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UMIKI IN SPREMEMBI POSTOPKOV PREDLOGOV ZAKONOV 
- Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti (ZvojD-B) - prva obravnava 

- EPA 448 - III 

- Umik predloga zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe - EPA 281 - II 

- Umik predloga zakona o evidencah na področju zdravstvenega zavarovanja - EPA 497 - II 

- Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o poslovnem registru - EPA 121 - III 

- Umik predloga zakona o pogojih in načinu porabe sredstev državne pomoči pri odpravi posledic naravnih 
nesreč - EPA 140-11 

- Umik predloga zakona o davku na firmo - EPA 1492 

- Umik predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o Gospodarski zbornici Slovenije 
- EPA 639 - II 

- Sprememba postopka predloga zakona o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in 
znanosti - EPA 562 - III 

- Sprememba postopka predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih skladih 
-EPA 173-III 

POROČILI 

- Poročilo o stanju na področju zavarovalništva za leto 2001 in 
Poročilo o delu Agencije za zavarovalni nadzor za leto 2001 - EPA 576 - III 

- Poročilo o izvajanju programa izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja 
posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh, d.o.o., v letu 2001 - EPA 585 - III 
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POSLOVNI NAČRT 

" Poslovni načrt družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., za leto 2002 
- EPA 586 - III 
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OBVESTILO 

Spoštovani naročnik! 

Obveščamo Vas, da smo 30.06.2002 zaprli žiro 
račun št.: 50100-637-55237. Od 01.07.2002, 

opravljamo plačilni promet preko transakcijskega 
računa št.: 01100-8450000512, odprtega pri Upravi 
za javna plačila v Ljubljani. 

Uredništvo Poročevalca 

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 
TRR : 01100-8450000512 

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

Uredništvo Poročevalca 



DODATNI SKLEPI 

21. izredne seje Državnega zbora Republike Slovenije 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah zakona o kmetijskih 

zemljiščih-EPA 536-III  

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. izredni seji, dne 
10.7.2002 ob obravnavi predloga zakona o spremembah 
zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-A) - skrajšani postopek, 
na podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da do oktobra 
2002 predloži Državnemu zboru novelo zakona o kmetijskih 
zemljiščih v skladu z odločbo Ustavnega sodišča, št. U-l-266/98- 
72 (Uradni list RS, št. 27/02). 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o ravnanju z gensko spremenjenimi 

organizmi-EPA 1331 -II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. izredni seji, dne 
11.7.2002 ob obravnavi predloga zakona o ravnanju z gensko 
spremenjenimi organizmi (ZRGSO) - tretja obravnava, na 
podlagi 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Sekretariat 
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, da skupaj s 
predlagateljem ob pripravi končnega besedila zakona o ravnanju 
z gensko spremenjenimi organizmi vnese pravilno besedilo v 
drugi obravnavi sprejetega amandmaja k 2. členu predloga zakona 
ter opravi tudi nekatere redakcijske popravke besedila zakona 

DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o obveznih zavarovanjih v prometu - EPA 315 - III 

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. izredni seji, dne 
12 7 2002 ob obravnavi predloga zakona o spremembah In 
dopolnitvah zakona o obveznih zavarovanih v prometu 
(ZOZP-A) - tretja obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika 
Državnega zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor pooblašča Sekretariat za zakonodajo in pravne 
zadeve, da v končni redakciji besedila, v skladu s posredovano 
pripombo, združi vsebino 37. in 39. člena v en člen. 

29. julij 2002 poročevalec, št. 77 



DODATNI SKLEP 

Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o vodah - EPA 1111 - II 

Državni zbor Republike Slovenije je na 21. izredni seji, dne 
12.7.2002 ob obravnavi predloga zakona o vodah (ZV-1) - 
tretja obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega 
zbora sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 

Državni zbor Republike Slovenije pooblašča Sekretariat 
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve, da pri pripravi 
končnega besedila zakona o vodah odpravi pomoto v 170. členu 
zakona. 

poročevalec, št. 77 4 29. julij 2002 



Umik 

PREDLOGA ZAKONA 0 SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA O VOJAŠKI 

DOLŽNOSTI (ZvojD-B) 

- prva obravnava - EPA 448 - III 

Janez Janša, 
poslanec DZ 

Ljubljana, 16.07.2002 

Zadeva UMIK PREDLOGA ZAKONA 

v skladu s 118. členom Poslovnika Državnega zbora RS v 
soglasju In v imenu vseh predlagateljev kot prvopodpisani 
poslanec umika iz zakonodajnega postopka predlog Zakona o 
spremembah in dopolnitvah zakona o vojaški dolžnosti (Ur.list 
RS, štev. 18/91) - redni postopek (EPA 448-III), ki ga je v 
zakonodajni postopek vložila skupina poslancev dne 
13.02.2002. 

Obrazložitev: 

Vlada Republike Slovenije je v svojem predlogu zakona povzela 
vse bistvene rešitve glede ukinitve splošne vojaške obveznosti 
ter profesionalizacije slovenske vojske in vzpostavitve 
prostovoljne rezerve S tem je bil cilj zakonodajne pobude 
skupine poslancev praktično v celoti dosežen. 

V imenu predlagateljev: 
Janez Janša, l.r. 
poslanec DZ RS 

29. julij 2002 S poročevalec, št. 77 
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Umiki in spremembi postopkov predlogov zakonov 

UMIK PREDLOGA ZAKONA 0 UDELEŽBI ZAPOSLENIH PRI 

DOBIČKU DRUŽBE 

- EPA 281 - II 

UMIK PREDLOGA ZAKONA 0 EVIDENCAH NA PODROČJU 

ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA 

- EPA 497 - II 

UMIK PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 POSLOVNEM REGISTRU 

-EPA 121-III 

UMIK PREDLOGA ZAKONA 0 POGOJIH IN NAČINU PORABE 

SREDSTEV DRŽAVNE POMOČI PRI ODPRAVI POSLEDIC 

NARAVNIH NESREČ 

-EPA 140 -II 

UMIK PREDLOGA ZAKONA 0 DAVKU NA FIRMO 

-EPA 1492 

UMIK PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA O GOSPODARSKI ZBORNICI SLOVENIJE 

-EPA 639-II 

SPREMEMBA POSTOPKA PREDLOGA ZAKONA O TEMELJNIH 

RAZVOJNIH PROGRAMIH NA PODROČJU IZOBRAŽEVANJA IN 

ZNANOSTI 

-EPA 562 -III 

SPREMEMBA POSTOPKA PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH 

IN DOPOLNITVAH ZAKONA 0 JAVNIH SKLADIH 

-EPA 173-III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 010-01/2000-14 
Ljubljana, 16.07.2002 

Vlada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega postopka 
naslednje predloge zakonov: 

- predlog zakona o udeležbi zaposlenih pri dobičku družbe, ki 
gaje poslala z dopisom št. 428-01/97-1 (Z4) z dne 16.10.1997, 

- predlog zakona o evidencah na področju zdravstvenega 
zavarovanja, ki ga je poslala z dopisom št. 500-02/98-1 (Z1) z 
dne 19.5.1998, 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
poslovnem registru, ki ga je poslala z dopisom št. 721-02/ 
2001-1 z dne 20.12.2001, 

- predlog zakona o pogojih in načinu porabe sredstev državne 
pomoči pri odpravi posledic naravnih nesreč, ki ga je poslala z 

29. julij 2002 7 poročevalec, št. 77 



dopisom št. 220-07/97-23 z dne 6.4.2000, 

- predlog zakona o davku na firmo, ki ga je poslala z dopisom 
št. 422-02/96-10/1-8 z dne 27.5.1996, 

- predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
Gospodarski zbornici Slovenije, ki ga je poslala z dopisom št. 
029-02/98-1 (Z1) z dne 23.11.1998. 

Hkrati Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru 
Republike Slovenije, da predlog zakona o temeljnih razvojnih 
programih na področju izobraževanja in znanosti, ki ga je 

poslala z dopisom št. 402-13/2002-1 z dne 6.6.2002 in predlog 
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih skladih, 
ki ga je poslala z dopisom št. 408-16/2001-1 z dne 5.4.2001 
obravnava po rednem postopku in ne po nujnem, kot je 
predlagano. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

OPOMBA UREDNIŠTVA: 

Predlog zakona o temeljnih razvojnih programih 
na podro£|u Izobraževanja In znanosti - EPA 562 - 
III je bil objavljen v Poročevalcu it. 60, dne 15. 
junija 2002. 

Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah 
zakona o lavnih skladih - EPA 173 • III, pa je bil 
objavljen v Poročevalcu številka 26, dne 17. aprila 
2001. 

poročevalec, št. 77 S 29. julij 2002 



Poročilo o 

STANJU NA PODROČJU 

ZAVAROVALNIŠTVA ZA LETO 2001 IN 

POROČILO 0 DELU AGENCIJE ZA 

ZAVAROVALNI NADZOR ZA LETO 2001 

- EPA 576 - III 

Agencija za zavarovalni nadzor 

Številka: 30274-927/02 - 11 
Datum: 27.06.2002 

Zadeva: Letno poročilo o stanju na področju 
zavarovalništva in Letno poročilo o delu 
Agencije za zavarovalni nadzor 

12/01 in 21/02 v prilogi Poročilo o stanju na področju 
zavarovalništva za leto 2001 in Poročilo o delu Agencije za 
zavarovalni nadzor za leto 2001, ki ju je na 56. redni seji, dne 
21.6.2002, sprejel strokovni svet Agencije za zavarovalni 
nadzor. 

Agencija za zavarovalni nadzor pošilja v skladu z 249. in 250. 
členom Zakona o zavarovalništvu (Ur I. RS št. 13/00, 91/00, 

Po pooblastilu direktorja 
Mojca Berkovič Simeonov, l.r. 

29. julij 2002 9 poročevalec, št. 77 



Agencija za zavarovalni nadzor 

I. POROČILO O STANJU NA PODROČJU 

ZAVAROVALNIŠTVA ZA LETO 2001 

II. POROČILO O DELU AGENCIJE ZA 

ZAVAROVALNI NADZOR ZA LETO 2001 

Ljubljana, junij 2002 

poročevalec, št. 77 10 



KAZALO 

UVODNA BESEDA 
Stanje na področju zavarovalništva v Sloveniji 
Delo Agencije za zavarovalni nadzor 

* 

I. POROČILO O STANJU NA PODROČJU ZAVAROVALNIŠTVA ZA LETO 2001 

1. UVOD   

2. ZAKONODAJNI OKVIR  

2.1. Zakon o zavarovalništvu (ZZavar)      
2.1.1. Podzakonski predpisi, ki izhajajo iz Zakona o zavarovalništvo ■  

2.2. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)  

23. Zakon o zdravstvenem zavarovanju in zdravstvenem varstvu (ZZVZZ)  

3. STRUKTURA SLOVENSKEGA ZA VAROVALNEGA TRGA GLEDE NA VRSTE IN 
OSNOVNE OBLIKE ZA VAROVANJ    

4. STRUKTURA ZAVAROVALNEGA TRGA GLEDE NA DELEŽE ZAVAROVALNIC 

5. IZIDI POŠLO VANJA ZA VAROVALNIC IN POZA VAROVALNIC  

6. BILANCE STANJA ZA VAROVALNIC IN POZA VAROVALNIC  

7. KAZALCI POSLOVANJA   

8. ZA VAROVALNO - TEHNIČNE REZERVACIJE  

9. NALOŽBE KRITNEGA PREMOŽENJA IN KRITNIH SKLADOV ZA VAROVALNIC 
IN POZA VAROVALNIC  

10. OB VLADOVANJE TVEGANJ-KAPITALSKA USTREZNOST ZA VAROVALNIC 

11. POKOJNINSKE DRUŽBE  

11.1. Zakonodajni okvir  

11.2. Struktura zavarovalnega trga glede na deleže pokojninskih družb  

11.3. Izidi poslovanja pokojninskih družb (izkazi uspeha)  

11.4. Bilance stanja pokojninskih družb  

11.5. Kazalci poslovanja    

11.6. Zavarovalno-tehnične rezervacije  

11.7. Naložbe pokojninskih družb  

11.8. Kapitalska ustreznost pokojninskih družb  

29. julij 2002 11 poročevalec, št. 77 



II. POROČILO O DELU AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI NADZOR ZA LETO 2001 

1. UVOD __ •   

2. DELO AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI NADZOR V LETU 2001   

2.1. Priprava in sprejem podzakonskih predpisov ter njihovih sprememb in dopolnitev 

2.2. Izdaja dovoljenj in soglasij     

23. Izvajanje nadzora nad poslovanjem zavarovalnic    

2.4. Administrativna usposobljenost Agencije za zavarovalni nadzor  

2.5. Sodelovanje Agencije za zavarovalni nadzor z domačimi in tujimi nadzornimi 
institucijami   

2.6. Ostalo delo Agencije za zavarovalni nadzor v letu 2001  ^ 

2.7. Financiranje Agencije za zavarovalni nadzor  

poročevalec, št. 77 12 



UVODNA BESEDA 

Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju: Agencija) 
pripravlja poročilo o stanju na področju zavarovalništva ter poročilo 
o svojem delu na podlagi 249. člena oziroma 250. člena Zakona o 
zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00,12/01 in 21/02; v 
nadaljevanju: ZZavar). Glede na to, da je ZZavar začel veljati 3. 
marca leta 2000, predstavljata navedeni poročili drugo zaporedno 
poročanje Državnemu zboru Republike Slovenije, pri čemer je 
glede na dejstvo, da je Agencija pričela s svojim delom 1. junija 
2000 Poročilo o delu Agencije za leto 2001 prvo celoletno poročilo. 

Stanje na področju zavarovalništva v Sloveniji 

Na slovenskem zavarovalnem trgu deluje enajst zavarovalnic, 
šest pokojninskih družb in dve pozavarovalnici. Samo ena, to je 
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., deluje kot družba 
za vzajemno zavarovanje. Ostale so delniške družbe, ki so vse 
razen treh, v lasti domačega kapitala. Agencija opravlja nadzor 
tudi nad poslovanjem Jedrskega pool-a, delom Slovenske izvozne 
družbe, družbe za zavarovanje in financiranje izvoza Slovenije, 
ki se nanaša na področje kreditnih zavarovanj za njen lasten 
račun, Prvim pokojninskim skladom Republike Slovenije, ki ga 
upravlja Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter škodnim skladom za izplačilo škod, ki jih povzročijo 
vozniki neznanih in nezavarovanih motornih vozil ter priklopnikov 
in nezavarovanih zrakoplovov, pri Slovenskem zavarovalnem 
združenju. 

V obdobju od 01 01. 2001 do 31.12.2001 se je v primerjavi z istim 
obdobjem preteklega leta obračunana kosmata zavarovalna 
premija povečala za realnih 8,1 %, kar pritrjuje splošno dobrim 
obetom-razvoja panoge. Glede na obračunano kosmato 
zavarovalno premijo predstavljajo premoženjska zavarovanja 
razen zdravstvenih zavarovanj 55,1 %, zdravstvena 25,9 % in 
življenjska zavarovanja 19,0 %. Če vzamemo pod drobnogled 
tržno koncentracijo in upoštevamo podatke o tržnih deležih 
zavarovalnic, lahko ugotovimo, da se je tržna koncentracija 
največjih treh zavarovalnic skupaj zmanjšala s 77,1 % v letu 
2000, na 76,9 % v lanskem letu. Sicer so v letu 2001 le tri 
zavarovalnice povečale svoj tržni delež, pri ostalih je ta ostal na 
enaki ravni oziroma se je rahlo zmanjšal. 

Za leto 2001 Agencija sicer še ne razpolaga z revidiranimi izkazi, 
po nerevidiranih izkazih pa je pet zavarovalnic in obe 
pozavarovalnici poslovalo z dobičkom Šest zavarovalnic in vse 
pokojninske družbe so poslovale z izgubo. Ta je pri zavarovalnicah 

v največji meri posledica oblikovanja zavarovalno-tehničnih 
rezervacij, pri pokojninskih družbah pa posledica neusklajenosti 
med stroški poslovanja in prihodki od provizij in vstopnih stroškov. 

Strožje kapitalske zahteve ZZavar so vzrok, da je bilo na dan 31. 
12. 2001 kapitalsko neustreznih šest zavarovalnic, vendar 
Agencija ocenjuje, da bodo v letu 2002 tudi te dosegle kapitalsko 
ustreznost, kar bo predvsem rezultat sprememb ZZavar, sprejetih 
01.03.2002 in zahtev Agencije po povečanju kapitala zavarovalnic. 

Delo Agencije za zavarovalni nadzor 

Delo Agencije v letu 2001 je bilo močno zaznamovano z dejstvom, 
da je eno leto poprej pričel veljati nov zakon na področju 
zavarovalništva, pa tudi zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01; 
v nadaljevanju: ZPIZ-1). Tako je Agencija na podlagi ZZavar v 
začetku leta 2001 izdala še trinajst, avgusta in decembra pa s 
spremembami in dopolnitvami izpopolnila šest od dvajsetih 
obstoječih podzakonskih predpisov. Na podlagi prehodnih določb 
je Agencija izdala tudi številna dovoljenja zavarovalnim 
zastopnikom in posrednikom ter zavarovalno zastopniškim 
družbam, v postopku pa je tudi izdaja dovoljenj zavarovalnicam 
Agencija je v letu 2001 izdala dovoljenja tudi trem pokojninskim 
družbam za opravljanje prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja. Glede na ostrejše zahteve ZZavar v primerjavi s 
predhodnim zavarovalniškim zakonom je Agencija na podlagi 
rednega poročanja in opravljenih pregledov petim zavarovalnicam 
izdala odredbe o odpravi kršitev, s katerimi je zahtevala povečanje 
njihovega kapitala. 

Delo Agencije v letu 2001 je bilo povezano tudi z vključevanjem 
naše države v Evropsko unijo (v nadaljevanju: EU), pri čemer je 
Agencija junija 2001 Evropski komisiji oddala primerjalni prikaz 
slovenske zavarovalne zakonodaje z direktivami EU, septembra 
pa sta jo v okviru obiska skupine strokovnjakov iz EU s področja 
nadzora nad finančnim sektorjem, t i. »peer review-jem« obiskali 
predstavnici portugalskega in italijanskega zavarovalnega 
nadzora. 

V letu 2001 je Agencija z družbo PricevvaterhouseCoopers 
uspešno nadaljevala dvoletni projekt usposabljanja svojih 
zaposlenih za krepitev zavarovalnega nadzora. 

Ljubljana, 27. junij 2002 
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I. POROČILO O STANJU NA PODROČJU 

ZAVAROVALNIŠTVA ZA LETO 2001 
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1. UVOD 

V letu 2001 je na slovenskem zavarovalnem trgu delovalo 13 
zavarovalnic (11 zavarovalnic in 2 pozavarovalnici), 6 
pokojninskih družb, Jedrski pool, Slovenska izvozna družba 
(SID), Slovensko zavarovalno združenje - Škodni sklad (SZZ) 
ter Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
- del, ki se nanaša na upravljanje Prvega pokojninskega sklada 
Republike Slovenije (KAD). Od 13 zavarovalnic, je 12 delniških 
družb in ena vzajemna zavarovalnica. Med delniškimi družbami 
je 10 zavarovalnic s prevladujočim domačim in 3 z večinskim 
tujim kapitalom. Vse pokojninske družbe so v domači lasti. 

Večina zavarovalnic se ukvarja tako s premoženjskimi zavarovanji 
kot tudi z življenjskimi zavarovanji, razen ene zavarovalnice, ki 
se je specializirala za življenjska zavarovanja in ene 
zavarovalnice, ki sklepa samo prostovoljna zdravstvena 
zavarovanja. Pokojninske družbe ne smejo opravljati nobene druge 
dejavnosti razen dejavnosti prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. 

Zavarovalni trg obvladujejo tri zavarovalne skupine. Prva se zbira 
okoli Zavarovalnice Triglav, druga okoli Pozavarovalnice Sava in 
Zavarovalnice Maribor ter tretja okoli Zavarovalnice Adriatic in 
Zavarovalnice Slovenica. 

Zavarovalnica Maribor je kot prevzemna zavarovalnice nad 
Zavarovalnico Tilia že konec leta 2000 od Agencije pridobila 
dovoljenje za združitev, vendar do dejanske združitve v letu 2001 
ni prišlo. Vzrok za to je bila nerešena pritožba nekaterih manjših 
delničarjev Zavarovalnice Tilia glede menjalnega razmerja pri 
združitvi zavarovalnic. Zaradi potrebnih dokapitalizacij tako 
Zavarovalnice Maribor, kakor tudi Zavarovalnice Tilia se je v letu 
2000 določeno menjalno razmerje spremenilo. Zavarovalnica 
Maribor je v letu 2002 odstopila od dogovorjenega združevanja z 
namenom, da se na novo določijo menjalna razmerja. 

Podobno tudi Zavarovalnici Adriatic in Slovenica že dalj časa 
napovedujeta združitev, vendar do nje v letu 2001 ni prišlo 

Sredi leta 2001 se je Zavarovalnica Prima preimenovala v Gravve. 
Pozavarovalnica Inter je v letu 2001 prenehala s poslovanjem, 
njene potencialne obveznosti pa je prevzela zavarovalnica Gravve. 

Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja je 
01.01.2000 prevzela vse pravice in obveznosti Sklada dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. Zavarovalni portfelj Sklada dodatnega 
pokojninskega zavarovanja je morala Kapitalska družba prenesti 
ali na zavarovalnico ali na vzajemni pokojninski sklad, ki ga 
ustanovi sama. Kapitalska družba je glede prevzetih obveznosti 
Sklada dodatnega pokojninskega zavarovanja v letu 2000 
poročala Agenciji v skladu z zakonom o zavarovalnicah (premije, 
matematične rezervacije, finančni izkazi). V letu 2001 je Kapitalska 
družba prenesla oziroma ukinila portfelj Sklada dodatnega 
pokojninskega zavarovanja, zato ni več poročala Agenciji. 

2. ZAKONODAJNI OKVIR 

Podlago za poslovanje zavarovalnic predstavlja zakonodaja, ki 
se uporablja za poslovanje gospodarskih družb. Dodatno pa 
morajo zavarovalnice, kot pomembna skupina nedenarnih 
finančnih institucij svoje poslovanje prilagodili še trem zakonom: 
Zakonu o zavarovalništvu (ZZavar), ki ureja temeljna vprašanja 
v zvezi z ustanavljanjem, poslovanjem, nadzorom in prenehanjem 
zavarovalnic; Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-1), ki ureja področje prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja in Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 

zavarovanju (ZZVZZ), ki zavarovalnicam omogoča izvajanje 
dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja. 

2.1. Zakon o zavarovalništvu (ZZavar) 

Zakon o zavarovalništvu je bil sprejet 27. januarja 2000 in je začel 
veljati 3. marca 2000. ZZavar ureja področje zavarovalne 
dejavnosti v celoti in je temeljni akt za delovanje zavarovalniškega 
sistema v Republiki Sloveniji. ZZavar povzema ureditev v EU, 
celo več, na nekaterih področjih kot je ustanavljanje podružnic 
tujih zavarovalnic in tujih zavarovalnih zastopniških oz. 
posredniških družb, ZZavar ni izkoristil možnost prehodnega 
obdobja, temveč so določbe glede ustanavljanja stopile v veljavo 
z dnem njegove uveljavitve. Tudi na področju previdnostnega 
nadzora ZZavar predpisuje strožja merila pri ugotavljanju 
kapitalske ustreznosti zavarovalnic ter oblikovanju zavarovalno- 
tehničnih rezervacij, kot pa so določena z EU direktivami. 

2.1.1. Podzakonski predpisi, ki izhajajo iz Zakona o 
zavarovalništvu 

Podzakonski predpisi podrobneje opredeljujejo določbe ZZavar 
ter tako omogočajo njegovo uveljavitev. Omenjeni predpisi so 
sledeči: 

1. Sklep o načinu obveščanja kvalificiranega imetnika o nameri 
odtujitve delnic (Ur.l.RS, št. 118/00); 

2. Sklep o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala 
zavarovalnic (Ur.l.RS, št. 3/01 in 68/01); 

3. Sklep o načinu in obsegu upoštevanja posameznih postavk, 
podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih 
podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri 
izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti zavarovalnice 
(Ur.l.RS, št. 3/01, 68/01 in 22/02); 

4. Sklep o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za 
izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij (Ur.l.RS, št. 3/01 in 
69/01); 

5. Sklep o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja 
kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb 
kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu 
in rokih poročanja (Ur.l.RS, št. 122/00); 

6. Sklep o podrobnejšem načinu vrednotenja knjigovodskih 
postavk in sestavljanju računovodskih izkazov (Ur.l.RS, št. 
118/00 in 68/01); 

7. Sklep o načinu izračuna količnikov likvidnosti sredstev in 
najmanjšem obsegu likvidnosti, ki ga mora zagotavljati 
zavarovalnica (Ur.l.RS, 118/00); 

8. Sklep o nadzoru nad zavarovalniško skupino (Ur.l.RS, št. 6/ 
01); 

9. Sklep o podrobnejši vsebini poročila pooblaščenega aktuarja 
(Ur.l.RS, št. 3/01); 

10. Sklep o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini 
revizijskega pregleda in revizorjevega poročila (Ur.l.RS, št. 6/ 
01 in 108/01); 

11. Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega 
poročila (Ur.l.RS, št. 9/01); 

12. Sklep o podrobnejših pogojih za pridobitev in preizkus 
strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov 
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (Ur.l.RS, 
6/01); 

13. Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov 
ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb (Ur.l.RS, 
št. 9/01); 

14. Sklep o pogojih za pridobitev in preizkus strokovnih znanj, 
potrebnih za opravljanje nalog pooblaščenega aktuarja 
(Ur.l.RS, št. 115/00); 

29. julij 2002 15 poročevalec, št. 77 



15. Sklep o kontnem okviru zavarovalnice (Ur l.RS, št. 122/00); 
16. Sklep o vsebini poročil in obvestil iz 176. in 239. člena zakona 

o zavarovalništvu ter načinu in rokih poročanja (Ur l.RS, št. 
122/00 in 108/01); 

17. Sklep o letnem poročilu zavarovalnic (Ur l.RS, št. 8/01); 
18. Sklep o predpisanih usmeritvah za izračun lastnih deležev 

zavarovalnice v tabelah maksimalnega kritja in določanje 
največje verjetne škode (Ur.l.RS, št. 9/01); 

19. Sklep o pošiljanju zavarovalno - statističnih podatkov (Ur.l.RS, 
št. 9/01 in 8/02); 

20. Tarifa o taksah in nadomestilih (Ur.l.RS, št. 8/01). 

2.2. Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-1) 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je stopil v 
veljavo 1. januarja 2000 določa, da se lahko zavarovalnice pojavljajo 
v vlogi izvajalk pokojninskih načrtov, v vlogi ustanoviteljice odprtih 
in zaprtih vzajemnih pokojninskih skladov, v vlogi ustanoviteljic 
pokojninskih družb in v vlogi možnih upravljavk premoženja 
vzajemnih pokojninskih skladov in pokojninskih družb. ZPIZ-1 je 
omogočil tudi posebno obliko zavaiovalnic - pokojninskih družb, 
ki lahko opravljajo samo posle prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja. 

2.3. Zakon o zdravstvenem zavarovanju in 
zdravstvenem varstvu (ZZVZZ) 

ZZVZZ v povezavi z določili 14. člena in drugega odstavka 68. 

člena ZZavar zavarovalnicam omogoča izvajanje dopolnilnih 
zdravstvenih zavarovanj. 

3. STRUKTURA SLOVENSKEGA ZAVAROVALNEGA 
TRGA GLEDE NA VRSTE IN OSNOVNE OBLIKE 
ZAVAROVANJ 

Bruto obračunana premija je v letu 2001 znašala 223.345 mio 
SIT, od tega 122.983 mio SIT oz. 55,1 % iz premoženjskih, 57.900 
mio SIT oz. 25,9 % iz prostovoljnih zdravstvenih in 42.462 mio 
SIT oz. 19 % iz življenjskih zavarovanj. 

V primerjavi z letom 2000 se je obseg poslovanja zavarovalnic, 
izražen z obračunano zavarovalno premijo, realno povečal za 
8,1% (povprečna stopnja inflacije v letu 2001, izražena s 
povprečnim porastom življenjskih stroškov, je bila 8,4 %). Največji 
porast v primerjavi s predhodnim letom so dosegla življenjska 
zavarovanja (realni porast bruto obračunane premije za 11,4 %). 
Povečala se je tudi obračunana zavarovalna premija prostovoljnih 
zdravstvenih zavarovanj in sicer v realnem odstotku v višini 7,1% 
in premoženjskih zavarovanj realno za 7,4 %. 

Struktura zavarovalne premije po osnovnih oblikah zavarovanj je 
bila v letu 2001 sledeča: porast je beležilo življenjsko zavarovanje, 
katerega delež premije v skupni premiji se je povečal za pol 
odstotne točki, medtem, ko sta deleža premij prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja in premoženjskega zavarovanja 
beležila padec za približno 0,3 oziroma 0,2 odstotne točke. 

Tabela 1: Gibanje zavarovalne premije po osnovnih oblikah zavarovanj 
zavarovalnic v obdobju 1999-2001 (vsi zneski so v mio SIT) 

Osnovna 
oblika 
zavarovanja 

Lato 1999 Leto 2000 Leto 2001 Indeks 

Vrednost % Vrednost % Vrednost % 00/99 01/00 
Premoženjska 
zavarovanja 95.913 56,6 105.651 55,4 122.983 55,1 110 116 

Prostovoljna 
zdravstvena 
zavarovanja 44.530 26,3 49.855 26,1 57.900 25,9 112 116 

Življenjska 
zavarovanja 28.939 17,1 35.150 18,4 42.462 19,0 121 121 
SKUPAJ 169.382 100 190.656 100 223.345 100 113 117 

Vir: Obrazec St - 41 in St - 50 

Primerjave dosežene zavarovalne premije po posameznih vrstah 
premoženjskih zavarovanj za zadnja tri leta kažejo, da 
zavarovalnice skoraj 90 % premije premoženjskih zavarovanj 
dosežejo v petih zavarovalnih vrstah (nezgodna zavarovanja, 
kasko zavarovanje cestnih vozil, požarno zavarovanje, druga 
premoženjska zavarovanja in zavarovanje odgovornosti lastnikov 
cestnih vozil). Z avtomobilskimi zavarovanji zavarovalnice 
dosegajo približno 53 % celotne zavarovalne premije (od tega 
35,4 % v zavarovalni vrsti zavarovanje odgovornosti lastnikov 
cestnih vozil). Glede na doseženo zavarovalno premijo sta 
pomembni še zavarovalni vrsti kreditnih zavarovanj in drugih 
zavarovanj odgovornosti, skupaj predstavljata 8,5 % premije 

premoženjskih zavarovanj razen zdravstvenih zavarovanj. Do 
znižanj deleža dosežene zavarovalne premije v celotni premiji 
premoženjskih zavarovanj razen zdravstvenih zavarovanj je v 
letu 2001 prišlo pri naslednjih zavarovalnih vrstah: nezgodna 
zavarovanja, kasko zavarovanje cestnih vozil, požarno 
zavarovanje, druga premoženjska zavarovanja, kreditna 
zavarovanja Do zvišanja deleža dosežene zavarovalne premije 
pa je v letu 2001 prišlo v zavarovalni vrsti kasko zavarovanje 
letal in zračnih plovil in transportnih kargo zavarovanj. Najbolj 
očiten porast deleža glede na celotno premijo premoženjskih 
zavarovanj razen zdravstvenih zavarovanj pa beleži zavarovalna 
vrsta zavarovanje odgovornosti lastnikov cestnih vozil. 
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V strukturi vseh zavarovalnih vrst zavzemajo vodilni položaj 
prostovoljna zdravstvena zavarovanja (25,9%), sledi zavarovalna 
vrsta zavarovanje odgovornosti lastnikov cestnih vozil z 19,5 % 
celotne dosežene zavarovalne premije. Življenjska zavarovanja 
dosegajo 19 % celotne premije in kasko zavarovanje cestnih 

Primerjava kosmatih zavarovalnih premij in odškodnin po 
zavarovalnih vrstah nam kaže, da se je skupni škodni rezultat v 
letu 2001 izboljšal za 2 odstotni točki Škodni rezultat v življenjskih 
zavarovanjih se je v letu 2001 izboljšal za 1 odstotno točko, 
škodni rezultat premoženjskih zavarovanj razen zdravstvenih 
zavarovanj za 4 odstotne točke, škodni rezultat prostovoljnih 
zdravstvenih zavarovanj pa se je v primerjavi s predhodnim letom 
poslabšal za 3 odstotne točke 

Obračunane kosmate zavarovalne premije in obračunane 
kosmate odškodnine po posameznih zavarovalnih vrstah kažejo, 
da se je škodni rezultat poslabšal v zavarovalni vrsti kasko 
zavarovanj cestnih vozil (v letu 2001 je znašal 0,85), kar je 
posledica močnega porasta odškodnin v letu 2001 iz teh 
zavarovanj (realno povečanje za cca 17,5 %). Omenjeni vzrok 
za poslabšanje škodnega rezultata je prisoten tudi v zavarovalni 
vrsti zavarovanje odgovornosti popravljalcev ladij in ladjarjev 

vozil 9,9 % dosežene zavarovalne premije. Glede na predhodno 
leto, so zavarovanja odgovornosti lastnikov cestnih vozil dosegla 
višji delež v celotni zavarovalni premiji kot pa življenjska 
zavarovanja (v letu 2000 je bilo stanje ravno obratno). 

(realno povečanje obračunanih kosmatih odškodnin v letu 2001 
glede na predhodno leto je znašalo čez 1000 %). Škodni rezultat 
se je poslabšal tudi v zavarovalni vrsti kreditnih zavarovanj (v 
letu 2001 je znašal 0,92), kar je posledica padca v obračunani 
kosmati zavarovalni premiji (realno so se obračunane kosmate 
zavarovalne premije v omenjeni zavarovalni skupini znižale za 
cca 7 %). Izboljšal se je škodni rezultat zavarovalne vrste 
zavarovanje raznih finančnih izgub, kar je posledica zmanjšanja 
obračunanih kosmatih odškodnin v letu 2001 (realno znižanje za 
cca 70 %) in porasta obračunane zavarovalne premije za 25 % 
realno. Zmanjšanje obračunanih kosmatih odškodnin v 
zavarovalni vrsti požarnih zavarovanj realno za 37 %, je pripomoglo 
k izboljšanju škodnega rezultata K izboljšanju škodnega rezultata 
v zavarovalni vrsti zavarovanje odgovornosti lastnikov cestnih 
vozil je pripomoglo zvišanje obračunane kosmate zavarovalne 
premije, ki je realno znašalo približno 18 %. 

Tabela 2: Dosežena zavarovalna premija po zavarovalnih vrstah premoženjskih 
zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj v obdobju 1999-2001 (vsi zneski so 
v mlo SIT) 

Zavarovalna vrsta 
Leto 1999 Leto 2000 Leto 2001 Indeks 

Vrednost % Vrednost % Vrednost % 00/99 01/00 
Nezgodna zavarovanja 13.172 13,7 14.708 13,9 16.853 13,7 112 115 
Kasko zav. cest. vozil 19.500 20,3 19.585 18,5 22.078 18,0 100 113 
Kasko zav. tirnih vozil 559 0,6 609 0,6 716 0,6 109 118 
Kasko zav. letal in 
drugih zračnih polovil 254 0,3 262 0,2 344 0,3 103 131 
Zav. pomorskega in 
rečnojezer. kaska 118 o_jl 134 0,1 158 0,1 114 118 
Transportna kargo zav. 987 1,0 1.214 1.1 1.416 1.2 123 117 
Požarno zavarovanje 10.686 11,1 11.486 10,9 12.498 10,2 107 109 
Druga premoženjska 
zavarovanja 12.287 12,8 13.128 12,4 13.967 11,4 107 106 
Zav. odg. lastnikov 
cestnih vozil 28.178 29,4 34.034 32,2 43.510 35,4 121 128 
Zav. odgovornosti v 
zračnem prometu 115 0,1 141 0,1 • 150 0,1 123 106 
Zav. odgov. ladjarjev in 
popravljalcev ladij 42 0,0 45 0,0 67 0,1 107 149 
Druga zav. odg. 3.898 4,1 4.348 4.1 5.006 4,1 112 115 
Kreditna zavarovanja 5.642 5,9 5.377 5,1 5.450 4,4 95 101 
Kavcijska zav. 36 0,0 61 0,1 106 0,1 169 174 
Zav. raznih fin. izgub 338 0,4 391 0,4 532 0.4 116 136 
Zav. pravne zaščite 51 0,1 58 0,1 66 0,1 114 114 
Zav. nudenja pomoči 
osebam v težavah 50 0,1 70 0,1 66 oj_ 140 94 
SKUPAJ 95.913 100 105.651 100 122.983 100 110 116 

Vir: Obrazec St - 41 in St - 50 
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Tabela 3: Primerjava kosmatih zavarovalnih premij in odškodnin po 
zavarovalnih vrstah v obdobju 2000 in 2001 (vsi zneski so v mio SIT) 

Zavarovalna vrsta 

Leto 2000 Leto 2001 

Obračunane 
kosmate 
zav. premije 

Obračunane 
kosmate 
odškodnine* Delež 

Obračunane 
kosmate 
zav. premije 

Obračunane 
kosmate 
odškodnine* Delež 

Nezqodna zav. 14.708 9.545 0,65 16.853 10.437 0,62 
Kasko zavarovanje 
cestnih vozil 19.585 14.751 0,75 22.078 18.784 0,85 
Kasko zavarovanje 
tirnih vozil 609 740 1,22 716 796 1.11 
Kasko zav. letal in 
drugih zračnih 
polovil 262 31 0,12 344 7 0,02 
Zav. pomorskega in 
rečnojezerskega 
kaska 134 152 1,13 158 114 0,72 
Transportna kargo 
zavarovanja 1.214 276 0,23 1.416 253 0,18 
Požarno 
zavarovanje 11.486 6.940 0,60 12.498 4.704 0,38 
Druga premoženjska 
zavarovanja 13.128 8.422 0,64 13.967 10.161 0,73 
Zav. odgovornosti 
lastnikov cestnih 
vozil 34.034 24.309 0,71 43.510 26.884 0,62 
Zav. odgovornosti v 
zračnem prometu 141 3 0,02 150 25 0,17 
Zav. odgov. ladjarjev 
in popravljalcev ladij 45 10 0,22 67 120 1,79 
Druga zavarovanja 
odgovornosti 4.348 3.559 0,82 5.006 4.032 0,81 
Kreditna 
zavarovanja 5.377 4.011 0,75 5.450 4.995 0,92 
Kavcijska zav. 61 12 0j20 106 63 0,59 
Zavarovanje raznih 
finančnih izgub 391 1.001 2,56 532 325 0,61 
Zav. pravne zaščite 58 1 0,02 66 0 0,00 
Zav. nudenja pomoči 
osebam v težavah 70 53 0,76 66 63 0,95 
SKUPAJ 105.651 73.816 0,70 122.983 81.763 0,66 
Prostovoljna 
zdravstvena 
zavarovanja 49.855 40.034 0,80 57.900 48.009 0,83 
Življenjska 
zavarovanja 35.150 11.387 0,32 42.462 13.107 0,31 

VSE SKUPAJ 190.656 125.237 0,66 223.345 142.879 0,64 
* n* vsebuj« ctnllnh urotkov 

Vir: Obrazec Si - 41 in St - 50 

4. STRUKTURA ZAVAROVALNEGA TRGA GLEDE 
NA DELEŽE ZAVAROVALNIC 

Tudi v letu 2001 se tržni deleži zavarovalnic niso bistveno 
spremenili. Zavarovalnica Triglav ima največji tržni delež (42,1%), 
katerega je povečala v letu 2001 glede na predhodno leto za 
slabo odstotno točko. Sledi ji Vzajemna zdravstvena zavarovalnica 

z 21,4 odstotnim tržnim .deležem (znižanje tržnega deleža za 
polovico odstotka). Tretja po obračunani kosmati premiji je 
Zavarovalnica Maribor s 13,3 % deležem, ki se je v primerjavi s 
preteklim letom znižal za pol odstotka. Omenjene tri največje 
zavarovalnice v letu 2001 skupaj dosegajo 76,8 % zavarovalnega 
trga. Razvrstitev zavarovalnic glede na tržne deleže je 
nespremenjena v primerjavi s preteklim letom. 
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Na področju premoženjskih zavarovanj razen zdravstvenih 
zavarovanj je Zavarovalnica Triglav obdržala vodilni položaj z 
59,1 % trga, za 0,1 odstotne točke se je povečal delež 
Zavarovalnice Maribor (16,8%), sledi ji Zavarovalnica Adriatic z 
8,6% deležem ter Slovenica, zavarovalniška hiša z 7 % deležem 
trga. 

Na področju življenjskih zavarovanj ravno tako kot v letu 2000 
tudi v letu 2001 porast deležev premije beležita Zavarovalnica 
Triglav in Generali SKB zavarovalnica, ki sta svoj delež povečali 

na 50,3 % in 2,4 %, predvsem na račun znižanja deleža 
Zavarovalnice Maribor (21,4 %, v letu 2000 je njen tržni delež 
znašal 24,6 %). 

Trg prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj si delita Vzajemna 
zdravstvena zavarovalnica in Adriatic zavarovalna družba. Delež 
druge se je v letu 2001 povečal na račun zmanjšanja deleža prve. 
Tako Vzajemna zdravstvena zavarovalnica v letu 2001 beleži 
82,7 % trga in Adriatic zavarovalna družba 16,9 % trga. 

Tabela 4: Obračunane kosmate premije in tržni deleži zavarovalnic v letu 2000 
(vsi zneski so v mio SIT) 

Naziv 

Leto 2000 
Premož. 
zav. % 

Zdrav, 
zav. % 

Živ. 
zav. % Skupaj % 

Adriatic, zavarovalna 
družba, d.d. 8.665 8,2 7.968 16 1.286 3,7 17.919 9,4 
Zavarovalnica 
Concordia, d.d. 0 0 0 0 19 0,1 19 0 
Generali SKB 
zavarovalnica, d.d. 1.423 1,3 0 0 650 1,8 2.073 1.1 
Zavarovalnica Maribor, 
d.d. 17.631 

16, 
7 0 0 8.665 24,6 26.296 13.8 

Krekova zav., d.d. 638 0,6 0 0 102 0,3 740 0,4 
2,5 Merkur zav., d.d. 833 0,8 2 0 4.018 11,4 4.853 

Prima, zavarovalna 
družba, d.d. 929 0,9 0 0 2.036 5,8 2.965 1,6 
Slovenska izvozna 
družba, d.d. 672 0,6 0 0 0 0 672 0,4 
Slovenica, 
zavarovalniška hiša, d.d. 7.441 7 156 0.3 1.247 3,5 8.844 4,6 
Zavarovat. Tilia, d.d. 4.819 4,6 0 0 628 1.8 5.447 2,9 
Zavarovalnica Triglav, 
d.d. 62.600 

59. 
3 45 0,1 16.360 46,5 79.005 41,4 

SKUPAJ 105.651 100 8.171 16,4 35.011 99,6 148.833 78,1 
Kapitalska družba, d.d. 0 0 0 0 139 0,4 139 0,1 
Vzajemna zdravstvena 
zavarovalnica, d.v.z. 0 0 41.684 83,6 0 0 41.684 21,9 
VSE SKUPAJ 105.651 100 49.855 100 35.150 100 190.656 100 

Vir: Obrazec St - 41 
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Tabela 5: Obračunane kosmate premije in tržni deleži zavarovalnic v letu 2001 
(vsi zneski so v mio SIT) 

Naziv 

Leto 2001 
Premož. 
zav. % 

Zdrav, 
zav. % 

Živ. 
zav. % Skupaj % 

Adriatic, zavarovalna 
družba, d.d. 10.603 8,6 9.772 16,9 1.550 3,7 21.925 9,8 
Zavarovalnica 
Concordia, d.d. 0 0 0 0 12 0,0 12 0.0 
Generali, 
zavarovalnica, d.d. 1.784 1,5 0 0 1025 2.4 2.809 1.3 
Zavarovalnica Maribor, 
d.d. 20.657 16,8 0 0 9.085 21,4 29.742 13,3 
Krekova zav., d.d. 525 0,4 0 0 88 0,2 613 0,3 
Merkur zav., d.d. 875 0,7 3 0,0 4.620 a

 
CD

 

5.498 2,5 
Grawe, zavarovalnica, 
d.d. 941 0,8 0 0 2.645 6.2 3.586 1,6 
Slovenska izvozna 
družba, d.d. 841 0,7 0 0 0 0,0 841 0,4 
Slovenica, 
zavarovalniška hiša, 
d.d. 8.597 7,0 198 0,3 1.492 3,5 10.287 4,6 
Zavaroval. Tilia, d.d. 5.463 4,4 0 0 606 1.4 6.069 2,7 
Zavarovalnica Triglav, 
d.d. 72.697 59,1 49 0.1 21.339 50.3 94.085 42,1 
SKUPAJ H 22.983 100 10.022 17,3 42.462 100 175.467 78,6 
Vzajemna zdravstvena 
zavarovalnica, d.v.z. 0 0 47.878 82,7 0 0 47.878 21.4 
VSE SKUPAJ 122.983 100 57.900 100 42.462 100 223.345 100 

Vir: Obrazec St - 50 

5. IZIDI POSLOVANJA ZAVAROVALNIC IN 
POZAVAROVALNIC 

V izkazih uspeha so za leto 2001 zajeti nerevidirani izkazi uspeha 
zavarovalnic. Zavarovalnice so pripravile izkaze uspeha v skladu 
z metodologijo starih Slovenskih računovodskih standardov, za 
leto 2001 pa tudi v skladu s podzakonskimi predpisi Agencije, ki 
so začeli veljati konec leta 2000 oz. v začetku leta 2001 (Sklep o 
letnem poročilu zavarovalnic, Sklep o podrobnejšem načinu 

vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju računovodskih 
izkazov). 

Tako Sklep o letnem poročilu zavarovalnic določa podrobnejšo 
vsebino letnega poročila, ki mora obsegati računovodske izkaze 
(bilanca stanja, izkaz uspeha, izkaz finančnih tokov, izkaz uporabe 
dobička in /ali kritja izgube), pojasnila k računovodskim izkazom 
ter poslovno poročilo. 
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Tabela 6: Zbirni izkaz uspeha zavarovalnic za leto 2000 in 2001 (vsi zneski so v 
mio SIT) 

A. ZAVAROVALNO-TEHN1ČNI IZID PREMOŽENJSKIH 
ZAVAROVANJ, RAZEN ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Indeks 
01/00 

_L  
II."" 

Čisti prihodki od zavarovalnih premij 85.451 98.697 116 
Razporejeni donos naložb- redno delovanja D VIII 9.310 10.892 117 

III. DrugI čisti zavarovalni prihodki 758 843 111 
IV. Čisti odhodki za škode 61.907 72.950 118 
v. Sprem drugih čistih zav-teh rez (♦/-) -1.760 -4.245 241 
VI. Čisti odhodki za bonuse in popuste 1.671 1.879 112 
VII. Čisti obratovalni stroški 28.580 32.457 114 

VIII. Ostali čisti zavarovalni odhodki 2.089 2.812 135 
IX. 
X. 

Sprememba izravnalnih rezervacij (+/-) -405 -3.324 821 
Zav-teh izid prem zav l+ll+lll-IV +/- V-VI-VII—VIII +/- IX 893 -7.237 810 

B. ZAVAROVALNO-TEHNIČNI IZID IZ ŽIVLJENJSKIH 
ZAVAROVANJ 

I. 
II. 

Čisti prihodki od zav premij 34.369 41.364 120 
Prihodki od naložb 9.398 11.084 118 

III. Nerealizirani kapitalski dobički 0 0  i 
318 IV. Drugi čisti zavarovalni prihodki 45 143 

V. Čisti odhodki za škode 12.372 13.873 112 

VI. Sprememba ostalih čistih tehničnih rezervacij (+/-) -18.413 -24.974 136 
VII. Čisti odhodki za bonuse in popuste 27 34 128 
VIII. Čisti obratovalni stroški 9.638 10.3041 107 
IX. Odhodki od naložb 1.762 1.143 65 
X. Nerealizirane kapitalske izgube 0 0 / 

XI. Ostali čisti zavarovalni odhodki 53 223 421 
XII. Razporejeni donos naložb-iz red delovanja (-) D V 167 471 282 
XIII. Zav-teh izid (l+IMII+IV-V+/-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII) 1.380 1.569 114 

C. ZAVAROVALNO-TEHNIČNI IZID ZDRAVSTVENIH 
ZAVAROVANJ 

I. Čisti prihodki od zav premij 48.991 57.073 116 
II. Prihodki od naložb 1.365 1.732 131 
III. Nerealizirani kapitalski dobički 0 0 / 
IV. Drugi čisti zavarovalni prihodki 2 1 38 
V. čisti odhodki za škode 40.103 48.332 121 
VI. Sprememba ostalih čistih tehničnih rezervacij (+/-) -3.722 -3.061 82 
VII. čisti odhodki za bonuse In popuste 0 0U / 

VIII. Čisti obratovalni stroški 4.629 5.645 122 
IX. 
X. 

Odhodki od naložb 300 152 51 
Nerealizirane kapitalske izgube 0 0 1 

XI. Ostali čisti zavarovalni odhodki 147 230 157 

XII. Razporejeni donos naložb-iz red delovanja (-) D V 105 158 82 
XIII. Zav-teh izid (MI+III+IV-V+/-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII) 1.352 1.227 91 
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J.  
II. 
III. 

D Izračun celotnega Izida iz rednega delovanja 
Zav-teh izid prem zav, razen zdravstvenih zav (A X) -693 -7.237 810 
Zav-teh izid živ zavarovanj (B XIII) 1.380 1.569 114 
Zav-teh izid zdr zavarovanj (C XIII) 1.352 1.227 91 

IV. 
V. 

Prihodki od naložb 13.124 14.442 110 
Razporejen donos naložb, iz zav-teh izida živ zav (B XII) 167 471 282 

VI. Razporejen donos naložb, iz zav-teh izida zdr zav (C XII) 105 158 150 
VII. Odhodki naložb 2.127 2.342 110 
VIII. Razp. donos naložb- zav-teh izid prem zav, razen zdr(All) 9.310 10.892 117 
IX. Ostali prihodki iz rednega delovanja 85 97 114 
X. Ostali odhodki iz rednega delovanja 2.627 2.557 97 
XI. Dobiček ali izguba iz rednega delovanja 1.255 -4.703 1 

E. IZKAZ IZREDNEGA IZIDA 
I. Izredni prihodki 1.067 1.143 107 
II. Izredni odhodki 305 2.108 691 
III. Izredni dobiček ali izredna izguba 762 -965 / 

F. DOBIČEK ALI IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 2.017 -5.668 

G. DAVEK OD DOBIČKA 225 660 293 

H DOBIČEK PO OBDAVČITVI (F-G) 1.792 -6.328 

I DRUGI DAVKI (KI NISO UPOŠTEVANI V H) 

J ČISTI DOBIČEK /IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
(H-l) 1.792 •6.328 / 

Vir: Revidirani izkazi uspeha zavarovalnic za leto 2000 in nerevidirani izkazi uspeha zavarovalnic za 
leto 2001 
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Tabela 7: Zbirni izkaz uspeha pozavarovalnic za leto 2000 in 2001 (vsi zneski so 
v mio SIT) 

A. ZAVAROVALNO-TEHNIČNI IZID PREMOŽENJSKIH 
ZAVAROVANJ, RAZEN ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ 

Leto 
2000 

Leto 
2001 

Indeks 
01/00 

I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij 10.130 11.175 110 
II. Razporejeni donos naložb- redno delovanja D VIII 1.720 1.961 114 
III. Drugi čisti zavarovalni prihodki 132 86 65 
IV. Čisti odhodki za škode 7.302 11.490 157 
v. Sprem drugih čistih zav-teh rez (+/-) -351 -356 101 
VI. Čisti odhodki za bonuse in popuste 2 0 0 
VII. Čisti obratovalni stroški 1.264 1.647  130. 

109 VIII. Ostali čisti zavarovalni odhodki 23 25 
IX. Sprememba izravnalnih rezervacij (+/-) -1821 3.192 / 
X. Zav-teh izid prem zav l+ll+lll-IV +/- V-VI-VII-VIII +/- IX 1219 2.895 238 

B. ZAVAROVALNO-TEHNIČNI IZID IZ ŽIVLJENJSKIH 
ZAVAROVANJ 

I. Čisti prihodki od zav premij 0 0 1 
II. Prihodki od naložb 0 0 1 
III. Nerealizirani kapitalski dobički 0 0 1 
IV. Drugi čisti zavarovalni prihodki 0 0 1 
SL 
VI. 

Čisti odhodki za škode 0 0 1 
Sprememba ostalih čistih tehničnih rezervacij (+/-) 0 0 1 

VII. Čisti odhodki za bonuse in popuste 0 0 1 
VIII. Čisti obratovalni stroški 0 0 1 
IX. Odhodki od naložb 0 0  /_ 

1 X. Nerealizirane kapitalske izgube 0 0 
XI. Ostali čisti zavarovalni odhodki 0 0 1 
XII. Razporejeni donos naložb-iz red delovanja (-) D V 0 0 1 
XIII. Zav-teh izid (l+IMII+IV-V+/-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII) 0 0 1 

C. ZAVAROVALNO-TEHNIČNI IZID ZDRAVSTVENIH 
ZAVAROVANJ 

1. Čisti prihodki od zav premij 0 0 / 
II. Prihodki od naložb 0 0 / 

JU- 
IV. 

Nerealizirani kapitalski dobički 0 0 / 
Drugi čisti zavarovalni prihodki 0 0 / 

v. Čisti odhodki za škode 0 0 / 
VI. Sprememba ostalih čistih tehničnih rezervacij (+/-) 0 0 / 
VII. Čisti odhodki za bonuse In popuste 0 0 / 
VIII. Čisti obratovalni stroški 0 0 / 
IX. Odhodki od naložb 0 0 / 
X. Nerealizirane kapitalske izgube 0 0 1 
XI. Ostali čisti zavarovalni odhodki 0 0 1 

_*iL 
XIII. 

Razporejeni donos naložb-iz red delovanja (-) D V 0 0 1 
Zav-teh izid (MM1MV-V+/-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII) 0 0 1 

29. julij 2002 23 poročevalec, št. 77 



D Izračun celotnega Izida iz rednega delovanja 
I. Zav-teh izid prem zav, razen zdravstvenih zav (A X) 1219 2.895 238 

II. Zav-teh izid živ zavarovanj (B XIII) 0 0 1 
III. Zav-teh izid zdr zavarovanj (C XIII) 0 0 1 
IV. Prihodki od naložb 2.569 2.632 102 
V. Razporejen donos naložb, iz zav-teh izida živ zav (B XII) 0 0 / 
VI. Razporejen donos naložb, iz zav-teh izida zdr zav (C XII) 0 0 / 
VII. Odhodki naložb 468 1.992 426 
VIII. Razp. donos naložb- zav-teh izid prem zav, razen zdr(AII) 1.720 1.961 114 

IX. Ostali prihodki iz redneqa delovanja 0 0 / 
X. Ostali odhodki iz rednega delovanja 7 4 60 

XI. Dobiček ali izguba iz rednega delovanja 1.593 1.571 99 

E. IZKAZ IZREDNEGA IZIDA 
I. Izredni prihodki 129 19 15 

II. Izredni odhodki 0 736 / 

III. Izredni dobiček ali izredna izguba 129 -717 / 

F. DOBIČEK ALI IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 

G. DAVEK OD DOBIČKA 

1722 

328 

854 50 

353 108 

~36~1 H DOBIČEK PO OBDAVČITVI (F-G) 1.394 501 

3 l | I DRUGTPAVKI (KI NISO UPOŠTEVANI V H) 

J ČISTI DOBIČEK /IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA 
(H-l) 1.394 501 36 

Vir: Revidirani izkazi uspeha pozavarovalnic za leto 2000 in nerevidirani izkazi uspeha pozavarovalnic 
za leto 2001 

Zavarovalnice so skupaj za poslovno leto 2001 izkazale 5.668 
mio SIT kosmate izgube. Izguba je v največji meri posledica izgube 
v višini 7.237 mio SIT iz zavarovalno - tehničnega izida 
premoženjskih razen zdravstvenih zavarovanj. Čisti prihodki od 
zavarovalnih premij premoženjskih razen zdravstvenih 
zavarovanj so v letu 2001 porasli realno za 6,5 %, medtem ko so 
čisti odhodki za škode realno porasli glede na predhodno leto za 
8,7 %. Zavarovalnice so v premoženjskih zavarovanjih oblikovale 
mnogo več izravnalnih rezervacij, kot pa so jih v letu poprej (realno 
so narasle za preko 600 %), kar je posledica nove metodologije 
za oblikovanje izravnalnih rezervacij, predpisane z ZZavar. 

Zavarovalno - tehnični izid življenjskih zavarovanj je bil v letu 
2001 pozitiven in sicer je znašal 1.569 mio SIT, v primerjavi s 
predhodnim letom se je realno povečal za 4,8 %. Zavarovalnice 
so dodatno oblikovale matematične rezervacije v višini 24 974 
mio SIT, kar predstavlja porast omenjenih rezervacij v primerjavi 
s predhodnim letom za 25 %, medtem ko so čisti prihodki od 
zavarovalnih premij porasli za 11 %. 

Zdravstvena zavarovanja beležijo v letu 2001 pozitivni 
zavarovalno-tehnični izid v višini 1.227 mio SIT, ki pa je za dobrih 
16 % manjši od izida tovrstnih zavarovanj v predhodnem letu. 
Takšnemu izidu je botrovalo povečanje čistih odhodkov za škode 
realno za 11 %, medtem ko so se čisti prihodki od zavarovalnih 
premij povečali realno za dobrih 7 %. V letu 2001 zavarovalnice v 
zavarovalno - tehničnem izidu iz zdravstvenih zavarovanj 
izkazujejo tudi velik porast ostalih čistih zavarovalnih odhodkov 
(realno za dobrih 44 %). 

Čisto izgubo je v letu 2001 izkazovalo 6 zavarovalnic, medtem ko 
je čisti dobiček izkazovalo 5 zavarovalnic. Čista izguba 
zavarovalnic je v letu 2001 znašala 6.328 mio SIT 

Obe pozavarovalnici sta v letu 2001 izkazali čisti dobiček, ki je 
skupno znašal 501 mio SIT, kar je cca za slabih 67 % manj od 
izkazanega čistega dobička v predhodnem letu Občutnemu 
zmanjšanju izkazanega čistega dobička pozavarovalnic so 
botrovali izkazani izredni odhodki v višini 736 mio SIT ter občutno 
povečanje odhodkov naložb, ki so v letu 2001 znašali 1 992 mio 
SIT (v letu 2000 so znašali 468 mio SIT). 
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6. BILANCE STANJA ZAVAROVALNIC IN 
POZAVAROVALNIC 

Podatki v zbirni bilanci stanja zavarovalnic na dan 31.12.2000 in 
31.12.2001 zajemajo skupaj vse tri oblike zavarovanj: 

premoženjska, življenjska in zdravstvena, čeprav so bile 
zavarovalnice dolžne v skladu s Sklepom o letnem poročilu 
zavarovalnic sestaviti bilanco stanja na dan 31.12.2001 ločeno 
za premoženjska in ločeno za življenjska zavarovanja. 

Tabela 8: Zbirna bilanca stanja zavarovalnic na dan 31.12.2000 in 31.12.2001 
(vsi zneski so v mio SIT) 

Leto Leto Indeks 
2000 2001 01/00 

SREDSTVA SKUPAJ 273.752 336.945 123 
A. Nevplačani vpisani kapital 0 750 / 
B. Neopredmetena dolgoročna sredstva 2.145 2.107 98 
C. Naloibe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe 228.358 286.827 126 
I. Zemljišča in zgradbe 29.732 33.347 112 

II. 
Finančne naložbe v povezanih družbah in deleži v povezanih 
družbah 5.762 10.027 174 

III. Druge finančne naložbe 192.865 243.452 126 
IV. Del zadržane premije pri cedentih 0 0 / 
č. Naloibe. v korist živ. zav., ki prevzema, nal. Tveganje 0 11 / 
D. Terjatve 31.004 33.248 107 
I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 15.652 17.470 112 
II. Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja 3.597 3.935 109 
III. Ostale terjatve 11.755 11.842 101 
E. Razna sredstva 9.074 9.271 102 
I. Opredmetena osn. sredstva razen zemljišč in zgradb 4.927 4.631 94 
II. Denarna sredstva 3.879 4.215 109 
III. Odkupljene lastne delnice 62 164 265 

JY^_ 
F. 

Zaloge in druga sredstva 205 261 127 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 3.171 4.731 149 
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OBVEZNOSTI SKUPAJ 273.752 336.945 123 
A. Osnovni kapital in rezerve 23.518 24.386 104 
I. Osnovni kapital 16.154 23.031 143 
II. 
III. 

Vplačani presežek kapitala 92 1.216 1.321 
Revalorizacijski popravek kapitala 4.253 5.033 118 

IV. Rezerve 3.384 4.966 147 
V. Preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let -1.649 -2.525 153 
VI. Nerazporejeni dobiček ali izguba obr. Obdobja 1.284 -7.335 / 
B. Podrejene obveznosti 0 0 / 
C. Čiste tehnične rezervacije 225.896 286.101 127 
I. Čiste prenosne premije 40.868 46.905 115 
II. Čiste matematične rezervacije 86.596 116.160 134 
III. Čiste škodne rezervacije 67.132 81.198 121 
IV. Čiste rezervacije za bonuse in popuste 2.086 2.555 122 
v. Izravnalne rezervacije 22.397 28.373 ... 1.?7 

160~ VI. Čiste druge zavarovalno-tehnične rezervacije 6.817 10.909 
0 Teh rez v korist živ zavarovancev, ki prevzemajo nai tveganje 0 11 / 
E. Dolgoročne rezervacije za druge nevarnosti In stroške 1.514 1.413 93 
F. Obveznosti za del zadržane premije pozavarovateljev 52 2.122 4.080 
G. Ostale obveznosti 19.084 20.411 107 
I. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 7.115 7.060 99 
II. Obveznosti Iz sozavarovanja in pozavarovanja 4.231 3.506 83 
III. Obveznosti za posojila na podlaqi izdanih obveznic 0 0 / 
IV. Najeta dolgoročna posojila 0 0 / 
V. Ostale obveznosti 7.738 9.844 127 
H. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 3.688 2.503 68 

Vir: Revidirane bilance stanja zavarovalnic na dan 31.12.2000 in herevidirane bilance stanja 
zavarovalnic na dan 31.12.2001. 

Bilančna vsota zavarovalnic je v letu 2001 porasla iz 273.752 na 
336.945 mio SIT (povečanje za 63.193 mio SIT oziroma realno 
za 15 % - stopnja inflacije izražene s porastom cen življenjskih 
potrebščin je bila ob koncu leta 2001 7%). Na strani sredstev je 
najbolj porasla postavka odkupljene lastne delnice (realno za 147 
%) in je na dan 31 12.2001 znašala 164 mio SIT. Obseg skupnih 
terjatev je dosegel na dan 31.12.2001 približno enak znesek kot 
leto poprej in je zaostajal za porastom bilančne vsote zavarovalnic. 
Kratkoročne aktivne časovne razmejitve so na dan 31 12.2001 
znašale 4 731 mio SIT in so v primerjavi s predhodnim letom 
porasle realno za 39%. Delež dolgoročnih finančnih naložb v 
vseh sredstvih je na dan 31.12.2001 znašal 75,2% leto poprej pa 
72,6%. 

Na strani virov sredstev zasledimo porast osnovnega kapitala in 
rezerv za 860 mio SIT, kar realno predstavlja padec v vrednosti 
3,1%. Najbolj je porasla postavka vplačani presežek kapitala in 
sicer iz 92 mio SIT na dan 31.12.2000 na 1.216 mio SIT na dan 
31.12.2001 Porasla je tudi postavka osnovni kapital, in sicer iz 
16.154 mio SIT na dan 31.12.2000 na 23 031 mio SIT na dan 
31.12.2001, kar realno predstavlja 33%. Vzrok za omenjeni porast 
osnovnega kapitala predstavljajo dokapitalizacije zavarovalnic, 

ki so se vršile v letu 2001. Tudi na dan 31.12.2001 zasledimo 
visok porast zavarovalno-tehničnih rezervacij, kar je predvsem 
posledica porasta matematičnih rezervacij življenjskih zavarovanj, 
ki so na dan 31.12.2001 predstavljale 40,6% celotnih zavarovalno- 
tehničnih rezervacij. Velik porast zasledimo tudi pri čistih drugih 
zavarovalno-tehničnih rezervacijah, predvsem iz naslova 
povišanja rezervacij za jedrske škode, pri čemer pa čiste druge 
zavarovalno-tehnične rezervacije na dan 31.12.2001 predstavljajo 
le slabe 4 % celotnih čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij. 

Bilančna vsota pozavarovalnic je iz 48.043 mio SIT na dan 
31.12.2000 porasla na 54.143 mio SIT na dan 31.12.2001 
Omenjeni porast je manjši kot porast bilančne vsote zavarovalnic 
Med sredstvi pozavarovalnic je najbolj porasla postavka terjatve 
iz sozavarovanja in pozavarovanja, ki so realno porasle za 55% 
glede na predhodne leto. 

Na strani virov sredstev je pri pozavarovalnicah najbolj porasla 
postavka vplačani presežek kapitala, ki je iz 1 mio SIT na dan 
31.12.2000 porasel na 122 mio SIT na dan 31.12.2001 Velik porast 
je zaslediti na strani prenosnih premij in ekvivalentno padec v 
postavki izravnalnih rezervacij. 
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Tabela 9: Zbirna bilanca stanja pozavarovalnic na dan 31.12.2000 in 31.12.2001 
(vsi zneski so v mio SIT) 

Leto Leto Indeks 
2000 2001 01/00 

SREDSTVA SKUPAJ 48.043 54.143 113 
A. Nevplačani vpisani kapital 0 0 / 
B. Neopredmetena dolgoročna sredstva 14 15 107 
C. Naložbe v zemljišča in zgradbe ter finančne naložbe 35.895 40.157 112 
I. Zemlji§£a in zgradbe 562 593 106 

II. 
Finančne naložbe v povezanih družbah in deleži v povezanih 
družbah 530 0 0 

III. Druge finančne naložbe 33.852 38.254 113 
IV. Del zadržane premije pri cedentih 951 1.310 / 
Č. Naložbe, v korist živ. zav., ki prevzema, nal. Tveganje 0 0 / 
D. Terjatve 10.686 13.106 123 
I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 2.463 0 0 
II. Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja 7.242 12.025 166 
III. Ostale terjatve 981 1.081 110 
E. Razna sredstva 869 219 25 
I. Opredmetena osn. sredstva razen zemljišč in zgradb 111 117 105 
II. 
III. 
IV. 

Denarna sredstva 757i 95 13 
Odkupljene lastne delnice 0 7 / 
Zaloge in druga sredstva 0 0 / 

F. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 579 646 112 

OBVEZNOSTI SKUPAJ 48.043 54.143 113 
A. Osnovni kapital in rezerve 11.597 12.879 111 
I. Osnovni kapital 715 847 118 
II. 
III. 

Vplačani presežek kapitala 1 122 12.200 
Revalorizacijski popravek kapitala 1.988 2.693 135 

IV. Rezerve 3.0931 3.069 99 
V. Preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let 4.406 5.674 129 
VI. Nerazporejeni dobiček ali izquba obr. Obdobja 1.394 475 34 
B. 
C. 

Podrejene obveznosti o"1 0 / 
Čiste tehnične rezervacije 24.981 27.089 108 

I. Čiste prenosne premije 3.173 4.288 135 
II. Čiste matematične rezervacije 0 0 1 
III. čiste škodne rezervacije 9.378 12.342 132 
IV. 
v. 

Čiste rezervacije za bonuse in popuste 3 3 100 
Izravnalne rezervacije 11.122 8.708 78 

VI. Čiste druge zavarovalno-tehnične rezervacije 1.3061 1.747 134 

D 
Teh rez v korist živ zavarovancev, ki prevzemajo nal 
tveganje 0 0 1 

E. Dolgoročne rezervacije za druge nevarnosti In stroške 0 "o 1 
F. Obveznosti za del zadržane premije pozavarovateljev 0 0 1 
G. Ostale obveznosti 11.126 13.694 123 
I. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 310 0 0 
II. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja 9.808 12.775 130 
III. Obveznosti za posojila na podlagi izdanih obveznic 0 0 1 
IV. 
V. 
H. 

Najeta dolgoročna posojila 0 0 1 
Ostale obveznosti 1.008 919 91 
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 339 481 142 

Vir: Revidirane bilance stanja pozavarovalnic na dan 31.12.2000 in nerevidirane bilance stanja 
pozavarovalnic na dan 31.12.2001. 
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7. KAZALCI POSLOVANJA 

Tabela 10: Kazalci poslovanja zavarovalnic in pozavarovalnic 

Zavarovalnice Pozavarovalnice 
2000 2001 2000 2001 

Čisti odhodki za škode napram čistim prihodkom 
od zavarovalnih premij 68% 69% 72% 103% 
Delež obratovalnih stroškov v obračunani premiji 22% 22% 7% 8% 
Koeficient nalaganja oz. pokritost matematičnih 
rezervacij z naložbami 105% 107% 0% 0% 
Koef. nalaganja oz. pokritost drugih zavar. teh. 
rezervacij z naložbami 78% 75% 105% 117% 
Delež kapitala v financiranju 9% 7% 24% 24% 
Čista donosnost kapitala 10% -26% 13% 4% 
Delež čiste v kosmati obračunani zavarovalni 
premiji 91% 91% 54% 60% 

Vir: Revidirane bilance stanja zavarovalnic in pozavarovalnic na dan 31.12.2000, nerevidirane bilance 
stanja zavarovalnic in pozavarovalnic na dan 31.12.2001, revidirani izkazi uspeha zavarovalnic in 
pozavarovalnic za leto 2000 in nerevidirani izkazi uspeha zavarovalnic in pozavarovalnic za leto 2001 

Razmerje čistih odhodkov za škode napram Čistim prihodkom od 
zavarovalnih premij je za zavarovalnice ostalo na približno enaki 
ravni kot predhodno leto (poraslo je za eno odstotno točko), kar 
je rezultat večjega porasta čistih odhodkov za škode kot pa so 
porasli čisti prihodki od zavarovalnih premij. Razmerje čistih 
odhodkov za škode v primerjavi z čistimi prihodki od zavarovalnih 
premij za pozavarovalnice pa se je v letu 2001 bistveno poslabšalo 
glede na leto 2000. To je posledica močnega porasta čistih 
odhodkov za škode (realno za 45 %) in zanemarljivega porasta 
čistih prihodkov od zavarovalnih premij (za slabih 2 %). 

Delež obratovalnih stroškov v obračunani premiji se glede na leto 
2000 ni bistveno spremenil tako v zavarovalnicah kot tudi v 
pozavarovalnicah. Omenjeni kazalnik je za zavarovalnice precej 
višji kot pa za pozavarovalnice. 

Koeficient nalaganja oz. pokritosti rezervacij z naložbami prikazuje 
razmerje med finančnimi naložbami iz naslova rezervacij in 
oblikovanimi rezervacijami. Pokritost rezervacij z ustreznimi 
naložbami mora biti najmanj 100 %. Tako je omenjeni koeficient za 
matematične rezervacije znašal 107 % (porast za dve odstotni 
točki v primerjavi z letom 2000), koeficient nalaganja oz. pokritosti 
drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij z naložbami pa je v letu 
2001 za zavarovalnice znašal 75 % (poslabšanje za 3 odstotne 
točke glede na predhodno leto), kar kaže na nezadovoljivo 
pokritost zavarovalno-tehničnih rezervacij z naložbami. Omenjeni 
koeficient je za pozavarovalnice v letu 2001 znašal 117 % (porast 
za 12 odstotnih točk). 

Delež kapitala kaže stopnjo udeležbe lastniškega kapitala v vseh 
obveznostih. Ta je za pozavarovalnice ostal na enaki ravni (24%), 
medtem ko je za zavarovalnice podel za 2 odstotni točki (iz 9 % 
v letu 2000 na 7 % v letu 2001). 

Kazalec dobičkonosnosti kapitala se izračunava kot razmerje 
med čistim dobičkom in povprečnim stanjem kapitala. Kazalec je 
za zavarovalnice negativen, kar je posledica izkazane čiste izgube 

v letu 2001. Kazalec se je močno zmanjšal tudi za pozavaroval- 
nice, saj je iz 13 % v letu 2000 padel na 4% v letu 2001, kar je 
ravno tako posledica zmanjšanega izkazanega čistega dobička 
pozavarovalnic v letu 2001 v primerjavi z letom 2000. 

Delež čiste v kosmati obračunani zavarovalni premiji se za 
zavarovalnice ni spremenil (91%), medtem ko se je za 
pozavarovalnice povečal iz 54 % v letu 2000 na 60 % v letu 2001. 
To kaže, da se je delež retrocesije v pozavarovalnicah zmanjšal 
v primerjavi z letom 2000. 

8. ZAVAROVALNO -TEHNIČNE REZERVACIJE 

Zavarovalnice so na dan 31.12.2001 oblikovale čiste zavarovalno- 
tehnične rezervacije v višini 286.101 mio SIT. Znesek čistih 
zavarovalno-tehničnih rezervacij pozavarovalnic na dan 
31.12.2001 je znašal 27.089 mio SIT. Skupaj so zavarovalnice in 
pozavarovalnice na dan 31.12.2001 oblikovale čiste zavarovalno- 
tehnične rezervacije v višini 313.190 mio SIT. 

Zavarovalnice in pozavarovalnice so oblikovale zavarovalno- 
tehnične rezervacije v skladu s Sklepom o podrobnejših pravilih 
in minimalnih standardih za izračun zavarovalno-tehničnih 
rezervacij (Ur. I RS, št. 3/01 in 69/01). 

Rezervacije za prenosne premije so zavarovalnice in 
pozavarovalnice načeloma oblikovale za vsako pogodbo posebej 
po metodi pro-rata temporis, razen če verjetnost nastanka škode 
ni enakomerno porazdeljena med trajanjem pogodbe ali v primeru 
spremembe v višini zavarovalnega kritja v času trajanja 
zavarovanja Rezervacije za prenosne premije so zmanjšane za 
stroške pridobivanja zavarovanj. Čiste prenosne premije v 
zavarovalnicah so na dan 31.12.2001 znašale 46.906 mio SIT in 
v pozavarovalnicah 4.288 mio SIT. Skupaj so zavarovalnice in 
pozavarovalnice oblikovale čiste prenosne premije v višini 51.194 
mio SIT. 
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Zavarovalnice oblikujejo matematične rezervacije v višini sedanje 
vrednosti ocenjenih bodočih obveznosti zavarovalnice 
zmanjšanih za ocenjeno sedanjo vrednost bodočih premij, ki bodo 
vplačane na podlagi sklenjenih zavarovanj. Čiste matematične 
rezervacije zavarovalnic, ki sklepajo življenjska zavarovanja, so 
na dan 31.12.2001 znašale 116.160 mio SIT. Pozavarovalnice 
niso oblikovale matematičnih rezervacij. 

Škodne rezervacije so zavarovalnice in pozavarovalnice 
oblikovale tako za prijavljene in nerešene škode, ki se praviloma 
izračunavajo ločeno za vsako škodo posebej, kakor tudi za 
nastale, a še ne prijavljene oziroma ne dovolj prijavljene škode. 
Škodne rezervacije za nastale, a še ne prijavljene oziroma ne 
dovolj prijavljene škode se določi glede na izkušnje preteklih let, 
upoštevajoč število škod in povprečno priznano odškodnino iz 
škod, prijavljenih v obračunskem letu, ter pričakovan razvoj v 
prihodnosti. Škodne rezervacije zajemajo poldg odškodnin tudi 
stroške reševanja škod. Zavarovalnice so oblikovale čiste škodne 
rezervacije na dan 31.12.2001 v višini 81.198 mio SIT in 
pozavarovalnice v višini 12 342 mio SIT. Skupaj so oblikovale 
čiste škodne rezervacije v višini 93.540 mio SIT. 

Čiste rezervacije za bonuse in popuste, ki so jih oblikovale 
zavarovalnice na dan 31.12.2001, so znašale 2.555 mio SIT. 
Pozavarovalnice so oblikovale čiste rezervacije za bonuse in 
popuste na dan 31.12.2001 v višini 3 mio SIT. Skupaj so 

zavarovalnice in pozavarovalnice oblikovale škodne rezervacije 
v višini 2.558 mio SIT. 

Zavarovalnice in pozavarovalnice so na dan 31.12.2001 
izračunale izravnalne rezervacije v skladu z določili 118. člena 
ZZavar. Zavarovalnice so na dan 31.12.2001 oblikovale izravnalne 
rezervacije v višini 28.374 mio SIT in pozavarovalnice v višini 
8.708 mio SIT. Skupaj so oblikovane izravnalne rezervacije na 
dan 31.12.2001 znašale 37.082 mio SIT. Dne 11.03.2002 je bil v 
Uradnem listu RS št. 21/02 objavljen Zakon o spremembah in 
dopolnitvah zakona o zavarovalništvu z veljavnostjo od 
12.03.2002 dalje, ki je bistveno posegel v način izračuna izravnalnih 
rezervacij. Posledice spremenjenega 118. člena bodo vidne v 
računovodskih izkazih naslednjih let, saj se bo pri večini 
zavarovalnic in pozavarovalnic znesek oblikovanih izravnalnih 
rezervacij zmanjševal. 

Ostale čiste tehnične rezervacije oblikujejo zavarovalnice in 
pozavarovalnice glede na predvidene bodoče obveznosti in 
tveganja velikih škod, ki izhajajo na primer iz zavarovanja 
odgovornosti za jedrsko škodo, proizvajalčeve odgovornosti za 
farmacevtske izdelke, potresa in drugih obveznosti in tveganja. 
Čiste ostale zavarovalno-tehnične rezervacije oblikovane na dan 
31.12.2001, so za zavarovalnice znašale 10.909 mio SIT in za 
pozavarovalnice 1.747 mio SIT. Skupaj so čiste ostale 
zavarovalno-tehnične rezervacije znašale 12.656 mio SIT. 

Tabela 11: Struktura čistih zavarovalno - tehničnih rezervacij zavarovalnic in 
pozavarovalnic v obdobju 1997-2001 (vsi zneski so v mio SIT na dan 31.12.) 

* 

1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 
Prenosne 
premije 28.476 20,6 36.214 21,3 38.524 18,8 44.041 17,6 51.194 16,3 
Matematične 
rezervacije 32.537 23,5 46.330 27,2 64.714 31,6 86.596 34,5 116.160 37,1 
Škodne 
rezervacije 54.078 39,1 61.002 35,8 68.185 33,3 76.510 30,5 93.540 29,9 
Rezervacije 
za bonuse in 
popuste 2.095 1,5 2.208 1,3 1.809 0,88 2.089 0,83 2.558 0.82 
Izravnalne 
rezervacije 18.734 13,6 21.098 12.4 26.324 12,9 33.519 13,4 37.082 11.8 
Ostale 
tehnične 
rezervacije 2.271 1,6 3.464 2,03 4.945 2,42 8.123 3,24 12.656 4,04 

Skupaj 138.191 100 170.316 100 204.501 100 250.877 100 313.190 100 

Vir: Revidirane bilance stanja zavarovalnic in pozavarovalnic na dan 31.12.1997 - 01.12.2000 in 
nerevidirane bilance stanja na dan 31.12.2001 

Poročila pooblaščenih aktuarjev večinoma vsebujejo pozitivna 
mnenja na oblikovane zavarovalno-tehnične rezervacije. Pri 
nekaterih zavarovalnicah je pooblaščeni aktuar opozoril upravo 
zavarovalnice, da višina zavarovalnih premij in prihodki iz nekaterih 
zavarovalnih vrst ne zadoščajo za izpolnjevanje obveznosti iz 

zavarovalnih pogodb. Aktuarji so v aktuarskih poročilih izpostavili 
primanjkljaj naložb kritnega premoženja in potrdili potrebe po 
dokapitalizacijah zavarovalnic. Nekaj je tudi opozoril na 
nezadovoljivo informacijsko podporo zavarovalnic, ki ne omogoča 
bolj natančne ocene potrebnih zavarovalno-tehničnih rezervacij. 
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9. NALOŽBE KRITNEGA PREMOŽENJA IN KRITNIH 
SKLADOV ZAVAROVALNIC IN 
POZAVAROVALNIC 

Finančne naložbe zavarovalnic izkazujejo v zadnjih letih visoke 
stopnje rasti. Zavarovalnice so imele na dan 31.12.2001 za 280.904 
mio SIT naložb kritnega premoženja in kritnih skladov, kar pomeni, 
da so se naložbe kritnega premoženja in kritnih skladov v 
primerjavi s predhodnim letom povečale za 56.964 mio SIT oz. za 
18,4% realno, kar je znatno več kot je znašal porast zbrane 
zavarovalne premije v tem obdobju. V obdobju štirih let se je 
občutno izboljšalo tudi razmerje vrednosti naložb kritnega 
premoženja in kritnih skladov do zbrane zavarovalne premije in 
sicer iz 0,96 v letu 1998 na 1,26 v letu 2001. 

V strukturi naložb glede na vir financiranja so se od leta 1995 
najbolj (za 704% nominalno) povečale naložbe kritnih skladov, ki 
z 123.782 mio SIT predstavljajo že 44% naložb kritnega 
premoženja in kritnih skladov. 

Realno so naložbe kritnih skladov v zadnjih šestih letih rasle po 
33,7 odstotni povprečni letni stopnji rasti, medtem ko je bila 
povprečna letna stopnja rasti naložb kritnega premoženja1 13,2 
odstotna. Dejansko gre za nadpovprečno visoke stopnje rasti 
finančnih imetij domačih zavarovalnic, tudi v primerjavi z 
zavarovalnicami iz držav OECD, katerih finančna imetja so v 
obdobju od 1990 do 1998 v povprečju rastla po 7 odstotni letni 
stopnji.2 

Tabela 12: Naložbe zavarovalnic in pozavarovalnic v obdobju 1995-2001 (vsi 
zneski so v mio SIT na dan 31.12.) 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
Indeks 
01/95 

Prosti lastni viri 6.988 6.226 5.217 8.996 20.198 20.845 1 1 
Kritni sklad 15.391 24.581 35.014 48.272 67.014 90.952 123.782 804 
Kritno 
premoženje 49.851 62.597 81.032 97.366 112.221 132.988 157.122 315 
Skupaj 72.230 93.404 121.263 154.634 199.433 244.785 280.904 389 

Vir: Poročilo o naložbah kritnega premoženja in kritnih skladov in RN obrazci 

Tabela 13: Struktura naložb kritnih skladov v obdobju 1995-2001 (vsi zneski so 
v mio SIT na dan 31.12.) 

1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 
Državni papirji 
in posojila z 
jamstvom 15.011 42,9 21.470 44,5 31.264 46,7 45.298 49,8 54.346 43,9 
Nepremičnine 2.030 5,8 2.014 4,2 1.930 2,9 2.060 2,3 1.560 1.3 
Posojila 425 1.2 304 0,6 3001 0,4 460 0,5 4701 0,4 
Dolžniški 
vrednostni 
papirji 2.519 7,2 4.739 9.8 7.907 11,8 19.033 20,9 30.861 24,9 
Lastniški 
vrednostni 
papirji 465 1.3 1.098 2.3 2.311 3.4 4.811 5.3 6.385 5,2 
Depoziti v 
bankah 14.417 41.2 18.646 38,6 23.231 34,7 19.058 21 r0 29.407 23,8 
Ostalo 147 0,4 1 0,0 71 0,1 232 0,3 753 0,6 
Skupaj 35.014 100 48.272 100 67.014 100 90.952 100 123.782 100 

Vir: Poročilo o naložbah kritnega premoženja in kritnih skladov In RN obrazci 

1 Izraz kritno premoženje se vedno uporabila za kritno premoJen|e brez 
kritnih skladov. 

' Vir: OECD, Instituttonal Investors Statlstioal Yearbook, 1999 
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Stanje naložb kritnih skladov se je konec leta 2001 v primerjavi s 
predhodnim letom povečalo za 32.830 mio SIT oziroma za 29,1% 
realno. Povečanje naložb kritnih skladov znaša 79,4% obračunanih 
čistih prihodkov od zavarovalnih premij za življenjska zavarovanja. 
Pokritost matematičnih rezervacij z naložbami kritnih skladov 
(104,8% v letu 2000 in 106,6% v letu 2001) je ustrezna, kar 
pomeni, da je segment življenjskih zavarovanj v zavarovalništvu 
kot celoti saniran in da je postal ta del zavarovalne dejavnosti 
varen. Agencija (oziroma še prej Urad RS za zavarovalni nadzor) 

Zadovoljiva je tudi dinamika naložb kritnega premoženja, ki so 
namenjene pokrivanju obveznosti zavarovancem iz 
premoženjskih zavarovanj, če ne upoštevamo stopnje pokritosti 
teh rezervacij z naložbami in podrezerviranosti zavarovalnic v 
posameznih zavarovalnih vrstah. Pokritost teh rezervacij s 
finančnimi naložbami se sicer popravlja, vendar še vedno ni 
zadovoljiva. 

Stanje naložb kritnega premoženja se je konec leta 2001 v 
primerjavi z letom 2000 povečalo za 24.134 mio SIT, oziroma za 
11,1% realno. Sredstva kritnega premoženja so bila naložena 
predvsem v obliki bančnih vlog (35%), 23,7% sredstev je bilo 

je naložbam kritnih skladov že od začetka posvečala posebno 
skrb in od zavarovalnic zahtevala, da pri oblikovanju in naložbah 
kritnih skladov dosledno spoštujejo zahteve in omejitve zakona. 

V strukturi naložb kritnih skladov prevladujejo naložbe v državne 
vrednostne papirje in posojila 43,9%, druge dolžniške vrednostne 
papirje 24,9%, bančne vloge 23,8%, lastniške vrednostne papirje 
5,2% in nepremičnine 1,3%. 

naloženih v državne vrednostne papirje in posojila z jamstvom, 
12,9% v lastniške, 12,8% v dolžniške vrednostne papirje, 6,7% v 
posojila in 6,5% sredstev v nepremičnine. 

Če primerjamo oblikovane druge zavarovalno-tehnične rezervacije 
in vrednosti naložb v zadnjih šestih letih ugotovimo primanjkljaj 
naložb kritnega premoženja, ki je deloma posledica dejstva, da 
zavarovalnice s temi sredstvi financirajo opredmetena osnovna 
sredstva za zavarovalno dejavnost in terjatve, deloma pa je 
primanjkljaj posledica popravkov in odpisov vrednosti naložb 
oziroma izgub v poslovanju. 

Tabela 14: Struktura naložb kritnega premoženja v obdobju 1995-2001 (vsi 
zneski so v mio SIT na dan 31.12.) 

1997 % 1998 % 1999 % 2000 % 2001 % 
Državni papirji 
in posojila z 
jamstvom 19.061 23,5 20.456 21,0 26.715 23,8 32.676 24,6 37.237 23,7 
Nepremičnine 3.858 4,8 6.539 6,7 8.118 7,2 8.578 6,5 10.189 6,5 
Posojila 8.499 10,5 9.889 10,2 11.724 10,4 11.804 8,9 10.590 6,7 
Dolžniški 
vrednostni 
papirji 4.355 5,4 6.059 6,2 8.546 7,6 15.421 11,6 20.068 12,8 
Lastniški 
vrednostni 
papirji 2.264 2,8 5.896 6,1 8.091 7,2 16.808 12,6 20.283 12,9 
Depoziti v 
bankah 42.224 52,1 47.317 48,6 48.451 43,2 47.251 35,5 54.970 35,0 

Ostalo 771 1,0 1.210 1,2 576 S
  

I 

450 0,3 3.785 2,4 

Skupaj 81.032 100 97.366 100 112.221 100 132.988 100 157.122 100 

Vir: Poročilo o naložbah kritnega premoženja in kritnih skladov in RN obrazci 
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Tabela 15: Primerjava oblikovanih drugih zavarovalno-tehničnih rezervacij in 
vrednosti naložb kritnega premoženja v obdobju 1995-2001 (vsi zneski so v mio 
SIT na dan 31.12.) 

 1995 1996 1997 1998 1999  2000 2001 
Naložbe kritnega 
premoženja 49.851 62.597 81.032 97.366 112.221 132.988 157.122 
Oblikovani viri ZTR 62.863 91.767 105.654 123.986 139.788  163.826 192.116 
Razlika -13.012 -29.170 -24.624 -26.666 -27.567 -30.838 -34.994 

Vir: Obrazci RN, poročilo o naložbah kritnega premoženja in kritnih skladov in revidirane bilance stanja 
zavarovalnic in pozavarovalnic na dan 31.12.1995 - 31.12.2000 in nerevidirane bilance stanja 
zavarovalnic in pozavarovalnic na dan 31.12.2001 

V opazovanem obdobju se delež naložb kritnega premoženja in 
kritnih skladov v obliki bančnih vlog in posojil zmanjšuje, povečujejo 
pa se predvsem naložbe v dolžniške in lastniške vrednostne 
papirje. S takšno dinamiko naložb se tudi naložbe domačih 
zavarovalnic vse bolj približujejo povprečju držav EU, kjer imajo 
zavarovalnice največji delež premoženja naloženega v dolžniških 
in lastniških vrednostnih papirjih. Ker pa domači kapitalski trg 
večjega obsega takšnih naložb ne omogoča, je za domače 
zavarovalnice nujna usmeritev tudi na tuje trge. 

Prvi koraki v tej smeri so že opazni. V zadnjem času domače 
zavarovalnice iščejo možnosti nalaganja tudi na tujih trgih. Tako 
so konec marca 2002 znašale naložbe v tuje delnice in obveznice 
že 7,5 milijarde tolarjev. V skrbi za večjo valutno usklajenost imetij 
in obveznosti so zavarovalnice dejavne tudi na področju naložb v 
evroobveznice Republike Slovenije; evroobveznic so imele 
zavarovalnice konec 2001 v svojem porttelju za 21,2 milijard 
tolarjev. 

Sektorsko gledano so naložbe zavarovalniškega sektorja v 
pomembnem obsegu usmerjene v bančne lastniške in dolžniške 
vrednostne papirje ter bančne vloge. Takšna naložbena politika 
zavarovalnic je tudi odraz procesa povezovanja bank in 
zavarovalnic, to pa pomembno vpliva na lastniško prepletenost 
domačih tinančnih institucij. Lastniške naložbe v finančne institucije 
so z vidika izračuna kapitalske ustreznosti zavarovalnic odbitna 
postavka, tudi iz tega razloga bi morale domače zavarovalnice 
poskrbeti za večjo sektorsko razpršenost naložb. 

V primerjavi z državami EU še nismo dosegli razmerja med 
naložbami življenjskih in naložbami premoženjskih zavarovanj, ki 
bi bil v prid naložb sredstev življenjskih zavarovanj. Prav tako pa 
je razmerje, med obsegom naložb in zbrano premijo življenjskih 
zavarovanj, še vedno precej pod povprečjem držav EU (države 
EU vi. 1998 9,2:1; Slovenija 2,9:1), in to predvsem zaradi mlajšega 
portfelja življenjskih in rentnih zavarovanj slovenskih zavarovalnic 
in drugačne strukture zavarovanj glede na trajanje pogodbe 

Kljub trenutnim razhajanjem v naložbeni politiki domačih 
zavarovalnic, glede na povprečje držav EU, nam dinamična 
analiza naložbene dejavnosti kaže, da se domače zavarovalnice 
vse bolj približujejo povprečju držav EU. Vzrokov za obstoječe 
stanje pa je več: odsotnost naložbenih možnosti na domačem 
finančnem trgu oz nerazvitost domačega kapitalskega trga, 
pasivna naložbena politika domačih zavarovalnic v preteklosti, 
slaba organizacija naložbene dejavnosti v domačih 
zavarovalnicah v preteklosti; odsotnost takšne naložbene 
dejavnosti, ki bi pri izbiri posameznih naložbenih kategorij 
sistematično upoštevala kriterije likvidnosti, donosnosti, 

izpostavljenosti tveganju ter dolgoročno poslovno politiko 
zavarovalnice. 

10. OBVLADOVANJE TVEGANJ - KAPITALSKA 
USTREZNOST ZAVAROVALNIC 

Zavarovalnice so morale uskladiti svoje poslovanje z določbami 
ZZavar do 3.3.2001. Načelo obvladovanja tveganj je eno od 
najpomembnejših načel ZZavar. Ob ustreznih zavarovalno- 
tehničnih rezervacijah, kritnem premoženju (zlasti kritnim 
skladom) ter njegovim primernim nalaganjem, pozavarovanju, 
sozavarovanju in upravljanjem likvidnosti zavarovalnice 
obvladujejo tveganja predvsem z zadostnim kapitalom oziroma 
kapitalsko ustreznostjo (minimalnim in zajamčenim kapitalom). 
Kapitalska ustreznost se kaže v obveznosti zavarovalnice, da 
vedno razpolaga z ustreznim kapitalom, ki je odvisen od obsega 
in vrste zavarovalnih poslov, ki jih zavarovalnica opravlja, ter 
tveganj, ki jim je izpostavljena pri opravljanju teh poslov. Tveganja, 
ki jim je zavarovalnica izpostavljena pri posameznih oziroma vseh 
poslih, kijih opravlja, ne smejo preseči zakonskih in podzakonskih 
omejitev3. 

Zavarovalnice so dolžne v vsakem trenutku ugotavljati in 
izkazovati kapitalsko ustreznost. Če kapital zavarovalnice zaradi 
povečanih kapitalskih zahtev ali drugih vzrokov ne dosega 
minimalnega kapitala, določenega v 110. oziroma 111. členu 
ZZavar, mora uprava zavarovalnice nemudoma sprejeti tiste 
ukrepe za zagotovitev minimalnega kapitala, za odločanje o 
katerih je pristojna sama, oziroma izdelati predlog tistih ukrepov, 
za odločanje o katerih so pristojni drugi organi zavarovalnice. 

V skladu z določili sklepa o načinu in obsegu upoštevanja 
posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk 
ter lastnostih podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo 
pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske 
ustreznosti zavarovalnice ter sklepa o podrobnejših pravilih za 
izračun minimalnega kapitala zavarovalnic, zavarovalnice 
kapitalsko ustreznost ugotavljajo in izkazujejo na predpisanih 
obrazcih, ki jih v okviru trimesečnih poročil predložijo Agenciji. 
Nedoseganje minimalnega kapitala predstavlja hujšo kršitev pravil 
o obvladovanju tvegaj. Agencija z odredbo o odpravi kršitev naloži 
upravi zavarovalnice in nadzornemu svetu, da kršitve odpravita 

Prof. dr. Marko Pavllha: Zavarovalno pravo. str. 111, Gospodarski vestnlk, 
LJubljana 2000. 
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Kapitalske zahteve, izračunane v skladu z metodologijo, določeno 
z ZZavar in podzakonskimi predpisi, pa so se, v primerjavi z 
ureditvijo v Zakonu o zavarovalnicah, zaostrile. Medtem, ko samo 
ena zavarovalnica ni dosegala potrebne višine garancijskega 
sklada po stanju na dan 31.12.2000, je primanjkljaj razpoložljivega 
kapitala po stanju na dan 31.12.2001 izkazovalo kar 6 od 13-tih 
zavarovalnic4. 

Zato je v letu 2001 Agencija petim zavarovalnicam izdala odredbo 
o odpravi kršitev, s katero je naložila upravi in nadzornemu svetu 
zavarovalnice, da skličeta skupščino delničarjev zavarovalnice 
ter predlagata sprejem sklepa o povečanju kapitala zavarovalnice. 
Do konca leta 2001 sta dve zavarovalnici zaključili s postopkom 
povečanja kapitala zavarovalnice, v preostalih zavarovalnicah 
pa so postopki povečanja kapitala zavarovalnic v teku. 

Dne 11.03.2002 je bil v Uradnem listu RS št. 21/02 objavljen 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o zavarovalništvu z 
veljavnostjo od 12.03.2002 dalje, ki je bistveno posegel v način 
izračuna izravnalnih rezervacij. Zakon o zavarovalništvu je 
namreč zavezoval zavarovalnice, da morajo oblikovati izravnalne 
rezervacije v vseh zavarovalnih vrstah, kjer je delež škod v 
opazovanem desetletnem obdobju vsaj enkrat presegel 100% in 
je standardni odklon deleža škod znašal pet odstotnih točk. Ta 
kriterij so izpolnjevale tudi zavarovalne vrste, v katerih znatna 
nihanja škod niso značilna, kar je predstavljalo strožja merila kot 
v smernicah EU in zakonodajah evropskih držav. Spremenjeni in 
dopolnjeni Zakon o zavarovalništvu predvideva obvezno 
oblikovanje izravnalnih rezervacij v dvanajstih zavarovalnih 
vrstah, kar v primerjavi z smernico EU št. 87/343/EEC še vedno 
predstavlja strožja merila obvladovanja tovrstnega tveganja 
(smernica namreč zavezuje države članice k oblikovanju 
izravnalnih rezervacij samo v zavarovalni vrsti kreditnih 
zavarovanj). Sprememba 118. člena ZZavar omogoča petletno 
razgraditev izravnalnih rezervacij v zavarovalnih vrstah za katera 
zakon ne predvideva oblikovanja izravnalnih rezervacij Sklep o 
spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu in obsegu upoštevanja 
posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in vrstah postavk 
ter lastnostih podrejenih dolžniških inštrumentov, ki se upoštevajo 
pri izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti zavarovalnice, 
objavljen v Ur. I RS št. 22/02, določa, da se presežek izravnalnih 
rezervacij, ki nastane zaradi prenehanja obveznosti oblikovanja 
izravnalnih rezervacij po prvem in četrtem odstavku 118. člena 
ZZavar in presežek IZR ugotovljen na podlagi določil štirinajstega 
odstavka 118. člena, upošteva kot postavka kapitala. Presežek 
izravnalnih rezervacij izboljšuje kapitalsko ustreznost 
zavarovalnic. 

11. POKOJNINSKE DRUŽBE 

11.1. Zakonodajni okvir 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. I RS, št. 
106/99, 72/00, 81/00, 124/00, 52/01 in 109/01; v nadaljevanju: 
ZPIZ-1), ki je začel veljati 1.1.2000, je uredil dodatno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje oseb, ki so vključene v obvezno 
zavarovanje. Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje 
predstavlja zbiranje denarnih sredstev na osebnih računih 
zavarovancev z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene 
starosti ali v drugih primerih, določenih v pokojninskem načrtu, 
zagotovijo dodatne pokojnine ali druge pravice Izvajalci 
pokojninskih načrtov so lahko pokojninski skladi ali zavarovalnice, 
ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov življenjskega zavarovanja 
po zakonu, ki ureja zavarovalništvo. Pokojninski sklad se lahko 
oblikuje kot vzajemni pokojninski sklad ali ustanovi kot pokojninska 
družba. 

11.2. Struktura zavarovalnega trga glede na deleže 
pokojninskih družb 

V skladu z ZPIZ-1 je pokojninska družba pravna oseba s sedežem 
v Republiki Sloveniji, ki ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti 
prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Za pokojninsko družbo, 
ki je organizirana le kot delniška družba, se uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja zavarovalništvo. Dovoljenje za opravljanje 
dejavnosti prostovoljnega dodatnega zavarovanja izda Agencija 
na podlagi pozitivnega mnenja ministra, pristojnega za delo. 

V drugi polovici leta 2000 je Agencija izdala trem pokojninskim 
družbam dovoljenje za opravljanje dejavnosti prostovoljnega 
dodatnega zavarovanja, v letu 2001 pa so tako dovoljenje dobile 
še tri pokojninske družbe. 

štiri pokojninske družbe imajo dovoljenje za prenos izločenih poslov. 
Dve pokojninski družbi imata dovoljenje za prenos upravljanja 
sredstev kritnega sklada na eno izmed bank. Ena pokojninska 
družba ima dovoljenje za prenos izplačevanja pokojninske rente 
in ena pokojninska družba ima dovoljenje za prenos vodenja 
računovodstva na drugo pravno osebo. Dve pokojninski družbi 
nimata dovoljenja za prenos izločenih poslov. 

V letu 2001 je šest pokojninskih družb obračunalo 3.290,7 mio 
SIT kosmatih zavarovalnih premij. Med pokojninskimi družbami 
je Pokojninska družba A, d.d., obračunala za 1.679 mio SIT 
kosmate premije kar predstavlja 51% glede na ostale pokojninske 
družbe. Sledi ji Skupna pokojninska družba, d.d., z 1.054 mio SIT 
obračunane kosmate premije, kar predstavlja 32% delež Ostale 
pokojninske družbe imajo delež manjši od 10%. Najmanjši delež 
in sicer0,1 %, imata Pokojninska družba SKB, d d., in Druga penzija, 
pokojninska družba d.d., 

' Izraz zavarovalnica vkljufiuje tako zavarovalnico, ki opravlja posle 
direktnega zavarovanja kot ludl zavarovalnico, ki opravl|a posle 
pozavarovanja. 
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Tabela 16: Obračunane kosmate zavarovalne premije in deleži pokojninskih 
družb v letu 2001 (vsi zneski so v mio SIT) 

Pokojninska družba Obračunane kosmate 
zavarovalne premije Delež 

Moja naložba, pokojninska družba d.d. 258 7,8% 
Prva pokojninska družba, d.d. 294 8,9% 
Skupna pokojninska družba d.d. 1.054 32,0% 
Pokolninska družba SKB, d.d. 4 0.1% 
Pokojninska družba A, d.d. 1.679 51,0% 
Druga penzija, pokojninska družba d.d. 2 0,1% 
SKUPAJ 3.291 100,0% 

Vir: Obrazec St - 50 

Pokojninske družbe so imele na dan 31.12.2001 zavarovanih 
45.401 zavarovancev. Glede na število zavarovancev imata 
največji delež Pokojninska družba A, d.d., s 40% deležem in Prva 
pokojninska družba, d.d., s 34% deležem. 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zahteva, da 
ima pokojninska družba najmanj 15.000 zavarovancev. Ta kriterij 
morajo pokojninske družbe izpolniti do konca leta 2002. Na dan 
31.12.2001 izpolnjujta ta kriterij dve pokojninski družbi in sicer 
Pokojninska družba A, d.d. in Prva pokojninska družba, d.d. 

Tabela 17: Število zavarovancev v pokojninskih družbah in njihovi deleži na 
dan 31.12. 2001 

Pokojninska družba Število Delež 
Druga penzija, pokojninska družba, d.d. 140 0,3% 
Moja naložba, pokojninska družba, d.d. 2.994 6,6% 
Pokojninska družba A, d.d. 18.170 40,0% 
Pokojninska družba SKB, d.d. 145 0,3% 
Prva pokojninska družba, d.d. 15.439 34,0% 
Skupna pokojninska družba, d.d. 8.513 18,8% 
Skupaj 45.401 100,0% 

Vir: Obrazec St-19 
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11.3. Izidi poslovanja pokojninskih družb (izkazi 
uspeha) 

V izkazih uspeha za leto 2001 so zajeti nerevidirani izkazi uspeha 

pokojninskih družb. Pokojninske družbe so izkaze uspeha 
pripravile skladno z metodologijo slovenskih računovodskih 
standardov in podzakonskih predpisih Agencije. Vsi ti podatki so 
podrobno razčlenjeni v tabelaričnem delu tega poročila. 

Tabela 18: Zbirni izkaz uspeha pokojninskih družb za leto 2001 (vsi zneski so v 
mio SIT) 

B. IZKAZ IZIDA IZ ŽIVLJENJSKIH ZAVAROVANJ 
I. Čisti prihodki od zavarovalnih premij 3.291 
il. Prihodki od naložb 356 
III. Nerealizirani kapitalski dobički 0 
IV. 
V. 

Drugi čisti zavarovalni prihodki 94 

čisti odhodki za škode 0 
VI. Sprememba ostalih čistih tehničnih rezervacij (+/-) 3.257 
VII. Čisti odhodki za bonuse in popuste 0 
VIII. Čisti obratovalni stroški 831 
IX. Odhodki od naložb 125 
X. Nerealizirane kapitalske izgube 0 

XI. Ostali čisti zavarovalni odhodki 72 
XII. Razporejeni donos naložb-iz rednega delovanja (-) D V 81 
XIII. Zavarovalno-tehnični izid (WI+III+IV-V+/-VI-VII-VIII-IX-X-XI-XII) -626 

D. Izračun celotnega Izida Iz rednega delovanja 
I. Zavarovalno-tehnični izid premoženjskih zav, razen zdravstvenih zav (A X) 0 
II. Zavarovalno-tehnični Izid življenjskih zavarovani (B XIII) -626 
III. Zavarovalno-tehnični izid zdravstvenih zavarovanj (C XIII) 0 
IV. Prihodki od naložb 0 
V. Razporejen donos naložb, iz zavarovalno-tehničnega izida živ. zav. (B XII) 81 
VI. Razporejen donos naložb, iz zavarovalno-tehničnega izida zdr. zav. (C XII) 0 
VII. Odhodki naložb 0 
VIII. Razporejen donos naložb- zavarovalno-tehnični izid prem zav, razen zdr(AII) 0 
IX. Ostali prihodki iz rednega delovanja 0 
X. Ostali odhodki iz rednega delovanja 1 
XI. Dobiček ali izguba iz rednega delovanja -546 

E. IZKAZ IZREDNEGA IZIDA 
I. Izredni prihodki 0 
II. Izredni odhodki 1 
III. Izredni dobiček ali Izredna izguba -1 

F. DOBIČEK ALI IZGUBA OBRAČUNSKEGA OBDOBJA -547 

G. DAVEK OD DOBIČKA 

H DOBIČEK PO OBDAVČITVI (F-G) -547 

I DRUGI DAVKI (KI NISO UPOŠTEVANI V H) 

J ČISTI DOBIČEK /IZGUBA~OBRAČUNSKEGA OBDOBJA (H-l) -547 

Vir: Nerevidirani izkazi uspeha pokojninskih družb za leto 2001. 
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Pokojninske družbe so kot celota v letu 2001 ustvarile izgubo v 
višini 547 mio SIT. Zavarovalno tehnični izid pokojninskih družb je 
bil negativen in je znašal 626 mio SIT. Vzrok za negativen izid je v 
nesorazmerju med čistimi obratovalnimi stroški in prihodki od 
provizij ter prihodki od povračil vstopnih in izstopnih stroškov do 
katerih so upravičene pokojninske družbe. 

11.4. Bilance stanja pokojninskih družb 

Bilančni podatki pokojninskih družb so zbrani vTabeli 19. Bilančna 
vsota šestih pokojninskih družb je na dan 31.12.2001 znašala 
6.962 mio SIT. Vplačan osnovni kapital in rezerve pokojninskih 
družb so na dan 31.12.2001 znašale 3.435 mio SIT, čiste tehnične 
rezervacije 3.255 mio SIT. 

Tabela 19: Zbirna bilanca stanja pokojninskih družb na dan 31.12.2001 (vsi 
zneski so v mio SIT)   

SREDSTVA SKUPAJ 6.962 
A. Nevplačanl vpisani kapital 0 
B. N»opredmetena dolgoročna sredstva 191 
C. Naložbe v zemljišča In zgradbe ter finančne naložbe 4.766 
I. Zemljišča in zgradbe 0 
II. 
III. 

Finančne naložbe v povezanih družbah in deleži v povezanih družbah 0 
Druge finančne naložbe 4.766 

IV. Del zadržane premije pri cedentih 0 

č. Naložbe, v korist živ. zav., ki prevzema, nal. Tveganje 1.633 
D. Terjatve 33 
I. Terjatve iz neposrednih zavarovalnih poslov 5 
II. Terjatve iz sozavarovanja in pozavarovanja 0 
III. Ostale terjatve 27 
E. Razna sredstva 158 
I. Opredmetena osn. sredstva razen zemljišč in zgradb 135 
II. Denarna sredstva 22 
III. Odkupljene lastne delnice 0 
IV. Zaloge in druga sredstva 0 
F. Kratkoročne aktivne časovne razmejitve 181 
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OBVEZNOSTI SKUPAJ 6.962 

A. Osnovni kapital In rezerve 3.435 

1. Osnovni kapital 3.776 

II. 
III. 

Vplačani presežek kapitala 113 
Revalorizacijski popravek kapitala 117 

IV. Rezerve 0 
V. Preneseni čisti dobiček ali izguba prejšnjih let -55 
VI. Nerazporejeni dobiček ali izguba obr. Obdobja -516 
B. Podrejene obveznosti 0 
C. Čiste tehnične rezervacije 3.255 

1. Čiste prenosne premije 0 

II. Čiste matematične rezervacije 3.255 

III. Čiste škodne rezervacije 0 

IV. Čiste rezervacije za bonuse in popuste 0 

v. Izravnalne rezervacije 0 

VI. Čiste druqe zavarovalno-tehnične rezervacije 0 

D. Teh rez v korist živ zavarovancev, ki prevzemajo nal tveganje 0 

E. Dolgoročne rezervacije za druqe nevarnosti in stroške 0 

P- j 
G. 

Obveznosti za del zadržane premije pozavarovateljev 0 
Ostale obveznosti 255 

1. Obveznosti iz neposrednih zavarovalnih poslov 76 

II. Obveznosti iz sozavarovanja in pozavarovanja 0 

III. Obveznosti za posojila na podlagi izdanih obveznic 0 

IV. Najeta dolgoročna posojila 69 

V. Ostale obveznosti 110 

H. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve 16 

Vir: Nerevidirane bilance stanja pokojninskih družb za leto 2001 

11.5. Kazalci poslovanja 

Delež kapitala v financiranju, ki kaže stopnjo udeležbe lastniškega 
kapitala v celotnem financiranju, to je v vseh obveznostih do 
virov sredstev, je za pokojninske družbe na koncu leta 2001 
znašal 49% 

Koeficient nalaganja oz. pokritosti rezervacij z naložbami kaže 
razmerje med finančnimi naložbami in oblikovanimi rezervacijami. 
Omenjeni koeficient bi moral znašati najmanj ena oz. 100%. 
Koeficient nalaganja oziroma pokritosti matematičnih rezervacij z 
naložbami kritnega sklada je na koncu leta 2001 znašal 98%. 
Koeficient nalaganja oziroma pokritosti drugih zavarovalno- 
tehničnih rezervacij z naložbami kritnega premoženja razen 
kritnega sklada za pokojninske družbe ni ustrezen, ker pokojninske 
družbe v letu 2001 niso oblikovale drugih zavarovalno-tehničnih 
rezervacij. 

Kazalnik celotnih obratovalnih stroškov, ki prikazuje razmerje 
med celotnimi obratovalnimi stroški in obračunanimi kosmatimi 
zavarovalnimi premijami je 25%. 

Pokojninske družbe v letu 2001 niso izplačale nobene škode 
Zato je kazalec čisti odhodki za škode napram čistim prihodkom 
od zavarovalnih premij enak nič. 

Delež čiste v kosmati zavarovalni premiji je v letu 2001 za 
pokojninske družbe znašal 100%. Pokojninske družbe sredstev, 
ki predstavljajo varčevanje, ne pozavarujejo. 

Kazalec dobičkonosnosti kapitala, ki se izračunava kot razmerje 
med čistim dobičkom in povprečnim stanjem kapitala, je zanimiv 
predvsem za lastnike. Omenjeni kazalec je za pokojninske družbe 
negativen (-16%). Pokojninske družbe so v letu 2001 ustvarile 
izgubo v višini 547 mio SIT. 
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Tabela 20: Kazalci poslovanja pokojninskih družb za leto 2001 

KAZALEC 
Čisti odhodki za škode napram čistim prihodkom od zavarovalnih premij 0% 
Delež obratovalnih stroškov v obračunani premiji 25% 
Koeficient nalaqanja oz. pokritost matematičnih rezervacij z naložbami 98% 
Koef. nalaqanja oz. pokritost drugih zavar. Teh. rezervacij z naložbami 0% 
Delež kapitala v financiranju 49% 
Čista donosnost kapitala -16% 

Delež čiste v kosmati obračunani zavarovalni premiji 100% 

ar 
Vir: Nerevidirane bilance uspeha, nerevidirani izkazi stanja, obrazca Nal -1 in Nal - 2 

11.6. Zavarovalno-tehnične rezervacije 

Pokojninske družbe so na dan 31.12.2001 oblikovale čiste 
zavarovalno-tehnične rezervacije v višini 3.255 mio SIT od tega 
je celotni znesek pripadal matematičnim rezervacijam. Znesek 
čistih matematičnih rezervacij je enak kosmatim matematičnim 
rezervacijam, saj matematične rezervacije niso pozavarovane. 

Pokojninske družbe oblikujejo matematične rezervacije v skladu 

s pokojninskim načrtom. Matematične rezervacije se v času 
varčevanja izračunajo kot akumulirana vrednost vplačanih premij. 

Pokojninske družbe na dan 31.12.2001 niso oblikovale 
matematičnih rezervacij za dodatno invalidsko zavarovanje ali 
za dodatno družinsko zavarovanje, ki jih v skladu z ZPIZ-1 lahko 
v okviru pokojninskih načrtov v času varčevanja ponujajo svojim 
zavarovancem. Prav tako pokojninske družbe še niso oblikovale 
matematičnih rezervacij za izplačevanje rent. 

Tabela 21: Struktura čistih zavarovalno-tehničnih rezervacij pokojninskih družb 
na dan 31.12.2001 (zneski so v mio SIT) 

VRSTA ZAVAROVALNO TEHNIČNIH REZERVACIJ VREDNOST 
Prenosne premije / 
Matematične rezervacije 3.255 
škodne rezervacije / 
Rezervacije za bonuse in popuste / 
Izravnalne rezervacije / 
Ostale tehnične rezervacije / 

Vir: Obrazca St-41 in St-42 

11.7. Naložbe pokojninskih družb 

Vrednost naložb kritnih skladov pokojninskih družb je na dan 
31.12.2001 znašala 3.205 mio SIT. V strukturi naložb prevladujejo 
naložbe v državne vrednostne papirje (68,3%). Naložbe v depozite 

pri bankah predstavljajo 27,1%. Vrednosti v ostalih oblikah 
posameznih naložb predstavljajo manj kot 3% celotne vrednosti 
naložb. 
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Tabela 22: Struktura naložb kritnih skladov pokojninskih družb na dan 
31.12.2001 (zneski so v mio SIT) 

VRSTA NALOŽBE VREDNOST DELEŽ 
Vrednostni papir RS 2.191 68% 
Dolžniški vrednostni papirji z organiziranega trga RS 83 3% 
Dolžniški vrednostni papirji z neorqaniziraneqa trga RS 7 0% 
Lastniški vrednostni papirji z organiziranega trga RS 26 1% 
Depoziti v banki RS 868 27% 
Gotovina v blaqajni 20 1% 
Gotovina na vpoqlednem denarnem računu 9 0% 
SKUPAJ 3.205 100% 

Vir Obrazca Nal -1 in Nal - 2 

11.8. Kapitalska ustreznost pokojninskih družb 

Pokojninske družbe so na dan 31 12.2001 izpolnjevale kapitalske 
zahteve Temeljni kapital pokojninskih družb je znašal 3.037 mio 
SIT in je za 1.117 mio SIT presegal vrednost zajamčenega kapitala 
(1.920 mio SIT). Vrednost razpoložljivega kapitala je bila na koncu 

leta 2001 enaka vrednosti temeljnega kapitala in tudi vrednost 
zahtevanega minimalnega kapitala je bila enaka vrednosti 
zajamčenega kapitala. Zato tudi vrednost razpoložljivega kapitala 
presega vrednost zahtevanega minimalnega kapitala za 1.117 
mio SIT. 

Tabela 23: Kapitalska ustreznost pokojninskih družb na dan 31.12.2001 (zneski 
so v mio SIT) 

KAPITAL VREDNOST 
Temeljni kapital 3.037 
Zajamčeni kapital 1.920 
Izpolnjevanje zahteve iz 3. odstavka 106. člena ZZavar 1.117 
Dodatni kapital 0 
Razpoložljivi kapital pokojninske družbe 3.037 
Zahtevani minimalni kapital 1.920 
Kapitalska ustreznost 1.117 

Vir: Obrazec Kus 
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II. POROČILO O DELU AGENCIJE ZA 

ZAVAROVALNI NADZOR ZA LETO 2001 

t 
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1.UVOD 

Agencija je bila ustanovljena na podlagi ZZavar ter je pričela s 
svojim delom 1 junija 2000, ko je Vlada Republike Slovenije 
imenovala strokovni svet in direktorja Agencije. Cilj državne 
nadzorne institucije na področju zavarovalništva je zmanjševanje 
in odpravljanje nepravilnosti v zavarovanju, varovanje interesov 
zavarovalcev in omogočanje delovanja zavarovalnega 
gospodarstva ter pozitivnega vplivanja le-tega na celotno 
gospodarstvo. 

Strokovni svet Agencije je pristojen za odločanje o dovoljenjih in 
soglasjih ter o drugih posamičnih zadevah, o katerih odloča 
Agencija, če ni v ZZavar drugače določeno; sprejema predpise, 
kadar ZZavar določa, da predpis sprejme Agencija, sprejema 
splošne akte Agencije in izvršuje druge naloge iz pristojnosti 
Agencije, če ZZavar ne določa, da je za izvajanje nalog pristojen 
drug organ Agencije 

V letu 2001 se je strokovni svet sestal na šestindvajsetih rednih 
sejah. Predsednik strokovnega sveta Agencije je dr. France 
Križa nič. 

Direktor vodi poslovanje in organizira delo Agencije in njenih 
strokovnih služb. Direktor Agencije je mag. Jurij Gorišek. 

V skladu s poslovnikom Agencije so njene notranjeorganizacijske 
enote sektorji (Sektor za splošne, pravne in mednarodne zadeve, 
Sektor za aktuarstvo, statistiko in informatiko ter Sektor analiz in 
finančnega nadzora) in oddelki, pri čemer ima posamezni sektor 
lahko enega ali več oddelkov, ki se oblikujejo po posameznih 
zaokroženih delovnih področjih ali za izvajanje posameznih 
zaokroženih nalog. Sektor finančnega nadzora in analiz je razdeljen 
na dva oddelka: Oddelek analiz in Oddelek finančnega nadzora. 

Poročilo o delu Agencije za leto 2001 je prvo celoletno poročilo, ki 
bo v skladu z 249. in 250. členom ZZavar predloženo Državnemu 
zboru Republike Slovenije. Podatki v tem poročilu se večinoma 
nanašajo na obdobje od 1. januarja do konca leta 2001, razen v 
posameznih primerih, ko se nanašajo tudi na obdobje pred 1 
januarjem 2001 ali po zaključku leta 2001, če je to smiselno zaradi 
celovitejšega poročanja o posameznih dejstvih oziroma dogodkih, 
ki se nanašajo na delo Agencije. 

2. DELO AGENCIJE ZA ZAVAROVALNI NADZOR V 
LETU 2001 

ZZavar določa, da nadzor nad zavarovalnim trgom v Republiki 
Sloveniji izvaja Agencija Agencija izvaja nadzor nad 
zavarovalnicami, zavarovalno zastopniškimi in zavarovalno 
posredniškimi družbami ter zavarovalnimi zastopniki in 
zavarovalnimi posredniki Agencija je pristojna tudi za izvajanje 
nadzora nad pravnimi osebami, povezanimi z zavarovalnico, če 
je to potrebno zaradi nadzora nad poslovanjem zavarovalnic 
Pristojna je tudi za opravljanje nadzora nad zavarovalnico v 
zavarovalniški skupini ter zavarovalnim in mešanim zavarovalnim 
holdingom. 

V letu 2001 je Agencija pridobila dodatne dolžnosti z uveljavitvijo 
Zakona o preprečevanju pranja denarja (Ur.I.RS, št 79-4104/ 
2001), v skladu s katerim je Agencija dolžna sporočati Uradu RS 
za preprečevanje pranja denarja vsak sum omenjenega dejanja, 
ki ga je ugotovila pri izvajanju nadzora nad poslovanjem 
zavarovalnic 

2.1. Priprava in sprejem podzakonskih predpisov ter 
njihovih sprememb in dopolnitev 

V skladu z ZZavar je Agencija pristojna za pripravo in sprejem 
podzakonskih predpisov, ki izhajajo iz ZZavar. 

V mesecu januarju 2001 je Agencija sprejela naslednje 
podzakonske predpise: 

1. Sklep o podrobnejših pravilih za izračun minimalnega kapitala 
zavarovalnic (Ur. I. RS, št. 3/01); 

2. Sklep o načinu In obsegu upoštevanja posameznih postavk, 
podrobnejših lastnostih in vrstah postavk ter lastnostih 
podrejenih dolžniških instrumentov, ki se upoštevajo pri 
izračunu kapitala in kapitalske ustreznosti zavarovalnice (Ur. 
I. RS, št. 3/01); 

3. Sklep o podrobnejši vsebini poročila pooblaščenega aktuarja 
(Ur. I. RS, št. 3/01); 

4 Sklep o podrobnejših pravilih in minimalnih standardih za 
izračun zavarovalno-tehničnih rezervacij (Ur. I. RS, št. 3/01); 

5. Sklep o podrobnejši obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini 
revizijskega pregleda in revizorjevega poročila zavarovalnice 
(Ur. I. RS, št. 6/01); 

6. Sklep o podrobnejših pogojih za pridobitev in preizkus 
strokovnih znanj, potrebnih za opravljanje poslov 
zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja (Ur. I. RS, 
št. 6/01); 

7. Sklep o nadzoru nad zavarovalniško skupino (Ur. I. RS, št. 6/ 
01); 

8. Sklep o letnem poročilu zavarovalnic (Ur. I. RS, št. 8/01); 
9. Tarifa o taksah in nadomestilih (Ur. I. RS, št. 8/01); 
10. Sklep o predpisanih usmeritvah za izračun lastnih deležev 

zavarovalnice v tabelah maksimalnega kritja in določanje 
največje verjetne škode (Ur. I. RS, št. 9/01); 

11. Sklep o registrih zavarovalnih zastopnikov in posrednikov 
ter zavarovalnih zastopniških in posredniških družb (Ur. I. 
RS, št. 9/01); 

12. Sklep o podrobnejši vsebini povzetka revidiranega letnega 
poročila (Ur I.RS, št 9/01); 

13. Sklep o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov (Ur. I. 
RS, št. 9/01) 

Zaradi potrebe po izpopolnitvi nekaterih podzakonskih predpisov 
je Agencija avgusta in decembra 2001 sprejela nekatere 
spremembe in dopolnitve. 

Avgusta je Agencija sprejela naslednje spremembe in dopolnitve: 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejšem 
načinu vrednotenja knjigovodskih postavk in sestavljanju 
računovodskih izkazov (Ur. I. RS, št. 68/01); 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših 
pravilih za izračun minimalnega kapitala zavarovalnic (Ur. I. 
RS, št. 68/01); 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o načinu in obsegu 
upoštevanja posameznih postavk, podrobnejših lastnostih in 
vrstah postavk ter lastnostih podrejenih dolžniških 
instrumentov, ki se upoštevajo pri izračunu kapitala in 
kapitalske ustreznosti in izkaz kapitalske ustreznosti 
zavarovalnice (Ur. I. RS, št. 68/01); 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejših 
pravilih in minimalnih standardih za izračun zavarovalno- 
tehničnih rezervacij (Ur. I. RS, št. 69/01). 

29. julij 2002 41 poročevalec, št. 77 



V mesecu decembru je Agencija sprejela še: 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o podrobnejši 
obliki in najmanjšem obsegu ter vsebini revizijskega pregleda 
in revizorjevega poročila zavarovalnice (Ur. I. RS, št. 108/01); 
Sklep o spremembah in dopolnitvah sklepa o vsebini poročil 
in obvestil iz 176. in 239. člena zakona o zavarovalništvu ter 
načinih in rokih poročanja (Ur. I. RS, št. 108/01). 

V letu 2001 je Agencija pripravljala tudi obsežne spremembe in 
dopolnitve Sklepa o pošiljanju zavarovalno-statističnih podatkov 
in v februarju 2002 sprejela nov Sklep o pošiljanju zavarovalno- 
statističnih podatkov - SKl 2002 (Ur. I. RS, št. 8/02). 

V začetku meseca septembra je Agencija Ministrstvu za finance 
posredovala Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah 
ZZavar za hitri postopek. V njem je predlagala dopolnitve in 
spremembe obstoječega ZZavar na področju naložb in na 
področju izravnalnih rezervacij kot ene izmed različnih vrst 
zavarovalno-tehničnih rezervacij ter nekatere pravno-tehnične 
popravke. 

V skladu s predlagano dopolnitvijo na področju naložb bi morala 
zavarovalnica s sedežem v Republik1 Sloveniji, ki bi hotela pridobiti 
poslovni delež ali delnice zavarovalnice oziroma druge finančne 
organizacije, ki ima sedež na območju tuje države (v nadaljevanju: 
tuja finančna organizacija), na podlagi katerega bi dosegla ali 
presegla kvalificirani delež v tuji finančni organizaciji, pridobiti 
dovoljenje Agencije (v ZZavar naj bi se dodal nov, 19.a člen). 
Poleg tega je Agencija na področju naložb predlagala tudi dopolnitev 
obstoječe prehodne ureditve ZZavar na način, da se v prehodnem 
obdobju, to je do 1.1.2003, ki ga je ZZavar določil kot skrajni rok 
za uskladitev z omejitvami naložb, določenimi v 122. členu, ne bi 
poviševale naložbe v vrstah, v katerih bi na dan 31.12.2001 
presegale omejitve (v 353. členu ZZavar naj bi se dodal nov 
odstavek). Na področju oblikovanja izravnalnih rezervacij naj bi 
ZZavar omejil oblikovanje le-teh na zavarovalne vrste, v katerih 
je možnost nastanka katastrofalnih škod kot posledice naravnih 
in drugih nesreč ter neugodnih gospodarskih gibanj. 

Ministrstvo za finance je Državnemu zboru predlagalo le 
spremembo določb v zvezi izravnalnimi rezervacijami in dodalo 
spremembo 355. člena ZZavar, ki se nanaša na Slovensko 
izvozno družbo, pri čemer je Agencija z Ministrstvom za finance 
glede sprememb, ki se nanašajo na izravnalne rezervacije, 
sodelovala tudi v postopku sprejemanja. 

2.2. Izdaja dovoljenj In soglasij 

Obstoječim zavarovalnicam je ZZavar naložil uskladitev 
pretežnega dela poslovanja v roku enega leta od njegove 
uveljavitve. Zavarovalnice so bile Agenciji dolžne predložiti poročilo 
o uskladitvah, kateremu je bilo potrebno priložiti statut v obliki 
overjenega notarskega zapisa, izpisek delničarjev iz centralnega 
registra nematerializiranih vrednostnih papirjev za imetnike 
kvalificiranih deležev, opis organizacije notranje revizije in pravila 
poslovanja notranje revizije ter »druge dokaze o uskladitvah« v 
skladu z zahtevo Agencije. V skladu s tem je Agencija opredelila 
druge dokaze o uskladitvah, sedaj pa vodi postopek izdaje 
dovoljenj za posamezne zavarovalnice. 

V skladu z ZPIZ-1 je Agencija pristojna za izdajo dovoljenj 
pokojninskim družbam in za izvajanje nadzora nad njihovim 
poslovanjem. Agencija je v letu 2001 trem pokojninskim družbam 
izdala dovoljenje za opravljanje prostovoljnega pokojninskega 
zavarovanja. 

Nadalje je Agencija v letu 2001 izdala 21 dovoljenj za opravljanje 
funkcije člana uprave v zavarovalnici in 10 dovoljenj za opravljanje 
funkcije člana uprave v pokojninski družbi, eno vlogo za pridobitev 

dovoljenja za opravljanje funkcije člana uprave v pokojninski družbi 
pa je zavrgla. 

Na podlagi 18. člena ZZavar je Agencija izdala 8 dovoljenj za 
pridobitev kvalificiranega deleža v petih zavarovalnicah in treh 
pokojninskih družbah. 

Agencija je v letu 2001 dvema zavarovalnicama in eni pokojninski 
družbi izdala tudi dovoljenja na podlagi drugega odstavka 123. 
člena ZZavar, ki določa, da Agencija lahko iz posebej utemeljenih 
razlogov na zahtevo posamezne zavarovalnice tej dovoli, da kot 
kritno premoženje uporabi tudi naložbo, ki ne izpolnjuje pogoja iz 
prvega odstavka 123. člena ZZavar. To pomeni, da ima 
zavarovalnica oziroma pokojninska družba lahko na podlagi 
dovoljenja Agencije določen del naložb tudi v drugi državi kot je 
država, na območju katere se nahajajo zavarovane nevarnosti. 

V letu 2001 je Agencija izdala tudi dovoljenje pokojninski družbi za 
prekoračitev omejitev posameznih naložb kritnega premoženja, 
določenih v prvem odstavku 122. člena ZZavar 

ZZavar je prinesel številne novosti glede zavarovalnih zastopnikov 
in zavarovalnih posrednikov. 238. člen ZZavar določa, da mora 
zavarovalna zastopniška oziroma posredniška družba pred 
vpisom ustanovitve v sodni register oziroma pred vpisom ustrezne 
spremembe dejavnosti v sodni register pridobiti dovoljenje Agencije 
za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja oziroma 
posredovanja. Za uskladitev poslovanja že obstoječih 
zavarovalnih zastopniških družb je ZZavar določil rok šestih 
mesecev od njegove uveljavitve, za uskladitev že obstoječih 
zavarovalnih posredniških družba pa eno leto. Tako kot 
zavarovalnice, so morale tudi zavarovalno zastopniške in 
zavarovalno posredniške družbe ob izteku roka za uskladitev, 
posredovati Agenciji poročilo o uskladitvi. 

Agencija je v letu 2001 izdala 163 dovoljenj (1 dovoljenje 
samostojnemu podjetniku za opravljanje dejavnosti 
zavarovalnega posredovanja, 99 dovoljenj samostojnim 
podjetnikom za opravljanje dejavnosti zavarovalnega zastopanja, 
1 dovoljenje podružnici tuje države članice za opravljanje 
dejavnosti zavarovalnega posredovanja na območju Republike 
Slovenije, 58 dovoljenj zavarovalno zastopniškim družbam in 4 
dovoljenja zavarovalno posredniškim družbam), zavrnila pa je 
23 zahtev za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti 
zavarovalnega zastopanja / posredovanja. 

230. člen ZZavar določa, da lahko posle zavarovalnega zastopanja 
oziroma posredovanja pri zavarovalnici, zavarovalni zastopniški 
družbi, zavarovalno posredniški družbi ali banki samostojno 
opravljajo samo fizične osebe, ki imajo dovoljenje Agencije za 
opravljanje teh poslov. Za uskladitev že obstoječih zavarovalnic, 
zavarovalno zastopniških in zavarovalno posredniških družb z 
navedenim določilom ZZavar je rok potekel konec januarja 2002. 

Agencija je v letu 2001 izdala 120 dovoljenj fizičnim osebam za 
opravljanje poslov zavarovalnega zastopanja oziroma 
posredovanja (113 dovoljenj zavarovalnim zastopnikom in 7 
dovoljenj zavarovalnim posrednikom) Agencija je zavrnila 6 
zahtev za izdajo dovoljenja za opravljanje poslov zavarovalnega 
zastopanja / posredovanja in 6 zahtev za izdajo dovoljenja za 
opravljanje omenjenih poslov pa je zavrgla 

358. člen ZZavar določa,, da se za osebe, ki imajo na dan 
uveljavitve ZZavar (to je 3.3 2000) dopolnjena tri leta delovne 
dobe na delovnem mestu zavarovalnega zastopnika oziroma 
posrednika, šteje, da so pridobile dovoljenje za opravljanje 
omenjenih poslov po samem zakonu Omenjeni člen ne 
predvideva izdaje dovoljenj takim osebam Glede na dejstvo, da 
So tudi osebe, ki izpolnjujejo pogoje po 358 členu ZZavar želele 
pridobiti dokazilo o izpolnjevanju pogojev za opravljanje poslov 
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zavarovalnega zastopanja oziroma posredovanja, je Strokovni 
svet Agencije na seji dne 16.5.2001 sklenil, da Agencija izda 
dovoljenje tudi, če vložnik zaprosi zanj na podlagi 358. člena 
ZZavar. 

Strokovni svet Agencije je v letu 2001 večkrat obravnaval Sklad 
obrtnikov in podjetnikov (SOP) v povezavi z izdajo aktuarskega 
potrdila. Težave glede potrditve pokojninskega načrta izhajajo iz 
nepokritosti obveznosti z naložbami. Njihove težave izvirajo še iz 
časa, ko je SOP posloval še po načelu »pay as you go«. 
Predstavniki Agencije so se sestali na več sestankih s predstavniki 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ter Ministrstva za 
tinance. Konec leta 2001 je bil strokovni svet seznanjen s 
predlogom Ministrstva za finance, da bi se dokapitalizacija SOP 
izvedla preko Kapitalske družbe, 

2.3. Izvajanje nadzora nad poslovanjem zavarovalnic 

Agencija je tudi v letu 2001 tekoče spremljala in analizirala 
poslovanje zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih družb 
na podlagi statističnih podatkov, računovodskih izkazov in drugih 
poročil, ki so jih le te dolžne pošiljati nadzornemu organu. 

Delavci Agencije so v letu 2001 opravili pregled poslovanja v 
dveh zavarovalnicah in ga konec leta pričeli še v tretji. Na podlagi 
pregledov poslovanja in rednih poročil je Agencija v letu 2001 
izdala petim zavarovalnicam odredbe o odpravi kršitev, s katerimi 
je zahtevala povečanje kapitala. Dodatne tri odredbe za povečanje 
kapitala je Agencija izdala v prvih mesecih leta 2002. Uveljavitev 
sprememb ZZavar (v letu 2002) glede oblikovanja izravnalnih 
rezervacij v dvanajstih zavarovalnih vrstah bo posledično 
pripomogla k izboljšanju doseganja minimalne kapitalske 
ustreznosti v slovenskih zavarovalnicah. 

2.4. Administrativna usposobljenost Agencije za 
zavarovalni nadzor 

Ob ustanovitvi, junija 2000, je bilo v Agenciji zaposlenih 8 delavcev, 
ki so prešli v njen okvir Iz bivšega Urada RS za zavarovalni 
nadzor. Od takrat pa do konca leta 2000 je Agencija izvedla obširen 
projekt pridobivanja Izkušenih kadrov. Trenutno šteje Agencija 22 
zaposlenih, od katerih ima 1 zaposleni naziv doktorja znanosti, 4 
magistrski naziv, 16 pa univerzitetno izobrazbo - od teh zaposlenih 
jih 9 nadaljuje izobraževanje na podiplomskem študiju. 

Slovenija kot država je bila in je še deležna pomoči Phare 
programa. Pretekla pomoč omenjene institucije na področju 
zavarovalnega sektorja v Sloveniji je bila usmerjena na pripravo 
in izvedbo podiplomskega študija zavarovalnih financ in aktuarstva. 
študij, ki je sedaj uveljavljen kot ena Izmed smeri na podiplomskem 
študiju v okviru Ekonomske fakultete v Ljubljani, je pripomogel k 
izboljšanju ravni znanja zaposlenih v zavarovalnem sektorju v 
Sloveniji. Na omenjeni študij se je vpisalo tudi 6 zaposlenih v 
Agenciji (4 od njih so že opravili vse izpite in jih čaka samo še 
magistrska naloga, medtem ko 2 od vpisanih še obiskujeta 
predavanja in opravljata izpite). 

Agencija je s pomočjo Delegacije Evropske unije v Sloveniji in 
Ministrstva za finance Republike Slovenije v drugi polovici leta 
2000 končala izbor najbolj primerne družbe za nudenje strokovne 
pomoči in dodatnih strokovnih znanj zaposlenim na Agenciji preko 
tehnične pomoči Phare programa Evropske unije. Izbrana je bila 
družba PricewaterhouseCoopers iz Londona. Projekt z imenom 
»Strenghtening of the Insurance Supervisory Authority (ISA) s št. 
SL 99.05/03 se je tako začel izvajati v novembru leta 2000 in bo 
zaključen Avgusta 2002. 

Projekt poteka v okviru modulov, ki se nanašajo na kapitalsko 
ustreznost zavarovalnic, na oblikovanje zavarovalno-tehničnih 
rezervacij na področju življenjskih in neživljenjskih zavarovanj, 
na letna poročila, na inšpekcijske pregleda zavarovalnic, na 
kapitalsko ustreznost zavarovalnih skupin, na preglede finančnih 
poročil, na izdajo dovoljenj in na druge nadzorne procese ter na 
razvoj podatkovnih baz. Ključni cilj, predviden za vsak modul pa 
je zadostitev specifičnih potreb po izobraževanju zaposlenih za 
kvalitetnejše izvajanje nadzornih funkcij Agencije. 

Neposredni cilji omenjenega projekta so sledeči: 
pomoč zaposlenim v Agenciji pri razvoju postopkov za 
zagotovitev učinkovitega nadzora nad življenjskim in 
neživljenjskim (premoženjskim) zavarovalnim trgom v 
Sloveniji v luči zahtev EU direktiv; 
učinkovit prenos zavarovalnega znanja na zaposlene v 
Agenciji, vključno z analizami statističnih podatkov, letnih 
poročil in računovodskih izkazov ter inšpekcijskih nadzorov, 
pomoč pri vzpostavitvi ustrezne baze podatkov, ki bo 
omogočila učinkovit nadzor in analizo zavarovalnega trga v 
Sloveniji; 
priprava petih priročnikov: 
1. priročnik s področja poročanja zavarovalnic, 
2. priročnik s področja kapitalske ustreznosti, 
3. priročnik za ugotavljanje in presojanje finančnih tveganj 

zavarovalnic, 
4. priročnik za izvedbo pregledov poslovanja zavarovalnic, 
5. priročnik za izvajanje ukrepov nadzora nad 

zavarovalnicami. 

V novembru 2000 je Agencijo obiskala misija Mednarodnega 
denarnega sklada in Svetovne banke v okviru projekta »Finan- 
cial Sector Assessment Program«. Namen projekta je predvsem 
pomagati državi pri vzpostavitvi stabilnosti finančnega sektorja, 
s tem, da se določi prioritete za nadaljni stabilni razvoj finančnega 
sektorja in posledično celotnega sistema. Program, ki se nanaša 
na zavarovalni sektor, podaja oceno usklajenosti regulative in 
nadzora z Baselskimi »Insurance Core Principles«, ki jih je 
sprejelo mednarodno združenje zavarovalnih nadzorov (Inter- 
national Association of Insurance Supervisors - IAIS) konec leta 
2000. Končno poročilo je bilo posredovano Agenciji sredi leta 
2001. Splošni sklep poročila je bil, da je Slovenija usklajena z 11 
načeli, delno usklajena s tremi in neusklajena s tremi načeli. 
Poročilo FSAP je predstavljalo osnovo za »peer review«, ki se je 
vršil v Sloveniji v dneh od 24. do 28. septembra 2001. 

»Peer review« je izvajalo 7 predstavnikov finančnih nadzorov iz 
šestih držav članic EU in predstavnika Komisije EU iz Bruslja ter 
delegacije EU v Ljubljani. Za zavarovalništvo sta bili odgovorni 
predstavnici portugalskega in italijanskega zavarovalnega 
nadzora. Nadzorniki EU so poleg Ministrstva za finance, Banke 
Slovenije, Združenja bank, Gospodarske zbornice, Državnega 
zbora, Agencije za trg vrednostnih papirjev, Borze vrednostnih 
papirjev, Klirinško depotne družbe, Slovenskega zavarovalnega 
združenja ter nekaterih posameznih bank in zavarovalnic, obiskali 
tudi Agencijo za zavarovalni nadzor. 

Splošni sklep »peer revievv« je, da Slovenija od skupnih 17 načel 
izpolnjuje 14 načel, deloma je usklajena z dvema načeloma, enega 
načela pa ne izpolnjuje. Kot eno glavnih pomanjkljivosti na področju 
zavarovalne pravne ureditve poročilo »Peer revievv« izpostavlja 
predvsem pomanjkanje zakonodaje o tržnem nastopanju oziroma 
odnosu do zavarovancev, pri čemer se morajo izboljšati 
predvsem pravila razkritij, obveščanja potrošnikov in 
obravnavanja njihovih pritožb. Naslednje področje, na katero so 
opozorili nadzorniki EU v sklopu »peer revievv« je, da mora 
Slovenija poskrbeti za ustrezno zakonodajo s področja izvedenih 
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finančnih instrumentov kljub temu, da omenjeni trg ni ustrezno 
razvit. ZZavar po njihovem mnenju tudi ni jasen glede obveznosti 
predhodnega obveščanja nadzora o zavarovalnih pogojih. 

V letu 2001 se je Agencija dogovarjala z Evropsko banko za 
obnovo in razvoj (EBRD) o financiranju projekta »Slovene Insur- 
ance Supervisory Agency - Systems development«. Projekt naj 
bi se začel izvajati v drugi polovici leta 2002 in je namenjen 
vzpostavitvi ustrezne baze podatkov na Agenciji in ustreznih 
postopkov obdelave omenjenih podatkov. 

V letu 2001 so potekale tudi priprave za začetek projekta »Slovenia 
Voluntary Pension Supervision Project«, ki naj bi se začel izvajati 
v juniju 2002 in naj bi trajal do Decembra 2003. Projekt je namenjen 
okrepitvi nadzora nad izvajalci prostovoljnih pokojninskih 
zavarovanj s ciljem zagotoviti varstvo pokojninskih zavarovancev. 
Projekt bo izvajalo ameriško Ministrstvo za delo (United States 
Department of Labour). V projekt bo poleg Agencije za zavarovalni 
nadzor vključena še Agencija za trg vrednostnih papirjev in 
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

V Sloveniji se je v letu 2001 začel izvajati projekt »Feasibility 
Study for Integration of Financial Ftegulation and Supervision«. 
Cilj projekta je preučitev združenih nadzornih institucij v državah 
članicah EU in opis institucionalnih pogojev, pristojnosti, 
organizacijskih struktur in administrativnih določb za primerljivo 
institucijo v Republiki Sloveniji (določitev prednosti in pomanjkljivosti ■ 
združitve nadzorov nad finančnimi trgi). 

V skladu z zastavljenim načrtom leta 2000, ko je na podlagi ZZavar 
Agencija dobila večje pristojnosti in večji obseg nalog glede na 
predhodni Urad RS za zavarovalni nadzor, Agencija načrtuje, da 
bo do konca leta 2002 povečala število zaposlenih na 26, do 
konca leta 2003 pa na 30 zaposlenih, saj ocenjuje, da bo tolikšno 
število zaposlenih z ustrezno izobrazbo in izkušnjami kos izvajanju 
vseh zakonsko določenih nalog. 

2.5. Sodelovanje Agencije za zavarovalni nadzor z 
domačimi in tujimi nadzornimi institucijami 

V skladu s Pravilnikom o medsebojnem sodelovanju nadzornih 
institucij (Uradni list RS, št. 55/1999 in 87/2000) so imeli nadzorni 
organi, to je Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev 
in Agencija za zavarovalni nadzor v letu 2001 štiri srečanja, na 
katerih so obravnavali problematiko podzakonskih predpisov z 
vseh treh področij, poročanje nadzorovanih subjektov 
nadzornikom, problematiko izdajanja dovoljenj članom uprav bank, 
zavarovalnic, družb za upravljanje in borzno posredniških hiš ter 
ostalo sprotno usklajevanje aktivnosti vseh treh nadzornikov. 
Omenjene tri nadzorne institucije so pripravile tudi skupno 
publikacijo za finančni sektor v angleškem jeziku, ki obsega 
zakone in podzakonske predpise z njihovih področij. 

Agencija je v mesecu decembru 2001 organizirala enodnevni 
posvet institucij finančnega nadzora na temo »Nadzor finančnih 
konglomeratov - evropske in slovenske izkušnje« in pripravila 

Uvodni referat o nadzoru finančnih konglomeratov - evropske in 
slovenske izkušnje. 

Agencija sodeluje z nadzornimi organi trga zavarovalnih storitev 
Velike Britanije, Nemčije, Madžarske, Češke, Hrvaške, BIH, 
Makedonije in nekaterih baltiških držav. 

2.6. Ostalo delo Agencije za zavarovalni nadzor v letu 
2001 

Direktor Agencije se je udeležil 16. konference evropskih 
zavarovalnih nadzornih institucij, ki je potekala dne 21. in 22. maja 
2001 v Budimpešti. Na omenjeni konferenci je predstavil referat 
na temo konsolidiranega nadzora finančnega sektorja v primerjavi 
z ločenim nadzorom z naslovom »Consolidated supervision ver- 
sus separated supervision in the financial sector«. 

Predstavniki Agencije so se udeležili osmih dnevov slovenskega 
zavarovalništva v Portorožu, kjer je strokovna sodelavka Agencije 
predstavila referat z naslovom »Naložbena politika domačih 
zavarovalnic in pokojninskih družb in njihova vloga na domačem 
finančnem trgu«. 

Mednarodnega seminarja zavarovalnih nadzornih institucij, ki je 
potekal v Gdansku konec junija 2001 sta se udeležili strokovni 
sodelavki Agencije. 

V letu 2001 sta bila direktor Agencije in strokovni sodelavec 
imenovana za člana pododbora za finančne konglomerate ter za 
člana pododbora za solventnost pri organizaciji IAIS v Baslu. 

Direktor in strokovna sodelavca so se udeležili sestankov različnih 
pododborov organizacije IAIS, ki so se vršili v okviru 8 letne 
skupščine organizacije International Association of Insurance 
Supervisors(IAIS), v dneh od 17. do 21. septembra 2001 v Bonnu 
Na konferenci sta aktivno sodelovala kot člana in predsedujoča 
na treh tematskih pododborih. 

V septembru 2001 sta se strokovni sodelavki Agencije udeležili 
poletne šole matematičnih financ v Dubrovniku, ki sta jo 
organizirala Inštitut za matematiko, liziko in mehaniko v Ljubljani 
v sodelovanju z Ekonomsko fakulteto in Prirodoslovno- 
matematično fakulteto v Zagrebu. 

Direktor Agencije se je v mesecu oktobru udeležil sestanka na 
»Federal Office of Private lnsurance» v Bernu v zvezi z 
organizacijo 17. konference evropskih zavarovalnih nadzorov, ki 
se bo vršila v Sloveniji v mesecu maju 2003 

2.7. Financiranje Agencije za zavarovalni nadzor 

Od februarja 2001 dalje so vir sredstev za delo Agencije lastni 
prihodki v skladu s Tarifo o taksah in nadomestilih, ki jo je strokovni 
svet Agencije sprejel decembra 2000 in h kateri je Vlada Republike 
Slovenije dala svoje soglasje v januarju 2001. 
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Poročilo o 

IZVAJANJU PROGRAMA IZVEDBE 

TRAJNEGA PRENEHANJA 

IZKORIŠČANJA URANOVE RUDE IN 

PREPREČEVANJA POSLEDIC 

RUDARJENJA V RUDNIKU URANA 

ŽIROVSKI VRH, D.O.O., V LETU 2001 

- EPA 585 - III 

) 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 310-00/2001-7 
Ljubljana, 20.06.2002 

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o tajnem 
prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja 
posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list 
RS, št. 36/92 in 26/00) Vlada Republike Slovenije pošilja: 

- poročilo o izvajanju programa izvedbe trajnega prenehanja 
izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic rudarjenja 
v Rudniku urana Žirovski vrh, d.o.o., v letu 2001, 

ki ga je sprejela na 79. redni seji dne 20.6.2002. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 

29. julij 2002 45 poročevalec, št. 77 



POROČILO 

O IZVAJANJU PROGRAMA V LETU 
2001 

1. UVOD 

V letu 2001 se je že četrto leto izvajala Novelacija programa 
izvedbe trajnega prenehanja izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh 
(Novelacija programa), ki jo je sprejela vlada v mesecu decembru 
1998. Z Novelacijo programa je bila odpravljena velika razlika 
med načrtovanim in realiziranim izvajanjem programa, ki je 
onemogočala normalno planiranje in spremljanje izvajanja 
programa 

Novelacijo programa je RŽV izvajal na osnovi Rebalansa II 
operativnega plana aktivnosti za izvedbo programa v letu 2001, v 
katerem je uskladil obseg načrtovanih del s sredstvi, ki jih je 
državni proračun za leto 2001 namenil financiranju izvajanja 
Novelacije programa. Proračunska sredstva so znašala 42 % 
sredstev, ki jih je načrtovala Novelacija programa oziroma 48% 
sredstev, ki jih je načrtoval Noveliran program izvedbe trajnega 
prenehanja izkoriščanja uranove rude in preprečevanja posledic 
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Noveliran program). 
Rebalans II je sprejela vlada v mesecu septembru 2001. 

Izvajalo se je le 40% projektov, načrtovanih po Novelaciji programa, 
oziroma 71 % projektov planiranih po Noveliranem programu. Pri 
tem se je izvajalo le 24% oz. 36% načrtovanega števila projektov 
za izvajanje prenehanja pridobivanja uranove rude, ki sta jih 
Novelacija programa in Noveliran program planirala v največjem 
številu. 

Realizacije planiranih izvajanj posameznih projektov in ostalih del 
so razvidne iz primerjav planiranih in realiziranih porab finančnih 
sredstev posameznih projektov, ki so sorazmerne obsegom 
planiranih oziroma izvedenih del (tabela 2 in tabela 3) 

V sklopu izvedbe trajnega prenehanja pridobivanja uranove rude 
so se izvajali: izdelava tehnične in projektne dokumentacije, 
pripravljalna in sanacijska dela ter dela pri trajnem zapiranju 
podzemnih objektov, trajno odlaganje arhiva geoloških vzorcev, 
etalonov in že pridobljene rude Izdelava tehnične in projektne 
dokumentacije se je izvajala z oddajanjem del preko javnih naročil, 

Pri usklajevanju planiranega izvajanja Novelacije programa z 
razpoložljivimi sredstvi je RŽV upošteval obdobje začasnega 
financiranja do sprejetja proračuna v letu 2001, zastavljene cilje 
in dogovore z MOP v zvezi s pridobivanjem posojila pri EIB, 
preoblikovanjem in reorganiziranjem podjetja, reševanjem 
presežnih delavcev ter potrebna dela in aktivnosti za zagotavljanje 
načrtovanega izvajanja Noveliranega programa. Noveliran pro- 
gram je sprejela Vlada RS v mesecu maju 2001 na podlagi določb 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trajnem 
prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanju posledic 
rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Ur l.RS, št.28/2000). 

V skladu z določbami Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja 
uranove rude in preprečevanju posledic rudarjenja v Rudniku 
urana Žirovski vrh, je RŽV izvajal, v manjšem obsegu, tudi dela 
pri prezaposlovanju presežnih delavcev, kijih Novelacija programa 
ne načrtuje, ampak planira le sredstva za financiranje 
prezaposlovanja. 

Izvajanje Novelacija programa se je financiralo s sredstvi 
državnega proračuna in, v manjšem obsegu, s sredstvi lastne 
realizacije, to je, s sredstvi od prodaje nepotrebne opreme in od 
organiziranih del začasno presežnih delavcev v drugih družbah 
(tabela 1). 

2. IZVAJANJE NOVELACIJE PROGRAMA 

Število projektov oziroma del in aktivnosti posamezno navedenih 
v osnovnih izvedbenih projektih, ki so se izvajali v letu 2001, je 
bilo bistveno manjše od načrtovanega. 

pripravljalna in sanacijska dela ter dela pri zapiranju podzemnih 
objektov pa so se izvajala v lastni režiji. Opravljenih je bilo 15% 
planiranih del projekta. Kumulativno je bilo opravljenih 30% 
planiranih del, kar je 9% celotnega projekta (tabela 3). 

Izdelovanje tehnične in projektne dokumentacije je bilo kumulativno 
opravljeno v obsegu 92% planiranih del. V letu 2001 so se izdelovali 
tehnična in projektna dokumentacija za oddajo izvajanja 
prenehanja pridobivanja rude preko javnih naročil, projekti za 
izvajanje posameznih spremenjenih projektnih zasnov ter študije 
in projekti za verificiranje in optimiranje posameznih projektnih 
zasnov izvedbe prenehanja pridobivanja. Slednje so predlagali 
tudi eksperti firme Wismut v oceni primernosti projektiranih zasnov 
izvedbe opustitve izkoriščanja nahajališča in skladnosti z našo in 
evropsko zakonodajo. Ocena je bila eden od pogojev EIB za 
kreditiranje izvedbe opustitve izkoriščanja nahajališča uranove 
rude na Žirovskem vrhu. 

Osnovni izvedbeni projekti 
Planirano št. 

aktivnih projektov 
Realizirano 
št. aktivnih 
projektov 

Indeks % 

Novelacija 
programa 

Noveliran 
program 

3/1 x 100 3/2 x 100 

1 2 3 4 5 
Prenehanje pridobivanja rude 21 14 5 24 36 
prenehanje proizvodnje koncentrata 0 0 2 - - 
prenehanje obratovanja jalovišč 4 0 3 75 - 
SKUAPJ OSNOVNI PROJEKTI 25 14 10 40 71 
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Izvedba pripravljalnih in sanacijskih del v obsegu 35% planiranih 
del Novelacije programa oziroma 43% načrtovanih del 
Noveliranega programa (tabela 3) je zagotovila potrebno 
obratovanjem jamske infrastrukture in varne delovne razmere 
pri delih trajnega zapiranja podzemnih objektov, ki so se izvajala 
v letu 2001 Projekti, ki so se v tem sklopu izvajali so obsegali le 
5% obsega planiranih del (tabela 3) in so bili praktično zaključeni. 
Pri izvedbi del je bilo trajno odloženo: 

neuporabna jamska mehanizacija in kabli 32 ton 
geološki vzorci in etaloni 14 ton 
uranova ruda 11666 ton 

Izvajanje osnovnega projekta izvedbe trajnega prenehanja 
proizvodnje tehničnega uranovega koncentrata je bilo skoraj v 
celoti zaključeno v letu 2000 in ga v letu 2001 ne načrtujeta niti 
Novelacija programa niti Noveliran program. Zaradi nekaterih 
enostavnejših rešitev, cenejših izvedb in delno opravljenih delih 
pred letom 1998 kumulativna realizacija 83% planirane porabe 
sredstev in celotna realizacija 52% planirane porabe (tabela 3) 
ne kažeta realne stopnje dokončanosti projekta, ki dejansko 
presega 95%. V sklopu tega projekta so se v letu 2001 izvajala le 
manjša zaključna dela, ki so obsegala: rušenje zadrževalne jame 
pri projektu 313, zaključevanje urejanja platoja 330 z nasipavanjem 
rušitvenih materialov, meritve stanja, vrtanje piezometrov za 
monitoring zahtevan v lokacijskem dovoljenju ter tehnični pregledi 
zaključnih del. 

V sklopu trajnega prenehanja obratovanja jalovišč je bilo v letu 
2001 opravljenih 26% načrtovanih del po Novelaciji programa, 
kumulativno pa 60% (tabela 3). V sklopu projekta so se izvajali 
verificiranje parametrov, študija izračuna vodne bilance, 
izdelovanje projektne dokumentacije za ureditev zalednih voda, 
geodetske meritve stabilnosti jalovišča Boršt ter sanacija 
odvodnika pod jaloviščem Jazbec, ki je bila tudi zaključena. 

Razen skupnih režijskih stroškov, to je, stroškov za plače, ki so 
presegali planirano porabo sredstev tudi kumulativno (tabela 2), 
so se druga dela skupine ostalih del izvajala v planiranih obsegih. 
Realizacija izvedb posameznih del kaže primerjava planirane in 
realizirane porabe sredstev Noveliranega programa (tabela 2) 
Primerjava po Novelaciji programa ne bi bila primerna zaradi 
planiranja porabe po stalnih cenah iz leta 1998 in že bistvenih 
razlikah med planiranim in realiziranim izvajanjem Novelacije 
programa, ki so nastale med njenim izvajanjem. 

Zaradi delnega evidentiranja porabljenih sredstev za izvajanje 
varnosti pri delu na pozicije drugih projektov, realizacija v višini 
37% planirane porabe sredstev (tabela 2), ne kaže, da je bilo 
izvajanje varnosti pri delu dejansko opravljeno v načrtovanem 
obsegu. 

Nekoliko manjša poraba sredstev za fiksne obveznosti, 79% 
planirane porabe, je posledica zmanjšanega prispevka za uporabo 
stavbnega zemljišča. Prispevek je bil zmanjšan na podlagi 
sprememb na objektih in zemljiščih nastalih z izvajanjem opustitve 
izkoriščanja. 

Zaradi manjše realizacije izvajanja Novelacije programa v 
preteklem obdobju, dejstva, da ni bilo mogoče organizirati 
predvidenih manjših samostojnih enot podjetja za opravljanje 
agencijskih opravil in gospodarskih dejavnosti ter enoletnega 
zamika realizacije preoblikovanja podjetja, ki z zaključeno izvedbo 
opustitve proizvodnja koncentrata daje osnovo za reorganizacijo 
podjetja in zmanjšanje števila delavcev, se je planirano zmanjšanje 
števila delavcev tudi zamaknilo, število delavcev potrebnih za 
zagotavljanje pogojev je v letu 2001 znašalo približno 165% 
planiranega števila, poraba sredstev za plače pa je znašala 173% 
planirane porabe po Noveliranem programu. 

K višini sredstev za plače je potrebna še naslednja obrazložitev. 

V stroških so zajete naslednje kategorije: 

25,5 mio SIT - stroški za benificirano delo za preteklo obdobje, 
14,5 mio SIT - stroški za pogodbe o delu 

Dejanski stroški za plače so bili 226,0 mio SIT, kar je več kot je 
bilo načrtovano v Noveliranem programu. 
Na osnovi Rebalansa II Operativnega plana aktivnosti za izvedbo 
programa je bilo za zagotavljanje pogojev predvideno večje število 
delavcev, kot po Noveliranem programu, zato za primerjavo 
stroške za plače lahko razdelimo na nadnje kategorije: 

jedro - 36 delavcev 164 mio SIT 
(po Noveliranem programu) 
zagotavljanje pogojev - 19 delavcev 62 mio SIT 
(po Rebalansu II) 

Skupaj: 226 mio SIT 

Ostali delavci so delali na projektih ali v drugih podjetjih in so 
stroški prikazani ločeno. 
Dejanska razlika med planom po Noveliranem programu in 
realizacijo v letu 2001 je tako z upoštevanjem 7% inflacije je 
nastala zaradi zakasnitve del in reševanja problemov presežnih 
delavcev. 

Osnovni vzrok za odstopanja pri realizaciji Novelacije programa 
in Noveliranega programa v preteklem obdobju, so bila bistveno 
manjša sredstva, ki jih je, v primerjavi z načrtovanimi državni 
proračun namenjal financiranju izvajanja Novelacije programa. 
Posledica tega je bila majhna stopnja dokončanosti, ki pri izvedbi 
prenehanja pridobivanja uranove rude znaša 9%, pri prenehanju 
obratovanja jalovišč pa 15%. 

Majhna stopnja dokončanosti osnovnih projektov sicer ne ogroža 
možnosti za povečanje obsega izvajanja programa v prihodnjem 
obdobju, vsako nadaljnje odstopanje pa bi lahko načrtovano 
izvajanje Noveliranega programa ogrozilo, zaključek izvedbe pa 
bistveno zamaknilo. 
V prihodnjem obdobju lahko izvajanje" Noveliranega programa 
onemogoči postopek pridobivanja dopolnilnega lokacijskega 
dovoljenja za končno ureditev jalovišč, ki ga vodi, neskladno s 
predpisi, sektor za posege v prostor in graditev objektov 
državnega pomena MOP od leta 1995, kot, da ga ne želi ali ne 
zmore zaključiti. Gre za dopolnilno lokacijsko dovoljenje končne 
ureditve jalovišč, ki ga je razveljavilo Upravno sodišče Republike 
Slovenije ter za izvedbo opustitve izkoriščanja, to je, zadnje faze 
izkoriščanja za katerega ima rudnik že od leta 1984 veljavno 
dovoljenje za izkoriščanje. 

3. PREZAPOSLOVANJE 

Prezaposlovanje presežnih delavcev v programe nadomestnih 
dejavnosti, za katero planira Novelacija programa le sredstva za 
financiranje prezaposlovanja, je realizirano v večjem obsegu, 
individualno prezaposlovanje z odpravninami pa v manjšem 
obsegu od planiranega. V programe nadomestnih dejavnosti je 
bilo prezaposlenih 6 delavcev, individualno pa 4. 
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4. FINANCIRANJE sklenjenih posameznih delnih pogodbah. Skupno s sredstvi lastne 
realizacije je bila zagotovljena še zadovoljiva likvidnost poslovanja. 

Financiranje iz proračunskega vira je potekalo preko MOP po 

Pregled prilivov in odlivov 

Prilivi: 
- državni proračun 599,7 mio SIT 
- lastna realizacija 82,0 mio SIT 
SKUPAJ PRILIVI: 681,7 mio SIT 

Odlivi: 
- materialni stroški 300,2 mio SIT 
- stroški za plače 288,4 mio SIT 
  drugo 70,2 mio Si l 

SKUPAJ ODLIVI: 658,8 mio SIT 

5. POSLOVANJE 

Bilanca uspeha izkazuje celotno izgubo v višini 1901,8 mio SIT 
Bilanca stanja izkazuje vrednost osnovnih sredstev v višini 1268,2 
mio SIT, obveznosti do osnovnega kapitala 7411,7 mio SIT ter 
prenešeno izgubo iz preteklih let v višini 8893,8 mio SIT. 

Obrazložitev posameznih postavk bilanc je podana v posebni 
obrazložitvi bilanc v prilogi: 

Todraž, 09.05.2002 

Matejtej Požun 
v.d direktorja 

Priloga: 

Bilanca stanja 1 x 
Bilanca uspeha 1 x 
Obrazložitev bilanc 1x 
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Pregled načrtovanih in realiziranih prilivov finančnih sredstev po virih 
(v mio SIT) 

VIRI 

PLAN REALIZACIJA INDEKS % 

Noveliran 
program 

Novelacija 
programa 

2001 
1998 
-2001 

4_ 

X 

10 

0 

L 

X 

10 

0 

L 

X 

10 

0 

2001 2001 
1998 

-2002 

—j... 2 ■■ ■ ~7— 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Državni proračun za zapiranje in 
ekološka sanacija 1120,6 1258,1 3576,7 584,9 2212,8 52 46 62 
Državni proračun - prezaposlovanje - 30,5 122,0 14,8 82,2 . 49 67 
SKUPAJ DRŽAVNI PRORAČUN 1120,6 1288,6 3698,7 599,7 2295,0 54 47 62 

Lastna realizacija - - - 82,0 401,9 - - - 

SKUPAJ PRILIVI 1120,6 1288,6 3698,7 681,7 2696,9 61 53 73 

Tabela 2 

Pregled planirane in realizirane porabe finančnih sredstev po osnovnih projektih in 
dejavnostih ostalih del Novelacija programa in Noveliranega programa (v mio SIT) 

PROJEKTI 

PLAN REALIZACIJA INDEKS % 

i 

Novelacija 
programa 

Noveliran 
program 

L 

X 

100 
1 

i 

X 

100 

i. 

X 

100 

2001 
1998 
-2001 2001 2001 

1998 
-2001 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1 Prenehanje pridobivanja 655,2 1012,5 751,6 101,4 301,0 15 30 13 
2 Prenehanje proizvodnje koncent. 0 343,0 0 8,8 286,0 . 83 - 
3 Prenehanje obratovanja jaloviSč 158,2 451,8 0 41,0 269,7 26 60 - 
4 SKUPAJ OSNOVNI PROJEKTI 813,4 1807,3 751,6 151,2 856,7 19 47 20 
5 Nadzor okolja 20,3 81,2 26,0 24,9 78,6 123 97 95 
6 Varstvo pri delu 11.9 47,6 16,0 5,9 36,3 50 76 37 

7 Obratovanje in vzdrževanje infras. 40,0 220,0 72.5 66,3 208,5 166 95 91 
8 Fiksne obveznosti 80,0 350.0 75,0 58,9 246.3 74 70 79 
9 Skupni režijski stroški 129,0 680,1 153,5 266,2 975,3 206 143 173 
10 SKUPAJ OSTALA DELA 281,2 1378,9 343,0 422,2 1545,0 150 112 123 
11 Prezaposlovanje 30,5 122,0 0 14,8 57,6 49 47 - 
12 SKUPAJ NOVELACIJA 

PROGRAMA 1125,1 3308,2 1094,6 588,2 2459,3 52 74 54 
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Planirana in realizirana poraba finančnih sredstev po dejavnostih osnovnih projektov 
Novelacija programa in Noveliranega programa 

Pozi 
cija 
Nov 
elira 
nega 
prog 
ram 
a 

OSNOVNI PROJEKTI 

PLAN REALIZACIJ 
A INDEKS 

Novelacija programa Novelira 
i 
program 

2001 
1998 

-2001 

1 

X 

100 

L 

X 

100 

L 

X 

100 
2__ 

L 

X 

100 
4 

2001 
1998 
■2001 

1998 
-2005 2001 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1 601 Dokumentacija C 45,C 45,C 4,9 18.7 41,« 92 92 38C 
2 602 Pripravljalna dela v jami 185,1 255,9 1093,C 151,5 64,5 69,C 35 27 < 43 
3 626,62 

7, 
628 

Trajno zapiranje podzemnih 
jbjektov 

340,C 477,1 1234,0 380,2 18,2 18,2 5 4 1 5 

t Trajno zapiranje jamskih 
povezanih s 

sovršino 

obj&fcfi v 142,6 444,3 46,7 13,1 13,1 15 9 3 26 

5 Trajno zapiranje zunanjih 
objektov 

jaflaja h 77,8 563,5 82,e 0 172,2 ■ 22C 31 - 

S Sanacija povrfin v 
raziskovalnega 

Pjostof®, 

abrh4(3 u 14,1 20,5 85,7 C ' 0 

7 SKUPAJ PRENI 
PRIDOBIVANJA 

USS5J 1012,« 3400,2 751,« 101,1 301,C 1! 30 9 13 

i Demontaža in rušenje C 279,2 342,5 C C 235,« • 84 69 • 
? 741. 

742 
Sanacija objektov 0 63,7 207,1 0 8,8 50,4 " 79 24 ■ 

10 
SKUPAJ PRENI 

PROIZVODNJE 
KONCENTRATA 

H ANI £343,0 549,« C 8,8 286,0 83 52 

11 801, 
804 

Dokumentacija C 23,C 23,0 C 17,C 45,4 ■ 197 197 ■ 

12 Ddvzem prekrivke C 35,1 229,2 C d 7,7 - 22 3 ■ 
13 faloviiče HMJ Borit 39,6 275,1 307,1 C 5,5 83,2 14 3C 27 ■ 
14 831 FaloviSče jamske jalovine Jaj 

objekti 
:be20,0 z 70,C 897,0 C 18,5 73,9 26 106 8 • 

15 Dstali objekti 48rČ 48,« 138r2 C 0 59,5 - 122 43 ■ 

16 
SKUPAJ PRENI 

OBRATOVANJA 
IALOVIŠČ 

HVSSJ £451,i 15944 C 41,0 269,-! 60 11 

17 SKUPAJ OSNOVNI PROJEKTI 813,1 1807,3 5544,1 751,« 151,2 856,1 19 41 li 20 
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Poslovni načrt 

DRUŽBE RUDNIK ŽIROVSKI VRH, 

JAVNEGA PODJETJA ZA ZAPIRANJE 

RUDNIKA URANA, D.O.O., 

ZA LETO 2002 

- EPA 586 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 310-00/2001-8 
Ljubljana, 20.06.2002 

Na podlagi drugega odstavka 10. člena Zakona o trajnem 
prenehanju izkoriščanja uranove rude in preprečevanja 
posledic rudarjenja v Rudniku urana Žirovski vrh (Uradni list 
RS, št. 36/92 in 28/00) Vlada Republike Slovenije pošilja: 

- poslovni načrt družbe Rudnik Žirovski vrh, javnega podjetja 
za zapiranje, rudnika urana, d.o.o., za leto 2002, 

ki ga je sprejela na 79. redni seji dne 20.6.2002. 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Rudnik Žirovski vrh 
javno podjetje za zapiranje 
rudnika urana d.o.o. 
Todrai 1, 4224 Gorenja vas 

POSLOVNI NAČRT DRUŽBE 

RUDNIK ŽIROVSKI VRH, 

javnega podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o. 

za leto 2002 

Todraž, april 2002 

\ 

RŽV, d.o.o. 
V. d. direktoija: 

Matej Po2un 
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KAZALO 

1.0.0 UVOD 
2.0.0 OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROGRAMA 

2.1.0. OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 
2.1.1. 601 Izvedba rudarskih projektov za podzemne objekte - ZI 
2.1.2. 602 Vzdrževanje in sanacija jamskih objektov za izvedbo zapiralnih del - RŽV 
2.1.3. 620 Zaprtje odkopnih polj, pristopnih ramp in smernikov - ZI 
2.1.4. 621 Vrtanjeodvodnjevalnihvrtin -Z 
2.1.5. 623 Sanacija potopljenih odkopov - ZI 
2.1.6. 628 Trajno odlaganje že odkopane rude - RŽV 
2.1.7. 630 Pripravljalna dela - ZI... 
2.1.8. 631 Zapiranje jaška ZJ-8 - ZI... 
2.1.9. 632 Zapiranje podkopa P-12 in jaška ZJ-5 - ZI 
2.1.10. 647 Presipališče deponije rude in dovozna cesta (delno) -ZI... 
2.1.11. 670 Odstranitev jeder raziskovalnih vrtin - ZI 
2.1.12. 671 Sanacija površin območij starih raziskovalnih podkopov -ZI 
2.1.13. 851 Končna ureditev začasnega odlagališčaP-9 -ZI... 
2.2.0. OBRAT ZA PROIZVODNJO URANOVEGA KONCENTRATA 
2.2.1. 872 Stranski odkop pri predelovalnih obratih - ZI 
2.2.2. 742 Plato predelovalnega obrata - ZL... 
2.3.0. JALOVIŠČA 
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1.0.0. UVOD 

Poslovni načrt družbe Rudnik Žirovski vrh, d.o.o. za leto 2002 (v 
nadaljevanju PN 2002) načrtuje izvajanje Noveliranega programa 
izvedbe trajne opustitve izkoriščanja uranove rude in 
preprečevanje posledic rudarjenja v Rudniku Žirovski vrh, IBE, 
april 2001, št. proj. UZVI-B103/29 (v nadaljevanju Noveliran pro- 
gram) v letu 2002. Noveliran program je sprejela Vlada RS v 
mesecu maju 2001. 

PN 2002 je izdelan na podlagi določb: 
10. člena Zakona o trajnem prenehanju izkoriščanja uranove 
rude in preprečevanja posledic rudarjenja v Rudniku urana 
Žirovski vrh (Ur l.RS, št. 36/92), v nadaljnjem besedilu ZTPIU 
ter 
2. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah ZTPIU (Ur l. 
RS, št 28/2000), v nadaljnjem besedilu ZTPIU-A. 

Omenjena krovna zakonodaja zahteva izdelavo »operativnega 
plana aktivnosti za izvedbo programa v tekočem letu«, kar je 
vsebovano v poglavju 2.0. PN 2002. 

Uredba o preoblikovanju Rudnika Žirovski vrh, javnega podjetja 
za zapiranje rudnika urana, p o., v Rudnik Žirovski vrh, javnega 
podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., Ur l. RS, št. 79/2001 (v 
nadaljevanju Uredba) ter Statut Rudnika Žirovski vrh, javnega 
podjetja za zapiranje rudnika urana, d.o.o., ki ga je sprejela Vlada 
RS na 58. redni seji z dne 17.01.2002 pod št. 310-00/2001-6 (v 
nadaljevanju Statut) poleg priprave »Operativnega plana aktivnosti 
za izvedbo programa v tekočem letu« zahteva tudi izdelavo 
finančnega načrta, kar je predloženo v poglavju 4.0. PN 2002 (viri 
financiranja, predkalkulirane bilance). 

Osnovni cilji PN 2002 so naslednji: 

zmanjšati neusklajenost med načrtovanim in realiziranim 
obsegom Noveliranega programa in omogočiti planirano 
izvajanje Noveliranega programa v prihodnjem obdobju, 
zaključiti potrebna preverjanja in optimiranja projektnih zasnov 
opustitve izkoriščanja, 
zaključiti nedokončana dela pri izvedbi trajne opustitve 
proizvodnje koncentrata. 
izvesti kadrovsko-socialni program z zagotovitvijo socialne 
varnosti za delavce, katerih delo ne bo več potrebno, 
z dokončanjem upravnega postopka pridobivanja 
dopolnilnega lokacijskega dovoljenja izvesti pilotne preizkuse 
prekrivk jalovišč Boršt in Jazbec 
z izbiro zunanjih izvajalcev preko mednarodnega javnega 
razpisa v drugi polovici leta pričeti z izvajanjem zapiralnih del 
v rudniku. 

PN 2002 je usklajen s finančnimi sredstvi, kijih izvedba državnega 
proračuna za leto 2002 namenja financiranju izvajanja 
Noveliranega programa in z možnim obsegom oddajanja del preko 
javnih naročil po postopkih, ki jih pogojuje Evropska investicijska 
banka pri kreditiranju financiranja ter temelji na oceni, da bo upravni 
postopek pridobivanja dopolnilnega lokacijskega dovoljenja 
zaključen v prvem polletju 2002. 

PN 2002 je v delu zahtevanega operativnega plana aktivnosti 
izdelan v skladu z metodologijo izdelave Noveliranega programa; 
skladnost omogoča enostavno primerjavo ter kasnejšo kontrolo 
stroškov izvajanja PN 2002 glede na planirane vrednosti 
Noveliranega programa. 

Poleg neskladnosti stroškovnega obsega ter dinamike predvidenih 
aktivnosti v letu 2002 glede na Noveliran program (zaradi enoletne 
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kasnitve začetka izvajanja del ter razpoložljivih proračunskih virov, 
ki so manjši kot predvideni v Noveliranem programu) je potrebno 
omeniti naslednje: 

letni program upošteva kritično analizo in spremembe 
projektnih rešitev, ki izhajajo iz priporočil revizije Noveliranega 
programa s strani Wismuta, 
prezaposlovanje: Noveliran program izhaja iz potrebnega 
staleža za zagotavljanje pogojev v višini 36 delavcev. Ker se 
bo program kadrovskega prestrukturiranja izvajal v letu 2002 
so dodatni stroški izvajanja tega segmenta predvideni v 
poglavju 2.5; izvedba prestrukturiranja temelji na uvedbi Akta 
o organizaciji podjetja in sistematizaciji delovnih mest s 
01.04.2002 kot posledica registracije družbe na registrskem 
sodišču v Kranju z dne 22.03.2002, 
viri financiranja: poleg proračunskih virov so v poglavju 4.1.2. 
prikazani tudi lastni viri financiranja; sredstva iz naslova lastnih 
virov financiranja so namenjena aktivni politiki prezaposlovanja 
presežnih delavcev, 
v PN 2002 so jasno razmejeni fiksni stroški zagotavljanja 
pogojev (t.i. »jedro«), stroški izvajanja del zapiranja jame v 
lastni režiji ter stroški zunanjih izvajalcev na izvajanju del 
zapiranja rudnika po javnih razpisih; odstopanja planiranih 
stroškov posameznih aktivnosti glede na predvidene 
Noveliranega programa so konkretno obrazložena, 

• 

2.0.0. OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI 

ZA IZVEDBO PROGRAMA 

Operativni plan načrtuje izvajanje osnovnih izvedbenih projektov: 

trajno prenehanje pridobivanja uranove rude, 
trajno prenehanje proizvodnje koncentrata in 
trajno prenehanje obratovanja jalovišč. 

V skladu z metodologijo izdelave Noveliranega programa so 
planirani tudi stroški zagotavljanja pogojev ter ločeno stroški 
odškodnin, prezaposlovanja ter nabave opreme. 

V operativnem planu so aktivnosti, ki jih bodo izvajali tuji izvajalci 
posebej označene; dela, ki se izvajajo v lastni režiji (zagotavljanje 
pogojev ter zapiralna dela v jami) so detalnejše planirana po 
grupiranih naravnih vrstah stroškov. 

Obseg načrtovanih del je usklajen s proračunskimi možnostmi in 
je manjši od obsega, ki ga načrtuje Noveliran program. Qdstopanja 
so detaljno po posameznih aktivnostih obrazložena v poglavju 
3.0.0. 

V sklopu izvajanja trajnega prenehanja pridobivanja rude se 
načrtuje nadaljevanje izvajanja pripravljalnih del, ki bodo omogočila 
intenzivno izvajanje projekta ter v drugem polletju izvajanje del pri 
zapiranju objektov z zunanjimi izvajalci, izbranimi na mednarodnem 
javnem razpisu. 

V sklopu prenehanja proizvodnje uranovega koncentrata se 
načrtuje končna ureditev stranskega odvzema ter izvedba še ne 
zaključenih manjših del. 

V sklopu izvedbe prenehanja obratovanja jalovišč Operativni plan 
načrtuje izvajanje del potrebnih za optimiranje projektiranih rešitev 
prekrivanja in končne ureditve prostora. Načrtovana dela niso 
neposredno planirana v Noveliranem programu; projekt poskusnih 
polj prekrivke za jalovišči Boršt in Jazbec je smiselno izvesti na 
osnovi ugotovitev revizorja Noveliranega programa (VVISMUT) 
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Ostala dela načrtujejo izvajanje nadzora nad vplivom rudnika na 
okolje, izvajanje varnosti pri delu in ostala dela pri zagotavljanju 
pogojev za izvajanje Noveliranega programa in za poslovanje 
podjetja. 

Obseg načrtovane izvedbe ostalih del je enak obsegu ostalih del 
po Noveliranem programu, razen izjemnih stroškov leta 2002 

(plačilo benifikacij ZPIZ-u iz naslova neplačil preteklih let) ter 
načrtovanih stroškov dela presežnih delavcev kot posledica 
neizvedbe prestrukturiranja v letu 2001. OP 2002 pa predvideva 
tudi stroške za reševanje presežnih delavcev, ki jih Noveliran 
program ne načrtuje. 

( v 000 SIT) 
RE KAPITULACIJ A STROŠKOV I. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
m. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
Skupaj 
2002 

TEHNIČNE AKTIVNOSTI 46.860 104300 155300 209.872 516332 
OBRAT ZA PRIDOB.RUDE 40.110 68.300 109.450 207.872 425.732 
OBRAT ZA PROIZV. URAN. KON. 950 27.000 4.150 32.100 
JALOVIŠČA 5.800 9.000 41.700 2.000 58.500 
SKUPAJ 100.910 120.690 149.250 77.950 448.800 
STROŠKI ZAG.POGOJEV 95.560 111.940 83.850 75.150 366.500 
PREZAPOSLOVANJE 4.700 0 58.500 1.700 64.900 
ODŠKODNINE 0 0 300 0 300 
NABAVA OPREME 650 8.750 6.600 1.100 17.100 
SKUPAJ 147.770 224.990 304J50 287.822 965.132 

2.1.0 OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 

Izvajanje trajnega prenehanja pridobivanja uranove rude načrtuje 
nadaljevanje del iz leta 2001 na pripravi podzemnih objektov za 
izvajanje del pri zapiranju, trajno zapiranje povezav podzemnih 
objektov s površino in dela za zmanjšanje koncentracije urana v 
jamski vodi. Na površini se načrtujejo sanacijska dela prizadetih 
območij, delno odvoz jamske izkopanine iz odlagališč in rušenje 
manjših objektov na odlagališčih. 

Planirana dela obsegajo: 
pridobivanje dovoljenj za izvedbo načrtovanih del, 
izvajanje pripravljalnih in sanacijskih del za zapiranje 
podzemnih objektov, 

zapiranje podzemnih objektov, 
rušenje manjših objektov na odlagališčih in odvoz izkopanine 
na jalovišču Jazbec, 

- sanacija površine v pridobivalnem in raziskovalnem prostoru. 

Poleg navedenega se v okviru stroškov zapiranja jame upoštevajo 
tudi stroški nadzora: 

investicijski nadzor zunanjih izvajalcev nad izvajanjem del 
(skladnost izvajanja del z razpisno dokumentacijo, kontrola 
in potrjevanje obračunskih situacij), 
EU konzultant (skladnost izvajanja del v skladu z noveliranim 
programom v skladu z določili posojilne pogodbe EIB). 

Stroški nadzora se proporcionalno razmejijo na posamezne 
aktivnosti zapiranja rudnika. 
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Stroški prenehanja pridobivanja uranove rude s trajnim zavarovanjem okolja pred 
posledicami pridobivanja: (NP 7-13) 

(v 000 SIT) 
ŠIFRA NAZIV 1. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2002 

L DOKUMENTACIJA 4.500 4.500 3.000 3.000 15.000 
601 Izvedb.rud.proj.za podzemne objekte 4.J00 4.500 3.000 3.000 15.000 

».PRIPRAVLJALNA DELA V JAMI 33.060 39.900 36.550 34.280 143.790 
602 Vzdrlin sanac.jam.obj.za izvedbo zap.del 33.060 39.900 36.550 34.280 143.790 

III. TRAJNO ZAPIR. PODZEM.OBJ. 2.550 23.900 39.200 88.192 153.842 
630 Pripravljalna dela 20.850 26.200 9.192 56.242 
621 Vrtanje odvod.vrtin 3.000 13.200 16.200 
623 Sanacija potopljenih odkopov 31.700 31.700 
620 Zaprtje odkopnih polj, pristopnih ramp in smer. 10.000 30.000 40.000 
628 Trajno odlaganje že odkopane rude 2.550 3.050 0 4.100 9.700 

IV. TRAJNO ZAPIRANJE JAM.OBJ. 
POVEZANIH S POVR. 

0 0 9.700 44.500 54.200 

631 Zapiranje jaška ZJ-8 5.500 30.400 35.900 
632 Zapiranje podkopa P-12 in jaška ZJ-5 4.200 14.100 18.300 

V. TRAJNO ZAPIRANJE ZJAM.O. 0 0 8.000 11.800 19.800 
647 Presipališče deponije rude in dovoz.cesta 8.000 11.800 19.800 

VI. sanac.povrSin v območju 
PRIDOBIVALNEGA PROSTORA 0 0 13.000 26.100 39.100 

670 Odstranitev jeder raziskovalnih vrtin 5.000 4.800 9.800 
671 Sanacija površin obm.starih razisk.podkop. 9.300 9.300 
851 Končna ureditev začasnega odlagališča P-9 8.000 12.000 20.000 

SKUPAJ 40.110 68.300 109.450 207.872 425.732 

2.1.1. 601 Izvedba rudarskih projektov za podzemne 
objekte - Zl 

Planirajo se odmiki od rudarskih projektov za izvajanje del kol 
posledica rezultatov študij za vrtanje odvodnjevalnih vrtin in 
sanacija potopljenih odkopov Nadalje se planira zaključek prej 
omenjenih študij naročenih v letu 2001, katere so bile naročene 
na osnovi priporočil tujih ekspertov in VVismuta. Preprojektiranje 
rudarskega projekta za trajno zaprtje podkopa P-10 in projekta 
za zapiranje odkopnih polj, ramp in smernikov izhajajo iz priporočil 
VVismuta in strokovnega mnenja domačih ekspertov. Planira se 
tudi izdelava dodatne tehnične dokumentacije za izvedbo 
sanacijskih del in pridobivanje dovoljenj za izvajanje del po projektih 

2.1.2. 602 Vzdrževanje in sanacija jamskih objektov 
za izvedbo zapiralnih del - RZV 

Planirana dela obsegajo: 
sanacija stabilnostno ogroženih odsekov glavnih 
prezračevalnih in transportnih poti, 
sanacija in vzdrževanje elektroenergetskega omrežja in 
cevovodov za tehnološko vodo. 

Dela se bodo izvajala v lastni režiji z 16 delavci RŽV. 
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(v ooo srp 
MATERIAL ENOTA 

MERE 
PLAN. 
PORABA 

I. 
ČETRT. 

n. 
ČETRT. 

ni. 
ČETRT. 

IV. 
ČETRT. SKUPAJ 

Pesek (0 - 4) m3 840 1.050 1.050 1.050 1.050 4.200 
Pesek (0-30) m3 400 280 700 70 70 1.120 
Cement t 480 2.300 3.450 1.780 1.780 9.310 
Aditiv kg 5.300 1.600 1.700 1.750 1.750 6.800 
Nafta 1 24.000 900 900 900 900 3.600 
Sidra 1=2 m kos 200 320 320 
Les (rezan in okrogel) m3 12 260 0 0 130 390 
Ostali in nepredvideni material PEHD 
cevi, ventili itd. 

/ / 250 300 300 500 1.350 

El. energija kWh 2.000.000 9.000 12.000 12.000 12.000 45.000 
Skupaj material 15.960 20.100 17.850 18.180 72.090 
StroSki dela (16+16+18+16) 16.500 16.500 18.000 15.500 66.500 
Regres (16) 2.700 2.700 
Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 600 600 700 600 2.500 
Skupaj str .dela 17.100 19.800 18.700 16.100 71.700 
SKUPAJ material in str .dela 33.060 39.900 36.550 34.280 143.790 

2.1.3. 620 Zaprtje odkopnih polj, pristopnih ramp in 
smernikov - Zl 

Planira se izdelava zračilnih in vodnih pregrad na nazivnem obzorju 
480 in 530 v revirjih 2 in 5. Pred zaprtjem ramp in ostalih pomožnih 
objektov, ki povezujejo nazivno obzorje, bo položen drenažno 
kanalizacijski sistem v objektih z pretekajočo jamsko vodo. V 
glavnih infrastrukturnih objektih H-3 in H-5/2 pa bodo položeni 
kanali projektiranih profilov. Projektna dokumentacija za izdajanje 
del je v fazi preprojektiranja. 

2.1.4.621 Vrtanje odvodnjevalnih vrtin - Zl 

Pred pričetkom vrtanja odvodnjevalnih vrtin bo izdelan monitor- 
ing jamskih vod (pretoki, koncentracija urana v jamski vodi) v 
območju vrtanja iz infrastrukturne proge H-6/2. Po končanih 
opazovanjih in analizah se prične z vrtanjem odvodnjevalnih vrtin 
dolžin do 170 m in pod naklonom 3°. Monitoring jamskih vod se bo 
nadaljeval tudi v času vrtanja in še šest mesecev po vrtanju. 

2.1.5.623 Sanacija potopljenih odkopov - Zl 

Med obzorjem 430 in 480 v Revirju 5 se nahaja 11 potopljenih 
odkopov, ki so delno ali v celoti zaliti z vodo. Ti predstavljajo stalen 
vir onesnaževanja, zato se bo iz njih postopoma najprej izčrpala 
voda, nato pa zasulo z inertnim materialom in zaprlo vhode s 
pregradami. Zasipni material bo izbran na podlagi naročene študije 
in naj bi dolgoročno deloval kot geokemična bariera. 

2.1.6 628Trajno odlaganje že odkopane rude - RŽV 

Planirana dela obsegajo trajno zapiranje objektov z odloženo rudo 
in transport ter odlaganje rude iz presipališča rude na drobilnici 
(cca 4000 ton) in rude, ki bo registrirana z odvozom izkopanine iz 
odlagališča P-9. 
Za izvedbo planiranih del v lastni režiji sta potrebna povprečno 
dva delavca RŽV 

(v 000 SIT) 
MATERIAL ENOTA 

MERE 
PLAN. 
PORABA 

I. 
ČETRT. 

D. 
ČETRT. 

m. 
ČETRT. 

IV. 
ČETRT. 

SKUPAJ 

Nafta 1 8.000 150 450 0 600 1.200 
El. energija in ostali materiali 50 100 0 250 400 
Storitev 200 0 0 0 200 
Skupaj material 400 550 0 850 1.800 
StroSki dela 2.050 2.050 2.050 6.150 

Regres 350 350 
Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 100 100 100 300 
Odpravnina ob upokojitvi (2) 1.100 1.100 
Skupaj str. dela 2.150 2.500 0 3.250 7.900 
SKUPAJ material in str. dela 2.550 3.050 0 4.100 9.700 
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2.1.7. 630 Pripravljalna dela - Zl 2.1.11. 670 Odstranitev jeder raziskovalnih vrtin - Zl 

Za izvedbo zapiranja jaškov in zasipavanja odprtih jamskih 
prostorov v Blokih 1 in 2 se planira sanacija ceste Kozina-Budl. 
Količina zasipnih materialov je ocenjena na cca 50.000 m3 in bo 
transportirana s kamioni cca 10 m3. Pred pričetkom del bo 
potrebno zgornji ustroj ceste ojačati in urediti odvodnjevanje, da 
bo prenesla transportne količine 

Pripravljalna dela v jami obsegajo ureditev dostopa do delovišča 
od glavnega infrastrukturnega objekta. Za vsak pristop do 
delovišča bosta izvajalec in nadzor opredelila potrebna dela 
(čiščenje pristopa, sidranje, brizgani beton, itd.) 

2.1.8. 631 Zapiranje jaška ZJ-8 - Zl 

Zračilni jašek ZJ-8 je sestavljen iz treh posamičnih jaškov, ki 
povezujejo obzorje 430, 480,530 in površino. Zasipavanje jaškov 
se bo izvajalo od spodaj navzgor s polnilnim betonom, urejeno bo 
ustje jaška in rekultivacija prizadetega območja, ki vključuje tudi 
novo dostopno cesto do objekta. 

2.1.9. 632 Zapiranje podkopa P-12 in jaška ZJ-5 - Zl 

Jašek ZJ-5 je dvodelen in povezuje obzorja 430 in 530 in 530 s 
podkopom P-12, ki povezuje površino. Zapiralna dela so podobna 
kot pri jašku ZJ-8 in vključuje tudi rekultivacijo območja z izgradnjo 
dostopne ceste 

2.1.10. 647 Presipališče deponije rude in dovozna 
cesta (delno)-Zl 

Po odvozu rude iz presipališča rude se planira izvesti sanacija in 
rekultivacija brežin porušene drobilnice in ostalih brežin pod in 
nad platojem presipališča v omejenem - delnem obsegu. Končna 
ureditev presipališča rude in dovozne ceste bo urejena v sklopu 
ureditve jalovišča Jazbec. 

Projekt obravnava dela, ki so od zapiranja jamskih objektov 
neodvisna, so pa vezana na gradbeno sezono Planira se 
odstranitev jeder s platojev raziskovalnih vrtin, radiološke meritve 
in rekultivacija platojev vrtanja. 

2.1.12. 671 Sanacija površin območij starih 
raziskovalnih podkopov - Zl 

Dela na zapiranju raziskovalnih podkopov obsegajo zaprtje vhodov 
v podkope, odvoz kontaminiranih nasutij, radiološke meritve in 
rekultivacija prizadetih območij. Dela so neodvisna od zapiranja 
jamskih objektov. 

2.1.13. 681 Končna ureditev začasnega odlagališča 
P-9 - Zl 

Odvoz jamske jalovine iz začasnega odlagališča P-9 je povezan 
z dinamiko zapiranja in zasipavanja jaškov in podkopov kot tudi 
pripravo frakcij za zasipavanje. Vsi transporti materialov se 
evidentirajo na radiometričnih vratih RV-3 s tehtnico, da se kontrolira 
gibanje mas, ki bodo trajno odložena v jami in na jalovišču Jazbec. 

2.2.0. OBRAT ZA PROIZVODNJO URANOVEGA 
KONCENTRATA 

Pri izvajanju trajnega prenehanja proizvodnje uranovega 
koncentrata se načrtujejo sanacijska dela pri končni ureditvi 
preostalih površin. 

Planirana dela obsegajo: 
ureditev brežin stranskega odkopa, 
sanacija kontaminiranih površin med regionalno cesto in 
Brebovščico 

V tabeli v nadaljevanju je pod postavko 702 naveden tudi strošek 
upravnega postopka tehničnega pregleda rušenja predelovalnega 
obrata, ki se kot strošek pojavi v letu 2002, čeprav so bila dela 
opravljena v letu 2001. 

Stroški prenehanja proizvodnje uranovega koncentrata s trajnim zavarovanjem okolice 
pred posledicami proizvodnje uranovega koncentrata (NP 7-28) 

(v 000 SIT) 
ŠIFRA NAZIV I. 

ČETRT. 
n. 

ČETRT. 
m. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2002 

II.SANACIJA OBJEKTOV 950 27.000 4.150 0 32.100 
702 Zaključna dela 100 0 0 0 100 
750 Stranski odkop pri predelovalnih obratih 27.000 0 0 27.000 

742 Plato predelov.obrata in event.dodatna 850 4.150 5.000 

rušenja 

SKUPAJ 950 27.000 4.150 0 32.100 

poročevalec, št. 77 58 29. julij 2002 



2.2.1. 750 Stranski odkop pri predelovalnih 
obratih -Zl 

Planira se izvedba sanacije plazovite brežine na južnem delu 
platoja predelovalnega obrata za zagotovitev primerne varnosti. 
Dela obsegajo ureditev naklona strme brežine v dolžini ca 100 m, 
izvedbo armiranobetonske podpore in odvoz odvečnega materiala. 

2.2.2. 742 Plato predelovalnega obrata - Zl 

Aktivnost obsega odstranitev kontaminiranega nasutja iz jamske 
jalovine med desnim bregom potoka Brebovščica in cesto Gorenja 
vas - Lučine v dolžini ca 150 m (ob ograji predelovalnega obrata). 
Odstranjen material bo odpeljan in trajno odložen na jalovišču 
Jazbec ter nadomeščen z inertnim materialom. Istočasno bo urejen 
breg potoka Izvedba sledi iz zahtev soglasja ZIRS v delnem 

2.3.1. 801 Raziskave in verifikacija parametrov - Zl 

V smislu preverjanja učinkovitega sistema prekrivke jalovišč Boršt 
in Jazbec je potrebno dokončati izračun vodne bilance za sedanje 
stanje in za stanje po zaključeni izvedbi Izračun vodne bilance in 
pridobljeni ostali parametri bodo omogočili optimiziranje končne 
prekrivke jalovišča Boršt in Jazbec. Ob izračunu vodne bilance 
je potrebno izvesti pilotne preizkuse izvedbe prekrivke in zato je 
potrebno izdelati projektno dokumentacijo (PZI, PZR), po kateri 
bomo preverili vprašanje izvedljivosti in uspešnosti projektirane 
prekrivke. Za ugotavljanje stabilnosti plazišča jalovišča Boršt je s 
programom opazovanj planirana enkratna letna geodetska 
navezava lokalne mreže Boršt in izmera horizontalnih in vertikalnih 
premikov jalovišča. 

Skladno s sklepom MOP št. 350-03-77/95-GL, z dne 22 01.2002 
o določitvi izvedenca v postopku izdaje dopolnilnega lokacijskega 
dovoljenja za jalovišče Boršt in Jazbec, stroške izvedenskega 
dela za pripravo izvida in strokovnega mnenja plača Rudnik 
Žirovski vrh 

lokacijskem dovoljenju za trajno ureditev področja predelovalnega 
obrata. 

2.3.0. JALOVIŠČA 

V sklopu izvajanja trajnega prenehanja obratovanja jalovišč Boršt 
in Jazbec se načrtuje dokončanje potrebne projektne 
dokumentacije in študij, ki bodo določile potrebne optimalne 
parametre pri izdelavi dokumentacije. 

Planirana dela obsegajo: 
izdelava vodne bilance jalovišč, 
tehnološki pilotni preizkus prekrivke, 
študija izvedbe prenehanja obratovanja jalovišč in dopolnitev 
projektne dokumentacije. 

2.3.2. 804 Izdelava RP in pridobivanje dovoljenj za 
izvedbo-Zl 

Po pridobitvi dopolnilnega lokacijskega dovoljenja je potrebno 
modificirati že izdelane RP končne ureditve jalovišč Boršt in 
Jazbec, v kolikor bodo pogoji razveljavljenega dopolnilnega 
lokacijskega dovoljenja spremenjeni. Po zahtevah hidrotehnične 
študije jalovišča Boršt in priporočilih revizorja tehničnih rešitev po 
širši ureditvi območja zalednih vod jalovišča Boršt je potrebno 
izdelati projektno dokumentacijo PZI, PZR za izvedbo potrebnih 
del. 

Po pridobitvi dopolnilnega lokacijskega dovoljenja za končno 
ureditev jalovišč Boršt in Jazbec je potrebno izdelati še lokacijsko 
dokumentacijo za pripravljalna dela na odvzemu prekrivke. 

2.3.3. 814 Jalovišče Boršt - Zl 

Zaradi optimiziranja in zahtevnosti izvedbe prekrivk na jaloviščih 
Boršt in Jazbec je predvideno izvesti poskusne pilotne teste 

Stroški prenehanja obratovanja jalovišč s trajnim zavarovanjem okolja (NP 7-40) 

(v 000 SIT) 

ŠIFRA NAZIV I. 
ČETRT. 

H. 
ČETRT. 

III. 
ČETRT. 

IV. 
ČETRT. 

SKUPAJ 
2002 

• I. DOKUMENTACIJA 5.500 4.000 1.000 2.000 12.500 
801 Raziskave in verif. norm. (vodna bi!anca,geod.nadzor) 2.500 2.000 4.500 
804 Izdelava PGD in pridob. GD za jal. Jazbec in Boršt 3.000 2.000 1.000 2.000 8.000 

(IL JALOVIŠČE HMJ BORŠT 300 0 9.700 0 10.000 
814 Jalovišče Boršt 9.700 9.700 
819 Zadrževalni bazen 300 300 

V. JALOVIČŠE JAM.JAL. JAZBEC Z OBJEKTI 0 5.000 31.000 0 36.000 

832 Jalovišče jamske jalovine Jazbec 5.000 31.000 36.000 

SKUPAJ 5.800 9.000 41.700 2.000 58.500 
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izvedbe prekrivke na omenjenih jaloviščih. Pilotni testi se bodo 
izvajali na površini cca 1000 m2 na lokaciji samega jalovišča. 

Izvedba pilotnih poizkusov bo dala odgovore na vprašanja 
izvedljivosti in uspešnosti projektirane prekrivke, izbor ustrezne 
tehnologije ter ugotovitev možnosti zmanjšanja stroškov izvedbe 
prekrivke. 

Pilotni poskus bo narejen za vsako jalovišče posebej, da bi se v 
končni fazi lahko prilagodili speciticiranim pogojem vsakega 
jalovišča. 

Pilotne poskuse je tudi priporočil revizor ocene tehničnih in 
ekonomskih ukrepov, v zvezi z zapiranjem Rudnika urana Žirovski 
vrh (VVISMUT, 2001). 

2.3.4. 832 Jalovišče jamske jalovine Jazbec - Zl 

Velja enako kot za 2.3.3. - Jalovišče jamske jalovine Boršt - Zl 

Planirani stroški za jalovišče Jazbec obsegajo izvedbo testne 
prekrivke na površini cca 2200 m2 (26 mio SIT) in izgradnjo 

Stroški zagotavljanja pogojev 

obodnega kanala v dolžini cca 100 m (10 mio SIT), ki predstavlja 
že del končne ureditve jalovišča Jazbec. 

Tudi na podprojektu jalovišč se pojavlja stroškovni učinek že 
opravljenih del v letu 2001; pod postavko 819 - zadrževalni bazen 
so navedeni stroški izdelave mernega kanala pri izlivu Boršt v 
letu 2001. 

2.4.0. STROŠKI ZAGOTAVLJANJA POGOJEV 

Plan izvajanja ostalih del načrtuje dela in aktivnosti skupnega 
pomena pri zagotavljanju potrebnih pogojev za izvajanje osnovnih 
izvedbenih projektov in za poslovanje družbe, ki jih ni mogoče 
planirati v sklopu posameznih osnovnih projektov: 

nadzor nad vplivi rudnika na okolje, 
varstvo pri delu in varstvo pred ionizirajočimi sevanji, 

- obratovanje in vzdrževanje infrastrukture, 
zagotavljanje pogojev za izvajanje del ter dela in aktivnosti 
skupnih dejavnosti, 
plače zaposlenih in druge stroške iz dela. 

(vooosrr) 
NAZIV I. 

ČETRT. 
n. 

ČETRT. 
ni. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2002 

NADZOR NAD VPLIVI NA OKOLJE 11.660 6.370 5.820 4.300 28.150 
VARSTVO PRI DELU 4.700 3.450 2.600 3.600 14.350 
ZAGOTAVLJANJE POGOJEV 12.300 11.500 15.350 16.450 55.600 
FIKSNE OBVEZNOSTI 9.100 10.820 10.280 10.700 40.900 
PLAČE 41.000 46.200 40.000 40.100 167.300 
Plače za presežne delavce 16.800 23.600 3.800 44.200 
Benifikacija 10.000 6.000 16.000 
SKUPAJ 95.560 111.940 83.850 75.150 366.500 

2.4.1. Nadzor nad vplivi na okolje 

Planirana dela obsegajo: 
izdelavo ocene vpliva rudnika na okolje s potrebnimi meritvami 
in analizami, 
kontrolo tekočih in plinastih izpustov rudnika, 
kontrolo kemične in biološke obremenitve vodotokov, 
vzdrževanje merilnih postaj. 

Stroški izvajanja nadzora nad vplivi na okolje so višji od planiranih 
stroškov v Noveliranem programu predvsem zato, ker so stroški 
izvajanja programa nadzora radioaktivnosti v okolju RŽV višji od 
načrtovanih stroškov, ob tem pa je potrebno 20% stroškov 
programa plačati po izdelavi poročila, to je v II tromesečju leta 
2002. Poleg tega so v leto 2002 preneseni stroški analiz tekočih 
vzorcev, ki so bili odvzeti ob koncu leta 2001. 
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(v 000 SIT) 
I. 

ČETRT. 
n. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
Skupaj 

2002 

Električna energija za obrat. MP 50 50 50 50 200 
Skupaj material 50 50 50 50 200 
Ocena vpliva IO sevanja na okolje 8.900 4.600 4.600 3.100 21.200 
Nadzor tekočih izpustov (emis. monitoring) 790 300 300 300 1.690 
Meritve radija v kompozitih tekočih izpustov 1.100 550 550 2.200 
Meritve radioaktivnosti v tekočih izpustih 1.650 0 0 0 1.650 
Honorarji za vzdrževanje na merilnih postajah 220 270 280 300 1.070 
Vzdrževanje in umerjanje merilnih postaj 50 50 40 140 
Skupaj storitve 11.610 6.320 5.770 4.250 27.950 
Skupaj nadzor nad vplivi na okolje 11.660 6.370 5.820 4.300 28.150 

2.4.2. Varstvo pri delu 

Plan varstva pri delu načrtuje predpisane in potrebne aktivnosti 
za zagotavljanje varnega dela, vključno z varstvom pred 
ionizirajočimi sevanji. 

V tem sklopu se načrtuje izvajanje ukrepov za zagotavljanje 
varstva pri delu in varnih delovnih razmer, organizacija prve 
pomoči, požarno varstvo ter spremljanje zdravstvenega stanja 
delavcev. 

Reševalno četo rudnika določa v osnovi Zakon o rudarstvu (Zrud) 
oziroma podzakonski akt Pravilnik o tehničnih ukrepih in o varnosti 
pri podzemeljskih rudarskih delih. V skladu z določili zakonodaje 
je reševalna četa za rudarske družbe, članstvo pa v skladu z 
419. členom pravilnika prostovoljno. Nagrajevanje aktivnosti 
reševalne čete (prikazani stroški reševalne čete) ureja enoten 
pravilnik centralne jamske reševalne službe enako za vse 
slovenske rudnike. 

(v 000 SIT) 

Skupni stroški 
L 

ČETRT. 
n. 

ČETRT. 
ni. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
Skupaj 

2002 

Osebna zaščitna sredstva 400 400 300 400 1.500 
Material za izvajanje meritev 50 300 350 
Material za prvo pomoč in reševalne vaje 350 50 400 
Skupaj 450 1050 300 450 2250 
Redni, izredni in specialni zdravstveni 
prebledi 

2.700 750 600 800 4.850 

Osebna dizometrija, vzdrževanje in kontrola 
inst 

100 200 350 350 1.000 

Vzdrževanje aparatov za požarno varstvo 100 100 
Reševalne vaje 1.350 1.350 1.350 1.600 5.650 
Vzdrževanje reševalnih aparatov 100 400 500 
Skupaj 4.250 2.400 2.300 3.150 12.100 
Skupaj varstvo pri delu 4.700 3.450 2.600 3.600 14.350 

2.4.3. Zagotavljanja pogojev 

V sklopu zagotavljanja pogojev se načrtujeta: 
vzdrževanje razpoložljivosti objektov, opreme, mehanizacije 
in infrastrukture, potrebnih pri izvajanju Noveliranega progrma 
in 
obratovanje tehnično tehnoloških sklopov skupnega pomena 

Plan vzdrževanja infrastrukture 

Načrtovana dela obsegajo redna vzdrževalna dela in obnove ter 
popravila: 

zunanjih objektov rudnika z instalacijami in opremo ter 
spremljajočih površin, 
redno vzdrževanje jalovišč, 
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čistilnih naprav sanitarne in jamske vode, 
kotlovnice in toplovodnega sistema, 
črpališča za pitno in požarno vodo z razvodi, 
transformatorskih postaj, agregatov, elektro instalacij in naprav 
ter naprav za zveze in organizacijo, 
elektronskih sklopov in požarnih javljalcev in 
rudarskih naprav in postrojev, ki se bodo potrebovali za 
izvajanje del. 

Obratovanje tehnoloških sklopov 

Načrtuje se obratovanje kotlovnice, transformatorskih postaj, 
laboratorija in čistilnih naprav za sanitarno (ČNSV) in jamsko 
vodo (ČNJV). 

Planirani obseg del ter stroški materiala in meritev v laboratoriju 
obsegajo: 

analize trdnih in tekočih vzorcev na uran 2000 analiz 
analize trdnih in tekočih eluatov 1000 analiz 
analize tekočih vzorcev na amonij, 1500 analiz 
prevodnost in pH 
kompleksne analize voda 250 analiz 

Planirani obseg del ter stroški materiala v čistilnih napravah 
obsegajo: 

celoletno 24 urno obratovanje ČNSV, 
12 mesečno dvo izmensko obratovanje ČNJV. 

V III. in IV. četrtletju so vključeni stroški storitev za tiste dejavnosti, 
ki se v I. in II. četrtletju izvajajo z delavci, zaposlenimi v R2V. III. in 
IV. četrtletju je predvidena prezaposlitev delavcev s prenosom 
aktivnosti. Za laboratorij so predvideni enaki stroški kot so bile 
plače delavcev. Za čiščenje in varovanje pa je upoštevano 50% 
stroškov za plače zaradi zmanjšanega obsega del. 

(v 000 SIT) 

Vzdrževanje infrastrukture 
I. 

ČETRT. 
n. 

ČETRT. 
m. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
Skupaj 

2002 

Rezervni deli 1.500 1.500 1.500 1.500 6.000 
Material 1100 1100 1100 1100 4.400 
Gorivo 400 400 400 400 1.600 
Skupaj material 3.000 3.000 3.000 3.000 12.000 
Vzdrževanje objektov 500 2.300 2.000 200 5.000 
Vzdrževanje kotlovnice 200 200 100 200 700 
Vzdrževanje delovnih oblek (pranje) 600 600 600 600 2.400 
Popravila naprav in registr. vozil 700 700 700 700 2.800 
Vzdrževanje in pluženje cest 200 200 600 1.000 
Skupaj storitve 2.200 4.000 3.400 2.300 11.900 
Skupaj vzdrževanje Infrastrukture 5.200 7.000 6.400 5.300 23.900 

Obratovanje tehnoloSkih sklopov 
Električna energija 1.000 1.500 2.000 2.000 6.500 
Toplotna energija 4.100 700 2.000 6.800 
Voda 400 400 300 400 1.500 
Laboratorijski material in kemikalije 400 800 700 700 2.600 
Standardi in koagulanti 400 300 300 400 1.400 
Skupaj material 6.300 3.700 3.300 5.500 18.800 
Kemijske analize tekočih izpustov 100 100 200 100 500 
Nadzor in kontrolne analize 200 200 300 300 1.000 
Nadzor y spektrometrije 400 300 100 200 1.000 
Priprava zagotavljanja kvalitete 100 100 100 200 500 
Vzdrževanje laboratorijske opreme 100 100 200 
Storitve namesto dela lastnih delavcev 
-Kemijske analize 2.400 2.400 4.800 

- Varovanje 1.600 1.600 3.200 
- Čiščenje 450 450 900 
- Vzpostavljanje telefonskih zvez 400 400 800 
Skupaj storitve 800 800 5.650 5.650 12.900 
Skupaj obratovanje tehnoloških 
sklopov 

7.100 4.500 8.950 11.150 31.700 

Skupaj zagotavljanje pogojev 12.300 11.500 15.350 16.450 55.600 
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2.4.4. Fiksne obveznosti 

Fiksne obveznosti obsegajo režijska dela in aktivnosti tehnično 
tehnološke priprave in nadzora ter skupnih služb, ki niso 
neposredno odvisna od obsega izvajanja Noveliranega programa 
in jih ni mogoče načrtovati v sklopu izvajanja posameznih 
projektov oziroma organizacijskih enot. 

Načrtujejo se režijska dela in aktivnosti, ki zagotavljajo pogoje za 
normalno, s predpisi usklajeno poslovanje. V ta dela je vključeno 
s predpisi usklajeno opravljanje finančno računovodskih, splošnih 
in kadrovskih funkcij podjetja. Vključeni so tudi skupni režijski 
stroški, ki niso neposredno vezani na posamezno organizacijsko 
enoto. Prav tako so vključeni stroški plač delavcev skupnih služb 
in tehničnega sektorja, ki opravljajo ostala dela, to je, vodijo in 
izvajajo dela pri poslovanju in zagotavljanju pogojev za izvajanje 
osnovnih projektov in poslovanje družbe, ki niso neposredno 
odvisni od obsega izvajanja noveliranega programa. 

V fiksne obveznosti so vključeno tudi z zakonom predpisane 
dajatve. 

Načrtovana dela obsegajo: 
vodenje podjetja in organizacijskih enot, 
tehnično pripravo in nadzor za skupno dejavnost, 
opravljanje splošno kadrovskih in splošnih del, 
opravljanje finančno računovodskih del, 
opravljanje komercialnih del in skladiščenje, 
varovanje objektov in premoženja, 
upravljanje stanovanjskih in počitniških kapacitet. 

Posebej je potrebno izpostaviti nov element, promocijsko 
dejavnost, ki obsega aktivnosti in ukrepe komuniciranja z zunanjim 
okoljem družbe zaradi specifičnosti dejavnosti družbe (ekologija, 
varstvo pred 10 sevanji, imisije, emisije radionuklidov...). Z 
ustreznim PR želimo vzpostaviti komunikacijo z zunanjim okoljem 
družbe, ki bi transparentno prikazala ustrezno raven varnosti 
glede ekoloških problemov družbe. Stroški promocije vsebujejo 
le stroške materiala ter storitev (brošure, tiskovine, ...), stroški 
dela PR so zajeti v investicijah. 

(v 000 SIT) 

Skupni stroški 
1. 

ČETRT. 
11. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
Skupaj 

2002 

- pisarniški material 700 450 450 450 2.050 
- PTT stroški 700 900 900 900 3.400 
- plačilni promet, bančni stroški, takse 100 150 150 150 550 
- literatura, časopisi (IAEA, Uran ar (2x) 200 300 300 300 1.100 
- dnevnice, kilometrine, nočnine 100 450 350 450 1.350 
- reprezentanca in promocija 100 670 680 1000 2.450 
Skupaj skupni stroiki 1.900 2.920 2.830 3.250 10.900 
Skupne storitve 

- pogodbe o delu - nadzorni svet 1.000 600 600 600 2.800 
- avtorski honorarji (prevodi, cenitve) 150 150 150 450 
- zavarovanje 900 850 850 850 3.450 
- prispevek za članstvo v GZ ISO 150 150 150 600 
- članarine 50 50 100 
- odvetniške storitve 7S0 750 750l 750 3.000 
- revizija računovod.izkazov in notr.kontrola 700 300 1.000 
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 3.500 3.800 3.850 3.850 15.000 
Skupaj stroški skupnih storitev 6J50 7.050 6.650 6 J 50 26.400 
Usposabljanje in izobraževanje 

- šolnine 250 550 100 100 1.000 
- jezikovni tečaji 300 100 300 700 
- usposabljanje iz varstva pri delu 200 200 400 
• usposabljanje za izvajanje del 300 200 500 500 1.500 
Skupaj usposab.in Izobraževanje 850 850 800 1.100 3.600 
SKUPAJ 9.100 10.820 10.280 10.700 40.900 
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Skupni stroški 

Načrtovani skupni stroški niso odvisni od obsega izvajanja del po 
Noveliranem programu. Planirani so na osnovi stroškov v letu 
2001. 

Stroški skupnih storitev 

Stroški obsegajo storitve, ki jih je potrebno zagotoviti ne glede na 
obseg aktivnosti podjetja. Največji del predstavlja nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča, ki je določeno z zakonom. 

Stroški niso odvisni od obsega izvajanja del po Noveliranem 
programu. Planirani so na osnovi stroškov za leto 2001. 

Stroški usposabljanja delavcev 

Načrtovano je predpisano usposabljanje delavcev iz varstva pri 
delu in usposabljanje delavcev za izvajanje del. Prav tako je 
planirano tudi tekoče strokovno izobraževanje za izvajanje 
delovnih obveznosti. 

2.4.5. Plače 

Stroški dela obsegajo stroške za plače delavcev in presežnih 
delavcev ter stroške dodatnega pokojninskega zavarovanja ter 
plačilo benificirane dobe. 

Zagotavljanje pogojev je opravljanje vseh tistih funkcij podjetja, ki 
omogočajo nemoteno in v skladu s predpisi urejeno poslovanje 

Za delo na zagotavljanju pogojev za izvajanje zapiralnih del in za 
zagotavljanje nemotenega poslovanja podjetja je do konca 
zapiranja, to je do 2005 predvideno 31 delavcev.. Poleg 31 delavcev 
jedra, ki zagotavljajo potrebne pogoje za izvajanje osnovnih 
projektov prenehanja izkoriščanja in za poslovanje družbe, 
obsega planirano število potrebnih delavcev še 18 delavcev, ki 
bodo opravljali načrtovana dela pri zagotavljanju pogojev in 
izvajanju nekaterih zapiralnih del. 

Stroški za plače delavcev ne obsegajo plač za 18 delavcev, ki 
bodo izvajali povečan obseg del pri pripravljanju jamskih prostorov 
za intenzivno izvajanje osnovnega projekta prenehanja 
pridobivanja. Stroški za plače so prikazani neposredno na 
posameznih projektih. 

Stroški za presežne delavce so predvideni za 6-9 mesecev. To je 
čas sprejemanja ukrepov za razreševanje problema presežnih 
delavcev in 6 mesečni zakonsko določeni rok za dokončno 
razrešitev. 

V stroških dela so prikazani vsi stroški za plače delavcev v letu 
2002.Glede na vsebino prikaza stroškov dela v Noveliranem 
programu so stroški razdeljeni v različne kategorije. 

Stroški dodatnega pokojninskega zavarovanja so vzpostavljeni 
na osnovi dogovora ekonomsko-socialnega odbora na področju 
energetike med lastniki (MOP), delodajalci ter delojemalci (SDE) 
z dne 11.09.2001 na podlagi dogovora posredovanega predloga 
sklepa ESOE o financiranju dodatnega pokojninskega 
zavarovanja in sklepa št. 5 NS RŽV. 

podjetja in zagotavljajo vse aktivnosti, na osnovi katerih bodo 
zunanji izvajalci lahko izvajali glavna zapiralna dela. 

Plače za zagotavljane pogojev 

(v 000 SIT) 
Plače za zagotavljanje pogojev I. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2.002 

Direktor 1 3.500 3.500 3.500 3.500 14.000 
Vodje organizacijskih enot 5 10.500 10.500 10.500 10.500 42.000 
Delavci za za zagotavljanje pogojev 25 25.600 25.600 24.600 24.700 100.500 
Regres 31 5.200 5.200 
Dodamo prost.pokojninsko zavarovanje 1.400 1.400 1.400 1.400 5.600 
Skupaj plaže za zagotavljanje pog. 31 41.000 46.200 40.000 40.100 167.300 
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Plače za presežne delavcev 

(v 000 SIT) 
Presežni delavci-storitve I. 

ČETRT. 
n. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
rv. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2.002 

Delo - laboratorij 2 2.400 2.400 4.800 

Delo - varovanje 5 3.200 3.300 6.500 
Delo - čiSčenje 2 900 900 1.800 
Delo - vzpostavljanje telefonskih zvez 1 500 600 1.100 
Regres 1.650 1.650 

Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 350 350 700 

Skupaj presežni delavci-storitve 10 7.350 9.200 0 0 16.550 
Presežni delavci 
Tehnični direktor 1 3.500 3.500 7.000 

Vodja 1 2.100 2.100 4.200 

Delavci 4 3.500 3.500 3.500 10.500 

Odpravnina ob upokojitvi, dokup 3.300 3.300 

Regres 1.650 1.650 

Dodatno prost.pokojninsko zavarovanje 350 350 300 1.000 

Skupaj presežni delavci 9.450 14.400 3.800 0 27.650 

Skupaj presež.delavci-storltve in presež-d. 16.800 23.600 3.800 0 44.200 

Delavci RŽV opravljajo analitska dela v laboratoriju, varovanje 
objektov in čiščenje prostorov. Zaradi zmanjšanja števila delavcev 
se bo v drugi polovici leta te storitve skupaj z delavci preneslo na 
zunanje izvajalce. Zato so namesto plač planirani stroški storitev 
v poglavju 2.4.3. z upoštevanjem enakih stroškov kot so plače za 
delo delavcev v prvem in drugem četrtletju. 

Za delavce, katerih socialni status bo rečen v letu 2002 so planirani 
stroški za plače do razrešitve problema. Delavci bodo do takrat 
na delu. Predvideva se dva meseca za uveljavitev z zakonom 
predpisanih ukrepov in največ šestmesečni rok za dokončno 
razrešitev problema presežnih delavcev. Poleg plače so planirani 
tudi stroški za odpravnine ob odhodu v pokoj. 

2.5.0. PREZAPOSLOVANJE 

Operativni plan predvideva tudi stroške prezaposlovanja 
tehnološko presežnih delavcev; Noveliran program sicer samo 
nakazuje, da se kadrovsko socialni program rešuje z uporabo 
modelov in dokumentov, ki jih je potrebno opredeliti v ločenem 
programu Iz tega razloga je bil izdelan Kadrovsko socialni pro- 
gram z reševanjem presežnih delavcev, BSC Kranja, januar 2002 
(v nadaljevanju Kadrovsko socialni program). 

Za delavca, ki bosta delala do upokojitve na projektu zapiranja so 
vsi stroški prikazani na projektu. 

Drugi stroški iz dela - benifikacije 

RŽV mora poravnati prispevke za benificirano dobo iz let 1984- 
1990.Večina teh prispevkov je bila plačana v preteklih letih Plačilo 
je planirano v ll:in III: četrtletju tega leta. Dokončno dinamiko plačil 
bo določil upravni odbor SPIZ, kateremu bo dodatno posredovana 
prošnja za izvršitev plačila v letu 2002 in 2003. Vzrok temu je bilo 
pomanjkanje sredstev za ta namen v letu 2001. 

Kadrovsko socialni program opredeljuje potrebno število 
zaposlenih za zagotavljanje pogojev in izvajanje aktivnosti 
zapiranja jame v lastni režiji, potencialne presežne delavce ter 
modele njihovega razreševanja: 

delavci jedra v obsegu 31 zaposlenih bodo izvajali tista dela, 
ki bodo zagotavljala zahtevane delovne razmere za varno 
opravljanje del pri zapiranju rudnika, ter dela in aktivnosti, ki 
bodo zagotavljala normalno poslovanje podjetja RŽV v tem 
obdobju (zagotavljanje pogojev), 

(v 000 SIT) 
Benifikacije 1. 

ČETRT. 
n. 

ČETRT. 
III. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

2.002 

Benifikacije 10.000 6.000 16.000 
Skupaj benifikacije 0 10.000 6.000 0 16.000 
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delavci nad številom jedra (18) bodo izvajali konkretna 
zapiralna dela: 
a.) 602 Vzdrževanje in sanacija jamskih 

objektov za izvedbo zapiralnih del 16 delavcev 
b.) 628 Trajno odlaganje že odkopane rude 2 delavca 
preostali delavci v obsegu 20 delavcev se bodo razreševali z 
uporabo socialnih shem in modelov Kadrovsko socialnega 
programa (upokojitve, prevzem delavcev, prezaposlovanje 
z odpiranjem novih delovnih mest) in sicer 
a.) 4 upokojitve 
b.) 1 odpravnina 
c.) 2 prezaposlitve brez izplačila premije 
d.) 13 prezaposlitev po shemi 

Predvidena višina stroška za prezaposlitev po shemi (prevzem 
delavca) in otvoritev novega delovnega mesta (premija novemu 
delodajalcu) znaša 4.500.000,00 tolarjev. 

Sredstva za financiranje reševanja presežkov delavcev ter njihovo 
prezaposlitev bodo zagotovljena iz proračuna RS in lastnih virov 
družbe: 

proračun RS za zakonsko predvidene obveznosti pasivnih 
oblik (odpravnine ob upokojitvah) oziroma plačilo stroškov 
dela za trajno presežne delavce za obdobje dela v družbi v 
letu 2002, 
lastni viri za premije delodajalcem; vir sredstev predstavlja 
lastna realizacija, prihodki najemnin ter dezinvestiranje 
(odprodaja poslovno nepotrebnih sredstev: nepremičnin, 
premičnin), 
(dodatna) sredstva za izvajanje aktivne politike zaposlovanja 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v skladu z 
veljavnimi predpisi; namenjena so ukrepom aktivne politike 
prezaposlovanja v primeru uspešnega konkuriranja na 
razpisih MDDSZ in po višini niso predmet poslovnega načrta. 

(v 000 SIT) 
Prezaposlovanje 1. 

ČETRT. 
II. 

Četrt. 
ni. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
SKUPAJ 

Storitve 4.700 4.700 
Odpravnine 1.700 1.700 
Premije 58.500 58.500 
Skupaj prezaposlovanje 4.700 0 58.500 1.700 64.900 

2.6.0. ODŠKODNINE 

Odškodnine je potrebno plačati za uporabo zemljišč za potrebe 
vzorčevanja vodotokov oz. za merilne postaje. Odškodnine bodo 

upravičencem nakazane v enkratnem znesku, za obdobje 2001 
do 2005. 

(v 000 SIT) 
NAZIV I. 

ČETRT. 
II. 

ČETRT. 
ni. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
Skupaj 
2002 

Odškodnine 300 300 

2.7.0. NABAVA OPREME 

Za zagotavljanje pogoje v in za izvajanje del na zapiranju bo RŽV 
v letu 2002 nabavil opremo, ki jo bo potreboval in uporabljal do 

konca zapiranja. Največji del je oprema, ki bo zagotovila nemoteno 
delo delavcem na zapiranju. 
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(v 000 SIT) 
Oprema I. 

ČETRT. 
n. 

ČETRT. 
m. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
Skupaj 

2002 

Zamenjava ročnega orodja 300 200 500 
Zamenjava instrumentov 200 300 500 
Računalniška oprema 650 1250 700 600 3.200 
Zamenjava terenskih vozil - 2 kom 2.200 2.200 
Program za spremljanje porabe el. energ. 1.200 1.200 
Vmesnik mobi v centrali 600 600 
Zamenjava mobi telefonov 400 400 
Rudarske svetilke - 40 kom 2.600 2.600 
Vozila za jamo 3.900 3.900 
Oprema SVD 2.000 2.000 
Skupaj oprema 650 8.750 6.600 1.100 17.100 

3.0.0. DINAMIKA IZVAJANJA DEL 

Z dinamiko letnega izvajanja del želimo na kvartalnem nivoju 
prikazati izvajanje aktivnosti projekta zapiranja rudnika. Ker se 
fiksni stroški poslovanja pojavljajo skozi celotno leto je poleg celote 
grupiranih aktivnosti smiselno prikazati le dinamiko izvajanja 
osnovnih aktivnosti: 

obrat za pridobivanje rude, 
obrat za proizvodnjo koncentrata, 
jalovišča 

Kot je bilo že v poglavju 2.0.0 omenjeno je obseg načrtovanih 
aktivnosti manjši od predvidevanj Noveliranega programa. 
Primerjava PN 2002 z Noveliranim programom, iz katere so 
razvidna odstopanja je izdelana z upoštevanjem naslednjih 
izhodišč: 

kot referenčno osnovo primerjave smo izbrali oceno stroškov 
po Noveliranem programu za leto 2001 (v letu 2002 kot 
dejansko prvem letu izvajanja NP preoblikujemo družbo, 
izvedemo prestrukturiranje ter izvajamo konkretne zapiralne 
aktivnosti z zunanjimi izvajalci), 
zaradi vrednostne ustreznosti primerjave v osnovo primerjave 
(NP) izmed alternativ (stalne, tekoče cene; EUR) izberemo 
EUR, srednji tečaj banke Slovenije na dan 17.04.2001 (1 
EUR = 224,6356 tolarjev), 
DDV v obsegu 20% smo v skladu z metodologijo Novelacije 
programa upoštevali na segmentih konkretnih zapiralnih 
aktivnosti, 
stroške prezaposlovanja kot postavka, ki ni predvidena v 
programu niti ne bremeni proračunske postavke MOP je 
prikazana ločeno in je ne zajamemo v kumulativni seštevek 
primerjave. 

1 EUR-224,6356 (17.04.2002-sred.teč.)) 

VRSTA STROŠKA 
Program 
skupaj 
potr. 
2001-2005 

Program 
2001 
v EUR 

Program 
2001 
vsrr 
z DDV 

PN 2002 
v SIT 

Razlika 
(program- 
PN 2002) 

Indeks 
2002/2001 

OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUDE 0 3.660 986.600 425.732 •560.868 43 
OBRAT ZA PROIZVODNJO 
URANOVEGA KONCENTRATA 

0 0 0 32.100 32.100 

JALOVIŠČA 0 0 0 58.500 58.500 
SKUPAJ 0 3.660 986.600 516.332 -470.268 52 

STROŠKI ZAGOTAVLJANJA POGOJEV 0 1.670 450.170 366.500 -83.670 81 
ODŠKODNINE 0 0 0 300 300 
NABAVA OPREME 0 127 34.234 17.100 -17.134 50 
SKUPAJ 0 1.797 484.404 383.900 -100.504 79 

SKUPAJ 0 5.457 1.471.004 900.232 -570.772 61 

DDV 0 695 

PREZAPOSLOVANJE 0 0 0 64.900 64.900 
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Iz primerjave je razviden vrednosten izpad aktivnosti po 
posameznih segmentih (groba primerjava v nadaljevanju je 
podana glede na stalne cene 2000 v Noveliranem programu - 
tekoče cene PN 2002): 

Obrat za pridobivanje rude 

V absolutnem in procentualnem znesku predstavlja v celoti največji 
strukturni izpad. Glede na izpad potrebnih sredstev in upoštevanje 

Nekatere 
letu 2002: 

Nekatere postavke pa so tudi že bile realizirane v letu 2001 (690- 
nadomestne glavne ventilatorske postaje za izvedbo zapiralnih 
del: 33.055.000,00 SIT. 

Primerjava cen z revalorizirano vrednostjo PN bi bila še 
neugodnejša, saj dejansko primerjamo stalne cene 2000 v 
Noveliranem programu s tekočimi cenami PN 2002. 

Obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata 

Na tem segmentu so predvidena dela po PN 2002 vrednostno in 
dinamično usklajena s planiranimi NP za leto 2002. 

Jalovišča 

Pilotni preskusi se bodo izvedli zaradi optimiziranja izvedbe 
prekrivk na jaloviščih Boršt in Jazbec in niso bili predvideni v NP. 

dejstva, da določenih grupiranih aktivnosti zaradi pretežno fiksne 
narave stroškov ni mogoče poljubno zmanjševati (in nam ostanejo 
le razpoložljive aktivnosti, ki imajo značaj variabilnih stroškov - 
nabava opreme, zunanji izvajalci...) tudi sicer predviden obseg 
del izhaja iz realne ocene dejanskega možnega obsega del. V 
skladu z dinamiko javnega razpisa namreč zunanji izvajalci (ob 
predpostavki optimalnega potega dinamike razpisa) pričnejo dela 
šele v drugi polovici leta 2002. Zaradi navedenega so nekatere 
predvidene aktivnosti planirane v zmanjšanem obsegu, predvsem: 

Izvedba pilotnih poizkusov bo dala odgovore na vprašanja 
izvedljivosti in uspešnosti projektirane prekrivke, izbor ustrezne 
tehnologije ter ugotovitev možnosti zmanjšanja stroškov izvedbe 
prekrivke. Pilotne poskuse je tudi priporočil revizor ocene tehničnih 
in ekonomskih ukrepov, v zvezi z zapiranjem Rudnika urana 
Žirovski vrh (VVISMUT, 2001). Izvedba testnih prekrivk pa pomeni 
tudi verjetno končno sanacijo predvidenih 3200 m2 površin jalovišč 
in 100 m obodnega kanala, kar bi bilo potrebno izvesti v letih 
2004-2005. 

Stroški zagotavljanja pogojev 

So generalno po vseh skupinah nižje od planiranega nivoju NP: 

(v 000 SIT) NP PN 
Nadzor nad vplivi nad okoljem 26.000 28.150 
Varstvo pri delu 16.000 14.350 
Zagotavljanje pogojev 72.500 55.600 
Fiksne obveznosti 75.000 40.900 
Plače 153.500 167.300 

621 Vrtanje odvod.vrtin 134.021 16.200 
623 Sanacija potopljenih odkopov 74.683 31.700 
628 Trajno odlaganje že odkopane rude 42.634 9.700 
647 Presipališče deponije rude in dovoz.cesta 82.600 19.800 
851 Končna ureditev začasnega odlagališča P-9 42.531 20.000 

predvidene aktivnosti po NP pa ne bodo izvedene v 

851 Končna ureditev začasnega odlagališča P-l 34.021 
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Upoštevati je potrebno, da bi bila primerjava z revalorizirano 
osnovo še ugodnejša, saj dejansko primerjamo stalne cene 2000 
v Noveliranem programu s tekočimi cenami PN 2002. 
Ne glede na navedeno pa velja opozoriti na visok nivo plač 
zaposlenih; kljub manjšemu predvidenemu obsegu zaposlenih v 
jedru (31) od predvidenega števila jedra po NP (36) stroški dela 
ostajajo enaki in tako na enoto dela presegajo planirane po NP. 

K skupni višini stroškov zagotavljanje pogojev tako prispevajo 
predvsem »izjemni« dogodki 

stroški plač za presežne delavce, 
- stroški plačila benifikacij. 

Nabava opreme 

Nabava opreme je zaradi proračunskih omejitev planirana v 
zoženem obsegu 

Nabava opreme  _  26.000 17.100 

(v 000 SIT) NP PN 

29. julij 2002 69 poročevalec, št. 77 



3.0 OPERATIVNI PLAN AKTIVNOSTI ZA IZVEDBO PROGRAMA 

SM N«Jvtktivno«y 
TEHNIČNE AKTIVNOSTI 

OBRAT ZA PRIDOBIVANJE RUOE 

OBRAT ZA PROIZVODNJO 
KONCENTRATA  
JALOVlSČA 

SKUPNE AKTIVNOSTI 

STROŠKI ZAGOTAVLJANJA 
POGOJEV 
PREZAPOSLOVANJE 

ODŠKODNINE 

NABAVA OPREME 

lateSs. 
281 d 

261 d 

66 d 

261 d 

261 d 

261 d 

291 d 

1 d 

187 d 

OtM 
2002 

f 

Otf1 | CW2 ! Qtt3 I Qtr4 OfeT 

f 

 L. 

T 
   

Pioj»a RŽV - TRAJNA OPUSTITEV 
D«t« Tu« 5.2.02 IZKORIŠČANJA 

AMhmotl 
N«pr»dov»nj« 

Skupno trajanj« »ktrvrvoiti "V 

2aOIRO«k>vmNAklPovz»t«fc3-0 
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3.1 OBRAT ZA PRIDOBIVANJE URANOVE RUDE 

ID SM Naziv aktivno« ti Trajanj« 
2002 

Qtr4 C »1 Otr 2 Qfr3 Otr 4 Otr 1 
1 1. DOKUMENTACIJA 260 i f 

ZI 2 601 Izvedba rudarskih projektov za 
rthJrtkfo 

260 d   

3 II. PRIPRAVLJALNA DELA V JAMI 260 d 

RŽV 4 <02 Vzdtlev. In nn. jam obj za 
ovedbozap del 

260 d 

S III. TRAJNO ZAPIRANJE 
PODZEMELJSKIH OBJEKTOV 

261« P 

ZI 

ZI 

ZI 

ZI 

1 630 Pripravilo« dela za Izvedbo 
* totalnih d«i 

196d 

7 621 VfUnj« odvodnjevalnih vrtin 130d   
a 623 Sanacija potopljenih odkopov 66 d 

t 620 Zaprtje ook poi) prlal. ramp In 
»mernikov 

130 d   

to 621 Trajno odlajsnje H odkop« n« 
rude 

200 d RŽV 
  

11 IV. TRAJNO ZAPIRANJE 
JAM.OBJ.POVEZANIHS 

130 d 

12 631 Zapiranje jaika ZJ-6 130d ., , -■, -> ZI 
... . i 

n 11 632 Zapiranja podkopa P-12 In 
laikaZJ-5 

130d 

14 V. TRAJNO ZAPIRANJE 
ZUNANJIH JAMSKIH OIBJ. 

130 d 

  

i ...... , 7l 

 -j zi 

r- —aa 

■-" ~1 ZI 

IS 647 PresIpsMte deponija rude In 
dovozna cesta 

130d 

16 VI SANACIJA POVRŠIN V 
OBMOČJU PRIOOBIVALNEGA 

131 d 

17 670 Odstranitev jeder raziskovalnih 
vrlin 

130d 

18 671 Sanac^a povrim območij starih 
raziskovalnih podkopov 

65 d 

K 65« Končna ureditev za t 
odleoaata P-9 

130 d 

Legenda: 
ZI - zunanji izvajalce 
RŽV - izdajalce RZV 

Aktkmncl 1  1 

2«D!RD«lovn,N Jama J-1 
 — ——   
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3.2 OBRAT ZA PROIZVODNJO 
URANOVEGA KONCENTRATA 

ID SM Ui)u lUMu|ultU Tr»l»o*. 
MM 

(** C Kri 1 0*2 0*3 1 OtM . ..Otrl.. 
1 i oemomtaZa m ruSenje 14 

- 1 - 2 

I U SAMACUA OBJEKTOV 14 j 
  

4 «73 * — — l-l —jj J alft. .»Ifi (k ovinv« oovum pn preonovimn wraui M« 

! 

=, 21 

( ?«2 330 Plato pradtlovalMe* cbrtii kt 
event-dodetne tulMla 

M4 Parrra a 

Legenda: 
Zl - zunanji izvajalec 
RŽV - izvajalec RZV 

2*OtRlMoyniNP(M^v«3.2 
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4.0.0. FINANČNI NAČRT 4.1.1. Proračunski viri 

Uredba ter Statut družbe opredeljujeta tudi obveznost direktorja 
za pripravo finančnega načrta, ki ga obravnavata ustanovitelj in 
nadzorni svet družbe 

Finančni načrt je izdelan iz treh segmentov: 
navedbe virov financiranja, 
pokritje stroškov z viri sredstev, 
predkalkuliranih bilanc. 

4.1.0. VIRI FINANCIRANJA 

Vir financiranja za kritje stroškov izvajanja programa trajnega 
program prenehanja izkoriščanja uranove rude ter preprečevanje 
posledic rudarjenja predstavljajo večinoma sredstva Proračuna 
RS ter v manjši meri sredstva iz naslova lastne realizacije družbe. 

Proračunska sredstva MOP se predvidevajo za kritje vseh z 
noveliranim programom predvidenih stroškov grupiranih 
aktivnosti: 

obrat za pridobivanje rude, 
obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata, 
jalovišča, 
stroški zagotavljanje pogojev, 
odškodnine, 
nabava opreme. 

Lastni viri sredstev so namenjeni za kritje: 
dela stroškov kadrovsko-socialnega programa, razen 
stroškov odpravnin ob upokojitvah, 
stroškov, ki izhajajo iz izvajanja lastne dejavnosti na trgu in 
ne bodo pokriti iz sredstev republiškega proračuna. 

Kot je že omenjeno bo družba konkurirala tudi na sredstva 
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve za izvajanje aktivne 
politike zaposlovanja za presežne delavce. V primeru uspešnega 
konkuriranja na javnih razpisih bodo ta sredstva namenjena 
usposabljanju potencialno presežnih delavcev, po višini pa ta 
sredstva niso predmet poslovnega načrta. 

Kot glavni vir financiranja bodo za RŽV predstavljala sredstva 
Proračuna RS. 

1503 Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 
15032501 Nadzor in kontrola sevanj 
3541 Rudnik Žirovski vrh 

410 subvencije 900.232.432,00 tolarjev 

Na osnovi sprejetega Proračuna je predvidena višina proračunskih 
sredstev za izvedbo planiranih aktivnosti v obsegu 900.232 tisoč 
tolarjev. 

Ne glede na dejstvo, da je celotni zunanji vir pokrivanja stroškov 
poslovanja družbe RŽV, d.o.o. Proračun RS, se skladno z 
dogovorom med Evropsko investicijsko banko (EIB) ter 
Ministrstvom za okolje in prostor (MOP) po vsebini ločijo aktivnosti, 
ki jih posredno pokriva dolgoročni kredit EIB in aktivnosti ki se 
posredno direktno financirajo iz drugih prihodkov Proračuna RS: 

a.) Kredit EIB 
Sredstva kredita EIB bodo posredno preko proračunske 
postavke 3541 namenjena pokrivanju stroškov tujih 
izvajalcev, izbranih na javnih razpisih, ki bodo opravljali dela 
na konkretnih področjih: 

obrat za pridobivanje rude, 
obrat za proizvodnjo uranovega koncentrata, 
jalovišča, 

b.) Drugi prihodki Proračuna RS 
Izvirni prihodki Proračuna RS bodo posredno preko 
proračunske postavke 3541 zagotavljalo sredstva za kritje: 

stroškov zagotavljanja pogojev, 
stroškov odškodnin, 
stroškov nabave opreme. 

Poleg omenjenih stroškov se bodo iz navedenega posrednega 
vira pokrivali stroški DDV ter stroški izvajanja del na zapiranju 
v lastni režiji: 

602 Vzdrževanje in sanacija jamskih objektov za izvedbo 
zapiralnih del 
628 Trajno odlaganje že odkopane rude 

(v 000 SIT) 
Proračunski viri I. 

ČETRT. 
n. 

ČETRT. 
HI. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
Skupaj 

2002 

- kredit EIB 11.250 61.350 118.750 171.492 362.842 
- drugi prihodki proračuna RS 131.820 163.640 127.300 114.630 537.390 
Skupaj proračunski viri 143.070 224.990 246.050 286.122 900.232 

4.1.2. Lastni viri in program dezinvestiranja 

Poleg proračunskih virov financiranja bo RŽV v letu 2002 za 
pokrivanje nekaterih stroškov uporabil tudi lastne vire. Lastni viri 
izhajajo iz lastne realizacije na trgu, najemnin, danih dolgoročnih 
kreditov iz naslova odprodaje stanovanj, odprodaje premoženja 
družbe (dezinvestiranje - nepremičnine, premičnine; finančne 
naložbe) ter ostalih virov neproračunskega izvora. Zaradi 
preglednosti in izključitve stroška amortizacije so lastni viri v 
tabelah prikazani v obliki denarnega toka 

Pozitivna razlika prejemkov nad izdatki lastne dejavnosti na trgu 
(storitve drugim, najemnine, dividende...) predstavljajo manjši del 
vira za pokrivanje stroškov kadrovsko-socialnega programa. 

Pretežen del sredstev za pokrivanje stroškov izvedbe kadrovsko- 
socialnega programa izhaja iz odprodaje finančnega in stvarnega 
premoženja družbe. 

Program dezinvestiranja (odprodaje poslovno 
nepotrebnih sredstev) 

Premoženje družbe, ki bo v letu 2002 namenjeno odprodaji v 
skladu z SRS predstavlja: 

osnovna sredstva v obliki premičnin, 
osnovna sredstva v obliki nepremičnin, 
finančne naložbe družbe. 
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Pri odprodaji premoženja bo družba smiselno upoštevala določbe 
Uredbe o postopkih prodaje in drugih oblik razpolaganja z 
državnim premoženjem (Ur. list RS 47/01). Komisija za odprodajo 
premoženja družbe, imenovana s strani direktorja družbe, bo 
vodila postopke odprodaje v nadaljevanju predvidenega 
premoženja po pravilih, postopkih in metodah omenjene uredbe. 

I. Odprodaja premičnin 

Premičnine, namenjeni odprodaji v letu 2002 v naravi predstavljajo 
predvsem rudarsko opremo. Navedene vrednosti so ocena 
tehničnih delavcev družbe. Opremo z ocenjeno vrednostjo nad 
500.000,00 SIT bo pred predvideno prodajo na javni dražbi 
premičnino ocenilpooblaščeni ocenjevalec strojev in opreme. 

Spisek premičnin, namenjen odprodaji: 
vrtalna garnitura Atlas Copco Simba 
H-221, leto izdelave 1979 2.500.000,00 SIT, 
vrtalna garnitura Craelius Diamec 260, 
leto izdelave 1986 3.000.000,00 SIT, 
kamion Tatra 850 PR, leto izdelave 1985 500.000,00 SIT. 

II. Odprodaja nepremičnin 

Nepremičnine, namenjeni odprodaji v naravi predstavljajo 
stanovanjski fond družbe v najemu drugih pravnih oseb in del 
počitniških kapacitet družbe. Ocenjene vrednosti izhajajo iz 
cenitvenega poročila Nepremičnine v lasti RŽV na dan 31.05.01, 
ki ga je izdelal sodni izvedenec in cenilec g. Janez Fajfar junija 
2001 za potrebe otvoritvene bilance ob statusnih spremembah 
družbe Prodaja stanovanj (in počitniških kapacitet se bo izvršila 

na javni dražbi, pri čemer imajo osebe, ki jih uporabljajo, pod 
enakimi pogoji predkupno pravico. 

Spisek nepremičnin, namenjen odprodaji; 
stanovanje Podlubnik 161, 4220 Škofja Loka, dvosobno + K, 
51,81 m2, 11.590.674,00 SIT, 
stanovanje Podlubnik 160, 4220 Škofja Loka, dvosobno + K, 
51,83 m2, 11.595.148,00 SIT, 
stanovanje Sestranska vas 15, 4224 Gorenja vas, dvosobno, 
56,25 m2, 9.406.828,00 SIT, 
stanovanje Sestranska vas 15, 4224 Gorenja vas, garsonjera, 
25,30 m2, 2.820.372,00 SIT, 
počitniški apartma Zaglav d.o.o., Punta 1, 51556 Martinščica, 
Hrvaška, 21,40 m2, 3.152.167,00 SIT, 

III. Odprodaja finančnih naložb družbe 

Finančno premoženje, namenjeno odprodaji predstavljajo v naravi 
redne delnice Gorenjske Banke, d.d., Kranj. Ocenjena vrednost 
izhaja iz trenutnih tržnik kotacij delnic (65.000,00 SIT/delnico). 
Prodaja se bo opravila na organiziranem trgu vrednostnih papirjev 
s pravili trgovanja tega trga. Celotna prodaja premoženja družbe 
mora biti realiziran v obsegu, da se stroški kadrovsko-socialnega 
programa krijejo iz lastnih virov družbe. Število prodanih delnic bo 
odvisno od dejanskih prodajnih cen premičnin in nepremičnin na 
javnih dražbah; ob predpostavki prodaje stvarnega premoženja 
po navedenih ocenah prodaje bi bilo na trgu vrednostnih papirjev 
potrebno prodati 18 delnic po ceni 65.000,00 SIT/delnico, oziroma 
skupaj 1,200.000,00 SIT finančnega premoženja družbe. 

Planirani so tako naslednji prejemki sredstev: 

(v 000 SIT) 
Prihodki lastne realizacije I. 

ČETRT. 
n. 

ČETRT. 
m. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
Skupaj 

2002 

- MORS- delo 2.500 2.000 4.500 

- toplotna energija in druge storitve MORS 5.450 4.450 4.350 4.350 18.600 

- najemnine za zemljišča 100 100 100 100 400 

- stanarine 2.800 2.800 2.900 2.900 11.400 

- prilivi od prod.stanovanj- kredit 1.000 1.000 1.000 1.000 4.000 

- počitniška dejavnost 500 500 1.500 1.200 3.700 

- dividende 1.100 1.100 2.200 

- obresti 700 500 500 300 2.000 

- material 100 50 50 200 

- premičnine 500 3.000 2.500 6.000 

- nepremičnine 26.900 11.600 38.500 

- odprodaja delnic 1.200 1.200 

- preplačila 9.000 9.000 

Skupaj prihodki lastne realizacije 22.150 11.900 42.600 25.050 101.700 
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4.2.0. POKRITJE STROŠKOV Z VIRI SREDSTEV 965.132,00 tolarjev, je potrebno upoštevati tudi stroške ki izhajajo 
iz izvajanja lastne dejavnosti na trgu in ne bodo pokriti iz sredstev 

Poleg stroškov, ki izhajajo iz naslova izvajanja dejavnosti zapiranja republiškega proračuna: 
rudnika in so specificirane v tabeli k poglavju 2.0.0. v višini 

(v 000 SIT) 

Stroški lastne realizacije 
I. 

ČETRT. 
n. 

ČETRT. 
m. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
Skupaj 

2002 

- stroški plač -delo MORS 2.500 2.000 4.500 
- toplotna energija in druge storitve MORS 5.000 4.000 4.000 4.100 17.100 
- izplačilo po KP 2.000 2.000 
- stroški postav, kontejneija in prikolice 1800 1.800 
- vzdrževanje, počit, kapacitet 400 400 200 1.000 
- storitve drugih - počit, dejavnost 300 300 500 1.100 
- urejanje lastništva 300 200 200 700 
- stroški stanarin (SPO) 400 400 400 400 1.600 
- tekoče vzdrževanje stanovanj 300 300 300 300 1.200 
- plačilo priklopa na kanalizacijo 2.500 2.500 
- str.stan.in odšk. sklada 500 500 
- dotacije društvom in ustanovam 50 100 100 50 300 
- dotacija sindikatu 500 600 700 700 2.500 
Skupaj stroški lastne realizacije 11.250 10.200 6.400 8.950 36.800 

Z realizacijo planiranih aktivnosti bo tako v letu 2002 potrebno pokriti stroške v skupni višini 1.001.932,00 tolarjev: 

(v 000 SIT) 
Specifikacija stroškov L 

ČETRT. 
n. 

ČETRT. 
m. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
Skupaj 

2002 

Stroški zapiranja 143.070 224.990 246.050 286.122 900.232 
Stroški prezaposlovanja 4.700 0 58.500 1.700 64.900 
Stroški lastne realizacije 11.250 10.200 6.400 8.950 36.800 
Skupaj stroški 159.020 235.190 310.950 296.772 1.001.932 

Sredstva za pokrivanje stroškov se bodo torej zagotavljala iz: - lastne realizacije, 
proračuna RS, MOP za stroške zapiranja rudnika 

(v 000 SIT) 
Viri financiranja I. 

ČETRT. 
n. 

ČETRT. 
ni. 

ČETRT. 
IV. 

ČETRT. 
Skupaj 

2002 

Proračun RS-MOP 143.070 224.990 246.050 286.122 900.232 
Lastna realizacija 22.150 11.900 42.600 25.050 101.700 
Skupaj viri financiranja 165.220 236.890 288.650 311.172 1.001.932 
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4.3.0. PREDKALKULIRANE BILANCE 

Planiran poslovni rezultat je predstavljen v izkazu uspeha 
in v bilanci stanja, izdelanimi v skladu z SRS. 

Planiran poslovni rezultat je negativen, v obsegu 75.400 
tisoč tolarjev. Vir izgube predstavlja amortizacija. Izkaz 

uspeha zaradi specifičnega poslovanja družbe nima večje 
izrazne vrednosti; izvajanje aktivnosti zapiranje rudnika 
pomeni v računovodskem smislu likvidiranje sredstev 

družbe, kar se bo skozi izredne odhodke iz poslovanja 
odražalo v naslednjih obdobjih kot izguba, ki pa ne bo 
likvidne narave, potrebna pa bodo zmanjšanja kapitala. 

Pri planiranju bilanc smo upoštevali, da se celotno financiranje 
aktivnosti zapiranja rudnika izvaja preko TR RŽV, d.o.o. V kolikor 
se bo kritje stroškov tujih izvajalcev, izbranih na mednarodnem 
razpisu pokrivalo neposredno iz predvidene proračunske 
postavke se bo seveda ustrezno (enako na prihodkovni kot na 
odhodkovni strani) znižal obseg poslovanja družbe. 

29. julij 2002 77 poročevalec, št. 77 



4.3.1. Izkaz uspeha 
(vooosrr) 

plan 2002 

A. ČISTI PRIHODKI IZ PRODAJE 97.500 
- storitev na domačem trgu (lastna realizacija MORS) 23.100 
- ostalo 19.700 
- prodaja opreme (30.000 EUR) 6.000 
- prodaja nepremičnin 38.500 
- odprodaja delnic 1.200 
- občina-stav.zemljišče 9.000 

B. PRIHODKI IZ PRORAČUNA - 3541 900.232 
D. KOSMATI DONOS IZ POSLOVANJA 997.732 
E. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 612.832 

Zapiranje - projekti 
- obrat za pridob.rude 346.132 
- obrat za proizv.uran.kon. 32.100 
- jalovišča 58.500 
- nadzor nad vplivi na okolje 28.150 
- varstvo pri delu 14.350 
- zagotavljanje pogojev 55.600 
- fiksne obveznosti 40.900 
- stroški lastne realizacije 36.800 
- odškodnine 300 
- oprema 0 

F. STROŠKI DELA 372.000 
Plače za zagotavljanje pogojev 167.300 
Plače in storitve presežni 44.200 
Plače za delo na projektih 79.600 
Drugi stroški dela - benifikacije 16.000 
Prezaposlovanje 64.900 

G. AMORTIZACIJA NEOPREDMET. DOLGOROČNIH 
SREDSTEV IN OPREDMET. OSNOVNIH SREDSTEV 54.000 

H. ODPISI OBRATNIH SREDSTEV 0 
I. DRUGI ODHODKI OD POSLOVANJA 0 
J. IZGUBA POSLOVANJA 41.100 
N. PRIHODKI IZ OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI 

OD FINANCIRANJA 4.200 
Obresti iz razmerij do drugih 2.200 
Drugi prihodki od financiranja 2.000 

P. STROŠKI OBRESTI IN DRUGI ODHODKI 
FINANCIRANJA 0 
Obresti iz razmerij do drugih 
Revalorizacijski primanjkljaj 0 

R. IZGUBA IZ REDNEGA DELOVANJA 36.900 
S. IZREDNI PRIHODKI 0 
Š. IZREDNI ODHODKI 38.500 
T. CELOTNA IZGUBA POSLOVNEGA LETA 75.400 
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4.3.2. Bilanca stanja v 000 SIT 

SREDSTVA 1.409.015 

A. STALNA SREDSTVA 1.217.600 
I. NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 400 

1. Dolgoročno odloženi stroški 400 

n. OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 1.212.900 

I. Zemljišča 340.000 

2. Zgradbe 841.500 

3. Proizvajalna oprema 30.400 

4. Druga oprema 1.000 

in. DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 4.300 

1. Druge delnice in deleži 4.300 

2. Dolgoročna dana posojila drugim 

B. GIBLJIVA SREDSTVA 191.415 
i. ZALOGE 25.000 

1. Material 25.000 

2. Predujmi za zaloge 

n. DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 26.000 

1. Druge dolgoročne terjatve do kupcev 26.000 

ni. KRATKOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 75.000 

1. Kratkoročne terjatve do kupcev 10.000 

2. Druge kratkoročne terjatve 65.000 

IV. KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 4 

1. Kratkoročno dana posojila drugim 0 

2. Za prodajo odkupljeni vrednostni papirji 4 

v. DENARNA SREDSTVA 65.412 

1. Gotovina v blagajni in prejeti čeki 50 

VI. 

2 Denarna sredstva v banki 65.362 

AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 0 

' 
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 1.409.01S 

A. KAPITAL 1.346.889 

I. OSNOVNI KAPITAL 1.420.431 

m. REZERVE 0 

1. Zakonske rezerve 0 

2. Druge rezerve 0 

IV. PRENESENA IZGUBA IZ PREJŠNIH LET -9.506 

v. REVALORIZACIJSKI POPRAVEK KAPITALA 11-363 

1. Revalorizacijski popravek osnovnega kapitala 11.363 

2.Revalorizacijski popravek rezerv 0 

3. Revalorizacijski popravek izgube 0 

VI. IZGUBA IZ POSLOVNEGA LETA -75.400 

0 

C. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 110 
1. Dolgoročno dobljena posojila pri drugih 110 

0 

Č. DOLGOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 16 

1. Druge dolgoročne obveznosti 16 

0 

D. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 0 

1. Kratkoročno dobljena posojila pri drugih 0 

2. Vnaprej vračunani stroški 0 

E. KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 62.000 
1. Kratkoročne obveznosti do drugih dobaviteljev 21.000 

2. Kratkoročne obveznosti do delavcev 12.000 

3. Kratkoročne obveznosti do diiave 12.000 

4. Kratkoročne obveznosti za predujme 0 

5. Druge kratkoročne obveznosti 17.000 
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5.0.0. ZAKLJUČEK 

Poslovni načrt družbe RŽV, d o.o. za leto 2002 je dokument, s 
katerim družba: 

predloži ustanovitelju in organom upravljanja operativni plan 
aktivnosti za izvedbo programa v tekočem letu v skladu z 
ZTPIU ter ZTPIU-A ter finančni načrt v skladu z zahtevami 
Statuta ter Uredbe, 
po normativno predpisani verifikaciji PN 2002 pridobi izvedbeni 
dokument za izvajanje aktivnosti zapiranja rudnika v letu 2002, 
z verificiranim PN 2002 osnovo za sklepanje pogodbe med 
MOP in RŽV, d.o.o. glede zagotovitve proračunskih virov 
financiranja projekta zapiranja rudnika v letu 2002. 

Cilji katere želimo slediti so podani v uvodu; predvidene aktivnosti 
so kvartalno po obsegu in dinamiki opredeljene v poglavju 2.0. 

Poleg planiranih aktivnosti in ciljev, ki jih družba z realizacijo 
poslovnega načrta skuša realizirati je potrebno v letošnjem letu 
dokončati tudi naslednji aktivnosti, ki v poslovnem načrtu nista 
posebej opredeljeni: 

dokončanje upravnega postopka pridobitve dopolnilnega 
lokacijskega dovoljenja za jalovišči Boršt in Jazbec, 
dokončanje omejenega postopka mednarodnega javnega 
razpisa Opustitev pridobivanja uranove rude - jamska dela v 
prvi polovici leta ter v drugi polovici leta pričeti z izvajanjem 
zapiralnih del v jami z zunanjimi izvajalci, 

v skladu s Kategorizacijo nepremičnin obrtne cone Todraž 
delni prenos zemljišč areala Todraž na lokalno skupnost in 
ustrezno znižanje kapitala družbe. 

Neskladje PN 2002 z Noveliranim programom poleg manjših v 
poglavju 2.0. obrazloženih odstopanj predstavljajo trije izjemni 
poslovni dogodki v letu 2002: 

dodatni stroški plač presežnih delavcev v višini 44.200.000,00 
tolarjev, 

- stroški aktivnega razreševanja (prezaposlovanja) presežnih 
delavcev v višini 64.900.000,00 tolarjev (pokrivanje iz 
prejemkov lastne dejavnosti), 
plačilo ZPIZ-u benificirane delovne dobe preteklih let 

Planiranje pomeni anticipiranje bodočih najverjetnejših poslovnih 
dogodkov. Izvedba PN 2002 v načrtovanih okvirih temelji na 
predpostavkah, ki so zaradi nepoznavanja bodočnosti negotove 
(realizacija nekaterih potrebnih predvidenih postopkov pa ni v 
pristojnosti družbe) - lahko pa bistveno vplivajo na izvajanje 
planskega dokumenta. Tovrstni poslovni dogodki, ki jih trenutno 
ni mogoče predvideti, bi pa bistveno vplivali na realizacijo PN 
2002 se bodo eventuelno morali regulirati z rebalansom 
poslovnega načrta. 

V.d. direktorja družbe: 
Matej Požun 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   —— — 

i Naslov:   

. Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:    —   

I Davčna številka:  

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:      

I Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

j Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
• ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno, 
i  
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