
delavec, zaradi manjšega obsega dela, ki ustreza njegovi izobrazbi, svojo delovno oziroma učno 
obvezo dopolnjuje v drugem vrtcu ali šoli. Predvsem, kadar je ustanovitelj obeh isti, je zaradi 
poenostavitve poslovanja in določanja pravic in obveznosti delavca smotrno, da delavec praviloma 
sklenje delovno razmerje samo v vrtcu oziroma šoli, kjer ima večji obseg dela, in tu uveljavlja vse 
svoje pravice iz delovnega razmerja. Seveda pa bodo morali strokovni delavci in šole oziroma vrtci 
skleniti sporazum, v katerem bodo urejene vse pravice in obveznost, ki iz takega razmerja izhajajo. 
Tak sporazum bo sestavni del pogodbe o zaposlitvi. 

K 4. členu 
• 

Šolske uprave, ki jih v skladu s 30. členom zakona ustanovi ministrstvo, pristojno za šolstvo, se 
ustanovijo najkasneje do 1. septembra 2005. 
.Naloge, Id jih v skladu z 31. členom zakona opravljajo šolske uprave, se na podlagi določil 
podzakonskih aktov, izvajajo na pristojnem ministrstvu. Do pričetka delovanja šolskih uprav je 
smiselno, da se posamezne naloge lahko prenesejo tudi na Zavod RS za šolstvo, Id je za to ustrezno 
organiziran, tako krajevno kot kadrovsko. Podrobnejša navodila za izvajanje nalog ter krajevna 
pristojnost bodo določena s posebnim aktom ministra. 

K 5. členu 

Člen določa običajen rok uveljavitve zakona. 
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IV. BESEDILO ČLENOV, KI SE SPREMINJAJO 

31. člen 
(pristojnosti šolske uprave) 

Šolska uprava ima naslednje upravne in druge naloge: 

- vodi postopek vpisa in izbrisa iz razvidov vrtcev in šol, 
- vodi postopek vpisa oziroma izbrisa iz razvida zasebnih učiteljev in zasebnih vzgojiteljev, 
- ugotavlja izpolnjevanje pogojev za financiranje zasebnih vrtcev in šol, 
- opravlja naloge v zvezi z vpisnim postopkom učencev, vajencev oziroma dijakov, določenih z 
zakonom in drugimi predpisi, 
- izdaja odločbe v postopku usmerjanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, 
- vodi evidenco presežnih strokovnih delavcev in evidenco pripravnikov v vrtcih in šolah na svojem 
območju, 
- opravlja naloge za Šolski sklad Republike Slovenije, ki ji jih poveri upravni odbor ali direktor sklada, 
- opravlja naloge na področju financiranja, za katere jo pooblasti minister in 
- opravlja druge naloge v skladu z zakonom in drugimi predpisi. 

72. člen 
(avtonomija šolskega prostora) 

1) Dejavnosti, ki niso povezane z vzgojo in izobraževanjem, se lahko izvajajo v javnem vrtcu oziroma 
šoli samo z dovoljenjem ravnatelja. 

2) V vrtcih in šolah je prepovedano delovanje političnih strank in njihovih podmladkov. 

. 3) V javnih vrtcih in šolah oziroma v vrtcih in šolah s koncesijo ni dovoljena konfesionalna dejavnost 

4) Konfesionalna dejavnost iz prejšnjega odstavka tega člena obsega: 
- verouk ali konfesionalni pouk religije s ciljem vzgajati za to religijo, 
- pouk, pri katerem o vsebinah, učbenikih, izobraževanju učiteljev in primernosti posameznega 
učitelja za poučevanje odloča verska skupnost, 
- organizirane religiozne obrede. 

5) Izjemoma lahko minister na predlog ravnatelja v prostorih javnega vrtca oziroma šole ali vrtca in 
šole s koncesijo izven pouka ali izven časa delovanja vrtca oziroma šole dovoli verouk ali 
konfesionalni pouk religije, če v lokalni skupnosti za tako dejavnost ni drugih primernih 
prostorov. 

6) Za opravljanje nalog pooblaščenih državnih organov v vrtcu oziroma šoli, razen inšpekcijskih 
organov in računskega sodišča, je potrebno dovoljenje ravnatelja. 

7) Uradna oseba lahko brez dovoljenja ravnatelja vstopi v vrtec oziroma šolo, če je za to pooblaščena z 
zakonom ali odločbo pristojnega sodišča oziroma če je to neogibno potrebno, da lahko neposredno 
prime storilca kaznivega dejanja ali da zavaruje ljudi in premoženje. 

109. člen 
(zaposlovanje strokovnih delavcev) 
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Javni vrtec si mora pred objavo prostega delovnega mesta pridobiti soglasje ustanovitelja, javna šola 
pa soglasje ministra. 

Javni vrtec mora o vsakem prostem delovnem mestu strokovnega delavca pred objavo prostega 
delovnega mesta obvestiti ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo. 

Če je v evidenci presežnih strokovnih delavcev strokovni delavec, ki izpolnjuje zahtevane pogoje za 
zasedbo prostega delovnega mesta, lahko vrtec oziroma šola zaposli takšnega strokovnega delavca 
brez objave prostega delovnega mesta. 

Delovno razmeije z nerazporejenim strokovnim delavcem se sklene za določen oziroma nedoločen 
čas. 

Če nerazporejenega strokovnega delavca ni mogoče zaposliti za polni delovni čas v posameznem vrtcu 
oziroma šoli, se lahko zaposli v več vrtcih oziroma šolah. 
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EVA 2002-3311 -0065 

IZJAVA O SKLADNOSTI 
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA 

S PREDPISI EVROPSKIH SKUPNOSTI 

1) Naslov predloga akta: 

Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja-skrajšani postopek 

2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma o pridružitvi" 

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se nanašajo na 
predloženo gradivo: 

/ 

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti izpolnjene: 

/ 

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti: 

/ • 

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES 

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo na predlog akta z 
navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno): 

/ 

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES 

I 

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost 

/ 

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zgoraj navedenimi pravnimi 
viri ES Heto) 
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/ 

5) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino? 

/ 

6) Ali je predlog akta preveden in v kateri jezik? 

Ne 

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAJEX. Komisija ES. države članice 
ES. SIGMA. OECD. Univerza...! 

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda ES in upoštevanje 
roka za uskladitev 

Šolski sistemi držav petnajsterice skladno z Maastrichtskim in Amsterdamskim sporazumom 
ne predvidevajo harmonizacije. 

Ime in priimek ter podpis Podpis ministrice oz. 
vodje pravne službe: predstojnika organa: 

Darja Lendero Kos dr. Lucija Čok 
državna podsekretarka ministrica 
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LETNO POROČILO SLOVENSKE 

IZVOZNE DRUŽBE, D.D., LJUBLJANA 

ZA LETO 2001 

- EPA 559 - III 

SLOVENSKA IZVOZNA 
DRUŽBA d.d. Ljubljana 

Ljubljana, 
Št.: 

05.06.2002 
1522-th-02 

Slovenska izvozna družba pošilja v prilogi, skladno s 16 členom 
zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, 

Letno poročilo Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana za 
leto 2001. 

Slovenska izvozna družba, d.d., Ljubljana 
Vida Zabukovec, l.r. 

Generalna sekretarka 
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SLOVENSKA 
IZVOZNA 
DRUŽBA 

O 

Družba za 
zavarovanje in 
financiranje 
izvoza 
Slovenije, d.d., 
Ljubljana 

LETNO POROČILO 2001 
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Rtma: Slovenska izvozna družba, družba za zavarovanje in Bnandranje izvoza Slovenije, d.d., 
Ljubljana 

Naslov. U(ca Josipine Tumograjske 6.1000 Ljubljana, Slovenija 
Matična Številka: 5665493 
Davčna 5tevilka: 82155135 

Telefon: 01/2007500 
Zavarovanje: 01/2007540.200 75 10 
Financiranje in garancije: 01/200 75 30,200 75 33 
Telefaks: 01/2007575 
Elektronska pošta: info@sid.si 
Domača stran: http://www.sid.si 

Vsebina 
Vizija, poslanstvo in glavne dejavnosti SID 
Slovenska izvozna družba - osnovna predstavitev 

Poslovanje SID za državni račun in vloga Komisije za pospeševanje izvoza 
Storitve SID 

Nagovor uprave 
Poudariti o poslovanju SIO v letu 2001 
Strategija razvoja SID 
Mednarodno okolje in slovensko gospodarstvo 
Zavarovanje 

Zavarovanje pred kratkoročnimi komercialnimi riziki (zavarovanje terjatev) 
Elektronsko on-Hne poslovanje: SID-NET 
Bonitetne in druge informacije 

Zavarovanje kreditov in investicij - zavarovanje pred nekomercialnimi riziki, srednjeročnimi 
komercialnimi in drugimi nemarkelabilnimi riziki 

Financiranje 
Garancije 
ZakladniStvo in upravljanje z (nekreditnim) riziki 
Markebnške dejavnosti 

Anketa med slovenskimi podjetji 
Druge aktivnosti SIO 

Sodelovanje z državnimi in drugimi domačimi institucijami 
Mednarodno sodelovanje 
Informacijski sistem SIO 
Kadri 
Notranja revizija in konboling 

Računovodski izkazi s prilogami in pojasni 
Poročilo pooblaščenega revizorja 
Organizacijska shema in organi SIO 

Priloga: Storitve SIO 

Pooblaiieni revizor PRIC£WATeRHOUSECOOPERS, d.o.o. 
Parmova 53 
1000 Ljubljana. Slovenija 
Telefon: 01/475 0100 
Telefaks: 01/4750109 

Na podlagi 18. člena zakona o družbi za zavarovanje in financiranje izvoza Slovence (Ur. I. RS. št 32/92.37/95.34/96.31/97 In 99/99 se za letno poročilo 
in revizijo računovodski/t izkazov družbe uporabljajo predpisi, ki veljajo a banke. K revidiranemu letnemu poročilu poda mnenje nadzorni svet družbe, ki to 
poročilo po zadnji novel zakona o gospodarskih družbah (Ur. I. RS. št. 30/93.29/94.82/94.20/98.84/98.6/99.54/99 in 45/01) praviloma tudi sprejema in z 
njim seznani skupščino družbe. Družba o svojem poslovanju poroča tudi Oržavnemu zboru Republike Slovenije. 

Letno porofito SIO. d.d.. Ljubljana za leto 2001. ki je njeno deveto letno poročilo po ustanovitvi družbe 22.10.1992. vsebuje poslovno poročilo in 
računovodske izkaze družbe (s prilogami in pojasnili) za finančno leto 2001. ki je bilo zaključeno 31.12.2001 ter bilo sprejeto na 38/III-5 seji nadzornega 
svela. delničarji pa so Mi z njim seznanieni na 12. redni skupščini diužbe. Letno poročilo je revidirala revizijska družba PRICEVVATERHOUSECOOPERS. 
d o o. Ljubljana in o njem izdala pozitivno mnenje. 
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Vizija, poslanstvo 

in glavne 

dejavnosti SID 

Uspešna in ugledna finančna institucija - slovenska izvozno-kreditna agencija, ki s kvalitetno 
ponudbo storitev in sodobnimi finančnimi produkti podjetjem pri financiranju njihovih poslov: 

zagotavlja gospodarsko varnost, 
pospešuje menjavo in 
krepi konkurenčnost podjetij na trgih v tujini in doma. 

'Družba za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije je finančna organizacija za zavarovanje in 
financiranje izvoznih poslov ter za opravljanje drugih poslov, s katerimi se spodbuja in pospešuje 
ekonomske odnose s tujino.' (drugi odstavek 2. člena zakona o družbi za zavarovanje in financiranje 
izvoza Slovenije, Ur.l. RS, št. 32/92, 37/95, 34/96, 31/97 in 99/99). 

Zagotavljanje gospodarske varnosti, 
pospeševanje menjave 
in krepitev konkurenčnosti pri 
poslih slovenskega gospodarstva 

• s poslovno učinkovitim in uspešnim zagotavljanjem kvalitetnih, mednarodno konkurenčnih in potrebam 
strank prilagojenih produktov storitvenega kreditnega zavarovanja podjetjem pri njihovem nastopanju na 
tujih trgih in doma; 

in to s pravočasno in potrebam podjetij prilagojeno ponudbo kvalitetnih zavarovalnih kritij, 
ki le-tem in njihovim zunanjim financerjem nudijo ustrezno zaščito pred komercialnimi in 
političnimi riziki, 
pod pogoji, ki podjetjem omogočajo konkurenčno ponudbo, rast prodaje in obsega poslovanja 
ter varno poslovanje na obstoječih in novih trgih; 

• s financiranjem poslov, ki podjetjem omogoča pridobitev in uspešno izvedbo poslov izvoza in investicij 
na tujih trgih, 

s pogoji financiranja, ki slovenskim podjetjem dodatno k ponudbi poslovnih bank omogočajo 
konkurenčno nastopanje na tujih trgih; 

• z izdajanjem kvalitetnih garancij in drugih jamstev, 
ki dopolnjujejo ponudbo komercialnih bank in zavarovalnic ter koristnikom zagotavljajo varnost 
poslovanja s slovenskimi podjetji ter tem podjetjem omogočajo izkoristiti poslovne priložnosti, ki 
se jim odpirajo na tujih trgih in doma; 

• s kvalitetnimi in ažurnimi informacijami, svetovanjem in pomočjo pri izterjavah ter z drugimi poslovnimi 
storitvami, ki dopolnjujejo te storitve zavarovanja in financiranja SID. 

Ponudba storitev SID je strankam prijazna, njeno poslovanje pa se zgleduje po najboljših primerljivih 
finančnih institucijah. 

Poslovanje SID temelji na načelih in strogih profesionalnih standardih varnosti, likvidnosti in 
rentabilnosti, pri čemer SID pri zavarovanju in financiranju izvoza upošteva tudi uveljavljena 
mednarodna pravila o izvoznih kreditih. 

Pogoji ponudbe zavarovalniških storitev, ki jih SID izvaja za račun države, med drugim upoštevajo 
tudi interese davkoplačevalcev, da se v skladu z zmogljivostmi za to zavarovanje, podjetjem pri 
nastopanju na tujih trgih zagotavlja ustrezno gospodarsko varnost in hkrati skrbi za dolgoročno vsaj 
izravnan rezultat tega poslovanja, ki s plačanimi premijami in provizijami pokriva izplačane in 
neregresirane škode in stroške tega zavarovanja ter s tem zagotavlja dolgoročno in ustrezno podporo 
države poslom mednarodne menjave slovenskega gospodarstva. 
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Glavne 
dejavnosti SID: 

• zavarovanje kratkoročnih izvoznih in domačih kreditov pred komercialnimi riziki 
• financiranje izvoza 
• izdajanje garancij 
• zavarovanje izvoznih kreditov pred nekomercialnimi riziki 
• zavarovanje srednjeročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi riziki 
• zavarovanje investicij v tujini pred političnimi riziki 
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Slovenska 

izvozna družba - 

osnovna predstavitev 

Status SID 
• Slovenska izvozna družba, d.d., Ljubljana je slovenska izvozno-kreditna agencija (IKA). 

Ustanovljena je bila 22.10.1992 kot posebna zasebnopravna finančna institucija za zavarovanje 
in financiranje izvoza, na podlagi posebnega zakona o družbi za zavarovanje in financiranje 
izvoza Slovenije (Ur.l. RS, št 32/92,37/95, 34/%, 31/97 in 99/99). 

• Družba je vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani s sklepom št. SRG 8069/92 z 
dne 27.10.1992 pod št. registrskega vložka 1/19966/00. 

Delničarji 
• Večinski delničar družbe je Republika Slovenija (konec leta 2001 je njen delež znašal 91,15 

odstotkov), poleg nje pa so delničarji SID še banke, zavarovalnice, Gospodarska zbornica 
Slovenije ter številna druga slovenska podjetja (skupaj je 31.12.2001 SID imela 81 delničarjev). 

Dejavnosti (5. člen 
zakona o SID) 

• SID je registrirana za širok spekter dejavnosti (šifra dejavnosti: 65.230 - drugo finančno 
posredništvo), s katerimi pospešuje prodajo blaga in storitev ter investicije slovenskih podjetij v 
tujini. 

Za svoj lasten račun družba: 
zavaruje kratkoročne izvozne in domače kredite pred komercialnimi riziki; 
financira posle mednarodne trgovine in investicij; 
izdaja garancije za posle podjetij na tujih trgih in doma; 
nudi bonitetne informacije, poslovno in pravno svetovanje, pomoč pri izterjavah ter opravlja 
druge spremljajoče storitve. 

Za račun države SIO izvaja: 
zavarovanje kratkoročnih in srednjeročnih izvoznih kreditov pred nekomercialnimi riziki; 
zavarovanje investicij pred političnimi riziki; 
zavarovanje srednjeročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi riziki; 
zavarovanje kratkoročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi (nemarketabilnimi) riziki v 
državah, ki niso članice OECD; 
zavarovanje pred tečajnimi riziki; 
ob tem SID (kot agent države) opravlja tudi tehnična in strokovna opravila v zvezi s 
programom izravnave obresti (PIO) za izvozne kredite in druge posle po posebnih 
pooblastilih. 

Načela poslovanja 
in nadzor 

Načela na katerih temelji poslovanje SID so zlasti načela varnosti, likvidnosti in rentabilnosti. Glede 
standardov varnega poslovanja, poročanja, revizije računovodskih izkazov in nadzora nad 
poslovanjem se za SID uporabljajo tako rekoč enaki predpisi kot za banke oziroma glede 
marketabilnega zavarovanja za lasten račun SID, d.d. predpisi za zavarovalnice. Nadzor nad 
bančnim delom poslovanja SID opravlja Banka Slovenije, nadzor nad opravljanjem zavarovalnih 
poslov družbe za njen lasten račun pa izvršuje Agencija za zavarovalni nadzor, SID pa nadzira tudi 
Ministrstvo za finance. 

"Za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti družbe iz izdajanja garancij in zavarovanj, ki presegajo 
jamstveni kapital družbe, jamči Republika Slovenija. Republika Slovenija s posebnimi zakoni jamči za 
obveznosti družbe, ki presegajo jamstveni kapital družbe, iz najemanja kreditov, izdanih garancij v 
tujino in izdanih vrednostnih papirjev * (17. člen zakona o SID). 

Zadolževanj SID z garancijami države ureja tudi zakon o poroštvih Republike Slovenije za 
zadolževanje za potrebe financiranja izvoza (Ur.l. RS. št. 20/98). 
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Poslovanje SID 
za državni račun 
in vloga Komisije 
za pospeševanje 
izvoza 

Ločeno poslovanje SID 
za državni račun 

Poslovanje, ki ga SID kot slovenska izvozno-kredilna agencija (IKA) opravlja za račun Republike 
Slovenije, je poslovno, upravljalsko in knjigovodsko transparentno ločeno od poslovanja SID, d.d., 
Ljubljana za njen lasten račun. 

Pristojnosti Komisije 
za pospeševanje izvoza 
(27. člen zakona o SID) 

K pogojem za zavarovanja, ki jih SID izvaja za državni račun ter limitom, do katerih se lahko 
zavarujejo posli v posamezni državi za državni račun, daje po zakonu o SID soglasje medresorska 
Komisija za pospeševanje izvoza. Komisija med drugim določa tudi pogoje in merila za izravnavanje 
obresti za izvozne kredite, kar SID izvaja v imenu Republike Slovenije, ter hkrati daje tudi soglasja k 
poslom financiranja, ki presegajo 5 odstotkov, in k poslom zavarovanja ter izdajanja garancij, ki 
presegajo 10 odstotkov kapitala družbe. 

Varnostne rezerve 
za zavarovanja za 
račun države 
(12. člen zakona o SID) 

Varnostne rezerve in posebne varnostne rezerve za zavarovanje pred tečajnimi, riziki, ki poleg 
sredstev državnega proračuna za SID predstavljajo pomembne zavarovalne kapacitete za 
zavarovanje pred nemarketabilnimi rizki, preden izplačane zavarovalnine iz naslova zavarovanja za 
račun Republike Slovenije morebiti bremenijo državni proračun (začetna sredstva teh varnostnih 
rezerv je na podlagi posebnega zakona zagotovila Republika Slovenija iz kupnin za privalizirana 
družbena podjetja) se oblikujejo iz premij, regresiran#) plačanih škod in drugih dohodkov, ki jih družba 
ustvari s poslovanjem na področju zavarovanja in pozavarovanja pred nemarketabilnimi riziki 
(nekomercialni riziki, srednjeročni komercialni riziki in kratkoročni komercialni - nemarketabilni riziki). 

Na podlagi dolgoročnih pogodb med SID in Ministrstvom za gospodarstvo se varnostne in posebne 
varnostne rezerve uporabljajo predvsem za poravnavo obveznosti do zavarovancev in kritje 
morebitnih izgub iz zavarovalnih poslov, ki jih SID opravlja za državni račun. Če nastalih škod ne bi 
bilo mogoče poravnati iz omenjenih rezerv, bo zagotovila sredstva za izplačilo škod iz naslova 
zavarovanj pred nemarketabilnimi riziki po zakonu o SID Republika Slovenija. 

t 
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Storitve SID 

Zavarovanje in 
financiranje 
poslov v tujini 
in doma 

V primerjavi z izvozno-kreditnimi agencijami (IKA) iz drugih držav se SID uvršča med tiste {one-stop 
agency), ki svojim strankam za njihovo nastopanje na trgih v tujini in doma ponuja širok in kompleten 
nabor različnih finančnih storitev in produktov 

• zavarovanja, 
• financiranja in 
• izdajanja garancij, 

kar dopolnjuje še z nekaterimi spremljajočimi storitvami, kot so na primer informacije o bonitetah 
podjetij in bank, rizičnosti tujih trgov, pravno in poslovno svetovanje, pomoč pri izterjavah dolgov in 
podobno. 

Kompletna 
ponudba 
storitev SID je edina finančna institucija v Sloveniji, ki zavaruje kredite tako pred komercialnimi kot tudi pred 

nekomercialnimi, vključno s tečajnimi, riziki, hkrati pa zavaruje tudi investicije slovenskih podjetij v 
tujini pred političnimi riziki. S tem z zavarovalne strani v polni meri spremlja posle prodaje svojih 
strank, hkrati pa konkretnemu poslu poleg zavarovanja izvoznih kreditov dodaja še možnost 
posrednega ali neposrednega financiranja teh poslov v domači ali tuji valuti, vključno z odkupi 
terjatev, ter izdajanjem garancij. Pri tem SID svojim strankam ne pomaga samo pri nastopanju na 
tujih trgih, pač pa jim pred kratkoročnimi komercialnimi riziki zavaruje tudi domače terjatve; z 
vseobsegajočim zavarovalnim kritjem (comprehensive covei) jim torej lahko pokrije njihovo celotno 
prodajo [whole turnovei), kar velja enako tudi za garancije, ki jih SID izdaja tujim koristnikom in tudi 
za poslovanje podjetij na domačem trgu. 

Pospeševanje 
prodaje podjetij 
in upravljanje 
z riziki 

S svojo svetovalno vlogo in preventivno funkcijo zavarovanja družba pomaga slovenskim podjetjem 
pri nastopanju na njihovih prodajnih trgih, jim ob nastopu zavarovalnega primera povrne nastalo 
škodo ter jih tako zavaruje pred riziki neplačila ali nepravočasnega plačila domačih in tujih kupcev, 
dolžnikov ali garantov, ne glede na to ali je do neplačila ali zamude plačila prišlo zaradi komercialnih 
ali nekomercialnih rizikov. Pomaga pa jim tudi pri izterjavah, z bonitetnimi in drugimi poslovnimi 
informacijami ter pravnim in poslovnim svetovanjem. 

Zavarovanje izvoznih in domačih kreditov ter investicij s prenosom zavarovalnih pravic na poslovne 
banke (asignacija) podjetjem hkrati olajšuje tudi najemanje bančnih in drugih kreditov, potrebnih za 
njihovo poslovanje. 

S svojimi storitvami torej SID podjetjem 

• omogoča in olajšuje zunanje financiranje njihovega poslovanja, kar jim 
• ustvarja možnosti za uspešno nastopanje na trgu s konkurenčno ponudbo prodaje na kredit 
oziroma odloženo plačilo, in s tem 
• povečuje njihovo prodajo, 
pri čemer jim SID s kvalitetnimi zavarovalniškimi produkti 
• prevzema rizike neplačil njihovih kupcev zaradi nesolventnosti ali političnih rizikov v njihovem 
okolju, jim s tem 
• izboljšuje njihovo upravljanje z riziki in jim 
• omogoča ter zagotavlja potrebno gospodarsko varnost pri njihovem poslovanju na zahtevnih trgih v 
tujini in doma. 
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Nagovor uprave 

V letnem poročilu o poslovanju Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana v letu 2001, uprava z 
zadovoljstvom poroča nadzornemu svetu, delničarjem, poslovnim partnerjem in drugi zainteresirani 
javnosti, da je družba tudi v desetem letu svojega obstoja 

• uspešno poslovala, 
• izpolnila zadane cilje, in 
• dodatno utrdila temelje za nadaljnji razvoj družbe, njenih storitev in sistema zavarovanja 

in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov v Republiki Sloveniji, kot je to predvideno v sprejeti 
strategiji razvoja družbe. 

Preteklo leto je bilo podobno kot vsa dosedanja za SID izredno dinamično, predvsem glede 
nadaljnjega povečevanja obsega poslovanja in kakovosti naših zavarovalnih in drugih finančnih 
storitev. 

Slovenska izvozna družba je tako v letu 2001 zavarovala že 13 odstotkov celotnega slovenskega 
izvoza in s storitvami financiranja podprla 4,5 odstotkov tega izvoza. To jo po stopnji penetracije na 
slovenskem sedaj že razvitem trgu kreditnih zavarovanj tudi v svetovnem merilu uvršča med bolj 
aktivne izvozno-kreditne agencije, v Sloveniji pa postaja vse pomembnejši poslovni partner in opora 
slovenskim podjetjem in poslovnim bankam pri njihovem nastopanju na tujih trgih in doma. 

Zavarovanje terjatev do kupcev v mednarodni in domači trgovini, srednjeročnih izvoznih kreditov in 
investicij v tujini pred komercialnimi ter političnimi riziki v slovenskem prostoru vse bolj postaja močna 
potreba in tudi standard pri učinkovitem upravljanju z riziki. V Slovenski izvozni družbi si prizadevamo, 
da bi zadovoljili tako naše partnerje, ki že dobro poznajo pomen teh storitev, kot tudi tiste, ki se z njimi 
šele seznanjajo in ki jim gospodarska varnost ter učinkovito upravljanje z riziki poslovanja še ni med 
prioritetnimi faktorji, ki določajo glavne motive poslovanja. Z zadovoljstvom ugotavljamo, da podjetja v 
teh storitvah pogosto najdejo ne samo racionalno obliko zaščite pred riziki, ampak tudi kvalitetne 
instrumente, ki jim na domačem in tujih trgih zagotavljajo konkurenčnost njihove ponudbe in jim 
povečujejo prodajo. 

Financiranje izvoznih poslov in izdajanje garancij, kot druga pomembna dejavnost SID, z ugodnimi 
viri sredstev za financiranje poslov slovenskih podjetij dopolnjuje ponudbo zavarovanja SIO. 
Slovenska izvozna družba, ki se je že močno uveljavila na področju refinanciranja bančnih posojil v 
domači valuti, postaja vse aktivnejša pri zagotavljanju dolgoročnih virov za financiranje slovenskega 
izvoza in investicij v tujini tudi v tujih valutah. 

Slovenska izvozna družba je tudi v letu 2001 realizirala načrtovani dobiček; ob tem pa tudi na 
področju »izvajanja zavarovalnih poslov za račun države« državi »prigospodarila« pozitiven rezultat, 
kar ji omogoča, da bo slovenskim izvoznikom tudi v prihodnje lahko zagotavljala potrebne 
zavarovalne kapacitete. 

Dosedanji rezultati nam skupaj z razvitimi zavarovalniškimi in bančnimi produkti omogočajo realizacijo 
začrtanih strateških ciljev. Naša prizadevanja in seveda konkretne poslovne aktivnosti bodo 
usmerjene v dopolnjevanje in povezovanje ponudbe storitev, ki bodo poleg čistega zavarovanja in 
financiranja poslov mednarodne menjave, vsebovale tudi ponudbo kvalitetnih spremljajočih storitev - 
na primer bonitetne informacije, pomoč pri izterjavi dolgov in druge pravne storitve vse to pa bo 
podprto z vzpostavljenim elektronskim poslovanjem z našimi poslovnimi partnerji (SID-NET). 

Naslednja leta bodo verjetno leta povečane rizičnosti poslovanja, ko bo zaradi recesije na naših 
pomembnejših trgih vse več tudi stečajev in neplačil s strani kupcev blaga in storitev naših podjetij. 
Potreba po večji gospodarski varnosti bo postala še bolj očitna, podjetja in njihovi lastniki pa bodo 
prisiljeni upravljati s svojimi riziki in se pri tem posluževati inštrumentov, ki se jih poslužujejo tudi 
podjetja v drugih razvitih državah. V Slovenski izvozni družbi vidimo v tem velik izziv, da pri tem 
slovenskim podjetjem stojimo ob strani in da izkoristimo te priložnosti za realizacijo naših načrtov. 

Marjan Kramar 
Predsednik uprave 
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Poudarki 

o poslovanju 

SID v letu 2001 

• Osnovni kapital SID je konec leta 2001 znašal 9.323.540.000 SIT oziroma 42,1 milijona EUR* 
(razdeljen je na 932.354 delnic po nominalni vrednosti 10.000 SIT za delnico); 

• kapital družbe pa je konec leta znašal 17.999.640.591 SIT (81,3 milijona EUR); 
• revidirana knjigovodska vrednost delnice SID, d.d.. Ljubljana na dan 31.12.2001 je znašala 

19.305,59 SIT. 

SID, d.d. je leto 2001 zaključila z dobičkom, pred obdavčitvijo v višini 211.318.526 SIT oziroma 
954.424 EUR. 

Čisti dobiček je bil za lansko leto ugotovljen v višini 162.870.309 SIT oziroma 735.607 EUR, bilančni 
dobiček družbe pa je za poslovno leto 2001 znašal 81.435.154 SIT oziroma 367.803 EUR. Uprava je 
ob soglasju nadzornega sveta razporedila 50 odstotkov ostanka čistega dobička v druge rezerve iz 
dobička, to je 81.435.154 SIT. 

Družba je tako kljub temu, da je veliko vlagala v svoj razvoi, kadre, znanje in informacijski sistem, vsa 
leta svojega poslovanja poslovala z dobičkom. Poleg načela rentabilnosti, ki se je izrazilo v 
načrtovanem pozitivnem finančnem rezultatu poslovanja, je SID pri svojem poslovanju upoštevala 
tudi načela varnosti in likvidnosti, kar zagotavlja družbi dobro boniteto. 

• Ob velikem povečevanju obsega poslovanja in s tem tudi izpostavljenosti o skrbi za varnost 
poslovanja družbe priča tudi raven oblikovanih dolgoročnih rezervacij, ki so po stanju na dan 
31.12.2001 znašale 4.573.396.495 SIT (20.655.828 EUR). 

• Ob tem je bil lani tudi rezultat zavarovanja za državni račun zopet pozitiven, saj so 
premije za to zavarovanje (2,77 milijona EUR) presegale plačane škode (160.571 EUR) za 
2,61 milijonov EUR 

tako, da so se varnostne rezerve za to zavarovanje lani povečale in 31.12.2001 znašale 67,97 
milijonov EUR (dodatno k temu so posebne varnostne rezerve za zavarovanje pred tečajnimi riziki 
znašale 4,48 milijona EUR). 

Tabela 1: 
Osnovni podatki o SID 
(1997 - 2001) 
v EUR 

1997 1998 1999 2000 2001 
število delničarjev 92 87 84 83 81 
Osnovni kapital 49.125.000 49.350.000 47.251.000 44.082.000 42.110.000 
Kapital 67.562.000 73.677.000 76.442.000 78.807.000 81.296.000 
Dobiček 581.000 736.000 633.000 919.000 954.000 
Dobiček 1 osnovni 
kapital 1.2 1.5 1,3 2,1 2,3 

Število zaposlenih 39 42 47 50 56 

* Op.: Kjer ni posebej drugače navedeno se za prikazovanje podatkov o poslovanju SID v EUR uporablja 
protivrednost SIT. izračunana za poslovne podatke o stanju konec vsakega koledarskega leta po srMnjih 
(končnih mesečnih) tečajih Banke Slovenije na zadnji dan v posameznem koledarskem letu (konverzija ECU v 
EUR po tečaju 1:1). tako da so za prikazovanje podatkov v evrih uporabljeni naslednji tečaji EUR: 31.12.1997: 
J86.7334 SIT. 31.12.1998 : 188.9271 SIT; 31.12.1999: 197.3215 SIT; 31.122000 211.5062 SIT: 31.12.2001: 
221.4095 SIT1: za ostale podatke o poslovanju pa so vrednosti izražene v EUR izračunane iz povprečnih 
mesečnih tečajev EUR v posameznem koledarskem letu, ki jih izračunava Banka Slovenije (1997 180.3985 
SIT. 1998 186.2659 SIT; 1999: 193.6253 SIT: 2000: 205.0316 SIT: 2001: 217.1851 SIT) Za podatke o rasli 
poslovanja in primerjave obsega poslovanja po posameznih letih ter za izračune raznih indeksov so. v kolikor m 
v tekstu posebej drugače navedeno, uporabljeni podatki o poslovanju v SIT. 
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Družba je tudi lani močno povečata obseg poslovanja na obeh glavnih področjih svojih dejavnosti - 
zavarovanja in financiranja gospodarskih poslov. 

• Skupna vednost vseh zavarovanih poslov SID se je lani povečala za skoraj 40 odstotkov, ter leta 
2001 znašala 1.624 milijonov EUR {kar je po začasnih uradnih podatkih že 13 odstotkov 
celotnega slovenskega izvoza); 

obseg poslov SID za državni račun se je lani povečal za skoraj 14 odstotkov in znašal 
936,3 milijonov EUR, 
obseg zavarovanj za lasten račun SID, d.d. pa se je lani povečal kar za 42 odstotkov in 
znašal 1.219 milijonov EUR. 

• Povečale (za 18 odstotkov) so se tudi skupne premije za zavarovanje, ki so lani znašale 6,7 
milijonov EUR, povečal pa se je tudi obseg skupnih plačanih škod (za 37 odstotkov), ki so lani 
tako znašale 2,46 milijona EUR; slednje odraža sicer manjše plačane škode iz zavarovanja za 
državni račun glede na leto prej, pri čemer pa so se leta 2001 škode iz zavarovanj pred 
kratkoročnimi komercialnimi (marketabilnimi) riziki za lasten račun SID, d.d. precej povečale (68 
plačanih škod v skupni vrednosti 2,3 milijona EUR), vendar je bil lani tudi rezultat zavarovanja za 
lasten račun družbe pozitiven (plačane škode pa so lani predstavljale že 59 odstotkov premij za 
to zavarovanje). 

Ob tem je družba lani povečala tudi obseg svojega poslovanja na področju financiranja izvoznih 
poslov in investicij v tujini. SID je tako lani financirala 1117 poslov 398 podjetij. 
• pri čemer se je financiranje SID po stanju na dan 31.12.2001 glede na leto prej povečalo za 

skoraj 30 odstotkov in 
• znašalo 50,6 milijard SIT (228,8 milijonov EUR). 

SID je tudi lani nudila slovenskim podjetjem in bankam vire za financiranje mednarodnih 
gospodarskih poslov pod ugodnimi pogoji, ki so jim omogočali konkurenčno nastopanje na 
zahtevnih tujih trgih. 

SID je lani nadaljevala z že leta 1999 začetim izvajanjem programa zadolževanja na mednarodnem 
finančnem trgu. Z najetimi sindiciranimi posojili si SID ob garancijah Republike Slovenije zagotavlja 
ugodne dolgoročne vire sredstev ter slovenskim podjeljem omogoča financiranje mednarodnih 
gospodarskih poslov tudi v tujih valutah. 
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Slika 1: 
Obseg zavarovanih 
poslov ter 
financiranje SID 
(stanje 31.12.) 
- v mio EUR 

• Zavarovanje 

- Financiranje 
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Strategija 

razvoja SID 

Vlada Republike Slovenije je že leta 1999 sprejela strategija razvoja sistema zavarovanja in 
financiranja izvoza v Republiki Sloveniji in strateške dokumente ter načrte razvoja SID, ki jih je 
nadzorni svet družbe obravnaval v letih 1997,1998,1999 in 2001. 

Skladnost z 
mednarodnimi 
pravili o izvoznih 
kreditih 

Za razvoj sistema zavarovanja in financiranja izvoza v Republiki Sloveniji so brez dvoma pomembni 
mednarodni dogovori v okviru Svetovne trgovinske organizacije (WTO), dogovori članic Mednarodne 
zveze zavarovateljev kreditov in investicij (Bemska unija) ter tudi pravila o izvoznih kreditih 
Organizacije za gospodarsko sodelovanje in razvoj (zlasti t.i. Konsenz OECD, katerega pravil se drži 
tudi SID, čeprav zaenkrat Slovenija še ni članica te mednarodne organizacije, vključno z zadnjim 
Knaepen paketom in procesom harmonizadje premijskih stopenj OECD), ki jih skupaj z njenimi 
drugimi pravili v svoje predpise (acquis communautaire) prevzema tudi Evropska unija (EU). 

Strategija razvoja SID, med drugim upošteva tudi potrebe in možnosti slovenskega gospodarstva, 
razvitost domačega finančnega sektorja, sedanjo in bodočo notranjepravno regulativo, omenjena 
mednarodna pravila na področju izvoznih kreditov, sodobno prakso in trende v svetu na področju 
zavarovanja in financiranja mednarodnih gospodarskih poslov, ter bodoče članstvo Slovenije v EU, 
do katerega naj bi prišlo predvidoma leta 2004. 

Na podlagi omenjene strategije se SID intenzivno pripravlja na popolno prilagoditev sistema 
zavarovanja in financiranja izvoza pravilom, ki bodo za Slovenijo veljala po njeni vključitvi v EU. V tem 
okviru v SID potekajo strokovne priprave na nekatere potrebne spremembe pri zavarovanju in 
financiranju izvoza, zlasti na področju pogojev za zavarovanje srednjeročnih kreditov, trgovine na 
področju skupnega trga, skupnega zavarovanja z drugimi IKA, izmenjave informacij znotraj EU, 
preobrazbe sedanjega programa izravnave obresti (PIO), in podobno. 

Omenjena strategija razvoja SID vsebuje cilje in naloge, ki jih lahko v grobem strnemo v pet točk: 

" Rast in razvoj 
storitev 

© Kot pogoj za dinamiko in modalitete nadaljnjega razvoja SID je v ospredju strategije njenega 
razvoja postavljena zlasti ustrezna rast obsega poslovanja na trgih doma in v tujini ter kvaliteta in 
razvoj storitev SID, tako na področju njenih osnovnih, kot tudi drugih dejavnosti, vključno z uvedbo 
nekaterih novih. 

Ob nadaljnjem razvoju elektronskega poslovanja bo tako SID 
• razvijala svojo ponudbo v smer storitvenega kreditnega zavarovanja, ki bo ob bok prevzemanju 

rizikov oziroma zavarovanju pred riziki neplačil dodajalo tudi kvalitetne in ažurne kreditne 
informacije, izterjavo dolgov, svetovanje na področju upravljanja z riziki in druge spremljajoče 
poslovne storitve, 

• pri čemer bo SID razvila tudi sintetičen produkt zavarovanja in odstopa - prevzemanja 
trgovinskih terjatev, ki bo strankam na voljo kot hibriden produkt in tudi po modulih, 

• ponudba modernih in tudi sofisticiranih finančnih instrumentov SID pa bo tudi posebej krojena 
potrebam strank in zahtevam poslovnih transakcij. 

Prenos marketabilnih 
zavarovanj v 
specializirano 
kreditno zavarovalnico 

(D Naslednji cilj strategije je preobrazba obstoječega sistema zavarovanja in financiranja izvoza v 
Sloveniji ter postopen umik države s področja zavarovanja marketabilnih rizikov, ki se na splošno 
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lahko zavarujejo na zasebnem (po)zavarovalnem trgu, kar bo narekovalo postopno preobrazbo SID 
in ustanovitev specializirane kreditne zavarovalnice z izbranimi domačimi in tujimi ključnimi oziroma 
strateškimi partnerji. 

SID ima že vrsto let poslovanje za državni račun transparentno ločeno od poslovanja za lasten 
račun, pri čemer za svoje zavarovalniško poslovanje, ki ga izvaja za lasten račun, uporablja 
pravila iz zakona o zavarovalništvu, za njeno drugo finančno poslovanje pa se uporabljajo 
predvsem predpisi, ki veljajo za banke. Nov zakon o zavarovalništvu - ZZavar (Ur. I. RS, št. 
13/00, 91/00 in 21/02) predvideva, da bo nova kreditna zavarovalnica v celoti poslovala po tem 
zakonu. V danem prehodnem obdobju, ki bo trajalo do vstopa Slovenije v EU, pa se bodo za 
zavarovalniško poslovanje SID za njen lasten račun določila zakona o zavarovalništvu 
uporabljala smiselno (335. člen). 

Privatizacija 
in povečanje 
varnostnih rezerv 

G> Nadalje je v sprejeti strategiji načrtovana tudi postopna privatizacija SID, d.d., Ljubljana. Ta bo po 
zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 (Ur. I. RS, št. 103/01) v prvi fazi v 
skladu z odločitvami lastnikov potekala v obliki odprodaje določenega dela delnic, ki jih ima v lasti 
Republika Slovenija, domačim ključnim partnerjem, v prvi vrsti bankam in zavarovalnicam oziroma 
sedanjim delničarjem ter morebitnim institucionalnim investitorjem. 

Na podlagi zadnjih sprememb zakona o SID (Ur.l. RS, št 99/99) bodo s sredstvi kupnin za s 
strani države prodane delnice SID povečane varnostne rezerve (pa podlagi omenjenega 
zakona (12. člen) in pogodbe z Ministrstvom za gospodarstvo te predstavljajo dolgoročno 
obveznost SID, d.d., Ljubljana do države) za kritje škod iz naslova zavarovanja pred 
nemarketabilnimi riziki, ki ga SID izvaja za račun države, s čimer bo SID povečala svoje 
zavarovalne kapacitete in možnosti za dajanje zavarovalnih kritij. 

Nov zakon o 
zavarovanju in 
financiranju mednarodnih 
gospodarskih poslov 

© Ob vsem tem v skladu s sprejeto strategijo potekajo tudi vzporedne priprave na sprejem novega 
sistemskega zakona o zavarovanju in financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP), ki je 
sedaj še v vladni proceduri in ki bo nadomestil sedaj veljavna zakon o SID ter zakon o jamstvih 
države za zadolževanje za potrebe financiranja izvoza. 

Nova agentska 
pogodba 
med SID in državo 

® Na podlagi omenjenega zakona pa bo sklenjen tudi nov dolgoročen dogovor med pristojnim 
ministrstvom in SID o izvajanju storitev zavarovanja v imenu in za račun države ter o upravljanju 
novega programa izravnave obresti (PIO). 
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Mednarodno okolje 

in slovensko 

gospodarstvo 

Trendi v svetovnem gospodarstvu oziroma v večini slovenskih pomembnejših gospodarskih partneric 
v letu 2001 niso bili ugodni. Gospodarska rast v državah OECD se je vseskozi upočasnjevala, uvozno 
povpraševanje zmanjševalo, visoke cene primarnih proizvodov pa so začele občutneje padati šele po 
11. septembru. Rast BDP v svetu se naj bi lani po ocenah IMF upočasnila na vsega 2,6 odstotka (po 
nekaterih novejših ocenah pa celo na 1,2 odstotka), kar je najnižje po letih 1973-74, ko je zastoj 
povzročila rast cen nafte. Svetovna trgovina z blagom in storitvami naj bi se lani povečala za 2,7 
odstotka (v dolarjih se je zmanjšala za 2,3 odstotka), od tega v razvitih državah le za 1,7 odstotka, 
primanjkljaji na tekočih računih pa so se povečali (na 0,6 odstotka svetovnega BDP). Zaradi pešanja 
gospodarske rasti, težav in kriz v nekaterih državah (na primer Turčija, Argentina), povečanja 
negotovosti in iskanja varnejših naložb, so bili tokovi kapitala v države v razvoju (v višini 163 milijard 
USD) prvič po sedemnajstih letih manjši od odtokov (za 1,5 milijarde USD). 

Razlogov za upočasnjevanje gospodarske rasti v svetu je več in se prepletajo, njihove korenine pa 
segajo vsaj v leto 2000, ko so se začeli zmanjševati podjetniški dobički, precenjena vrednost delnic, 
predvsem v družbah informacijskih tehnologij, pa padati. Opazno in za dlje se je povečala cena nafte, 
monetarna politika v ZDA in v Evropski uniji (EU) pa se je zaostrila zaradi pregretega domačega 
povpraševanja in strahu pred inflacijo. Razsežnosti globalizacije so se pokazale v jasnejši luči, saj se 
je recesija iz ZDA širila tudi v druge regije, predvsem v gospodarstva, ki so tesneje povezana z 
ameriškim (v EU, Latinsko Ameriko in na Japonsko, ki pa jo še bolj od ameriške recesije pestijo slaba 
bančna posojila, visok javni dolg, deflacija in drugo). 

Med najpomembnejšimi slovenskimi gospodarskimi partnericami se je BDP v EU po ocenah v letu 
2001 povečal le za 1.5 odstotka (v Nemčiji celo samo za 0,6 odstotka), v ZDA za 1,1 odstotek, v 
državah CEFTA pa za 2,3 odstotka. V državah JV Evrope oziroma Z Balkana, kjer so oboroženi 
spopadi do konca lanskega leta prenehali (ob trajnejšem miru bodo ta gospodarstva v prihodnjih letih 
lahko relativno hitro rasla, marsikje bo pri njihovem razvoju potrebna tuja pomoč, na daljši rok pa 
bodo brez uspešnega prestrukturiranja gospodarstva in ustrezne makroekonomske politike lahko 
imela tudi občutnejše plačilnobilančne probleme) naj bi bila lani rast BDP 3,5 odstotna, v Rusiji, ki se 
je vsaj po statističnih podatkih kot kaže izvila iz krize, pa 5 odstotna. 

Razvite države so na upočasnjeno gospodarsko rast odgovorile dokaj hitro; še posebej je bilo to 
opazno po 11. septembru, ki je zagrozil z eskalacijo oboroženih spopadov, krizo zlasti v letalski, 
zavarovalniški in turistični industriji, visokimi cenami nafte, močnim zmanjšanjem potrošnje in 
nestabilnostjo trgov ter negotovostjo, ki vpliva na porast rizičnih premij ter zmanjševanje posojil in 
investicij. Makroekonomske politike so od druge polovice leta 2001 manj restriktivne, obrestne mere 
so se znižale (v svetu povprečno za 232 bazičnih točk) in so sedaj v tej generaciji rekordno nizko, v 
teku ali napovedane so davčne in druge fiskalne spodbude, skromna rast proizvodnje pa je v obdobju 
januar 2001 - januar 2002 znižala ceno nafte za 34 odstotkov in ostalih primarnih proizvodov za 14 
odstotkov. 

Nekatere posledice 11. septembra 

Dogodki, kot so bili teroristični napadi v New Yoriai in Washingtonu 11. septembra 2001, odgovor na Srednjem 
Vzhodu ter negotovost, povezana z morebitno eskalacijo nasilja, so vsekakor močno vplivali na svetovno 
gospodarstvo, hkrati pa tudi na zavarovalniško industrijo v svetu ter na percepcijo rizikov in močneje izraženo 
potrebo po gospodarski varnosti s strani udeležencev poslovnih transakcij. 

Neposredne škode, ki so jih zaradi teh tragičnih dogodkov utrpele nekatere zavarovalnice in pozavarovalnice (te 
naj bi znašale 40 milijard USD. govori pa se tudi o 50 in celo 75 milijardah USD), so težko primerljive celo s 
katastrofami, kot je bil slabih deset let nazaj na primer hurikan Andrew. Kot posledico lahko opazimo spodjedale 
kapitala pnzadetih zavarovalnic in izdajo novih delnic, zmanjšanj kapacitet zasebnega pozavarovalnega trga m 

Gospodarska 
gibanja v svetu 
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omejitev ponudbe zavarovalnih kritij, ki se kaže v povišanju premijskih stopenj (trg torej ni več mehak, premije pa 
naj bi že prej marsikje dosegle spodnje meje) in s tem povezanim vstopom novih igralcev na trg, zlasti pa tudi v 
omejitvah glede vrst in obsega razpoložljivih zavarovalnih kritij. Povečanje premij namreč dostikrat ne pomaga, 
saj je v velikih rizikih povpraševanje po zavarovanju neelastično na cene. Začenjajo se tudi razprave o vlogi 
držav pri prevzemanju nekaterih rizikov - »zavarovatelj v skrajni sili« (insurerof the last resotl). V preteklosti smo 
bili namreč pri kredtnem zavarovanju in pri zavarovanju pred političnimi riziki marsikje priča rastoči vlogi 
zasebnega (po)zavarovalnega trga, kljub njegovi dkličnosti, in postopnemu umiku držav s področji zavarovanj 
pred t.i. maricetabilnimi riziki. 

Po drugi strani pa taki dogodki žal, podobno pa je na primer tudi ob poslabšani plačilni disciplini, verigi stečajev 
(učinek domin) ali težavah podjetij in kolapsih, kot na primer Enron in nekateri drugi, spreminjajo tudi percepcijo 
in zavedanje rizikov pri zavarovancih ter vplivajo na večjo potrebo po gospodarski varnosti. Taki dogodki so za 
zavarovalnice, ki se ukvarjajo z zavarovanjem takih »eksotičnih« rizikov, v nekem smislu tudi »dobra novica«. 
Koristnost dobrine - z zavarovanjem zagotovljene gospodarske varnosti - namreč za povpraševalce s tem 
nedvomno raste, kar tudi na slovenskem trgu vpliva na rast povpraševanja po zavarovanju kreditov in investicij. 
Vendar je ta na drugi strani odvisna tudi od razpoložljivega dohodka povpraševalcev, pri čemer je zavarovanje 
superiorna dobrina (povpraševanje po njej raste z velikostjo razpoložljivega dohodka), tako da morebitna recesija 
in pritisk na stroške podjetij nista v prid povečanemu povpraševanju po zavarovalnih kriljih. 

Ti vplivi in njihov neto učinek bodo seveda imeli pomemben vpliv na nadaljnji razvoj trga kreditnih zavarovanj v 
Sloveniji; še bolj od tega pa posttranzicijska faza in konsolidacija lastništva v slovenskih podjetjih, ko bo z 
odgovorno upravljalsko in jasno ter ustrezno lastniško strukturo v slovenskih podjetjih tudi upravljanje z riziki 
dobilo pomen, ki ga ima tudi v drugih razvitih gospodarstvih. 

Gospodarska rasi v ZDA je začela oživljati pred koncem leta 2001, v Evropi pa bo po napovedih to 
konec prve četrtine letošnjega leta; v nasprotju z ZDA tu podjetniški dobički namreč še ne rastejo, 
nezaposlenost se ne povečuje, plače pa so še vedno v vzponu, kar vodi k manjšim investicijam ter 
nižji produktivnosti in zmanjšani konkurenčnosti. Uvozno povpraševanje v slovenskih 
najpomembnejših partnericah se naj bi po ocenah v letu 2002 povečalo za 2,9 odstotka, pri čemer bo 
pomembno predvsem napovedano oživljanje proizvodnje in uvoza v Nemčiji ter ohranjanje sedanje 
ravni uvoza v Avstriji in Rusiji. Po mnenju večine analitikov pa bo svetovno gospodarstvo prešlo v 
fazo hitrejše rasti šele v letu 2003. 

Slovensko 
gospodarstvo 
v letu 2001 

Nadaljevanje 
gospodarske 
rasti 

Rast slovenskega gospodarstva, ki je relativno razvito (slovenski BDP / prebivalca je nekje na ravni 
manj razvitih držav članic EU in dosega 71 odstotkov povprečnega v EU), je bila kljub nekaterim 
neugodnim okoliščinam v svetovnem gospodarstvu v letu 2001, spet solidna (po ocenah okoli 3,7 
odstotna; rast industrijske proizvodnje pa je bila 2,9 odstotna) in je med najvišjimi v Evropi. Zaradi 
majhnosti in odprtosti gospodarstva pa jo v največji meri poganja tuje povpraševanje oziroma izvoz. 
Zaradi ohlajanja tujega povpraševanja se je stopnja rasti izvoza lani sicer zmanjšala, kljub temu pa se 
je realna rast izvoza v letu 2001 ohranila na visoki ravni (po preliminarni uradni oceni 7,2 odstotka). 
To je bilo posledica značilnega približno polletnega zamika med upočasnitvijo rasti izvoznih trgov in 
dejanskim zmanjšanjem tujih naročil, na drugi strani pa povečevanja izvoza na trge JV Evrope in 
Rusije. 

Izvoz - rast in 
prodor na nove trge 

Slovenska zunanja trgovina je tako po panogah kot po proizvodni in geografski strukturi precej 
diverzificirana. Med izvoznimi trgi so daleč najpomembnejši trgi držav EU, kamor je bilo (ob 
lanskoletni 3,2 odstotni rasti izvoza v te države) po predhodnih podatkih v letu 2001 namenjenih več 
kol 62 odstotkov slovenskega blagovnega izvoza (v tem okviru so najpomembnejše 
zunanjetrgovinske partnerice Nemčija, Italija, Avstrija in Francija), Poleg nekaterih drugih držav 
OECD so za Slovenijo pomembni zlasti tudi trgi Hrvaške (8,6 odstotkov) in ostalih držav na ozemlju 
nekdanje Jugoslavije, Rusije in CEFTA Relativni pomen slednjih držav za slovensko gospodarstvo se 
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je v letu 2001 okrepil, kar se kaže v povečanju njihovega deleža v slovenskem blagovnem izvozu. 
Takšna regionalna preusmeritev slovenskega izvoza je bila ob umirjanju konjukture na trgih EU 
spodbujena z ugodnimi gospodarskimi gibanji v državah S Evrope ter Rusiji in s stabilizacijo političnih 
in gospodarskih razmer v JV Evropi, kar je bilo spodbudno tudi za slovenske neposredne investicije v 
teh državah. Te postajajo namreč vse bolj pomemben dejavnik pri nadaljnji internacionalizaciji 
slovenskega gospodarstva in pri vračanju slovenskih podjetij na trge JV Evrope. Leta 2001 je ob 
precejšnjem povečanju lujih vhodnih investicij Slovenija zabeležila tudi rekordnih 176 milijonov USD 
izhodnih investicij, tako da so se celotne izhodne investicije ob koncu leta 2001 že približale 800 
milijonom USD. 

Slika 2: 
Geografska usmerjenost 
slovenskega blagovnega 
izvoza (2001) 

Druge države OEC 
1% 

Bivša Jugoslavij 
4% 

BiH 

Ostale držav EFTA 
Rusija 

EU ostale 
9% Francija 

7% 

Avstrija 
7% 

CEFTA 
8% 

Gospodarska gibanja je v Sloveniji v letu 2001 poleg dejavnikov mednarodnega okolja zaznamovala 
skromna domača potrošnja, še zlasti, prvič po letu 1992, pa smo lani lahko opazili tudi usihanje 
investicijske aktivnosti, ki so odigrale pomembno vlogo med dejavniki gospodarske rasti v drugi 
polovici devetdesetih let Delež investicij v osnovna sredstva v BDP se je od leta 1995 tako povečal z 
21,4 na 27,4 odstotka leta 1999, naslednje leto se je investicijska aktivnost močno umirila, neugodni 
trendi pa so se v letu 2001 nadaljevali (na podlagi razpoložljivih podatkov je obseg investicijske 
aktivnosti v letu 2001 realno celo nekoliko upadel). Glede na krepitev uvoza investicijske opreme proti 
koncu leta 2001, zmerni optimizem slovenskih podjetnikov glede ponovnega hitrejšega oživljan|a 
gospodarske aktivnosti v drugi polovici leta in v državnem proračunu za leto 2002 predvidena 
sredstva, namenjena za investicije, je v letu 2002 pričakovati zaustavitev neugodnih gibanj in 
ponovno rast investicij. 

Rast zaposlenosti po letu 1999 se je tudi lani nadaljevala (bila je 1,7 odstotna). Število registriranih 
brezposelnih je v povprečju leta padlo na 11,6 odstotka aktivnega prebivalstva, še naprej pa upada 
tudi število anketnih brezposelnih (po metodologiji HO se ie ta v drugem in tretjem četrtletju znižala 
celo pod 6 odstotkov) 
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Tabela 2: 
Slovensko gospodarstvo- 
izbrani gospodarski 
indikatorji ter ocene 
in napovedi (1999 - 2002) 

 1999 2000 2001* 2002 • 
BDP 
 - (v M USD) 20.071 18.122 18.840 20.412 
 - percapita (v USD) 10.109 9.105 9.458 10.257 
 - (realne) stopnje rasti (v %) 52 4J5 3J 3.6 

Izvoz 
 - realne stopnje rasti (v %) 17 12J TJ. 4,8 
 .blaga 8.623 8.808 9.342 10.015 
 . storitev 1.899 1.886 1.946 1.936 
Tekoči račun 
 - saldo (v M USD) -782,6 -611,5 -66,9 -253 
 -saldo (v % od BDP) -3.9 -3.4 -_0A -1.2 

Stopnje brezposelnosti (ILO; v %) 716 A0 M 6,1 
Inflacija (CPI; letno povprečje; v %) 6J 8J M 6,4 
Javnofinančni primanjkljaj (v % od BDP) 0J5 M M 1,0 

Viri: Statistični urad RS. Banka Slovenije, UMAR 
* ocene/preliminami podatki/napovedi 

Ugodna plačilna 
bilanca 

Zunanje neravnotežje se je v letu 2001 zaradi izboljšanja pogojev menjave (lerms of (rade) in 
ohranjanja dinamične rasli izvoza ter skromnejše domače potrošnje precej zmanjšalo. Po 
preliminarnih podatkih za leto 2001 se je blagovni primanjkljaj glede na leto prej zmanjšal na 622 
milijonov USD, primanjkljaj tekočega računa plačilne bilance pa se je tudi zaradi večjega presežka v 
storitveni menjavi s tujino zmanjšal s 612 milijonov USD teta 2000 na komaj 67 milijonov USD leta 
2001. 

V letu 2001 se je bistveno izboljšala tudi struktura in pritoki na kapitalskem in finančnem računu, 
zadolževanje je naraščalo manj dinamično kot leto prej (zadolževanje podjetij in bank v tujini je bilo 
celo manjše), precej pa so se povečale neposredne tuje investicije, ki so dosegle rekordnih 442 
milijonov USD (zlasti v bančni sektor, telekomunikacije in prehrambeno industrijo). Izraziteje so se 
povečevali tudi odtoki kapitala v tujino (izplačila državnih evroobveznic iz leta 1996, večji obseg neto 
komercialnih kreditov tujini, večje neposredne in portfo/io investicije, povezane z liberalizacijo 
kapitalskih tokov). Glede na skoraj izravnan saldo na tekočem računu so relativno veliki neto pritoki 
kapitala omogočili povečanje skupnih deviznih rezerv, ki so konec decembra 2001 znašale že več kot 
5.7 milijarde USD, kar je za 1,4 milijarde USD več kot konec leta 2000 in kar zadošča za pokrivanje 
šestmesečnega uvoza. Izboljšal se je tudi koeficient pokritja zunanjega dolga (konec leta 2001 je 
skupni državni zunanji dolg znašal 6,7 milijard USD) z deviznimi rezervami (iz 0,704 konec leta 2000 
na 0,854). 

Monetarna politika 
Ugodna gibanja v tekočem računu plačilne bilance ter pritoki deviz, povezani s prodajami kapitalskih 
deležev v domačih podjetjih in menjavo valut dvanajstih evropskih držav v evre. so vplivali na gibanja 
deviznih tečajev v letu 2001. Banka Slovenije se je v sistemu uravnavanih drsečih tečajev z raznimi 
instrumenti ukvarjala s sterilizacijo teh deviz, pri čemer bi ob presežni ponudbi deviz seveda večji 
realni apeciacijski trendi domače valute lahko ogrozili konkurenčnost izvoznikov na tujih trgih. Pritok 
deviz pa je vplival tudi na naraščanje denarnih agregatov. Rast denarnega agregata M3, kot bližnjega 
cilja monetarne politike, je že zgodaj dosegla zgornjo mejo cilja za leto 2001 (rast med 11 in 17 
odstotki), nato pa jo je tudi presegla, v zadnjem četrtletju že za 6,9 odstotne točke. 

Povprečna letna inflacija se je tudi v letu 2001 ohranjala na ravni med 8 in 9 odstotki. Zunanji 
deiavniki (naraščajoče cene naftnih derivatov in surovin ria svetovnem trgu. krepitev USD) so še 
nekoliko izraziteje vplivali na rast cen v prvi polovici leta 2001, sicer pa so za inflacijo tekom leta 
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postajali vse pomembnejši notranji dejavniki, ki so vplivali na rast cen hrane in komunalnih storitev ter 
tudi cen goriv za prevoz in ogrevanje, kol posledice poviševanja trošarin. Kot rezultat še vedno visoke 
inflacije in indeksacije denarnih obveznosti v domači valuti so kljub zniževanju tudi obrestne mere na 
slovenskem trgu še vedno visoke (realne obrestne mere za kratkoročne in srednjeročne kredite so na 
primer decembra 2001 znašale okrog 6 oziroma 7,9 odstotkov, nominalne pa 13,7 oziroma 15.8 
odstotkov). 

Fiskalna politika 
Na gibanja javnofinančnih prihodkov v letu 2001 je vplivalo skromno domače trošenje, večji izvoz in 
nizek uvoz, zato so bili prihodki od DDV nižji od načrtovanih, višji od načrtovanih pa so bili prihodki od 
trošarin. Na drugi strani so bili javnofinančni prihodki, ki so odvisni od (lani rastočih) plač, večji. Na 
strani javnofinančnih odhodkov je bila dosežena realizacija po oceni nižja od predvidene ob pripravi 
proračuna, višji od predvidenih so bili zlasti odhodki za pokojninsko in zdravstveno zavarovanje. Po 
oceni je javnofinančni primanjkljaj v letu 2001 tako znašal okrog 1,4 odstotka BDP, kar je enako kot 
leta 2000. Ob majhnem javnem dolgu (državni dolg je konec leta 2001 po ocenah znašal 25,9 
odstotkov BDP) to pomeni, da Slovenija izpolnjuje oba fiskalna konvergenčna kriterija za vstop v 
Evropsko monetarno unijo, kar bi bilo lahko po znižanju inflacije in obrestnih mer ter fiksiranju tečaja 
SIT in vstopu v ERM-2 možno predvidoma v dveh letih po včlanjenju Slovenije v EU. v 

Slovenski bančni in 
zavarovalniški 
sektor 

Slovenski finančni sektor je kljub uspešni sanaciji bank, liberalizaciji finančnih storitev in prostemu 
pretoku kapitala ter povečani konkurenčnosti, ko je na trgu vse več tudi modemih finančnih 
produktov, regulativa, standardi varnega poslovanja in nadzor pa so praktično že popolnoma 
prilagojeni zahtevam acquis communautaire EU, po zahodnih standardih še vedno potreben 
hitrejšega razvoja (koncentracija in globina), da bo sposoben nudili kvalitetne finančne storitve in 
uspešno konkurirati na skupnem evropskem trgu. 

Bančni sektor, kjer je v Sloveniji konec leta 2001 delovalo 20 komercialnih bank in ena (tuja) 
podružnica, je lani po nerevidiranih -podatkih beležil 5,4 odstotno zmanjšanje čistih obrestnih 
prihodkov, povečanje stroškov za 10,4 odstotke, neto rezervacij za 21,2 odstotke, več kol prepolovil 
pa se je ludi dobiček pred obdavčitvijo. Tuja konkurenca je na trgu že danes vse močnejša, bančni 
sektor se bo še naprej konsolidiral, s programom privatizacije dveh največjih danes še državnih bank, 
ki je bil sprejet maja 2001, pa vlada zasleduje cilje večje učinkovitosti domačih bank in tudi njihovega 
prodora na tuje trge. 

Podobno je stanje tudi na slovenskem hitro rastočem in relativno razvitem ler precej koncentriranem 
zavarovalniškem trgu. Stopnja penetracije (leta 2000 ■ 4,8 odstotkov) je že na ravni nekaterih držav 
EU, premije pa rastejo precej hitreje kot BDP (leta 2001 za 19,5 odstotkov), ob čemer je bila hitra rast 
opazna zlasti na področju življenjskih zavarovanj (33 odstotna). Ob sprejetju novih, s pravili EU 
skladnih, zavarovalniških predpisov pa že dolgo zamuja privatizacija nekaterih zavarovalnic, zlasti 
vodilne slovenske splošne zavarovalnice (ki ima približno 40 odstotni tržni delež), kar lahko ogrozi 
rast in razvoj slovenskega zavarovalništva ter negativno vpliva tudi na druge finančne sektorje. 

Trg kreditnih 
zavarovanj 

Ob hitri rasti življenjskih zavarovanj je bila v preteklih letih opazna tudi hitra in kontinuirana rast 
kreditnih zavarovanj, predvsem zavarovanja kratkoročnih trgovinskih terjatev. Danes lahko rečemo, 
da se je prej kot v desetih letih obstoja SID ta trg v Sloveniji že uspel lepo razvili, čeprav celotno 
kreditno zavarovanje predstavlja v vseh obračunanih bruto premijah le 2,4 odstotka, in da je kreditno 
zavarovanje danes med veliko slovenskimi podjetji in bankami že spoznano in cenjeno ter sprejeto 
kot izredno učinkovit instrument zaščite pred riziki neplačil, ki podjetjem omogoča konkurenčno 
ponudbo in rast prodaje na odloženo plačilo, pri čemer jim zagotavlja vso potrebno gospodarsko 
varnost. To storitev na slovenskem trgu ponujajo tri domače zavarovalnice, pri čemer je SID vodilna 
in edina specializirana za to vrsto zavarovanj; drugi dve sta splošni zavarovalnici, katerima je kreditno 
zavarovanje (izvzeti pa so tu potrošniški krediti) bolj dopolnitev njune druge ponudbe in kot tako 
marginalen del njunega celotnega portfelja. 
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Vseeno pa je na slovenskem trgu zavarovanja trgovinskih terjatev precej močna konkurenca, 
obstajajo namreč nekateri bolj ali manj inferiomi substituti, ponudba neposredno iz tujine (kjer ob 
veliki koncentraciji tudi v svetu danes poteka izredno hiter razvoj) pa je tudi prisotna, čeprav je 
omejena predvsem na večja podjetja, prisotna tudi na tujih trgih. 
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Zavarovanje 

SID je s svojimi storitvami zavarovanja in proaktivnim marketing pristopom v devetih letih svojega 
obstoja uspela razviti domafi trg in povpraševanje podjetij po kreditnih zavarovanjih. 

Slovenska podjetja se storitev SID poslužujejo čedalje pogosteje in v čedalje večjem obsegu. Večina 
večjih slovenskih izvoznikov med ukrepi za upravljanje z riziki (risk management) daje prav 
kreditnemu zavarovanju. To je rezultat intenzivnih strukturnih sprememb v slovenskem gospodarstvu, 
ki uspešno prehaja iz tranzicije, kjer bo upravljanje z riziki v prihodnosti nedvomno še bolj pridobivalo 
na pomenu, ko bodo podjetja in njihovi upravljala skrbeli ne toliko samo za proizvodnjo in prodajo, 
pač pa tudi za ustrezno zaščito pred riziki, ki jih doma in v tujini predstavlja vse bolj pogosta zahteva 
trga, da se prodaja na kredit oziroma na odloženo plačilo in to pod konkurenčnimi pogoji in tudi na 
odprto, brez dodatnih in dragih zahtevanih varščin za pravilno izpolnitev obveznosti dolžnikov. 

Relativna razvitost gospodarstva in razmeroma ugodna gibanja v slovenskem gospodarstvu so med 
drugim pripomogli k temu, da je SID na področju zavarovanja nadaljevala s trendom rasti iz preteklih 
let, pri čemer je rast obsega zavarovanih poslov SID še vedno bistveno večja od stopnje gospodarske 
rasti v Sloveniji v zadnjih petih letih oziroma tudi od stopnje rasti izvoza. 

• Skupna vrednost zavarovanih poslov SID se je lani spet precej povečala (za skoraj 40 
odstotkov), saj je 

• v letu 2001 skupen obseg zavarovanih postov SID znašal že 1.624 milijonov EUR; 
• tako da vrednost s strani SID zavarovanih poslov sedaj že predstavlja 13 odstotkov celotnega 

slovenskega izvoza blaga in storitev (po začasnih uradnih podatkih), kar je že precej dober 
rezultat tudi v primerjavi z drugimi IKA v svetu. 

Pri lem je delež s strani SID zavarovanega izvoza v skupnem slovenskem izvozu na posamezne tuje 
trge tudi bistveno pomembnejši. Precejšen delež slovenskega izvoza blaga in storitev, zlasti na bolj 
rizične trge, brez zavarovanja SID gotovo ne bi bil realiziran oziroma izvozniki za prodajo svojih 
izdelkov ne bi mogli zagotoviti konkurenčnih pogojev kreditiranja. SID ima torej zelo pomembno vlogo 
pri odpiranju nekaterih trgov za slovensko gospodarstvo in s tem med drugim prispeva k ugodnejšim 
plačilnobiiančnim učinkom in tudi k večji zaposlenosti v državi. 

"Tabela 3: 
Zavarovanje: obseg 
zavarovanih poslov, 
premije, škode • 
vrednosti (1997 - 2001) 
v mio EUR  
 1997 199» 1999 2000 2001 

Zavarovani potil - obieg poslov 343,2 493,4 738,5 1.191.6 1.624 
kratkoročni 321.4 423,9 719,4 1.154,3 1.561,3 
srednjeročni 21J 69,5 19,1 37,3 62,7 
Premije y 2.7 3.7 . 5.6 6,7 
kratkoročni posli  yy 28 4,8 5,3 
srednjeročni posli 0^2 W 0$ 0J 1,3 

"škode 0,3 0,6 2,5 1.8 2.46 
kratkoročni posli 0,3 0A 1X5 M 2,46 
srednjeročni posli - (U 2$ (M 0_ 
Regr««!  - ; - (M 0,2 
kratkoročni posli . - . 0J 0,2 
srednjeročni posli - ; • 0l3  

Velika večina zavarovanih poslov je bila tudi lani kratkoročnih. Vrednost zavarovanih srednjeročnih in 
dolgoročnih poslov pa se je po precejšnjem padcu leta 1999 v letu 2000 zopet začela povečevati in je 
lani znašala brez izdanih obljub za zavarovanje 62,7 milijonov EUR. Glede na to, da so 
najpomembnejše slovenske zunanjetrgovinske partnerice države članice EU in druge razvite države, 
članice OECD, je bila tudi večina zavarovanega izvoza v te države. V skladu s povečanjem izvoza v 
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države JV Evrope, CEFTA in Rusijo, pa se je lani precej povečeval tudi obseg zavarovanih poslov s 
temi državami. 

• Rast obsega poslov na področju zavarovanja se je odražala tudi na skupnih premijskih 
pnhodkih, ki so se glede na leto prej povečali za skoraj 18 odstotkov in so lani že znašali 6,7 
milijonov EUR. 

(Ta rast bistveno presega siceršnjo rast plačanih zavarovalnih premij celotnega kreditnega 
zavarovanja v Sloveniji (1,4 odstotna). Delež SID v premijah vsega kreditnega zavarovanja v državi 
se je lani zopet povečal, vendar se SID danes ukvarja samo z zavarovanjem izvoznih kreditov in 
terjatev iz prodaje podjetij na domačem trgu, kjer ima med vsemi zavarovalnicami daleč največji tržni 
delež, ne pa na primer s potrošniškimi in drugimi krediti.) 

• Glede na predlani se je v letu 2001 za kar 37 odstotkov povečal skupen obseg vseh plačanih 
škod, ki so lani znašale 2,46 milijona EUR (rezultat premije/škode - 37,3 odstotke). 

Ta skupen zavarovalno-tehnični rezultat je posledica precej manjših plačanih škod pri zavarovanju za 
državni račun, medtem ko so se lani skoraj dvakrat povečale plačane škode pri zavarovanju 
kratkoročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi (marketabilnimi) riziki, jih SID, d.d. zavaruje za 
lasten račun. 

Slika 3: 
Zavarovanje • obseg 
zavarovanih poslov 
1997 • 2001 
(v mio EUR) 

■ kratkoročni □ srednjeročni 



Zavarovanje pred 
kratkoročnimi 
komercialnimi riziki 
(zavarovanje terjatev). 

To zavarovanje, ki ga danes izvaja še Oddelek zavarovanja terjatev, bo kasneje (najkasneje ob 
članstvu Republike Slovenije v EU) predstavljalo glavno dejavnost hčerinske družbe SID - 
specializirane kreditne zavarovalnice. Danes v tem oddelku dela 14 zaposlenih. , 

Zavarovanje kratkoročnih kreditov zasebnopravnim kupcem v razvitejših državah (praviloma gre tu za 
kredite dobaviteljev z ročnostjo do 180 dni, izjemoma do enega leta) pred komercialnimi 
(marketabilnimi) riziki je osnovni del ponudbe storitev SID slovenskim podjetjem, ki prodajajo v tujini 
ali doma na odloženo plačilo in praviloma na odprt račun ter imajo tako pri SID z obnovljivimi 
(revolving) pogodbami praviloma zavarovane vse svoje terjatve [whole turnovei) do kucev na tujih 
trgih in/ali doma, pri čemer je SID na tem področju vodilna slovenska zavarovalnica. 

Rast obsega 
zavarovanih terjatev 

Tudi na področju zavarovanja kratkoročnih kreditov pred komercialnimi riziki je družba v lanskem letu 
precej povečala obseg poslovanja in pridobivala nove stranke (skupno število teh zavarovalnih 
pogodb se je lani povečalo za skoraj 30 odstotkov), tako pri zavarovanju izvoznih kreditov, kot tudi 
domačih terjatev. 

Vrednost poslov zavarovanja pred kratkoročnimi komercialnimi (marketabilnimi) riziki, ki jih SID 
zavaruje za lasten račun in jih tudi pozavaruje na zasebnem trgu pri prvovrstnih pozavarovateljih, se 
je tudi leta 2001 precej povečala (glede na leto prej za 42 odstotkov) in je lani prvič presegla milijardo 
EUR ter 
• znašala 264,6 milijarde SIT (1.219 milijonov EUR). 

Pri tem se je obseg tega poslovanja družbe tudi lani še posebej močno povečal na področju 
zavarovanja domačih kreditov (za več kot trikrat). 

Slika 4: 
Kratkoročni komercialni 
(marketabilni) riziki 
- obseg zavarovanih poslov 
1997 • 2001 (v mio EUR) 
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Slovenska zunanja trgovina je zeta diverzilicirana, tako po proizvodih in sektorjih gospodarstva, kot 
tudi po njihovih partnerskih povezavah, čeprav gre večina izvoza v (zlasti nekatere bližnje) razvite 
države EU in v sosednje države, še vedno manjši del pa med drugim zlasti v države JV, S in V 
Evrope. Največ zavarovancev, ki imajo pri SIO praviloma s tem instrumentom zavarovano svojo 
celotno prodajo, je iz papirne industrije, sledijo podjetja iz industrije bele tehnike ter strojne industrije, 
kemijske industrije, elektro in lesne industrije, usnjarske, tekstilne ter kovinske in kovinsko 
predelovalne industrije. Med zavarovanci SID že zelo veliko pomembnih velikih slovenskih izvoznikov, 
poleg njih pa so to tudi številna srednja in mala podjetja, ki so glede dostopa do produktov SID 
deležna povsem enakopravnega obravnavanja. 

Poleg tega je tudi v letu 2001 družba preko posebnega programa SIMP še naprej lajšala dostop do 
zavarovanja in financiranja izvoza malim in srednje velikim podjetjem. S tem je SID temu segmentu 
gospodarstva pripravila posebej krojeno ponudbo in mu omogočila ugodnejše poslovno okolje s 
poudarkom na poenostavitvi poslovanja, ki ga zahtevajo potrebe in sposobnosti malih in srednjih 
podjetij. V okviru tega programa imajo posebno vlogo komercialne banke, ki upravljajo t.i. zbirne 
zavarovalne pogodbe. 

V bodoče bo SID malim in srednje velikim podjetjem posvečala še več pozornosti, saj le-ta 
potrebujejo tako financiranje, kot tudi učinkovito upravljanje z denarnim tokom in premoženjem, kjer 
so med riziki njihovega poslovanja še posebej pomembni riziki neplačil in zamud plačil njihovih 
kupcev.Teijatve do kupcev namreč navadno predstavljajo precejšen del premoženja podjetij. 

Slovenska podjetja se čedalje bolj zavedajo potrebe po kreditiranju svojega izvoza oziroma prodaje 
na odloženo plačilo. Zavedajo se tudi koristnosti zavarovanja kreditov ter prednosti tega zavarovanja 
pred drugimi sredstvi in instrumenti zaščite pred riziki neplačil v njihovem poslovanju na tujih trgih in 
doma, saj gre pri zavarovanju trgovinskih terjatev za varen, cenovno konkurenčen in relativno 
enostaven instrument zaščite pred riziki neplačil, ki podjetjem močno olajša upravljanje z riziki in jim 
omogoča konkurenčno prodajo na kredit in na odprt račun, brez dodatnih varščin, ki bi jih sicer morali 
zagotoviti njihovi kupci. Vse bolj se slovenska podjetja tudi zavedajo, da so neplačila in insolventnost 
riziki, ki obstajajo tudi na trgih razvitih držav in da, če so pred njimi nezavarovani, le-ti lahko resno 
ogrozijo njihovo rentabilnost poslovanja in celo njihov obstoj. Povečanje obsega tega zavarovanja 
kreditov je seveda tudi posledica intenzivnih marketinških aktivnosti SID in tudi vse večjega 
zanimanja komercialnih bank in drugih finančnih institucij za dodatne oblike zavarovanja pri 
financiranju njihovih komitentov. Tako lahko v desetem letu obstoja SID ugotovimo, da je družbi 
uspelo razviti slovenski trg kreditnih zavarovanj, ki postaja za podjetja vse pomembnejši pri njihovem 
upravljanju z riziki. 

SID s svojim storitvenim kreditnim zavarovanjem ne ostaja omejena samo na slovenski trg. Lani je 
tako na primer SID z Makedonsko banko za obnovo in razvoj (MBPR) sklenila pogodbo o kvotnem 
pozavarovanju kratkoročnih izvoznih kreditov, ki jih ta banka pred komercialnimi riziki zasebnopravnih 
kupcev iz razvitih držav zavaruje makedonskim izvoznikom. Pri tem je SID MBPR nudila strokovno • 
zavarovalniško in tehnološko svetovanje, ter jim prenesla svoj IS za to zavarovanje, ocene rizičnosti 
posameznih kupcev oziroma odločitve glede zavarovanja pa ostajajo v domeni SID. Gre za aktivno 
pozavarovalno pogodbo, s katero SID pozavaruje izvoz makedonskih podjetij predvsem v države 
Zahodne Evrope. Zaradi razmer v Makedoniji pa je obseg tega poslovanja bil lani še precej omejen. 

• Izpostavljenost SID iz zavarovanja pred kratkoročnimi komercialnimi riziki se je tudi precej 
povečala in je na dan 31.12.2001 znašala 115,0 milijard SIT oziroma 520 milijonov EUR. 
Največja je bila do kupcev iz Nemčije, Slovenija je lani prešla že na drugo mesto, sledijo pa kupci 
iz Hrvaške, Italije. Avstrije, Velike Britanije, Poljske in Francije; sicer pa je SID pred kratkoročnimi 
komercialnimi (marketabilnimi) riziki zavarovala izvoz v 63 držav. 
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Tabela 4: 
Zavarovanje: poslovanje 
1997 • 2001 za račun SID, d.d. 
(v mio EUR) 

Kratkoročni Komercialni riziki 1997 1998 1999 2000 2001 
obseg zavarovanih poslov  216,6 369,7 571,9 914 1.219,0 
izpostavljenost (31.12.) 92,3 141J) 255,3 384 520 
obseg premij  0,8 M 22 03  
obseg škod 03 04 05 y 2j3 
Število Škodnih primerov 4 13 28 66 68 
regresi  • 0J 0,08 0,08 0,19 

Pozitiven 
zavarovalni rezultat 

Fakturirane premije pri zavarovanju pred kratkoročnimi komercialnimi riziki so v letu 2001 odražale 
povečan obseg tega poslovanja družbe, saj so se lani glede na leto prej povečale za 25 odstotkov in 
• znašale 840,3 milijonov SIT (3,9 milijonov EUR). 

Lani so nekateri politični dogodki, recesija na nekaterih pomembnih trgih, poslabšana plačilna 
nedisciplina, ki je marsikje velik problem ter stečaji tudi zelo uglednih podjetij, opozarjajoče vplivali na 
percepcijo rizikov s strani slovenskih podjetij, ki se teh rizikov vse bolj zavedajo, kakor tudi 
pomembnosti učinkovitega upravljanja z riziki in instrumentov zaščite, med katerimi je posebej 
pomembno zavarovanje terjatev. 

• Zaradi recesije na nekaterih pomembnejših trgih in nekaterih drugih razlogov so se plačane 
škode iz naslova zavarovanja kratkoročnih kreditov lani povečale za skoraj dvakrat. Leta 2001 je 
bilo tako izplačanih 68 škod iz naslova zavarovanj pred kratkoročnimi komercialnimi riziki, in to 
• v skupnem znesku 504,4 milijona SIT oziroma 2,3 milijona EUR 

(največ je bilo plačanih škod za posle v Italiji, sledijo pa posli na Hrvaškem. Poljskem, v Avstriji, 
Sloveniji, ZDA, Nemčiji, Veliki Britaniji, Irski, Slovaški, Nizozemski, češki, Madžarski, Turčiji, Peruju in 
v Združenih Arabskih Emiratih). 

• Rezultat tega zavarovanja je bil torej lani (merjen z razmerjem med premijami in škodami, brez 
upoštevanja regresov) pozitiven, v višini dobrih 1,6 milijonov EUR (plačane škode so 
predstavljale skoraj 60 odstotkov v tem letu fakturiranih premij za to zavarovanje). 

Ob tem je bila SID lani glede na leto prej uspešnejša pri izterjavah tako, da se je v letu 2001 obseg 
regresiranih škod iz naslova zavarovanja kratkoročnih komercialnih rizikov glede na leto prej povečal. 
Lani je bilo tako regresiranih sedem prej plačanih škod v skupnem znesku 190.000 EUR (po dva 
regresa v Nemčiji in Italiji ter po en v Avstriji, na Poljskem in na Madžarskem). 
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Elektronsko 
on-line 
poslovanje: 
SID-NET 

Elektronsko 
poslovanje 
prinaša 
velike spremembe 

Elektronsko poslovanje (82B in B2C) je ne samo bodočnost, ki bo gotovo dobivalo na pomenu v 
slovenskem gospodarstvu in pri finančnih posrednikih, pač pa že sedanjost. Elektronsko poslovanje s 
sabo nosi velike spremembe tudi na področju kreditnega zavarovanja in drugega poslovanja izvozno- 
kreditnih agencij. V svetu se namreč zaradi razvoja elektronskega poslovanja spreminjajo vloge in 
pomen raznih udeležencev poslovnih transakcij, finančni produkti se prilagajajo spremenjenim 
razmeram, spremembe doživlja komunikacija med strankami, in pa tudi sama ponudba storitev 
zavarovateljev in financerjev gospodarskih poslov. Ponudniki finančnih storitev in nekateri 
zavarovatelji v svetu kot svoj odgovor na sodobne izzive, ki jih prinaša elektronsko poslovanje, 
začenjajo ponujati nove produkte oziroma obstoječe produkte razbijajo na njihove dele in tudi ločeno 
ponujajo upravljanje z riziki, nudenje zavarovalnih kritij, bonitetne in druge informacije ter druge 
spremljajoče storitve, kot so fakturiranje in izterjave. Internet in sodobna orodja jim pri tem olajšuje 
njihovo ponudbo, marketing storitev, zbiranje in obdelavo informacij, zmanjšujejo jim stroške 
poslovanja, krajšajo odzivni čas. omogočajo pa jim tudi nudenje kvalitetnejših storitev, ki so vse bolj 
prilagojene potrebam strank. 

Hiter in varen 
dostop do 
produktov SID 

Na izzive, ki jih izvozno-kreditnim agencijam predstavlja razvoj elektronskega poslovanja, je SID 
odgovorila z razvojem SID-NET, preko katerega bo podjetjem omogočeno Internet elektronsko 
poslovanje preko portala in s tem on-line varen, hiter ter učinkovit dostop do storitev SID. 

Olajšano poslovanje 
in boljše upravljanje 
z riziki 

Strankam, registriranim uporabnikom, ki bodo dobtli uporabniško ime in geslo, bo elektronsko 
poslovanje s SID (v prvi vrsti pri zavarovanju kratkoročnih kreditov) predstavljalo nov distribucijski 
kanal, ki jim bo omogoča: 
• hitro in varno pridobivanje kvalitetnih in ažurnih bonitetnih informacij o kupcih, dolžnikih in 

garantih iz številnih baz podatkov ter ob dodanem analitičnem delu, ki bo temeljilo na visokih 
profesionalnih standardih, ki jih pri svojem delu upoštevajo strokovnjaki bonitetne službe SID; 

• podprtost bonitetnih informacij tudi z danim kreditnim limitom kupcev (avtomatski limit) in 
»garantirane« z limitom zavarovalnega kritja, do katerega bo SID pripravljena zavarovati terjatve 
do posameznega dolžnika. 

SID-NET bo omogočal tudi: 
• podjetjem bo z elektronskim poslovanjem, omogočen avtomatski dostop do njihovih podatkov 

(registracija z dodelitvijo uporabniškega imena in gesla); 
• posameznemu podjetju bo omogočeno opravljanje poslovnih transakcij na vseh področjih, ki jih 

pokriva SID s svojimi dejavnostmi; 
• z uporabo enostavne programske opreme in brez dodatnih stroškov za programsko opremo .. 

bodo uporabniki imeli dostop do vseh relevantnih podatkov, ki so nastali v procesu poslovanja s 
SID. 

Ugodnosti, ki jih prinaša SID-NET so za podjetja pomembna, ker; 
• se bo podjetjem skrajšal odzivni čas, saj bodo tako hitreje prišla do odgovorov na svoje zahtevke 

ter do zavarovanja ali financiranja njihovih poslov; 
• poslovanje podjetij se bo s tem torej odvijalo hitreje in z manj stroški; 
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• olajšano pa jim bo tudi vodenje dokumentacije, saj bodo podjetja preko SID-NET imeia dnevni 
vpogled v poslovanje s SIO v vseh njegovih fazah (na primer zahtevek, ponudba in sklenitev 
zavarovanja, prijava terjatev, plačilo premij, spremljanje (monitoring) rizikov, obravnava škodnih 
zahtevkov in likvidacija škod, izterjave, regresi,...). 

S tem bo podjetjem močno olajšano tudi njihovo upravljanje z riziki, ob čemer seveda osebni kontakti 
z zavarovateljem in zunanjim financerjem ne bodo izgubili na pomenu; 
podjetja - stranke SID - pa bodo na ta način deležna storitev pod pogoji, kot jih nudijo tudi nekatere 
razvite kreditne zavarovalnice in druge finančne institucije v svetu. 

SID-NET 
www.sid.si 

15. junij 2002 69 poročevalec, št 60 



Bonitetne in 
druge 
informacije 

Za zavarovanje izvoznih in domačih kreditov ter investicij v tujini, za izdajanje garancij in financiranje 
poslov mednarodne menjave, in pa glede na to, da so s strani SID podprti posli že po definiciji rizični, 
so ustrezne baze podatkov in ocene rizičnosti trgov, kreditne informacije in ocene bonitet kupcev, 
dolžnikov in garantov nujne za uspešno opravljanje dejavnosti izvozno-kreditnih agencij. 

Kvalitetne kreditne 
informacije, baze 
podatkov in 
bonitetne analize 

Podjetja in finančne institucije danes poslujejo v izredno konkurenčnem, dinamičnem in hitro 
spreminjajočem ter tudi negotovem okoiju, ki od njih pri učinkovitem upravljanju z riziki zahteva dobro 
informiranost in hiter ter ustrezen odziv na spremenjene razmere na trgu. 

SIO je zato tudi v letu 2001 nadaljevala z razvojem lastne bonitetne službe. Ta pri svojem delu 
uporablja sodobne profesionalne metodologije ocenjevanja rizičnosti, lasten izgrajen informacijski 
sistem (IS SID) in vzpostavljene ter tekoče dopolnjevane interne baze podatkov ter zanesljive 
kreditne informacije in analize domačih in tujih zunanjih institucij, ob tem pa tudi informacije o tujih 
trgih, plačanih oziroma najavljenih škodah, kupcih, dolžnikih in garantih, ki si jih med seboj 
izmenjujejo na primer tudi članice Bernske unije. 

Pri ocenjevanju rizičnosti tujih trgov SID ob sodelovanju z nekaterimi ministrstvi in diplomatsko- 
konzulamimi predstavništvi tesno sodeluje zlasti s Centrom za mednarodno sodelovanje in razvoj 
(CMSR), ki za SID pripravlja osnovne country-risk ocene za določene trge. Bonitetna služba ob tem 
za potrebe poslovanja SID pripravlja bonitetna poročila in kreditne informacije o domačih in tujih 
podjetjih ter bankah. Ob uporabi sodobnih metodologij bonitetna služba SID tekoče ažurira sezname 
sprejemljivih bank v določenih državah in njihove dodeljene limite, ter za interne potrebe pri izdajanju 
garancij in nekaterih zavarovanj, kakor tudi za zunanje naročnike teh informacij, izdeluje bonitetna 
poročila o podjetjih, s predlogom ratingov in limiti. SID omenjene informacije nudi tudi drugim 

, domačim in tujim finančnim institucijam; te se zanimajo predvsem za podatke o posameznih trgih, 
podjetjih in bankah v Sloveniji ter v tistih državah JV, S in V Evrope, kjer ima slovensko gospodarstvo 
bogatejše izkušnje, SID pa tudi specifične podatke in večje izkušnje pri zavarovanju. 

Ponudba bonitetnih 
informacij o 
podjetjih in 
bankah 

Poleg ocen deželnih rizikov in informacij o posameznih trgih lahko torej komitenti in drugi 
zunanji uporabniki pri bonitetni službi SID naročijo: 

• bonitetne informacije o slovenskih podjetjih, 
• bonitetne Informacije o slovenskih bankah, 
• bonitetne informacije o bankah v tujih državah, zlasti v JV, S in V Evropi, 
• bonitetne informacije o podjetjih, zlasti iz držav JV, S in V Evrope. 

Dostop do 
kreditnih informacij 
preko interneta 

Storitve bonitetne službe SID so tudi temelj za prehod na elektronsko poslovanje, ko bodo omenjene 
bonitetne informacije registriranim uporabnikom dostopne tudi on-line preko SID-NET. Za on-lme 
ponudbo storitev SID preko SID-NET je bonitetna služba SID razvila sistem baz bonitet domačih 
podjetij in podjetij iz držav, ki predstavljajo za slovensko gospodarstvo pomembnejše izvozne trge 
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Projekt je zahteval povezave z najboljšimi ponudniki bonitetnih in drugih informacij za posamezna 
tržišča ter vzpostavitev bogatih in ažurnih baz podatkov in povezav, ki so dodatno podprte z 
analitičnim delom strokovnjakov iz bonitetne službe SID. Preko SID-NET bo tako uporabnikom 
omogočen hiter in varen dostop do kvalitetnih in tekoče ažuriranih baz podatkov, kar z uporabo 
ustreznih programov podjetjem - strankam SID omogoča učinkovitejše poslovanje, hitrejše 
sprejemanje poslovnih odločitev, hitrejše pa so tudi odločitve zavarovatelja o prevzemu rizikov v 
zavarovanje in določanju pogojev zavarovalnega kritja {underwriting), kakor tudi spremljanje 
(monitoring) rizikov. 
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Zavarovanje kreditov 
in investicij 
• zavarovanje pred 
nekomercialnimi riziki, 
srednjeročnimi 
komercialnimi in 
drugimi 
nemarketabilnimi riziki 

Rast obsega 
zavarovanih poslov 

Rast obsega zavarovanj, ki jih SID kot slovenska izvozno-kreditna agencija zaradi posebne narave 
političnih in drugih nemarketabilnih rizikov in omejene sposobnosti ter pripravljenosti zasebnega 
pozavarovalnega sektorja za njihovo prevzemanje zavaruje za račun države, se je nadaljevala tudi v 
letu 2001. Vendar se glede na dosedanjo hitro rast obsega zavarovanih poslov v preteklosti počasi, 
kot kaže, že začenja umirjati, saj je letna stopnja rasti obsega zavarovanih poslov za račun države v 
letu 2001 glede na leto prej znašala 14 odstotkov. 

Stopnja rasti obsega zavarovanj SIO za račun države je torej še vedno bistveno večja, kot je bila lani 
sicer precej visoka stopnja rasti vsega slovenskega izvoza (7,2 odstotka); lanskoletna stopnja rasti 
obsega zavarovanih poslov SID za račun države tudi kar za 10,3 odstotke presega lani doseženo 
stopnjo rasti slovenskega gospodarstva, ki je po ocenah znašala 3.7 odstotkov. Kljub temu, da se rast 
kumulativnega obsega zavarovanj za državni račun očitno začenja umirjati, je to upočasnjevanje rasti 
zlasti rezultat zmanjševanja potrebe po kritju kratkoročnih izvoznih kreditov pred političnimi riziki 
poslov na trgih razvitih držav, kjer so ti riziki dejansko minimalni; na drugi strani pa je bila lani rast 
obsega zavarovanja srednjeročnih kreditov pred komercialnimi riziki precejšnja (200 odstotna), še bolj 
izrazito pa to velja za povečanje obsega zavarovanj kratkoročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi 
(nemarketabilnimi) riziki v bolj rizičnih manj razvitih državah (ta je bila leta 2001 glede na leto prej kar 
236 odstotna). 

Obseg poslovanja SIO na področju zavarovanja izvoza in investicij pred nekomercialnimi riziki 
oziroma srednjeročnimi komercialnimi ter drugimi nemarketabilmi riziki, ki jih SID zavaruje za 
državni račun, se je torej tudi v letu 2001 povečal in 

• znašal že 936,3 milijonov EUR. 

To pomeni, da Republika Slovenija posredno preko SID za zavarovanje, ki ga ta izvaja za državni 
račun, po uradnih preliminarnih ocenah podpira 7,3 odstotke slovenskega izvoza blaga in storitev. S 
tem se slovenskemu gospodarstvu z državnimi zavarovalnimi kapacitetami pri prevzemanju rizikov 
odpira tuje trge. Podjetjem se s tem zavarovanjem ustvarja potrebno gospodarsko varnost in 
omogoča financiranje mednarodnih gospodarskih poslov. To pa zagotavlja nujne pogoje za 
konkurenčno ponudbo slovenskih izvoznikov na zahtevnih tujih trgih ter pospešuje izvoz in investicije, 
kar ima nenazadnje ugodne plačilnobilančne učinke in pospešuje gospodarsko rast. Brez ustrezne 
zaščite pred komercialnimi in političnimi riziki podjetja ne bi mogla v taki meri izkoriščati poslovnih 
priložnosti, marsikateri posel pa tudi ne bi mogel biti sklenjen in izvršen. 

SID je lani pri zavarovanju za državni račun na novo sklenila 36 polic in 52 zavarovalnih pogodb. 
Konec lanskega leta je imela tako SID za račun Republike Slovenije sklenjenih 191 zavarovalnih 
pogodb za zavarovanje pred nekomercialnimi riziki, ob tem pa so bili izvozni posli pred 
nekomercialnimi riziki in srednjeročnimi komercialnimi riziki zavarovani tudi s 87 zavarovalnimi 
policami, izdanimi za kritje posameznih poslov, od katerih je bilo srednjeročnih 79. 

Velik obseg poslov, ki jih SIO zavaruje za račun države je vsekakor v precejšni meri rezultat 
marketinških aktivnosti SID do podjetij in bank, tudi pri zavarovanju njihovega celotnega izvoza, kjer 
so na primer kratkoročni izvozni krediti zavarovani v paketu pred komercialnimi in nekomercialnimi 
riziki ter tudi čedalje boljše seznanjenosti izvoznikov s storitvami in ponudbo SIO. Hkrati je povečanje 
obsega poslovanja SID na področju zavarovanja za državni račun delno tudi posledica rasti obsega 
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refinanciranja izvoznih kreditov, saj morajo biti krediti, ki jih S1D refinancira, praviloma tudi zavarovani 
vsaj pred političnimi riziki. 

Kratkoročni krediti 
Glede na strukturo slovenskega gospodarstva, ki ima relativno malo proizvajalcev opreme in drugih 
kapitalskih dobrin, izvajalci investicijskih del pa so pretežno usmerjeni na izkoriščanje priložnosti, ki so 
se jim z velikimi investicijskimi projekti (zlasti na primer izgradnja avtocestnega križa, pa tudi 
investicije v energetsko in drugo infrastrukturo) odprli na domačem trgu, v strukturi zavarovanih 
izvoznih poslov prevladujejo predvsem potrošne in trajne potrošne dobrine, ki se v mednarodni 
trgovini prodajajo na kratkoročne kredite. Zato pri zavarovanih poslih SID tudi močno prevladujejo 
zavarovanja kratkoročnih poslov oziroma kratkoročnih trgovinskih terjatev do kupcev, zlasti v razvitih 
državah. Ti so lani predstavljali kar 93,3 odstotkov vseh zavarovanih poslov SID za račun države, in 
so znašali 873,5 milijonov EUR. Glede na geografsko destinacijo slovenskega izvoza, ki je usmerjen 
predvsem na trge EU in na trge nekaterih drugih razvitih držav, ti posli (zlasti tisti, ki so s strani SID 
tudi refinancirani) pa so dostikrat vseobsežno kriti (comprehensive covei) pred komercialnimi riziki v 
paketu z nekomercialnimi (slednje SID zavaruje za račun države), je logično tudi, da je glavnina 
zavarovanih kratkoročnih kreditov danih kupcem v razvitih državah. 

Kot že rečeno, pa se je lani povečal predvsem obseg zavarovanj kratkoročnih izvoznih kreditov pred 
komercialnimi (nemarketabilnimi) riziki v nekaterih rizičnejših državah, ki niso članice OECD. Ti 
zavarovani posli so lani znašali že 216,6 milijonov EUR (236 odstotna rast). V preteklem letu so bili 
po tej shemi tako zavarovani izvozni posli v Belorusijo, Bolgarijo, Bosno in Hercegovino. Makedonijo. 
Iran, Kazahstan, Rusko federacijo, Ukrajino, Alžirijo, Sirijo, Moldavijo, Libijo, Jugoslavijo, Jordanijo, 
Azerbajdžan in Romunijo. Izpostavljenost pred temi riziki je na dan 31.12.2001 tako znašala že 47,1 
milijona EUR, kar glede na enak datum leto prej predstavlja skoraj 30 odstotno povečanje. 

Srednjeročni krediti 
K rasti obsega zavarovanega izvoza SID za račun države tudi lani srednjeročni izvozni posli še vedno 
niso pomembneje prispevali, saj je vrednost 21 novih sklenjenih kreditnih zavarovanj pred 
srednjeročnimi komercialnimi riziki, čeprav se je njihov obseg lani povečal kar za dvakrat, v letu 2001 
znašala 38 milijonov EUR. 

Srednjeročni posli izvoza pred komercialnimi riziki so bili lani tako zavarovani na Hrvaškem, v Bosni in 
Hercegovini, Rusiji. Makedoniji, Iranu in v Jugoslaviji, ti posli pa so bili hkrati zavarovani tudi pred 
nekomercialnimi riziki. Politične in gospodarske razmere na teh, predvsem kar zadeva zavarovanja 
srednjeročnih kreditov za slovensko gospodarstvo ključnih trgih, so med drugim vplivale na relativno 
manjšo rast obsega tega zavarovanja glede na potencialno (na primer počasna gospodarska rast ter 
zmanjšan dotok donadj v Bosni in Hercegovini, oboroženi spopadi in težke gospodarske razmere v 
Makedoniji, zmanjšanje povpraševanja po zavarovanju izvoza v države proizvajalke nafte, itd.). 

Zavarovanje investicij 
Ob precejšnji rasti lanskoletnih neposrednih vhodnih investicij v Slovenijo, katerih vrednost bo tudi v 
prihodnje naraščala, slovenska podjetja zadnja leta tudi sama vse intenzivneje investirajo v tujini, 
predvsem v države JV in S Evrope, zlasti na Hrvaško, v Bosno in Hercegovino, Jugoslavijo, 
Makedonijo, Poljsko, Slovaško in Ukrajino. To povečanje investicij slovenskih podjetij v tujini pa se ne 
odraža tudi v rasti zavarovanj investicij pred političnimi riziki. Lani je bila ta rast celo negativna, čeprav 
je na drugi strani res, da povpraševanje obstaja in da ima SID v obdelavi precej zahtevkov za 
zavarovanje investicij, kar kaže, da se bo obseg zavarovanih investicij v prihodnje lahko precej 
povečal. Slovenski investitorji očitno politične rizike na teh trgih v določeni meri še vedno podcenjujejo 
oziroma se pred njimi ne zavarujejo, izdatke za premije glede na sedaj še prevladujoče motive 
poslovanja ocenjujejo kot strošek, ki ga niso pripravljeni plačevati, kar se kaže tudi pri 
podzavarovanju nekaterih zavarovanih investicij in nezavarovanju dodatnih investicij v razširitev 
projektnih podjetij ter reinvestiranega dobička v obliki tako imenovanih rezerviranih zavarovalnih vsot. 

Poleg kreditov za izvoz blaga in storitev ter dveh izdanih polic za zavarovanje garancij je tako SID v 
letu 2001 pred nekomercialnimi riziki zavarovala samo dve neposredni investiciji slovenskih podjetij v 
tujini (eno v Bosni in Hercegovini (bančni sektor) in eno na Hrvaškem - trgovina) v skupni vrednosti 
3.5 milijonov EUR (60 odstotkov manj kot leto prej). 
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• Ob koncu leta 2001 je imela SID v svojem portfefju tako zavarovanih osem investicij slovenskih 
podjetij in bank v skupni vrednosti 20,1 milijonov EUR. 

Pozitiven rezultat 
zavarovanja 
za račun države    

Rezultat zavarovanja SID za državni račun je bil (po leta 1999 edini izjemi od dosedanjih 
pozitivnih rezultatov tega zavarovanja) tudi leta 2001 pozitiven; 
• premije iz zavarovanja za državni račun so presegale plačane škode za 2,61 milijonov EUR. 

Leta 2001 so se kot posledica rasti obsega zavarovanja skupne fakturirane premije iz naslova 
zavarovanja za državni račun povečale za 13 odstotkov in znašale 2,77 milijonov EUR (polovico 
tega zneska so predstavljale premije za srednjeročna in dolgoročna zavarovanja). 
Skupaj so se lani plačane škode iz naslova zavarovanja za račun države zmanjšale in znašale 
samo 160.000 EUR. 

Vse v letu 2001 plačane škode za državni račun so bile iz poslov zavarovanj kratkoročnih izvoznih 
kreditov do kupcev iz držav izven OECD. Lani je tako SID plačala šest škod iz naslova zavarovanja 
pred kratkoročnimi komercialnimi (nemarketabilnimi) riziki v državah izven OECD (po dve škodi sta 
bili plačani za posle v Bosni in Hercegovini in Ukrajini, po ena pa v Makedoniji in 8elorusiji), ki so 
skupaj znašale 101.000 EUR. ena škoda pa je bila iz naslova zavarovanja pred nekomercialnimi 
riziki, in sicer v višini 59.000 EUR (škoda je bila v Rusiji). Glede na število in skupen znesek škodnih 
zahtevkov v obravnavi (približno 1,2 milijonov EUR; Bosna in Hercegovina, Makedonija, Romunija, 
Rusija, Ukrajina, Hrvaška) ter zlasti potencialnih škod na področju Belorusije, Rusije, Ukrajine, 
Makedonije, Romunije, Kazahstana, Irana, Bolgarije ter Bosne in Hercegovine, je v naslednjem letu 
mogoče pričakovati povečanje zneska izplačanih škod iz zavarovanja za državni račun iz poslov, ki 
so bili zavarovani v letu 2001 in prej. 

Kljub številnim aktivnostim SID oziroma aktivnostim, ki so jih v zvezi s plačanimi škodami oziroma 
izterjavo dolgov do svojih kupcev opravili sami zavarovanci neposredno, SID v letu 2001 ni uspelo 
izterjati dolgov iz poslov, pri katerih je SID v preteklosti že plačala škode iz naslova zavarovanja za 
državni račun. Pač pa je SID v začetku leta 2002 od bosanske banke uspela v celoti regresirati 
škodo, ki jo je za državni račun izplačala leta 2001, in to v višini 37,1 milijonov SIT. 

Pozitiven rezultat zavarovanja SID za državni račun je vplival na povečanje varnostnih rezerv 
za to zavarovanje, ki so se tako lani povečale in na dan 31.12.2001 znašale 67,97 milijonov 
EUR. 

Ob tem so posebne varnostne rezerve za zavarovanje pred tečajnimi riziki (SID zaradi premajhnih 
zagotovljenih kapacitet te storitve sicer aktivno ne trži) konec leta 2001 znašale 4,48 milijona EUR. 

Zavarovanja za 
račun države - 
izpostavljenost 

SID je lani zavarovala posle za državni račun v 77 državah. 

Glede na precejšnjo rast obsega zavarovanega izvoza in glede na dolgoročnejšo naravo nekaterih 
zavarovanih poslov se je tako glede na konec leta 2001 povečala tudi izpostavljenost SID iz naslova 
zavarovanj za državni račun. 

Izpostavljenost SID iz naslova zavarovanja za državni račun pred nekomercialnimi in srednjeročnimi 
komercialnimi riziki ter kratkoročnimi komercialnimi (nemarketabilnimi) riziki v državah izven OECD je 
na dan 31.12 2001, vključno z izdanimi obljubami, 
• znašala 86,3 milijarde SIT oziroma 390,1 milijonov EUR 
(brez izdanih obljub za to zavarovanje pa je znašala izpostavljenost SID pred vsemi temi riziki skupaj 
371 milijonov EUR, kar je bilo za 4,5 odstotkov več kot konec leta 2000). 
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Regionalna struktura zavarovanj pred nekomercialnimi in drugimi nemarketabilnimi riziki je za SID in 
državo še naprej relativno ugodna, čeprav se že nekaj let poslabšuje in tako postopoma vse bolj 
postaja podobna strukturi izpostavljenosti drugih izvozno-kreditnih agencij. Če upoštevamo veljavno 
razvrstitev držav in teritorijev v rizične razrede, kjer so le-te po klasifikaciji SID razdeljene v sedem 
skupin (1. skupina predstavlja najmanj rizične države), je izpostavljenost rizikom v državah z višjo 
stopnjo rizičnosti (države iz 6. in 7. skupine) konec leta 2001 predstavljala zgolj 25,7 odstotka skupne 
izpostavljenosti SID pred omenjenimi riziki (pri tem ne upoštevamo izdanih obljub za zavarovanje). 

Ob tem je tudi rizik koncentracije oziroma razpršitev rizikov glede na izpostavljenost po posameznih 
državah za SID še vedno razmeroma ugodna. Poleg Nemčije, ki je 31.12.2001 za SID pri 
zavarovanju za račun države predstavljala 18,2 odstotkov njene skupne izpostavljenosti pred 
nekomercialnimi in drugimi nemarketabilnimi riziki ter Italije (10,5 odstotkov), ta delež že pri naslednji 
državi članici OECD - Avstriji - znaša le 4,3 odstotka, večji delež od slednje pa imajo le tri države 
nečlanice OECD, in sicer Hrvaška (12,2 odstotka), Rusija (10 odstotkov) ter Bosna in Hercegovina 
(7,2 odstotka); deleži prvih so se lani rahlo zmanjšali, deleži drugih (razen Hrvaške) pa rahlo povečali. 

Slika 5: 
Izpostavljenost SID 
• zavarovanja za 
državni račun 31.12.2001 

Ostale države iz 
1. skupine 

16,8% 

Avstrija 
4,3% 

Ostale države iz 6. 
in 7. skupine 

8,8% 

S. skupina 
2,4% 

Hrvaška 
12,2% 

Ostale države 
iz 4. skupine 

0,2% 

2. skupina 
4,6% 

■ 1. skupina S 2. skupina ■ 3. skupina B 4. skupina ■ 5. skupina (36. in 7. skupina 
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Tabela 5: 
Zavarovanje: 
poslovanje SIO 
1997-2001 
• za račun države 

v mio EUR 
1997 1998 1999 2000 2001 

Nekomercialni riziki 

obseg zavarovanih 
poslov 343,2 493,4 554,4 821,4 936.3 
izpostavljenost (31.12.) 143,7 196,5 256 355 371 
število novih poqodb 38 50 89 52 25 
število novih polic 40 65 82 81 36 
skupno število pogodb 219 272 309 289 191 
skupno število polic 
glede na izpostavljenost 45 70 90 100 87 

obseg premij 0,4 1,3 1,5 2,3 2,8 
obseg škod / 0,2 2 0,5 0,16 
število škodnih primerov /12 7 7 
regrrsi / II 0,3 0 
število izvoznikov 
po policah 21 31 47 39 16 
Izdane obljube 

_lstanje 31.12.) 0.4 17.4 49,6 45,3 23,6 

Srednjeročni i£" 
komercialni riziki ""'i • v ■ • •" 

obseg zavarovanih 
poslov 17,2 66,6 12,9 19,0 38 
izpostavljenost (31.12.) 19,8 35,0 33.2 33,9 44 
število pogodb 16 27 40 47 21 
število izvoznikov 13 18 21 23 8 
obseg premij 0,1 0,9 0,6 0,6 1.1 
obseg škod / / 2,0 0,4 0 
število škodnih primerov II 2 2 0 
Kratkoročni komercialni 

(nemarketabilni) riziki i t 
obseg zavarovanih 
poslov 8,9 29.3 92.7 216.6 
izpostavljenost (31.12.) 3.2 17,0 36,7 47 
število pogodb in polic 31 44 43 32 
število izvoznikov 37 83 45 31 
obseg škod / / 0,07 0,1 
število škodnih primerov II 3 6 

Op Premije ter ikode pri zavarovanju pred nekomercialnimi riziki vsebujejo tudi fakturirane premije oz. ikode pri 
zavarovanju pred srednjeročnimi komercialnimi riziki In kratkoročnimi komercialnimi (nemarketabilnimi) riziki v 
driavah izven OECO. 
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Financiranje 

Slika 6: 
Financiranje - poslovanje SID 
1997-2001 
(v mio EUR) 

twmmw T —■'i 1—i 1——" i '—— 
1997 1998 1999 2000 2001 

□ Obseg financiranja H Stanje (31.12.) 

Financiranje izvoza v domači valuti, in na podlagi zadolževanja SID z garancijami države na 
mednarodnih finančnih trgih od leta 1999 tudi v tujih valutah, je bilo tudi v letu 2001 ena temeljnih 
dejavnosti SID. Zaradi doseganja večjega multiplikativnega učinka in želje po večjem vključevanju 
sredstev komercialnih bank v posle financiranja izvoza in izhodnih investicij, je financiranje izvoza tudi 
v letu 2001 potekalo pretežno v obliki posrednega financiranja izvoznikov, preko bank z 
refinanciranjem izvoznih kreditov. SID je s tem bankam zagotavljala ugodne vire sredstev za 
kreditiranje slovenskih izvoznikov (suppliefs credit), pa tudi za kreditiranje tujih kupcev slovenskega 
blaga in storitev, investitorjev ali njihovih bank (buyer's credit). S to svojo dejavnostjo je SID 
pomembno prispevala k povečevanju zmogljivosti komercialnih bank za financiranje izvoza in 
investicij v tujino. Tako kot pri zavarovanju je tudi pri financiranju izvoznih poslov SID pokrivala vse 
faze izvoza, saj je posle slovenskih podjetij na tujih trgih s financiranjem spremljala v fazi priprave 
(pne-shipment) in v fazi samega izvoza [post-shipment financing}. 

Z namenom, da ponudi izvoznikom oziroma njihovim poslovanim bankam čim bolj ugodne dolgoročne 
vire za financiranje izvoza v tujih valutah, pripravo izvoza ter neposredne investicije slovenskih 
podjetij na tujih trgih, je SID v letu 2001 nadaljevala z zadolževanjem na mednarodnih finančnih trgih. 
SID je na mednarodnem trgu sindiciranih posojil lani tako znova najela dolgoročno posojilo, in sicer v 
vrednosti 50 milijonov EUR. Z uspešnim vstopom na mednarodne finančne trge je SID vzpostavila 
tesnejše sodelovanje s tujimi finančnimi institucijami, pridobila pa je tudi know-how in track record, ki ji 
bosta s tem tudi v prihodnje omogočila dostop do sredstev za financiranje poslov v mednarodni 
trgovini pod ugodnimi pogoji. 

• Decembra 2001 sta SID in Kredit fuer Wiederaufbau (KfW) podpisali kreditni sporazum v višini 15 
milijonov EUR. Omenjena sredstva so namenjena financiranju dolgoročnih naložb malih in srednje 
velikih podjetij in so po programu finančne pomoči CEB - Razvojne banke Sveta Evrope namenjena 
državam kandidatkam za članstvo v Evropski uniji. Sredstva po tem kreditnem sporazumu bo SID 
nudila gospodarskim družbam izključno preko izbranih slovenskih poslovnih bank. 
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Tabela 6: 
Financiranje: poslovanje 
SID 1997 - 2001 
{v mio EUR) 

obseg refinanciranja 

1997 1996 1999 2000 2001 

187,8 220,2 225,2 249,6 296,9 

stanje (31.12.) refinanciranja 103,3 134,8 157,3 187,1 228,8 

število izvoznikov 

število bank 

število pogodb 

297 322 343 420 398 

27 27 23 22 22 

783 968 1.043 1143 1117 

Nadaljevanje rasti 
obsega poslovanja 

SIO je na področju refinanciranja izvoznih kreditov tako lani aktivno sodelovala z 22 bankami in 398 
izvozniki. V glavnem je bilo povečanje povpraševanja po sredstvih SID posledica konkurenčnih 
pogojev financiranja izvoza, ki jih je SID kot njen agent nudila predvsem preko državnega programa 
za izravnavo obresti (PIO) ter zaradi ugodne ponudbe dolgoročnih virov sredstev v tuji valuti. 

V primerjavi z letom 2000, ko je družbino financiranje poslov slovenskega gospodarstva po 
stanju konec leta 2000 znašalo 39,1 milijard SIT (187,1 milijona EUR), se je financiranje izvoza 
in investicij s strani SID leta 2001 
• povečalo za skoraj 30 odstotkov, in 
* je konec leta 2001 znašalo že 50,6 milijard SIT (228,8 milijonov EUR). 

Portfelj financiranja SID je kvaliteten, saj je delež A klasificiranih naložb več kot 99 odstoten. 

Ti podatki pričajo, da je šlo pri financiranju SID lani za več kot štirikrat večjo rast, kot je bila po 
preliminarnih uradnih ocenah lanskoletna rast slovenskega izvoza. Po podatkih o stanju financiranja 
izvoza SID konec leta 2001 ta vrednost po ocenah predstavlja skoraj 2 odstotka vsega lanskoletnega 
slovenskega izvoza blaga in storitev. 
• Rast financiranja SID je bila lani tudi 2,6-krat večja kot je sicer znašala realna rast vseh kreditov 

slovenskemu gospodarskemu sektorju (11,6 odstotna), delež financiranja SID v lani danih vseh 
kreditih slovenskemu gospodarstvu pa je znašal že 7,3 odstotke. 

• Obseg vrednosti s strani SID refinanciranih poslov, ob predpostavki povprečne 60 odstotne 
stopnje refinanciranja, plačanih avansov in povprečnega deleža kredita iz bančnih sredstev v 
izvoznem poslu, pomeni, da SID s financiranjem mednarodnih gospodarskih poslov, ki so pri SID 
večinoma tudi zavarovani, podpira približno 570 milijonov EUR izvoza, kar bi po ocenah 
predstavljalo približno 4,5 odstotkov celotnega slovenskega izvoza. 

Kot je bilo zaradi strukture slovenskega gospodarstva značilno že za vsa pretekla obdobja, je tudi v 
letu 2001 pretežni del obsega refinanciranja izvoznih kreditov odpadel na kratkoročno refinanciranje, 
ki v portfelju SID še vedno predstavlja več kot 70 odstotkov plasmanov, pri čemer je delež 
kratkoročnih kreditnih poslov z ročnostjo od 6 do 12 mesecev dosegel skoraj dvotretjinski delež vseh 
kratkoročnih plasmanov SID. 

V primerjavi s predhodnimi leti beležimo konec leta 2001 veliko rast dolgoročnega financiranja (večji 
obseg dolgoročnega financiranja v tuji valuti) tako, da je bilo stanje dolgoročnih kreditov konec tega 
leta za več kot 50 odstotkov večje kot v letu prej. 
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Usmerjenost slovenskega gospodarstva v izvoz in neposredne izhodne investicije v letu 2001 
(slednje rastejo zlasti na trgih JV Evrope) se odraža tudi v strukturi financiranja SID po namenu 
porabe sredstev, in to predvsem v visoki rasti financiranja za investicijska dela v tujini in izvoz 
kapitalskih dobrin. Tudi rast obsega kratkoročnega financiranja na področju storitev in transporta je 
bila lani zelo visoka (več kot 300 odstotna), pri dolgoročnem financiranju pa beležimo na primer tudi 
stabilno (46 odstotno) rast financiranja investicij v tujini. 

Tabela 7: 
Financiranje SID • 
dolgoročno/kratkoročno 
(stanje 31.12.1999 / 2001) 

1999 -W 2000 2001 
rnlrd SIT mio EUR mtfd SIT * mio EUR mlrd SfT mio EUR 

V M 
dolgoročno 1.7 8.5 3,4 16,6 14,6 66,0 
kratkoročno 42.0 216 47,8 233 36,0 162,8 
skupaj 43.6 225 51,2 249,6 SO,6 228,8 

Ugodni pogoji 
financiranja SID 

Pri zagotavljanju ugodnih pogojev financiranja za konkurenčno nastopanje slovenskih podjetij na tujih 
trgih si je pri politiki obrestnih mer SID med drugim prizadevala za zniževanje stroškov izvoznikov pri 
najemanju bančnih kreditov. 

• Realne obrestne mere za preko SID refinancirane izvozne kredite so bile za čas veljavnosti kreditnih 
pogodb praviloma nespremenljive. 

• Tudi v lanskem letu se je SID tekoče prilagajala razmeram na domačem denarnem trgu tako. da so 
obrestne mere SID glede na ročnost danih kreditov v domači valuti konec lanskega leta znašale med 
TOM + 2,5 - 5,25 odstotkov, pri čemer so bile končne bančne obrestne mere za celotni znesek 
izvoznih kreditov s strani SID pogojevane (najvišje dovoljene bančne obrestne mere - caps), in so na 
primer konec leta znašale med TOM + 4,25 - 6,25 odstotkov, in to neodvisno od bonitete 
kreditojemalca. 

• Na področju kreditiranja v tujih valutah je SID prav tako omejevala najvišje obrestne mere za končne 
uporabnike, izražene nad šest-mesečnim EURIBOR. Tako je pribitek pri kreditih SID v tujih valutah, 
odvisno od ročnosti kreditov, znašal med 1,95 in 2,75 odstotka p.a. nad EURIBOR. 

SID je ob tem tudi lani kot agent v imenu Republike Slovenije izvajala program izravnave obrestne 
mere (PIO) za refinancirane izvozne kredite v domači valuti, pri čemer je merila in pogoje za 
izravnavo (regresiranje) revalorizacijskega dela obresti (TOM) glede na za to predvidena proračunska 
sredstva države sprejemala Komisija za pospeševanje izvoza. Za te namene je bilo preko SID iz 
sredstev državnega proračuna lani izplačanih 900 milijonov SIT regresov obrestnih mer; teh sredstev 
iz PIO je bilo deležnih 398 izvoznikov. 
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Garancije 

Kvaliteten 
instrument zaščite 
pred riziki 

Bančne garancije so v poslovni praksi pogosto uporabljan osebnopravni instrument prenosa rizikov 
poslovnih transakcij na finančne institucije, ki koristnike lahko učinkovito ščiti pred riziki, da njihove 
nasprotne stranke iz različnih domačih in mednarodnih poslovnih transakcij ne izpolnijo svojih 
obveznosti iz osnovne pogodbe. Bančne garancije, ki se v poslovni praksi pojavljajo v obliki različnih 
pravnih institutov, povezuje pa jih enak ekonomski namen, izdajajo predvsem banke, pa tudi 
zavarovalnice in druge finančne institucije, udeleženci poslovnih transakcij pa so mnenja, da jih, če jih 
izda prvovrstna finančna institucija, lahko učinkovito ščitijo pred različnimi riziki domačih in 
mednarodnih poslovnih transakcij. 

Take so tudi kvalitetne garancije SID, ki dopolnjujejo ponudbo drugih finančnih storitev SID in jih ob 
dobri boniteti slovenske izvozno - kreditne agencije in ustreznih jamstvih države za njene obveznosti 
tudi Banka Slovenije ter razne javnopravne in zasebnopravne osebe doma in v tujini štejejo za 
prvovstna zavarovanja. 

Glede na pomen, ki ga ima za slovenska podjetja izdaja ali konfirmacija garancij komercialnih bank, 
zlasti za proizvajalce opreme in izvajalce investicijskih del v tujini in doma, SID dopolnjuje svoje 
storitve slovenskim podjetjem na področju zavarovanja in financiranja ter jim omogoča pridobitev 
poslov tudi z izdajanjem garancij, ki za domače ali tuje koristnike predstavljajo prvovrsten in kvaliteten 
instrument zaščite pred riziki neizpolnitev različnih obveznosti dolžnikov (nalogodajalcev za izdajanje 
garancij) iz različnih osnovnih pogodb. Pri izdajanju garancij daje SID prednost tistim izvoznim 
poslom, ki so pri SID tudi financirani in zavarovani. Pri tem so lahko garancije, izdane na zahtevo, pri 
SID zavarovane tudi pred nekomercialnimi riziki in riziki neupravičenega vnovčenja (unfair calling). 

Kratek 
odzivni čas 
in konkurenčnost 
ponudbe 

S to svojo storitvijo (izdajanjem garancij in kontragarancij), kjer SID posebno pozornost posveča 
specifičnim potrebam strank in krajšanju odzivnega časa na zahtevke nalogodajalcev, SID uspeva 
zniževati stroške slovenskim podjetjem in jim s tem omogoča konkurenčnejše pogoje pri nastopanju, 
zlasti na tujih trgih. Ob tem si tudi prizadeva za zniževanje stroškov pri izdaji garancij slovenskim 
podjetjem in za večjo sprejemljivost neposrednih izdaj garancij v tujini ter za večjo sprejemljivost s 
strani SID izdanih garancij v tujino. Zlasti na tistih trgih, kjer SID kot relativno mlada institucija še ni 
poznana ali ni dovolj poznana, pa se poslužuje tudi frontinga, ki ga garancijam SID dajejo zelo 
ugledne tuje finančne institucije, ter s tem ne glede na to dejstvo slovenskim izvoznikom zagotavlja 
tudi dostop do te storitve in možnosti hitre realizacije poslov. 

Precejšnje 
povpraševanje 

Garancije SID, ki so bile v manjšem obsegu kot leto prej v glavnem izdane za kritje obveznosti 
proizvajalcev strojne in druge opreme, so bile leta 2001 izdane koristnikom v 19 državah. Največ 
garancij je bilo izdanih koristnikom iz Kanade (37 odstotkov). Nemčije (14 odstotkov). ZDA (7 
odstotkov), Avstnje (5 odstotkov), Poljske (3 odstotke), sledijo pa še Romunija, Jugoslavija (črna 
Gora), Belgija, BiH, Danska, Švica, Egipt, Finska. Hrvaška, Makedonija, Velika Britanija, Poljska, 
Kenija in Tajska 

Tudi leta 2001 je bilo po njihovi vrednosti največ izdanih garancij za vračilo avansa (37 odstotkov 
vseh izdanih garancij SID), sledile pa so garancije za dobro izvedbo posla (36 odstotkov), več kot leto 
prej je bilo izdanih carinskih garancij (ki so predstavljale 14 odstotkov vseh izdanih garancij), sledijo 
plačilne garancije (8 odstotkov), garancije za sodelovanje na licitaciji ter garancije za odpravo napak v 
garancijski dobi in garancije za zadržani znesek 
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Slika 7: 
Izdane garancije 
(vrste garancij - deleži) 

Vrednost izdanih garancij - 2001 Stanje izdanih garancij-31.12.2001 

■ Vračilo avansa 

□ Plačilne 

B Sodelovanje na licitaciji 

□ Dobra izvedba posla 

■ Carinske 

■ Vračilo avansa 
□ Plačilne 
H Oobra izvedba posla 
□ Carinske 
■ Odprava napak v gar. dobi 
□ Zadržani znesek 
■ Sodel. na licitaciji 

Po vrstah izdanih garancij SID je bila struktura odprtih garancij po stanju konec leta 2001 naslednja: 
garancije za vračilo avansa (32 odstotkov), garancije za dobro izvedbo posla (28 odstotkov), plačilne 
garancije (23 odstotkov), carinske garancije (10 odstotkov), garancije za odpravo napak v garancijski 
dobi in za zadržani znesek (po 3 odstotke), ter garancije za sodelovanje na licitaciji (1 odstotek). 

Varnost poslovanja 
SID je v veliki meri zavarovala vse svoje potencialne obveznosti iz naslova izdanih garancij. Za 
večino izdanih garancij so bile SID dane različne varščine v obliki hipotek, depozitov, garancij 
matičnih družb in drugih podjetij, kontragarancij finančnih institucij, različnih poroštev ter drugih 
instrumentov zavarovanja plačil. 

Leta 2001 so bile vnovčene tri garancije - dve avansni, ki sta bili izdani v letu 1998 in delno ena 
plačilna garancija iz leta 2000. Obveznosti nalogodajalcev - dolžnikov iz naslova teh garancij so bile 
do sedaj delno že regresirane, in to v višini 73 odstotkov od vnovčenih zneskov. 

V dosedanjem poslovanju SID je bilo do leta 2001 vnovčenih štirinajst izdanih garancij v skupnem 
znesku 568 milijonov SIT. Od omenjenih zneskov vnovčenih garancij je bilo do konca leta 2001 
regresiranih 456,5 milijonov SIT, zaenkrat pa odprtih ostaja še 111,5 milijonov SIT 
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Zakladništvo 

in upravljanje z 

(nekreditnimi) riziki 

Učinkovito 
upravljanje z riziki 

V okviru procesa upravljanja z likvidnostjo je zakladništvo SID skrbelo, da je družba tekoče in redno 
izpolnjevala vse svoje denarne obveznosti in da je imela zadostne likvidnostne rezerve v domači in 
tujih valutah. Upravljanje z likvidnostjo je v letu 2001 potekalo normalno, k čemur so prispevale 
stabilne razmere na domačem denarnem trgu ter dopolnjen nabor instrumentov, ki so bili 
zakladništvu na voljo za upravljanje z likvidnostjo. 

Kljub večji stabilnosti je v letu 2001 prihajalo do kratkotrajnih nihanj v ponudbi in povpraševanju po 
domači in tujih valutah. Glede na aktualne razmere na denarnem trgu je zakladništvo za SID 
potrebne kratkoročne vire sredstev pridobivata na medbančnem trgu, le v manjšem obsegu pa tudi od 
nebančnega sektorja. 

Tabela 8: 
Prikaz bilance 
stanja po ročnosti 
na dan 31.12.2001 

Razred ročnosti Aktiva Pasiva Razmik 

v mio SIT v % v mio SIT v % v mio SIT 

do 1 meseca 663,6 1 3.000.0 5 -2.336,4 

od 1 do 3 mesecev 1.236,0 2 1.987,2 4 -751,2 

od 3 mesecev do 1 leta 40.761,6 73 1 896.1 3 38.865,5 

od 1 do 5 let 103,1 0 0.0 0 103,1 

nad 5 let 12.993,5 24 48.874,5 88 -35.881,0 

Skupaj 55.757.8 100 55.757.8 100 0,0 

Izdaje 
blagajniških 
zapisov StO 

Glede na izredno ugodno strukturo bilance stanja po ročnosti, v kateri je velik delež dolgoročnih virov, 
je zakladništvo SID za uravnavanje likvidnosti poleg ostalega lani realiziralo tudi eno prvih izdaj 
kratkoročnih blagajniških zapisov v SIT. Donosnost blagajniških zapisov z nominalno obrestno mero 
je vezana na donosnost trimesečnih zakladnih menic Republike Slovenije. 

Učinkovito upravljanje s tečajnimi riziki je zaradi povečevanja deleža aktive in pasive v tujih valutah 
vedno bolj pomembno. SID pri upravljanju s temi riziki uporablja finančne instrumente in tehnike, ki jih 
v skladu s pravili za obvladovanje teh rizikov uporabljajo tudi banke. Posli v tujih valutah za SID 
predstavljajo petino njene bilančne vsote. 
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Tabela 9: 
Prikaz bilance 
stanja po valutni 
strukturi 
na dan 31.12.2001 

Aktiva Pasiva Razmik 
% bilančne 

v mlo SIT vsote 
V, bilančne 

v mio SIT v»ote v mio SIT % kapitala 

v SIT 
vSITz valutno 
klavzulo 

v EUR 

Skupaj 

44.475.1 79,8 

384,5 0,7 

10.898.2 19,5 

55.757,» 100 

44.012,0 79 

0.0 0 

11.745,8 21 

55.757,» 100 

463,1 2,6 

384,5 2.2 

-847,6 - 4.8 

0 0 

SID, d.d. po stanju na dan 31.12.2001 izkazuje presežek obveznosti nad terjatvami, ki so 
denominirane v EUR; razmik predstavlja 4,8 odstotkov kapitala družbe. 

Zakladništvo SID upravlja tudi s portfeijem vrednostnih papirjev, katerega vrednost je konec leta 2001 
znašala 767 milijonov SIT. Politika investiranja v vrednostne papirje ostaja še naprej relativno 
konservativna, saj družba posega po prvovrstnih državnih, paradržavnih in korporacijskih vrednostnih 
papirjih. Pri politiki investiranja družba upošteva tudi predpise o zavarovalništvu v zvezi z razpršitvijo 
naložb kritnega premoženja. 
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O trženju storitev SID je bilo več povedanega že v poročilu o poslovanju SID na posameznih 
področjih njenih dejavnosti, pri čemer je SID uveljavila tudi celovito marketing strategijo, ki predstavlja 
srž njenega poslovanja. V okviru svoje marketing strategije je SID izvajala promocijske in 
izobraževalne dejavnosti do ciljnih javnosti - predvsem izvoznikov in bank, s katerimi je imela tudi 
redne skupne sestanke. Ob tem se je SID pojavljala v domačih in tujih medijih ter v raznih 
publikacijah, posluževala pa se je tudi oglaševanja in ekonomske publicitete, izjav za tisk ob 
pomembnih dogodkih in sklicevala redne ali izredne tiskovne konference, kjer je javnost seznanjala s 
svojim poslovanjem in storitvami. 

Zlasti v domačih medijih, tudi tistih, ki se izdajajo v tujih jezikih, se je SID lani precej pogosto 
pojavljala. Skrbela pa je tudi za dvig splošne ravni znanja o zavarovanju in financiranju izvoza v 
Sloveniji, pri čemer je tesno sodelovala tudi z izobraževalnimi in znanstveno-raziskovalnimi 
institucijami. 

Med drugim je SID leta 2001 izvedla tudi nagradni razpis za teme in študijske naloge s področja 
zavarovanja in financiranja izvoza, s čimer želi spodbuditi študente ekonomskih, pravnih in drugih 
fakulle'. da strokovno proučujejo tudi to področje. 

Anketa 
med slovenskimi 
podjetji 

V letu 2001 je SID že petič v devetih letih svojega obstoja izvedla bienalno anketo. Ta nam je dala 
časovno primerljivo sliko o potrebah in pričakovanjih slovenskih podjetij ter o njihovih izkušnjah pri 
poslovanju s SID in o njihovem poznavanju posameznih storitev, ki jih SID ponuja. Odgovori podjetij 
na anketo pomagajo SID pri njenih marketinških aktivnostih, pri oblikovanju ponudbe in pri razvoju 
storitev SID in različnih finančnih produktov ter pri načrtovanju strategije njenega prihodnjega razvoja. 

Od 626 poslanih vprašalnikov je odgovore vrnilo 158 anketiranih podjetij (25 odstotkov) od katerih je 
« bilo 60 odstotkov malih in srednjih podjetij. Njihov skupen izvoz, ki v veliki meri sledi geografski 

destinaciji slovenskega izvoza, presega 3,7 milijarde EUR, promet pa 7 milijard EUR. Večinoma je šlo 
za proizvajalce potrošnih (32 odstotkov), trajnih potrošnih (29 odstotkov) in kapitalskih (15 odstotkov) 
dobrin. 

Tudi sodeč po rezultatih lanskoletne ankete je SID med slovenskimi podjetji že precej dobro poznana 
institucija, k čemur so največ pripomogli neposredni stiki, poslovne banke, mediji in Gospodarska 
zbornica Slovenije. Zelo malo anketiranih podjetij je odgovorilo, da storitev SID ne potrebujejo (2) ali 
ne poznajo dovolj (9 podjetij), malo število podjetij pa je tudi omenilo nekatere ovire pri sodelovanju s 
SID (nesprejemljivi pogoji - 7, cena zavarovanja - 9, cena financiranja - 2 podjetji). 

Anketirana podjetja med storitvami SID najbolje poznajo zavarovanje kratkoročnih kreditov, sledi 
dobro poznavanje storitev refinanciranja izvoznih kreditov v domači valuti, manj pa podjetja poznajo 
relativno nove finančne storitve SID - refinanciranje in sofinanciranje ter neposredno financiranje 
izvoznih poslov v tujih valutah. Precej dobro je že poznavanje možnosti pridobivanja kvalitetnih 
bonitetnih informacij SID medtem, ko so nekatere druge spremljajoče storitve SID. ki so del t.i. 
storitvenega kreditnega zavarovanja, še precej slabo poznane med slovenskimi podjetji, kar v 
določeni meri velja tudi za izdajanje garancij. 

Tudi tokrat so podjetja odnos SID do njih po različnih kategorijah ocenila (možne ocene od 1- 
5) kot zelo dober (povprečna ocena 4). S povprečno oceno 4,3 so ocenila odnos SID do 
strank, na drugem mestu Je bila spet strokovnost (4,2), nato svetovanje in pomoč (4), 
razumevanje potreb strank je bila ocenjena s povprečno oceno 3,9, sledila je primernost 
ponudbe storitev (3,9), učinkovitost (3,8), ter elastičnost in prilagodljivost (3,7). Hitrost 

Marketinske 

aktivnosti 
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reševanja zahtevkov pa je bila v letošnji anketi ocenjena še najmanj pozitivno (3,6), kar se bo 
izboljševalo z razvojem elektronskega poslovanja (SID-NET). Skoraj vsi anketiranci so 
odgovorili, da so pripravljeni na on-line poslovanje s SID. 

Anketirani izvozniki želijo, da bi bila SID bolj aktivna zlasti na področju neposrednega financiranja 
izvoza, zavarovanja in pri ponudbi bonitetnih informacij. 
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Druge 

aktivnosti SIO 

Sodelovanje z državnimi 
in drugimi domačimi 
institucijami 

SID je pri opravljanju svojih dejavnosti in izvajanju drugih aktivnosti tesno sodelovala s številnimi 
državnimi organi ter drugimi institucijami doma in v tujini. 

Sistem zavarovanja 
in financiranja 
izvoza 

Sodelovanje z državnimi organi je bilo predvsem pomembno na področju izvajanja in uresničevanja 
sprejete strategije razvoja sistema zavarovanja in financiranja izvoza v Sloveniji. 

• V tem okviru je SID tvorno sodelovala zlasti pri pripravi novele zakona o zavarovalništvu 
(ZZavar-A) in njegovih potrebnih sprememb in dopolnitev (Ur. I. RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02), in 
to tudi v okviru Slovenskega zavarovalnega združenja. 

• SID je svoje poslovanje tekoče usklajevala s pravili na podlagi novega zakona o zavarovalništvu 
ter se v skladu s sprejeto strategijo razvoja SID pripravljala na ustanovitev specializirane kreditne 
zavarovalnice, ki bo po koncu danega prehodnega obdobja (članstvo Slovenije v EU) 
ustanovljena na podlagi tega zakona in bo opravljala svoje poslovanje v skladu z določili novega 
zakona o zavarovalništvu. 

• Na podlagi zadnjih sprememb zakona o SID je družba pripravila osnove programa privatizacije 
SID, s katero si bo večinska lastnica zagotovila sredstva za s tem zakonom predvideno 
povečanje varnostnih rezerv za zavarovanja pred nemarketabilnimi riziki, ki jih SID izvaja za 
račun države. 

• S pristojnimi državnimi organi je SID delala tudi na pripravi novega zakona o zavarovanju in 
financiranju mednarodnih gospodarskih poslov (ZZFMGP), ki bo urejal poslovanje pooblaščene 
izvozno-kreditne agencije, ki ga bo ta opravljala v imenu države. 

Državni proračun 
O poslovanju SID in njenih načrtih so večkrat razpravljali Vlada Republike Slovenije ter ustrezni 
odbori in druga telesa Državnega zbora ter Državnega sveta. SID se je lani ob sodelovanju pri 
pripravi strategije gospodarskega razvoja Slovenije še posebej intenzivno vključevala v priprave na 
sprejemanje državnega proračuna za leto 2002 oziroma 2003 in drugih proračunskih dokumentov. Za 
leto 2002 je tako: 

kot zgornji limit izpostavljenosti zavarovanja za račun države določeno 253 milijard SIT 
(po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan 31.12.2001 približno 1.143 milijonov EUR) 
(oziroma limit 143 milijard SIT ali približno 646 milijonov EUR za izvozne posle 
zavarovane pred tečajnimi riziki); 
poroštvena kvota za garancije države za obveznosti SID iz naslova zadolževanja 

(glavnica) pa je bila sprejeta v višini 30 milijard SIT (135 milijonov EUR). 

SID je tudi lani tesno sodelovala z raznimi državnimi organi, zlasti z Ministrstvom za finance, 
pri izvajanju zakona o poroštvih Republike Slovenije za zadolževanje za potrebe financiranja 
izvoza (Ur. I. RS, ŠL 20/98). Ta je SID omogočil najemanje ugodnih virov sredstev za 
financiranje izvoza ter jo že leta 1999 uspešno uvedel na mednarodne finančne trge. V tem 
okviru je SID tudi tvorno sodelovala pri pripravi ustreznih podzakonskih aktov glede 
postopkov zadolževanja ter Izdajanja državnih garancij. Glede zadolževanja v tujini je SID 
sodelovala tudi z Banko Slovenije. Najemanje posojil in kasnejše izdaje dolžniških 
vrednostnih papirjev na mednarodnih finančnih trgih bo SID tudi v prihodnje omogočalo 
povečanje obsega rmanciranja slovenskega izvoza v tujih valutah in pod ugodnimi pogoji. 
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Drugo 

Nadzorni organi 
• SID tesno sodeluje z Banko Slovenije, ki je lani v SIO opravila tudi redni pregled in kontrolo 

poslovanja. Banka Slovenije je že pred časom na primer med drugim sprejela tudi metodologijo 
in navodila, ki so garancijam in drugim zavarovalnim instrumentom SID dali tretman prvovrstnih 
instrumentov zavarovanja pri razvrščanju aktivnih bilančnih in zunajbitančnih postavk bank ter jih 
s tem naredili za slovenske banke za še bolj privlačen instrument zavarovanja, ki ga te tudi vse 
pogosteje zahtevajo za odobravanje kreditov izvoznikom in za katere bankam ni treba oblikovati 
posebnih rezervacij. Banka Slovenije je že pred časom dopolnila tudi svoj sklep o dodatnih 
pogojih kreditiranja tujine, s čimer SID sedaj lahko tuji osebi odobri finančni kredit, spremenila pa 
je tudi sklep o uvedbi depozita za finančna posq'ila in depozite najete pri tujih osebah, s katerim 
je bilo SID omogočeno najemanje posojil za kreditiranje tujih kupcev brez obveznosti vplačila 
tolarskega depozita. Prav tako je SID s sklepom o pogojih sklepanja kreditnih poslov v tujem 
denarju med rezidenti omogočeno refinanciranje bančnih izvoznih kreditov tudi v tuji valuti. 

• Ob tem sodeluje SID tudi z Agencijo za zavarovalni nadzor, ki ji poroča o svojem 
zavarovalniškem poslovanju, ki ga opravlja za lasten račun, z njo pa sodeluje tudi na področju 
oblikovanja zavarovalnotehničnih rezervacij ter pri razvoju trga kreditnih zavarovanj v Sloveniji. 

Ministrstva 
in drugi vladni 
organi ter 
organizacije 

• Za poslovanje SID, ki kot slovenska izvozno-kreditna agencija določene posle zavarovanja 
izvaja za račun države, je ključen mehanizem zagotavljanja potrebne likvidnosti ob realizaciji 
morebitnih škod iz zavarovanja pred nekomercialnimi riziki, srednjeročnimi komercialnimi riziki in 
drugimi nemarketabilnimi (non-marketable) riziki, ki jih SID zavaruje za račun države. Zato je 
treba posebej omeniti tudi pogodbi o varnostnih in posebnih varnostnih rezervah, ki sta sklenjeni 
med SID in Ministrstvom za gospodarstvo. S to pogodbo je opredeljen in definiran mehanizem 
oblikovanja ter načrtovanja varnostnih rezerv za pokritje morebitnih škod iz naslova zavarovanj 
pred omenjenimi riziki in tehnika plačevanja škodnih primerov. 

• Poleg sodelovanja z različnimi gospodarskimi ministrstvi in uradi je SID tesneje sodelovala še z 
Ministrstvom za zunanje zadeve in diplomatsko-konzularnimi predstavništvi, zlasti v bolj rizičnih 
državah in v tistih državah, kjer je izpostavljenost SIO večja. V redno izmenjavo informacij o 
posameznih trgih so bile poleg pristojnih državnih organov vključene tudi druge institucije, SID pa 
je Ministrstvu za gospodarstvo ter drugim ministrstvom redno pošiljala informacije o svojem 
poslovanju in poslovni politiki, kakor tudi predloge za razvoj mednarodnega gospodarskega 
sodelovanja (na primer Pakt stabilnosti za JV Evropo, sodelovanje z OECD in udeležba Slovenije 
v Konsenzu OECO ter Skupini o izvoznih kreditih in kreditnih garancijah Komisije OECD za 
trgovino, idr.), za obiske državnih delegacij ter predloge glede zunanjetrgovinske in druge 
regulative, ki zadeva pospeševanje izvoza. Ob tem je SID pri financiranju izhodnih investicij in pri 
financiranju marketinških in podobnih dejavnosti slovenskih podjetij na tujih trgih uspešno 
sodelovala tudi z Agencijo za gospodarsko promocijo Slovenije in tuje investicije. 

Intenzivno je bilo tudi lani sodelovanje z Gospodarsko zbornico Slovenije, kjer je SID zlasti 
sodelovala pri njenih aktivnostih do Izvoznikov ter jim redno predstavljala možnosti podpore 
SID pri nastopanju naših podjetij na tujih trgih. Ob tem je podpredsednica gospodarske 
zbornice tudi članica Komisije za pospeševanje izvoza, s čimer je zagotovljeno tudi - 
neposredno zastopanje Interesov gospodarstva pri Izvajanju driavne politike zavarovanja In 
financiranja izvoza preko SID In omenjene komisije. 

• SID je članica Gospodarske zbornice Slovenije, Slovenskega zavarovalnega združenja in 
Združenja bank Slovenije ter se aktivno vključuje v njihove številne aktivnosti. 
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Mednarodno 
sodelovanje 

Bernska unija 
SID je bila po dveletnem statusu opazovalke na 57. redni letni skupščini v Amsterdamu, 
Nizozemska (18.10.2000) sprejeta v Mednarodno zvezo zavarovateljev kreditov in investicij 
(Bernska unija). 

Bernska unija, ki ima danes 51 članic (izvozno-kreditne agencije, mednarodne finančne institucije in 
nekatere druge zavarovalnice) iz 42 držav, si prizadeva za uveljavitev načel zdravega 
zavarovalniškega poslovanja in discipline pri dogovorjenih pravilih zavarovanja izvoznih kreditov ter 
investicij. S tem ciljem IKA v okviru Bernske unije med drugim redno izmenjujejo informacije o svojem 
poslovanju in politiki zavarovanja, o posameznih trgih, svojih izkušnjah pri poslovanju z dolžniki 
oziroma garanti, zavarovalno-tehničnih vprašanjih in med seboj sodelujejo tudi na drugih področjih. 

Praški klub 
Ob članstvu v Bemski uniji pa SID še naprej sodeluje tudi na zasedanjih Praškega kluba (rednih 
sestankih Generalnega sekretarja Bemske unije z novonastalimi IKA (23 članic), zlasti iz Srednje in 
Vzhodne Evrope), s temi agencijami pa precej sodeluje tudi na bilateralni ravni. 

Med temi agencijami, z nekaterimi od njih ima SID tudi sklenjene sporazume o sodelovanju (glej 
tabelo v nadaljevanju), je SID lani sodelovala predvsem z bosansko IGA, ki ji je po svojih močeh 
pomagala pri uvajanju storitev zavarovanja pred komercialnimi riziki kratkoročnih izvoznih kreditov, 
zlasti z izobraževanjem na področju prodaje in marketinga ter izdelave bonitet podjetij. Ob tem pa je 
bilo posebej tesno sodelovanje z Makedonsko banko za podporo razvoju (MBPR). kjer je bil poleg 
okvirnega sporazuma o sodelovanju lani sklenjen tudi poseben sporazum o sodelovanju in izmenjavi 
izkušenj na področju zavarovanja kratkoročnih izvoznih kreditov pred komercialnimi riziki. SID je tej 
agenciji nudila tudi tehnično pomoč, ki jo je v okviru bilateralnega programa tehnične pomoči s 
sredstvi za Pakt stabilnosti v JV Evropi sofinanciralo tudi Ministrstvo za gospodarstvo, MBPR pa je bil 
odstopljen tudi IS SID za zavarovanje pred kratkoročnimi komercialnimi riziki. 

Sodelovanje 
in sporazumi z 
IKA in MFI 

Z drugimi IKA, zlasti s članicami 8emske unije, je imela SID pogoste bilateralne stike, izmenjavala je 
informacije, z njimi pa je tudi poslovno sodelovala. Sodelovanje je bilo najbolj intenzivno z nemškim 
Hermesom, s katerim ima SID sklenjen sozavarovalni in pozavarovalni sporazum ter dogovor o 
fronlingu garancij, podobne sporazume o zavarovanju in financiranju ter sodelovanje pa ima SID tudi 
z avstrijsko OKB, britanskim ECGD. nizozemsko NCM, US-EXIM, švedsko EKN, idr. Lani pa je na 
primer sklenila okvirne sporazume o sodelovanju z romunsko, egiptovsko, slovaško in hrvaško 
agencijo (R-EXIM, ECGE, EXIMBANKA-SR in HBOR), memorandum o razumevanju z MIGA ler 
sporazum o sodelovanju z rusko Ingostrakh ter o sodelovanju z ukrajinsko družbo LEMMA. Omenjeni 
sporazumi omogočajo sodelovanje med zavarovateiji oziroma izvozno-kreditnimi agencijami (one- 
stop shop arrangements), pospešujejo izmenjavo informacij ter tudi odpirajo možnosti za učinkovit 
skupen nastop slovenskih in tujih podjetij ter bank na tretjih trgih, ki se lahko tudi financirajo iz večih 
virov in ki jih s svojimi instrumenti lahko tako skupaj podpirajo IKA iz različnih držav. 

Poleg obligatnega kvotnega (proporcionalnega) pozavarovanja (Ouota Share Trealy) svojega 
portfelja kratkoročnih komercialnih (marketabilnih) rizikov, ki jih SID zavaruje za lasten račun in jih 
ima pozavarovane na zasebnem trgu pri velikih in prvovrstnih pozavarovateljih, ima SID z drugimi IKA 
ter MFI sklenjene tudi številne druge sporazume. Okvirni sporazumi o sodelovanju, sporazumi o 
skupnem in vzporednem zavarovanju, fakultativnem pozavarovanju, fronlingu garancij ter o 
sofinanciranju ptojektov, lahko slovenskemu gospodarstvu zagotovijo možnosti za uspešen nastop s 
tujimi podjetji na tretjih trgih, saj se tako SID s svojimi instrumenti lahko učinkovito poveže z drugimi 
finančnimi institucijami, ki tem podjetjem tudi zagotavljajo vire za financiranje različnih projektov in jim 
nudijo za te posle tudi kritje pred komercialnimi in nekomercialnimi riziki. 
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Tabela 10: Seznam sporazumov 
sklenjenih med SID in tujimi 
izvozno-kreditnimi agencijami 
ter drugimi mednarodnimi finančnimi 
institucijami    

 Država IKA/MFI Vrsta sporazuma Podpisan  
 EBRD okvirni sporazum o sodelovanju 8.5.1996  
Belgija OND sporazum o skupnem zavarovanju Ljubljana, 20.12.1996 

sporazum o vzporednem zavarovanju 
Združeno kraljestvo ECGD sporazum o sodelovanju London, 26.2.1998 
Avstrija OKB sporazum o sodelovanju 

sporazum o skupnem zavarovanju Dunaj, 10.6.1998 
okvirni pozavarovalni sporazum 

Rusija Ros-EX!M sporazum o sodelovanju Ljubljana, 8.7.1998 
EXIMGARANT memorandum o razumevanju Ljubljana, 23.7.1998 

 Ingoslrakh sporazum o sodelovanju 11.12.2001  
ZRN Hermes sporazum o skupnem zavarovanju Hamburg, 10.9.1998 
 dogovor o fronlingu garancij  

BiH IBF dogovor o medsebojnem sodelovanju Ljubljana, 26.1.1999 
Švedska EKNsporazum o skupnem zavarovanju Ljubljana/Stockholm, 
 23.4.1999  
ZOA US-EXIM memorandum o razumevanju Ljubljana, 21.6.1999 
Nizozemska NCM sporazum o pozavarovanju Ljubljana, 22.6.1999 
Makedonija MBPR sporazum o sodelovanju Skopje, 20.7.1999 

sporazum na področju zavarovanja Skopje, 1.2.2001 
 kratkoročnih komercialnih rizikov  

Republika Koreja KEIC sporazum o sodelovanju Istanbul, 13.10.1999 
Bolgarija BAEZ sporazum o sodelovanju Ljubljana, 28.10.1999 
Izrael IFTRIC sporazum o sodelovanju Tel Aviv, 7.3.2000 
Turčija Turk-£XIM sporazum o sodelovanju Amsterdam, 20.10.2000 
Italija SACE sporazum o pozavarovanju Madrid, 28.3.2001 
Ukrajina LEMMA sporazum o pozavarovanju Ljubljana, 8.6.2001 
Romunija R-£XIM sporazum o sodelovanju Ljubljana, 6.9.2001 
Egipt ECGE sporazum o sodelovanju Ljubljana, 2.10.2001 
Stovažka EXIMBANKA-SR sporazum o sodelovanju Ljubljana, 11.10.2001 
Hrvaška HBOR sporazum o sodelovanju Cavtat. 30.10.2001 
 MIGA memorandum o razumevanju 31.12.2001  

V pripravi je med drugim tudi sklenitev fakultativnega pozavarovalnega sporazuma z afiliacijo 
Svetovne banke - Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA). 

Na 15. redni letni generalni skupščini, ki je bila od 24. do 27.5.1998 v Vancouvru (Kanada), je 
SID postala tudi opazovalka v Pan American Surety Association (PASA) in je že navezala 
nekatere stike s finančnimi Institucijami, ki so članice te mednarodne nevladne organizacije 
ter z njimi izmenjuje informacije o Izdajanju garancij ter se dogovarja o frontingu garancij. 

SIO je sodelovala tudi z drugimi mednarodnimi vladnimi organizacijami (na primer OECD ter 
UNCTAD) in mednarodnimi finančnimi institucijami. Z EBRD, s katero ima SIO podpisan sporazum o 
sodelovanju in ki je SID v preteklosti 2e nudila tehnično pomoč, je tako na primer izmenjevala 
informacije, zlasti o možnostih pri projektih v državah prejemnicah pomoči EBRD. 

Ob tem je SID izmenjavala izkušnje glede zavarovanja investicij zlasti z MIGA. Z MIGA je SID lani 
organizirala tudi skupen seminar o pozavarovanju investicij ter slovenske investitorje seznanila z 
možnostmi, ki obstajajo za kritje njihovih investicij na tujih trgih. Z MIGA pa se SIO dogovarja tudi o 
sklenitvi pozavarovanj nekaterih investicij na trgih JV Evrope. 

Predstavniki SIO so aktivno sodelovali tudi na večih mednarodnih konferencah, seminarjih in 
delavnicah, zlasti o mednarodni trgovini in financiranju ter zavarovanju izvoznih kreditov in investicij. 
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Informacijski 
sistem SID 

Razvit Integralen 
IS SID 

Razvil informacijski sistem in kvalitetne interne baze podatkov (teh je danes 84) ter vzpostavljene 
povezave z drugimi institucijami predstavljajo nujno orodje za učinkovito poslovanje finančne 
institucije, njeno upravljanje, nadzor nad njenim celotnim poslovanjem in načrtovanje. Celoten razvoj 
informacijskega sistema temelji na postopnem uvajanju v delo ter bo vplival na izboljšanje notranjega 
in zunanjega komuniciranja. 

SIO je za učinkovito podporo svojemu poslovanju, ki med drugim zajema tako zavarovanje kot 
financiranje izvoza, pri čemer je zavarovalniško poslovanje ločeno za državni in lastni račun družbe, 
leta 1996 začela s programskim orodjem LOTUS NOTES sistematično izgrajevati lasten in integralen 
informacijski sistem (IS SID). Ta je danes kvalitetna podlaga za vse poslovne dejavnosti in storitve 
družbe; vsi procesi so računalniško podprti in v veliki meri tudi že avtomatizirani, saj se dokumenti od 
na primer zahtevka stranke, njegove obdelave in odobritve, do ustreznih pogodb in računov izdelujejo 
avtomatizirano, istočasno pa so osnova za analitično obdelavo podatkov in upravljalski informacijski 
sistem (MIS). Tako so v SID ustrezno informacijsko podprta vsa področja poslovanja družbe, ki so 
medsebojno povezana v informacijsko celoto. Z IS v SID ne obvladujemo samo upravljanja z 
vhodnimi in izhodnimi dokumenti ter poslovne procese, pač pa ustvarjamo tudi baze znanj. 
Poenotene in standardizirane so tudi kumulativne analitične tabele o poslovanju SID, izdelane so 
kumulativne analitične oblike za poslovne partnerje družbe, povezano pa je tudi računalniško omrežje 
v družbi in telefonija CTI, kar zaposlenim omogoča seznanitev s partnerjem, s katerim komunicirajo in 
istočasen prikaz vseh kumulativnih podatkov o tem partnerju na zaslonu računalnika. 

TransferIT 
in tehnična pomoč 

Vse baze v LOTUS NOTES so po novih standardih združene v posamezne module, kar omogoča 
lažji nadzor nad razvojem in spremembami posameznih aplikacij ter postopno oddajo posameznih 
modulov v vzdrževanje zunanji računalniški firmi. Modularen pristop k reorganizaciji baz je omogočil 
tudi njihovo instaliranje na drugih lokacijah, kar je SID tudi uporabila pri projektu tehnične pomoči 
Makedonski banki za podporo razvoju (MBPR), ki ga je lani v okviru bilateralnega programa tehnične 
pomoči sofinanciralo Ministrstvo za gospodarstvo s sredstvi za Pakt stabilnosti v JV Evropi, s čemer 
je s tem podprlo tudi začeto poslovno sodelovanje med obema agencijama. 

Glavne smernice razvoja informacijskega sistema so v lanskem letu potekale na področju uvajanja 
enotnih standardov pri razvoju aplikacij, elektronskega povezovanja s poslovnimi partnerji, na 
področju še večje osamosvojitve sistema in vgrajevanju varnostnih (standard 8S7799) in kontrolnih 
mehanizmov v celotno poslovanje družbe ter na graditvi sistema, ki omogoča vzdrževanje IS tudi s 
strani zunanje računalniške organizacije. 

Pri razvoju IS SID se je tako lani nadaljevalo s standardizacijo postopkov, dopolnjevala se je 
dokumentacija in izboljševali postopki varovanja sistema, dopolnjevale pa so se tudi kumulativne 
analitične oblike in zbiranje podatkov za podporo odločanju in upravljanju. 

Elektronsko poslovanje 
(SID-NET) 

Ker je elektronsko poslovanje za sodobne finančne institucije imperativ, je bil kot odgovor na izzive 
poslovanja lani v družbi izgrajen SID-NET. Elektronsko poslovanje s strankami v realnem času in 
prostoru je bilo lani testirano tudi z nekaterimi poslovnimi partnerji, notranji IS je bil zalo reorganiziran 
in integriran s SID-NET tako. da je SID-NET sedaj pripravljen na intenzivno uvajanje v poslovanje 
družbe v letu 2002. S tem bo močno olajšano poslovanje s SID po elektronski poti. Preko portala na 
internet domači strani SID (http://www.sid.si) bo strankam tako na voljo olajšan dostop do njenih 
storitev in vse informacije o produktih SID in pogojih zavarovanja ter financiranja njihovih poslov, 
vključno z bonitetnimi informacijami (*@rating*), administracijo in spremljavo poslovanja strank z 
družbo. 
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Kadri 

Zaposlovanje 
(struktura in trendi) 

Število zaposlenih v SIO se je v letu 2001 skladno z načrtom zaposlovanja povečalo s 50 na 55, 
povprečno število zaposlenih pa je bilo v tem letu 54. 

Novi delavci so se zaposlili za nedoločen čas na področju zavarovanja (2), v pravni službi in službi za 
likvidacijo škod (3) in v bonitetni službi (1). Poleg tega je bila ena delavka sprejeta v delovno razmerje 
za določen čas v računovodstvo, dvema ekonomistoma z visoko univerzitetno izobrazbo in 
upravnemu tehniku s srednješolsko izobrazbo pa smo omogočili tudi opravljanje pripravništva. 

V letu 2001 sta sporazumno prekinili delovno razmerje v SID dve delavki, ena se je invalidsko 
upokojila, enemu delavcu pa je potekla pripravniška doba. 

Po posameznih organizacijskih enotah je imela družba največ zaposlenih v oddelku zavarovanja 
terjatev (14), ki so mu sledili pravna služba in služba za likvidacijo škod (7). oddelek zavarovanja 
kreditov in investicij (6), splošno-kadrovska služba (6), oddelek financiranja in garancij, 
računovodstvo in služba za informatiko s po 5 zaposlenimi in bonitetna služba (4). Uprava, področje 
raziskav in strategije, notranja revizija in kotroling ter zakladništvo so imeli v letu 2001 po enega 
zaposlenega. 

Slika 8: 
SID - struktura 
zaposlenih (izobrazba) 
•31.12.2001 

Slika 9: 
SID - struktura 
zaposlenih (starost) 
-31.12.2001 

■ srednješolska 
□ visokošolska 

d višješolska 
□ magisterij/doktorat ■ 21-30 let O 3140 let 041-50 let «151-60 let 
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Kadrovska politika 
Hitra rast obsega poslovanja in razvoj obstoječih ter uvajanje novih storitev SID sta bila podprta s 
kadrovsko politiko, ki je temeljila predvsem na: 

pridobivanju novih sodelavcev s specifičnimi strokovnimi znanji in izkušnjami, 
sistemu spremljanja in ugotavljanja delovne uspešnosti ter določanju ciljev in nalog s 
pomočjo letnih razgovorov, 
razvoju politike nagrajevanja, tako v obliki denarnih, kot nedenarnih nagrad, ter 
spodbujanju aktivnega sodelovanja vseh zaposlenih pri izboljševanju poslovanja družbe. 

Posebna pozornost je bila v letu 2001 namenjena projektnemu načinu dela, ki so ga posamezne 
projektne skupine izvajale na področju razvoja elektronskega poslovanja, bonitetnega 
informacijskega sistema, sprememb premijskega sistema, pozavarovalnega aranžmaja in tehnične 
pomoči drugim izvozno-kreditnim agencijam. 

V letu 2001 je bil uveden sistem posredovanja predlogov in idej z namenom izboljšanja delovnih 
procesov in storitev SIO, večje učinkovitosti pri delu in zniževanja stroškov. Zaposleni so lani preko 
lega sistema posredovali več kot 300 predlogov, od katerih jih je bilo skoraj 200 sprejetih v realizacijo, 
deset avtorjev predlogov pa je bilo tudi posebej nagrajenih. 

Lansko leto je bila izvedena tudi anketa o ugotavljanju zadovoljstva pri delu in o medsebojnih 
odnosih, v kateri so zaposleni ocenjevali politiko zaposlovanja in vodenja podjetja, medsebojne 
odnose in komunikacijo, sistem plač in napredovanja, izobraževanje in usposabljanje ter informacijski 
sistem. Na skupaj 32 vprašanj je odgovorilo 96 odstotkov anketiranih, analiza ankete pa je pokazala, 
katerim področjem kadrovske politike bo v bodoče posvečena še posebna pozornost. 

Izobraževanje 
Glede na potrebna znanja s področja financiranja in zavarovanja gospodarskih poslov je SID, tako kot 
tudi vsa leta prej, omogočala pridobivanje in prenos znanj, ki so potrebna zlasti na posameznih 
strokovnih področjih (zavarovanje, financiranje, zakladništvo, pravne zadeve, informatika, 
računovodstvo in notranja revizija) in to v različnih oblikah internega izobraževanja ter udeležbe na 
predavanjih, delavnicah, seminarjih, podiplomskem študiju in podobnem v tujini in doma. 

Hkrati so se zaposleni udeleževali tudi raznih oblik izobraževanja, kjer so pridobivali potrebna splošna 
(tuji jeziki, računalništvo, načrtovanje ciljev, upravljanje s časom, ipd.) in specifična znanja (tehnike 

, prodaje in pogajanj, delo s ključnimi kupci, idr.). 

Notranje 
komuniciranje 

Poleg že uveljavljenih oblik obveščanja in komunikacije z zaposlenimi prek interne elektronske pošte 
in dostopa do obsežnega števila baz podatkov (npr. zabeležke poslovnih dogodkov, zapisniki in 
sklepi organov družbe, pravilnikov in aktov, strokovne knjižnice, opisov postopkov dela, predlogov in 
idej, itd.), je bil v letu 2001 uveden tudi interni elektronski časopis, ki zaposlene obvešča o 
posameznih dogodkih in zanimivostih, vključuje pa tudi rubrike, v katerih lahko sodelujejo vsi 
zaposleni. 

Sindikat 
Večina zaposlenih SIO je včlanjena v Sindikalno organizacijo SID, ki je vključena v Sindikat delavcev 
bank in hranilnic Slovenije. SID glede pravic in obveznosti zaposlenih v celoti spoštuje določbe 
Kolektivne pogodbe bank in hranilnic v Republiki Sloveniji, z letno dotacijo pa omogoča tudi izvajanje 
aktivnosti sindikata (na primer športno-rekreativne, kulturne in razne druge prireditve). 

Delovno okolje    

SID posebno skrb namenja zagotavljanju ustreznih delovnih pogojev. Tako je v lanskem letu skladno 
z zakonom o varnosti in zdravju pri delu uspešno izdelala Izjavo o varnosti z oceno tveganja V okviru 
te bo SID svoje zaposlene usposabljala za varno in zdravo delo ter varstvo pred požari, jim 
omogočala predhodne in obdobne zdravniške preglede ter izvajala vse potrebne ukrepe za 
zagotavljanje optimalnih delovnih pogojev. 
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Notranja revizija 
in kontroling 

Notranja revizija je v SID organizirana kot samostojno strokovno področje, podrejeno neposredno 
upravi in odgovorno tudi nadzornemu svetu družbe. Njeno organizacijo in aktivnosti opredeljuje zakon 
o bančništvu - ZBan (Ur. L RS, ŠL 7/99 in 59/01), ki predpisuje: 

strokovno usposobljenost delavcev notranje revizije, 
naloge in letni program dela, ter 
poročanje notranje revizije. 

Notranja revizija v SID tako izvaja celovit in stalen nadzor nad poslovanjem družbe, upoštevajoč vse 
posebnosti poslovanja družbe ter veljavne predpise, tako na področju bančnega, kot tudi 
zavarovalniškega poslovanja. 

Tako na primer notranja revizija v SID preverja ali družba: 
opravlja finančne storitve pravilno in v skladu z zakoni in predpisi ter notranjimi pravili, ki 
urejajo poslovanje družbe; 
vodi poslovne knjige, sestavlja knjigovodske listine, vrednoti knjigovodske postavke in 
sestavlja računovodska ter druga poročila v skladu z zakonom o bančništvu (oziroma 
zavarovalništvu) in na njegovi podlagi izdanimi predpisi, ter notranjimi pravili, ki urejajo 
poslovanje družbe. 

Notranje revidiranje poslovanja družbe se opravlja na osnovi sprejetega letnega načrta v skladu s 
strokovnimi načeli in standardi notranjega revidiranja, kodeksom poklicne etike ter pravili delovanja, ki 
jih v soglasju z nadzornim svetom sprejme uprava družbe. Pri tem je dan še poseben poudarek 
nadzoru upravljanja z riziki (kreditni, nekreditni ter operativni riziki). V okviru svojih aktivnosti področje 
notranje revizije sodeluje z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor, pa tudi z revizijskimi 
sekcijami bančnega in zavarovalniškega združenja 

Ob zadnjem kontrolnem pregledu poslovanja družbe s strani Banke Slovenije (november 2001) je bilo 
delovanje področja notranje revizije ugodno ocenjeno. 
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Računovodski 

izkazi s prilogami 

in pojasnili 

Uvod 

Poslovanje Slovenske izvozne družbe, d.d., Ljubljana v letu 2001, opisano v poslovnem delu letnega 
poročila, se odraža v bilanci stanja, izkazu uspeha ter izkazu finančnih tokov za isto obdobje. 

Pri oblikovanju bilančnih postavk so bili ob upoštevanju mednarodnih računovodskih standardov 
uporabljeni slovenski računovodski standardi. 

V okviru komentarja k računovodskim izkazom je treba posebej omeniti poslovanje družbe za tisti del 
poslov, ki se opravljajo za račun Republike Slovenije. Državno jamstvo za posle zavarovanja pred 
nekomercialnimi in srednjeročnimi komercialnimi ter drugimi nemarketabilnimi riziki namreč narekuje 
posebnosti pri sestavljanju izkazov, saj mora biti finančni učinek omenjenih poslov za preostali del 
družbe nevtralen. 

V nadaljevanju so predstavljeni računovodski izkazi družbe (bilanca stanja, izkaz uspeha, izkaz 
finančnih tokov in izkaz gibanja kapitala) za poslovno leto 2001 ter komentarji k pomembnejšim 
bilančnim postavkam. 

poročevalec, št. 60 94 15. junij 2002 



Bilanca stanja na dan 31. decembra 2001 
(v tisočih tolarjev) 

2001 2000 

SREDSTVA 

Denarna sredstva 
Posojila bankam 
Posojila strankam, ki niso banke 
Tržni vrednostni papirji 
Opredmetena osnovna sredstva 
Druga sredstva 
Kratkoročno nezaračunani prihodki 

Skupaj sredstva 

Izvenbilančna evidenca 

OBVEZNOSTI IN KAPITAL 

Obveznosti 
Obveznosti do bank in hranilnic 
Obveznosti do strank, ki niso banke 
Dolgoročna obveznost za prejeta sredstva varnostne rezerve 
Obveznosti iz izdanih vrednostnih papirjev in potrdil o vlogah 
Druge obveznosti 
Kratkoročno odloženi prihodki 
Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške 
Zavarovalnotehnične rezervacije 

3.600 
52.089.308 

1.398.035 
766.766 
646.862 
571.925 
281.297 

55.757.793 

5.967.030 

14.746.331 
915.896 

16.040.975 
980.160 
323.717 
177.678 

2.004.286 
2.569.110 

8.495 
39.223.933 

420.009 
63.499 

644.745 
813.895 

83.284 

41.257.860 

4.554.495 

6.158.960 
916.643 

13.742.095 

291.808 
11.488 

2.061.379 
1.407.274 

37.758.153 24.589.647 

Kapital 
Osnovni kapital 
Vplačani presežek kapitala 
Rezerve 
Revalorizacijski popravek kapitala 
Čisti dobiček poslovnega leta 

9.323.540 
920.606 

1.267.880 
6.406.179 

81.435 

9.323.540 
918.825 

1.031.291 
5.246.125 

148.432 

17.999.640 16.668.213 

Skupaj kapital in obveznosti 

Izvenbilančna evidenca 

55.757.793 

5.967.030 

41.257.860 

4.554.495 
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izkaz uspeha za leto za leto končano 31. decembra 2001 
(v tisočih tolarjev) 

2001 2000 

585.357 481.531 

Prihodki od obresti 
Odhodki za obresti 
čiste obresti 

Prejete provizije 
Dane provizije 
Čiste provizije 

Čisti prihodki od zavarovalnih premij 

Dobiček iz finančnih poslov 
Izguba iz finančnih poslov 
Čista Izguba iz finančnih poslov 

Revalorizacijski izid in 
drugi prihodki iz poslovanja 

Splošni upravni stroški 
Amortizacija 
Drugi odhodki poslovanja 
Odpis terjatev in popravki vrednosti dvomljivih in spornih terjatev 
Prihodki iz odpisanih terjatev 
Odhodki za oblikovanje dolgoročnih rezervacij 
Prihodki iz ukinjenih rezervacij in popravkov 

dobiček iz rednega poslovanja 

Izredni dobiček (izguba) 

Skupaj dobiček pred obdavčitvijo 

Davek od dobička 

čisti dobiček 

1.656.052 
(648.939) 

1.007.113 

213.568 
(104.029) 
109.539 

146 
(10.506) 
(10.360) 

929.446 

(697.642) 
(69.737) 

(235.352) 
(20.568) 

(2.400.022) 
1.011.407 

209.181 

2.138 

211.319 

(48.449) 

1.040.102 
(228.883) 
811.219 

156.429 
(49.852) 
106.577 

628.859 

(602.827) 
(59.392) 
(94.583) 

(229.196) 
31 

(2.164.167) 
1.309.804 

187.856 

667 

188.523 

(40.091) 

162.870 148.432 
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Izkaz gibanj na kapitalu za leto končano 31. decembra 2001 
(v tisočih tolarjev) 

Osnovni 
kapital 

Vplačani 
presežek 

kapitala Rezerve 

Revaloriz. Preneseni 
popravek dobiček Dobiček 
kapitala prejžnih let leta Skupaj 

Stanje 1.1.2000 9.323.540 918.825 1.031.291 5.246.125 

Razporeditev v rezerve • • 155.154 (6.722) 
Prodaja lastnih delnic - 1.781 
Revalorizacija 2001 - • • 1.166.776 
Dobiček leta 2001 - - 81.435 

Stanje 31.12.2001 9.323.540 920.606 1.267.880 6.406.179 

148.432 

(148.432) 

81.435 

81.435 

16.668.213 

1.781 
1.166.776 

162.870 

17.999.640 

Revalorizacijski popravek 
kapitala:  

Štanjel.1.2001 4.328.309 

Razporeditev v rezerve 
Revalorizacija 2001 

329.499 581.595 

955.629 87.384 123.763 

Stanje 31.12.2001 5.283.938416.883 705.358 • 

6.722 5.246.125 

(6.722) 

6.406.179 

(6.722) 
1.166.776 

SID d.d. je v januarju 2001 kupila 18.447 lastnih delnic od Factor banke d.d. Ljubljana v vrednosti 250.000 tisoč 
SIT zaradi poravnave terjatev z Niko Brežice (zastava Hipotekaminih delnic SID za Niko Brežice). 

• Lastne delnice je SID d.d. prodala v decembru 2001 po vrednosti 269.262 tisoč SIT. Revalorizirana vrednost 
lastnih delnic na dan prodaje je bila 267.481 tisoč SIT. Pozitivna razlika v višini 1.781 tisoč SIT je bila prenesena 
med vplačani presežek kapitala. 

Razporeditev čistega dobička poslovnega leta 

2001 

Čisti dobiček poslovnega leta 
Del čistega dobička za kritje prenesenih izgub 
Del čistega dobička za oblikovanje zakonskih rezerv 
Del čistega dobička za oblikovanje rezerv za lastne deleže 
Del čistega dobička za oblikovanje statutarnih rezerv 
Del čistega dobička za druge rezerve iz dobička 

Skupaj 

162.870 

(81.435) 

81.435 

Bilančni dobiček leta 2001 znaša 81.435 tisoč SIT, po upoštevanju čistega dobička poslovnega leta in morebitnih 
ostalih postavk ter rezerv po 1. odstavku 228. člena Zakona o gospodarskih družbah. O njegovi delitvi odloča 
skupščina SID. 
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Izkaz finančnih tokov za leto končano 31. decembra 2001 
(v tisočih tolarjev) 

2001 2000 

PRITOKI SREDSTEV 

Začetno stanje denarnih sredstev 

Pritoki kapitalskih sredstev (pobotana povečanja) 
Presežek vplačanega kapitala 
Rezerv 
Dolgoročne rezervacije 
Zavarovalnotehnične rezervacije 
Revalorizacijski popravek kapitala 
Čisti dobiček leta 
Skupaj pritoki kapitalskih sredstev 

9.090 

1.781 
236.589 

(201.390) 
1.063.327 

(6.721) 
(66.997) 

2.447 

124.815 
213.764 
502.943 

23.617 

1.026.589 865.139 

Pritoki drugih sredstev (pobotana povečanja) 
Obveznosti do bank 
Obveznosti do strank, ki niso banke 
Dolgoročna obveznost za prejeta sredstva varnostne rezerve 
Dolgovi, dokazljivi s potrdili 
Druge obveznosti 
Kratkoročno odloženi prihodki 
Skupaj pritoki drugih sredstev 

Skupaj pritoki sredstev 

8.156.244 
(64.912) 

1.336.933 
980.160 

11.482 
165.386 

10.585.293 

11.620.972 

2.630.600 
804.107 

1.670.821 

(105.206) 
197 

5.000.519 

5.868.105 

2001 2000 

ODTOKI - UPORABA SREDSTEV 

Uporaba kapitalskih sredstev (pobotana povečanja) 
Neopredmetena dolgoročna sredstva 
Opredmetena osnovna sredstva 
Skupaj uporaba kapitalskih sredstev 

(43.015) 

(43.015) 

(114) 
(23.571) 

(23.685) 

Uporaba drugih sredstev (pobotana povečanja) 
Posojila bankam 
Posojila strankam, ki niso banke 
Investicijski vrednostni papirji 
Tržni vrednostni papirji 
Druga sredstva 
Kratkoročno odloženi prihodki 
Skupaj uporaba drugih sredstev 

Končno stanje denarnih sredstev 

Skupaj odtoki - uporaba sredstev 

10.119.700 
948.625 

698.822 
(298.943) 
192.183 

11.660.387 

3.600 

5.308.608 
392.647 

(227.892) 
9.993 

425.550 
(25.611) 

5.883.295 

8.495 

11.620.972 5.868.105 
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1. 

a) 

Posojila bankam 

Analiza po zapadlosti: 

2001 2000 

Posojila: 
• kratkoročna 
• dolgoročna 
Popravek vrednosti 

Namenski depoziti: 
• kratkoročni 
• dolgoročni 

38.951.530 33.900.708 
10.429.936 5.305.508 

(129.283) (129.283) 
49.252.183 39.076.933 

2.779.125 147.000 
58.000 ; 

2.837.125 147.000 

Skupaj 52.089.308 39.223.933 

Posojila in namenski depoziti so bili dani slovenskim bankam za refinanciranje izvoznih in drugih mednarodnih 
gospodarskih poslov, odobrenih podjetjem za namene in po prioritetnih razredih, opredeljenih v poslovni politiki 
SID za posamezno poslovno leto. 

Stopnja refinanciranja kreditov domačih bank praviloma znaša 50%, izjemoma do 90% za izvozne posle iz I. 
prioritete in do 70% za izvozne posle iz II. prioritete. Do 90% se lahko refinancira tudi kredit, ki ga je domača 
banka odobrila tuji za financiranje uvoza blaga. 

Družba se je za potrebe financiranja kupcev v tujini, priprave izvoza slovenskih izvoznikov ter financiranja 
slovenskih naložb v tujini, zadolžila na mednarodnem trgu sindiciranih posojil. 

Kratkoročna posojila, odobrena v tuji valuti, znašajo 8.106.252 EUR, dolgoročna posojila, odobrena v tuji valuti 
31.368.842 EUR, kratkoročni depoziti, odobreni v tuji valuti pa 1.690.000 EUR. 

Med kratkoročna posojila bankam je bil prenesen znesek 3.433.241 tisoč SIT dolgoročnih posojil, ki zapadejo v 
plačilo v letu 2002 (v letu 2000:2.086.599 tisoč SIT dolgoročnih posojil). 

Popravki vrednosti se nanašajo na kratkoročna posojila, dana Komercialni banki Triglav d.d., Ljubljana v stečaju. 
Popravek vrednosti je oblikovan v višini 100 % vrednosti terjatve. 

4 
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2. Dolgoročna obveznost za prejeta sredstva varnostne rezerve 

a) Dolgoročna obveznost do Ministrstva za gospodarstvo za prejeta sredstva varnostne rezerve se 
nanašajo na: 

  2001 2000 

Varnostne rezerve 15.048.812 12.828.704 
Posebne varnostne rezerve  992.163 913.391 

Skupaj 16.040.975 13.742.095 

Dolgoročne obveznosti SID do Republike Slovenije vsebinsko opredeljujejeta pogodbi sklenjeni med SID in 
Ministrstvom za gospodarstvo RS, in sicer 
• za varnostne rezerve - pogodba o uporabi in vračanju sredstev varnostnih rezerv z dne 27.08.1996 in 
• za posebne varnostne rezerve - pogodba o uporabi, oblikovanju in vračanju sredstev posebnih varnostnih 

rezerv z dne 18.12.1997. 

Varnostne rezerve so namenjene pokrivanju odškodnin iz naslova zavarovanj pred nekomercialnimi in 
srednjeročnimi komercialnimi riziki, ki jih opravlja SID za račun države. Začetna sredstva je družbi zagotovila 
Republika Slovenija. 

Posebne varnostne rezerve so namenjene pokrivanju tveganj iz naslova sklenjenih zavarovanj pred tečajnimi 
tveganji za račun države. 

Varnostne rezerve imajo značaj dolgoročne obveznosti SID do Republike Slovenije. Rok vračila sredstev, 
povečanih za obresti v višini temeljne obrestne mere, je 10 let z možnostjo podaljšanja. Obveznost za varnostno 
rezervo povečujejo poleg obresti v višini TOM tudi nakazila Ministrstva za gospodarstvo v varnostno rezervo in 
presežek premij nad stroški, zmanjušujejo pa jo izplačane škode, ki se nanašajo na te vrste zavarovanj. 

i 
Presežek premij nad stroški, ki predstavlja postavko povečanja obveznosti iz naslova varnostnih rezerv do 
države, je rezultat razlike med prihodki in odhodki poslov, ki jih SID vodi za račun države. Obračunava se 
mesečno. Prihodke predstavljajo predvsem prejete premije iz tega naslova in pogodbene obresti. Odhodki 
poslovanja zajemajo direktne stroške povezane z zavarovanji za račun države in posredne stroške, kot to določa 
pogodba z Ministrstvom za gospodarstvo. Posredni stroški se v skladu z aneksom št. 2 k pogodbi (8.10.1997) 
delijo po ključu. Ključ se izračunava na osnovi deleža zaposlenih, ki direktno in indirektno opravljajo dela za to 
področje glede na vse zaposlene v SID. Ključ se spreminja dvakrat letno, o spremembi pa SID obvesti 
Ministrstvo za gospodarstvo. Presežek premij nad stroški je vključen v prihodke od prejetih premij SID. 

b) Gibanje obveznosti do države za sredstva varnostne rezerve v letu je bilo naslednje: 

   2001 2000 

Stanje 1. januarja 13.742.095 11.084.733 
Plačane škode (35.552) (100.056) 
Prejeti regres - 61.397 
Nakazila Ministrstva za gospodarstvo 

za varnostne rezerve 641.005 1.255.025 
Obračunane obresti v višini TOM 1.213.543 1.066.799 
Presežek premij nad stroški  479.884 374.197 

Stanje 31. decembra 16.040.975 13.742.095 
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c) Presežek premij nad stroški, ki predstavlja postavko povečanja obveznosti iz naslova varnostnih rezerv 
do države, je rezultat razlike med prihodki in odhodki poslov, ki jih SID vodi za račun države: 

2001 2000 

PRIHODKI 
Prejete premije za zavarovanje vlaganj 37.241 20.758 
Prejete premije za krat. komerc. zav. izven OECD 88.082 2.673 
Prejete premije za srednjeročne nekomerc. rizike 3.457 11.176 
Prejete premije za srednjeročne komercialne rizike 245.569 121.557 
Prejete premije za politične rizike  228.332 337.531 

602.681 493.695 

Prihodki iz naslova obdelovalne provizije 11.710 4.173 
Prihodki od obresti naložb varnostne rezerve 147.642 123.457 
Prihodki iz naslova revalorizacijskega izida 5.513 4.953 
Stroški s škodami - (1.540) 
Drugi prihodki  • 14 

767.546 624.752 
ODHODKI 
Stroški poslovanja: 
• Stroški dela (134.283) (113.853) 
• Drugi stroški dela (25.154) (18.184) 
• Stroški materiala (11.905) (31.077) 
• Stroški storitev (93.143) (67.157) 
• Amortizacija (23.150) (20.278) 
Drugi odhodki  (27) (6) 

(287.662) (250.555) 

»Presežek premij nad stroški  479.884 374.197 

Sredstva varnostnih rezerv investira SID v skladu s svojo poslovno politiko v kratkoročne finančne naložbe 
(financirana posojila). Prihodki iz naslova naložb povečujejo, preko presežka premij nad stroški, obveznost za 
varnostno rezervo. 
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3. Dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške 

2001 2000 

Posebne rezervacije za bančne garancije 1.451.027 1.654.340 
Posebne rezervacije za terjatve razvrščene v skupino A553.259  407.039   

Skupaj 2.004.286 2.061.379 

a) Dolgoročne rezervacije za potencialne obveznosti se nanašajo na posebne rezervacije za pokrivanje 
potencialnih izgub iz naslova izdanih garancij. Gibanje dolgoročnih rezervacij v letu 2001 je bilo 
naslednje: 

2001 2000 

Stanje 1. januarja 

Oblikovane rezervacije 
Ukinjene rezervacije 

Stanje 31. decembra 

1.654.340 1.487.162 

686.011 1.389.731 
(889.324) (1.222.553) 

1.451.027 1.654.340 

b) Posebne rezervacije za terjatve, razvrščene v skupino A, se po sklepu Banke Slovenije oblikujejo v 
višini 1 % od vseh terjatev skupine A, razen za terjatve do Republike Slovenije in 8anke Slovenije. V 
breme odhodkov je bilo v letu 2001 oblikovanih 146.220 tisoč SIT rezervacij zaradi povečanja terjatev, 
razvrščenih v skupino A (v letu 2000 197.585 tisoč SIT). 

4. Zavarovalnotehnične rezervacije 

Zavarovalnotehnične rezervacije, katerih višino je potrdil pooblaščeni aktuar, so oblikovane za pokrivanje tveganj 
iz naslova kreditnih zavarovanj in obsegajo: 

  2001 2000 

Čiste prenosne premije 16.430 13.409 
Čiste škodne rezervacije 2.539.978 1.382.943 
Čiste rezervacije za bonuse in popuste  12.702 10.922 

Skupaj 2.569.110 1.407.274 

SID ima za leto 2001 (enako v letu 2000) sklenjene pogodbe o kvotnem pozavarovanju in v skladu s tem 
izkazane deleže pozavarovateljev. 
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5. Potencialne obveznosti 

Potencialne obveznosti se nanašajo na izdane storitvene garancije v tuji valuti: 

2001 2000 

Kratkoročne garancije 
Dolgoročne garancije 

Skupaj 

3.803.003 
2.164.027 

1.814.750 
2.739.745 

5.967.030 4.554.495 

SID ima na dan 31.12.2001 za zavarovanje pred kreditnim tveganjem iz izdanih garancij oblikovane dolgoročne 
rezervacije v višini 1.451.027 tisoč SIT (v letu 2000:1.654.340 tisoč SIT). 

6. Čisti prihodki od obresti 

2001 2000 
Prihodki Odhodki Prihodki Odhodki 

Obresti od vrednostnih papirjev 
Obresti od depozitov in krat. posojil 
Obresti od dolgoročnih posojil 
Druge obresti 

10.564 (4.770) 19.000 
1.065.947 (239.260) 707.347 (214.603) 

578.753 (404.870) 312.646 (14.194) 
788 (39) 1.109 (86) 

1.656.052 (648.939) 1.040.102 (228.883) 

Skupaj 1.007.113 811.219 
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POROČILO POOBLAŠČENEGA REVIZORJA 

Delničarjem SLOVENSKE IZVOZNE DRUŽBE, d.d., Ljubljana 

Revidirali smo bilanco stanja družbe SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA, d.d., Ljubljana z dne 31. decembra 2001 
ter z njo povezana izkaz uspeha in izkaz gibanja finančnih tokov za poslovno leto, ki se je končalo na isti dan. Za 
naštete računovodske izkaze je odgovorno poslovodstvo družbe. Naša odgovornost je, da izrazimo mnenje o 
njih. 

Revidirali smo v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli in mednarodnimi revizijskimi standardi. Po teh načelih in 
standardih smo bili dolžni načrtovati in izvesti revidiranje tako, da bi si pridobili razumno zagotovilo, da 
računovodski izkazi ne vsebujejo pomembnejših napačnih prikazov. V okviru revizije smo preiskali dokaze, ki 
podpirajo zneske in razkritja v računovodskih izkazih. Ocenili smo tudi skladnost računovodskih usmeritev z 
računovodskimi standardi in pomembnejše metode izkazovanja vrednosti v računovodskih izkazih, ki jih je 
uporabilo poslovodstvo, ter ovrednotili razkritja v računovodskih izkazih. Prepričani smo, da je opravljena revizija 
dobra podlaga za mnenje o računovodskih izkazih. 

Po našem mnenju računovodski izkazi, našteti v prvem odstavku, v vseh pomembnih pogledih podajajo resnično 
in pošteno sliko finančnega stanja družbe SLOVENSKA IZVOZNA DRUŽBA, d.d., Ljubljana na dan 31. 
decembra 2001 in izidov njenega poslovanja ter gibanja finančnih tokov v letu, ki se je končalo z navedenim 
datumom, v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. 

Ljubljana. 20. marca 2002 

PRICEVVATERHOUSECOOPERS d.o.o. 

Tamara Jerman 
Pooblaščena revizorka 

Marko Rus 
Direktor 
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Organizacijska shema 
in organi SID 

KADSKAVt tU STItATZCiJA 
Mina Jas 

PRAVNA SLUŽBA 
IH SLUŽBA 

ZA LIKVIDACIJO S KOD 

INFORMATIKA 
t^hSkoflr 

RAČUNOVODSTVO 
£>r«i<ca Svatk 

ZA/LADNIŽTVO 
Urvi K^*/i 

HOTUAHJA KEVIZJIA IN KOKTUOUIIG 
Dsnl hTiproOilk 

■oNrrmu SLUitA 
Vmn lotma* 

Skupščina 

mag. Simon Oblak - predsednik 
pomočnik generalnega direktorja LEK d.d., Ljubljana 
Ludvik Hribar - namestnik predsednika 
generalni direktor RUDIS, d.d., Trbovlje 

Nadzorni svet družbe 

1. mag. Darko Tolar ■ predsednik 
drlavni sekretar. Ministrstvo za finance 

2. Janez Lotrič - namestnik predsednika 
predsednik uprave, Petrol, d.d., Ljubljana 

3. mag. Mateja Meši 
državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarstvo 

4. Janko Deželak 
državni sekretar, Ministrstvo za obrambo 

5. Jože Stanič 
predsednik uprave. Gorenje, d.d., Velenje 

6. Ivan Ferme, univ.dipl.oec. 
predsednik uprave. Etol. d.d., Celje 

7 Pavel Demšar, dipl.ing. 
glavni direktor. Domet, d.d., Železniki 

15. junij 2002 105 poročevalec, št. 60 



Komisija za 
pospeševanje 
izvoza 

1. Renata Vitez - predsednica 
državna sekretarka, Ministrstvo za gospodarstvo 

2. dr. Mojmir Mrak - namestnik predsednice 
redni profesor - Ekonomska fakulteta v Ljubljani 

3. mag. Janez Košak 
vice guverner - Banka Slovenije 

4. Stanka Zadravec 
državna podsekretarka - Ministrstvo za finance 

5. Marta Kos 
podpredsednica - Gospodarska zbornica Slovenije 

6. Bojan Guček 
svetovalec vlade - Vlada Republike Slovenije 

Uprava Slovenske izvozne družbe, d.d/, Ljubljana 

Plahut , l.r. /Kramar, l.r. 
tednik 
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Poročilo o 

IZVAJANJU REGIONALNE POLITIKE 

V LETU 2001 

- EPA 560 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 
Številka: 303-06/2001-2 
Ljubljana, 06.06.2002 

Vlada Republike Slovenije je na 77. redni seji dne 6.6.2002 
sprejela: 

- POROČILO O IZVAJANJU REGIONALNE POLITIKE V 
LETU 2001, 

ki ga pošilja na podlagi 9. člena Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/99). 

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

dr. Tea Petrin, ministrica za gospodarstvo, 
- mag. Igor Strmšnik, državni sekretar v Ministrstvu za 

gospodarstvo, 
Ivo Piry, državni podsekretar v Ministrstvu za 
gospodarstvo. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

I. UVOD 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Uradni list 
RS, št. 60/99, (v nadaljnjem besedilu: zakon) v 9. členu določa, da 
Vlada enkrat letno poroča Državnemu zboru o uresničevanju 
zakona in Strategije regionalnega razvoja Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: strategija). S tem sta konkretizirani načeli spremljanja in 
vrednotenja regionalne politike in zagotovljena njena večja 
odzivnost na dogajanja v regionalnem razvoju. Ker je bila strategija 
sprejeta v juliju 2001, je bilo mogoče celovito poročilo o izvajanju 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja prvič 
pripraviti za leto 2001. 

Regionalna politika je tudi v preteklem letu zasledovala dolgoročni 
cilj: doseganje visokega življenjskega standarda In kvalitete 
življenja prebivalcev vseh slovenskih regij. Prizadevala si je 
zaustaviti trend povečevanja razlik v gospodarski razvitosti in pri 
življenjskih možnostih med regijami, preprečevati nastajanje novih 

območij z večjimi razvojnimi problemi ter ohranjati vsaj minimalno 
poseljenost na celotnem ozemlju Republike Slovenije. Za 
doseganje teh ciljev je uporabljala razpoložljiva sredstva v okviru 
državnega proračuna ter dograjevala zakonodajo in institucije. 

Aktivnosti tekoče regionalne politike izhajajo iz programa prenove 
kot dela strategije. Pri tem se posebna pozornost namenja območjem 
s posebnimi razvojnimi problemi. V to skupino sodijo (i) ekonomsko 
šibka območja, (ii) območja s strukturnimi problemi in visoko 
brezposelnostjo in (iii) razvojno omejevana obmejna območja in 
območja z omejenimi razvojnimi dejavniki. Območjem, kjer se prepleta 
več razvojno omejitvenih dejavnikov je namenjeno več pozornosti. 
Pomoč države na teh območjih je odvisna od števila in intenzivnost 
omejitvenih dejavnikov. Regionalna politika sredstva usmerja tudi v 
programe čezmejnega sodelovanja in zaradi omejenih domačih 
javnof inančnih virov intenzivno izkorišča tudi predpristopno strukturno 
pomoč Evropske unije. Regionalna politika postopoma prehaja na 
sofinanciranje prioritet iz regionalnih razvojnih programov. 
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Pospešeno institucionalno dogajanje in utrjevanje nabora 
instrumentov regionalne politike postopoma ustvarja pogoje za 
preobrat v realnih materialnih razmerah v regijah, se pravi za 
zaustavitev trenda naraščanja regionalnih razlik. Ker realni 
preobrat običajno z določenim zamikom sledi institucionalnim 
pogojem, je za pričakovati, da bodo tudi rezultati prenovljene 
regionalne politike empirično dokazljivi z ustreznim časovnim 
zamikom. Zato tudi poročilo za leto 2001 predstavlja predvsem 
pregled izpolnjevanja zakonodajnega okvira za izvajanje politike 
skladnega regionalnega razvoja ter aktivnosti za njegovo 
uresničevanje, manj pa lahko vrednoti učinke regionalne politike. 

Regionalna politika in socialna kohezija predstavlja tudi eno od 
treh še odprtih pogajalskih področij v okviru pogajanj z Evropsko 
unijo. Znano je stališče Komisije, da Slovenijo obravnava kot eno 
regijo, ki je za Slovenijo sprejemljivo le pod določenimi pogoji. V 
pripravi je dopolnjen predlog pogajalskega izhodišča za navedeno 
področje, hkrati pa poteka priprava sprememb in dopolnitev 
Državnega razvojnega programa 2001 -200§, ki bo služil kot 
podlaga za financiranje razvojnih programov s področja regionalne 
politike iz sredstev strukturnih in kohezijskega sklada EU. 

II. AKTIVNOSTI NA ZAKONODAJNEM 

PODROČJU 

Zakonski okvir regionalne politike je bil vzpostavljen s sprejemom 
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni 
list RS, št. 60/99) in Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 
79/99) v letu 1999. V letu 2000 so bili sprejeti prvi podzakonski 
akti (Uradni list RS, št. 52/00 in 59/00). Za implementacijo Zakona 
o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja je bilo sprejetih 6 
podzakonskih predpisov. Sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji 
in nalogah sveta za strukturno politiko je sprejela Vlada Republike 
Slovenije in z njim ustanovila poseben usklajevalni organ z 
namenom izboljšanja medsebojnega sodelovanja ministrstev pri 
financiranju razvojnih projektov. Ostali štirje podzakonski predpisi 
se nanašajo na spodbujanje regionalnih partnerstev in 
regionalnega povezovanja občin. Določajo pripravo regionalnih 
razvojnih programov in ustanovitev oziroma delovanje regionalnih 
razvojnih agencij. Za izvedbo Zakona o javnih financah je vlada 
izdala Uredbo o postopkih in podlagah za pripravo predloga 
državnega proračuna (Uradni list RS, št. 56/00, 57/01), ki določa 
dokumente razvojnega načrtovanja (Strategija gospodarskega 
razvoja Slovenije, Državni razvojni program, regionalni razvojni 
programi) ter vsebino in postopke priprave Strategije 
gospodarskega razvoja Slovenije in Državnega razvojnega 
programa Republike Slovenije. Uredba določa usklajevanje 
regionalnih razvojnih programov s proračuni občin in države. 

V letu 2001 je potekalo dopolnjevanje podzakonskih predpisov, 
kjer je to bilo potrebno zaradi učinkovitega izvajanja zakona. 
Potekalo je tudi prilagajanje inst/umentarija regionalne politike 
pravilom dodeljevanja državnih pomoči. Sprejeta in usklajena z 
Evropsko unijo je bila karta za izvajanje politike regionalnih državnih 
pomoči in potrjena ustrezna regionalna shema. Sprejeta je bila 
Uredba vlade o dodeljevanju regionalnih razvojnih spodbud in 
izdan pravilnik na njeni osnovi. Spremenjena sta bila tudi zakon in 
vladna uredba, ki urejata spodbujanje gospodarske osnove 
madžarske in italijanske avtohtone narodne skupnosti. V bodoče 
bodo te spodbude dane podjetjem, ki poslujejo na območjih, kjer 
živita narodni skupnosti (torej po regionalnem načelu) in ne več 
pripadnikom narodnosti, kot je to bilo urejeno doslej. 

S Pravilnikom o spremembi pravilnika o sestavi, organizaciji 
in nalogah Agencija Republike Slovenije za regionalni razvoj 
(Ur.l. RS, št. 44/01) se vsebina dela Agencije deli na izvajanje 
programov ministrstva za spodbujanje skladnega regionalnega 
razvoja in strokovno analitične ter usklajevalne naloge pri izvajanju 
strukturne in kohezijske politike Evropske unije. Na tej osnovi je 
bila izdelana nova sistemizacija Agencije in začet postopek njene 
akreditacije za uporabo sredstev Evropske unije. Agencija se 
delovno povezuje z regionalnimi razvojnimi agencijami, ki so se 
oblikovale na ravni 12. slovenskih statističnih regij, spodbuja 
njihovo delovanje in pripravo razvojnih programov ter pomaga pri 
pripravi projektov, zagotavlja informacije o celotni ponudbi razvojnih 
spodbud in pomoč pri pridobivanju potrebnega lokalnega, 
državnega in evropskega sofinanciranja. 

Spremenjena organizacijska struktura delovanja ministrstev je 
pogojevala spremembo sestave Sveta za strukturno politiko, kot 
usklajevalnega organa Vlade RS za področje regionalne politike 
in strukturnih skladov. Vlada Republike Slovenije je sprejela Sklep 
o spremembi in dopolnitvah sklepa o ustanovitvi, sestavi, 
organizaciji in nalogah sveta za strukturno politiko na svoji 
seji, dne 22. februarja 2001. Pomembno vlogo ima svet pri 
obravnavi in usklajevanju regionalnih razvojnih programov, še 
posebej pri zagotavljanju in medresorskem usklajevanju 
ustreznega sofinanciranja programov. V Svetu se oblikujejo 
usklajena stališča Vlade RS do vprašanj, ki zadevajo vključevanje 
Slovenije v strukturno politiko Evropske zveze. 

S Pravilnikom o spremembi pravilnika o organizaciji in 
pogojih za opravljanje nalog regionalne agencije (Ur. i. RS, 
št. 44/01) so se spremenili pogoji, pod katerimi lahko razvojna 
agencija deluje kot pogodbena povezava dveh ali več razvojnih 
organizacij. Sedaj je to možno le v večjih statističnih regijah, ki so 
sestavljene iz teritorialno in funkcionalno zaokroženih regij. V 
dokumentu so opredeljene tudi nove dogovorjene naloge agencij, 
ki zagotavljajo dostop do finančnih virov za podjetnike, razvoj 
regionalne podjetniške infrastrukture, oblikovanje različnih regijskih 
skladov in pripravo programov čezmejnega sodelovanja. 

Navodilo o spremembi navodila o minimalni obvezni vsebini 
In metodologiji priprave ter načinu spremljanja in 
vrednotenja regionalnega razvojnega programa je bilo 
objavljeno v Uradnem listu RS, št. 44/01. Sprememba navodila je 
bila potrebna zaradi učinkovitejšega izvajanja regionalne politike. 
V večjih statističnih regijah se zdaj lahko v strateškem delu 
regionalnega razvojnega programa upoštevajo in posebej 
izkažejo tudi posebnosti in skupen razvojni interes teritorialno in 
funkcionalno zaključenih regij in sicer z izraženo splošno 
prepoznavno geografsko in kulturno identiteto ter podobnimi 
razvojnimi problemi. Sklep o pripravi regionalnega razvojnega 
programa z zadolžitvami vključenih institucij sprejme organ 
upravljanja regionalne razvojne agencije in ga objavi v javnih občilih. 
Regionalna razvojna agencija ustanovi programski odbor, ki je 
odgovoren za vsebinsko usmerjanje programa in ga sestavljajo 
predstavniki regionalne razvojne agencije, reprezentativni 
predstavniki delodajalcev in delojemalcev, predstavniki ministrstev 
in ostali zainteresirani za pripravo programa. Poziv za sodelovanje 
v programskem odboru se javno objavi sočasno z objavo sklepa 
o pripravi regionalnega razvojnega programa. Regionalni razvojni 
program je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki 
vsebuje razvojne prednosti regije in finančno ovrednotene 
programe in ukrepe v.regiji. Sestavljen je iz strateškega in 
izvedbenega dela in je osnova za pridobivanje državnih sredstev 
za razvojne projekte. 
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V Navodilu o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, 
pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur.i. RS, št. 44/01) 
se občine in statistične regije, glede na stopnjo prednosti pri 
dodeljevanju spodbud pomembnih za skladni razvoj, razvrščajo 
v skupine regij oz. občin A,B,C,D. Na ta način smo omogočili 
vgraditev ciljev spodbujanja skladnega regionalnega razvoja v 
razpisne kriterije različnih ministrstev. 

Uredba o spremembi uredbe o podrobnejših pogojih In 
merilih za dodeljevanje spodbud pomembnih za regionalni 
razvoj (Ur.l. RS, št. 60/01) določa, da je pogoj za pridobivanje 
sredstev državnega proračuna in sredstev Evropske unije 
regionalni razvojni program. Spodbude sestavljajo nepovratna in 
povratna sredstva ministrstev in državnih skladov. Usklajujejo in 
načrtujejo se v okviru državnega razvojnega programa Republike 
Slovenije in v postopku priprave državnega proračuna. S to uredbo 
so vsa ministrstva zavezana, da v svojih razpisih upoštevajo tudi 
regionalne kriterije. Cilj spodbujanja sklasdnega regionalnega 
razvoja se pri dodeljevanju spodbud upošteva tako, da se na 
podlagi seznamov skupin statističnih regij ali občin (liste A, B, C in 
D) projektom iz prednostnih območij zagotovi določena stopnja 
prioritete pri izboru. 

Za izvedbo Zakona o nadzoru državnih pomoči so ministrstva 
izdala pravilnike, ki po posameznih shemah podrobneje določajo 
pogoje in merila za dodeljevanje državnih pomoči. Med shemami 
je tudi regionalna shema državnih pomoči. Sestoji iz Pravilnika o 
regionalni karti in Pravilnika o dodeljevanju regionalnih državnih 
pomoči. Cilj te sheme je spodbujanje hitrejšega razvoja območij, 
ki zaostajajo v razvoju. Nanaša se na spodbude, ki se dajejo 
podjetjem v obliki sofinanciranja začetnih investicij in z njimi 
povezanih delovnih mest ter pod določenimi pogoji tudi stroškov 
tekočega poslovanja podjetij. Dodeljujejo se lahko le na območjih 
in v višini, opredeljeni v regionalni karti. 

V letu 2001 sta bila sprejeta Pravilnik o dodeljevanju 
regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih 
spodbud lokalnim skupnostim in regionalnim razvo|nim 
agencijam (Ur.l. RS, št. 62/01) in njegove dopolnitve (Ur.l. RS, št. 
76/01). Prvi predstavlja pravno podlago za dodeljevanje regionalnih 
državnih pomoči v Sloveniji in določa cilje, namene in pogoje za 
dodeljevanje regionalnih državnih pomoči. Njegova dopolnitev 
opredeljuje poseben postopek brezplačnega prenosa premičnin 
in nepremičnin v lasti države v last ali upravljanje lokalnim 
skupnostim z namenom vlaganja tega premoženja v regionalne 
razvojne projekte. S tem je bil pripeljan do praktične izvedbe eden 
od ključnih instrumentov Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja. 

Pravilnik o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih 
državnih pomoči v Republiki Sloveniji (Ur.l. RS, št. 58/01) 
določa upravičenost posameznih območij v Sloveniji do regionalnih 
državnih pomoči in najvišje dovoljene stopnje regionalnih pomoči 
na upravičenih območjih. S sprejetjem regionalne karte je RS 
izpolnila zavezo iz Evropskega sporazuma ter pogajalskega 
izhodišča za področje 6: Konkurenca in državne pomoči. V 
omejenih dokumentih se je Slovenija zavezala, da bo pravila 
dodeljevanja državnih pomoči uskladila s predpisi, standardi in 
načeli EU. 

Zakon o spremembah In dopolnitvah zakona o uporabi 
sredstev, pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona 
o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS,št. 67/01) 
pomeni dopolnitev osnovnega dokumenta v smislu sistemske 
rešitve za spodbujanje gospodarske osnove avtohtonih narodnih 
skupnosti. Sprememba zakona je zagotovila stalen vir financiranja 
(anuitete od danih posojil za ustvarjanje gospodarske osnove za 
avtohtoni narodni skupnosti v obdobju 1996-2000). Poleg povratnih 
sredstev (posojil) se zdaj lahko dodeljujejo tudi nepovratna 

sredstva (subvencije), kar do sedaj ni bilo možno. Sredstva bo v 
bodoče zbiral in upravljal Javni sklad za regionalni razvoj (doslej 
Ministrstvo za gospodarstvo), kar bo povečalo učinkovitost pri 
dodeljevanju kreditov in razreševanju tekoče problematike na 
tem področju. Novost je tudi to, da se spodbude po novem 
dodeljujejo gospodarskim subjektom, ki investirajo na ozemlju, 
kjer bivata avtohtoni narodni skupnosti in ne več pripadnikom le- 
teh. Z Uredbo o merilih, pogojih in postopku za dodelitev 
spodbud za ustvarjanje gospodarske osnove na narodno 
mešanih območjih za leto 2001 (Ur.l. RS, št. 62/01) se te 
spodbude usmerjajo v investicije za proizvodne in storitvene 
objekte ter razvoj kmetij in dopolnilnih dejavnosti na območju občin 
Dobrovnik, Hodoš, Izola, Koper, Moravske Toplice Piran in Šalovci. 

III. DOGRAJEVANJE INSTITUCIJ 

REGIONALNE POLITIKE 

Vladni Svet za strukturno politiko, ki je usklajevalni organ vlade, 
uspešno deluje. V letu 2001 je bila sestava sveta prilagojena novi 
organizaciji Vlade RS. Svet pa se je sestal na štirih sejah in 
obravnaval Program ukrepov za razvojno prestrukturiranje regije 
na podlagi Zakona o postopnem zapiranju rudnika Trbovlje- 
Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije, usmerjal pripravo 
in sprejel Državni razvojni program 2001-2006, odločal o 
prednostnih projektih iz programa predpristopne pomoči Phare 
za področje ekonomske in socialne kohezije, usklajeval pripravo 
Strategije gospodarskega razvoja Slovenije in Strategije 
regionalnega razvoja Slovenije. Vloga Sveta za strukturno politiko, 
kot usklajevalnega organa Vlade Republike Slovenije za področje 
strukturne politike in regionalnega razvoja se bo še krepila, saj 
vključevanje Slovenije v kohezijsko in strukturno politiko Evropske 
unije zahteva pristop na različnih področjih ekonomske politike. 
Dodatne naloge so povezane s sprejemom Državnega razvojnega 
programa do leta 2006, katerega izvajanje zahteva predvsem 
vsebinski nadzor in ekonomskopolitične odločitve v fazi njegovega 
uresničevanja. Poseben pomen ima za utrditev koordinativne vloge 
sveta pri pripravi razvojnega dela državnega proračuna proces 
obravnave Regionalnih razvojnih programov posameznih 
statističnih regij, ki je že stekel v letu 2002. 

Na državni ravni je bila ustanovljena Agencija RS za regionalni 
razvoj, ki je organ v sestavi Ministrstva za gospodarstvo in je v 
veliki meri že usposobljena institucija. Kadrovsko in strokovno se 
je v preteklem letu okrepila in usposobila za izvajanje programov 
ministrstva za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja in 
opravljanje razvojnih, analitičnih, svetovalnih, pospeševalnih in 
usklajevalnih nalog s področja regionalnega razvoja. Kadrovska 
okrepitev je bila v pretežni meri izvedena s prerazporeditvami 
znotraj ožje državne uprave. 

Javni sklad RS za regionalni razvoj je bil preoblikovan v javni 
sklad. Kadrovsko se je okrepil, razširil svoj instrumentarij in izvaja 
politiko resornega ministrstva. 

Spremenjena je bila sistemizacija Ministrstva za gospodarstvo 
za Področje regionalnega razvoja. Oblikovanjem dveh sektorjev 
(za regionalno politiko in za strukturno politiko) je del institucionalnih 
priprav na delovanje strukturnih skladov in kohezijskega sklada 
v Republiki Sloveniji. 

Pospešitev regionalnega razvoja si lahko obetamo tudi od 
aktivnosti regionalnih razvojnih agencij, ki so večinoma nastale iz 
že obstoječih institucij (mreža regijskih podjetniških centrov). V 
pretežni meri so zasebne, nedržavne institucije in ne obremenjujejo 
državnega proračuna. Regionalne razvojne agencije so 
namenjene pripravi razvojnih projektov in spodbujanju razvoja v 
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regiji. Občine so jih pooblastile (z večino sklepov občinskih svetov 
v statistični regiji) za pripravo regionalnih razvojnih procjramov 
oziroma zato, da poganjajo razvoj na območju regije. Živahno 
razvojno povezovanje občin, ki smo mu bili priča v preteklem 
letu, je še posebej razveseljivo ob dejstvu, da se je v to aktivnost 
uspešno vključilo tudi gospodarstvo. Navedeno bo pomagalo 
aktivirati notranje razvojne potenciale v regijah na tržno skladen 
način ter ob pomoči države vodilo v usklajen razvoj po meri 
posameznih območij. Mogoče je ugotoviti, da je po zakonu 
predvidena mreža 12 regionalnih razvojnih agencij v statističnih 
regijah oblikovana. 

V evidenci regionalnih razvojnih agencij so vpisane: 
1. RRA Mura (na območju Pomurske statistične regije), 
2. Mrežna RRA Podravje - nosilna MRA Maribor (na območju 

Podravske statistične regije), 
3. A.L.P. Peca (na območju Koroške statistične regije), 
4. RRA Celje (na območju Savinjske statistične regije, razen 

občine Radeče), 
5. RRA Zagorje (na območju Zasavske statistične regije, 

vključuje pa še območje občin Litija in Radeče), 
6. RPC Posavje (na območju Soodnjeposavske statistične 

regije), 
7. PC Novo mesto (na območju statistične regije Jugovzhodna 

Slovenija), 
8. RRA Ljubljanska urbana regija (na območju 

Osrednjeslovenske statistične regije, razen občine Litija), 
9. RRA Gorenjske - nosilna BSC Kranj (na območju Gorenjske 

statistične regije) 
10. RRA Notranjsko-kraške regije (na območju Notranjsko- 

kraške statistične regije, razen občine Ilirska Bistrica) 
11. Mrežna S Primorska RRA - nosilna ICRA Idrija (na območju 

Goriške statistične regije) 
12. RRA J Primorska - nosilna RRC Koper (na območju Obalno- 

kraške statistične regije, vključuje še območje občine Ilirska 
Bistrica). 

Območja delovanja RRA so skladna z območji statističnih regij 
razen v štirih regijah (glej zgoraj). Štiri RRA so organizirane kot 
mrežne agencije (na Gorenjskem, Goriškem, v Obalno-kraški 
regiji in v Podravju), kjer je pogodbeno povezanih več razvojnih 
agencij, ena od njih pa je nosilna. 

IV. DOGRAJEVANJE STRATEŠKEGA 

IN PROGRAMSKEGA OKVIRA 

REGIONALNE POLITIKE 

Strategija gospodarskega razvoja Slovenije 

Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije je Vlada RS sprejela 
26.7.2001. Dokument je v posebnem poglavju opredelil ekonomsko 
in širšo družbeno upravičenost politike spodbujanja skladnega 
regionalnega razvoja. Le-to je postavil v kontekst novih rešitev 
na področju prostorskega načrtovanja in vključevanja Slovenije 
v Evropsko unijo. Skladen razvoj vseh slovenskih regij je opredeljen 
kot element konkurenčnosti slovenskega gospodarstva na 
notranjem evropskem trgu. 

Strategija regionalnega razvoja Slovenije 

Temeljni strateški dokumenti za vodenje regionalne politike je 
Strategija regionalnega razvoja Slovenije, ki je nastajala sočasno 
s Strategijo gospodarskega razvoja Slovenije in Prostorskim 
planom Slovenije. Dokument, ki opredeljuje cilje regionalnega 

razvoja ter določa instrumente in politiko za doseganje teh ciljev, 
je bil v široki javni obravnavi, vključno s predstavitvijo v Parlamentu. 
Vlada RS je strategijo sprejela 26.7.2001. 

V prvem delu je predstavljena vizija regionalnega razvoja v 
Sloveniji, ki stremi k trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, 
ob optimalnem izrabljanju vseh potencialov v regiji, pri tem pa ne 
zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih generacij. Osnovni 
dolgoročni cilj strategije je zmanjševanje razvojnega zaostanka 
Slovenije in slovenskih regij za povprečjem Evropske unije ob 
doseganju visokega življenjskega standarda in kvalitete življenja 
ter boljšega zdravja prebivalcev vseh slovenskih regij. Do leta 
2006 so cilji konkretnejši in merljivi: (i) zaustaviti povečevanje 
razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih med 
regijami s poudarkom na celostnem razvoju mest, ki so nosilci 
regionalnega razvoja v povezavi s podeželjem. Ta cilj bomo desegli 
z najmanj ohranitvijo razlike v kupni moči BDP na prebivalca na 
ravni statističnih regij na razmerju 1.7:1 med najbolj in najmanj 
razvito regijo; (ii) trajnostni razvoj vseh slovenskih regij in 
preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi 
problemi. Ta cilj bo dosežen, če se bo dvignila absolutna raven 
kupne moči BDP na prebivalca in če se bo zmanjšala registrirana 
stopnja brezposelnosti v vseh statističnih regijah; (iii) ohranjanje 
minimalne poseljenosti na celotnem ozemlju Republike Slovenije, 
tako da neto medregijski selitveni saldo v nobeni statistični regiji 
ne bo večji od - 0.5 prebivalca na 1000 prebivalcev; (iv) 
izboljševanje relativnega položaja slovenskih regij, merjeno v BDP 
po kupni moči na prebivalca, v primerjavi z obmejnimi regijami v 
Avstriji in Italiji. Cilj bo dosežen s hitrejšim razvojem 
Osrednjeslovenske, Goriške in Obalno-kraške regije od 
italijanskih obmejnih regij ter dohitevanjem manj razvitih avstrijskih 
regij; (v) zmanjšati razlike v zdravju med regijami zaradi slabših 
razvojnih možnosti (slabše gospodarske in družbene razvitosti) 
in slabše dostopnosti do zdravstvene službe, kar se bo odrazilo 
na zmanjševanju razlik v pričakovanem trajanju življenja, splošni 
ter specifični umrljivosti. 

Strategija je določila tudi prednostna območja regionalne politike. 
Ta bo sicer delovala na celotnem območju države, vendar bo 
prednost dajala: (i) regijam z nižjo stopnjo razvitosti (glede na 
višino BDP na prebivalca oz. stopnjo brezposelnosti), (ii) območjem 
s posebnimi razvojnimi problemi (Ur.l.RS, št.59/00), (iii) obmejnim 
območjem, (iv) območjem, na katerih živijo madžarska in 
italijanska narodna ter romska etnična skupnost ter (v) programom 
čezmejnega sodelovanja, ki pomenijo povezovanje in aktiviranje 
razvojnih potencialov slovenske narodne skupnosti v sosednjih 
državah.. 

Državni razvojni program Republike Slovenije 2001- 
2006 

Državni razvojni program Republike Slovenije 2001-2006 (v 
nadaljevanju DRP) predstavlja, v skladu z določili Zakona o javnih 
financah in Uredbe o podlagah in postopkih za pripravo predloga 
državnega proračuna, dolgoročni indikativni izvedbeni dokument 
Strategije gospodarskega razvoja Slovenije. Slovenija je pristopila 
k izdelavi DRP v juliju 2000, dokument pa je potrdila vlada dne 
13.12.2001 in sicer kot podlago za nadaljnja usklajevanja z 
Evropsko komisijo in domačimi partnerji (delodajalci, delojemalci, 
teritorialna partnerstva, nevladne organizacije ipd.). Priprava DRP 
je potekala sočasno s pripravo državnih proračunov 2001 in 
2002/03. Z uvedbo programskega pristopa pri pripravi proračuna 
in večletnega proračunskega načrtovanja se Slovenija prilagaja 
sistemom načrtovanja javnofinančnih izdatkov v državah EU s 
čemer so bili ustvarjeni pogoji za sočasnost in tesno vsebinsko 
navezavo priprave DRP na postopke priprave državnega 
proračuna. Usklajevanje finančnih tabel DRP je potekalo kot 
sestavni del priprave državnega proračuna za leti 2002 In 2003. 
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DRP izhaja iz enakovrednega obravnavanja gospodarske, 
socialne in okoljske razsežnosti blaginje kot svojega osnovnega 
cilja. Trajnostni pristop k domačim razvojnim priložnostim pomeni 
tudi korak k uveljavljanju razvojnih usmeritev Evropske unije. 
Poleg gospodarske, socialne, prostorske in okoljske sestavine 
trajnostnega razvoja državni razvojni program posebej poudarja 
tudi skladen regionalni razvoj. V dokumentu so, na podlagi razvojnih 
ciljev, usklajene in predstavljene državne razvojne prioritete, glavni 
programi in podprogrami. 

Dokument je podlaga za pridobivanje predpristopne pomoči 
Evropske unije ter za pogajanja o dodelitvi sredstev strukturnih 
skladov in kohezijskega sklada v obdobju 2004-2006. 

Priprava državnega razvojnega programa je v Sloveniji prispevala 
k vzpostavljanju in usposabljanju ustanov, ki so zadolžene za 
pripravo in izvajanje ekonomske in socialne kohezije na državni 
in regionalni ravni. S poudarkom na načelu partnerstva je bil s 
pripravo DRP storjen pomemben korak naprej pri utrjevanju 
partnerske vloge države s socialnimi partnerji, regionalnimi 
partnerji in institucijami civilne družbe. Dobili smo nov instrument, 
ki integrira razvojne aktivnosti Vlade Republike Slovenije in 
prispeva k njenem učinkovitejšem delovanju. 

Državni razvojni program 2001-2006 vsebuje državne razvojne 
prioritete, razčlenjene v programe in podprograme, ki se bodo 
izvajali v Sloveniji in bodo financirani iz zasebnih in javnih sredstev 
(državnih, občinskih in evropskih). Vsebuje pet razvojnih 
prednostnih nalog in sicer: 

Spodbujanje podjetniškega sektorja in konkurenčnost; 
Znanje, razvoj človeških virov in zaposlovanje; 
Informacijska družba, infrastruktura in kakovost bivanja; 
Prestrukturiranje kmetijstva in razvoj podeželja ter 
Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja. 

Kot del priprave dokumenta sta bili opravljeni predhodna 
ekonomska evalvacija državnega razvojnega programa (Inštitut 
za ekonomska raziskovanja v Ljubljani) in presoja njegovih vplivov 
na okolje in zdravje (Regionalni center za okolje za srednjo in 
vzhodno Evropo in Institut »Jožef Štefan«). 

Regionalni razvojni programi 

Osnovi instrument pospeševanja regionalnega razvoja v regijah 
in pridobivanja spodbud za te namene ter ena od osnovnih 
razvojnih nalog regionalnih razvojnih agencij (več o tem Ur.l.RS 
št. 52/2000) je priprava regionalnega razvojnega programa (v 
nadaljnjem besedilu: RRP). Sklep o pripravi RRP z navedbo 
območja priprave in zadolžitvami vključenih institucij sprejme or- 
gan upravljanja regionalne razvojne agencije, ki tudi ustanovi 
programski odbor, ki je odgovoren za programsko usmerjanje 
RRP. To je temeljni programski in izvedbeni dokument, ki se 
praviloma pripravi za območje statistične regije in s katerim si 
regija začrta razvoj v prihodnjih letih. Vsebuje razvojne prednosti 
regije, finančno ovrednotene programe, podprograme in projekte 
za posamezna področja regije. Minimalna obvezna vsebina je 
določena v Navodilu o minimalni obvezni vsebini in metodologiji 
priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega 
razvojnega programa (Ur.l.RS št.52/2000). 

V letu 2001 je stekla priprava temeljnih programskih in izvedbenih 
dokumentov na ravni statističnih regij - regionalnih razvojnih 
programov. Ministrstvo za gospodarstvo je proces pospešilo z 
razpisom za sofinanciranje priprave RRP septembra 2000, na 
katerega se je prijavilo devet regionalnih razvojnih agencij, vpisanih 
v evidenco regionalnih razvojnih agencij pri Agenciji RS za 
regionalni razvoj. 

Tako so se že koncem leta 2000 konstitutivno sestali trije 
programski odbori;-v Koroški, Pomurski in Zasavski regiji, v letu 
2001 pa še v Savinjski, Gorenjski, JV Sloveniji, Spodnjeposavki, 
Goriški in Notranjsko-kraški regiji. Programski odbori, organi na 
ravni regije, so sestavljeni iz predstavnikov lokalnih skupnosti, 
RRA, reprezentativnih predstavnikov delodajalcev in delojemalcev, 
ministrstev ter zainteresiranih predstavnikov javnosti, vsebinsko 
usmerjajo pripravo RRP: razpravljajo o postavljenih razvojnih 
prioritetah za obdobje do leta 2006 ob izdelanem strateškem delu 
ter o načinu doseganja prioritetnih ciljev, ki je ob izbrani strategiji, 
glavnih programih in podprogramih teritorialno ter finančno 
opredeljen v izvedbenem delu RRP. 

V kolikor programski odbor oceni regionalni razvojni program kot 
ustrezen, ga RRA posreduje v mnenje Agenciji RS za regionalni 
razvoj, ki v postopku priprave mnenja s sodelovanjem zunanjih 
usposobljenih sodelavcev izdela predhodno vrednotenje RRP. 
Agencija je mnenje izdelala že za tri RRP: Koroški, Savinjski in 
Zasavski, ki so bili že sprejeti na občinskih svetih občin, ki so k 
pripravi RRP pristopile. S koroškim in savinjskim RRP se je 
seznanil in ju obravnaval tudi Svet za strukturno politiko 
(31.1.2002). 

V mnenje Agenciji so bili poslani tudi izdelani RRP za JV Slovenijo, 
ki ga je PO obravnaval 11.3.2002, RRP za Spodnje Posavje, 
obravnavan 26.4.2002. Prav tako sta RRP že obravnavala 
programska odbora Gorenjske (28.3.2002) in Goriške regije 
(21.5.2002). Izvedbeni del RRP za Pomursko regijo, ki je bil na 
programskem odboru že dvakrat obravnavan (nazadnje 
6.5.2002), je še v fazi dopolnjevanja. 

Notranjsko kraška regija je s sejo programskega odbora 8.5.2002 
zaključila s pripravo strateškega dela. 

Prav tako je strateški del RRP obravnaval tudi programski odbor 
obalno kraške regije (27.3.2002), ki je ena od treh regij, v katerih 
je najpozneje (šele v letu 2001) prišlo do konstituiranja regionalne 
razvojne agencije. V Ljubljanski-urbani ter Podravski regiji sta se 
programska odbora konstitutivno sestala RRP 2.4.2002 oziroma 
16.5.2002 ter sprejela načrt priprave RRP. 

Ocenjujemo, da bodo RRP v letu 2002 sprejeti v vseh statističnih 
regijah; v kolikor bi aktivnosti stekle, tudi v Podravski regiji. 

V. IZVAJANJE DRŽAVNEGA 

PRORAČUNA 2001 NA 

PODROČJU REGIONALNEGA 

RAZVOJA 

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR; Ul. 
RS št. 60/99) v 20. členu opredeljuje način dodeljevanja regionalnih 
razvojnih spodbud, kjer je med drugim navedeno, da se spodbude 
dodeljujejo občinam, pravnim in fizičnim osebam, določena pa je 
tudi programska osnova dodeljevanja teh spodbud - to je regionalni 
razvojni program. Podrobnejša opredelitev regionalnega kriterija 
izhaja iz "Uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje 
spodbud, pomembnih za regionalni razvoj" (Ul. RS št. 59/00, 60/ 
01), ki je bila sprejeta na podlagi zgoraj navedenega člena Zakona. 
Uredba med spodbude, ki se štejejo kot regionalne uvršča poleg 
nepovratnih in povratnih sredstev ministrstev tudi sredstva javnih 
skladov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Na tej osnovi 
je Agencija RS za regionalni razvoj pripravila "Metodologijo za 
opredelitev regionalnih spodbud, pomembnih za skladni regionalni 
razvoj", s katero se je vlada seznanila ob sprejemanju "Poročila o 
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dosedanji realizaciji Strategija regionalnega razvoja Slovenije s 
poudarkom na razvojni problematiki Maribora". 

Metodologija Agencije RS za regionalni razvoj razčlenjuje 
regionalne izdatke v tri kategorije: 

neposredne regionalne spodbude, ki se usmerjajo v 
prednostna območja regionalne politike in neposredno 
zasledujejo cilj skladnega regionalnega razvoje; 
posredne regionalne spodbude, ki primarno zasledujejo druge 
razvojne cilje posameznih ministrstev, vendar jih je zaradi 
njihovega velikega posrednega vpliva na skladni regionalni 
razvoj in možnosti izvajanja v okviru sistema regionalne politike 
smiselno vključiti v izvedbene dele regionalnih razvojnih 

programov (za tovrstne spodbude, vladna uredba nalaga 
ministrstvom in javnim skladom, da vključenost projektov v 
regionalne razvojne programe upoštevajo kot dodatno 
prednost projekta pri izboru); 

- druge regionalne izdatke državnega proračuna, ki sicer imajo 
močan vpliv na regionalni razvoj, vendar jih ni smiselno 
vključevati v izvedbene dele regionalnih razvojnih programov. 

Kot je razvidno iz navedenega, zakonodaja ne določa regionalnega 
kriterija deterministično, ampak pri tem dopušča nekaj 
fleksibilnosti. Osnovni razlog za tovrstno ureditev je potencialna 
nevarnost oz. možnost pretiranega zasledovanja cilja enakosti 
na račun cilja učinkovitosti. 

Slika: Neposredne regionalne spodbude v letu 2001 

Zahodna Slovenija - 20,7% 

Slovenija - 78,4 % 

Regionalna politika je v preteklem obdobju usmerjala razpoložljiva 
proračunska sredstva v t.i. prednostna območja regionalne politike, 
ki so določena s Strategijo regionalnega razvoja. Poleg že utečenih 
razpisov za ugodne kredite in garancije Javnega sklada za 
regionalni razvoj, razpisa za lokalno infrastrukturo na demografsko 
ogroženih območjih in razpisa za infrastrukturo regionalnega 
značaja na območjih s posebnimi razvojnimi problemi je bila 
sofinancirana priprava regionalnih razvojnih programov in 
dokapitalizacija regionalnih razvojnih agencij. Nastajanje novih 
projektov v regijah je bilo spodbujeno s posebnim javnim razpisom 
za sofinanciranje projektne dokumentacije. Pozornost regionalne 
politike je bila usmerjena tudi v ciljna območja, kot npr. južno mejo, 
kjer povzroča vzpostavljanje nove schengenske meje velike 
težave v gospodarskem razvoju območja in čezmejnem 
sodelovanju. Izveden je bil razpis za nove podjetniške investicije 
v obmejnem pasu, začet postopek priprave programskega 
dokumenta o čezmejnem sodelovanju s Hrvaško do leta 2006 in 
izveden razpis za male neinfrastrukturne projekte ob meji. 
Naslednje ciljno področje regionalne politike je območje Zasavske 
regije, kjer se je lani začel izvajati program razvoja regije na 

osnovi zakona o zapiranju Rudnika Trbovlje Hrastnik. Gre za 
kombiniran in celovit pristop z uporabo različnih ukrepov s katerimi 
se ustvarjajo prostorski in infrastruktumi pogoji za razvoj novih 
dejavnosti (opremljanje zemljišč v obrtnih in drugih poslovnih 
conah), razvijajo regionalne razvojne institucije (npr. tehnološki 
center, center za razvoj turizma), privabljajo novi investitorji in 
usposabljajo človeški viri v regiji. Med ciljna področja regionalne 
politike sodijo tudi spodbude za ustvarjanje gospodarske osnove 
italijanske in madžarske narodne skupnost. Izveden je bil javni 
razpis za nove podjetniške investicije, prestrukturiranje kmetij in 
razvoj dopolnilnih dejavnosti na kmetijah. 

Regionalna politika je bila ciljno naravnana. Prednostnim območjem 
so bile namenjene t.i. neposredne regionalne spodbude Ministrstva 
za gospodarstvo (investicijski transferi občinam in razvojne 
subvencije podjetjem) in Javnega sklada za regionalni razvoj 
(krediti in poroštva). Vodila se je usklajena politika spodbud 
Ministrstva in Javnega sklada s kombinacijo razpoložljivih 
instrumentov. 
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Tabela : Neposredne regionalne spodbude v okviru državnega proračuna 2001 

* Ne zajema sredstev MZ - za demografsko ogrožene ter sredstev MK - kulturna dejavnost manjšinskih skupnosti 
* Vključuje domača in tuja sredstva 

Šifra 
regije 

Ime regije Neposredne regionalne 
spodbude v okviru državnega 
proračuna v letu 2001* (SIT) 

% Število 
prebivalcev 

30.6.2000 

Spodbude na 
prebivalca 

(SIT/preb.) 

Indeks 
SLO-100 

1 Pomurska 1.044.150.792 26,4 124.761 8369 421 
2 Podravska 420.202.476 10,6 319.835 1314 66 
3 Koroška 154.168.803 3,9 74.077 2081 105 
4 Savinjska 427.889.064 10,8 256.693 1667 84 
5 Zasavska 758.469.233 19,2 46.365 16359 824 
6 Spodnjeposavska 98.836.700 2,5 70.518 1402 71 
7 JV Slovenija 290.708.805 7,4 137.771 2110 106 
8 Osrednj eslovenska 33.977.901 0,9 489.172 69 3 
9 Gorenjska 300.548.652 7,6 196.716 1528 77 

. io Notranjsko-kraška 143.802.584 3,6 50.517 2847 143 
11 Goriška 174.967.301 4,4 120.145 1456 73 
12 Obalno-kraška 104.776.182 2,7 103.702 1010 51 

Nerazporejeno* 175.327.504 
SKUPAJ 4.127.825.996 100 1.990.272 1986 100 

1. Program spodbujanja razvoja demografsko ogroženih območij 

Izveden je bil Javni razpis za dodelitev sredstev za spodbujanje 
razvoja demografsko ogroženih območij v Republiki Sloveniji za 
leto 2001 v višini 1.000.000.000,00 SIT (Uradni list RS, št. 31/01, 
z dne 28.04.2001). Na razpisu so sodelovale občine z naložbami 
na demografsko ogroženih območjih (Uredba o območjih, ki se 
štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji - 
Ur.l. RS, št. 19/99). Razpis je bil namenjen sofinanciranju izgradnje 
lokalne vodooskrbe, kanalizacijskega omrežja in lokalnega 
cestnega omrežja. Prispelo je 264 vlog s strani 135 občin, 
zaprošenih za 3.333.137.354,15 SIT sredstev. Od tega je bilo 
odobrenih 159 vlog v skupni višini 999.719.557,00 SIT. Ta razpis 
je bil izveden zadnjič. V letu 2002 so namreč prenehale veljati 
prehodne določbe Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja. 

2. Program ukrepov za razvojno prestrukturiranja Zasavske regije 
na podlagi Zakona o postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje- 
Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije 

Program za razvojno prestrukturiranje regije zajema obdobje petih 
let. Ukrepi in instrumenti v programu so zastavljeni tako, da 
ustvarjajo osnovo za privabljanje novih investicij ter priliv kapitala 
v Zasavje. Tvorijo celovit pristop na treh ključnih področjih: 

Ukrep 1: Ustvarjanje prostorskih pogojev za razvoj novih 
dejavnosti (odkup in priprava zemljišč za podjetniške cone, 
izboljšanje komunalne infrastrukture ipd.); 
Ukrep 2: Vzpostavljanje razvojne infrastrukture za 
prestrukturiranje gospodarstva in pospeševanje podjetništva 
(podjetniški inkubator, tehnološki center, center za razvoj 
turizma, garancijski sklad, sofinanciranje domačih in tujih 
začetnih investicij v Zasavski regiji); 
Ukrep 3: Vlaganja v razvoj človeških virov (izdelava strategij 
razvoja človeških virov v podjetjih, usposabljanje vodilnih 
kadrov v podjetjih,spodbude za zaposlovanje magistrov in 
doktorjev znanosti v podjetjih, štipendiranje,...). 

Ministrstvo za gospodarstvo je za razvojno prestrukturiranje 
Zasavja v letošnjem letu namenilo v okviru Ukrepa 1: 
291.504.996,00 SIT, Ukrepa 2: 351.641.516,00 SIT in Ukrepa 3: 
91.996.850,00 SIT sredstev, oziroma namenilo za izvajanje zakona 
skupno 740.000.000,00 SIT 

3. Program čezmejnega sodelovanja s Hrvaško 

Približevanje k Evropski uniji prinaša Sloveniji tudi nekatere 
nezaželene učinke, ki zahtevajo strukturno prilagoditev območij, 
ki bodo v tem procesu najbolj prizadeta. Proces opuščanja 
državne meje ter vzpostavitev zunanje (Schengenske) meje 
Evropske unije predstavlja bistveno spremembo tako 
gospodarskega, kot družbenega okolja (npr. opuščanje 
prostocarinskih prodajaln na mejnih prehodih). 

V okviru odpravljanja posledic novega mejnega režima z Republiko 
Hrvaško je Ministrstvo za gospodarstvo v letu 2001 objavilo razpis 
za sofinanciranje malih projektov v skupni vrednosti 90.000.000,00 
SIT. Prispelo je 47 vlog s strani 25 mestnih občin, zaprošenih za 
92.905.022,58 SIT sredstev. Od tega je bilo odobrenih 30 vlog v 
skupni višini 90.000.000,00 SIT. Skladno z izpolnjevanjem pogojev 
prijavljenih projektov, gre v območje Pomurja 34,31 % vseh 
sredstev, sledi območje Savinjske (33,75 % sredstev) in JV 
Slovenije (17,61 %). V Podravje gre 9,70 % in v Posavje 6,79 % 
razdeljenih sredstev. 

V okviru spodbujanja aktivnosti za vključitev sodelovanja z 
Republiko Hrvaško pri pripravi razvojnih programov, smo na 
Ministrstvu za gospodarstvo izbrali ponudnika za izdelavo 
Strateškega programskega dokumenta o čezmejnem sodelovanju 
s Hrvaško, v vrednosti 7.900.000,00 SIT, in sicer je to Podjetniški 
center Novo mesto, svetovanje in razvoj d.o.o.. Za izdelavo Analize 
prostorskih možnosti razvoja obmejnih območij z Hrvaško, v 
vrednosti 1.890.000, 00 SIT, je bil izbran Inštitut za geografijo iz 
Ljubljane. 
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4. Razpis za sofinanciranje projektov regionalne infrastrukture 
na območjih s posebnimi razvojnimi problemi 

Izveden je bil Javni razpis za sofinanciranje gradnje infrastrukturnih 
objektov in naprav regionalnega značaja v višini 900.000.000,00 
SIT (Uradni list RS, št. 33/01, z dne 05.05.2001). Sredstva so bila 
namenjena sofinanciranju gradnje objektov na področju 
vodooskrbe in cestnega omrežja. Za navedena sredstva so lahko 
preko Regionalnih razvojnih agencij kandidirale občine za naložbe 
na območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja. Na 
razpis je prispelo 71 vlog, zaprošenih je bilo za 2.148.075.833,00 
SIT. Odobreno je bilo financiranje 19-ih projektov v skupni višini 
899.999.697,00 SIT. 

5. Upravljanje s sredstvi za ustvarjanje gospodarske osnove 
za avtohtoni narodni skupnosti 

Ministrstvo za gospodarstvo je v letu 2001 preko javnega razpisa 
sofinanciralo projekte za ustvarjanje gospodarske osnove za 
avtohtoni narodni skupnosti v skupnem obsegu 698.000.000,00 
SIT. 

Sredstva za ustvarjanje gospodarske osnove so se usmerjala v 
naložbe v razvoj kmetij, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah 
(ekonomska diverzifikacija podeželja ter podpora programov za 
preusmeritev in prenovo kmetijske proizvodnje in predelave) in 
začetne investicije v proizvodne in storitvene objekte in opremo. 
Za naložbe v razvoj kmetij, dopolnilnih dejavnosti na kmetijah so 
lahko investitorji prejeli subvencijo in kredit. Za naložbe v začetne 
investicije v proizvodne in storitvene objekte in opremo so lahko 
prejeli samo kredit. 

Javni razpis za dodelitev sredstev za ustvarjanje gospodarske 
osnove za avtohtoni narodni skupnosti za leto 2001 je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 63-64/01, z dne 03.08.2001. 
Na razpis je prispelo 42 vlog za sofinanciranje projektov. 
Skupna vrednost zaprošenih sredstev je znašala 
831.677.019,00 SIT od tega 810.075.658,52 za kredite in 
21.601.360,45 SIT za subvencije. Skupna investicijska vrednost 
je bila 1.983.886.498,00 SIT. Strokovna komisija je ugotovila, 
da 37 vlog ustreza namenu razpisa in da so vloge prispele 
pravočasno v skupni vrednosti 807.677.018,00 SIT (krediti 
786.075.658,58 SIT in subvencije 21.601.360,45 SIT). Komisija 
je odobrila 560.000.000,00 SIT kreditov in 16.258.531,00 SIT 
subvencij. 

6. Izdelava metodologije za pripravo elementov lokalnega 
razvojnega programa, ki so potrebni za vključitev v regionalne 
razvojne programe - vrednost projekta je 6.800.000,00 SIT 

Projekt je dvoleten. Javno naročilo je bilo oddano Inštitutu za 
ekonomska raziskovanja, ki bo projekt izvedel z zunanjimi 
sodelavci. 

7. Raziskava - Ekonomski položaj italijanske manjšine v Sloveniji 
- vrednost projekta je bila 2.850.000,00 SIT. 

Namen raziskave je bil ugotoviti gospodarski položaj italijanske 
narodne skupnosti v Sloveniji. Analilizirani so bili predvsem naslednji 
kazalci: demografski podatki, izobraževanje podjetništvo, 
kmetijska dejavnost, brezposelnost, delež manjšine v posameznih 
občinah z deležem italijanske manjšine, ustreznost sedanjega 

načina spodbujanja ekonomske osnove in ekonomski položaj 
italijanske manjšine. Javno naročilo je izvedel Center za 
pospeševanje podjetništva Piran. 

Posredne regionalne spodbude 

Skladno s SRRS postaja regionalni razvoj vse bolj tudi kriterij 
skozi katerega ministrstva presojajo proračunske izdatke. S 
posebno uredbo (Uredba o podrobnejših pogojih in merilih za 
dodeljevanje spodbud, pomembnih za regionalni razvoj, Ur.l.RS, 
št. 59/00, 60/01) je Vlada zavezala ministrstva, javne sklade in 
agencije, da pri dodeljevanju razvojnih spodbud upoštevajo 
lokacijo projektov tako, da lahko v večji meri pridejo do razvojnih 
spodbud občine in regije, ki najbolj zaostajajo v razvoju.To pomeni, 
da morajo tudi t.i. horizontalne politike ministrstev zasledovati 
regionalne cilje. Slednje je še posebej pomembno, ker bo 
spodbujanje regionalnega razvoja lahko le postopoma preneseno 
na regionalno raven. Potrebna je sprememba ustave, sprejem 
Zakona o pokrajinah in samo oblikovanje pokrajin, ki bo verjetno 
dolgotrajen proces. Do oblikovanja pokrajin bo zato pretežni del 
spodbujanja skladnega regionalnega razvoja potekal na nacionalni 
ravni oziroma skozi ukrepe sektorskih in področnih razvojnih 
politik različnih ministrstev.To pa ne pomeni, da ni že sedaj mogoče 
uveljavljati elementov načela subsidiarnosti. Pobude za razvojne 
projekte prihajajo od spodaj navzgor, sprejemale pa naj bi se po 
načelu partnerstva, to je s sodelovanjem tistih, ki jih razvojni 
projekti zadevajo. Dosledno uveljavljanje načela partnerstva je 
prvi korak in pot do decentralizacje odločanja ter prenosa določenih 
pristojnosti in finančnih sredstev na regionalno raven. 

Finančne spodbude za pospeševanje skladnega regionalnega 
razvoja prihajajo iz proračunskih sredstev raznih ministrstev, 
namenjenih za razvojne projekte, vendar bolj koordinirano kot doslej. 
V vlogi partnerja in skladno z materialnimi možnostmi Ministrstvo za 
gospodarstvo pristopa k oblikovanju in sofinanciranju tistih projektov, 
ki uresničujejo načelo skladnega regionalnega razvoja. Pri tem bo še 
posebno pozornost namenilo območjem s posebnimi razvojnimi 
problemi. V to skupino sodijo (i) ekonomsko šibka območja, (ii) 
območja s strukturnimi problemi in visoko brezposelnostjo in (iii) 
razvojno omejevana obmejna območja in območja z omejenimi 
razvojnimi dejavniki. Območjem, kjer se prepleta več razvojno 
omejitvenih dejavnikov bo namenjeno več pozornosti. Pomoč države 
na teh območjih bo odvisna od števila in intenzivnost omejitvenih 
dejavnikov. Regionalna politika bo postopoma prešla na sofinanciranje 
prioritet iz regionalnih razvojnih programov. 

Posebna naloga bo na konkretnih programih povezati domače in 
evropske vire ter pritegniti zasebne vire financiranja programov 
ter se prilagoditi načinom spodbujanja socialne in ekonomske 
kohezije, ki se uporabljajo v EU. Pri tem je EU pomagala Sloveniji 
s tehnično in finančno pomočjo v okviru Partnerstva za pristop. 

Zaradi postopnega uvajanja regionalnega kriterija, v vseh ministrstvih 
še ni bilo mogoče zaključiti analize dodeljevanja sredstev v okviru 
posameznih programov po statističnih regijah. Projekt je v teku. 
Vsekakor pa je mogoče ugotoviti, da je bil dejanski obseg sredstev, 
ki jih po metodologiji ARR lahko uvrščamo med posredne regionalne 
spodbude v letu 2001 večji od skupaj 79 milijard SIT. Skupaj z 
neposrednimi regionalnimi razvojnimi spodbudami znaša obseg 
spodbud v letu 2001 okoli 83 milijard SIT. 
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Tabela: Regionalne spodbude v posameznih ministrstvih leta 2001 

Ministrstvo Neposredne spodbude Posredne spodbude 
Vrsta spodbude 
MG 
Lokalna infra. 999.729.557 
Regionalna infra. 899.999.697 
Hrvaška meja 84.719.012 
Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije 711.566.129 
Avtohtone narodne skupnosti 229.058.531 
spodbujanje internacionalizacije slovenskih podjetij 564.214.000 
spodbujanje povezovanja podjetij 605.081.033 
spodbujanje razvoja turistične infrastrukture 616.000.000 
sofinanciranje integralnih turističnih proizvodov 156.600.000 
subvencioniranje projektov tehnoloikih parkov 130.000.000 
subvencioniranje projektov tehnoloških centrov 140.000.000 
krepitev razvojnih jeder v podjetjih 19.500.000 
subvenc.predkonkur. razisk. razvoj, projekt, podjetij 902.444.000 
spodbujanje investicij 1.186.665.000 
spodbujanje ponudbe stavbnih zemljišč za industrijo 367.000.000 
razpisi za tekstilno in oblačilno industrijo 647.317.199 
razpisi za usnjarsko in obutveno industrijo 291.630.380 
SKUPAJ 2.925.072.926 5.626.451.612 

JSRR *(dri Pomoči) 
Začetni invest.projekti podjet.značaja 58.613.247 
Financiranje programa 'sanacije kmetij' 20.229.000 
Financiranje prestrukturiranja zadrug 94.663.624 
SKUPAJ 173.505.871 

MG-ARR 
PHARE - ESC - donacije 81.081.129 
PHARE - ESC - lastna sredstva 38.254.169 
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Ministrstvo Neposredne spodbude Posredne spodbude 
Vrsta spodbude 

PHARE - CBC - donacije 74.500.103 
PHARE - CBC - lastna sredstva 108.209.496 
SKUPAJ 302.044.897 

MDDSZ 
PHARE - CBC - donacije 43.116.000 

MKGP 
CFCU - SPP - Pomurje - SP01 - lastna sredstva 34.720.000 

MŠZŠ 
Investicije v demografsko ogroženih območjih 340.001.803 33.872.147.377 
MOP 
Sofinanciranje okoljske komunalne mfratrukture 735.695.611 
ISPA - lastna udeležba 550.000.000 
PHARE CBC - lastna udeležba 107.757.619 
PHARE nacionalni - lastna udeležba 45.440.000 
Neurejena odlagališča - stara bremena 4.800.000 
LIFE Natura 2000 5.397.000 
Rudnik Žirovslci Vrh 530.000.000 
RTH 1.745.736.000 
Nafta Lendava 574.919.000 
SKUPAJ 843.453.230 3.456.292.000 

MP 
Investicije v cestno infrastrukturo 12.967.448.704 
Vzdrževanje cest 10.952.906.934 
SKUPAJ 23.920.355.638 

MK 'brez nacionalnih javnih zavodov 
Kulturni programi in projekti 10.177.272.051 
Kulturna dediščina 1.633.424.190 
SKUPAJ 11.810.696.241 

SKUPAJ VSA MINISTRSTVA 4.488.408.856 78.859.448.739 

VI. PREDPRISTOPNA POMOČ 

PROGRAMA PHARE 

Slovenija prejema pomoč EU, predvsem v okviru programa 
PHARE, od leta 1992 dalje. Glede zagotavljanja pomoči EU 
državam kandidatkam za pripravo na polnopravno članstvo, se 
z letom 2000 začenja novo - pristopno obdobje. Kot izhaja iz 
ugotovitev v Rednem poročilu Komisije o napredku v Sloveniji za 
leto 2000, je skupen vpliv programa PHARE v Sloveniji pozitiven. 
V obdobju od 1997 dalje je Slovenija postopoma ustanovila 
potrebne institucije za učinkovito izvajanje programov PHARE, 
ISPA in SAPARD ter zagotovila pogoje za njihovo delovanje. 
Sposobnost Slovenije, da uporabi Pharova sredstva, je ocenjena 
kot zadovoljiva. 

Agenda 2000 in zaključki Evropskega sveta v Luksemburgu 
decembra 1997 predstavljajo temelj za nadaljnjo finančno pomoč 
EU kandidatkam. Pomoč je od leta 2000 namenjena podpori pri 
izvajanju pristopnih strategij, to je aktivnostim opredeljenim v 
Pristopnem partnerstvu. S tem postanejo pristopni instrumenti 
ISPA, SAPARD in PHARE sestavni del pristopnega procesa in 
torej v njegovi funkciji (accession driven). Vloga PHARE se je 
spremenila in dopolnila z dvema novima instrumentoma ISPA in 
SAPARD. 

Ob sprejetju proračuna EU za obdobje 2000-2006 na zasedanju 
Evropskega sveta v Berlinu, marca 1999 je bil za to obdobje 
določen tudi obseg finančne pristopne pomoči EU. Glede na kriterije 
opredeljene v pripadajočih uredbah in skladno z Agendo 2000, je 
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v navedenem obdobju pomoč podvojena v primerjavi s predhodnim 
proračunskim obdobjem EU.V začetnem obdobju Slovenija računa 
na približno 50 milijonov EUR letno: 
- za nacionalni program PHARE vključno s PHARE čezmejnimi 

programi z Italijo, Avstrijo in Madžarsko (7 M EUR) 25 M 
EUR, 

- za SAPARD - razvoj kmetijstva in podeželja 6.4 M EUR, 
- za ISPO - velike infrastrukturne naložbe v okolje in transport 

11-21 M EUR. 

Dejansko črpanje razpoložljivih sredstev je odvisno predvsem od: 
- kakovosti priprave predlogov projektov in programov, 
- od razvoja potrebne nadaljnje institucionalne ureditve, vključno 

z zagotovitvijo ustreznega števila visoko usposobljenih kadrov 
tako na nacionalni, kot regionalni in lokalni ravni, 

- od dejanske adsorbcijske sposobnosti koristnikov pomoči iz 
vseh treh instrumentov, 

- od napredka pri vzpostavitvi ustreznega finančnega nadzora 
ter 

- od stopnje izpolnjevanja obveznosti Slovenije, kot izhajajo iz 
Partnerstva za pristop. 

Vsem trem pristopnim instrumentom pomoči je skupna zahteva 
po večletnem programiranju. To pomeni, da mora biti za vsak 
instrument predhodno izdelan večletni strateški planski 
dokument iz katerega je razvidno, katere ključne cilje, s 
kakšnimi ukrepi in viri želimo doseči in kje predvidevamo, da 
nam bo pri tem pomagala EU ter opredeliti skozi kateri pro- 
gram. Večletno programiranje zahteva vnaprej večletno 
uskladitev sredstev nacionalnega proračuna in sredstev EU. 
V analizo je vključen pregled trenutno odprtih oziroma v letu 
2001 zaključenih programov s področja ekonomske in socialne 
kohezije ter čezmejnega sodelovanja, ki pomenijo neposredno 
podporo regionalnemu razvoju, zlasti v primeru obmejnih 
območij in tistih regij, ki se soočajo z razvojnimi problemi in so 
bile v predhodnem državnem razvojnem programu 2000-2002, 
v skladu s priporočili Komisije, določene kot pilotna območja - 
Pomurska, Savinjska in Zasavska. 

Tabela: Pogodbena in finančna realizacija programov Phare za področje ekonomske in socialne 
kohezije ter čezmejnega sodelovanja 

Številka 
programa 

Ime programa * 
Rok za 

sklenitev 
pogodb in 

črpanje 
sredstev 

Obseg sredstev 
MEIIR 

Obseg sklenjenih 
pogodb 

Obseg realizacije 
plačil 

Phare SLO 
Sofinanc. 

Stanje 31.10.2001 Stanje 12.5.2002 

SL-9804 ESC/ SPP MEUR % MEUR % 
Sklenjene pogodbe 30.04.2001 2.96 0.86 2.65 90 2.65 90 
Realizirana plačila. 30.04.2002 1.10 37 2.36 89 

SL-9914 ESC/PPF 
Sklenjene pogodbe 31.12.2001 2.00 0 0.42 21 1.76 88 
Realizirana plačila 31.12.2002 0.34 17 1.41 80 
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/ 

Številka 
programa 

Ime programa * 
Rok za 

sklenitev 
pogodb in 

črpanje 
sredstev 

Obseg sredstev 
MEUR 

Obseg sklenjenih 
pogodb 

Obseg realizacije 
plačil 

Phare SLO 
So financ. 

Stanje 31.10.2001 Stanje 30.4.2001 

SI.00.04 ESC/ NP 2000 
Pilotne regije 

Sklenjene pogodbe 31.12.2002 5.00 5.51 0 0 0 0 
Realizirana plačila 31.12.2003 0 0 0 0 

SLO 1.06 ESC/NP 2001 
Sklenjene pogodbe 15.12.2003 3.50 6.96 - - - - 
Realizirana plačila 15.12.2004 - - - - . - 

SL-9802 ESC/ CBC Italija 
Sklenjene pogodbe 30.06.2000 0.60 0,80 0.60 99 0.60 99 
Realizirana plačila 30.06.2001 0.49 82 . . 

SL-9911 ESC/ CBC Italija 
Sklenjene pogodbe 31.12.2001 5.00 2.70 1.00 20 5.00 100 
Realizirana plačila 31.12.2002 0.03 3.5 1.09 22 

SL-9807 ESC/ CBC Avstrija 
Sklenjene pogodbe 31.12.2000 1.57 0.96 1.56 99 1.53 97 
Realizirana plačila 31.12.2001 0.90 57 0.36 23 

SL-9912 ESC/ CBC Avstrija 
Sklenjene pogodbe 31.12.2001 0.50 0.13 0 0 2.00 100 
Realizirana plačila 31.12.2002 0 0 1.29 65 

SI.00.09 ESC/ CBC Avstrija 
Sklenjene pogodbe 22.12.2002 5.00 3.81 0 0 0.29 6 
Realizirana plačila 15.12.2003 0 0 0 0 

SI.00.08 ESC/CBC Madžarska 
Sklenjene pogodbe 22.12.2002 2.00 1.34 0 0 0 0 
Realizirana plačila 15.12.2003 0 0 0 0 

SLO 1.09 ESC/ CBC Madžarska 
Sklenjene pogodbe 22.12.2002 2.00 1.01 0 0 0 0 

. Realizirana plačila 15.12.2003 0 0 0 0 

*SPP je kratica za Posebni pripravljalni program, PPF je kratica za Program za pripravo projektov, ESC je kratica za ekonomsko in 
socialno kohezijo, CBC je kratica za čezmejno sodelovanje 

VII. SPREMLJAJOČE AKTIVNOSTI 

REGIONALNE POLITIKE V LETU 

2001 

Pilotni projekt Kras 

Pilotni projekt Kras je partnerski projekt Republike Slovenije in 
Sveta Evrope. Namen projekta je izdelati razvojno strategijo in 
program za trajnostni razvoj Kraške regije, ki vključuje integralno 
varstvo naravne in kulturne dediščine v razvoj. Projekt temelji na 
spoznavanju evropskih izkušenj pri regionalnem načrtovanju, s 
čimer Svet Evrope prispeva k vzpostavljanju in krepitvi 
institucionalne strukture za regionalni razvoj v Sloveniji v okviru 
uvajanja regionalne politike. 

Pilotni projekt poteka v treh stopnjah in vsebuje: 
analizo, kar pomeni skupno vrednotenje regije in opredelitev 
ključnih vprašanj, ki so izhodišče za razvojni program; 

razvojno strategijo, ki temelji na dolgoročni viziji ter nakazuje 
smer razvoja in strateške izbire partnerjev; 
izvedbeni del, ki vsebuje prednostne projekte za določeno 
časovno obdobje, s katerim se bo uresničila vizija. 

Vsaka stopnja se končana s formalnim sprejetjem dokumenta, ki 
daje politično veljavnost procesu in krepi zavezanost podpisnikov. 

Skupni projekt šestih občin, sedmih ministrstev in Sveta Evrope 
se je začel s podpisom temeljnega dokumenta o izvajanju Pilotnega 
projekta Kras v novembru leta 1999. Pravna podlaga za izdelavo 
Skupnega razvojnega programa (Pilotnega projekta Kras) občin 
Divača, Hrpelje - Kozina, Komen, Sežana ter kraškega dela občin 
Koper in Miren - Kostanjevica je bila: Vlada RS je novembra 1996 
in februarja 1998 imenovala Medresorski odbora za pilotni projekt 
Kras; julija 2000 je bil podpisan sklep o sodelovanju pri ustanovitvi 
Kraškega regijskega parka; v novembru leta 1999 je bil podpisan 
temeljni dokument o izvajanju Pilotnega projekta Kras. Krovno 
sistemsko rešitev za pripravo skupnega razvojnega programa je 
opredelil Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
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Temeljno izhodišče pri razvijanju vizije in strateških usmeritev 
predstavlja analitični del razvojnega programa - Problemska 
analiza funkcionalno zaokrožene Kraške regije. Analitični del je 
izraz skupnega pogleda različnih predstavnikov lokalnih skupnosti 
in oblasti na Kraško regijo. Na osnovi analize je bila v letu 2002 
oblikovana in potrjena (potrdili vsi občinski sveti in Medresorski 
odbor za Kras) dolgoročna razvojna vizija v strateškem delu 
skupnega razvojnega programa za obdobje 2001 - 2010. 

V naslednji fazi bo na podlagi prioritet, določenih v razvojni strategiji 
izdelan izvedbeni program, ki bo opredelil ukrepe, njihove nosilce 
in finančne vire za naslednja štiri leta. 

Prenos nepotrebnega državnega premoženja 
lokalnim skupnostim 

Na podlagi 21. člena Zakona o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Ur. I. RS, št. 69/00) je bil v letu 2001 na 
podlagi Uredbe o podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje 
spodbud pomembnih za skladni regionalni razvoj (Ur. I. RS, št. 59/ 
00,60/01) sprejet Pravilnik o dopolnitvah pravilnika o dodeljevanju 
regionalnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud lokalnim 
skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Ur.l. RS, št. 76/ 
01). Predmet podzakonskega predpisa je brezplačni prenos 
premičnin in nepremičnin v lasti države na lokalne skupnosti v 
tistih primerih, ko je premoženje možno aktivirati v razvojne 
namene. V teh primerih se daje prednost razvojnemu namenu 
pred finančnim izplenom. Za prenos stvarnega premoženja 
Ministrstvo za gospodarstvo vodi komisijo, ki se imenuje za 
pripravo programa prenosa. 

Na podlagi Pravilnika in imenovanja komisije za prenos stvarnega 
premoženja v lasti države na lokalno skupnost je prišlo v letu 
2002 do konkretnega začetke postopka prenosa nepremičnin 
nekdanje vojašnice Veliki Otok pri Postojni, ki je v lasti Ministrstva 
za notranje zadeve in Vlade RS, na občino Postojna. Poleg tega 
primera konkretnega primera so bili začeti tudi prenosi nekaterih 
nepremičnin Ministrstva za obrambo na lokalne skupnosti. 

Sodelovanje s Slovenci v zamejstvu 

V okvir spodbujanja regionalnega razvoja, se na podlagi Resolucije 
o položaju avtohtonih slovenskih manjšin v sosednjih državah, 
vključuje tudi podpora Slovencem v zamejstvu, predvsem v okviru 
posredovanja informacij in proučitve možnosti za vzpostavitev 
učinkovitejšega gospodarskega sodelovanja. Ministrstvo za 
gospodarstvo je v okviru svojih pristojnosti omogočilo redno 
izmenjavo informacij in sodelovanje s predstavniki slovenskih 
krovnih organizacij v Italiji, Avstriji in na Madžarskem. Javni sklad 
za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja je omogočil pripravo analize glede možnosti za 
spodbujanje gospodarskega razvoja Porabskih Slovencev na 
Madžarskem. Rezultati kažejo, da je potrebna predvsem pomoč 
pri pripravi projektov, vključenih v sofinanciranje iz evropskih 
programov kot sta INTERREG III A in Phare CBC, ki jo lahko 
nudijo regionalne razvojne agencije v obmejnih območjih. Poleg 
tega je predvidena redna oblika izmenjave informacij, s 
sodelovanjem predstavnikov slovenske manjšine iz zamejstva 
pri pripravi programov čezmejnega sodelovanja. 

V obmejnih območjih se v okviru programa Phare prednostno 
spodbujajo projekti povezani z gospodarskim razvojem, razvojem 
malega gospodarstva, naložbe v zvezi z marketinškimi pobudami 
in promocijskimi dejavnostmi. Primerne bodo tudi spodbude s 
področja turizma, ki se nanašajo na informiranje, marketing in 
promocijo, pripravo informacijskih točk ter razvoj lokalnih turističnih 
znamenitosti. Prav tako bodo primerni projekti naravnani k 
medsebojnemu povezovanju in sodelovanju, skupni promociji 

kulturne in naravne dediščine. Prednost bodo imeli projekti, ki 
bodo segali čez državno mejo in spodbujali sodelovanje 
prebivalstva in območij ob meji. 

VIII. UPOŠTEVANJE REGIONALNIH 
KRITERIJEV V JAVNIH RAZPISIH 

POSAMEZNIH MINISTRSTEV, KI 

IZHAJAJO IZ DRŽAVNIH 
PRORAČUNOV 2002 IN 2003 

V okviru sistema spodbujanja skladnega regionalnega razvoja 
so opredeljena prednostna območja regionalne politike, katerim 
se namenjajo posebna sredstva za doseganje kritične mase za 
razvojni preboj (neposredne spodbude), hkrati pa jim zagotavlja 
izboljšane pogoje pri kandidiranju na razpise, ki so državnega 
značaja (posredne spodbude). Upoštevajoč dodatno podporo za 
institucionalno krepitev ter zagotavljanje enakih možnosti tudi za 
manj razvita območja Slovenije (s čimer se bo povečala tudi 
njihova absorpcijska kapaciteta) lahko pričakujemo, da se bo v 
prihodnje v ta območja usmeril relativno večji del državnih razvojnih 
spodbud. To je mogoče pričakovati le v primeru, da bo država 
dejansko zagotovila možnost enakopravnega konkuriranja 
območij, ki zaostajajo v razvoju in pa seveda le ob angažiranju 
regionalnih razvojnih akterjev - to je tako lokalnih skupnosti, 
različnih lokalnih in regionalnih razvojnih institucij, gospodarskih 
družb, civilne družbe,itd. 

Vsebinska izhodišča regionalnega kriterija 

ARR skrbi za vsebinsko izvajanje ZSRR in je v tem kontekstu 
tudi zadolžena za spremljanje podatkov o regionalnih razvojnih 
spodbudah ter pripravo strokovnih podlag za usklajevanje 
sektorskih razvojnih programov in dodeljevanje spodbud 
regionalne strukturne politike različnih resorjev v postopku 
priprave državnega proračuna (tretji in četrti odstavek 16. člena 
Zakona). Na tej osnovi je ARR že dalj časa vodila aktivnosti v 
zvezi z vključevanjem regionalnega kriterija v razpise ministrstev 
in javnih skladov, res pa je, da so se aktivnosti še posebej 
pospešile po potrditvi prvih RRP-jev na Svetu za strukturno 
politiko. V nadaljevanju bo predstavljen način upoštevanja 
regionalnega kriterija po posameznih ministrstvih in sicer skladno 
z metodologijo za opredelitev spodbud, pomembnih za skladni 
regionalni razvoj. Pri navedenih aktivnostih je ARR izhajala iz 
naslednjih možnosti upoštevanja regionalnega kriterija: 

A. Med merili; 
1.) Prioriteta projekta, ki je določena na regionalni ravni skladno 

z regionalnih razvojnim programom. Skladno z zakonodajo je 
tovrstno merilo možno in smiselno upoštevati le pri spodbudah, 
pri katerih so upravičenci lokalne skupnosti. 

2.) Lokacija izvajanja projekta skladno z "Navodilom o prednostnih 
območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni 
regionalni razvoj (Ul. RS št. 44/01) ter 8. členom Uredbe o 
podrobnejših pogojih in merilih za dodeljevanje regionalnih 
spodbud. Projekti iz prednostnih območij so deležni dodatnih 
točk. Relevantno tako za spodbude lokalnim skupnostim, 
kakor tudi vsem drugim subjektom. 

3.) Umeščenost projekta v t.i. "celostni razvojni koncept" - gre 
za konkreten podjetniški izvedbeni dokument, ki združuje 
skupino sicer individualnih projektov v smiselno celoto z 
izkoriščanjem medsebojnih sinergij. Celostni razvojni koncept 
mora imeti osnovo v regionalnem razvojnem programu (RRP) 
in predstavlja nov kvaliteten preskok pri njegovi implementaciji. 
Obvezne sestavine celostnega razvojnega koncepta so: 
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a. Opredelitev projektov. 
b. Opredelitev koristi od celovitega obravnavanja projektov 

(sinergije). 
c. Navezavo na regionalni razvojni program. 
d. Finančna konstrukcija (detajlna). 
e. Terminski načrt. 

Celostni razvojni koncept ne predstavlja novega formalnega 
dokumenta za izvedbo RRP-ja, pač pa gre za institucionalizirano 
obliko upoštevanja razvojne usklajenosti projektov v regionalnem 
okolju pri dodeljevanju posrednih regionalnih spodbud. Iz tega 
tudi sledi, da se umeščenost v širši razvojni koncept upošteva le 
v primerih ko je tovrsten dokument kvalitetno in transparentno 
pripravljen, žpristojnostž za pripravo tega dokumenta pa nima le 
regionalna razvojna agencija (RRA), pač pa tudi vse druge pravne 
in fizične osebe. 

B. Višina dodeljenih sredstev: 
Pri določanju stopnje sofinanciranja konkretnega projekta se 
upošteva njegova lokacija - prednostna območja so deležna višje 
stopnje podpore. Pri tem je potrebno upoštevati omejitve s 
področja državnih pomoči (stopnja sofinanciranja ne sme preseči 
zgornje dovoljene intenzivnosti ponoči) ter določila Zakona o 
financiranju občin. Zadnji v svojem 26. členu opredeljuje dovoljene 
stopnje sofinanciranja države glede na višino dosežene dohodnine 
na prebivalca v občini. Upoštevajoč določila Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja, to je predvsem zasledovanje 
cilja preprečevanja nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi 
problemi, se pri dodeljevanju neposrednih regionalnih spodbud 
upošteva razvojna ogroženost regije kot celote. 

Upoštevanje regionalnega kriterija po ministrstvih 
2002/2003 

Glede na obsežnost vsebin in institucionalno organiziranost 
države, smo se pri usklajevanju z ministrstvi osredotočili na najbolj 
relevantna področja. V nadaljevanju so predstavljeni rezultati že 
usklajenih in v tekočih razpisih že upoštevanih kriterijev, kakor 
tudi dogovori, ki so bili med usklajevanjem doseženi s predstavniki 
ministrstev in bodo upoštevani v prihajajočih razpisih. Vsebine so 
organizirane po naslednji logiki: ministrstvo / področje / vrsta 
regionalne spodbude. 

3.2.1. Ministrstvo za gospodarstvo 

3.2.1.1. Področje regionalnega razvoja / Agencija RS za 
regionalni razvoj 

Področje regionalnega razvoja na Ministrstvu za gospodarstvo je 
v sodelovanju z Agencijo RS za regionalni razvoj zadolženo za 
celoten sistem vodenja politike skladnega regionalnega razvoja, 
s stališča dodeljevanja spodbud, pa je pozornost primarno 
usmerjena v območja, ki zaostajajo v razvoju. Logično je torej, da 
lahko večji del razvojnih spodbud umestimo med neposredne 
regionalne razvojne spodbude. Kot je razvidno iz tabele 1, se 
glede na konkreten namen posamezne spodbude, regionalni kriterij 
upošteva oz. izvaja v različnih kombinacijah. 

Tabela 1: Upoštevanje regionalnega kriterija - MG-področje za reg. razvoj 

# Spodbuda / razpis 
Tip regionalne 

spodbude 
Prioriteta 

reg. raven Lokacija 

Celostni 
razvojni 
koncept 

Stopnja 
sofinanciran 

ja 
1 Regionalna infrastruktura Neposredna ✓✓ ✓✓ V / 

2 Sofinanciranje izvedbenih delov RRP Neposredna ✓✓ X ✓✓ 
3 Prestrukturiranje Zasavja Neposredna ✓✓ X X X 

4 Mali projekti - meja s Hrvaško Neposredna X ✓✓ 
5 Gosp. osnova avtohtonih narod, skupn. Neposredna X X X 

6 Phare - prekomejno sodelovanje Neposredna ✓✓ ✓x ✓x ✓x 

7 Phare - ekonomska in soc. koh. Neposredna ✓✓ ✓x ✓ X v"x 

8 Pripravljalna dela za izv. dele RRP Posredna ✓✓ ✓✓ ✓✓ 
8 Podpora reg. razvojnim agencijam Posredna X X X ✓✓ 

Legenda: . /V - že upoštevano 
/ * različno po konkretnih razpisih oz. namenih 
* ni relevantno, možno ali smiselno 
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Pri tem je potrebno omeniti, da je tovrsten prikaz orientacijski, saj 
obstajajo pri vsakem razpisu oz. spodbudi določene specifike. To 
posebej velja za dodeljevanje tujih donacij, pri katerih se postopek 
njihovega dodeljevanja bistveno razlikuje od siceršnje prakse 
dodeljevanja državnih razvojnih spodbud. Podobno velja za 
prestrukturiranje Zasavja, kjer predstavlja podlago za dodeljevanje 
spodbud na regionalni ravni sprejet letni izvedbeni načrt. Novost 
pa je razpis za sofinanciranje izvedbenih delov RRP-jev, kjer se 
pri dodelitvi sredstev posamezni regiji upošteva kriterij regionalne 
uravnoteženosti dodeljenih sredstev glede na število upravičenega 
prebivalstva v regiji. Financiranje RRP-jev na osnovi širokega 
nabora možnih namenov z določanjem prioritet na regionalni ravni 
predstavlja pomemben prenos pristojnosti z državne na regionalno 
raven in hkrati pomeni prvi korak k žprogramskemu financiranjuž, 
kot je predviden v Zakonu o javnih financah. Za podrobnejša 
predstavitev načina vodenja regionalne politike v naslednjih letih 
glej poglavje 4. 

3.2.1.2. Javni sklad RS za regionalni razvoj in 
ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja 

Javni sklad za regionalni razvoj s svojo politiko dopolnjuje nabor 
ukrepov Ministrstva za gospodarstvo z dodeljevanjem predvsem 

povratnih oblik pomoči - to je ugodnih posojil ter jamstev. V času 
priprave tega poročila Poslovni in finančni načrt sklada za leto 
2002 še ni bil potrjen, tako da so v nadaljevanju predstavljene 
usmeritve izhajajo iz njegovega osnutka. Med neposrednimi 
spodbudami bo sklad predvidoma dodeljeval ugodna posojila, 
nepovratna sredstva ter jamstva za sofinanciranje začetnih 
investicijskih projektov podjetniškega značaja in sicer za: 
podjetniške programe avtohtonih narodnih skupnosti ter 

za obmejna območja na meji z Madžarsko, Italijo in Republiko 
Hrvaško, ter na območjih s posebnimi razvojnimi problemi. 

V sklopu posrednih regionalnih spodbud bo sklad podpiral 
investicije v regionalno infrastrukturo ter v sodelovanju z 
Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
prestrukturiranje kmetijskih zadrug, oboje z dodeljevanjem ugodnih 
posojil. Opozarjamo, da so tukaj zajete le tiste spodbude, kjer je 
predvideno upoštevanje regionalnega kriterija, da pa javni sklad 
sicer predvideva dodeljevanje tudi drugih spodbud, ki so tudi 
lahko relevantne za sofinanciranje RRP-jev. 

Tabela 2: Upoštevanje regionalnega kriterija - Javni sklad za regionalni razvoj 

# Spodbuda / razpis 

Tip 
regionalne 
spodbude 

Prioriteta 
reg. 

raven Lokacija 

Celostni 
razvojni 
koncept 

Stopnja 
sofinanci 

ranja Drugo - vsebina 

1 
Projekti na razvojno 
omejevanih območjih Neposredna X ✓V ✓✓ 

Prispevek projekta k 
doseganju ciljev 

regionalne politike 

2 
Infrastrukturni projekti 
iz RRP-jev Posredna ✓V ✓V 

Prispevek projekta k 
doseganju ciljev 

regionalne politike 

3 

Financiranje 
prestrukturiranja 
zadrug Posredna X ✓✓ 0 
Legenda: S S že upoštevano 

0 vsebina koncepta zajeta med merili, vendar brez institucionalizirane 
oblike 

* ni relevantno, možno ali smiselno 

3.2.1.3. Ministrstvo za gospodarstvo - področje za razvoj 
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti 

Področje za razvoj podjetniškega sektorja in konkurenčnosti je v 
Programu za pospeševanje podjetništva in konkurenčnosti za 
obdobje 2002-2006 kot enega svojih ciljev opredelilo tudi 
»izenačevanje ekonomske sposobnosti slovenskih regij«. Dne 
29.3.2002 je bil v Uradnem listu objavljen paket razpisov, ki 
natančno opredeljuje namene, cilje, ukrepe ter pogoje za 
dodeljevanje razvojnih spodbud (nekateri razpisi so bili objavljeni 
tudi naknadno). Politika konkurenčnosti se v kontekstu 
regionalnega razvoja usmerja predvsem v krepitev gospodarske 
vitalnosti regij, izgrajevanje razvojne infrastrukture in podporo 
novim, domačim in tujim investicijam v gospodarsko manj razvitih 
regijah. Med pogoji dodeljevanja spodbud se striktno upošteva 
možnost dodeljevanja t.i. »regionalnih pomoči«, kot so opredeljena 
v Zakonu o nadzoru nad državnimi pomočmi. Na tej podlagi se 
intenzivnost državne pomoči določa skladno z regionalno karto 

(UL RS št. 58/01), kjer je za Osrednjeslovensko statistično regijo 
najvišja dovoljena stopnja pomoči 35%, v preostalih regijah pa 
40% neto ekvivalenta dotacije. Na tem mestu je potrebno seveda 
poudariti, da upoštevanje določil v zvezi z dodeljevanjem 
regionalnih pomoči ni ekvivalentno upoštevanju regionalnega 
kriterija kot izhaja iz ZSRR. Ne glede na upoštevanje določil 
regionalnih državnih pomoči torej teh spodbud ne moremo 
avtomatsko šteti med regionalne spodbude. Regionalni kriterij, 
kot je bil natančno opredeljen v začetku tega poglavja, se je 
upošteval (do dne 8.5.2002) pri javnih razpisih za spodbujanje 
neposrednih tujih investicij ter za spodbujanje novih domačih 
investicij v regijah, ki zaostajajo v razvoju in imajo najvišjo stopnjo 
brezposelnosti, delno pa je bil koncept zajet še pri javnih razpisih 
(JR) za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture, pri 
dodeljevanju razvojnih spodbud za spodbujanje razvoja grozdov 
ter pri JR za tehnološke centre v letu 2002- tabela 3. 
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Tabela 3: Upoštevanje regionalnega kriterija - MG-podjetniški sektor in konkurenčnost 

# Spodbuda / razpis 

Tip 
regionalne 
spodbude 

Prioriteta 
reg. 

raven Lokacija 

Celostni 
razvojni 
koncept 

Stopnja 
sofinanci 

ranja Drugo - vsebina 

1 

JR za spodbujanje novih 
domačih investicij v regijah, ki 
zaostajajo v razvoju in imajo 
najvišjo stopnjo 
brezposelnosti Neposredna X ✓✓ 0 

2 
JR za spodbujanje 
neposrednih tujih investicij Posredna X ✓✓ 0 ✓ ✓ 

Za regije A so določeni 
manj zahtevni pogoji 
(zahteva po odprtju 
najmanj 50 novih 

delovnih mest) 

3 

JR za dodeljevanje razv. 
spodbud za spodbujanje 
razvoja grozdov Posredna X 0 

4 JR za tehnološke centre Posredna ? X ✓✓ 

Med poooii: vezanost 
oz. ustanoviteljstvo s 
strani več gosp. org., 

znotraj gosp. panoge ali 
regije 

5 
JR za spodbujanje razvoja 
turistične infrastrukture Posredna ? X ✓✓ 

Med merili ie opredeljen 
regionalni kriterij, ki pa 
ne ustreza določilom 

ZSRR 

Legenda: S S že upoštevano 
0 vsebina koncepta zajeta med merili, vendar brez institucionalizirane 

oblike 
* • ni relevantno, možno ali smiselno 

Nesporno so za financiranje RRP-jev zelo zanimivi oz. relevantni 
tudi ostali razpisi s tega področja, saj zavzema spodbujanje 
podjetništva eno izmed osrednjih vlog v RRP-jih. Na tej osnovi 
lahko iz RRP-jev identificiramo jasen signal, da bi bilo smiselno 
uporabo regionalnega kriterija po ZSRR razširiti na širši nabor 
ukrepov Ministrstva za gospodarstvo, kakor tudi Javnega sklada 
RS za razvoj malega gospodarstva. 

3.2.2. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 
(MDDSZ) 

Zaposlenost in stopnja nezaposlenosti sta eni ključnih determi- 
nant razvojne uspešnosti regij. MDDSZ je novembra lanskega 
leta objavilo »Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja 
do leta 2006« (UL RS št. 92/01), kjer so med problemi posebej 
izpostavljena tudi velika regionalna neskladja. Kot predpogoj za 
doseganje zmanjševanja le-teh program navaja naslednje 
elemente (str. 8991): 
- Uspešno politiko spodbujanja skladnega regionalnega 

razvoja. 
- Večjo mobilnost aktivnega prebivalstva. 

Povečano ponudbo zasebnih najemnih in socialnih stanovanj. 
Izgradnjo prometne infrastrukture in učinkovitejše izvajanje 
javnega prevoza (dnevne migracije). 

MDDSZ zasleduje cilj zmanjševanja regijskih neskladij na trgu 
dela predvsem v okviru aktivne politike zaposlovanja (APZ), katere 
usmeritve za leti 2002 in 2003 ter program za leto 2002 je vlada 
sprejela v mesecu februarju letošnjega leta. V tem dokumentu 
ministrstvo navaja, da želi z ukrepi APZ »posebej vzpodbuditi 
zaposlovanje v regijah z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti, 
zato ima večina ukrepov t.i. regionalni pristop« (str. 10). 
Terminološko navedeni pristop sicer ustvarja nekaj zmede, vendar 
pa gre vsebinsko za de facto upoštevanje določil ZSRR. 
Regionalni pristop se namreč nanaša na usmerjanje večjega 
obsega sredstev ter višje stopnje sofinanciranja programov v 
regije z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti. Le-te so v »Sklepu 
o določitvi in razvrščanju območja z višjo stopnjo brezposelnosti 
od povprečne v RS ter določanju ukrepov APZ za leto 2001«(UL 
RS št. 67/01) razdeljene v skupine od A do C (ekvivalent Navodilu 
o prednostnih območjih...) in sicer na ravni regij, upravnih enot in 
občin. Upoštevanje regionalnega kriterija po posameznih ukrepih 
je predstavljeno v tabeli 4. 
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Tabela 4: Upoštevanje regionalnega kriterija - MDDSZ 

# Spodbuda / razpis 

Tip 
regionalne 
spodbude 

Prioriteta 
reg. 

raven Lokacija 

Celostni 
razvojni 
koncept 

Stopnja 
sofinanci 

ranja Drugo - vsebina 

1 
Nadomestitev dela plače 
pripravnika Neposredna X ✓✓ 

2 
Nadomestitev dela stroškov 
za ohranitev delovnih mest Neposredna X ✓✓ 

3 Javna dela Posredna X S ? 0 ✓✓ 

Na ogroženih območjih 
so lahko vključene tudi 

druge brezposelne 
osebe kot velja sicer 

4 Skladi dela Posredna X S ? 0 ✓✓ 

Povezovanje socialnih 
partnerjev na 

regionalnem območju 
pri načrtovanju in 

izvajanju politike zap. in 
preprečevanja 
brezposelnosti 

5 

t 

Zaposlitveni razvojni programi 
- nacionalni in regionalni Posredna X J ? 0 ✓✓ 

Namen: izdelava 
prednostnih projektov in 

programov v DRP in 
RRP s področja 

človeških virov ter 
projektov za 

povezovanje podjetij in 
študentov predvsem v 
slabše razvitih regijah 

6 
Povračila prispevkov 
delodajalcem Posredna X ✓ ? ✓✓ 

Ugodnejši pogoji 
sofinanciranja za 

brezposelne osebe iz 
upravnih enot z višjo st. 

brezposelnosti 

7 
Sofinanciranje izobraževanja 
in usposabljanja zaposlenih Posredna X ✓? ✓✓ 

Legenda: S S že upoštevano 
je razbrati iz uvodnega dela vladnega gradiva, vendar se pri 
podrobnejšem opisu ukrepa ne navaja 

0 vsebina koncepta zajeta med merili, vendar brez institucionalizirane 
oblike 

* ni relevantno, možno ali smiselno 

3.2.3. Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) 

S stališča medsebojne prepletenosti vsebin RRP-jev ter področij 
iz pristojnosti MOP lahko ugotovimo, da je za financiranje aktivnosti 
v okviru ZSRR relevanten precej širok nabor inštrumentov. Gre 
predvsem za sofinanciranje objektov in naprav obveznih lokalnih 
javnih služb varstva okolja, problematiko odlagališč komunalnih 
odpadkov, parke, rezervate in zavarovana območja narave, razvoj 
prostorskega načrtovanja ter podpora drugim okoljskim naložbam, 
kjer je še posebej relevanten Ekološko razvojni sklad RS. Kot je 
bilo navedeno že v uvodnem delu poglavja, smo se bili pri 
usklajevanju v tej fazi prisiljeni osredotočiti le na določene vsebine. 

a) Na področju sofinanciranja objektov in naprav obveznih 
lokalnih javnih služb varstva okolja je potrebno ločevati med 
štirimi segmenti: 

Ravnanje s komunalnimi odpadki. 
Čiščenje komunalnih odpadnih voda. 

- Odvajanje komunalnih odpadnih in padavinskih voda. 
Oskrba s pitno vodo - varovanje in zaščita vodnih virov. 

Med kriteriji za dodeljevanje sredstev za ravnanje s komunalnimi 
odpadki je kot izločitven kriterij upoštevan "način vključevanja v 
regionalni koncept ravnanja s komunalnimi odpadki", kar pomeni, 
da gre za posebno obliko posredne regionalne spodbude. Za 
ostale tri namene dosedaj regionalni kriterij ni bil upoštevan, iz 
tabele 5, pa je razvidno, kakšen dogovor je bil z MOP dosežen 
za vnaprej. Urad RS za prostorsko planiranje, je določila ZSRR 
striktno upošteval že v letošnjem razpisu. 
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Tabela 5: Upoštevanje regionalnega kriterija - MOP 

# Spodbuda / razpis 

Tip 
regionalne 
spodbude 

Prioriteta 
reg. 

raven Lokacija 

Celostni 
razvojni 
koncept 

Stopnja 
sofinanci 

ranja Drugo - vsebina 

1 

Sofin. izgr. obj. in naprav 
obveznih lok. jav. služb 
varstva okolja 

. - - ---• yi-. 
- , A 
."V T 

-C" *;;»^KS§£ i.i-jpš&S 
5 <- ' £$ 
£ žm 

t: ■ . ■ -r 

1.1 
- Ravnanje s komunalnimi 

odpadki Posredna ✓✓ 
Regionalni koncept kot 

izločitveni kriterij. 

1.2 
- Čiščenje komunalnih 

odpadnih voda Posredna ? 

1.3 
• Odvajanje komunalnih 

odpadnih in padavinskih voda Posredna 0v^ ? 

1.4 

- Oskrba s pitno vodo - 
varovanje in zaščita vodnih 
virov Posredna 0V ✓ 

2 

JR za subvencioniranje 
izdelave regionalnih zasnov 
prostorskega razvoja 2002 in 
2003 Posredna X ✓✓ X ✓✓ ✓✓ 

Med merili: na podlagi 
ZSRR izražena pobuda 

za pripravo tega 
dokumenta: že izdelan 

RRP 
Legenda: S S že upoštevano 

0^ dogovoijeno za vnaprej, vsebina koncepta pa je tudi že zajeta med 
merili, vendar brez institucionalizirane oblike 
se še usklajuje 
ni relevantno, možno ali smiselno 

Vnaprej je za pričakovati, da se bo regionalni kriterij za zgornje 
namene, ki so sofinanciranji tudi s strani Ekološko razvojnega 
sklada tudi tam ustrezno upošteval. Med drugimi viri, ki so še 
posebej zanimivi za sofinanciranje RRP-jev je potrebno omeniti 
še ostale kredite Ekološko razvojnega sklada, ki delno že 
upoštevajo celovitost ponujenih rešitev (kreditiranje okoljskih 
naložb), sredstva Phare (še posebej prekomejno sodelovanje) in 
ISPA ter dejavnost Stanovanjskega sklada RS, ki je v zadnjem 
času poleg dodeljevanja dolgoročnih stanovanjskih posojil pričel 
tudi z aktivnim poseganjem na stanovanjski trg - z namenom 
povečanja socialnega in neprofitnega najemnega stanovanjskega 
fonda oz. ukrepov za znižanje cen stanovanj. 

3.2.4. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
(MKGP) 

Kmetijska politika je s stališča skladnega regionalnega razvoja 
posebej pomembna na segmentu razvoja podeželja ter ustvarjanja 
konkurenčnih pogojev gospodarjenja predvsem na podeželjskih 
območjih in s tem ključnim prispevkom k ohranjanju poseljenosti 
na celotnem ozemlju RS. Reforma kmetijske politike, na vladi je 
bila sprejeta 22.10.1998, opredeljuje temeljne usmeritve reforme 
v štirih stebrih: 

- Ukrepi tržno-cenovne zaščite. 
- Proizvodno nevezana neposredna plačila z 

okoljevarstveno dimenzijo. 
Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva. 

- Razvoj podeželja. 

Nesporno sta politiki skladnega regionalnega razvoja ter politika 
razvoja podeželja medsebojno tesno povezani in se medsebojno 
dopolnjujeta. Politika razvoja podeželja temelji na striktni iniciativi 
od spodaj-navzgor, pri čemer občine (najmanj 3 in največ 10) 
svoje aktivnosti usklajujejo v okviru »Razvojnih programov 
podeželja«, ki v kontekstu ZSRR predstavljajo skupne razvojne 
programe. V vsakem primeru želita tako MKGP kakor tudi MG 
zagotoviti maksimalno vključenost akterjev in aktivnosti s področja 
razvoja podeželja v proces priprave in izvedbe RRP-jev. Tovrsten 
preplet, ki pogosto sega preko meja statističnih regij, bo na srednji 
rok zagotovil tudi večjo stopnjo med-regionalne razvojne 
usklajenosti. MKGP se je zavezalo k striktnemu upoštevanju 
regionalnega kriterija za celoten 4. steber kmetijske politike (razvoj 
podeželja), kjer je to možno že v letošnjem letu, za tretji steber 
(Prestrukturiranje kmetijstva in živilstva) pa bo ministrstvo še 
preučilo konkretne namene, za katere je upoštevanje 
regionalnega kriterija možno oz. smiselno. 

3.2.5. Ministrstvo za promet - Družba RS za ceste 
(DRSC) 

S področja prometa je bila cestna infrastruktura v RRP-jih deležna 
daleč največje pozornosti. Izkazan je bil močan pritisk za 
vključevanje tako segmenta državnih cest, kakor tudi 
avtocestnega omrežja. ARR je zagovarjala stališče, da je potrebno 
vsebine, ki so v izključni državni pristojnosti, predhodno uskladiti 
s pristojnim ministrstvom. Obenem MG po eni strani pričakuje od 
regij upoštevanje načela subsidiranosti (torej osredotočenje na 
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tiste aktivnosti, ki se lahko bolj učinkovito izvajajo na regionalni 
ravni) ter posluh resornih ministrstev pri vodenju posamezne 
razvojne politike za v širšem okolju usklajene projekte na drugi 
strani. Glede na to, da gradnje in vzdrževanja državnih cest 
glede na trenuten sistem financiranja ni smiselno prenašati na 
regionalno raven, je potrebno ugotoviti, da DRSC upošteva 
regionalni kriterij v kolikor je to mogoče. Gre predvsem za 

3.2.6. Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport (MŠZŠ) 

Razvoj in investicije v človeški kapital so brez dvoma ključnega 
pomena za razvoj regij. V pristojnosti MŠZŠ je širok spekter 
ukrepov in politik, ki pomembno (so)določajo stanje in trende na 
tem področju. Posebej je potrebno izpostaviti, da je pravica do 
vzgoje in izobraževanja ena tistih, pri katerih se je država zavezala 
k zagotavljanju enakih možnosti vsem državljanom, torej tudi 
tistim na območjih s posebnimi razvojnimi problemi (Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja). S področja 
MŠZŠ je torej za skladen regionalni razvoj posebej pomemben 
ne samo način dodeljevanja spodbud, temveč še posebej 
sistemske rešitve, ki npr. določajo kriterije za določitev mreže 
šol, način določanja programov in vsebin na določenem prostoru 
in podobno. Tovrstna analiza glede na kompleksnost vsebin 
zahteva nekaj več časa, tako da smo s predstavniki MŠZŠ še v 
fazi usklajevanja - pri v nadaljevanju predstavljenih vsebinah gre 
torej za nekakšno ždelovno pobudož predstavnikov MG / ARR, 
o katerih mora MŠZŠ še zavzeti svoje stališče. V tem trenutku je 

upoštevanje celostnega razvojnega koncepta, ki ni relevanten le 
za državne ceste, pač pa tudi za kolesarske poti - tabela 6. 
Standardiziran način identificiranja oz. oblikovanja projekta namreč 
eksplicitno zahteva navedbo tistih vsebin, ki predstavljajo osnovo 
celostnega razvojnega koncepta. 

med neposredne spodbude s področja MŠZŠ moč uvrstiti 
investicije v osnovne šole in vrtce na demografsko ogroženih 
območjih oz. na območjih s posebnimi razvojnimi problemi. Za 
narodno mešana, obmejna območja ter območja s posebnimi 
razvojnimi problemi so namreč določeni posebni kriteriji za 
ustanavljanje javnih šol, za kar se namenjajo posebna sredstva: 
in sicer na posebni proračunski postavki pri MSZŠ, dodatno pa v 
okviru finančne izravnave občin pri Ministrstvu za finance. S 
stališča razvojnega potenciala regij in financiranja RRP-jev je 
posebej pomemben ukrep »Vzpostavitev višje in visokošolskih 
regijskih središč«, ki predstavlja pomemben korak k večji stopnji 
decentralizacije tudi na področju izobraževanja. MŠZŠ tudi sicer 
intenzivno analizira možnosti za večjo stopnjo decentralizacije 
vsebin iz svoje pristojnosti. Pri drugih ukrepih in spodbudah kot 
rečeno do dogovora še ni prišlo, nekatere možnosti o katerih je 
bilo govora pa so v tabeli 7 označene z?. 

Tabela 7: Upoštevanje regionalnega kriterija - MŠZŠ 
Legenda: S S že upoštevano  

# Spodbuda / razpis 

Tip 
regionalne 
spodbude 

Prioriteta 
reg. 

raven Lokacija 

Celostni 
razvojni 
koncept 

Stopnja 
sofinanci 

ranja Drugo - vsebina 

1 

Investicije v OŠ in javne vrtce 
na območjih s posebnimi 
razvojnimi problemi Neposredna X ✓✓ X ✓✓ 

Upoštevanje posebnih 
kriterijev na teh 

območjih. 

2 
Vzpostavitev višje in 
visokošolskih regijskih središč Posredna ? ? X ? ? ✓✓ 

Regionalni koncept 
razvoja. 

3 Investicije s področja športa Posredna ? ? X ? ? 
4 Mladinska prenočišča Posredna ? ? ? 

5 
Znanost - aplikativne 
raziskave Posredna ? x X X ? 

? se še usklajuje 
* ni relevantno, možno ali smiselno 

Tabela 6: Upoštevanje regionalnega kriterija - MP 

# Spodbuda / razpis 

Tip 
regionalne 
spodbude 

Prioriteta 
reg. 

raven Lokacija 

Celostni 
razvojni 
koncept 

Stopnja 
sofinanci 

ranja Drugo - vsebina 

1 Državne ceste Posredna X X ✓✓ X ✓✓ 

Pri analizi upravičenosti 
investicije se 

subsidiamo upošteva 
demografska 
ogroženost 

2 Kolesarske poti Posredna X X ✓✓ X 
Legenda: ^ že upoštevano 

ni relevantno, možno ali smiselno 
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3.2.7. Ministrstvo za kulturo (MK) 

MK je, za razliko od ostalih ministrstev, pričakovalo višjo stopnjo 
vključevanja vsebin s področja kulture v strateške, še posebej 
pa izvedbene dele RRP-jev. Kultura kot razvojni dejavnik oz. v 
kontekstu zagotavljanja dodatne zaposlenosti je namreč 
upravičen namen tudi za pridobivanje sredstev evropskih 
strukturnih skladov. MK je pri usklajevanju regionalnih spodbud 

pokazalo visoko stopnjo posluha, tako da je bilo možno relativno 
hitro uskladiti način upoštevanja regionalnega kriterija pri 
dodeljevanju spodbud vsaj za večji del spodbud. V tabeli 8 
navedene oznake se torej nanašajo na prihodnje obdobje, saj v 
letošnjem letu pri večini spodbud to ni bilo več mogoče, pri 
nekaterih pa proces usklajevanja še poteka. 

Tabela 8: Upoštevanje regionalnega kriterija - MK 

# 
Spodbuda / razpis / 
proračunska postavka 

Tip 
regionalne 
spodbude 

Prioriteta 
reg. 

raven Lokacija 

Celostni 
razvojni 
koncept 

Stopnja 
sofinanci 

ranja Drugo - vsebina 

1 
Kuturna dejavnost 
manjšinskih skupnosti v RS Neposredna X ✓✓ 

Spodbuda je 
namenjena območjem 

oz. subjektom, ki jih 
ZSRR opredeljuje kot 

prednostna. 

2 
Projekti na področju 
umetnosti Posredna X X ✓ ✓ 

3 Izvajanje zakona o medijih Posredna X X X ✓✓ 
Namen: reaionalni 

programi 

4 
Kulturni tolar - ljubiteljska 
kultura Posredna ✓ ✓ 

5 Kultura za Slovence zunaj RS Posredna X x27 
Kriterij čezmejnosti 

6 Spomeniki Posredna ✓ ? 

Legenda: S S že upoštevano 
S dogovorjeno za vnaprej 
? se še usklajuje 
* ni relevantno, možno ali smiselno 

IX. POGOJI ZA USPEŠNO 

NADALJEVANJE REFORMfe 

REGIONALNE POLITIKE Z 

USMERITVAMI ZA VNAPREJ 

ZSRR je zahteven in vsebinsko širok sistemski zakon, ki med 
drugim zahteva (re-) organizacijo institucionalnih struktur in nove 
načine delovanja in povezovanja na regionalni ravni. Ti procesi 
zahtevajo svoj čas, kar je glavni razlog za postopno prilagajanje 
načina dodeljevanja državnih regionalnih spodbud. V tem smislu 
je letošnje leto 2002 prelomno, saj so bili oz. bodo nekateri ključni 
pogoji za radikalnejše spremembe končno izpolnjeni - gre za: 

1. Vzpostavljen sistem regionalnih razvojnih agencij. 
2. Izdelane in potrjene regionalne razvojne programe. 
3. Delujoč sistem nadzora RRA-jev od spodaj. 
4. Vzpostavljen sistem spremljanja in vrednotenja od zgoraj. 
5. Vzpostavljene strateško-razvojne koalicije na regionalni ravni 

(med drugim programski odbori za pripravo RRP-jev). 

Navedeni elementi omogočajo nov pristop k dodeljevanju 
neposrednih regionalnih spodbud pri Ministrstvu za gospodarstvo 

- to je prehod na programsko financiranje kot ga predpostavlja 
Zakon o javnih financah (ZJF) z vključevanjem v Načrt razvojnih 
programov. Izkušnja »Zakona o postopnem zapiranju Rudnika 
Trbovlje Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju regije« kaže, 
da je sistem dodeljevanja spodbud na podlagi večletnega 
Programa prestrukturiranja ter izvedbenega (letnega) načrta s 
potrditvijo na vladi ustrezen način dolgoročnejšega razvojnega 
financiranja. MG zato namerava tovrsten sistem, v segmentu 
neposrednega izvajanja regionalnih razvojnih programov, razširiti 
tudi na ostale regije. Za takšen prehod pa morata biti izpolnjena 
še naslednja pogoja, ki bosta v nadaljevanju tudi kritično 
ocenjena: 

a) Vnaprej razdelana in potrjena regionalna 
usmerjenost državnih regionalnih spodbud (velja za 
neposredne regionalne spodbude MG - področje 
za regionalni razvoj). 

b) Zagotovljen mora biti vsaj minimalen obseg sredstev 
na regijo za izvedbo tovrstnega sistema, saj v 
nasprotnem primeru ne bo možno uspešno 
nadaljevati z izvajanjem Zakona o spodbujanju 
skladnega regionalnega razvoja. 
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Add a) Add b) 

Zakonodajno osnovo predstavlja 19. členu ZSRR, ki pravi, da 
»vlada v okviru proračunskega memoranduma določi politiko in 
na predlog ministrstva, pristojnega za razvoj in ministrstva, 
pristojnega za finance določi obseg sredstev in vrsto regionalnih 
razvojnih spodbud«. MG bi torej na osnovi strokovnega predloga 
ARR in usklajevanja z M F, Svetu za strukturno politiko vsakoletno 
predložilo razdelitev neposrednih regionalnih spodbud MG po 
regijah in bi ga vlada potrdila v okviru proračunskega 
memoranduma. Ključ za delitev sredstev upošteva število 
prebivalstva regije (ŠP, izraženo kot % vsega preb.), površino 
regije (PO, izraženo kot % površine Slovenije) ter Indeks razvojne 
ogroženosti regij' (IRO; indeks ravni SLO=100) in se izračuna po 
naslednji formuli: 

(.ŠP + PO)mIRO 

2 100 

korigirano na agregat 100%. Podlaga takšni odločitvi je upoštevanje 
sintezne ocene razvojnih možnosti regij, ki temelji na 36 različnih 
indikatorjih razvojnega potenciala, upoštevanje posebnih 
koncentracij območij s posebnimi razvojnimi problemi v regiji 
(dodatno breme) ter seveda dejstvo, da so stroški povezani tako 
s številom prebivalstva kot s površino same regije. 

MG na področju regionalnega razvoja v letu 2002 (sprejeti proračun 
pred rebalansom) razpolaga s 3.394 milijoni SIT, kar vključuje 
900 milijonov namenjenih po posebnem zakonu za Zasavje. Za 
preostalih 11 regij bi bilo torej hipotetično na voljo 2.494 milijonov 
SIT oz. v povprečju 226 milijonov na regijo, kar nikakor ne 
zadošča za dosego kritične mase za zagon tovrstnega sistema, 
ki pa ne samo da je predviden v ZSRR, ampak je tudi nujno 
potreben glede na povečevanje regionalni razlik in posledično 
neizkoriščanje endogenih razvojnih potencialov. Rešitev je 
potrebno iskati v tujih donacijah in sicer v sredstvih PHARE 
(predpristopno obdobje) ter Strukturnih skladih EU na podlagi 5. 
prednostne naloge Državnega razvojnega programa 2001-2006. 
V tem smislu MG napoveduje prilagoditev prednostne naloge 
Spodbujanje skladnega regionalnega razvoja DRP, ki bo v tem 
segmentu prevzela predstavljeni način dodeljevanja spodbud. Ne 
glede na razpoložljiva sredstva EU pa je potrebno opozoriti, da je 
zaradi posebnih postopkov dodeljevanja sredstev PHARE možno 
računati z dejanskimi pritoki šele z letom 2004. V letu 2003 je torej 
nujno potrebno zagotoviti večjo stopnjo financiranja iz državnih 
virov, kar pomeni, da mora biti regionalni razvoj opredeljen kot 
prioriteta v proračunskem memorandumu. Prioriteta v proračunu 
pa se seveda po eni strani nanaša na neposredne spodbude 
MG, po drugi pa na tiste razvojne spodbude ministrstev, ki 
upoštevajo regionalni kriterij, skladno z opisom v tem poročilu. 
Nujno je tudi aktiviranje razvojnega potenciala Javnega sklada 
za regionalni razvoj, ki bi lahko v večji meri prispeval k 
zaokroževanju finančnih konstrukcij posameznih večjih projektov. 
Javni sklad se mora uveljaviti kot posrednik pri pritegnitvi 
mednarodnih finančnih virov (Evropska investicijska banka, 
Evropska banka za obnovo in razvoj). 

M 

' Indeks razvojne ogroženosti enakovredno upošteva delež območij s 
posebnimi razvojnimi problemi regije ter sintezno oceno razvojnih 
možnosti regij. Za podrobnejšo predstavitev glej Pečar J, 2001, "Regionalni 
vidiki razvoja Slovenije (in poslovanje gospodarskih družb v letu 2000)", 
Delovni zvezki Urada za makroekonomske analize in razvoj, 6 X. 
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