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UVODNA POJASNILA 

Skladno s 13. členom zakona o javnih financah mora vlada ob predlogu državnih proračunov 
za leti 2003 in 2004 posredovati Državnemu zboru Republike Slovenije tudi predloge 
finančnih načrtov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Zavoda za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje Slovenije ter finančne načrte vseh drugih javnih skladov in agencij, 
katerih ustanovitelj je država. 

Na osnovi omenjenih določil zakona in v skladu s temeljnimi smernicami in izhodišči za 
pripravo državnega proračuna in finančnih načrtov za leti 2003 in 2004, ki so bila 
posredovana vsem skladom in agencijam, so navedeni skladi, oba zavoda in agencije 
pripravili predloge svojih finančnih načrtov za leti 2003 in 2004. 

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

Zato osnutki finančnih načrtov v tistem delu, kjer posamezni skladi in agencije v prihodnjem 
letu računajo na sredstva iz državnega proračuna, še niso v celoti usklajeni s predvidenimi 
sredstvi za posamezne sklade, kot jih je Vlada sprejela v Predlogu sprememb proračuna 
Republike Slovenije za leto 2003 in Predlogu proračuna Republike Slovenije za leto 2004. 
Posamezni skladi, oba zavoda in agencije bodo oblikovali končni predlog svojih finančnih 
načrtov Šele potem, ko bo parlament sprejel Proračuna Republike Slovenije za leti 2003 in 
2004. 
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UVOD 

Zavod po 236. členu zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju opredeljuje svoje finančno 
poslovanje s finančnimi načrti, v katerih se načrtujejo prihodki od prispevkov, iz državnega proračuna 
in iz drugih virov ter odhodki za zagotavljanje pravic in drugih obveznosti iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Finančni načrti se v skladu z zakonskimi predpisi in s predpisi, ki urejajo 
sprejemanje državnega proračuna, sprejemajo za vsako posamezno koledarsko leto oziroma za 
časovno obdobje, za katero se sprejema državni proračun. 

Postopek priprave in sprejemanja finančnega načrta določa 26. člen zakona o javnih financah. Po 
njem se predlog finančnega načrta pripravi na podlagi makroekonomskih izhodišč javnofinančnih 
gibanj, ki veljajo za državni proračun in drugih izhodišč oziroma predpostavk, potrebnih za njegovo 
izdelavo. Po sprejemu na Skupščini Zavoda, se finančni načrt posreduje Ministrstvu za delo, družino 
in socialne zadeve, ki ga predloži Ministrstvu za finance. Ta ga, skupaj s predlogom državnega 
proračuna, posreduje Vladi RS, ki v skladu z 236. členom ZPIZ-1 poda soglasje k finančnemu načrtu 
Zavoda. Državni zbor RS obravnava finančni načrt Zavoda ob obravnavi in sprejemanju državnega 
proračuna. 

Zavod je pripravil osnutek sprememb in dopolnitev finančnega načrta za leto 2003 in osnutek 
finančnega načrta Zavoda za leto 2004 na podlagi osnovnih makroekonomskih okvirov razvoja 
Slovenije Ministrstva za finance z dne 30.9.2002 ter predloga sprememb Državnega proračuna za leto 
2003 in predloga Državnega proračuna za leto 2004, z dne 3.10.2002. Zaradi datuma teh dokumentov, 
ki so podlaga za spremembo planskih aktov Zavoda, je Zavod lahko do objave pripravil le osnutke 
sprememb in dopolnitev finančnega načrta za leto 2003 ter finančnega načrta za leto 2004, ki bosta 
naknadno obravnavana na sejah organov Zavoda. 

Zavod je za izdelavo osnutka sprememb in dopolnitev finančnega načrta za leto 2003 najprej izdelal 
novo oceno realizacije prihodkov in odhodkov za leto 2002 in na tej osnovi tudi nadaljnje 
projekcije za leti 2003 in 2004. Pri tem je poleg makroekonomskih vrednostnih kazalcev upošteval 
tudi kvantitativne projekcije rasti števila upravičencev do pravic iz pokojninskega in invalidskega 
poslovanja ter s strani Ministrstva za finance in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 
napovedane spremembe sklepov Vlade RS o pokrivanju primanjkljajev Zavoda iz preteklih let ter 
napovedanih sprememb določil zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki urejajo 
valorizacijo pokojnin in odloge izvajanja določil ZPIZ-1 o uvedbi diferenciranih in ločenih prispevnih 
stopnjah, ki naj bi sicer veljale od 1.1.2003 dalje in ki naj bi bile sprejete sočasno s sprejemanjem 
Državnega proračuna. 

Projekcije prihodkov in odhodkov iz obeh osnutkov je Zavod dne 8.10.2002 uskladil s predstavniki 
Ministrstva za finance na posebnem usklajevalnem sestanku. 

Osnutek sprememb in dopolnitev finančnega načrta za leti 2003 in osnutek finančnega načrta Zavoda 
za leto 2004 bosta v najkrajšem možnem času predložena v obravnavo Upravnemu odboru Zavoda in 
v sprejem Skupščini Zavoda, pri čemer si Zavod pridržuje pravico, da bo vnesel v gradivo 
morebitno potrebne spremembe, v kolikor bi se predlagane oziroma bodoče sprejete 
spremembe določil ZPIZ-1 o valorizaciji razlikovale od predloga teksta, ki je bil v sedanjem 
trenutku Zavodu predstavljen s strani pristojnega ministra za pripravo teh planskih 
dokumentov. Isto pravico si pridružuje tudi v primeru drugačnih sklepov Vlade RS o 
pokrivanju primanjkljajev Zavoda od napovedanih, pri čemer bo Zavod seznanil Vlado RS in 
Državni zbor RS tudi z besedilom obeh dokumentov po obravnavi na Upravnem odboru in Skupščini 
Zavoda. 
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Osnutek sprememb in dopolnitev finančnega načrta Zavoda za leto 2003 in osnutek finančnega 
načrta Zavoda za leto 2004 sta izdelana na podlagi z zakonom določenega temeljnega izhodišča, da 
bo tako v letu 2002, tudi v obeh načrtovanih letih dosežena izravnava med rednimi tekočimi prihodki 
in odhodki tekočega leta. Člena 233 in 234 ZPIZ-1 namreč določata, da zagotavlja izravnavo med 
prihodki in odhodki Zavoda država iz državnega proračuna ali iz drugih virov, kadar drugi prihodki 
Zavoda ne zadoščajo za izpolnitev obveznosti za izplačilo pokojnin in drugih obveznosti ter za kritje 
morebitnega primanjkljaja med prihodki in odhodki v posameznem koledarskem letu. 

Oba finančna načrta vsebujeta tudi posebna sredstva, ki jih bo Zavod, na osnovi napovedanega 
spremenjenega posebnega sklepa Vlade RS ter zagotovil Ministrstva za finance, prejemal od 
Kapitalske družbe še do vključno leta 2006. Gre za posebna, namenska sredstva, ki naj bi se v letu 
2002 in po naknadni spremembi sklepa Vlade RS tudi v letu 2003 uporabila za izravnavo med 
prihodki in odhodki, šele od leta 2004 dalje pa za poplačilo kreditov, ki jih je moral Zavod 
najemati za nemoteno izplačevanje pokojnin in drugih dajatev že vse od konca leta 2000. Krediti se 
mesečno najemajo in poplačujejo v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna za leto 2002 in 2003 
ter s sklepom Vlade RS in soglasjem Ministrstva za finance. To pomeni, da se bo pričelo postopno 
zmanjševanje primanjkljaja oziroma negativnega salda splošnega sklada Zavoda, ki izvira iz 
preteklih let, šele v letu 2004, do tedaj pa bo ta še ostajal na višini 23,1 mlrd SIT. 

I. OCENA REALIZACIJE PRIHODKOV IN ODHODKOV 

ZAVODA V LETU 2002 

Zavod je veljavni Finančni načrt za leti 2002 in 2003 pripravil na podlagi makroekonomskih izhodišč 
javnofmančnih gibanj za leti 2002 in 2003, ki so bila osnova tudi za pripravo Državnega proračuna za 
ti dve leti. 

Finančni načrt za leti 2002 in 2003 je sprejela Skupščina Zavoda na seji dne 7.12.2001, nanj pa je 
Vlada RS, v skladu z zakonom, podala svoje soglasje na seji dne 24.1.2002. 

Po sprejemu Finančnega načrta za leti 2002 in 2003 pa se je dejanska realizacija prihodkov in 
odhodkov razlikovala od načrtovanih, saj se pričakovana makroekonomska izhodišča za leto 2002 
niso uresničevala v celoti, predvsem pa ne na naslednjih področjih: 

- V mesecu februarju je moral Zavod zaradi dejanske višje rasti plač od načrtovane, izvesti 
višjo valorizacijo pokojnin, kot je bila načrtovana s finančnim načrtom. Valorizacija 
pokojnin je tako znašala 4,1%, medtem ko je bila glede na makroekonomsko projekcijo plač 
načrtovana le v višini 3%. 

- Evidentirana je nižja realizacija prihodkov iz naslova prispevkov od načrtovanih; 
- V letu 2002 je evidentirana višja rast števila upravičencev do pokojninskih in invalidskih 

dajatev. 
- Zaradi višje valorizacije pokojnin in višje rasti števila upravičencev do pokojninskih in 

invalidskih dajatev so, posledično v primerjavi z načrtovanimi, višji tudi nekateri ostali 
odhodki Zavoda (za zagotavljanje socialne varnosti, za nadomestila plač, za zdravstveni 
prispevek upokojencev, za poštne stroške). 

Zavod je na ta dejstva sredi leta opozoril pristojni ministrstvi za delo, družino in socialne zadeve ter 
za finance. Na osnovi tega sta Vlada RS in Državni zbor RS z rebalansom državnega proračuna 
za leto 2002, ki je bil sprejet 11.7.2002, zagotovila Zavodu dodatnih 9 mlrd SIT sredstev, po 
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zagotovilih ministra za finance pa bosta Zavodu do konca leta zagotovljeni še dodatni 2 mlrd SIT 
predčasnega priliva Kapitalske družbe Zavodu v letu 2002. namesto v letu 2003. 

Ker bodo dejanski prihodki Zavoda od prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki 
vplivajo na finančni rezultat, razvidni šele v zadnjih dneh meseca decembra, Zavod v oceni realizacije 
poslovanja za leto 2002 upošteva že zagotovljena sredstva iz rebalansa državnega proračuna za leto 
2002 in zagotovilo Ministrstva za finance, da v primeru nižjih prilivov od prispevkov v zadnjih 
mesecih leta. pokritje njegovih odhodkov krije Državni proračun po 233.členu ZP1Z-1. z dodatnimi 
sredstvi proračuna oziroma iz drugih virov, tudi dodatnih sredstev KAD. 

Zavod je na podlagi devetmesečnih rezultatov poslovanja leta 2002 in spremenjenih, novih 
makroekonomskih izhodišč ter rebalansa Državnega proračuna za leto 2002, na podlagi podatkov in 
navodil s sestanka s predstavniki Ministrstva za finance in Kapitalske družbe ter ostalih pogojev 
poslovanja, izdelal novo oceno prihodkov in odhodkov za leto 2002. 

Po novi oceni bodo v letu 2002 odhodki višji, kot so bili načrtovani s finančnim načrtom zaradi 
višjih obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so posledica višje valorizacije 
pokojnin in ostalih dajatev. Njihovo pokrivanje bo zagotovljeno z že določenimi višjimi transferji 
sredstev iz rebalansa Državnega proračuna za leto 2002 in z napovedanimi dodatnimi sredstvi 
Kapitalske družbe. Upoštevano je tudi dodatno zagotovilo Ministrstva za finance, da bo bilanca 
prihodkov in odhodkov Zavoda iz tekočega poslovanja za leto 2002 v primeru nižjih prilivov od 
prispevkov še dodatno izravnana z zagotovitvijo potrebnih sredstev s strani države po 233. 
členu ZPIZ-1. Skupni primanjkljaj v breme splošnega sklada, ki izvira iz preteklih let bo konec 
leta ostal nespremenjen in bo še vedno znašal 23,1 mlrd SIT. 

II. IZHODIŠČA 

1. Makroekonomska izhodišča javnofinančnih gibanj 

Osnovna makroekonomska kvantitativna izhodišča javnofinančnih gibanj za naslednji dve leti, ki so 
bila uporabljena pri izdelavi sprememb in dopolnitev finančnega načrta Zavoda za leto 2003 in 
osnutka finančnega načrta za leto 2004, so sledeča: 

- rast bruto domačega proizvoda za načrtovanje udeležbe odhodkov pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v njegovi strukturi; 

- nominalna rast prispevne osnove za načrtovanje višine prilivov od prispevkov; 
- letna rast cen življenjskih potrebščin oziroma inflacija za načrtovanje materialnih stroškov; 
- realna rast bruto plač na zaposlenega za kontrolo rasti prilivov prispevkov; 
- nominalna rast izhodiščne plače po zakonu o razmerjih plač za načrtovanje stopnje rasti 

plač in prispevkov za zaposlene delavce; 
- rast števila zaposlenih oz. prejemnikov plač za preverjanje rasti prilivov prispevkov; 
- rast števila brezposelnih in nominalna rast zajamčene plače za načrtovanje višine 

prispevkov od nadomestil za brezposelnost, 
- letna rast števila upravičencev do pokojninskih in invalidskih dajatev za načrtovanje višine 

posameznih vrst odhodkov. 

Ocene rasti posameznih zgoraj navedenih parametrov za leti 2003 in 2004 so prikazane v prilogi tega 
gradiva. 
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2. Demografska gibanja 

Na podlagi projekcij demografskih gibanj iz statističnih podatkov ter projekcij Urada za 
makroekonomske analize in razvoj, je Zavod upoštevaje svoje evidence o gibanju in številu 
prejemnikov posameznih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v preteklih letih in 
njihovih gibanj, izdelal projekcije števila prejemnikov posameznih pravic in števila zavarovancev, 
delno korigirane za leto 2003, in za leto 2004. 

Ocena gibanja povprečnega števila upravičencev do pokojnin in drugih denarnih dajatev ter 
zavarovancev v letih 2003 in 2004 je prikazana v priloženi tabeli. 

3. Druga planska izhodišča in pogoji 

♦ Udeležba pokojnin v BDP ostaja okoli 12% 

V okvir celotnih odhodkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja, katerih glavna in osrednja 
kategorija so odhodki za pokojninske in invalidske dajatve, sodijo tudi ostali odhodki, ki po svoji 
vsebini nimajo čiste narave tega zavarovanja. Predstavljajo bolj socialno kategorijo v smislu socialne 
pomoči za določene posamezne vrste prebivalstva in jih v drugih državah ne vštevajo med izdatke za 
pokojnine. Med te druge odhodke je mogoče šteti varstvene dodatke, dodatke za pomoč in postrežbo, 
preživnine, nadomestila za telesno okvaro, nadomestila plač, državne pokojnine, del pokojnin po 
posebnih pravicah, ki ne izvirajo iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter odhodke 
administrativnega nakazovanja sredstev, kot so provizije poštnih, bančnih in drugih storitev. 

Upoštevaje navedeno znaša udeležba celotnih odhodkov Zavoda v BDP 14,52%, medtem ko znaša 
udeležba izdatkov samo za pokojnine 11,89% BDP. Zavod tudi za naslednji dve leti načrtuje, da bo 
ostala udeležba izdatkov za pokojnine iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja v BDP 
okoli 12%, pri čemer je upoštevano, da se bodo pokojnine v nadaljnjih letih v skladu z zakonom 
ustrezno in v zakonsko določenih rokih valorizirale skladno s predvideno stopnjo rasti plač v 
Republiki Sloveniji. 

V okviru izdatkov za pokojnine so upoštevani tudi izdatki za dodatek za rekreacijo upokojencev, ki 
predstavlja v okviru strukture izdatkov za pokojnine Zavoda okoli 3,0%, oz. v okviru BDP 0,43%. To 
pomeni, da bo udeležba izdatkov za čiste pokojnine (brez dodatka za rekreacijo upokojencev) v 
BDP v letu 2002 znašala 11,46%, v letu 2003 11,09% in 10,99% v letu 2004. 

Pri načrtovanju dodatka za rekreacijo upokojencev je v osnutku finančnega načrta za leto 2004 
upoštevan ob sestavi tega osnutka podan predlog Vlade RS, da se v letu 2004 sredstva za rekreacijo 
upokojencev valorizirana po 153. členu ZPIZ-1 zvišajo za 2 odstotka, oziroma za dodatnih 0,5 mlrd 
SIT. 

♦ Uvedba novega sistema invalidskega zavarovanja 

Zavod bo s 1.1.2003 v celoti realiziral tudi nov sistem invalidskega zavarovanja, ki gaje določil že 
ZPIZ-1 v letu 2000. Zavod se bo v ta namen moral tako organizacijsko kot kadrovsko okrepiti, ker bo 
v novem sistemu dan poseben poudarek t.i. predhodnim postopkom v invalidskih zadevah, poklicni 
rehabilitaciji, kot tudi sofinanciranju pospeševanja zaposlovanja brezposelnih delovnih invalidov. 
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♦ Vzpostavitev sistema ločenih prispevnih stopenj za pokojninsko in za invalidsko 
zavarovanje 

Po ZPIZ-1 naj bi se s 1.1.2003 uvedel sistem ločenih prispevnih stopenj za pokojninsko in za 
invalidsko zavarovanje. Priprave so se začele že v letu 2001 in se nadaljevale v letu 2002. 

Ker priprave v Sloveniji še niso v fazi, da bi bilo realizacijo tega sistema mogoče uveljaviti s 
1.1.2003, je Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve pripravilo predlog spremembe ZPIZ-1. da 
se začetek uveljavitve tega sistema odloži. Zavod pa bo v dogovoru z Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve vzpostavil s 1.1.2003 interno evidenco, ki bo lahko dobra podatkovna podlaga za 
kasnejšo uveljavitev sistema. 

Nov sistem bo pomenil pomembno spremembo v sistemu financiranja pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki bo zahtevala ustrezno prilagoditev obstoječe zakonodaje in sprejetje vrste novih 
predpisov s strani ministrstev, predvsem pa spremembo zakona o prispevkih za socialno varnost. Z 
ločenimi prispevnimi stopnjami bo omogočeno ločeno evidentiranje prihodkov iz pokojninskega 
zavarovanja ločeno od sistema evidentiranja prispevkov iz invalidskega zavarovanja, medtem ko se na 
odhodkovni strani ti odhodki že sedaj ločeno evidentirajo! Sistem bo terjal spremembo vseh 
računalniških evidenc za obračun plač in ostalih prejemkov izplačevalcev plač v Sloveniji, uvedbo 
novih REK obrazcev, vzpostavitev novih vplačilnih računov, vzpostavitev novih računalniških 
evidenc Zavoda in zagotovitev spremljave in kontrole podatkov. 

♦ Vzpostavitev sistema zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni 

Na podlagi ZPIZ-1 bi bilo s 1.1.2003 potrebno uvesti tudi diferencirano prispevno stopnjo za 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni za posamezne kategorije zavezancev oz. zavarovancev. Cilj 
uvedbe te dodatne prispevne stopnje je zmanjšanje nesreč pri delu in poklicnih bolezni. Tudi ta sistem 
terja spremembo zakonodaje (ZOPSV), in spremembo vseh spremljajočih evidenc in obračunov v 
Sloveniji. 

Ker je ta sistem tesno povezan z uveljavitvijo sistema ločenih prispevnih stopenj za pokojninsko in za 
invalidsko zavarovanje, je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve prav tako predlagalo 
začasno odložitev uveljavitve tega sistema in vzpostavitev interne Zavodove evidence s 1.1.2003 

♦ Vzpostavitev evidenc o plačanih prispevkih 

Vzpostavitev evidenc o plačanih prispevkih naloga Zavoda, ki jo vzpostavi na podlagi evidenc 
Davčne uprave Republike Slovenije tako, da bodo za vse vrste prispevkov omogočeni neposredni 
podatki o višini in vrsti obračunanih in plačanih prispevkov. Ti podatki bodo služili DURS-u za večjo 
kontrolo pravilnosti obračunanih prispevkov in dohodnine ter hitrejše ukrepanje pri izterjavi 
prispevkov in davkov ter matični evidenci Zavoda za kontrolo in podporo v upokojitvenem postopku 
za priznanje pravic ob uveljavljanju pravic do upokojitve ter za kontrolo vplačanih prispevkov. 

S 1.1.2003 bo Zavod skupaj z DURS realiziral kot prvo fazo vzpostavitev evidence o prispevkih za 
zavezance, ki bo omogočila Zavodu večjo preglednost nad plačanimi prispevki. Ta sistem bo DURS v 
letu 2003 začel ustrezno nadgrajevati za vzpostavitev evidenc za posameznega zavarovanca. 

♦ Vstop Slovenije v EU 

S predvideno priključitvijo Slovenije kot članice v EU v letu 2004, bo na področju socialne varnosti 
prišlo do nekaterih sprememb, ki bodo vplivale tudi na področje pokojninskega in invalidskega 
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zavarovanja in bodo imele zaradi skupnih pravil in principov EU, ki jih morajo upoštevati nacionalne 
institucije in sodišča ob uporabi svojih zakonodaj, vpliv tako na poslovanje kot na finančne rezultate 
Zavoda. 

Zavod se bo prilagajal predpisom EU in pripravljal podlage za takojšnjo realizacijo nalog po 
vključitvi Slovenije v EU tako, da bo zagotovil povečan obseg strokovnega in prevajalskega dela in 
ustrezno nadgradnjo informacijske tehnologije, morebitne finančne posledice pa v danem trenutku še 
niso predvidljive. 

♦ Sklenitev konvencij z državami bivše SFRJ 

Zavod bo v letu 2003 in 2004 intenzivno sodeloval pri pripravi konvencij, saj je pričakovati, da bosta 
v letu 2004 sklenjeni konvenciji s Federacijo Bosne in Hercegovine ter z ZRJ. To bo za Zavod 
pomenilo povečane izdatke za pokojnine, povečan obseg dela, kakor tudi ustrezno povečanje 
informacijske podpore. 

♦ Provizija Davčne uprave RS 

V načrtih za naslednji dve leti je predpostavljeno, da bo Vlada RS, enako kot v preteklih letih, tudi za 
leto 2004 izdala letno Uredbo, po kateri Zavod tudi v tem letu ne bo plačeval Davčni upravi RS 
provizije za njeno, z 228. členom ZPIZ-1 določeno, dejavnost pobiranja prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, oziroma, da bo že v letu 2003 sprejet ustrezno spremenjen 
zakon, ki bo ukinil medsebojni pretok sredstev in povečevanje odhodkov. 

III. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE FINANČNEGA NAČRTA 

ZAVODA ZA LETO 2003 

Pregled glavnih postavk sprememb in dopolnitev finančnega načrta za leto 2003 po ekonomski 
klasifikaciji prihodkov in odhodkov, v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom za leto 2003, kaže na 
naslednje razlike: 

1. Prihodki 

Celotni prihodki Zavoda ob upoštevanju spremenjenih makroekonomskih in drugih izhodišč za leto 
2003 bodo znašali 776.425 mio SIT in bodo za 15.725 mlrd SIT nižji kot v finančnem načrtu za leto 
2003. 

Glavna razlika gre na račun spremembe v ocenjeni višini prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. Višina prispevkov je namreč ob zakonsko določeni višini prispevne stopnje ter številu 
zavarovancev, pomembno odvisna tudi od gibanja plač in zavarovalnih osnov ter od izterjave, zato se 
je zaradi spremenjene ocene gibanja plač, ki predstavlja glavnino vseh prispevkov, njihova 
ocenjena višina, v primerjavi s finančnim načrtom, zmanjšuje za 10.497 mio SIT. 

Iz enakega razloga je v okviru transfernih prihodkov, med katere sodijo prilivi sredstev iz državnega 
proračuna RS, prispevki delodajalcev od nadomestil za porodniški dopust (MDDSZ), za brezposelnost 
(ZRSZ) in zaradi bolezenske odsotnosti nad 30 dni (ZZZS), ter prilivi sredstev iz drugih javnih 
skladov, upoštevano, da : 
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- bo obveznost državnega proračuna po 232. členu ZPIZ-1 za pokojnine po posebnih predpisih, 
oziroma za pravice, ki presegajo pravice po splošnih predpisih enaka, kot je določena s 
spremembami Državnega proračuna za leto 2003 in bo tako za 1.882 mio SIT nižja kot v 
finančnem načrtu. Zavod za pravice in izplačila iz tega naslova izvaja namesto države le 
funkcijo izplačevalca, saj sredstva po zakonu zagotavlja država v mesečnih akontacijah na 
podlagi potrjenega finančnega načrta Zavoda in sprejetega državnega proračuna RS. 

- bo obveznost državnega proračuna RS po 233. členu zakona za dodatne obveznosti 
Republike Slovenije, za primere, ko prihodki ne zadostujejo za pokritje odhodkov, 
zagotavljala izravnavo med tekočimi prihodki in odhodki Zavoda v letu 2003. Ob tem, da se 
za leto 2003 s predvideno spremembo sklepa Vlade RS s sredstvi KAD ne načrtuje presežka 
za poplačilo kreditov, bodo obveznosti države do Zavoda iz tega naslova v primerjavi s 
sprejetim finančnim načrtom nižji za 3.533 mio SIT. 

- bodo med prilivi sredstev iz drugih javnih skladov zagotovljena izredna dodatna sredstva v 
višini 6.375 mio SIT, ki jih bo Zavod po zagotovilu Ministrstva za finance na podlagi 
naknadno spremenjenega sklepa in programa Vlade RS, v letu 2003 prejel od Kapitalske 
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja za izravnavo prihodkov in odhodkov 
tekočega leta. 

2. Odhodki 

Celotni odhodki Zavoda za leto 2003 so planirani v višini 776.434 mio SIT in so za 9.350 mio SIT 
nižji o sprejetega finančnega načrta za leto 2003. 

Od tega bodo odhodki za pokojnine, skupaj z dodatkom za rekreacijo bodo znašali 635.072 mio SIT in 
bodo zaradi spremenjenih projekcij rasti plač v primerjavi z načrtovanimi iz leta 2001, za 7.738 mio 
SIT nižji od postavke v sprejetem finančnem načrtu. 

Sredstva za zagotavljane socialne varnosti so varstveni dodatki k pokojninam, dodatki za pomoč in 
postrežbo, odpravnine in oskrbnine ter nadomestila za telesno okvaro, dodatki k pokojninam 
uveljavljenim v drugih republikah bivše SFRJ, državne pokojnine in bodo, v primerjavi s sprejetim 
finančnim načrtom nižji za 416 mio SIT. 

Za nadomestila plač, t.j. za izplačila delovnim invalidom II. in Ill.kategorije, za nadomestila plače 
zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, zaradi manjše plače na drugem delovnem mestu, za čas 
čakanja na razporeditev na drugo delovno mesto oz. ustrezno zaposlitev, za čas čakanja na poklicno 
rehabilitacijo in v času trajanja poklicne rehabilitacije, je za leto 2003 načrtovano v primerjavi s 
finančnim načrtom za 274 mio SIT manj sredstev. 

Odhodki za zdravstvene prispevke upokojencev in prejemnikov invalidskih nadomestil, ki so vezani 
na odhodke za pokojnine in nadomestila plač, bodo v primerjavi s finančnim načrtom nižji za 1.220 
mio SIT. 

Odhodki za plače delavcev Zavoda, prispevke za socialno varnost in druge izdatke za zaposlene v 
Zavodu so nižji za 36 mio SIT, izdatki za blago in storitve pa kot dodatna racionalizacija pri 
poslovanju, za 221 mio SIT. 

Na podlagi navedenega bo finančni rezultat leta 2003 izravnan, kar pomeni, da bodo tekoči prihodki 
in odhodki upoštevaje dodatna sredstva KAD enaki, da pa se bo zniževanje primanjkljaja iz preteklih 
let pričelo namesto v letu 2003, šele v letu 2004. 
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IV. FINANČNI NAČRT ZAVODA ZA LETO 2004 

V finančnem načrtu za leto 2004 so upoštevana v tem finančnem načrtu že predstavljena izhodišča in 
predpostavke. Ob morebitni spremembi projekcij makroekonomskih izhodišč ali ob nastopu drugačnih" 
pogojev od načrtovanih, se bodo te postavke naknadno ustrezno spremenile. 

1. Prihodki 

Za leto 2004 je načrtovano, da bodo znašali prihodki 846.084 mio SIT in bodo za 9,0% višji kot leta 
2003. 

Prispevki iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja bodo ob nespremenjeni prispevni stopnji, 
upoštevanju števila zavarovancev in makroekonomske projekcije o rasti plač, znašali 586.560 mio 
SIT. 

Prilivi sredstev iz državnega proračuna po 232.čienu ZPIZ-1, za večji obseg pravic, bodo znašali 
87.334 mio SIT ali 10,3% v strukturi celotnih prihodkov. Prilivi sredstev po 233.členu ZPIZ-1, 
zaradi prenizke prispevne stopnje, pa bodo znašali 154.110 mio SIT, ali 18,2% v strukturi 
prihodkov. Skupaj bodo obveznosti državnega proračuna v letu 2004 znašale 241.445 mio SIT, 
kar pomeni 28,5% v strukturi prihodkov. 

Prihodki od prispevkov delodajalca od nadomestil za porodniški dopust, od nadomestil za 
brezposelne osebe in od nadomestil plač za boleznine nad 30 dni in druga prejeta sredstva iz 
državnega proračuna (za dokup let delavcem zaposlenim v proizvodnji z azbestom) predstavljajo 
skupaj 6.156 mio SIT. 

Med transfernimi prilivi sredstev iz drugih javnih skladov v višini 6.375 mio SIT so v skladu z že 
sprejetimi sklepi Vlade RS, načrtovani namenski prilivi s strani Kapitalske družbe za poplačilo 
kreditov iz preteklih let. 

Drugi nedavčni prihodki skupaj s kapitalskimi prihodki Zavoda so načrtovani v višini 5.548 mio 
SIT. Načrtovano je povečanje prilivov iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje zavarovancev prostovoljnega zavarovanja, od dokupov pokojninske dobe za nego in 
varstvo otroka, za čas brezposelnosti, oseb, ki samostojno opravljajo dejavnost, za čas rednega Šolanja 
na višji ali visoki šoli in za zvišanje starostne pokojnine. Manjši pa bodo prilivi od dokupov 
pokojninske dobe za osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, za presežne delavce, za služenja 
vojaškega roka ter za dokup pokojninske dobe v državah, s katerimi ni sklenjena konvencija. 

2. Odhodki 

Celotni odhodki Zavoda za leto 2004 so planirani v višini 838.909 mio SIT in bodo za 8,0% višji kot 
v letu 2003. 

Pri odhodkih za pokojnine je načrtovano, da ostaja v strukturi odhodkov približno na ravni, kot je 
bila dosežena v letu 2003. Pri načrtovanju teh odhodkov, ki se bodo v primerjavi z letom 2003 
povečali za 7,9%, je upoštevan napovedan nov zakonski predlog za spremembo valorizacije pokojnin, 
ocenjeno število prejemnikov teh sredstev in določila 151. člena ZPIZ-1. Pokojnine se bodo 
povprečno povečale za 5,9%. 
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Med odhodke za pokojnine so vključena tudi sredstva za dodatek za rekreacijo upokojencev, ki je 
izračunan glede na pričakovano število upravičencev do tega dodatka in upoštevan predlog ministra za 
delo, družino in socialne zadeve, da se v letu 2004 ta dodatek poveča za 2%. 

Sredstva za zagotavljane socialne varnosti bodo, ob upoštevanju načrtovanega števila upravičencev 
do teh dajatev in valorizacije pokojnin, v letu 2004 ostala v strukturi odhodkov na približno isti ravni 
kot v letu 2003. 

Za nadomestila plač je za leto 2004 načrtovano, da se bo njihov delež v strukturi odhodkov Zavoda 
povečal in sicer predvsem zaradi višjih odhodkov za namestila plače za čas čakanja na ustrezno 
razporeditev oziroma ustrezno zaposlitev. Razlog je povečanje števila prejemnikov teh nadomestil. 

Odhodki za usposabljanje in poklicno rehabilitacijo invalidov ter sofinanciranje razvoja 
invalidskih podjetij, za pospešeno zaposlovanje brezposelnih delovnih invalidov so načrtovani kot 
odhodki za neprofitne organizacije. V strukturi celotnih odhodkov ostajajo na ravni leta 2003. 

Odhodki za zdravstvene prispevke upokojencev in prejemnikov invalidskih nadomestil upoštevajo 
nespremenjeno prispevno stopnjo za zdravstveno zavarovanje (čeprav so bili v javnosti že podane 
informacije o njenem morebitnem zvišanju), rast upravičencev in valorizacijo pokojnin. 

Pri odhodkih za plače delavcev Zavoda, prispevke za socialno varnost in druge izdatke za 
zaposlene v Zavodu so upoštevani rast izhodiščne plače, izpolnjevanje kriterijev za napredovanje, 
višje dopolnjene delovne dobe in povečanje števila zaposlenih. 

V okviru izdatkov za blago in storitve so zajeti stroški pošt za dostavo pokojnin , za plačilni promet, 
za delo invalidskih pokojnin itd. 

V okviru investicijskih odhodkov je v letu 2004 načrtovan nakup in obnova dotrajane pisarniške in 
biro opreme v skladu s planom kadrov in odhodki za investicijsko vzdrževanje poslovnih prostorov. 
Nadaljevali se bodo projekti vzpostavitve informacijskega sistema z DURS in elektronskega 
poslovanja za povezovanje z institucijami pokojninskega in invalidskega zavarovanja v EU ter 
sistema varovanja podatkov. V primerjavi z letom 2003 se ta sredstva povečujejo za stopnjo inflacije. 

Odhodki za plačila obresti od kreditov so načrtovani v višini 1.500 mio SIT in so odvisni od prilivov 
s strani državnega proračuna in od prilivov prispevkov. Zavod bo moral tudi v letu 2004 še nadalje 
najemati kredite z obnavljanjem črpanja. 

ZAKLJUČEK 

Postavke prihodkov in odhodkov sprememb finančnega načrta Zavoda za leto 2003. in finančnega 
načrta za leto 2004 so načrtovane v skladu z metodološkimi navodili Ministrstva za finance za 
pripravo finančnih načrtov, makroekonomskimi izhodišči javnofinančnih gibanj ter ostalih 
demografskih in Zavodovih kvantitativnih in finančnih izhodišč ter predpostavk, upoštevana pa so 
tudi pripravljeni predlogi za spremembo ZPIZ-1 in sklepov Vlade RS ter druga skupna dogovarjanja 
in izhodišča z Ministrstvom za finance in Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve za 
pripravo teh planskih aktov. 

Za obe leti je značilno, da bosta potekali z znamenju uvajanja novega sistema invalidskega 
zavarovanja in priprav sistema zavarovanja za primer poškodb pri delu in poklicnih bolezni, 
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diferenciranih prispevnih stopenj, kakor tudi v pripravah in uvajanju individualnih evidenc prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V teh dveh letih se bo intenzivno delovalo tudi na področju 
sklepanja mednarodnih konvencij in potrebnih sprememb, povezanih z vstopom Slovenije kot članice 
v EU. Navedeno pomeni precejšnje spremembe v samem poslovanju službe Zavoda, tako na 
strokovnem, kadrovskem kot tehnično informacijskem področju. 

Zavod načrtuje, da se bodo v obeh letih pokojnine valorizirale v skladu s spremenjenimi zakonskimi 
določili in da bodo zadržale dosedanjo udeležbo v strukturi BDP. 

Prihodki so za ob leti načrtovani tako, da predstavljajo prispevki okoli 69% vseh prihodkov, in da se s 
sredstvi državnega proračuna, ki v strukturi prihodkov predstavljajo okoli 29% vseh prihodkov, (od 
teh zakonske obveznosti okoli 10% in dodatne obveznosti okoli 19%), oziroma iz drugih virov, 
zagotavlja, v skladu z določilom 233. člena ZP1Z-1, izravnava med prihodki in odhodki Zavoda v 
tekočem letu. 

Po spremenjenem stališču Ministrstva za finance in napovedanem sklepu Vlade RS, se bodo sredstva 
s strani Kapitalske družbe v letu 2003 uporabljala za kritje odhodkov tekočega leta, šele v letu 2004 
pa za vračila kreditov, ki jih mora Zavod mesečno najemati. Negativno stanje splošnega sklada se bo 
začelo zmanjševati šele konec leta 2004. 

V finančnem načrtu Zavoda za leto 2004 ni predvideno plačilo provizije za delo Davčne uprave RS 
za storitve odmerjanja, pobiranja in izterjave prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Oba planska dokumenta torej pomenita, da bodo v letu 2003 in 2004 prihodki in odhodki izravnani, 
primanjkljaji iz preteklih let pa se bodo postopno zniževali od leta 2004 dalje. 
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 

2003 IN PROJEKCIJA ZA LETO 2004 

1. UVOD 

Realizacija prihodkov in odhodkov, ocena pogojev poslovanja ter predvidevanja do konca leta 2005 
kažejo na vsakoleten primanjkljaj prihodkov nad odhodki Zavoda. Skupščina Zavoda je na seji dne 
15.4.2002 zato sprejela določene ukrepe za zmanjšanje negativnega razkoraka med prihodki in 
odhodki, z namenom da se ohrani dosežena raven zdravstvene varnosti prebivalstva ter uresničijo 
nujne prednostne naloge v skladu s sprejetim nacionalnim programov zdravstvenega varstva do leta 
2004 (Ur. list RS 49/00). 

Finančni načrt Zavoda za leto 2003 določa le finančne vrednosti prihodkov in odhodkov za izvajanje 
programov zdravstvenih dejavnosti in drugih pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 
Natančnejša poraba sredstev za financiranje zdravstvenih storitev in načrtovani cilji porabe sredstev 
bodo opredeljeni v splošnem in področnih dogovorih za leto 2003, upoštevaje pogoje, ki izhajajo iz 
tega finančnega načrta. 

Pri izdelavi finančnega načrta za leto 2003 so bili upoštevani predpisi, ki uravnavajo politiko 
zdravstvenega zavarovanja v letu 2003, makroekonomska kvantitativna izhodišča javno finančnih 
prihodkov in odhodkov, ki jih je sprejela Vlada v mesecu juliju 2002 in so podlaga za pripravo bilanc 
javnega financiranja in državnega proračuna za leto 2003 (v nadaljevanju proračunski memorandum) 
ter ocena realizacije poslovanja Zavoda v letu 2002. 

Izhodišče za pripravo finančnega načrta Zavoda za leto 2003 je ocena realizacije prihodkov in 
odhodkov Zavoda v letu 2002. Za leto 2003 niso predvidene nobene dodatne širitve ali prioritete 
programov in pravic, razen pri dejavnosti socialnih domov, v skladu s sprejetim ukrepi za izravnavo 
prihodkov in odhodkov Zavoda. 

2. OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV ZAVODA V LETU 2002 

Ocena realizacije poslovanja Zavoda v letu 2002 temelji na realizaciji v obdobju januar-julij 2001, ki 
že izkazuje primanjkljaj v višini 8.165 milijonov tolarjev in na osnovi projekcije finančnega 
poslovanja Zavoda do konca leta 2002 ocenjujemo, da bo primanjkljaj Zavoda znašal 13.116 
milijonov tolaijev. 

Vse večji razkorak med prihodki in odhodki posledično slabša likvidno sposobnost in narekuje 
zadolževanje Zavoda. Likvidnostno zadolževanje Zavoda seje začelo od avgusta 2001 dalje. Za celo 
leto 2002 pa bo potrebno zadolževanje Zavoda, saj lastni viri več ne zagotavljajo celotnega vračila 
najetih posojil. Tako po stanju na dan 31.7.2002 izkazuje neto dolg v višini 6.831 milijonov tolarjev. 
Ocene kažejo, da bo dolg do konca leta 2002 narasel na 12.750 milijonov tolarjev. 

Razlogi, ki povečujejo razhajanje med prihodki in odhodki so predvsem posledica: 

a) visoke realne rasti odhodkov za zdravila; ti naj bi v letu 2002 znašala okrog 7,5%; 
b) pozno sklenjenih pogodb z izvajalci zdravstvenih storitev (konec leta 2001), zato se je del 

obveznosti iz naslova teh pogodb prenesla v leto 2002; 
c) izvedenega poračuna v mesecu februarju 2002, ko so bili plačani nerealizirani razširjeni programi 

načrtovani v letu 2001 v višini 4.438 milijonov tolarjev, 
' d) povečanja materialnih stroškov v zdravstvu zaradi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 

davku na dodano vrednost. Zakon stopi v veljavo 1.10.2002, njegove spremembe pa pomenijo 
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dodatno finančno obremenitev pri odhodkih za lekarniško dejavnost, ki bo po novem obdavčena 
po stopnji 20%; 

e) Poračun materialnih stroškov po sklepih arbitraže, ki se nanaša na leto 2001 (poračun zaradi 
sprememb DDV) v znesku 1.400 milijonov tolarjev. 

0 večje rasti cen življenjskih potrebščin od načrtovane za 0,6 odstotnih točk, kar predstavlja 600 
milijonov tolarjev dodatnih odhodkov Zavoda. 

3. KVANTITATIVNA IZHODIŠČA VKLJUČENA V POSAMEZNE ELEMENTE 
FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003 

Glavne smernice javno finančnih gibanj iz proračunskega memoranduma, upoštevane v posameznih 
elementih finančnega načrta za leto 2003 so: 

■ predvidena rast bruto plač na zaposlenega v RS v primerjavi s povprečjem preteklega leta naj bi v 
letu 2003 znašala 7,2%, pri čemer se predvideva 2% realna rast, 

• rast prispevne osnove za izračun prihodkov od prispevkov za zdravstveno zavarovanje naj bi v letu 
2003 znašala 9,1%, oziroma realno 3,8%, 
letna rast cen življenjskih potrebščin (I-XII/1-XII povprečje leta) v letu 2003 naj bi bila 5,1%, 

• letna nominalna rast izhodiščne plače za negospodarstvo RŠ naj bi bila 5,2%. 

Tabela 1: Ospovne predpostavke javno finančnih gibanj v letu 2003 

LETO 2003 

1. Rast bruto plače na zaposlenega 
realna rast 

7,2% 
2,0% 

2. Rast prispevne osnove 
realna rast U>

 
V

O 
00

 
^
 

$ 
3. Letna rast cen življenjskih potrebščin 5,1% 
4. Letna rast izhodiščne plače v negosp. 

Realna rast 
5,2% 
0,1% 

4. OBSEG IN VREDNOTENJE POSAMEZNIH VRST PRIHODKOV IN ODHODKOV 
FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003 

4.1. PRIHODKI ZAVODA 

Finančni načrt Zavoda predvideva, da bodo v letu 2003 prihodki znašali 368.607 milijonov tolarjev, 
kar je nominalno za 8,5% več, realno pa za 3,2% več, kot znašajo ocenjeni prihodki Zavoda v letu 
2002. Skupni nominalni prirast prihodkov Zavoda v letu 2003 je tako ocenjen na 28.729 milijonov 
tolarjev. 

Delež celotnih prihodkov Zavoda v primerjavi s predvidenim bruto domačim proizvodom v letu 2003 
bo znašal 6,68% in se zmanjšal za 0,06 odstotnih točk glede na preteklo leto. 

V nadaljevanju prikazujemo načrtovane prihodke po sestavinah: 

4.1.1. Prispevki za socialno varnost in transfemi prihodki 

Ocena prihodkov iz prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki v strukturi prihodkov 
predstavljajo pretežni del vseh prihodkov, ne predvideva spremembe prispevnih stopenj v letu 2003. 
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Prihodki od prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2003 so predvideni na podlagi 
rasti prispevnih osnov po proračunskem memorandumu za leto 2003, ki temelji na predvideni rasti 
plač in zaposlenosti v Republiki Sloveniji v letu 2003. Na tej podlagi finančni načrt predvideva 
364.642 milijonov tolarjev prihodkov od prispevkov, kar predstavlja 98,9% vseh prihodkov Zavoda: 

♦ prihodek iz naslova neposredno vplačanih prispevkov za zdravstveno zavarovanje bo znašal 
296.307 milijonov tolarjev oz. 81,3% vseh prihodkov od prispevkov, 

♦ vplačila prispevkov za upokojence, brezposelne in druge zavarovane osebe, ki jih plačujejo Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, občine. Zavod za zaposlovanje, proračun - transferni 
prihodki pa bodo znašali 68.335 milijonov tolarjev oz. 18,7% vseh prihodkov od prispevkov. 

4.1.2. Drugi prihodki 

Med druge prihodke Zavoda, ki predstavljajo 1,1% vseh prihodkov, vštevamo nedavčne prihodke, 
kapitalske prihodke in druga dodatna prejeta sredstva iz državnega proračuna. 

Drugi prihodki Zavoda so v glavnem načrtovani na osnovi predvidene rasti cen življenjskih 
potrebščin. Celotna sredstva, ki so za leto 2003 predvidena iz tega naslova bodo znašala 3.965 
milijonov tolarjev prihodkov, kar predstavlja negativno realno rast v primerjavi s preteklim letom. 
Razlog temu je predvsem bistveno manjši načrtovani prihodki od obresti glede na to, da se za leto 
2003 še naprej predvideva zadolževanje in bodo zato prihodki od obresti za morebitne kratkoročne 
likvidnostne presežke praktično postali nepomemben vir financiranja. 

♦ Nedavčni prihodki Zavoda so prihodki od premoženja, prihodki od obresti, od prodaje blaga in 
storitev ter drugi nedavčni prihodki. Prihodki od premoženja v višini 136 milijonov tolarjev 
predstavljajo prihodke iz naslova najemnin in zakupnin. Prihodki od obresti so ocenjeni na 54 
milijonov tolarjev in predstavljajo obresti iz naslova tekočih likvidnostnih presežkov. Prihodki od 
prodaje blaga in storitev bodo znašali 1.631 milijonov tolarjev (prodaja tiskovin, posredovanje 
podatkov drugim institucijam), drugi nedavčni prihodki pa 2.122 milijonov tolarjev, med katere 
uvrščamo tudi prihodke iz naslova konvencij in iz naslova regresnih zahtevkov. 

♦ Načrtovani kapitalski prihodki Zavoda za leto 2003 vključujejo 21,7 milijonov tolarjev prihodkov 
iz naslova prodaje realnega premoženja Zavoda (prodaja in zamenjava osnovnih sredstev). 

♦ Zavod za leto 2003 ne načrtuje nobenih transferov iz državnega proračuna iz naslova trošarin. 

4.2. ODHODKI ZAVODA 

Skupni odhodki Zavoda v letu 2003 so načrtovani v višini 380.874 milijonov tolarjev, kar pomeni 
realen porast za 2,7% glede na ocenjene odhodke v letu 2002. Torej znaša nominalni prirast odhodkov 
glede na leto 2002 za 27.880 milijonov tolarjev. 

Načrtovani znesek odhodkov pomeni 6,91% delež v ocenjenem bruto domačem proizvodu za leto 
2003. 

V nadaljevanju prikazujemo načrtovane odhodke po najpomembnejših sestavinah. 

4.2.1 Odhodki za zdravstvene storitve 

Odhodke za zdravstvene storitve so tekoči transferi izvajalcem zdravstvenih storitev za opravljene 
storitve in drugim. V skladu z ekonomsko klasifikacijo so ti odhodki: tekoči transferi v javne zavode 
in druge izvajalce javnih služb (ki se še naprej delijo na sredstva za plače, sredstva za prispevke 
delodajalca in sredstva za izdatke blaga in storitev) ter transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam. Sredstva za tekoče transfere izvajalcem zdravstvenih storitev so v letu 2003 načrtovana v 
znesku 260.547 milijonov tolarjev in predstavljajo 68,4% vseh odhodkov Zavoda. Načrtovani znesek 
za odhodke za zdravstvene storitve je tako nominalno za 6,7% realno pa za 1,5% večji od ocenjenih v 
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letu 2002. Sredstva za zdravstvene storitve so načrtovana ob upoštevanju predvsem rasti cen 
življenjskih potrebščin in rasti izhodiščne plače v negospodarstvu. 

♦ Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb bodo v letu 2002 znašali 259.459 
milijonov tolarjev. Zavod zagotavlja sredstva javnim zdravstvenim zavodov, zasebnikom s 
koncesijo in drugim izvajalcem zdravstvenih storitev v javni zdravstvenih službi za tekoče 
poslovanje, to je za plače, prispevke zaposlenih ter za materialne stroške in druge izdatke za blago 
in storitve za programe, ki jih bodo opravili na temelju sklenjenih pogodb z Zavodom. 
Načrtovana sredstva za plače znašajo 133.099 milijonov tolarjev kar je za 8,8% več od ocenjenih 
v letu 2002 in sicer zaradi: poleg predvidene rasti izhodiščne plače, še zaradi rednega 
napredovanja vseh zaposlenih v zdravstveni dejavnosti v znesku 6.085 milijonov tolarjev. V teh 
načrtovanih sredstvih je delež za plače zdravnikov 32% ali 42,4 milijonov tolarjev. Predvidena 
sredstva za plače zdravnikov temelji na predpostavki, da se v letu 2003 ne predvideva dodatno 
zaposlovanje zdravnikov in dodatnih sredstev za izvajanje dežurne službe. 
Sredstva za prispevke delodajalcev bodo znašala 28.477 milijonov tolarjev in so izračunana glede 
na veljavne prispevne stopnje in sredstev za plače. 
Sredstva za blago in storitve bodo v letu 2003 znašala 98.431 milijonov tolarjev kar je za 3,9% 
več od ocenjenih v letu 2002. Pri tem se upošteva obseg programa zdravstvenih storitev, kot bo 
realiziran v letu 2002, poleg tega pa še: 493 milijonov tolarjev za širitve programa zdravstvene 
nege za domove starejših občanov (nove kapacitete domov starejših občanov in varovanih 
stanovanj) in za 524 milijonov tolarjev kot posledica učinkov sprememb davka na dodano 
vrednost, ki stopi v veljavo od 1.10.2002 dalje. 

♦ Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam bodo v letu 2003 znašali 1.089 milijonov 
tolarjev oz. 5,1% več od ocenjenih v letu 2002. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne 
organizacije, društva in podobne ustanove, ki izvajajo tudi zdravstvene programe v javnem 
interesu. V finančnem načrtu za leto 2003 so namenjena tudi sredstva za financiranje posebnih 
pravic iz OZZ (npr. združenje multiple skleroze), sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok ter 
za helikopterske reševalne prevoze. 

4.2.2 Odhodki za zdravila, medicinsko tehnične pripomočke, kri in socialno medicino 

Ti odhodki so za leto 2003 načrtovani v višini 63.572 milijonov tolarjev in predstavljajo 16,7% vseh 
odhodkov Zavoda. Tako načrtovani predstavljajo nominalni porast za 9%, realni pa za 3,7% glede na 
oceno porabe v letu 2002. 

♦ Izdatki za zdravila so v letu 2003 načrtovani v znesku 52.065 milijonov tolarjev, kar pomeni 4,6% 
realno rast oz. 2.288 milijonov tolarjev dodatnih odhodkov. Izkušnje zadnjih let kažejo, da je bila 
poraba zdravil vsako leto realno višja. Realni porast pa se je iz leta v leto povečeval. Zato je 
znesek izdatkov za zdravila načrtovan ob upoštevanju 5% realne rasti porabe zdravil, ki je 
posledica predpisovanja novih, učinkovitejših a tudi dražjih zdravil. Hkrati pa so v načrtovanih 
izdatkih za zdravila upoštevani tudi ukrepi za izravnavo prihodkov in odhodkov sprejetih na 
skupščini Zavoda dne 15.4.2002, po katerih naj bi za obvladovanje izdatkov za zdravila v letu 
2003 prihranili 500 milijonov tolaijev. 

♦ Izdatki za medicinsko tehnične pripomočke so načrtovani v znesku 9.311 milijonov tolaijev kar je 
za 5,1% več od ocene porabe za leto 2002. 

♦ Izdatki za transfuzijo krvi, cepiva in sanitetni material so načrtovani v znesku 2.195 milijonov 
tolaijev kar je za 5,1% več od ocene porabe za leto 2002. 
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4.2.3. Odhodki za zdravljenje v tujini in konvencije 

Odhodki za zdravljenje v tujini in iz naslova konvencij se za leto 2003 načrtujejo v znesku 2.349 
milijonov tolarjev oz. 0,7% vseh odhodkov Zavoda in so nominalno za 5,1%, večji od ocenjenih v letu 
2002. 

♦ Izdatki za zdravljenje v tujini so tekoči transferi v tujino in so načrtovani v višini 598 milijonov 
tolarjev, kar pomeni 5,1% nominalno rast. 

♦ Odhodki iz naslova konvencij v višini 1.751 milijonov tolarjev predstavljajo del tekočih 
transferov v tujino (povračila za zdravstvene storitve in material za zavarovance RS z začasnim 
bivanjem v tujini) in v manjšem znesku tudi tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce 
javnih služb (izdatki za zdravljenje tujih zavarovancev, ki začasno bivajo v RS). 

4.2.4. Denarne dajatve 

Denarne dajatve so transferi posameznikom in gospodinjstvom iz naslova boleznin, pogrebnin, 
posmrtnin in plačila dnevnic ter potnih stroškov v zvezi z zdravljenjem. Sredstva za te transfere oz. 
denarne dajatve v letu 2003 znašajo 42.000 milijonov tolarjev oz. 11% vseh odhodkov Zavoda in so 
nominalno za 13,8%, realno pa za 8,3% večji od ocenjenih v letu 2002. 

♦ Sredstva za boleznine v višini 39.471 milijonov tolarjev in predstavljajo 10,4% vseh načrto%'anih 
odhodkov Zavoda za leto 2003. Načrtovani znesek temelji na predvideni rasti plač v RS v letu 
2002, ki je podlaga za izračun boleznin v letu 2003. Ti odhodki so izkazani v okviru postavk 
"boleznine", "tekoči transferi v druge sklade socialnega zavarovanja" - plačilo prispevkov 
delodajalca od boleznin skladom socialnega zavarovanja in "tekoči transferi v državni proračun" - 
plačilo prispevkov delodajalca od boleznin proračunu. Na načrtovana sredstva za boleznine 
vplivajo tudi posledice nove delovne zakonodaje, ki stopi v veljavo s 1.1.2003. Po njej je 
naloženo Zavodu: 

a.) da izplačuje nadomestila plače za zavarovance za tisti dan, ko je odsoten z dela zaradi 
prostovoljnega darovanja krvi, kar predstavlja za 1 milijardo tolarjev dodatnih sredstev za ta 
namen; 
b.) izplačuje nadomestila plač tudi v primerih, če gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela 
zaradi iste bolezni ali poškodbe izven dela in traja prekinitev med eno in drugo odsotnostjo manj 
kot 10 delovnih dni. Zaradi teh novih obveznosti Zavoda je v finančnem načrtu predvideno vsaj še 
za 1 milijardo dodatnih sredstev. 

Ob hkratnem povečanju sredstev za boleznine zaradi sprememb zakona o delovnih razmerjih, so 
v finančnem načrtu za leto 2003 predvideni tudi ukrepi za obvladovanje izdatkov za nadomestila 
odsotnosti z dela, po katerih naj bi se zmanjšalo povprečno trajanje začasne zadržanosti z dela za 
en dan, s čimer bi prihranili za 1.300 milijonov tolarjev izdatkov za boleznine. 

♦ Višina ostalih transferov posameznikom in gospodinjstvom (potni stroški, pogrebnine, 
posmrtnine,...) v letu 2003 je načrtovana ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin in 
upošteva tudi zadnje spremembe zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki 
je vzpostavil prvotno stanje glede tovrstnih pravic. Odhodki za pogrebnine, posmrtnine in potne 
stroške v letu 2003 so načrtovani v znesku 2.529 milijonov tolarjev in pomenijo le nominalni 
porast cen življenjskih potrebščin v letu 2003. 
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4.2.5. Odhodki za delo Zavoda 

Odhodke za delo Zavoda predstavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za 
socialno varnost, izdatki za blago in storitve ter investicijski odhodki. Ti odhodki v letu 2003 znašajo 
12.004 milijonov tolarjev in predstavljajo 3,2% vseh odhodkov Zavoda. 

♦ Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim se v letu 2003 načrtujejo v znesku 4.209 milijonov 
tolarjev in so v primerjavi z ocenjenimi sredstvi v letu 2002 nominalno večja za 7,2%. V okviru 
načrtovanih sredstev so zajeti odhodki za plače, regres za letni dopust ter druga povračila in 
nadomestila zaposlenim. Pri določanju višine teh odhodkov so bila upoštevana kvantitativna 
izhodišča, sedanje število zaposlenih (ne predvideva povečanja števila zaposlenih v Zavodu) ter 
redna letna napredovanja. 

♦ Prispevki za socialno varnost bodo znašali 602 milijonov tolarjev in so določeni na podlagi 
odhodkov za plače. 

♦ V okviru izdatkov za blago in storitve, ki so predvideni za plačilo blaga in opravljenih storitev, je 
zajetih več vrst izdatkov. V letu 2003 bodo znašali 5.655 milijonov tolarjev, kar pomeni realno 
1,5% več kot leta 2002. Največji porast predstavljajo izdatki iz naslova plačila storitev DURS, za 
najemnine in zakupnine in tekoče vzdrževanje sistemske programske opreme. 

♦ Investicijski odhodki predstavljajo sredstva, ki jih Zavod nameni za nakup računalniške in druge 
opreme, zgradb in prostorov, kot tudi stroške investicijskega vzdrževanja. V letu 2003 so za te 
namene načrtovana sredstva v višini 1.538 milijonov tolarjev. Načrtovani investicijski odhodki 
temeljijo na programu investicijskega vzdrževanja in nakupa nove opreme in sicer za nadaljno 
izgradnjo računalniške podpore, poslovnim funkcijam Zavoda, za nakup prostorov ter za 
investicijsko vzdrževanje sredstev Zavoda. 

4.2.6. Plačila domačih obresti 

V finančnem načrtu Zavoda za leto 2003 načrtujemo 400 milijonov tolarjev odhodkov iz naslova 
zadolževanja t.j. plačilo obresti za najemanje posojil. Glede na primanjkljaj v letu 2001, 2002 in 
predvideni primanjkljaj v letu 2003, se mora Zavod zadolževati, v kolikor želi tekoče in nemoteno 
izpolnjevati svoje obveznosti. Neto zadolževanje v letu 2003 naj bi znašalo 12.267 milijonov tolarjev. 

4.3. PRIMANJKLJAJ ZAVODA 

Načrtovani primanjkljaj znaša 12.267 milijonov tolarjev in je pomemben element, ki vpliva na 
plačilno sposobnost Zavoda, saj pomeni, da se mora Zavod zadolževati za potrebe plačila tekočih 
obveznosti saj Zavod ni več likvidno sposoben vračati najete kredite v tekočem letu. 
Glede na neugodno finančno stanje Zavoda, ki v letu 2003 ne bo nič boljše kot ocenjujemo v letu 
2002, v finančnem načrtu niso predvidena nobena sredstva za morebitno financiranje nepredvidenih 
izdatkov, ki so lahko posledica epidemij, elementarnih nesreč ali drugih rizikov v skladu z zakonom, 
ter za oblikovanje rezervnega sklada po določilih Statuta. 

4.4. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

V računu finančnih teijatev in naložb Zavod v letu 2003 ne načrtuje prejetih vračil danih posojil, ne 
danih posojil in povečanja kapitalskih deležev. 

4.5. RAČUN FINANCIRANJA 

Zavod v letu 2003 načrtuje zadolževanje v skupni višini 167.350 milijonov tolarjev. Še v istem letu 
načrtujemo, da bo Zavod poravnal za 155.083 milijonov tolarjev najetih kreditov, tako da bo ob koncu 
leta 2003 izkazoval dolg v višini 12.267 milijonov tolarjev. 
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5. ZAKLJUČEK 

Prihodki za obvezno zdravstveno zavarovanje, izraženi v tekočih cenah, bodo v letu 2003 predvidoma 
znašali 368.607 milijonov tolarjev, odhodki pa 380.874 milijonov tolarjev. Planirani primanjkljaj 
odhodkov nad prihodki je 12.267 milijonov tolarjev. V letu 2003 Zavod načrtuje tudi neto 
zadolževanje prav tako v višini 12.267 milijonov tolarjev. 

Napovedi in predvidevanja v tem finančnem načrtu in naraščanje primanjkljaja iz leta v leto zahtevajo 
izboljšanje izterjave prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki naj bi zagotovili dodatne 
prihodke. Ker je po Zakonu o prispevkih za socialno varnost in zakonu o davčnem postopku DURS 
institucija zadolžena za pobiranje prispevkov, bo potrebno z njo dogovoriti aktivnosti, za boljšo 
izterjavo prispevkov. Poleg tega pa bo potrebno pričeti vzpostavljati pogoje za realizacijo tistih 
določb strateškega razvojnega programa Zavoda do leta 2007, ki prav tako načrtuje izboljšanje 
plačevanja prispevkov. Vendar tudi predvidevanja do leta 2005 kažejo, da brez spremembe prispevnih 
stopenj za obvezno zdravstveno zavarovanje ne bo mogoče zagotoviti stabilno in nemoteno 
poslovanje Zavoda. Dlje ko se bo odlašalo s potrebnimi spremembami prispevnih stopenj, večje bodo 
morale biti te spremembe, v nasprotnem pa bo vse bolj postajalo vprašljivo zagotavljanje sedanjega 
obsega pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja. 

6. KVANTITATIVNA IZHODIŠČA, VKLJUČENA V POSAMEZNE ELEMENTE 
PROJEKCIJE ZA LETO 2004 

Glavne smernice javno finančnih gibanj iz proračunskega memoranduma, upoštevane v posameznih 
elementih projekcije za leto 2004 so: 

♦ predvidena rast bruto plač na zaposlenega v RS v primerjavi s povprečjem preteklega leta naj bi 
v letu 2004 znašala 7,2%, pri čemer se predvideva 2,5% realna rast, 

♦ rast prispevne osnove za izračun prihodkov od prispevkov za zdravstveno zavarovanje naj bi v 
letu 2004 znašala 8,7%, oziroma realno 3,9%, 

♦ letna rast cen življenjskih potrebščin (I-XII/I-XII povprečje leta) v letu 2004 naj bi bila 4,6%, 
♦ letna nominalna rast izhodiščne plače za negospodarstvo RS naj bi bila 4,9%. 

Tabela I: Osnovne predpostavke javno finančnih gibanj v letu 2004 

LETO 2004 
1. Rast bruto plače na zaposlenega 

realna rast 
7,2% 
2,5% 

2. Rast prispevne osnove 
realna rast 

8,7% 
3,9% 

3. Letna rast cen življenjskih potrebščin 4,6% 
4. Letna rast izhodiščne plače v negosp. 

Realna rast 
4,9% 
0,3% 

7. OBSEG IN VREDNOTENJE POSAMEZNIH VRST PRIHODKOV IN ODHODKOV 
V PROJEKCIJI ZA LETO 2004 

7.1. PRIHODKI ZAVODA 

Projekcija v letu 2004 predvideva, da bodo prihodki znašali 399.188 milijonov tolarjev, kar je 
nominalno za 8,3% več, realno pa za 3,5% več, kot znašajo ocenjeni prihodki Zavoda v letu 2002. 
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Delež celotnih prihodkov Zavoda v primerjavi s predvidenim bruto domačim proizvodom v letu 2004 
bo znašal 6,63% in se zmanjšal za 0,05 odstotnih točk glede na preteklo leto. 

V nadaljevanju prikazujemo načrtovane prihodke po sestavinah: 

7.1.1. Prispevki za socialno varnost in transferni prihodki 

Ocena prihodkov iz prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki v strukturi prihodkov 
predstavljajo pretežni del vseh prihodkov, ne predvideva spremembe prispevnih stopenj v letu 2004. 

Prihodki od prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje v letu 2004 so predvideni na podlagi 
rasti prispevnih osnov po proračunskem memorandumu za leto 2004, ki temelji na predvideni rasti 
plač in zaposlenosti v Republiki Sloveniji v letu 2004. Na tej podlagi projekcija za leto 2004 
predvideva 394.981 milijonov tolarjev prihodkov od prispevkov, kar predstavlja 98,9% vseh 
prihodkov Zavoda: 

♦ prihodek iz naslova neposredno vplačanih prispevkov za zdravstveno zavarovanje bo znašal 
321.893 milijonov tolarjev oz. 81,5% vseh prihodkov od prispevkov, 

♦ vplačila prispevkov za upokojence, brezposelne in druge zavarovane osebe, ki jih plačujejo Zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, občine, Zavod za zaposlovanje, proračun - transferni 
prihodki pa bodo znašali 73.088 milijonov tolarjev oz. 18,5% vseh prihodkov od prispevkov. 

7.1.2. Drugi prihodki 

Med druge prihodke Zavoda, ki predstavljajo 1,1% vseh prihodkov, vštevamo nedavčne prihodke, 
kapitalske prihodke in druga dodatna prejeta sredstva iz državnega proračuna. 

Drugi prihodki Zavoda so v glavnem načrtovani na osnovi predvidene rasti cen življenjskih 
potrebščin. Celotna sredstva, ki so za leto 2004 predvidena iz tega naslova bodo znašala 4.208 
milijonov tolarjev prihodkov. 

♦ Nedavčni prihodki Zavoda so prihodki od premoženja, prihodki od obresti, od prodaje blaga in 
storitev ter drugi nedavčni prihodki. Prihodki od premoženja v višini 142 milijonov tolarjev 
predstavljajo prihodke iz naslova najemnin in zakupnin. Prihodki od obresti so ocenjeni na 54 
milijonov tolarjev in predstavljajo obresti iz naslova tekočih likvidnostnih presežkov. Prihodki od 
prodaje blaga in storitev bodo znašali 1.706 milijonov tolaijev (prodaja tiskovin, posredovanje 
podatkov drugim institucijam), drugi nedavčni prihodki pa 2.219 milijonov tolarjev, med katere 
uvrščamo tudi prihodke iz naslova konvencij in iz naslova regresnih zahtevkov. 

♦ Načrtovani kapitalski prihodki Zavoda za leto 2004 vključujejo 85,7 milijonov tolarjev prihodkov 
iz naslova prodaje realnega premoženja Zavoda (prodaja in zamenjava osnovnih sredstev). 

♦ Zavod za leto 2004 ne načrtuje nobenih transferov iz državnega proračuna iz naslova trošarin. 

7.2. ODHODKI ZAVODA 

Skupni odhodki Zavoda v letu 2004 so predvideni v višini 403.259 milijonov tolaijev, kar pomeni 
realen porast za 1,2% glede na ocenjene odhodke v letu 2003. Načrtovani znesek odhodkov pomeni 
6,7% delež v ocenjenem bruto domačem proizvodu za leto 2004. 

V nadaljevanju prikazujemo načrtovane odhodke po najpomembnejših sestavinah. 

7.2.1 Odhodki za zdravstvene storitve 

Odhodke za zdravstvene storitve so tekoči transferi izvajalcem zdravstvenih storitev za opravljene 
storitve in drugim. V skladu z ekonomsko klasifikacijo so ti odhodki: tekoči transferi v javne zavode 
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in druge izvajalce javnih služb (ki se še naprej delijo na sredstva za plače, sredstva za prispevke 
delodajalca in sredstva za izdatke blaga in storitev) ter transferi neprofitnim organizacijam in 
ustanovam. Sredstva za tekoče transfere izvajalcem zdravstvenih storitev so v letu 2004 načrtovana v 
znesku 273.744 milijonov tolarjev in predstavljajo 67,9% vseh odhodkov Zavoda. Načrtovani znesek 
za odhodke za zdravstvene storitve je tako nominalno za 5,1% realno pa za 0,5% večji od preteklega 
leta. Sredstva za zdravstvene storitve so načrtovana ob upoštevanju predvsem rasti cen življenjskih 
potrebščin in rasti izhodiščne plače v negospodarstvu. 

♦ Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb bodo v letu 2002 znašali 272.605 
milijonov tolarjev. Zavod zagotavlja sredstva javnim zdravstvenim zavodov, zasebnikom s 
koncesijo in drugim izvajalcem zdravstvenih storitev v javni zdravstvenih službi za tekoče 
poslovanje, to je za plače, prispevke zaposlenih ter za materialne stroške in druge izdatke za blago 
in storitve za programe, ki jih bodo opravili na temelju sklenjenih pogodb z Zavodom. 
Načrtovana sredstva za plače znašajo 140.220 milijonov tolarjev kar je za 5,4% več od ocenjenih 
v letu 2003 in sicer zaradi predvidene rasti izhodiščne plače ter dodatnega 0,5% zaposlovanja v 
zdravstvu. 
Sredstva za prispevke delodajalcev bodo znašala 30.000 milijonov tolarjev in so izračunana glede 
na veljavne prispevne stopnje in sredstev za plače. 
Sredstva za blago in storitve bodo v letu 2004 znašala 102.959 milijonov tolarjev kar je za 4,6% 
več od ocenjenih v letu 2002. Pri tem se upošteva obseg programa zdravstvenih storitev, kot bo 
realiziran v letu 2003 in ne upošteva nobenih dodatnih programov za zdravstvene storitve. 

♦ Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam bodo v letu 2004 znašali 1.139 milijonov 
tolarjev oz. 4,6% več od ocenjenih v letu 2002. Med neprofitne organizacije sodijo dobrodelne 
organizacije, društva in podobne ustanove, ki izvajajo tudi zdravstvene programe v javnem 
interesu. V finančnem načrtu za leto 2003 so namenjena tudi sredstva za financiranje posebnih 
pravic iz OZZ (npr. združenje multiple skleroze), sofinanciranje zdravstvenega letovanja otrok ter 
za helikopterske reševalne prevoze. 

7.2.2 Odhodki za zdravila, medicinsko tehnične pripomočke, kri in socialno medicino 

Ti odhodki so za leto 2004 ocenjeni v višini 68.915 milijonov tolarjev in predstavljajo 17,1% vseh 
odhodkov Zavoda. Tako načrtovani predstavljajo nominalni porast za 8,4%, realni pa za 3,6% glede 
na oceno porabe v letu 2003. 

♦ Izdatki za zdravila so v letu 2004 ocenjeni v višini 56.639 milijonov tolarjev, kar pomeni 4% 
realno rast. 

♦ Izdatki za medicinsko tehnične pripomočke so načrtovani v znesku 9.935 milijonov tolarjev kar 
je za 6,7% več od ocene porabe za leto 2003 in predstavlja 2% realno rast. 

♦ Izdatki za transfuzijo krvi, cepiva in sanitetni material so načrtovani v znesku 2.342 milijonov 
tolarjev kar je za 6,7% več od ocene porabe za leto 2002. ' 

7.2.3. Odhodki za zdravljenje v tujini in konvencije 

Odhodki za zdravljenje v tujini in iz naslova konvencij se za leto 2004 ocenjujejo v višini 2.457 
milijonov tolarjev oz. 0,7% vseh odhodkov Zavoda in so nominalno za 4,6%, večji od ocenjenih v letu 
2002. 

♦ Izdatki za zdravljenje v tujini so tekoči transferi v tujino in so načrtovani v višini 625 milijonov 
tolarjev, kar pomeni 4,6% nominalno rast. 
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♦ Odhodki iz naslova konvencij v višini 1.832 milijonov tolarjev predstavljajo del tekočih 
transferov v tujino (povračila za zdravstvene storitve in material za zavarovance RS z začasnim 
bivanjem v tujini) in v manjšem znesku tudi tekoče transfere v javne zavode in druge izvajalce 
javnih služb (izdatki za zdravljenje tujih zavarovancev, ki začasno bivajo v RS). 

7.2.4. Denarne dajatve 

Denarne dajatve so transferi posameznikom in gospodinjstvom iz naslova boleznin, pogrebnin, 
posmrtnin in plačila dnevnic ter potnih stroškov v zvezi z zdravljenjem. Sredstva za te transfere oz. 
denarne dajatve v letu 2004 znašajo 45.170 milijonov tolarjev oz. 11,2% vseh odhodkov Zavoda in so 
nominalno za 7,5%, realno pa za 2% večji od ocenjenih v letu 2003. 

♦ Sredstva za boleznine v višini 41.820 milijonov tolarjev in predstavljajo 7,7% vseh ocenjenih 
odhodkov Zavoda za leto 2004 in predstavljajo 3% realno rast. Načrtovani znesek temelji na 
predvideni rasti plač v RS v letu 2003, ki je podlaga za izračun boleznin v letu 2004. Ti odhodki 
so izkazani v okviru postavk "boleznine", "tekoči transferi v druge sklade socialnega 
zavarovanja" - plačilo prispevkov delodajalca od boleznin skladom socialnega zavarovanja in 
"tekoči transferi v državni proračun" - plačilo prispevkov delodajalca od boleznin proračunu. 

♦ Višina ostalih transferov posameznikom in gospodinjstvom (potni stroški, pogrebnine, 
posmrtnine,...) v letu 2004 je ocenjena ob upoštevanju rasti cen življenjskih potrebščin. Odhodki 
za pogrebnine, posmrtnine in potne stroške v letu 2004 so načrtovani v znesku 2.645 milijonov 
tolarjev in pomenijo le nominalni porast cen življenjskih potrebščin v letu 2004. 

7.2.5. Odhodki za delo Zavoda 

Odhodke za delo Zavoda predstavljajo plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalcev za 
socialno varnost, izdatki za blago in storitve ter investicijski odhodki. Ti odhodki bodo v letu 2004 
znašali 12.570 milijonov tolarjev in predstavljajo 3,1 % vseh odhodkov Zavoda. 

♦ Sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim se v letu 2004 ocenjujejo v višini 4.414 milijonov 
tolarjev in so v primerjavi z ocenjenimi sredstvi v letu 2003 nominalno večja za 4,9%. V okviru 
načrtovanih sredstev so zajeti odhodki za plače, regres za letni dopust ter druga povračila in 
nadomestila zaposlenim. Pri določanju višine teh odhodkov so bila upoštevana zgolj kvantitativna 
izhodišča. 

♦ Prispevki za socialno varnost bodo znašali 632 milijonov tolarjev in so določeni na podlagi 
odhodkov za plače. 

♦ V okviru izdatkov za blago in storitve, ki so predvideni za plačilo blaga in opravljenih storitev, je 
zajetih več vrst izdatkov. V letu 2004 bodo znašali 5.916 milijonov tolarjev in so višji za rast cen 
življenskih potrebščin. 

♦ Investicijski odhodki predstavljajo sredstva, ki jih Zavod nameni za nakup računalniške in druge 
opreme, zgradb in prostorov, kot tudi stroške investicijskega vzdrževanja. V letu 2004 so za te 
namene načrtovana sredstva v višini 1.608 milijonov tolarjev. Načrtovani investicijski odhodki 
temeljijo na programu investicijskega vzdrževanja in nakupa nove opreme in sicer za nadaljno 
izgradnjo računalniške podpore, poslovnim funkcijam Zavoda, za nakup prostorov ter za 
investicijsko vzdrževanje sredstev Zavoda. 

I 
7.2.6. Plačila domačih obresti 

V finančnem načrtu Zavoda za leto 2004 ocenjujemo 400 milijonov tolarjev odhodkov iz naslova 
zadolževanja t.j. plačilo obresti za najemanje posojil. Glede na primanjkljaj od leta 2001 dalje, se 
mora Zavod zadolževati, v kolikor želi tekoče in nemoteno izpolnjevati svoje obveznosti. 
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7.3. PRIMANJKLJAJ ZAVODA 

Načrtovani primanjkljaj znaša 4.071 milijonov tolarjev in je pomemben element, ki vpliva na plačilno 
sposobnost Zavoda, saj pomeni, da se mora Zavod zadolževati za potrebe plačila tekočih obveznosti 
saj Zavod ni več likvidno sposoben vračati najete kredite v tekočem letu. 

7.4. RAČUN FINANCIRANJA 

Zavod v letu 2004 ocenjuje zadolževanje v skupni višini 175.048 milijonov tolarjev. Še v istem letu 
predvidevamo, da bo Zavod poravnal za 170.976 milijonov tolarjev najetih kreditov, tako da bo ob 
koncu leta 2004 izkazoval dolg v višini 4.071 milijonov tolarjev. 
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ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 
PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003 IN PROJEKCIJE ZA LETO 2004 

A. BILANCA PRIHOOKOV IN ODHODKOV 
V TISOČIH S ' T 

IfPE«?, ^A?T1 
KONTO 2004/ 2003 

339.678.284 
(70+71*72+73+74) 
TEKOČI PRIHODKI 

DAVČNI PRIHODKI 

PRISPEVKI ZA SOCIALNO VARNOST 296.307.569 j 321.893.134' 109,0 

Pnapovfc za zdf.*av j od zaooifrnih pn pr»ynm oMfl 701007 Pmoavk za zdr zav - od zapoH«o.h nr fa.cn.h oumbm' 
IQlSSft PmPtVlK M Blriiv ■ od zgpotHtmh pn Žag 0»«od«plcu 

Prt«p»vfcl d#4od»|«*c«\ 180.210 1 Ml 
7011W Pn*g*YtH M jjŽtt • M MBWtPt P" Pf>n* PMfrit 101 00B 028 0 008 360 Prtaoovfc za oo4Wodtw on 6*u n pokfccn« bow 

701207 |Pn>p«v^ z« zdr.zav • Kmtov od fcataitnfcooa dohodka Prup^^K im zd' zav • iiretpv, od o>nov« u PO* m .ny.z»v 701200 PpIPfVf K11 «U6V • PHt. ti gffttfHI? PHM Y Pow>«vKza zdr.zav - o»»t>. K) z«v a dr na »I ZBtttt B 701212} man 
PniPtvfs m PrtMrtPt pn flfv n pg^tnt &q*tžPi fcBMB*. p*Ytf rn y^ptvi*s a jfiiE p° flf« n pp*wt rett"' 1V002 002 j 12.Sfl3.461 14.688.2221 

Zamudna obfwP u nwtpy» cn»p»W>v u i<3i» zay 1,77?2W, 2 IBLlZi pPP>fty «««"1ttfBŽOT B"IPt*V ž« K>Qf 1T9 7013101 P*frg.tftKntn,M tŠUKtM h pywrr»hi tfgaaa. 2,009*231 Pnw>.dtotfn m zdr zav od nadomaaH za umli botaianaha 
|0d50tnpta. Ki i'fr Z22S fxpo»r«K)r>o iZDtHCui«-   
HafiSia wf«y,pfl fnŽ* ŽS85S 70131e j 
NEDAVČNI PRIHODKI 

710i "["udeležba na dobičku in dohodki"on"premoTenja 
I Prihodki od pfmotanja 
| DENARNE KAZNI 22.833 

[PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITE V 1-630.912 1.705.9341 105.1 1.846.7101 
DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 2.219.261 

I Siji pgtemnthf ttrtt h gmarrfM aSSSSB [DrugI wdavtni prihodki  2.016.710 2.219.1611 7141001 20,700 1.772,MO 7 M1031 iPrthrthi rtmfvrt« artrv^im u ni»;gyi hp"Ymai i <Jf,flrž iPrlhodKiMMM— *■—rov"* iz naitov im,Bftm 7141041 jflflJB1 

KAPITALSKI PRIHODKI 
[PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 
I MhoOil od prodaj* mridb tn proalorpv 

I PRIHODKI OD PRODAJE ZEMUIŽČ IN NEMATER PHEMOi" 
PREJETE DONACIJE 
PREJETE DONACUE 12 DOMAČIH VIROV 

ITRANSFERNI PRIHODKI 
[tRANSFERNI PRiHODKI g DRUGIH JAVNOFINANŽNIH INSTITUCIJ Man M?"D60 

4J66.07S1 
u * rv*i _is_ tnfbl Ktai attarčrrtt M CTPW9*ir»T rs  £0»BtCT*S M MfirflvgT? <KX9.  

M Mii H HB BB  2.006.807 

Pr>Wa arodatva U puntunov tofcatnth »<wpoo«t> JL2S12H 

Pntgtrth m afttYtMre MY»rg»rw wphmpw.  h M m žm M —mam m ta— MM— Plin imWYt g p^btvM flttW96 a vrvv  as nttitffmg-iinfr pot .»v m iZZ$ ntpgtrj&itantm. 7102071 
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• V TISOČIH S i T 

KONTO REALIZACIJA 2001 RabalMU FN 2002 FN 2003 
INOCKS RASTI | 

PROJCKCUC 2004 Tocm 2002 2004! ! 2003 
| 

I I I ' 740 J Prarata aradatva U drugih lavnih akladov 0' 0 0! 0 - 
It. SKUPAJ ODHODKI 313.417.853' 352.994.359 380.873.967 403.259.488 107,9 105,9 

(40*41+42443) I | 40 TEKOČI ODHODKI 8.495.018 10.205.371 10.866.248 11.362.128 106,5 104,6 I 
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 3.583.392 3.925.956 4.208.705 4414.932 107 J l 104.9' 

I 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 513.215 5C3 084 602.230 631.739 107,0 104,9 4010 Pri »pavki ta pokojninako In invalldako (tvirovanj« 285 Ml 309.502 335.201 351.626 106,3 104,« 4011 Pnapavki za zdravstvano zavarovanca 222 395 248 036 260.946 273.733 105,2 104,9 4012 Pnapavki za zapoaiovanla 1.9361 2 080 2.268 2.401* 110,0 104,« 401J | Prtapavkl za porodniftko varatvo 3.2231 3.483 3.7«4 3.980 109,5 104,9 
1 402 I IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 4.397.13« 5.300.902 5.655.313 5.915.457 106.7 104,6 

4Q2V?9 ■Plačila »torrtav APP. UJP 555.157 592 643 623078 106 1 4K931 flaCila baronih ponitv 6092 6366 «714 7 056 105.1 105.1 402934 Plačila itomav 0URS 656 594 100 1 106.4 
403 plačila domaČih obresti 1.273 415.430 400.000 400.000 96,3 100,0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 0 0 
409 DRUGE REZERVE 0 0 0 o 
409 SREDSTVA. IZLOČENA V REZERVE 0 0 0 0 
411 TEKOČI TRANSFERI 303.934.893 341.652.042 368.469.719 390.288.612 107,8 105,9 

410 SUBVENCIJE 0 0 0 0 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 30.906.718 36.300.084 41.346.568 44.465.816 113.9 107.5 

411« Bolaznina 28.411.029 33.693.393 36 617.156 41.620.054 114,5 107.7 
I 

411000 20 512 763 24.503 003 26 074 200 30 246 020 114.6 107.7 24 573 154 26 474 133 114.4 107.7 
3 501 046 3 771 667 1156 1077 

411601 7.090.266 9.390 369 10 742 969 11.574.034 114.4 107.7 0 394 578 10.121.343 114.2 107.7 
954.676 1 166391 1.346.381 1 452.601 115.6 107.7 

4117 ŠOgandl|a 0 0 0 0 
411» DrugI tranafari poutntznlkom 2 495 8«« 2 406 891 2.52» 40« 2645.762 105.1 104,«! Plattto dr>«vn«c. DOtn* atro« in wavo2 v zvazj z zdravliemam 556 917 443212' 465 616 487 2431 106 1 104.6 411911 1 912 378 2.009 00® 2 102 365 106.1 104 6 411912 DQ»mrXnm 76 141 51 079 53664 56 154 105.1 104.6 411«W Q 22 0 0 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN UST AN. 892.790 1.036.165 1.089.009 1.139.104 105,1 104,6 4120 Takoti tranafan naprofnnim organiZKfMn m ustanovam •92.790 1.036.165 1 069 009 1.139.104 109.1 164,6 
413 drugi tekoči domaČi transfsri 269.082.940 302.602.263 324.233.222 342.799.930 107.1 105.7 
4130 Takocl tranafan drugim ravnam država 0 0.0 0 0 
41)1 Takocl tranafari v druga aklada aocUinaga zavarovanja 531.253 597.823 647.761 «97.672 106,4 107,7 413110 310.531 332.860 358 641 107 J 107.7 

413111 232 434 267 202 314.672 339230 100.6 107.7 

Takocl tranafan v druga lavna »klada m aganclfa 0 0 0 0 
4133 Tako«i tranafan v lavna zavoda in druga izvajalca lavnih 268.S44.52« 301.«96.733 323.679.342 342.095.499 107.1 106,7 

413300 107.705 656 122 326 596 133 006.767 140.210.666 106.6 106.4 
41330001 33 640 636 36 310 781 41 960.636 44 226.248 100.5 106.4 41330002 Sradatva za DtaCa • boimimoa 59402.000 66 975 764 72.266 530 76 168 737 107.0 1064 41330003 1 621 163 2.023.221 2 122150 111.1 104.0 41330004 3.266 667 3 669.263 4 032 800 4.230.502 100.3 104.0 41330006 

413301 26.502.797 26.476.766 30.000.706 107.1 106.4 
• MM« u dodatni omaram 

41330102 7291.7J4 12.775.359 6.383.674 14 587.599   15 444.366 16.262 167 106.0 106.4 Sradatva za Dnaodvfca dalodaiaica - zdmtftta 306 459 356 460 306 253 417 767 111.1 104.0 41330104 702.264 600473 875 031 017 007 100.3 104.0 41330106 2 462.572 2.602.923 2.624.677 100.4 104.0 
413302 104 6 

41330201 16.640.906 103.fi 104.0 4133020? 73 643.917 77.031.537 103 J 104.6 4133020] 1.827.877 1 506.159 104 8 104.6 41330204 41330205 2 576 637 2.650 600 3 044 000 3.165 060 106.8 104.6 4133020« 104 6 
413303 52.066 393 56 636 617 100« 106.6 
413304 0 311 5W 0.034.732 106 1 106.7 413306 2.342.338 106 1 106.7 

Takocl tranafan v drtavni proračun 6.1 M 6.707 6.111 6.5SA 107.3 107 J 
413404 PiaC*a ooaoavfca 4«todaiaica za zaootiovania od nadomaatt 1.764 2.05C 2.10« 2 35« 107 J 107.2 i.no aoninteit M1 77?S nmmMno   3 02 107.2 

hiMi77f6ntwrT*maaift«t  
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 3.052.445 1.713.530 1.800920 1.883.762 109.1 104.« 
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• V TtSOClH s I T 

KONTO REALIZACIJA 2001 Rmbmlmnm FN 2002 FN 2003 PROJEKCIJE 2004 
INDEKS' RASTI 

2003/ 2002 2004/ 2003 
! I 4142 Takoči trantlan naprolitnan or^inuicftm v tujini 3.032.445 1.713.530 1.800.920 1.883.782 105,1 104, e: 

414210 915.839 58e 962 507 874 825 37« 105.1 104.8! 4142111 l««tki iz naatova konvanc« 2 druovrv 0'iava mi 2 930 80* V144 888 1 -203 04C 1 258 388 105.1 104 8^ 414] | OfUO" lakoti trantlan v tujino 0 o 0 I | 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 987.942 1.136.946 1.538.000 1.608.748 135,3 104,6 

I 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 987.942 1.136.946 1.538.000 1.608.748 135.3 104,6! 
498 evidenčni promet odhodkov v breme rezervnega »klada | 

| 
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) I 

PRIHODKOV NAD ODHODKI -11.753.754 -13.116.075 -12.266.506 -4.070.965 ... | ... i 
j (1 • II i | i I ' I 

* Napoaradno plačilo pmpavfca oaiodaiiica od nadomaaM zaradi bol odsotnosti 
B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

• V TISOČIH SIT 

KONTO REALIZACIJA 2001 Raba lana FN 2002 FN 2003 PROJEKCIJE 2004 
INDEKS RASTI 

2003/ 2002 2004/ 7003 I { 
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 724.673 365.569 0 0 0,0 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
'7SO-7511 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 724.673 365.569 0 0 0.0 7500 Prajat« vračila daniti posojil od poaamacnikov «JOB «337 0 0 0.0 7505 P rajata vračila danih posojil od drugih ravni driava 0 0 0 o - 7507 Prhata v rs čila danih posojil od drzavnaga proračuna 71«. 486 358.232 0 0 0.0 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 o! 0 0 

7512 Sradatva, pridobivana a prodaio kaprtaiskih dalsjav v privatnih podjatjlh 0 0 0 0 - - 

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

4401 DANA POSOJILA o 0 0 0 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 ... ... 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 724.673 365.569 0 0 
IN SPREMEMBE KAPFTALSKIH DELEŽEV 
(IV -V I 1 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

 -V TISOČIH SIT  

KONJO REALIZACIJA 2001 Rabalam FN 2002 FN 2003 PROJEKCIJE 7004 
INDEKS RASTI 

2003/ 2002 2004/ 2003 
VII. ZADOLŽEVANJE (500*501) 6.426.000 159.380.506 167.349.531 175.047.610 105.0 104,6 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 6.426.000 159.380.506 167.349.531 175.047.610 105.01 104.6 5001 Majati k rad Iti prt poslovnih bankah • 428.000 158.380.508 187.348.831 175.047.810 105.0 104,8 
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 0 0 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+5611 6.426.000 146.630.000 155.083.025 170376.645 105,8 110,2 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 6.426.000 146.630.000 155.083.025 170.976.645 105.8 110.2 

5501 OdplaCHa h radiov poslovnan bankam 8-428.000 148.830.000 155 083.025 170.878.845 10&.8 110,2 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 0 o 

IX. POVEČANJE (ZMANJŠANJE! -11.029.081 0 0 0 ... 
SREDSTEV NA RAČUNIH a-HV .VIL-U.-V.-V1U.) 

X. NETO FINANCIRANJE (VL.VU.-VUI.-1X.--UI.> 11.753.754 13.118.075 12.266.506 4.070.965 ... ... 
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JAVNI JAMSTVENI IN PREŽIVNINSKI SKLAD 
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JAVNI JAMSTVENI IN PREŽIVNINSKI SKLAD RS 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 

1 .SPLOŠNI DEL 

1.1. ZAKONSKA OPREDELITEV NALOG JAVNEGA JAMSTVENEGA IN PREŽIVNINSKEGA 
SKLADA RS 

Finančni načrt Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije opredeljuje 
temeljne usmeritve poslovanja za leto 2004 in potrebna sredstva za realizacijo z zakonom določenih 
obveznosti ter tekoče delovanje Sklada. 

Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad) deluje na podlagi 
Zakona o Jamstvenem in preživninskem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št.: 25/97, 10/98, 
41/99, 53/99; v nadaljevanju ZJSRS) ter Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št.: 22/00; v 
nadaljevanju ZJS). Upravičence iz naslova insolventnosti delodajalca pa opredeljuje tudi Zakon o 
finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št.: 54/99, 110/99, 50/02; v nadaljevanju ZFPPod). 

Na podlagi določil ZJSRS so bili izdani tudi trije podzakonski predpisi in sicer Pravilnik o postopku 
uveljavljanja pravic v primeru insolventnosti delodajalca, Navodilo o postopku za uveljavljanje 
pravice do nadomestila preživnine, oba objavljena v Uradni list RS, št.: 80/99 in Odredba o določitvi 
obrazca Zahteve za uveljavitev pravice do nadomestila preživnine, objavljena v Uradni list RS št.: 
78/99. 

Sklad je leta 2001 v skladu z določili ZJS pričel delovati kot javni sklad. Zakon je prinesel 
spremembe v načinu poslovanja Sklada, kar omogoča bolj učinkovito izvajanje programov in boljši 
pregled nad poslovanjem in namensko porabo sredstev. 

1.2. POSLANSTVO SKLADA 

Jamstveni sklad je ustanovljen z namenom poravnave obveznosti iz naslova pravic delavcev v 
primeru insolventnosti delodajalca. 

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

• neizplačane plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred datumom prenehanja delovnega 
razmerja, 

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

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

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

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

Z dnem izplačila vstopa Sklad v položaj delavca kot upnika zoper podjetje do višine izplačanih 
sredstev (prihodki iz naslova subrogacij). 
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Zakon o finančnem poslovanju podjetij (Uradni list RS, št.: 54/99, 110/99, 50/02) v 27. členu 3. 
odstavka določa, da imajo delavci, ki jim preneha delovno razmerje po 27. členu 2. odstavek, enake 
pravice kot delavci, ki jim preneha delovno razmerje zaradi začetka stečajnega postopka, vključno s 
pravicami po Zakonu o jamstvenem skladu Republike Slovenije (Uradni list RS, št.: 25/97 in 10/98). 
Ta zakon je kot specialni zakon določil oz. razširil krog upravičencev iz naslova pravic delavcev v 
primeru insolventnosti delodajalca, ki so v ZJSRS določeni v 16. členu. 

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

Pravica, ki jo Sklad prizna se imenuje nadomestilo preživnine. 

Glavni pogoji za priznanje pravice so: 

da otrok še ni star 18 let, 
da obstaja izvršilni naslov, 
da preživninski zavezanec preživnine ne plačuje oziroma jo plačuje neredno, 
da je zakoniti zastopnik že poizkušal izterjati zapadle preživninske obveznosti, pa mu to ni 
uspelo ali postopek Še teče ter 
da otrok živi v družini, v kateri dohodek na družinskega člana ne presega 55% povprečne 
plače v državi v preteklem letu. 

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

Višina nadomestila se usklajuje z rastjo življenjskih stroškov. 

Trenutna višina nadomestila znaša: 

- za otroka do 6. leta starosti 12.483 SIT, 
- za otroka od 6. do 14. leta starosti 13.731 SIT in 
- za otroka od 14. do 18. leta starosti 16.227 SIT. 

Sklad nadomestila preživnine ne priznava za nazaj, temveč šele od vložitve zahteve dalje. 

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

1.3. PRAVNI OKVIRJI FINANCIRANJA SKLADA 

Finančni načrt Javnega jamstvenega in preživninskega sklada Republike Slovenije za leto 2004 je 
pripravljen na podlagi: 

- Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št.: 79/99, 124/00,79/01, 30/02), 
Navodila o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št.: 91/00 in 122/00), 
metodoloških navodil za pripravo finančnih načrtov, ki jih je pripravilo Ministrstvo za finance 
RS, , 

- drugih ustreznih predpisov. 

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

Zakon o jamstvenem in preživninskem skladu RS v 13. členu kot vire financiranja opredeljuje: 
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»Sredstva za kritje pravic delavcev v primeru insolventnosti zagotavljajo delodajalci, državni proračun 
in sklad z izterjavo terjatev iz 28. člena tega zakona. 

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

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

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

Financiranje Sklada opredeljujejo tudi določila Zakona o javnih skladih (Uradni list RS, št.: 22/99). 

1.4. PRIHODKI IN ODHODKI SKLADA 

1.4.1. Prihodki sklada 

V spodnji preglednici je prikazana ocena realizacije prihodkov v letu 2002 in načrtovani prihodki v 
letih 2003 in 2004. 

Tabela 1 : Prikaz prihodkov (v 1000 SIT) 

KONTO 
MF PRIHODKI OCENA REALIZACIJE 

2002 FN 
2003 

PREDLOG 
FN 2004 

INDEKS 
2003/2002 

INDEKS 
2004/03 

74 TRANSFERNI 
PRIHODKI 804.397 1.016.041 1.143.867 126,3 112,6 

71 NEDAVČNI 
PRIHODKI 455.391 314.758 386.112 69,1 122.7 

SKUPAJ 1.259.788 1.330.799 1.529.979 105.6 115.0 

V letu 2003 je predvideno povečanje prihodkov Sklada za 5,6 odstotkov glede na ocenjeno realizacijo 
v letu 2002, v letu 2004 pa je glede na leto 2003 predvideno povečanje za 15,0 odstotkov. 

Načrtovani prihodki iz proračuna v letu 2003 se bodo glede na višino prihodkov leta 2002 povečali za 
26,3 odstotka, v letu 2004 pa se bodo glede na predhodno leto povečali za 12,6 odstotka. 

Drugi nedavčni prihodki Sklada so: 

sredstva realizirana iz naslova subrogacij (to pomeni, da z izvršitvijo odločb preidejo teijatve 
upravičencev do višine, ki jo je Sklad izplača, na Sklad), 
povračila stroškov in obresti iz postopkov izterjav, 
obresti iz upravljanja z likvidnostjo in avista obresti. 

Večino nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova subrogacij. 

V letu 2003 je načrtovano znižanje drugih nedavčnih prihodkov za 30,9 odstokov glede na 
pričakovano realizacijo v letu 2002. V letu 2004 se bodo drugi nedavčni prihodki glede na predhodno 
leto povečali za 22,7 odstotka. 

Prihodki Sklada so podrobneje prikazani v posebnem delu predloga finančnega načrta . 
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1.4.2. Odhodki sklada 

Ocena realizacija odhodkov za leto 2002 in načrtovani odhodki za leti 2003 in 2004 so podrobneje 
razčlenjeni v tabeli št.02. 

Skupni načrtovani odhodki v letu 2003 so minimalno višji (za 0,1 odstotka) od ocene realizacije 
odhodkov v letu 2002 (višini izplačil upravičencem preživninskega sklada in stroškov za delovanje 
Sklada se bosta povišali, predvideno pa je minimalno znižanje višine izplačil upravičencem 
jamstvenega sklada, kajti izplačila upravičencem jamstvenega sklada bodo v letu 2002 močno presegla 
prvotno načrtovane vrednosti). 

V letu 2004 pa je načrtovano povečanje odhodkov za 15,0 odstotkov glede na leto 2003 (povečali se 
bodo višini izplačil na obeh skladih in višina stroškov za delovanje Sklada). 

Pri transferih posameznikom znaša ocena realizacije odhodkov za leto 2002 1.134.739.000 SIT 
(729.739.000 SIT jamstveni sklad, 405.000.000 SIT preživninski sklad). Načrtovani odhodki za leto 
2003 znašajo 1.115.799.000 SIT (635.799.000 SIT jamstveni sklad, 480.000.000 SIT preživninski 
sklad) in za leto 2004 1.300.754.895 SIT (750.754.895 SIT jamstveni sklad, 550.000.000 SIT 
preživninski sklad). 

Načrtovana izplačila upravičencem jamstvenega in preživninskega sklada v letu 2003 so za 1,7 
odstotkov nižja od ocene realizacije izplačil v letu 2002 (načrtovana izplačila upravičencem 
jamstvenega sklada se bodo znižala zaradi nekoliko nižjega števila upravičencev, izplačila 
upravičencem preživninskega sklada pa se bodo povečala). Povprečna višina izplačil na obeh skladih 
se bo povečala. 

V letu 2004 je načrtovana višina izplačil za 16,6 odstotkov višja glede na leto 2003, saj je načrtovano 
povečanje števila upravičencev in višja povprečna višina izplačil, tako na jamstvenem kot na 
preživninskem skladu. 

Ocena stroškov dejavnosti za leto 2002 je 195.000.000 SIT, načrtovani stroški za leto 2003 so v višini 
215.000.000 SIT in za leto 2004 v višini 229.224.000 SIT. Stroški dejavnosti za leto 2003 bodo 
porasli za 10,3 odstotka glede na ocenjeno realizacijo leta 2002 in za 6,6 odstotka v letu 2004 glede na 
leto 2003. Povečanje stroškov je predvsem posledica povečanja variabilnih stroškov zaradi povečanja 
števila upravičencev in uskladitve višine fiksnih obveznost z rastjo cen. 

Analitičen prikaz stroškov z obrazložitvami je razviden iz posebnega dela predloga finančnega načrta. 

Tabela 2: Prikaz odhodkov (v 1000 SIT) 

l 
konto MF 

2 
OPIS 

3 
OPIS KONTA GK 

4 
OCENA 

REALIZACIJE 
2002 

5 

FN 2003 

6 
PREDLOG 

FN 2004 

7 
INDEKS 
2003/02 

8 
INDEKS 
2004/03 

400 
401 PLAČE IN 

DRUGI 
IZDATKI 
ZAPOSLENIM 

- bralo bralo plače 
- prispevki 
- davki 
- drugi prejemki, 

repres 
90.240 97.100 103.800 107,6 106,9 

402 IZDATKI ZA 
BLAGO IN 
STORITVE 

99.760 110.900 115.924 111.2 104.5 

4020 PISARNIŠKI 
IN SPLOŠNI 
MATERIAL 
IN STORITVE 

- pisamiSki material 
- poStnina, telefon 
- stroški 

reprezentance 
•računovdskein 

revizijske 
storitve 

21.760 23.500 24.824 108,0 105,6 
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l 
komo MF 

2 
OPIS 

3 
OPIS KONTA GK 

4 
OCENA 

REALIZACIJE 
2002 

5 

FN 2003 

6 
PREDLOG 

FN 2004 

7 
INDEKS 
2003/02 

8 
INDEKS 
2004/03 

4022 ENERGIJA 
VODA. 
KOMUNALN 
E STOR. IN 
KOMUNIKAC 
UE 

- električna energija 
- ogrevanje 
komunalne storitve 
- voda 

2.000 2.200 2.300 110.0 104.5 

4024 IZDATKI ZA 
SLUŽBENA 
POTOVANJA 

- kilometrina 
- cestnina, parkirnina 
- dnevnice 
- nočnine 

3.000 3.500 3.800 116.7 108.6 

4025 TEKOČE 
VZDRŽEVAN 
JE 

- zavarovanje 
- vzdrževanje 
računalniške 

opreme in 
programov 
- čiSčenic prostorov 

16.000 17.000 18.000 106.3 105.9 

4026 NAJEMNINE 
IN 
ZAKUPNINE 

- najemnine 
25.000 27.000 28.500 108.0 105.6 

4029 
4031 

DRUGI 
OPERATIVNI 
STROŠKI 

- storitve ZRSZZ 
- izobraževanje, 
literatura 
- sejnine, založništvo 
- druge neproizvodne 
storitve 
- Študentsko delo 
- sodni stroSki in str. 
odvetnikov 
- plačila po pogodbah 
- prispevki 
pogodbeno delo 
- posebni davek 
pogodb, delo 
- provizija APP 
- davek na plače 

32.000 37.700 38.500 117,8 102,1 

4119 DRUGI 
TRANSFERI 
POSAMEZNI 
KOM 

- nakazila 
upravičencem 
JS in PS 1.134.739 1.115.799 1.300.755 98,3 116,6 

4202 
r' 

NAKUP 
OPREME 

SAMO 
STROŠKI 

SKUPAJ 

- nakup investicijske 
opreme 5.000 

195.000 

1.329.739 

7.000 

215.000 

1.330.799 

9.500 

229.224 

1.529.979 

140.0 

110.3 

100.1 

135,7 

106,6 

115,0 

2. POSEBNI DEL 

2.1. ANALITIČEN PRIKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV SKLADA 

Javni jamstveni in preživninski sklad RS zagotavlja pravice: 

delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo zaradi insolventnosti delodajalca - jamstveni 
sklad; 
otrokom, ki jim je s pravnomočno sodbo, začasno odredbo oziroma dogovorom pri centru za 
socialno delo določena preživnina in jo preživninski zavezanec ne plačuje - preživninski 
sklad. 

V nadaljevanju so podrobneje prikazani skupni prihodki in odhodki Sklada in analitičen prikaz po 
obeh skladih in dejavnosti z upoštevanjem kontov po Pravilniku o enotnem kontnem načrtu za 
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. 
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2.1.1. Prihodki 

2.1.1.1. Transfemi prihodki 

7400 prejeta sredstva iz državnega proračuna 

Po zakonskih določilih se sredstva za izvajanje zakona o JPS RS in sredstva za delovanje Sklada 
večinoma zagotavljajo iz proračuna RS. Skladu bo potrebno v letih 2003 in 2004 iz proračuna 
zagotoviti sredstva za izvajanje zakona in za dejavnost Sklada. Višina potrebnih sredstev je prikazana 
v spodnjih preglednicah. 

Tabela 3: Skupaj prihodki JJPS RS (v SIT) 

LETO JAMSTVENI 
SKLAD 

PREŽIVNINSKI 
SKLAD 

DEJAVNOST 
SKLADA 

SKUPAJ 

2002 239.788.000 390.000.000 174.609.000 804.397.000 
2003 385.799.000 440.000.000 190.242.000 1.016.041.000 
2004 450.754.895 490.000.000 203.112.000 1.143.866.895 

Višina prejetih sredstev iz državnega proračuna se bo v letu 2003 povečala za 26,3 odstotka glede na 
leto 2002 in v letu 2004 za 12,6 odstotka glede na leto 2003. 

2.1.1.2. Nedavčni prihodki 

Med drugimi nedavčnimi prihodki Sklada so najpomembnejši prihodki iz naslova subrogacij na 
jamstvenem in preživninskem skladu. 

Tako je za leto 2002 ocenjena realizacija sredstev iz naslova subrogacij na jamstvenem skladu v 
višini 420.000.000 SIT. V letu 2003 je načrtovana višina subrogacij 250.000.000 SIT, v letu 2004 pa 
300.000.000 SIT. , 

Zakon kot sredstva za kritje pravic otrok do nadomestila neplačane preživnine opredeljuje tudi 
sredstva realizirana z izterjavo teijatev iz naslova izplačanih nadomestil preživnin. V letu 2002 Sklad 
ocenjuje realizacijo vračil v višini 15.000.000 SIT. Subrogacije za leto 2003 so načrtovane v višini 
40.000.000 SIT, za leto 2004 pa v višini 60.000.000 SIT. 

Manjši del drugih nedavčnih prihodkov so prihodki iz povračil stroškov in obresti na preživninskem 
skladu, obresti od depozitov in avista obresti. Za leto 2002 ocenjujemo realizacijo prihodkov iz tega 
naslova v višini 20.391.000 SIT, za leto 2003 v višini 24.758.000 SIT in za leto 2004 v višini 
26.112.000 SIT. 

PRIHODKI SKUPA J 
v SIT 

LETO 74 
TRANSFERNI PRIHODKI 

71 
NEDAVČNI PRIHODKI 

74+71 
PRIHODKI SKUPAJ 

2002 804.397.000 455.391.000 1.259.788.000 
2003 1.016.041.000 314.758.000 1.330.799.000 
2004 1.143.866.895 386.112.000 1.529.978.895 

Ocena realizacije prihodkov v letu 2002 za izvajanje programa in tekoče delovanje Sklada je 
1.259.788.000 SIT, načrtovani prihodki v letu 2003 znašajo 1.330.799.000 SIT in v letu 2004 
1.529.978.895 SIT. 
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Skupni prihodki se bodo v letu 2003 povečali za 5,6 odstotk in v letu 2004 za 15,0 odstotkov. 
Posebno pozornost bo Sklad tudi v prihodnje namenjal uspešni izterjavi tako na jamstvenem kot tudi 
na preživninskem skladu. 

2.1.2. Odhodki 

2.1.2.1. Odhodki za delovanje sklada 

Sklad za leto 2002 za delovanje Sklada ocenjuje realizacijo odhodkov v višini 195.000.000 SIT. V 
letu 2003 Sklad načrtuje odhodke v višini 215.000.000.S1T, za leto 2004 pa v višini 229.224.000 
SIT. 

Sredstva so načrtovana na kontih 40 - tekoči odhodki in 42 - investicijski odhodki. 

40 TEKOČI ODHODKI 
v SIT 

2002 190.000.000 
2003 208.000.000 
2004 219.724.000 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 
v SIT 

2002 77.877.000 
2003 83.800.000 
2004 89.600.000 

Plače in drugi izdatki zaposlenim za leti 2003 in 2004 so načrtovani na osnovi obstoječega števila 
zaposlenih v letu 2002, z upoštevanjem višine plač in drugih prejemkov določenih v skladu z 
makrofiskalnimi kriteriji. 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 
v SIT 

2002 12.363.000 
2003 13.300.000 
2004 14.200.000 

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

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
v SIT 

2002 99.760.000 
2003 110.900.000 
2004 115.924.000 

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

4020 PISARNIŠKI IN SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE 
v SIT 

2002 21.760.000 
2003 23.500.000 
2004 24.824.000 
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V kategoriji materialnih stroškov so načrtovani stroški pisarniškega materiala, poštni stroški, 
naročnine, strokovna literatura, oglasi, reprezentanca, stroški telefona, računalniške storitve, 
računovodske in revizijske storitve, založniške in tiskarske storitve. 

4022 ENERGIJA .VODA, KOMUNALNE STORITVE IN KOMUNIKACIJE 
v SIT 

2002 2.000.000 
2003 2.200.000 
2004 2.300.000 

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

4023 PREVOZNI STROŠKI IN STORITVE 

So vključeni v 4024 - Izdatki za službena potovanja. 

4024 IZDATKI ZA SLUŽBENA POTOVANJA 
v SIT 

2002 3.000.000 
2003 3.500.000 
2004 3.800.000 

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

4025 TEKOČE VZDRŽEVANJE 
v SIT 

2002 16.000.000 
2003 17.000.000 
2004 18.000.000 

Stroški tekočega vzdrževanja zajemajo stroške tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov, 
vzdrževanja programske opreme in računalnikov ter tekoče vzdrževanje druge opreme. 

4026 NAJEMNINE IN ZAKUPNINE 
v SIT 

2002 ,25.000.000 
2003 27.000.000 
2004 28.500.000 

Sklad nima lastnih poslovnih prostorov, zato je na kontu 4026 načrtovana najemnina za najete 
poslovne prostore. 

4029 DRUGI OPERATIVNI ODHODKI 
v SIT 

2002 32.000.000 
2003 37.700.000 
2004 38.500.000 

Drugi operativni odhodki vključujejo pogodbene obveznosti po sklenjenih in predvidenih pogodbah o 
opravljanju storitev za Sklad. Pogodbeni sodelavci opravljajo strokovne naloge za Sklad: storitve 
Republiškega zavoda za zaposlovanje, programske storitve, reševanje pravnih vprašanj, finančno 
svetovanje, stike z javnostmi idr. Vključeni so še drugi stroški kot npr.: bančnih storitev, storitev 

11. oktober2002 2771 poročevalec, št. 96/IX 



plačilnega prometa, članarine, sejnine, strokovnega izobraževanja zaposlenih, dela preko študentskega 
servisa, davek na izplačane plače idr. 

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 
v SIT 

2002 5.000.000 
2003 7.000.000 
2004 9.500.000 

I 
Investicijski odhodki so načrtovani za nakup opreme in nakup nematerialnega premoženja. Večina 
načrtovanih investicij bo tudi v naslednjih dveh letih namenjena za nakup nematerialnega premoženja, 
predvsem za dograditev aplikativne opreme na jamstvenem in preživninskem skladu in nakup novih 
programov. 

Sredstva za leto 2003 so načrtovana za: 
4202 nakup opreme 
4207 nakup nematerialnega premoženja 

Sredstva za leto 2004 so načrtovana za: 
4202 nakup opreme 
4207 nakup nematerialnega premoženja 

2.1.2.2. Odhodki za izvajanje programa sklada 

41 TEKOČI TRANSFERI 

2546 Jamstveni in preživninski sklad 

4119 DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

LETO JAMSTVENI SKLAD PREŽIVNINSKI SKLAD SKUPAJ 
2002 729.739.000 405.000.000 1.134.739.000 

2003 635.799.000 480.000.000 1.115.799.000 

2004 750.754.895 550.000.000 1.300.754.895 

Jamstveni sklad je ustanovljen z namenom poravnave obveznosti iz naslova pravic delavcev v 
primeru insolventnosti delodajalca. 

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

• neizplačane plače za obdobje zadnjih treh mesecev pred datumom prenehanja delovnega 
razmerja, 

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

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

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

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

3.500.000 SIT 
3.500.000 SIT 

4.500.000 SIT 
5.000.000 SIT 
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plače določene z zakonom ter za pravico iz naslova odpravnine do zneska v višini ene minimalne 
plače določene z zakonom. 

Glede na že realizirano višino izplačil in načrtovano višino izplačil do konca leta 2002 na jamstvenem 
skladu ocenjujemo, da bo realizirana skupna višina izplačil v višini 729.739.000 SIT; od tega so 
zagotovljena sredstva iz proračuna v višini 239.788.000 SIT, iz lastnih virov pa sredstva v višini 
489.951.000 SIT. 

V letu 2003 je načrtovana višina izplačil 635.799.000 SIT, od tega so načrtovana sredstva iz 
proračuna v višini 385.799.000 SIT in iz naslova subrogacij 250.000.000 SIT. 

V letu 2004 je načrtovano izplačilo v višini 750.754.895 SIT, od tega so načrtovana sredstva iz 
proračuna v višini 450.754.895 SIT in iz naslova subrogacij 300.000.000 SIT. 

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

Glavni pogoji za priznanje pravice so: 

da otrok še ni star 18 let, 
da obstaja izvršilni naslov, 
da preživninski zavezanec preživnine ne plačuje oziroma jo plačuje neredno, 
da je zakoniti zastopnik že poizkušal izterjati zapadle preživninske obveznosti, pa mu to ni 
uspelo ali postopek še teče ter 
da otrok živi v družini, v kateri dohodek na družinskega člana ne presega 55% povprečne 
plače v državi v preteklem letu. 

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

Na podlagi števila vloženih vlog in višine izplačanih nadomestil preživnine v preteklih letih, 
ocenjujemo, da se bo trend stalnega povečevanja števila upravičencev do nadomestila preživnine 
nadaljeval tudi v naslednjih dveh letih. Povečevala pa se bo tudi višina nadomestila preživnine, ki se 
usklajuje z rastjo življenjskih .stroškov enkrat ali dvakrat letno. 

Načrtujemo, da bo konec leta 2002 v izplačilu okoli 2.980 otrok, povprečna višina izplačanega 
nadomestila preživnine bo znašala okoli 13.800 SIT. 

Ocenjujemo, da bo konec leta 2003 Sklad izplačeval nadomestila preživnine za približno 3.300 otrok. 
Povprečno izplačilo na otroka naj bi znašalo 14.000 SIT. Skupno izplačilp v letu 2003 je načrtovano v 
višini 480.000.000 SIT, od tega so načrtovana sredstva iz proračuna v višini 440.000.0000 SIT, 
40.000.000 SIT pa bo Sklad zagotovil iz naslova subrogacij. 

Ocenjujemo, da bo konec leta 2004 Sklad izplačeval nadomestila preživnine za približno 3.700. otrok. 
Povprečno izplačilo na otroka naj bi znašalo 15.000 SIT. Skupno izplačilo v letu 2004 je načrtovano v 
višini 550.000.000 SIT, od tega so načrtovana sredstva iz proračuna v višini 490.000.0000 SIT, 
60.000.000 SIT pa bo Sklad zagotovil iz naslova subrogacij. 

2.1.2.3. Odhodki skupaj 

Spodnja preglednica nam prikazuje oceno realizacije odhodkov v letu 2002, načrtovane odhodke za 
realizacijo zakonskih obveznosti in za tekoče delovanje Sklada v letu 2003 in 2004. 
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Tabela 5: Skupaj odhodki JJPS RS (v SU) 

LETO IZVAJANJE ZAKONA DEJAVNOST JJPS RS SKUPAJ 
2002 1.134.739.000 195.000.000 1.329.739.000 
2003 1.115.799.000 215.000.000 1.330.799.000 
2004 1.300.754.895 229.224.000 1.529.978.895 

3. ZAKLJUČEK 

Kot je razvidno iz predhodnih poglavij Sklad načrtuje: 

ZA LETO 2002 

- prihodke v višini 1.259.788.000 SIT, 
- odhodke v višini 1.329.739.000 SIT, 

ZA LETO 2003 

- prihodke v višini 1.330.799.000 SIT, 
- odhodke v višini 1.330.799.000 SIT, 

ZA LETO 2004 

- prihodke v višini 1.529.978.895 SIT, 
- odhodke v višini 1.529.978.895 SIT. 

Javni jamstveni in preživninski sklad Republike Slovenije bo ob načrtovani realizaciji prihodkov in 
odhodkov leto 2002 zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki v znesku 69.951.000 SIT. 
Primanjkljaj bo pokrival s sredstvi iz preteklega leta. 

Za leti 2003 in 2004 Sklad načrtuje uravnovešene prihodke in odhodke. 
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JAVNI JAMSTVENI IN PREŽIVNINSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

KONTO 
REALIZACIJA 2001 OCEN* REAU2ACIJE 200? 

PREOLOG riNANCNCOA načrta 200J 

PREOCOO .N06KS. RASTI FINANČNEGA NAČRTA 2004 FN 2003/ ORJOO? 'N 7004.' FN 2003 ) ! 
SKUPAJ PRIHODKI 0 1.259.788 1.330.799 1.529 979 105,6 115.0 
(70+71 ♦72*7>74) 
TEKOČI PRIHODKI 0 455.391 314.758 386.1121 69.1! 122,7 

1 I 
70 DAVČNI PRIHODKI 0. 0 0 0 I t 1 71 NEDAVČNI PRIHODKI 0! 455.3911 314.758 386.112 69,11 122,7 

| 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA Oi 0 0 0 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE o! 0 o' o; 
712 DENARNE KAZNI 0 0 0 ol 713 PRIHODKI 00 PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 0 0' 0 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 01 455.391 314.758 386.112 69.1 122,7 

7141 Drugi nodavini prihodki Oi 455.301 314 755 M. 112 ».1 122.7 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 o 01 0 ... ... 

I 
73 PREJETE DONACIJE 0 0 0 0 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 0 804.397 1.016.041 j 1.143.867! 126,3 112.6 

I I 
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ ORUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 0 804.397 1.016.041! 1.143 867 126.3 112,6 

7400 0 5O4.307 1.010041 • 1.143 007 125.3 112.5 
' I 

II. SKUPAJ ODHODKI 0 1.329.7391 1J30.799I 1.529.979 100,1 115,0 
(40+41♦42*43) 

40 TEKOCl ODHODKI 0 190.000 208.000 ' 219.724 109.5 105,6 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 0 77.877 83.800 89.600 107.6 106.9 
4000 0 «3.011 M.450 j 73.150 107.0 100 5 

o 2.7*7 7.430 7 705 107.01 113.4 
o 5.504 j 5 057 I ' 505 107.0 105,7 
o 3 400 3.7501 3 545 107.0 102,4 
0 2.5001 3 07«! 3.154 107,0 102.! 
0 •5 Ml 175 105.9 107.1 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 0 12.3831 13.300' 14.200 107.6 106,8 
4010 Pr»pawok u pohotninako in otvoMako uvtfsvmp 0 t.370i • 5001 7.7571 107.51 100 5 4011 0 5 5171 0.3001 5.700 107.5 100 5 • 47| 51' M 105,5 105 5 
401J PrkptMk ca atariavako vtnlv« « 751 03| 50 100,4 107,2 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 0 99.760 110.900' 115.924 111.2 104.5 

4070 Plaamttki In »platni matanal m atonrvo 0 71.700 23.500 ] 24.524 105.0 105,5 
4071 Cnaraita, voda. komunalna ater«v» m komunikacija 0 2.000 ' 2JOOI 2 *X 110.< 104,1 
4074 Izdatki za »KjJbana potovanja 0 3.0001 3.500 i 3.5001 110.7 1050 
4079 Takoča vrtJrtavanj« 0 10.000 17.000; 15 000} 100,5 105.0 
407« Najamnina In ukupnlna (iaimgj • 75 0001 27.0001 75 5001 105.0 105 5 
407« CVugl oparaltvni odhodki 0 32 000 ] 37.700' 35.5O0I 117.1 102.1 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 ol 0 0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 Oi ol ol 
409 REZERVE 0 0| 0| 
41 TEKOCl TRANSFERI 0 1.134.739 1.115.7991 1.300.7551 98,3 116.6 

410 SUBVENCIJE 0 0 0 t 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 0 1.134.731 1.115.799| 1.300.7551 98.: 116.6 

0 0 ®l pta£ ■ •! #l 411® 1 1 134.7* 1.115 700i 1.300.755 ) 05, 115,0 
4ia TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM oi o 
413 DRUOI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 01 0 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO o; o! 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 0 5.00( 7.000 9.500 140.C 135,7 

42C NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 5.IHH 7.000 ! 9-5001 140. U5.7 150< 3.S00I 4 SO .1 233 125,0 
3 50 3-500 j 1.00. »I 100. 142,0 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 ) ... 

IU. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -«935 91 jI 
PRIHODKOV NAD ODHOOKI 

I 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

KONTO • REAU2ACUA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2003 

PREDLOO FINANČNEGA NAČRTA 2004 FN200V OR2O02 
FN 200*.' 
FN20O3 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 0 0 0 0 ... „ 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
'750- T51.732) • 

750 PREJETA VRAČILA DANIM POSOJIL 0 0  .0, 0 
751 PRODAJA KAPITALSKIM DELEŽEV 0 0 0 0' 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 

44 < ! m X 0 0 0 0 ... 
DELEŽEV (440+441 +442+443) I 

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

I 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 Ol 0 0 ... 

IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV I 
' r__.  

C. RAČUN FINANCIRANJA 

KONTO REALIZACUA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2005 , 

FREO.OO FINANČNEGA NAČRTA 2004 FN 20OH O" 2002 FN 3004/ FN 2003 
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500*501) 0 0 0 0 ... 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE o 0 0 0 501 i > UJ i 0 0 0 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (MO+M1) 0 0 0 0 ... ... 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 0 0 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0! 0 0 1 1 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE {VM.-VIIL} 0 0 0 0 ... ... 
X. POVEČANJE JZMANJŠANJE) 0 -€9.951 0 0 0 ... 

SREDSTEV NA RAČUNIH (L+IV.+VH.. IL- V. -VUI.J 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.«- IX.-X. - 41.) 0 69.951 0 0 0 

I 1 
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IV. 

ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

ZAPOSLOVANJE 

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 

1. OSNOVNA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA 

Dejavnost oziroma delovanje Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljevanju: Zavod) je 
pogojeno z razmerami na področju gospodarstva, ki vplivajo na trg dela, prav tako pa je stanje na trgu 
dela odvisno od demografskih in socialnih gibanj. 

1.1. MAKROEKONOMSKI KAZALCI 

Realna rast bruto domačega proizvoda - v letih 2003 in 2004 se bo pod predpostavko stabilizacije rasti 
v mednarodnem okolju tudi rast slovenskega BDP po upočasnitvi v letih 2001 in 2002 ponovno vrnila 
na povprečno stopnjo preteklega srednjeročnega obdobja (4,4% - v letu 2003 4,3% in v letu 2004 
4,4%). 

Letna rast cen življenjskih potrebščin - inflacija - povprečna stopnja inflacije (I-XII / I-XII povprečje 
leta) naj bi bila v letu 2003 5,1%, v letu 2004 4,6%. 

Realna rast povprečne bruto plače na zaposlenega - leta 2003 bo letna realna rast povprečne bruto 
plače na zaposlenega predvidoma 2,0%, nekoliko nižja kot letos in v letu 2004 2,5%. 

Plačna politika - Ukrepi plačne politike bodo ob usklajenih drugih politikah v prihodnjih letih ključni 
za uresničevanje cilja stabilne gospodarske rasti, enakomerne plačne distribucije, zniževanja inflacije, 
rasti zaposlovanja ter izboljšanja konkurenčnosti. Upoštevala se bo restriktivna dohodkovna politika v 
javnem sektorju ter ohranjanju stopnje rasti plač v zasebnem sektorju na ravni leta 2001, dodatna 
povišanja plač v letu 2002, poleg že dogovorjenih, niso predvidena. 

Rast zaposlenosti v ekvivalentu polnega delovnega časa - v letih 2003 pričakujemo rast oziroma 
povečanje za 1,1%, v letu 2004 pa 1,2%. 

Rast Števila zaposlenih (prejemnikov plač) - v letih 2003 in 2004 bo rast presegala rast zaposlenosti v 
ekvivalentu polnega delovnega časa za 0,2 odstotni točki. 

Število registrirano brezposelnih - ob predvideni rasti zaposlenosti se bo brezposelnost v letih 2003 in 
2004 še naprej zniževala, pri čemer bi se obnovilo počasno povečanje aktivnosti delovno sposobnega 
prebivalstva. Leta 2003 se bo absolutno zmanjšalo število registrirano brezposelnih oseb za najmanj 
3.000 glede na stanje konec leta 2002, leta 2004 bo število brezposelnih še padalo. 

Strukturni problemi registrirane brezposelnosti - ti ostajajo še vedno neugodni, vendar bomo poskušali 
z ukrepi aktivne politike zaposlovanja v naslednjih dveh letih to strukturo izboljšati, tako da bi delež 
dolgotrajno brezposelnih padel za 5 strukturnih točk glede na leto 2002, prav tako za 5 strukturnih 
točk glede na leto 2002 pa bi se zmanjšal delež brezposelnih brez poklicne izobrazbe. 

Povprečno trajanje brezposelnosti je bilo v decembru 2001 2 leti 7 mesecev in 6 dni, v avgustu 2002 
pa dober mesec več, 2 leti, 8 mesecev in 15 dni. . Delež dolgotrajno brezposelnih seje v letu 2001 
hitro zmanjševal, vendar predvsem na račun črtanj, v letu 2002 pa se giblje na ravni okrog 54 %, 
avgusta je bil 54,6 %. 

Število prostih delovnih mest - gre za razmerje med brezposelnimi in vsemi prostimi delovnimi mesti. 
V letu 1999 je tako prišlo v povprečju na eno prosto delovno mesto 9,6 brezposelnih, leta 2000 8,3 
brezposelnih, v letu 2001 pa 8,5. Podatki prvih sedmih mesecev leta 2002 pa kažejo razmerje 8,7 
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brezposelnih oseb na eno prosto delovno mesto. Najslabše razmerje ostaja pri brezposelnih z nizko 
stopnjo izobrazbe. S posredovanjem zavoda na prosta delovna mesta bi v letu 2003 zaposlili 45.000 
brezposelnih oseb (ob predpostavki enakega obsega povpraševanja kot v letu 2002). 

Regionalna porazdelitev brezposelnosti - stopnja registrirane brezposelnosti ostaja še naprej zelo 
visoka v Podravski in Pomurski regiji, kjer se le počasi zmanjšuje, višja od državnega povprečja je še 
v Zasavski, Savinjski in Posavski regiji. 

1.2. STRATEŠKI CILJI RAZVOJA TRGA DELA IN ZAPOSLOVANJA DO LETA 2006 

Zavod sledi »Predlogu Strategije razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006«, ki temelji na Zakonu 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. Pregledu trga dela kot analitični osnovi, 
državnem programu Republike Slovenije za prevzem pravnega reda EU, na predlogu strategije 
gospodarskega razvoja Republike Slovenije in Skupni oceni srednjeročnih prioritetnih nalog na 
področju zaposlovanja. 

Pri izdelavi finančnega načrta smo upoštevali tudi strateške cilje razvoja trga dela iz tega predloga, ki 
so naslednji: 

1. dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva oziroma njene usposobljenosti 
2. zmanjševanje strukturnih neskladij, ki bi se kazalo v zmanjšanju deleža dolgotrajno brezposelnih 

(na okoli 40%) in deleža brezposelnih brez poklicne izobrazbe (na okoli 25%) 
3. zagotovitev vključenosti v aktivne programe vseh mladih brezposelnih, ki v 6 mesecih po nastopu 

brezposelnosti niso našli nove zaposlitve, oziroma za vse ostale, ki se v roku 12 mesecev niso 
zaposlili 

4. zmanjševanje regijskih neskladij na trgu dela 
5. rast zaposlenosti, ki bo v povprečju v obdobju 2000-2006 presegala 1% letno ob pospešeni 
. gospodarski rasti, kar bo omogočilo zmanjšanje stopnje brezposelnosti na okoli 8% do konca leta 

2006. 
6. nadaljnji razvoj socialnega partnerstva na področju razreševanja brezposelnosti. 

Za doseganje vseh teh ciljev je potrebno v prihodnjem obdobju povečati število vključenih odraslih v 
izobraževanje, povečevati delež brezposelnih v programih izobraževanja in pridobivanju certifikatov o 
poklicni oziroma strokovni usposobljenosti, izboljšati sodelovanje z delodajalci, spodbujati 
delodajalce za večje vlaganje v izobraževanje in usposabljanje preko primernih programov in 
finančnih spodbud (subvencioniranje), ustvarjanje novih delovnih mest, vlaganje v človeške vire, 
razvijati še posebne programe za zagotavljanje socialne vključenosti za brezposelne s težjimi 
omejitvami pri zaposlovanju, zmanjševati regionalnih razlik-neskladij na trgu dela. Rast zaposlenosti 
bo dosegljiva ob stabilni gospodarski rasti, pospeševanju podjetništva, spodbujanju rasti malih in 
srednjih podjetij, razvoju storitvenih dejavnosti in podjetniški prenovi podeželja. 

Glede na razpoložljiva sredstva za aktivne pristope v letih 2003 in 2004, bo v tem obdobju 
uresničevanje teh ciljev nekoliko počasnejše. 

2. PRIHODKI 

Prihodki za izvajanje dejavnosti Zavoda in programov na področju zaposlovanja za leti 2003 in 2004 
so planirani v Proračunu za leti 2003 in 2004. Poleg teh sredstev so za delo Zavoda planirani Še 
neproračunski prihodki in sicer 140 mio SIT v letu 2003 in 170 mio SIT v letu 2004. Proračunska 
sredstva in pričakovani neproračunski prihodki bodo zagotavljala približno enak obseg kadrov in 
sredstev za materialne stroške. 
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3. ODHODKI 

Finančni načrt na strani odhodkov je opredeljen po enotni sprejeti programsko-funkcionalni 
klasifikaciji izdatkov in sicer za glavni področji: 

- področje proračunske porabe 10 - Trg dela in delovni pogoji, ki vključuje varstvo 
brezposelnih in aktivno politiko zaposlovanja, 
- področje proračunske porabe 19 - Izobraževanje, 
podrobneje pa je opredeljeno v okviru oznak glavnih programov, podprogramov v okviru 
glavnih programov in proračunskih postavk pri obrazložitvah MDDSZ, zato povzemamo 
samo bistvene aktivnosti na posameznih področjih. 

10 - TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 

J A VNE SLUŽBE ZA ZAPOSLOVANJE IN BREZPOSELNE 

4432 Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 

Zavod kot osrednja ustanova na trgu dela opravlja svoje naloge in poslanstvo, kar je neposredno 
opredeljeno v Zakonu o zaposlovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št.5/91, 12/92, 71/93, 38/94, 
69/98 in 67/02), ter podzakonskih aktih , ki izhajajo iz tega zakona. Poleg tega je zavod nosilec 
določenih nalog, ki so opredeljene tudi v drugih zakonih ter vladnih dokumentih oziroma programih. 
Zavod bo opravljal tudi nove naloge, ki so povezane z vstopom v Evropsko unijo, pripravami na 
koriščenje sredstev ESF (Evropski socialni sklad) in bo sodeloval z Regijskimi razvojnimi agencijami 
pri pripravi razvojnih načrtov za razvoj človeških virov. Zavod se Financira na podlagi sprejetega 
Proračuna Republike Slovenije za določeno obdobje in na osnovi sprejetega poslovnega načrta Zavoda 
za isto obdobje, ki ga sprejme Upravni odbor Zavoda in naknadno podpisanih Pogodb o financiranju 
delovanja in financiranju programov Zavoda na osnovi pogodbenega razmerja med Ministrstvom za 
delo, družino in socialne zadeve ter Zavodom kot izvajalcem strokovnih nalog na področju 
zaposlovanja. 

Zavod v skladu z Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, s svojim Statutom 
in drugimi podzakonskimi akti opravlja predvsem strokovne naloge, ki se nanašajo na zaposlovanje, 
zavarovanje za primer brezposelnosti, izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja in programe 
štipendiranja. 

Sredstva za delovanje Zavoda 
Sredstva za delovanje Zavoda in opravljanje strokovnih nalog se določijo v skladu s Poslovnim 
načrtom na podlagi izhodišč za določanje sredstev za plače in druge prejemke zaposlenim ter za vse 
stroške v zvezi z delom, kot je določeno za financiranje javnih služb v okviru državnega proračuna. Pri 
določanju sredstev se upošteva število zaposlenih in ugotovljeno število koeficientov, podlaga je: 

Zakon o razmeijih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih lokalnih skupnosti (Ur.l. 
št. 18/94 s spremembami), 
Kolektivna pogodba Zavoda in Kolektivna pogodba zdravstva in socialnega varstva. 
Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Zavoda. 

Sredstva za delovanje izvajalca in opravljanje strokovnih nalog se za leti 2003 in 2004 zagotavljajo v 
skladu s sprejetim Proračunom in Poslovnim načrtom Zavoda. 

Skupna višina proračunskih sredstev (prihodkov) za delovanje Zavoda bo znašala 5.709.962 tisoč SIT 
za leto 2003 in 6.005.531 tisoč SIT za leto 2004, kar pomeni realno enak obseg kadrov in sredstev za 
materialne stroške. 
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Del sredstev za delovanje bo zavod pridobil tudi s prodajo storitev in vključevanjem v izvajanje raznih 
mednarodnih projektov. Zaradi novih nalog bo potrebno notranje prestrukturiranje nalog in 
nadaljevanje racionalne uporabe tako kadrovskih kot materialnih virov. V letu 2003 bomo uveljavili 
nove standarde in normative za delitev kadrovskih kvot na organizacijske nivoje zavoda. 

t > ■' 
Cilji 
Kvalitetna in učinkovita izvedba nalog, določenih v zakonih in podzakonskih aktih s področja 
delovanja zavoda. 

Naloge, ki jih bo zavod izvajal 
Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev brezposelnih oseb za vključitev v programe zaposlovanja ter 
vodenje evidence brezposelnih oseb ob vzpostavitvi evidenc v skladu z novelo Zakona o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur l.RS 67/02). 
Uspešno posredovanje brezposelnih oseb v zaposlitev enakega Števila brezposelnih kot v letu 2002 
Aktivno sodelovanje z delodajalci. 
Izdelava zaposlitvenega načrta za brezposelne osebe. 
Spremljanje izpolnjevanja obveznosti brezposelnih oseb. 
Sodelovanje z agencijami za zaposlovanje. 
Zagotavljanje pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti. 
Vključevanje brezposelnih oseb v programe aktivne politike zaposlovanja, nadzor in spremljanje, 
izpolnjevanja obveznosti brezposelnih oseb, vključenih v programe in izvajalcev programov. 
Pripravljanje in izvajanje postopkov za uresničevanje aktivne politike zaposlovanja. 
Poklicno svetovanje brezposelnim osebam. 
Izvajanje štipendiranja. 
Izvajanje zakona o zaposlovanju in delu tujcev. 
Reševanje pritožb na I. in II. stopnji. 
Spremljanje trga dela, gibanj na trgu dela ter zagotavljanje javnega informiranja. 
Vzdrževanje in razvoj informacijskega sistema. 
Izvajanje finančne in računovodske funkcije. 
Kvalitetno in učinkovito izvajanje nalog usklajevanja, koordiniranja, spremljanja in poročanja o 
programih, ki izhajajo iz predpisov s tega področja in jih Zavod izvaja. 

Razvojne in nove naloge v letih 2003-2004 
Operacionalizacija sodelovanja z ZPIZ-om pri uveljavljanju 103. člena Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (sodelovanje v komisiji). 
Usposobitev zavoda za naloge, povezane z ESF (projekt PHARE) ter sodelovanje z MDDSZ pri 
izvajanju PHARE programov za krepitev Slovenije na lokalni ravni za področje razvoja človeških 
virov. 
Priprave za vzpostavitev sistema EURES (določitev in usposabljanje EURES svetovalcev). 
Usposobitev za izvajanje socialne varnosti po vstopu v EU (usposabljanje). 
Projekt srednjeročnega razvoja zavoda. 
Vzpostavitev odplačne dejavnosti, vključno z dejavnostjo zagotavljanja delovne sile. 
Nadaljevanje z uvajanjem standardov kvalitete. 
Razvoj in prilagoditev informacijskega sistema za naloge s področja EU ter nadaljevanje prenove 
aplikativnih rešitev... 

Pričakovani rezultati 
Ob zagotovitvi potrebnih sredstev bo zavod: 

uspešno posredoval v zaposlitev enako število brezposelnih kot v letu 2002 
izvedel vse potrebne naloge (postopke) z namenom novih vključevanj brezposelnih oseb v 
programe aktivne politike zaposlovanja s ciljem zmanjševanja poklicno izobrazbenih neskladij na 
trgu dela in dviga izobrazbene ravni brezposelnih in s tem povečanja njihove zaposljivosti in 
konkurenčnosti na trgu dela. 
v okviru zakonskih rokov priznaval oz. preveijal pravice iz naslova zavarovanja za primer 
brezposelnosti in za Štipendije ter jih izplačeval upravičencem, 
kvalitetno in učinkovito izvajal ostale naloge, ki izhajajo iz predpisov s tega področja. 
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Način porabe sredstev 
Poraba sredstev se izvaja na podlagi letnega programa dela skladno s pogodbo med zavodom in 
MDDSZ ter podrobnejšimi navodili in predpisi, ki urejajo področje financiranja javnih služb. 

Sprejemanje programov in nadzor 
Program dela zavoda sprejme Upravni odbor ZRSZ in spremlja njegovo realizacijo. Nadzor se izvaja s 
strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve skladno s Pravilnikom o izvajanju nadzora nad 
delom Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja. Notranji 
nadzor nad zakonitostjo, učinkovitostjo in gospodarnostjo porabe sredstev za programe in delo zavoda 
sproti spremlja in nadzira intema revizija zavoda. 

Sredstva za delo zavoda so izračunana v skladu z izhodišči za leti 2003 in 2004 na področju plač in 
ostalih stroškov dela ter materialnih stroškov. Ob tem so upoštevana tudi napredovanja in povečanje 
dodatkov za delovno dobo in sicer v minimalnem obsegu. 

4173 Koncesije na področju zaposlovanja 

Pravna podlaga 
Pravilnik o pogojih za opravljanje dejavnosti agencij za zaposlovanje (Ur.l. RS, št. 48/1999, RS 
79-3681/2000) 
Sklep o določitvi plačila agenciji, ki posreduje zaposlitev brezposelnim osebam (Ur.l. RS, št. 
88/2000, 67/2001). 

Na podlagi dane koncesije, različne agencije za posredovanje zaposlitev izvajajo posredovanje 
zaposlitev brezposelnim osebam - predvsem lažje zaposljivim. Podlaga za plačilo storitev je sklenjena 
pogodba med agencijo in zavodom za zaposlovanje ter dokazila o realizirani zaposlitvi brezposelne 
osebe. 

V naslednjih dveh letih se predvideva relativno majhen obseg zaposlovanja brezposelnih oseb preko 
koncesionarjev (do 750 oseb po ceni storitve za realizirano zaposlitev v povprečju 55.000 SIT za leto 
2003). 

5514 Neprofitne institucije za razvoj človeških virov 

Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 12/92, 
71/93, 2/94, 38/94, 69/98, 67/02), 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur.l. RS št. 60/99), 

- Nacionalni program razvoja trga dela in zaposlovanja do leta 2006 (Ur.l.RS št. 92/01) in 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji. 

Zavod bo predvsem aktivno usmerjal in spremljal delovanje skladov dela. 

Cilji 
Zagotoviti pogoje za delovanje skladov dela, ki delujejo preventivno pri razreševanju presežnih 
delavcev iz podjetij, ki so v procesu prestrukturiranja ali reorganizacije. 

Naloge 
Usposabljanje, izobraževanje in prezaposlovanje trajno in potencialno presežnih delavcev. 

Pričakovani rezultati 
Usposobitev in prezaposlitev 60 % delavcev vključenih v sklade dela v obdobju 12 mesecev od 
njihove vključitve. 
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Način porabe sredstev 
Financiranje se izvaja na podlagi sprejetih programov dela, pri čemer se upošteva prioriteta lokalnih 
ali sektorskih projektov. 

Spremljanje programov in nadzor 
Programe se bo spremljalo mesečno. 

Obseg sredstev 
V letih 2003 in 2004 ostaja obseg načrtovanih sredstev za to proračunsko postavko na istem nivoju. 

Sredstva za financiranje programov 
Pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti se zagotavljajo v skladu z Zakonom o 
zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, sredstva za programe aktivne politike 
zaposlovanja pa na osnovi sprejetih proračunskih okvirov. V proračunu so zagotovljena sredstva za 
naslednje sklope: 

zagotavljanje pravic iz naslova brezposelnosti 
štipendiranje 
programe aktivne politike zaposlovanja. 

Te programe izvaja Zavod v skladu z: 

Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št.5/91, 12/92, 71/93, 
38/94 in 69/9S, 67/02), 
Pravilnikom o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. RS št. 57/99, 64/01), 
Pravilnikom o štipendiranju (Ur.l. RS št.48/99 in 43/00), * 
Programi ukrepov aktivne politike zaposlovanja za posamezno leto/obdobje in 
Drugimi podzakonskimi predpisi, navodili, sklepi in pogodbami, sklenjenimi na navedenem 
področju oz. za posamezne programe. 

Sredstva za financiranje programov na področju zaposlovanja se za leti 2003 in 2004 zagotavljajo v 
skladu s sprejetim proračunom za isto obdobje in Poslovnim načrtom v višini 63.787.607 tisoč SIT za 
leto 2003 in 66.956.671 tisoč SIT z$ leto 2004 in sicer po strukturi in višini: 

v 000 SIT 
STRUKTURA SREDSTEV 2003 2004 

- transferi brezposelnim (prejemki in pravice nezaposlenih) 26.652.998 26.897.982 
- štipendiranje 19.853.873 21.699.463 
- programi aktivne politike zaposlovanja 17.280.736 18.359.226 

SKUPAJ 63.787.607 66.956.671 

1002- VARSTVO BREZPOSELNIH 

PREJEMKI IN PRA VICEBREZPOSELNIH 

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

1826 Transferi nezaposlenim 

DENARNA NADOMESTILA 
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Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 
2/94, 38/94, 69/98, 67/02). 

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

Naloge, ki se bodo izvajale 
Ugotavljanje upravičenosti, izplačevanje denarnih nadomestil, nadzor nad upravičenostjo, zniževanje 
višine nadomestil v skladu z zakonom, prijava v zdravstveno in pokojninsko zavarovanje, priznavanje 
pravic v času nezmožnosti za delo in refundacija sredstev od 777R 

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

Pričakovani rezultati 
Denarno nadomestilo bo v povprečju mesečno prejemalo 17.300 brezposelnih v letu 2003 in 16.000 v 
letu 2004. Ob učinkovitejšem izvajanju programov aktivne politike zaposlovanja in ustrezni višini 
zagotovljenih sredstev, bi bilo njihovo število v povprečju nižje do 1.500 oseb. 

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

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

Gibanja števila upravičencev 
Povprečno mesečno število upravičencev v prvem polletju leta 2002 je znašalo 19.845 oseb. Trend 
zniževanja upravičencev do denarnega nadomestila, ki se je pričel že v letu 1999 in je posledica 
sprememb določil zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (predvsem 
skrajšanje časa trajanja upravičenosti), se bo predvidoma nadaljeval tudi v letu 2003. 

Obseg sredstev 
Predvideni obseg sredstev za leto 2003 zajema večje število prejemnikov denarnih nadomestil, kot bi 
bila dinamika ob večjem obsegu sredstev za programe aktivne politike zaposlovanja. Ob upoštevanju 
realno znižanega obsega sredstev na programih aktivne politike zaposlovanja pa ocenjujemo, da bo 
1.500 oseb več ostalo v programu prejemanja denarnih nadomestil, ker teh oseb ne bo mogoče 
vključiti v programe priprave na zaposlitev oz. v zaposlitev preko programa javnih del ali programa 
povračil prispevkov ali programa samozaposlovanja. 

DENARNE POMOČI 

Pravna podlaga 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 12/92, 
71/93, 2/94, 38/94, 69/98, 67/02). 

Cilji 
Zagotavljanje pravic iz naslova brezposelnosti za brezposelne osebe, ki se po izteku upravičenosti do 
denarnega nadomestila niso uspeli ponovno zaposliti in izpolnjujejo z zakonom določene pogoje 
(cenzus). 
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Naloge, ki se bodo izvajale 
- Ugotavljanje upravičenosti, izplačevanje denarnih pomoči, nadzor nad upravičenostjo, prijava v 
zdravstveno zavarovanje, priznavanje pravic v času nezmožnosti za delo in refundacija sredstev od 
ZZZS. 
- Posredovanje zaposlitve upravičencem oziroma vključevanje v ukrepe aktivne politike zaposlovanja 
in s tem uresničevanje cilja povečevanja aktivnih oblik in zmanjševanje pasivnih pravic. 

Pričakovani rezultati 
Zaradi aktivnega pristopa bo v povprečju mesečno denarne pomoči prejemalo 6.700 brezposelnih oseb 
v letu 2003, v letu 2004 pa 8.000 oseb. 

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

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

Gibanja števila upravičencev 
V obdobju let 2000 - 2002 je naraščalo število upravičencev do denarnih pomoči, in sicer zaradi 
sprememb in dopolnitev zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (podaljšano 
obdobje prejemanja denarne pomoči iz 6 na 15 mesecev oz. do upokojitve). Podatki prvega polletja 
leta 2002 kažejo, daje bilo v tem obdobju povprečno 5.292 upravičencev do denarne pomoči in seje 
v primerjavi z enakim obdobjem leta 2001 povečalo za 1.141 oseb oz. 27,5%. 

Tudi za leto 2003 ocenjujemo, da se bo število upravičencev do denarnih pomoči postopoma 
povečevalo, predvsem iz razloga krajšega prejemanja pravice do denarnega nadomestila in podaljšanja 
trajanja upravičenosti do denarne pomoči (na 15 mesecev oz. do izpolnitve pogojev za upokojitev). V 
letu 2003 bo po predvidevanjih do denarnih pomoči upravičeno okoli 6.700 oseb povprečno mesečno 
in predvidoma 8.000 v letu 2004. 

Obseg sredstev 
Sredstva za denarne pomoči se realno povečujejo zaradi povečanja števila upravičencev do pomoči in 
zaradi spremembe Zakona o prispevkih za socialno varnost (plačilo prispevkov zavarovanca in 
delodajalca za obvezno zdravstveno zavarovanje delodajalca in porodniško varstvo). 

DRUGI TRANSFERI NEZAPOSLENIM 

Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 12/92, 
71/93, 2/94, 38/94, 69/98, 67/02). 

V skladu s Pravilnikom o merilih za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju 
pravice do denarnih prejemkov iz zavarovanja za primer brezposelnosti (Ur.l. RS, št 2/99) lahko 
brezposelna oseba uveljavlja: 

povračilo prevoznih stroškov (v višini cene javnega prevoza) za obisk pri delodajalcu; 
povračilo stroškov za priporočene poštne pošiljke (v višini poštnine) za pošiljanje vlog 
delodajalcem za zaposlitev. 
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Cilji 
S povračilom stroškov aktivnega iskanja zaposlitve (stroški poštnine za pošiljanje vlog delodajalcem 
za zaposlitev, stroški javnega prevoza na zaposlitvene razgovore z delodajalci) se spodbuja aktivno 
iskanje zaposlitve brezposelnih oseb. 

Naloge, ki se bodo izvajale 
Brezposelnim osebam bo zavod povrnil stroške skladno z dogovori z brezposelnimi osebami, 
zapisanimi v zaposlitvenem načrtu in predložiti verodostojnih listin (vozovnice, račun pošte). 

Pričakovani rezultati 
V povprečju mesečno bo povračilo stroškov v obeh letih uveljavilo 350 brezposelnih oseb. 

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

Spremljanje programov in nadzor 
Izplačevanje se izvaja na podlagi verodostojnih listin skladno z določili zakona in Pravilnika o merilih 
za izpolnjevanje obveznosti brezposelnih oseb in o prenehanju pravice do denarnih prejemkov iz 
zavarovanja za primer brezposelnosti 

Gibanja števila upravičencev 
V letu 2001 je povračilo stroškov uveljavilo 1.500 oseb oziroma 170 povprečno mesečno. V letu 2002 
bo predvidoma povračilo stroškov uveljavilo 4.300 oseb oziroma 350 povprečno mesečno. Povprečni 
znesek povračila na posameznega upravičenca je znašal 1.980 SIT. 

Ocenjujemo, da se bo enak trend števila brezposelnih oseb, ki bodo uveljavljale povračilo stroškov za 
aktivno iskanje zaposlitve, nadaljeval tudi v letu 2003 in da bo do povračila stroškov povprečno 
mesečno upravičenih okoli 350 brezposelnih oseb. Povprečni znesek povračila na posameznega 
upravičenca bo v letu 2003 znašal 2.130 SIT, v letu 2004 pa 2.260 SIT. 

Obseg sredstev 
Obseg potrebnih sredstev zagotavlja izplačila stroškov za povprečno 350 do 400 brezposelnih oseb 
povprečno mesečno v naslednjih dveh letih. 

1003- AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA 

IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABUANJE BREZPOSELNIH 

5512 Mreža poklicno informacijskih centrov 

Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 12/92, 
71/93, 2/94, 38/94, 69/98. 67/02), 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji. 

Cilji 
Centri za informiranje in poklicno svetovanje dopolnjujejo dejavnosti zavoda in so namenjeni tako 
mladim, ki se prvič odločajo za poklic, kot odraslim, ki spreminjajo svojo poklicno kariero ali želijo 
nadaljevati šolanje, iščejo informacije o možnih finančnih pomočeh in tudi poklicnim svetovalcem oz. 
svetovalcem zaposlitve. Zavod bo zagotavljal delovanje že vzpostavljene mreže CIPS (8) ter spodbujal 
njeno nadaljnjo širitev predvsem v regijah, kjer mreža še ni vzpostavljena (Koper, Murska Sobota, 
Nova gorica, Trbovlje). Zavod bo za delovanje CIPS-ov še naprej zbiral opise poklicev, zagotavljal 
nadaljnji razvoj in promocijo programa »Kam in kako«, ter poskrbel za usposabljanje svetovalcev za 
poklicno usposabljanje in študij v državah EU. 
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Naloge, ki se bodo izvajale: 
povezovanje z institucijami s šolskega področja, 
povezovanje z delodajalci, 
priprava informacij o poklicih, izobraževalnih programih, možnostih šolanja, usposabljanja v 
različnih oblikah, 
skupinske in individualne oblike svetovanja, 
razvijanje pripomočkov za vodenje kariere, 
sodelovanje v evropski mreži nacionalnih centrov (NRCG), 
zagotavljanje storitev CIPS na ravni regij, v katerih te oblike še niso zagotovljene. 

Pričakovani rezultati 
S kvalitetnim izvajanjem aktivnosti informiranja se zagotavlja ohranjanje in povečevanje zaposlenosti, 
dvig konkurenčnosti oseb na trgu dela, motiviranje za izobraževanje in usposabljanje, povečanje 
poklicne mobilnosti na trgu dela in s tem zmanjševanje strukturnih neskladij na trgu dela. 

Način porabe sredstev 
Sredstva za delovanje CIPS se zagotavljajo skladno s poslovnim načrtom, ki ga sprejme Upravni 
odbor ZRSZ, pogodbo med zavodom in MDDSZ, plačila pa se izvajajo skladno s predpisi, ki urejajo 
financiranje zavoda in področje javnih financ. 

Sprejemanje programov in nadzor 
Program dela CIPS je opredeljen v poslovnem načrtu zavoda, ki ga sprejme Upravni odbor ZRSZ. 
Nadzor se izvaja skladno z Pravilnikom o izvajanju nadzora nad delom .Zavoda Republike Slovenije za 
zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja. 

Obseg sredstev 
V skladu z Akcijskim programom zaposlovanja v Sloveniji se bo nadaljevalo s širitvijo mreže 
poklicno informacijskih centrov. 

7023 Priprava brezposelnih na zaposlitev 

Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 12/92, 
71/93,2/94, 38/94, 69/98), 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji, 
Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. RS št. 64/2001) 

cilji 
Zmanjševanje poklicno izobrazbenih neskladij na trgu dela in dvig izobrazbene ravni brezposelnih. 
Priprava brezposelnih na zaposlitev je program z različnimi podprogrami, ki so namenjeni 
brezposelnim pri pridobivanju novih znanj in veščin. Programi priprave pomagajo brezposelnim 
osebam do čimprejšnje vrnitve v zaposlitev ali za pridobitev prvih delovnih izkušenj in povečujejo 
njihovo konkurenčnost na trgu delovne sile. 

Zavod bo v letu 2003 vključeval brezposelne osebe v naslednje sklope programov: 

• programe pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve (programi informiranja in 
motiviranja, delavnice za iskanje zaposlitve in delavnice za odkrivanje poklicnega cilja), 

• klube za iskanje zaposlitve 
• programe strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, 
• progam 5000- program za pridobitev formalne javno veljavne izobrazbe 
• delovni preizkus 
• usposabljanje z delom brez delovnega razmerja 
• sklenitev delovnega razmerja z usposabljanjem. 
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Pričakovani rezultati 
Sredstva za leto 2003 omogočajo ohranitev obsega števila vključitev v programe iz leta 2002, zato bo 
poudarek predvsem na programih izobraževanja in tistega strokovnega izpopolnjevanja in 
usposabljanja, ki bo potrebno za deficitarne poklice in na področjih z nadpovprečno stopnjo 
brezposelnosti, kar bo lahko imelo negativne posledice na trgu dela, saj bomo osnovne cilje teh 
programov dosegali v bistveno manjši meri kot jih predvidevajo vsi razvojni dokumenti s področja 
razvoja trga dela. 

V programe pomoči pri načrtovanju poklicne poti in iskanju zaposlitve, vključno s klubi za iskanje 
zaposlitev, bo predvidoma vključenih do 6.500 brezposelnih oseb. V programe, ki se praviloma 
izvajajo pri delodajalcih - delovni preizkus, uvajanje v delo z ali brez delovnega razmerja bo 
vključenih po oceni 3.500 brezposelnih oseb ( od tega samo 1.500 v uvajanje v delo z delovnim 
razmerjem), v programe strokovnega izpopolnjevanja in usposabljanja, ki se praviloma izvajajo v 
izobraževalnih institucijah in tudi pri delodajalcih pa do 3.000 brezposelnih oseb. 

Že peto šolsko leto se skupaj z Ministrstvom za šolstvo in šport izvaja »Program 5000«, s katerim 
želimo čimveč mladim brez strokovne izobrazbe, mladim z nedokončanim šolanjem in osebam z 
neustrezno strokovno izobrazbo omogočiti pridobitev višje stopnje izobrazbe, ki brezposelnim 
praviloma omogoča hitrejšo pot do zaposlitve. V »Program 5000« bo v šolskem letu 2002/03 
predvidoma vključenih do 5.000 brezposelnih oseb. 

Skupaj bo v programe izobraževanja in usposabljanja na novo vključenih predvidoma do 15.000 
brezposelnih oseb. 

Način porabe sredstev 
Sredstva za izplačevanje pravic udeležencem programov (brezposelne osebe) se zagotavljajo na 
podlagi pogodbe. Izvajalcem programov (izbranim po postopku javnih naročil) pa se storitve plačujejo 
na osnovi pogodbe in izstavitve računov z dokazili o opravljenih storitvah. 

Sprejemanje programov in nadzor 
Program izobraževanja brezposelnih oseb (»Program 5000«) je program Ministrstva za delo, družino 
in socialne zadeve ter Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, ki ga vsako leto sprejme Vlada 
Republike Slovenije. 

Program ukrepov aktivne politike zaposlovanja v celoti (vključno s programi priprave na zaposlitev) 
sprejema Vlada Republike Slovenije za koledarsko leto oziroma za plansko obdobje. Na podlagi 
vladnih programov se obseg vključitev in potrebnih sredstev opredeli v poslovnem načrtu, ki ga 
sprejme Upravni odbor ZRSZ. 

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti vključenih v program in izpolnjevanjem pogodbenih 
obveznosti izvajalcev izvaja zavod skladno z določili Pravilnika o načinu in postopku izvajanja 
nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb. 

Nadzor nad delom zavoda se izvaja skladno s Pravilnikom o izvajanju nadzora nad delom Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje in drugih oseb na področju zaposlovanja s strani ministrstva. 

Obseg sredstev 
Sredstva zagotavljajo enak obseg števila vključitev v programe priprave na zaposlitev kot v letu 2002. 
Zaradi zelo velikih poklicnih neskladij med ponudbo in povpraševanjem so programi priprave ključni 
za doseganje večje usklajenosti in večjih učinkov na trgu dela. 

7023 Priprava na zaposlitev je v proračunskem letu 2004 program, ki vsebuje precej manj 
podprogramov kot program na navedeni proračunski postavki do leta 2003. V njem so zbrani trije 
podprogrami (klubi za iskanje zaposlitve, informacijske delavnice, projektno učenje za mlajše odrasle) 
in nekaj manjših aktivnosti, ki se navezujejo izključno na področje priprave na zaposlitev v ožjem 
smislu. Programi priprave pomagajo osebam do čim lažje ter čim hitrejše vrnitve v zaposlitev. 
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omogočajo jim iskanje novih možnosti ter jih z usmerjanjem in svetovanjem pripravljajo na 
zaposlitev. Sredstva v letu 2004 za to področje zagotavljajo primerljivo število vključitev v programe 
priprave kot v prejšnjih letih. 

Programi izobraževanja in usposabljanja pa so zaradi večje transparentnosti v predlogu proračuna 
2004 opredeljeni v novi proračunski postavki spodaj: 

NPP Usposabljanje in izobraževanje za zaposlitev 

Ta program, ki je v pripravi je skupek podprogramov, ki so bili v prejšnjih letih vsebovani v skupni 
postavki 7023. Osnovni cilj tega programa je v celoti povečanje zaposljivosti brezposelnih oseb, 
zmanjševanje poklicno izobrazbenih neskladij na trgu dela in dvig izobrazbene ravni brezposelnih. 
Vključene brezposelne osebe bodo pridobile javno veljavno izobrazbo, certifikat o nacionalni poklicni 
kvalifikaciji oziroma znanja in veščine, potrebne za opravljanje določenega poklica. 

V te programe bo predvidoma vključenih do 11.800 brezposelnih oseb. 

Rezultati programov izobraževanja in usposabljanja v preteklih letih in potreb na trgu dela, kažejo na 
nujnost povečanja obsega vključevanja brezposelnih v program. Večanje sredstev, namenjenih 
programov izobraževanja in usposabljanja, je tudi v skladu s smernicami, ki jih postavlja Evropska 
Unija. 

SPODBUDE ZA OHRANJANJE IN ODPIRANJE DELOVNIH MEST 

2199 Razvoj delovnih mest in sofinanciranje regijskih projektov - skladi dela 

Pravne podlage 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja in njegovi podzakonski akti, 
Strategija razvoja trga dela 2000-2006, 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji, 
Joint Assesment of the Employment Policy Priorities of Slovenia. 

Cilji 
S sofinanciranjem priprave programov na področju razvoja človeških virov, spodbuditi nove projekte 
za razvoj novih delovnih mest v regijah z visoko stopnjo brezposelnosti in preventivno razreševanje 
presežnih delavcev. Priprava pogojev za razvoj projektov, ki se bodo lahko sofinancirali s strani 
Evropskega socialnega sklada. 

Sofinanciranje izvajanja programov usposabljanja v podjetjih. 

Naloge 
Vzpostavljanje partnerstev na regionalni ravni s poudarkom na vključevanju socialnih partnerjev pri 
pripravi predlogov projektov in sprejemanju odločitev glede aktivnosti oziroma izvajanju projektov, ki 
se nanašajo na razvoj novih delovnih mest oziroma na razvoj človeških virov, sofinanciranje izvajanja 
ukrepov aktivne politike zaposlovanja pri nosilcih projektov, sofinanciranje programov skladov dela in 
ostalih oblik usposabljanja oseb za področje razvoja človeških virov, povezano z organizacijskimi 
oblikami nastajajočih regionalnih razvojnih agencij. 

Nadalje sofinanciranje razvoja in uveljavitve novih inštrumentov za razvoj človeških virov, nakup 
licence »Vlagatelji v ljudi«.... 

Pričakovani rezultati 
Vzpostavljena partnerstva na regionalni ravni, implementacija ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
na regionalnem nivoju, novi inštrumenti za razvoj človeških virov. 
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Način porabe sredstev 
Financiranje se izvaja na podlagi sprejetih programov posameznih izvajalcev. 

Obseg sredstev 
Programi skladov dela, program pospeševanja izobraževanja in usposabljanja zaposlenih in program 
sofinanciranja lokalnih in regionalnih projektov se bodo v letu 2003 in 2004 izvajali z realno večjim 
obsegom sredstev, kar bo omogočalo najnujnejše priprave za razvoj projektov, ki se bodo lahko 
sofinancirali s strani Evropskega socialnega sklada. 

4438 Prispevki delodajalcem za novo zaposlene 

Pravna podlaga 
48.a člen zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, 
Uredba o znižani višini povračila prispevkov (Ur. list RS, št. 21/2001). 

Cilji 
Pospeševanje zaposlovanja težje zaposljivih skupin brezposelnih oseb (starejši, prejemniki socialno 
varstvenih dajatev, dolgotrajno brezposelni, iskalci prve zaposlitve, brezposelni iz območij z 
nadpovprečno stopnjo brezposelnosti - višjo od 14%, trajno presežni delavci) in pospeševanje 
povpraševanja po delavcih (pri malih delodajalcih z do 50 zaposlenimi). 

Naloge, ki se bodo izvajale 
Ugotavljanje izpolnjevanja pogojev tako brezposelnih oseb kot delodajalcev za sklenitev pogodbe o 
povračilu prispevkov, spremljanje realizacije zaposlitev ob izplačilih refundacije (vsakih 6 mesecev za 
nazaj) in nadzor pri samih izvajalcih v določenih primerih. 

Pričakovani rezultati 
Ohranitev 21.000 realiziranih zaposlitev s pomočjo tega ukrepa in zagotoviti ohranitev zaposlitev za 
6.223 oseb iz leta 1999, za katere preneha subvencija povračila prispevkov. 

Način porabe sredstev 
Sredstva se dodeljujejo na podlagi zakonskih določb in sklenjenih pogodb. 

Način sprejemanja programov in nadzor 
Program je sprejet kot aktivnost Zavoda RS za zaposlovanje. Nadzor je uveden s sistemsko ureditvijo 
na podlagi Pravilnika o nadzoru nad delom Zavoda RS za zaposlovanje in ob vsakokratnih poročilih 
zavoda. Zavod nadzoruje konkretne pogodbe s prejemniki sredstev. 

Obseg sredstev 
Ukrep povračila prispevkov je dolgoročen, saj omogoča oz. vzpodbuja dolgoročnejše zaposlovanje 
(najmanj 2 leti), kar pomeni tudi, da so obveznosti po že sklenjenih pogodbah za že realizirane 
zaposlitve v letih 2000 in 2002 najmanj dveletne, večina njih (za male delodajalce) pa triletne. 

V navedeni program se je v obdobju 1999 - 2002 vključilo 21.000 oseb, za katere se delodajalcem 
povrača prispevke za obdobje 2 do 3 let. V letu 2003 ne bo novih vključitev v program, zato se 
predlaga znižanje obsega sredstev sprejetega proračuna 2003. 

5904 Pomoč pri prestrukturiranju podjetij 

Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 
Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. RS št. 64/2001), 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji. 

Cilji 
Pomoč podjetjem pri usposabljanju in preusposabljanju zaposlenih in ohranjanju delovnih mest. 
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Način porabe sredstev 
Na podlagi sprejetega letnega programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja, javnega razpisa, 
izbranih podjetij in sklenjenih pogodb se sredstva dodeljujejo, glede na izkazane rezultate izvedbe 
programov. 

Obseg sredstev 
Za leto 2003 predvidena sredstva omogočajo izvedbo programov za prestrukturiranje proizvodnje in 
ohranitev zaposlitev do 800 oseb. Dodatno pa se, glede na sprejeti proračun 2003 in predlog proračuna 
2004 predlaga povečanje obsega sredstev, predvsem zaradi razreševanja problematike tekstilne 
industrije. 

5906 Kreiranje delovnih mest za dolgotrajno brezposelne 

Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 12/92, 
71/93,2/94,38/94,69/98), 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji, 
Program »Tisoč novih možnosti« in program Pomoč na domu. 
Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. RS št. 64/2001). 

Cilji 
Dolgotrajno brezposelnim omogočiti zaposlitev in s tem preprečiti naraščanje deleža dolgotrajno 
brezposelnih. V Sloveniji je izrazit problem strukturne brezposelnosti, ki se v prvi vrsti navezuje na 
vidik dolgotrajne brezposelnosti. Delež dolgotrajno brezposelnih (nad 12 mesecev) presega 60% vseh 
brezposelnih, med njimi pa večino predstavljajo starejši od 40 let in slabo izobraženi. Zaradi tega je za 
odpravljanje dolgotrajne in strukturne brezposelnosti potrebno pričeti z izvajanjem posebnih ukrepov, 
brez katerih se bo problem dolgotrajne brezposelnosti še bolj zaostril. 

Pričakovani rezultati 
Zaposlitev predvidoma do 850 dolgotrajno brezposelnih. 

Način porabe sredstev 
Izbranim izvajalcem se subvencija plače izplačuje na osnovi pogodbe in izstavitve računov ter dokazil 
o zaposlenih in izplačanih plačah. 

Sprejemanje programov in nadzor 
Program subvencioniranja zaposlitev v nepridobitnih dejavnostih je sprejela Vlada Republike 
Slovenije, v letu 2002 in 2003 se bodo izvajali programi v skladu z aktivno politiko zaposlovanja za 
leti 2002 in 2003. 

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti izvajalcev izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v 
skladu z določili Pravilnika o načinu in postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti 
brezposelnih oseb. 

Obseg sredstev 
V letu 2000 je bil sprejet in razpisan program »Tisoč novih možnosti«, katerega cilj je vzpodbujanje 
novega zaposlovanja in izenačevanje možnosti zaposlovanja težje zaposljivih (gre za starejše, 
dolgotrajno brezposelne, slabo izobražene in invalide) brezposelnih oseb na področju nepridobitnih 
dejavnosti. Program "Tisoč novih možnosti" je podobno kot povračila prispevkov delodajalcem 
subvencija, ki s potrditvijo programa pomeni angažiranje sredstev za čas treh let za do 350 zaposlenih. 
V letu 2001 pa je Vlada RS sprejela tudi program subvencioniranja zaposlitev pri izvajanju pomoči na 
domu, ki omogoča zaposlitev 500 težje zaposljivih brezposelnih. Sredstva so z vključitvijo v program 
angažirana za dobo treh let. 
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7024 Pospeševanje zaposlovanja mladih 

Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 12/92, 
71/93,2/94, 38/94,69/98), 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji, 
Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur.l. RS št. 64/2001). 

Cilji 
Spodbujanje zaposlovanja oseb brez delovnih izkušenj - predvsem pripravnikov s VI. in VII. stopnjo 
izobrazbe, naj bi omogočalo usposabljanje za samostojno delo, opravljanje pripravniškega oz. 
strokovnega izpita, pridobitev delovnih izkušenj brezposelnim iskalcem zaposlitve in izpolnitev 
formalnih pogojev za zaposlitev. 

Naloge, ki se bodo izvajale 
Na podlagi izbranih izvajalcev - delodajalcev se bo zaposlilo izbrane brezposelne iskalce zaposlitev, in 
sicer za dobo opravljanja usposabljanja in opravljanja pripravniškega ali strokovnega izpita, predvsem 
na področjih z visoko stopnjo brezposelnosti. 

Pričakovani rezultati 
Zaposlitev do 200 oseb na letni ravni in ohranitev v zaposlitvi po opravljenem pripravniškem ali 
strokovnem izpitu. 

Način porabe sredstev 
Program se je pričel izvajati v letu 2001 na osnovi javnega razpisa, ki se je v okviru razpoložljivih 
sredstev nadaljeval tudi v letu 2003. Sredstva se bodo izplačevala na podlagi sklenjenih pogodb o 
zaposlitvi in na podlagi dokazil o izplačani plači in o opravljenem izpitu pri posameznem delodajalcu. 

Sprejemanje programov in nadzor 
Nadzor nad porabo sredstev se bo izvajal tekoče na podlagi posredovanih dokazil in tudi po zaključku 
programa. 

Obseg sredstev 
Sredstva so zagotovljena za nadaljevanje programa iz leta 2002 in za nove vključene po programu, to 
je do 200 oseb na letni ravni. 

NPP Programi zaposlovanja žensk 

Ti programi so v fazi razvoja in se bodo pričeli izvajati predvidoma v letu 2004, namenjeni pa bodo 
pospeševanju zaposlovanja žensk. 

7025 Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb 

Pravna podlaga 
Zakon o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (Ur.l.SRS 18/76), 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji, 
Program usposabljanja in zaposlovanja invalidov v Sloveniji do leta 2002 , 
Pravilnik o merilih za nadomestitev dela stroškov v invalidskih podjetjih (Ur.l.RS, št. 54/97) in 
Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja ((Ur.l.RS št. 64/2001). 

Cilji 
Znižati stopnjo brezposelnosti invalidov in povečati delež invalidov med delovno aktivnim 
prebivalstvom. Z namenom pridobitve in ohranitve ustrezne zaposlitve omogočiti invalidnim iskalcem 
zaposlitve vključitev v programe usposabljanja za delo in programe poklicne rehabilitacije. 
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Naloge, ki se bodo izvajale 
Posredovanje in pomoč invalidom pri iskanju zaposlitve, vključitvi v delo in/ali prilagoditvi 
delovnega mesta na odprtem trgu oz. v invalidskih podjetjih. 
Usposabljanje in izobraževanje invalidov v skladu s potrebami na trgu delovne sile. 
Kreiranje, razvijanje in implementacija programov namenjenih posebnim skupinam invalidov 
(delovni invalidi) ali posebnim oblikam usposabljanja in zaposlovanja invalidov (invalidska 
podjetja, učne delavnice, integracijska podjetja. 
Razvijanje novih ukrepov usposabljanja in zaposlovanja invalidov (kvotni sistem pri 
zaposlovanju). 

Ureditev varstva invalidnih oseb je v skladu z mednarodno sprejetimi obveznostmi RS.Prednostne 
naloge so predvsem pri ustvarjanju pogojev za izvajanje dejavnosti na področju socialnega varstva, 
zaposlovanja, usposabljanja in izobraževanja. 

Naloge zajemajo realizacijo obstoječih programov: 

• subvencioniranje invalidskih podjetij 
• sofinanciranje dela plač zaposlenim invalidom 
• odpiranje novih in prilagajanje obstoječih delovnih mest 
• vključevanje invalidov v redne programe izobraževanja inusposabljanja. 

Pričakovani rezultati 
Povečanje števila zaposlenih invalidov in sicer: povečanje števila zaposlenih invalidov na odprtem 
trgu in povečanje števila delovnih mest v invalidskih podjetjih (višja stopnja delovne in socialne 
integracije invalidov). 
Povečanje števila invalidov, ki imajo ustrezno zaposlitev (ustrezna usposobljenost, delovna 
razporeditev, prilagojenost delovnega mesta, možnosti poklicnega napredovanja). 

Način porabe sredstev 
Na podlagi javnih razpisov in subvencioniranja izvajalcev posameznih programov. 

Spremljanje programov in nadzor: 
Spremljanje: preko predvidenih inštrumentov (poročanje, predpisana interna evalvacija) 
Nadzor: strokovna komisija. 

Obseg sredstev 
Predviden obseg sredstev za leto 2003 pomeni zagotavljanje sredstev za izobraževanje in 
usposabljanje invalidov, za subvencije invalidskim podjetjem in za sofinanciranje plače zaposlenim 
invalidom ter sofinanciranje odpiranja novih delovnih mest ali za prilagoditev delovnih mest za 
invalide, v podobnem obsegu kot leta 2002. 

Predlog spremembe proračuna 2003 pomeni izločitev programa poklicne rehabilitacije invalidov na 
NPP, kot spodaj: 

3577 Zaposlitvena rehabilitacija invalidov 

S spremembo proračuna 2003 se predlaga posebna proračunska postavka, namenjena programu 
zaposlitvene rehabilitacije invalidov, ki se je v predhodnih letih izvajal v okviru postavke 
Pospeševanje zaposlovanja invalidnih oseb.Program zajema naslednje aktivnosti: 

• vključevanje invalidov v programe poklicne rehabilitacije 
• obravnave na zdravniški svetovalni službi 
• obravnave na strokovni komisiji ZUZIO. 
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Namen programa je obravnava brezposelnih invalidov v svetovalni službi oz. zdravniški komisiji, 
določitev stopnje invalidnosti oz. sposobnosti za delo ter uvrstitev v ustrezni program poklicne 
rehabilitacije. 

Pričakovani rezultati so v pripravi invalidov na zaposlitev in stimuliranje za delo v ustrezen programu 
oz. pri izbranem delodajalcu. 

NPP Spodbude za zaposlovanje in delo invalidov 
Financiranje programa se bo uvrstilo v proračunsko leto 2004. 

NPP Sklenitev delovnega razmerja z usposabljanjem 
Financiranje programa se bo uvrstilo v proračunsko leto 2004. 

8674 Pomoč pri samozaposlovanju 

Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur.l. RS št. 5/91, 17/91, 12/92, 
71/93, 2/94, 38/94, 69/98), 
Akcijski program zaposlovanja v Sloveniji in 
Pravilnik o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja ((Ur.l.RS št. 64/2001). 

Cilji 
Spodbujati samozaposlovanje brezposelnih oseb in zagotoviti pomoč brezposelnim pri samozaposlitvi 
in s tem pospeševanje novega zaposlovanja (odpiranje novih delovnih mest in razvoj malega 
gospodarstva in obrti). 

V okviru programa spodbujanja samozaposlovanja bomo izvajali dva podprograma in sicer: 

Pomoč pri samozaposlitvi 
Sofinanciranje stroškov spodbujanja podjetništva. 

Pričakovani rezultati 
V letu 2003 realizirati, samozaposlitev do 1.400 brezposelnih oseb. 

Način porabe sredstev 
Brezposelnim osebam, vključenim v program spodbujanja samozaposlovanja se sredstva izplačujejo 
na podlagi pogodbe, sklenjene z zavodom. Izvajalcem svetovalnih aktivnosti (izbranim z javnim 
razpisom) se storitve plačujejo na podlagi pogodbe z zavodom in izstavitve računov za izvedene 
storitve. 

Sprejemanje programov in nadzor 
Program je sestavni del Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji. Program pospeševanja 
samozaposlovanja je sestavni del programa ukrepov aktivne politike zaposlovanja, ki ga sprejme 
Vlada Republike Slovenije. 

Obseg vključitev in potrebnih sredstev se opredeli v poslovnem načrtu, ki ga sprejme Upravni odbor 
ZRSZ. 

Nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti brezposelnih oseb, vključenih v program in izpolnjevanjem 
pogodbenih obveznosti izvajalcev izvaja Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje v skladu z 
določili Pravilnika o načinu in postopku izvajanja nadzora nad izpolnjevanjem obveznosti 
brezposelnih oseb. 

Obseg sredstev 
Predlagani obseg sredstev omogoča pomoč do 1.400 osebam, ki se samozaposlijo, kar je obseg na 
nivoju leta 2002. 
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JAVNA DELA - LOKALNI ZAPOSLITVENI PROGRAMI 

S spremembo proračuna 2003 se Javna dela preoblikujejo v Lokalno zaposlitvene programe, ki 
obsegajo oziroma vključujejo dve novi proračunski postavki : 

3606 Lokalni zaposlitveni programi in 
3607 Lokalni in nacionalni zaposlitveni programi 

Javna dela v obliki lokalnih zaposlitvenih programih se (bodo) izvajali kot lokalni ali državni 
(nacionalni) zaposlitveni programi na podlagi: 

Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 12/92, 
71/93, 38/94 in 69/98, 67/02), 
Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list RS, št. 64/01), 
Pravilnika o financiranju in izvajanju programa javnih del (Uradni list RS, št. 109/01) 
Akcijskega programa zaposlovanja v Sloveniji, 
letnega programa javnih del, 

- javnega razpisa in 
zaposlitvenega načrta posamezne brezposelne osebe, ki je podlaga za njeno vključitev v program 
javnih del. 

V skladu s 53. členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list 
RS, št. 5/91, 12/92, 71/93, 38/94 in 69/98) ima brezposelna oseba, ki je vključena v javno delo pravico 
do plače v višini izhodiščne plače tarifnega razreda ustrezne kolektivne pogodbe za delo, ki ga 
opravlja v programu javnih del, pravico do povrnitve stroškov prevoza na delo z javnim prevoznim 
sredstvom in do povrnitve stroškov prehrane ter do vključitve v program usposabljanja in 
izobraževanja. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje na podlagi drugega odstavka 53.a člena 
prej navedenega zakona zagotavlja sredstva za: (1) organizacijo javnih del, (2) stroške programov _ 
pospeševanja poklicnega in osebnostnega razvoja, (3) stroške prevoza na delo in (4) stroške prehrane 
ter (5) del stroškov izhodiščnih plač, ki se določi s programom ukrepov aktivne politike zaposlovanja 
za posamezno proračunsko obdobje. Naročnik oziroma izvajalec javnih del pa na drugi strani 
zagotavljata sredstva za kritje: (1) stroškov razlike do izhodiščnih plač, (2) stroškov za nagrajevanje 
uspešnosti brezposelnih oseb, ki so vključene v program javnih del ter (3) materialnih stroškov, 
vključno s stroški prostorov in potrebne opreme. 

V letu 2003 se bodo pričeli izvajati posebni zaposlitveni programi, ki bodo predstavljali kombinirano 
obliko uvajanja v delo in zaposlitve. 

Pričakovani rezultati programa 
Z izvajanjem programov javnih del, v katere se bodo vključile predvsem težje zaposljive brezposelne 
osebe, se bo predvidoma realiziralo 6.250 vključitev, v tem številu je tudi 250 brezposelnih oseb, ki 
bodo vključene v posebne zaposlitvene programe v letu 2003 in predvidoma 7.000 v letu 2004, od tega 
500 vključenih v posebne zaposlitvene programe. 

Način porabe sredstev 
V letih 2003 in 2004 se bodo sredstva dodeljevala na podlagi Javnega razpisa za izbor programov 
javnih del v Republiki Sloveniji. Ob tem je potrebno povedati, da se delež izhodiščnih plač, ki jih krije 
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, financira na podlagi določb Pravilnika o financiranju in 
izvajanju programa javnih del (Uradni list RS, št. 109/01), ki kot kriterija za določanje višine 
financiranja upošteva delež brezposelnih v prebivalstvu občine, v kateri se izvajajo javna dela ter 
gospodarsko razvitost občine. 

Izbor programov javnih del 
Programi javnih del so lahko organizirani le za tiste dejavnosti, katerih cilj ni pridobivanje dobička in 
s katerimi na trgu ne povzročajo nelojalne konkurence. Programi morajo imeti naročnika in izvajalca. 

11. oktober2002 2795 poročevalec, št. 96/IX 



Naročnik zagotavlja, da obstaja javni interes za izvajanje programa javnega dela. V kolikor je 
izvajalec hkrati tudi naročnik programa javnega dela mora pridobiti mnenje o javnem interesu od 
lokalne skupnosti, kadar izvajanje dejavnosti ni v pristojnosti lokalne skupnosti pa od pristojnega 
ministrstva. 

Izvajalec mora biti registriran za izvajanje del, ki se bodo izvajala v okviru programa javnega dela in 
mora zagotavljati vodjo programa javnih del in mentorja udeležencem. Programi morajo imeti 
zagotovljene vire financiranja. 

Delodajalci ali druge organizacije na razpis ne morejo predložiti programov, za izvajanje katerih so 
viri financiranja zagotovljeni v celoti iz drugih javnih razpisov ali drugega javnega vira. 

Ciljna skupina brezposelnih oseb tega programa so težje zaposljive osebe v skladu s Pravilnikom o 
izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Uradni list 64/01): 

• starejše od 50 let, na zavodu prijavljene več kot 6 mesecev, 
• starejše od 45 let, imajo srednjo strokovno izobrazbo ali manj in so dolgotrajno brezposelne 

osebe, 
• brezposelne osebe pri katerih je ugotovljen upad delovnih sposobnosti, ki nima za posledico 

statusa invalidnosti, 
• invalidne brezposelne osebe, 
• brezposelne osebe, ki same skrbijo za enega ali več otrok, ki so stari manj kot 15 let ali katerih 

zakonec je brezposeln, 
• brezposelne osebe pri kateri je ugotovljena zaposlitvena oviranost ali 
• so brez izobrazbe, kvalifikacije ali delovnih izkušenj. 

V program javnih del se bodo v letu 2003 v skladu z letnim programom vključevale tudi dolgotrajno 
brezposelne osebe nad 1 leto prijavljene na zavodu, brezposelne osebe starejše od 50 let in mladi do 26 
let, ki so na zavodu prijavljeni več kot 6 mesecev. Na območjih z višjo stopnjo brezposelnosti od 
povprečne v RS (sklep MDDSZ Ur.1.51/02), se bodo lahko v javna dela vključevale tudi druge 
brezposelne osebe. 

Nadzor nad izvajanjem programa 
Nadzor nad izvajanjem programov javnih del opravljajo Ministrstvo za delo, družino in socialne 
zadeve, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje. Poleg tega Inšpektorat Republike Slovenije za 
delo preveija spoštovanje predpisov s področja zdravja in varstva pri delu kot tudi delovno pravne 
zakonodaje. 

4. Cilj 
10 % prehod iz javnih del v zaposlitev od vseh vključenih v javna dela. Za ciljno skupino mladih do 
26 let (prijavljenih na zavodu več kot 6 mesecev) pa je planirani prehod v redne zaposlitve 30 %. 

19 - IZOBRAŽEVANJE 

ŠTIPENDIJE 

Cilji 
Omogočiti šolanje mladini iz socialno šibkih okolij, vzpodbujati izobraževanje nadaijenih, omogočiti 
izobraževanje brezposelnih oseb brez temeljne poklicne izobrazbe ali za pridobitev izobrazbe za 
deficitarne poklice. 
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7054 Republiške štipendije 

Pravna podlaga 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS. štev 5/91, 12/92, 
71/93, 38/94, 80/97 - Odločba US RS in 69/98, 67/02), 
Pravilnik o štipendiranju (Ur. list RS, štev. 48/99 in 43/2000, 64/2001), 
Program 5000. 

Cilji 
Omogočiti šolanje mladini iz socialno šibkih okolij, vzpodbujati izobraževanje nadarjenih, omogočiti 
izobraževanje brezposelnih oseb brez temeljne poklicne izobrazbe ali za pridobitev izobrazbe za 
deficitarne poklice. 

Naloge 
Ugotavljanje upravičenosti do štipendij in mesečno izplačevanje štipendij vajencem, dijakom in 
študentom ter brezposelnim osebam, napotenih na izobraževanje v programu 5000. 

Pričakovani rezultati 
Zagotavljanje državne pomoči države delu populacije v izobraževalnem procesu na podlagi socialnih 
meril, meril nadaijenosti in s tem tako kvantitetni kot kvalitetni dvig izobrazbene ravni prebivalstva. 

Predvideno Število štipendistov 2003 2004 
Republiške štipendije 38.200 49.800 
Zoisove štipendije 12.100 12.120 
Brezposelne osebe 3.500 3.500 

Način porabe sredstev 
Javni razpis in napotitev brezposelnih oseb na izobraževanje. 
Spremljanje programov in nadzor. 
Uveljavljanje pravic na podlagi zakona v upravnem postopku - upravni in sodni nadzor. 
Izobraževanje brezposelnih oseb po posebnem programu ( program 5000) Vlade RS. 

Obseg sredstev 
Je realno približno enak kot v letu 2002 zaradi ohranjanja števila republiških štipendistov na nivoju 
leta 2002. 
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ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
•V TISOČIH S! T 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 
PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA FN 2003/ FN 2004.' 

1. SKUPAJ PRIHODKI 66.810.930 67.103.7861 69 793.284 73.290.426 104.0 105.0 f70+71*72+73+74) | 
TEKOČI PRIHODKI 104 366 104.3821 121.311 149.559 116.2 123.3 <7^»rij | !   70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 0 0 ... ■   71 NEDAVČNI PRIHODKI 1 CM .366 104.3821 121.311 149.559 116^2 123.3 f710*7l 1»7l2*722*711 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 32.111 39 858 ! 59.877 65.492 j 150.2 109,4 
7103 Prihodki od prvmoianja 1116« 17 173 25 832 - * 1 u" 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 01 0 o! 712 DENARNE KAZNI 0 01 0 oi i ■ i   713 71 JO PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 37.833 37 599! 20.960' 39.799. 55.7 189.9 Prihodki od prodat« Maga alorltav 37.833 37 500, 20 »00' 30 700 1 65.7 

1  714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 34.392 26.925 40 474 44.268 150.3 7141 DrugI nadavčnl prihodki 34 302 20 025 1 40 474 1 72 KAPITALSKI PRIHODKI 3.067 0 0 0 (720*72i*722- I I 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0.067 0 0 o! 7? 00 Prihodki od prodaja tgiadb m proalorov 2000 0 0 o' '   7201 Prihodki od prodaja pravornih a rada lav 0 o 0 0 7203 Prihodki od prodafa drugih oanovnih aradatav 167 0 0 .  i   721 PRIHODKI 00 PRODAJE ZALOG 0 0 0 ol 
PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 0 0 0 o1 

73 PREJETE DONACIJE 22.915 12.464 18.689 ) 20.442! 149,9 109.4 (730.731) 
730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 300 o o! o 7300 Prajat« donacqa 12 domačih virov ia takočo porabo 0 0 0 7301 grajala don»r.i|a U domačih virov u tnvaltici)« 300 0 0 
  7 J1 PREJETE DONACIJE 12 TUJINE 22.615 12.464 18.689 10 Prajeta donaclfa ti tujina ta »»kočo porabo 22.015 12 404 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 66.680.562 66.986.940 69.653.284 73.120.425i 104.0 105.0 
740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 66.680.562 66 986.940 69.653.284 73.120.425l 104.0, 105.0 7400 P rajata »raditva u drtavnaga proračuna M 0(0.682 M 080.040 

M. SKUPAJ ODHODKI 67.404.202 67.103.786 69.793.284 73.290.426l 104,0 105,0 (40*41*42*43) ' ' | 
40 TEKOČI ODHODKI 5.464.535 5.072.503 5.630.002 6.158.2941 111,0 109,4 (400.401.402.403*404*4091 | 

t 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 3.523.082 3.509.019 3.682.381 3.782.556! 104.9 900 Plača tn dodatki 3 043.015 3 002 007 3 100 430 D01 Ragraa ra lalm dopuat 111.1*0 114.231 122.060 Povračila in nadonvaatlla 272000 4003 Siada tva /a dalovno uap*4noat M 42« 01 JO« 04.328 03 0261 104,61 102.6 
4i 006 Plača ta dalo n«r*i«wtiov po pogodb' 0 0 400« DrugI Uda tki xapo«tanim 10.146 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 495458 503.894 528.198 541.312 104.8 102.5 4010 Prlapavak ta pokojni na k o in Invalldaho »varovanja 276.774 j 270 MS 2*0 346 207.564 104 0 4011 Priapavak ta idravatvano ta varovanj« 214.00« I 221.001 232004 238.3701 104.8: 102.6 4012 Priapavak za Zapoalovanfa 11701 1 878 1008 2.017 104,6 4013 Pitapavak ca atar*av«ko vara »v o 3110| J 130 3.201 3.302 104.0 102.6 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.445.185 1.059.590 1.419.423 1.834.4261 134.0 129.2 Piaamtikl >n aptoini matarlal in alorNva 455 300 2*5 052 »1004 404 700 124.7 4021 Poaatoni malarlat m atorttva 15.607 41.000 43.640 4022 40» Enargija, voda, komunalna alorttva in komunikacija 284 351) 218 000 202.300 325.700 1J0.1 1134 Pravoml atro4kl In alorttva 110J   024 Izdatki ta tlufbana potovanja •2.032 31.600 024 Tako«** vzdriavanja 83 420 «3 800 08.100 402« Najammna In takupnln« (taaamg] 249 114 206 120 325 000 402» Oavak na U|>ia-'an« pLa^a 402» DrugI oparaitvm odhodki 117.825 27.100 00 500 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 810! 0 0 0 Plačila obraatl od kraditov ■ Banki Slovenj 810 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 0 0 409 REZERVE 0 0 
41 TEKOČI TRANSFERI 61.639.1171 61.472.425 63.901.282 66.876.632 104.0 104,7 (410*411*412.413.414* 

41( SUBVENCIJE 15.378.322 13.151.244 13.803752 12.999.768 105.0 94,2 4100 &u»>vancl|a podjal^m 224.703 733 400 020 020 4102 I Suhvantlja privatnim podfatjam m laaatmlkom 16 163 550 12.417.844 12.062.032 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPOOINJSTVOM 41.847.965 42 400 669 43.796.128 46.152.995 103,3 105.4 

4117 itipandija 10 801.340 18.643.217 10 053 873  24.453.632  ! 102,1 
4110 Drugi tranalari poaamatntkom 405 080 0 
4121 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 615 346 2.419.347 2.819633 4.226.758 116.5 149.9   120] T»koči Irantfarl naprofitnrm organuacijam tn utanovMi 015 34« 2.410.347 2610.033 4.220.756 110.6 140.0 

i • 13J DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 3.797.484 3.501.165 3.481.769 3.497.111 99.4 100.4 1311 Tak oči tranafari v »klada aockalnoga tava rovan|« 3 584.768 | 3 404.08 3443.272 3 400.661 I 100,4 
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KONTO REALIZACIJA 2 001 
j PREDLOG PRECLOG OCENA i FINANČNEGA FINANČNEGA REAU2ACUE NAČRTA NAČRTA 2 002 I ? 00 J 2 0*4 

INDEKS' RAST. 
FN 2003/ . O« .-00? FN 2004/ 

4132 Takodc tranalan » druga javna »klada in aganc>>» 0 0 0 0 4131 Takoif tranafan v javna uvoda In druga uvajale* javnin »lulb 174 917 0 4134 lakodl tran»«ari v driavm proračun 1 37 tO« 38.527 1 t _ - T 4141 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 01 0   r- — ~i  
42' INVESTICIJSKI ODHODKI 300.550 250.186 262.000 255.5001 104,7 97.5 1 i«22J I ...... -L 

420 NAKUP IN ORADNJA OSNOVNIM SREDSTEV 300.550 250 1*6 262.000 255.500 104.7 97.5 4200 Nakup zgradb m prosi«o. o o 4201 ( Nakup pravomih inikav 0 11.1(2 21 C00 21.000 144.1 4202 Nakup oprama 700 443 133*43 151 000 150 000 112.« 4203 Kaaup drugin oanovnlh araoatav 572 3 *00 4204 Novogradnja ra*onatru*c>» .n adaptacipa 0 12 000 1B 500 21 500 4304 lnva»t>cl|»ko vzdrtavama tn obnova •C 7*7 10.900 25 000 25 000 Nakup rvamalarialnagj pfmoianji n$n «37»i 0 0 Študija o l7vadl|rvo»t! pt5,a«10v p/oja«trv» Oolum^ttc,. nadzor .n tnva»ticlf»kl mlamring 14 T« 15 100 1» 000 7 »00 305 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 
PREDI OO FINANČNEGA NAČRTA 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
INDEN3I RASTI 
FN2003/ FN 2004/ 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 5.390 0 0 0 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (7W.7i1.752. 
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 5 390 0 0 0 7500 prafala vračil« danih povodi . od poMiminiHo« 0 0 | .... 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0! 0 0 0 ... 752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0| 0 0 0 ... i     . 
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441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 0 0 

— 
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA «5.091 0 0 0 IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

  - 

C. RAČUN FINANCIRANJA \ 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REAUZACUE 
PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
INDEKSI RASTI 
FN 2003/ FN 2004.' 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+601) 0 0 0 0 
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EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD RS, JAVNI SKLAD 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 

1. UVOD 

1.1. PODLAGE ZA IZDELAVO POSLOVNEGA NAČRTA 

Podlage za izdelavo in sprejetje poslovnega načrta so: Zakon o javnih skladih (Ur. 1. RS, št. 96/00), 
Ustanovitveni akt Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur. 1. RS, št. 
96/00), Splošni pogoji poslovanja Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada 
(Ur. 1. RS, št. 117/00) in programska izhodišča, zajeta v Nacionalnem programu varstva okolja 
(NPVO) ter operativnih programih varstva okolja. 

Eko sklad, j.s. je javni finančni sklad, ki opravlja naloge spodbujanja razvoja na področju varstva 
okolja. S kreditiranjem, dajanjem poroštev za okoljske naložbe in z drugimi oblikami financiranja 
spodbuja razvoj na področju varstva okolja, skladno z nacionalnim programom varstva okolja in 
skupno okoljsko politiko Evropske unije, ki se nanaša na Republiko Slovenijo. 

Dejavnosti sklada kot specializirane finančne organizacije za spodbujanje razvoja na področju varstva 
okolja in financiranje okoljskih naložb so: 

kreditiranje naložb varstva okolja s krediti z ugodno obrestno mero, izdajanje garancij in drugih 
oblik poroštev za naložbe vaikva okolja, 
pridobivanje deležev in delnic pravnih oseb, če se sredstva uporabijo za okoljevarstvene namene, 
finančno in drugo posredništvo v zvezi z okoljskimi naložbami, 
upravljanje s sredstvi državnega proračuna in Evropske unije, namenjenimi okoljskim naložbam, 
izdelovanje in priprava razpisov, sklepanje pogodb, izvedba plačil projektov pomoči Evropske 
unije in nadzor nad namensko in pravilno porabo sredstev, 
opravljanje tehničnih in strokovnih opravil v zvezi s financiranjem okoljevarstvenih naložb iz 
sredstev državnega proračuna, Evropske unije in drugih domačih in tujih fizičnih in pravnih oseb 
in držav, 
izdelovanje in posredovanje programov financiranja okoljevarstvenih naložb ter drugo ekonomsko 
in finančno svetovanje, tehnična pomoč in usposabljanje, 
izdajanje in organizacija izdaj vrednostnih papiijev ter hrambe, trgovanja, posredovanja, 
upravljanja in posredniških poslov z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi, 
promoviranje novih in v praksi uspešno preizkušenih tehnologij in izdelkov varstva okolja, 
vodenje baz podatkov o programih in potrebnih okoljevarstvenih naložbah, stopnji pripravljenosti 
posameznih projektov in razpoložljivih sredstvih za njihovo uresničitev, 
obveščanje javnosti in javne predstavitve sklada ter organiziranje izobraževanja investitorjev in 
druge dejavnosti, povezane z okoljevarstvenimi naložbami. 

1.2. OPREDELITEV NALOŽBENE POLITIKE V SKLADU Z NACIONALNIM PROGRAMOM 
VARSTVA OKOLJA V MAKROF1SKALNEM SCENARIJU ZA LETI 2003 IN 2004 

Razvojni položaj Slovenije je poseben v tem, da je po dosedanjih preučevanjih okoljsko morda celo 
relativno razvitejša kot v čisto gospodarskem pogledu. Opredelitev za trajnostni razvoj bo vseeno 
kritično ovrednotila obstoječe alternativne rabe okoljskega kapitala. Opazne so namreč precejšnje 
oportunitetne izgube blaginje zaradi neuporabe nekaterih lokalno razpoložljivih virov, na primer nizek 
posek lesa predvsem v območjih pod zaraščanjem, razmeroma neizkoriščene možnosti namakanja 
kmetijskih zemljišč, razvojno pasivna raba naravnih virov, storitev okolja ter biotske raznolikosti ter 
slaba organiziranost in predvsem slaba dinamika spreminjanja organizacije dejavnosti v prostoru. 
Politika do okolja se bo od reguliranja dostopa do okoljskega kapitala preusmerila k optimiranju 
njegove uporabe za pridobivanje blaginje. Okrepila se bo uporaba javnofinančnih inštrumentov 
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varstva okolja (takse za obremenjevanje voda in povračila za rabo vode, takse za emisije CO:), krediti 
Ekološko razvojnega sklada, ekološke rezervacije v podjetjih. Pomembnejšo vlogo bodo imeli cenovni 
alokacijski signali (dolgoročno naraščajoča cena energije). Formalne podlage usklajevanja razvojnih 
načrtov po gospodarski, socialni in okoljski plati bodo ustrezno dograjene. 

Prednostni ukrepi za spodbuditev razvoja okolja so: 

(i) povečati javnofinančno uspešnost,in učinkovitost formiranja in razporejanja okoljevarstveno 
nominiranih sredstev; 

(ii) uveljaviti sistematično spremljanje, analiziranje in projiciranje sprememb stanja okolja, 
izvajanja Nacionalnega programa in politik varstva okolja ter spreminjanja razvojne 
funkcionalnosti okolja; 

(iii) polno implementirati sistemsko zagotovljeno vplivnost okoljskih argumentov pri oblikovanju 
razvojnih usmeritev, programov in ukrepov. Integracijo je treba prednostno uveljaviti za 
področje štirih ključnih obnovljivih lokalnih resursov: prostora, biotske raznovrstnosti, 
površinske vode in biomaso; 

(iv) poglobiti okoljsko davčno reformo - z dražitvijo energije in energentov ter splošnim 
dviganjem narodnogospodarskih stroškov razvrednotenja okolja; 

(v) varstvo okolja povezati s sektorskimi in regionalnimi politikami v funkcionalno celoto 
okoljskega razvoja, s poudarkom na prednostnem povečevanju razvojne funkcionalnosti 
obnovljivega lokalnega okoljskega kapitala. 

V tak koncept okoljevarstvene politike se s svojim poslanstvom vključuje tudi Eko sklad, j.s.. Z 
izdelano metodologijo dodeljevanja kreditov, kjer se podrobno preučijo okoljski učinki investicij, 
skrbi za namensko rabo sredstev, hkrati pa s preverjanjem kreditne sposobnosti kreditojemalcev 
zmanjšuje kreditna tveganja na minimum. 

S takim načinom dela se vrednost namenskega premoženja, s katerim upravlja, ohranja v svoji realni 
vrednosti. Namensko premoženje se povprečno v sedmih do osmih letih revalorizirano uporabi za 
nove naložbe. Tak način financiranja okoljevarstvenih naložb je gotovo zelo zanimiv tudi v prihodnje, 
ker spodbuja soinvestiranje iz drugih zasebnih in javnih virov financiranja, hkrati pa zagotavlja 
ekonomiko naložb, ki so se sposobne odplačati v realni višini vloženih sredstev. Spremljanje okoljskih 
učinkov in donosnosti naložb je pomemben del poslanstva sklada. 

Poslovna politika Eko sklada, j.s. zasleduje uresničevanje ciljev, opredeljenih v NPVO in operativnih 
programih s področja varstva okolja. Ker je dejavnost sklada precej podrobno opredeljena že z 
veljavno zakonodajo, je predmet kratkoročnega planiranja pretežno omejen na ugotavljanje 
razpoložljivih virov in izbiro instrumentov financiranja okoljskih naložb ter razmejitev sredstev, ki 
bodo porabljena za posamezne namene. Narava razdeljevanja sredstev z javnimi razpisi ne omogoča 
načrtovanja izvedbe konkretnih naložb, vendar pa je z oblikovanjem pogojev mogoče doseči 
spodbujanje naložb na posameznih, po potrebi tudi ostro opredeljenih področjih, ki jih prednostno 
obravnavajo programski dokumenti na ravni države. 

Pomembno pa na opravljanje poslanstva Eko sklada, j.s. vpliva restriktivna evropska zakonodaja, ki 
omejuje dodeljevanje državnih pomoči tržnim subjektom. S prilagajanjem okoljske zakonodaje 
evropski, ki tekoče napreduje, je vse manj možnosti za uresničevanje nacionalnega programa z 
obstoječimi instrumenti in v okviru dopustnih shem neposrednega sofinanciranja naložb, ki jih ne 
izvajajo bodisi lokalne skupnosti, bodisi država. V naslednjem planskem obdobju bo zaradi tega nujno 
potrebno razviti nove mehanizme financiranja okoljskih naložb, ki bodo državi tudi v letih po 
predvidenem vstopu v EU zagotovili vpliv na izvedbo nacionalnega programa varstva okolja. 
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2. NAČRT POSLOVNE DEJAVNOSTI 

2.1. UGODNO KREDITIRANJE 

Glede na pravni status kreditojemalca, ki v marsičem določa obliko kreditnega posla, izvaja Eko sklad 
kreditiranje v okviru dveh glavnih programov: 

programa kreditiranja okoljskih naložb pravnih oseb in 
programa kreditiranja okoljskih naložb občanov. 

2.2. PRIORITETNI-PROJEKTI 

Pri izvajanju dejavnosti v letih 2003 in 2004 bo Eko sklad zasledoval prioritetne cilje iz NPVO, pri 
čemer bo poseben poudarek namenjen investicijsko zahtevnejšim področjem varstva okolja, t.j. 
varstvu voda, ravnanju z odpadki in zmanjšanju onesnaževanja zraka. 

2.2.1. Varstvo voda 

Investicijsko zahtevni in občutljivi za višino obrestne mere so zlasti projekti na področju zmanjšanja 
emisij iz točkovnih virov, torej odvajanja in čiščenja odpadnih voda iz komunalnega, industrijskega in 
kmetijskega sektorja. Tu gre za velike investicije z nizko, vendar praviloma pozitivno donosnostjo, iz 
česar sledi, da je primerna državna pomoč v obliki ugodnih kreditov. Poleg navedenih projektov bo 
sklad v omejenem obsegu financiral tudi projekte zmanjšanja emisij iz razpršenih virov (gradnja malih 
čistilnih naprav in priključkov na kanalizacijska omrežja). V smislu racionalne rabe naravnih virov bo 
sklad selektivno kreditiral tudi naložbe v zmanjšanje izgub pitne vode v vodovodnih omrežjih. Za 
naložbe na področju varstva voda bo sklad zagotovil vsako leto po 11,0 milijonov EUR namenskih 
sredstev, kar zahteva nacionalni program varstva okolja. 

2.2.2. Ravnanje z odpadki 

Na področju ravnanja z odpadki bo sklad prednostno kreditiral naložbe v zmanjšanje nastajanja in 
nevarnostnega potenciala odpadkov pri izvoru, povečanje snovne in energetske izrabe odpadkov in 
drugih obnovljivih virov, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in vzpostavitev učinkovitih 
sistemov ravnanja z odpadki. Prednostno bodo obravnavani projekti vzpostavitve regijskih centrov za 
ravnanje z odpadki, ločenega zbiranja in predelave odpadkov, ponovne uporabe surovin ter sanacije 
industrijskih odlagališč odpadkov. Za naložbe na področju ravnanja z odpadki bo sklad vsako leto 
namenil vsako leto vsaj 5,5 milijonov EUR namenskih sredstev, kar zahteva nacionalni program 
varstva okolja. 

2.2.3. Zmanjšanje onesnaževanja zraka 

Na področju zmanjšanja onesnaževanja zraka bo sklad v naslednjem obdobju spodbujal zlasti naložbe 
v: 

• gradnjo ali rekonstrukcijo naprav, ki obremenjujejo zrak s hlapnimi in halogeniranimi organskimi 
spojinami zaradi uporabe organskih topil; 

• gradnjo ali rekonstrukcijo velikih kurilnih naprav, ki uporabljajo okolju prijaznejša goriva ali 
obnovljive vire energije, uvajajo soproizvodnjo električne in toplotne energije ali drugače 
zmanjšujejo emisije škodljivih snovi v ozračje; 

• zmanjšanje obremenjevanja zraka iz naprav: 
- za pridobivanje aluminija 
- proizvodnjo keramike in opečnih izdelkov, 
- pridobivanje cementa, 
- izdelavo sive litine, ferozlitin jekla, 
- vroče pocinkanje, 
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- proizvodnjo in predelavo lesnih tvoriv, 
- pridobivanje svinca in njegovih zlitin iz sekundarnih surovin. 

2.3. JAVNI RAZPISI PO PROGRAMIH 

2.3.1. Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb v letu 2003 

V letu 2003 bodo zaključeni trije javni razpisi iz preteklih let. Razpis 24LI01B v okviru okoljske 
kreditne sheme ECS1 je bil objavljen konec leta 2001. Razpisani znesek 1,5 milijarde SIT bo 
porabljen za naložbe v izgradnjo objektov in naprav za izvajanje obveznih lokalnih gospodarskih 
javnih služb varstva okolja. Kreditni pogoji bodo skladno s Finančnim dogovorom, sklenjenim z 
Evropsko komisijo kot donatorjem dela sredstev, ugodnejši od trenutno veljavnih pogojev, ki jih nudi 
sklad, zato bodo nekoliko ostrejši tudi pogoji za pridobitev kreditov. Kredit po tem razpisu bodo lahko 
pridobili investitoiji, ki s svojimi naložbami uresničujejo najvišje prioritete iz NPVO, torej rešujejo 
problematiko odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda ter ravnanja z odpadki. Ponovitev 
tovrstnega razpisa v letih 2003 in 2004 ni predvidena, ker v decembru 2002 predvidevamo povečanje 
razpisane vsote za 1,0 milijardo SIT, ki se bo nadaljevala v letu 2003. 

Razpis 25PO02A v znesku 4 milijarde SIT je bil objavljen v aprilu 2002. Sredstva bodo porabljena za 
namene, opredeljene v NPVO. Splošni pogoji poslovanja sklada v celoti upoštevajo te prioritete, 
merila za ocenjevanje vlog pa zagotavljajo prednost naložbam, ki so opredeljene v operativnih 
programih (vzpostavitev regionalnih centrov za ravnanje z odpadki s sistemi ločenega zbiranja, 
sortiranja in ponovne uporabe surovin, izgradnja javnih kanalizacijskih omrežij in čistilnih naprav, 
zmanjšanje izgub v vodovodnih omrežjih, uveljavljanje smernice IPPC v industriji, sanacija odlagališč 
industrijskih odpadkov in neposrednih izpustov v vodotoke itd.). Ta razpis bo zaključen do konca 
aprila 2003. Nov razpis za kreditiranje pravnih oseb 28PO03A bo objavljen pozno spomladi leta 2003 
v predvidenem obsegu 3 milijarde SIT, ki bodo pokrivali tudi 2,5 milijonov USD obveznosti Sklada za 
kreditiranje projektov bio mase po pogodbi GEF za projekt "Odstranjevanje ovir s povečano rabo 
lesne bio mase za daljinsko ogrevanje v Sloveniji," 

2.3.2. Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb v letu 2004 

V letu 2004 je predvidena objava razpisa 30P004A v skupnem znesku 3,5 milijarde SIT. Nameni tega 
razpisa se po vsebini ne bodo bistveno razlikovali od namenov iz leta 2003. 

2.3.3. Kreditiranje okoljskih naložb občanov 

Razpis 26OB02A, ki je bil objavljen maja 2002, zagotavlja 500 milijonov SIT za kreditiranje 
okoljskih naložb občanov. Razpisani znesek bo jeseni 2002 predvidoma povišan na 1 milijardo SIT. 
Razpis bo zaključen spomladi leta 2003, ko ga bo nadomestil nov razpis z oznako 27OB03A v znesku 
900 milijonov SIT. V letu 2004 je za ta namen prav tako predviden znesek 900 milijonov SIT. 

2.4. RAZPISI MOP ZA SOFINANCIRANJE OBJEKTOV IN NAPRAV OBVEZNIH LOKALNIH 
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA 

Kot v preteklih letih, bo Eko sklad zagotovil Ministrstvu za okolje in prostor strokovno pomoč pri 
izvedbi razpisa za sofinanciranje objektov in naprav obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja. Pri tem projektu bodo na podlagi pogodbe, ki bo sklenjena med skladom in MOP, 
sodelovali štirje delavci sklada. 

2.5. DRUGO 

S sprejemom Zakona o porabi sredstev dolgoročnih rezervacij za ekološko sanacijo (ZPDRES) 
(Ur.LRS št. 59/2001), ki ureja nadzor nad porabo sredstev dolgoročnih rezervacij, za katera so podjetja 
v postopku lastninskega preoblikovanja na podlagi predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij v 
svojih otvoritvenih bilancah oblikovala vire sredstev za sanacijo okoljskih bremen, je zakonodajalec 
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predpisal tudi obveznost teh podjetij, da realizacijo teh obveznosti ustrezno zavarujejo. V ta namen so 
gospodarske družbe zavezane k izdaji bianco menic, ki glasijo na Eko sklad. V primerih, ko zavezanci 
ne bi v celoti ali delno porabili sredstev rezervacij, mora sklad z unovčenjem prejetih menic izterjati 
njihove zapadle obveznosti, izterjana sredstva pa porabiti za poplačilo stroškov sanacije okoljskih 
bremen. 

V letu 2003 bo Eko sklad, skupaj z Agencijo RS za okolje, ki je izdajatelj odločb o porabi dolgoročnih 
rezervacij, izoblikoval model in vzpostavil ustrezno informacijsko infrastrukturo, za spremljanje 
obveznosti iz dolgoročnih rezervacij za okoljske naložbe. Vzpostavljen bo sistem unovčevanja menic 
ob neuresničevanju obvez iz odločb. 

2.6. PROSTO NAMENSKO PREMOŽENJE 

V skladu z 31. členom Zakona o javnih skladih ima sklad z NKBM in Banko Koper sklenjeno 
pogodbo za depozit namenskega premoženja. Obe banki sta bili z javnim razpisom izbrani za vodenje 
kreditov sklada. Prosto namensko premoženje, ki trenutno ni potrebno za črpanje, vendar je 
angažirano po razpisih in pretežno že dodeljeno z odločbami, pa v skladu s 35.členom ZJS ponudimo 
Ministrstvu za finance za nakup zadolžnic RS oz. zakladnih menic ali vrednostnih papirjev, katerih 
izdajatelj je Republika Slovenija. 

Obseg teh sredstev bo minimiziran in zagotovljena sprotna letna izravnava prihodkov in plasmajev 
namenskih kreditov, v preostalem obsegu pa mora biti zagotovljeno, da se s prihodki iz tega naslova 
krepi kreditni potencial sklada. 

3. ZAKLJUČEK 

Poslovni načrt Eko sklada, j.s. za leti 2003 in 2004 je usklajen tudi z načrtovano dejavnostjo MOP na 
področju sofinanciranja naložb varstva okolja v javnem sektorju in veljavno zakonodajo s področja 
izvajanja državnega proračuna ter nadzora nad državnimi pomočmi. Najpomembnejše vodilo pri 
izdelavi tega načrta pa je bilo zagotavljanje predvidljivih in stabilnih razmer na področju financiranja 
naložb varstva okolja iz javnih sredstev. Transparentni postopki, stabilni pogoji in enakopraven dostop 
do sredstev so tisti dejavniki, ki skladno z ekonomsko in upravno teorijo ustvarjajo naraščajoče 
zaupanje pri investitorjih in krepijo njihovo vedenje v željeni smeri, torej dejansko pospešujejo 
izvajanje okoljskih naložb in doseganje operativnih in strateških ciljev na področju varstva okolja. 

Eko sklad si že več let prizadeva omejiti vpliv naključnega dejavnika pri izbiri prejemnikov pomoči. 
Pri tem ima ključno vlogo časovna razpoložljivost finančnih sredstev. Doslej so bili presledki v 
izvajanju osnovne dejavnosti relativno kratki (od nekaj dni do nekaj mesecev v večletnih obdobjih), 
kar ostaja ena izmed temeljnih usmeritev tudi v prihodnje. 

Manjkajoča sredstva za izvajanje dejavnosti sklada v letih 2003 in 2004 bodo zagotovljena z najemom 
kredita v znesku 10 milijonov EUR pri Evropski investicijski banki. Ne gre pa zanemariti zunanjih 
ovir pri financiranju naložb, kot sta prezadolženost občin, ki posledično onemogoča najemanje 
kreditov in izvedbo investicij, in restriktivna politika dodeljevanja državnih pomoči, ki močno omejuje 
učinkovitost sklada pri pospeševanju naložb v industriji. Te ovire ne vplivajo kritično na izvedbo 
pričujočega poslovnega načrta, pomembno pa jih bo preseči v prihodnjem obdobju zaradi zagotovitve 
doseganja zastavljenih ciljev okoljevarstvene politike. 
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POJASNILA K FINANČNEM NAČRTU 2003 IN 2004 

IZHODIŠČA ZA FINANČNI NAČRT 

Predloženi finančni načrt je izdelan na podlagi ocene poslovanja sklada v letu 2002, preteklih razpisov 
sklada in ocene načrtovanih razpisov sklada v letu 2003 in 2004. Na posamezne vire sredstev je 
vezana poraba tako, da bo v primeru izpada ali povečanja posameznega vira mogoče ustrezno 
popraviti tudi posamezne naložbe. Finančni načrt je izdelan v tekočih cenah, z upoštevano inflacijo 
5,1% v letu 2003 in 4,6% v letu 2004. 

Izhodišča opredeljujemo po vsebinskih postavkah delovanja sklada v letu 2003 in 2004, ki se 
pojavljajo v načrtovanih računovodskih izkazih Sklada. 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

I. PRIHODKI OD OBRESTI 

V letu 2003 načrtujemo 1.045,8 milijonov SIT prihodkov, od tega 1.005,7 milijonov SIT od obresti, 
20,0 milijonov SIT iz uzurpacij prostora in 20,0 milijonov SIT iz naslova prodaje razpisne 
dokumentacije in storitev vodenja kreditov. 

V letu 2004 načrtujemo 928,9 milijonov SIT prihodkov, od tega 898,9 milijonov SIT od obresti, 15,0 
milijonov SIT iz uzurpacij prostora in 15,0 milijonov SIT iz naslova prodaje razpisne dokumentacije 
in storitev vodenja kreditov. 

II. ODHODKI 

Tekoči odhodki za leto 2003 so načrtovani v višini 517,9 milijonov SIT in v letu 2004 v višini 554,6 
milijonov SIT. 

V letu 2003 se pojavi redno, dvakratno odplačilo kredita IBRD, obresti za ta kredit so ocenjene na 
152,4 milijonov SIT. Načrtovani stroški poslovanja sklada v letu 2003 so 340,4 milijonov SIT in 
investicije v posodobitev informacijskega sistema in manjšega dela druge opreme so ocenjene na 25,0 
milijonov SIT. 

V letu 2004 je za odplačilo kredita IBRD znesek obresti 159,4 milijonov SIT. Načrtovani stroški 
poslovanja sklada so 370,1 milijonov SIT. Za investicije v informacijsko opremo in drugo opremo pa 
je namenjenih 25,0 milijonov SIT. 

DI. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 

Prihodki presegajo odhodke v letu 2003 za 527,9 milijonov SIT in v letu 2004 za 374,4 milijonov SIT. 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

V letu 2003 bo zapadlo v odplačilo za 3.000 milijonov SIT posojil in v letu 2004 bo zapadlo za 2.870 
milijonov SIT posojil iz naslova že dodeljenih dolgoročnih kreditov Sklada. Načrtovane kupnine iz 
naslova privatizacije bo predvidoma v letih 2003 in 2004 po 200,0 miljonov SIT. 
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V. DANA POSOJILA 

V letu 2003 bo predvidoma črpano 4.350 milijonov SIT in v letu 2004 bo črpano 4.100 milijonov SIT. 
Tako bo presežek, v prid danih posojil v letu 2003, 1.150 milijonov SIT in v letu 2004, 1.030 
milijonov SIT. 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

VII. ZADOLŽEVANJE 

Sklad bo v letu 2002 začel črpati kredit EIB. Celotni kredit bo znašal 10,0 milijonov EUR in bo 
izkoriščen do sredine leta 2004. Sredstva bodo v okviru instrumenta EIB »Global loans« namenjena za 
zapolnitev manjkajočih lastnih sredstev Sklada pri financiranju okoljskih naložb. V letu 2002 je 
načrtovano črpanje 1,0 milijarde SIT, v letu 2003 1,0 milijarde SIT in v letu 2004 še predviden 
preostanek, ocenjen na 325 milijonov SIT. 

Vin. ODPLAČILA DOLGA 

V letu 2003 je potrebno odplačati glavnico za kredit IBRD v višini 370,0 milijonov SIT in v letu 2004 
glavnico v višini 390,0 milijonov SIT. 

X. POVEČANJE - ZMANJŠANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 

V letu 2003 se bodo sredstva na računih povečala za 8,1 milijonov SIT. V letu 2004 se bodo sredstva 
na računih zmanjšala za 720 milijonov SIT, kar bo pokrito iz presežkov preteklih let. 
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EKOLOŠKO RAZVOJNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV 2A LETI 2003 IN 2004 

A BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

PREOLOO FINANČNEGA načrta 200 3 

PREDLOG . INOE^S! . _ RASTI FINANČNEGA NAČRTA 2004 FN 2009/ 0*2002 FN 2004." FN2903 
I 

SKUPAJ PRIHODKI 1.142.804 1.204.0001 1.045.776 928 996 86,9] 88,8 
(70*71 ♦72*7)0-74) 
TEKOČI PRIHODKI 1.142.8041 1.204.0001 1.045.776 928.996 86.9 j 88,8 I I ! 70 DAVČNI PRIHODKI o; o! 01 0 — 

I 1 
711 NEDAVČNI PRIHODKI 1.142.804! 1.204.000 1.045.776! 928.996 86,9 88.8 (710*711*71 ?♦ 71^*714^ ! | i 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.096.666! 1.150.000! 1.005.776 898.996 87.5 89.4 

7102' Prtoodhi od otKMll 1 ove M« I 1.150 000 1.005 77« •OIMfl •7,5 •0,4 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE o! 0 o 0 
712 DENARNE KAZNI 20.6421 24.000 20.000 15.000 83,3 75.0 7170 20*42 24 000 20 000 15.000 »3.3 75,0 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 25.496 . 30.000, 20.000 15.0001 66,7 75,0 7130 75 4»•: 30 000 20 000 15 000 j 06,7 75.0 I 
714 DRUOI NEDAVČNI PRIHODKI 0; 0 0 0 

I 72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0; 0 0! ... 
1 73 PREJETE DOMAČIJE 0 0 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 0 0 0 o! I 
I 

U. SKUPAJ ODHODKI 393.182 439.987 517.875 554-5*21 117.7 107,1 
(40^41 ♦42 *4 3) 

40 TEKOČI ODHODKI 383.150 414.987 492.875 529.582 118,8 107,4 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 97.463 109 400 128937 137.9041 117.9 107.0 4000 01.3M 101.500 118(27 127 0461 117,0 107,0 4001 1*42 2 000 2.300 2 4001 115,0 107,0 
4O02 2.«711 3 700 4.010 4.2O0j 125,3 107,0 4003 &radatva u datovno u«p«4r>oal 1.907 2.200 2400 2.5071 100,1 107,0 400« rt 500 •00 •42 1200 107,0 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 14819 15.867 19.196 20.545! 121.0 107.0 4010 Prlapavofc u pofcojiMnaho In invalida* o savorovanja • os« 1770 10 550 11.2001 121,0 107,0 4011 Priapova* ta Idravatvano lavarovonfa • •12 • ••S • 450 0 045 121.0 107,0 4012 i PrMp*v*k u upoalovan* 50 n 76 •0 121.0 107.0 

•3 100 121 130 121.0 107,0 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 110.244 164.700 192.347 211.728 116,8 110,1 4020 Ptaamdtil m aplo«nl mat«>al t« ato»Wva 37 .004 80 000 76000 •4 000 175,0 112,0 4021 Poaabn* matarlal ki aiontvt 0 0 0 ... 4022 i i i i j ! M • 07« 10.000 • 450 0*04; 04,< 104,0 4023 Pravorni atro4kl m aiornv« •75 1 -200 1.4101 1.474] 117.1 104,6 4024 Udalkl la a Kil bona potovanj 7 405 12.000 14.00« 15.570 117,6 110,1 

. •55 4 000 4 «00* 6.173! 117,( 110,1 40« 23.402 35 000 40 000 | 43.000 | 114.3 107.6 4021 Clant na UnU^M nla^e 10.64« 12.500 14 0631 1«.1«1 117.! 110,1 402« Drufll oparaltvni odhodki 13.112 30 000 33 000 I 30.500 110,0 110,. 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 l ... 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 160.624 125.000 J 152.395 159 405 | 121.9 104.1 4040 Platil« otoraali od Mrodilov - modnarodmm fWt«n£nwn matitucljam 100 »4 175000 I 152 305 150 405 121,1 104.1 
409 REZERVE 0 ... 
41 TEKOČI TRANSFERI 0 0 — ... 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.032 25.000 25.000 25.00G 100,0 100.0 

<420! 
42C NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 10032 25.000 25.00C 25.00C j 100.C 100.0 4202 10032 25 00. I 25.00C I 25.00C I 100, 100,0 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 - 

43C INVESTICIJSKI TRANSFERI 1 ... 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 740.622 527.901 j 374414 
PRIHOOKOV NAD ODHODKI ' ' ' Iv - -;=;: (i • u i 

I 

poročevalec, št. 96/IX 2808 11. oktober 2002 



B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
V TlSOCm S'T 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REAIIZACUE 2 00? 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2 90 3 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA FN200* FN20OC 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 3.220.9761 3.300.000 3.200.290 3.070.400 97,0 95,9 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV J 
!7SO.TSWM| I I 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 3 002 »40 3.100.000 3 000.290 2.870.4001 96,8 85.7 7500 Prajata vračMa danih potoki od pouminuov Ki o«o 545 000 357 540 144 000 45« 444 7501 •»rajata vračila danih pototi! - od Javnih »klado. 0 0' 1.N5 1 050 102,4 7502 Prajata vračUa danih poaojn - od lavnih pod;*t» 2*7 045 •10 000 M« 50J 715050 100,4 ' 107.1 7503 Prajata vrač ti a aamh po»ofi ■ od finančnih institucij 0 0 7504 Prajata vračila danih po»o<i - od privatnih pofliatij in ia»«t>nmov 2 107 775 1 «30 000 1 602.310 1.701 500 103,4 100,5 7505 Piajata vračila danih povodi - od drugih ravni oriav* 0 315.000 210.000 245 000 44,» 101.1 

, _. : 1 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 Oj ... i 1 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 218.038 200.000 200 000 200 000 100,0 100,0 7570 Sradatva Kupnin 11 naalova privatizacija 211.03« 200.000 200 ooc 200.000^ 100,0 100,0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 3.871.977 4.000.000 4.350.000 4.100.000j 108,8 94,3 
DELEŽEV (440+441 ♦442*443) 

440 DANA POSOJILA | 3.871.977 4 000.000 4.350 000 4,100.000 108.8 94,3 4400 Oana poaojila poaamainlhom 75.300 400 000 •ooooo •00 000 225.0 100,0 4402 Dana poaojila javnim podjatjam 375 75» 1 000 000 1 000 000 1.000 ooc 100,0 100,0 4404 Oana poaojila privatnim pod^tjam in xa.atonil.om i J 420 400 2.150 000 1.400 000 1.550 000 43.7 44.1 4405 0«na poaojila drugim ravnam Ortava o 450.000 «60 OOC 450 000 144,4 100,0 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 ... 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 0 0 ... 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA -650.999 •700.000 •1.149.710 -1.029.600 — 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV-v > 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 
PREDI OO FINANČNEGA naCrta 

PREDLOO FINANČNEGA NAČRTA 
INDtKSi RASTI 
FN200V O« 2002 FN 2004.' FN 2003 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (600*601) 292.024 1.000.000 1.000.000 325.000 100,0 12,5 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 Oj 0 
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 292.024 1.000 000 1.000 000 325 000 100,0 32.5 6010 Nafati krvditi pri madnarodnlh finančnih inattlucijah 1 000 000 1 000 000 325 000 100,0 32.5 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (650*561) 170.022 352.000 370.000 390.000 105,1 105,4 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 0 0 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 170.022 352.000 370.000 390.000 105.1 105.4 5410 Odplačila dolga mednarodnim finančnim mttttucfam 170 022 352 000 370.000 300 000 105,1 105.4 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE {VII.-V1II.) 122.002 648.000 630.000 -65.000 ... ... 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 220.625 712.033 8.191 -720.186 ... 

SREDSTEV NA RAČUNIH (LMV.+VIL- IL- V. -VIII.} 
XI. NETO FINANCIRANJE (VL* IX.-X. ■ -IIL) -749.622 -764.033 -527.901 -374.414 
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VI. 

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ 

MALEGA GOSPODARSTVA 

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 
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JAVNI SKLAD RS ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 

1. UVOD 

Javni sklad RS za razvoj malega gospodarstva (v nadaljevanju: JSMG, ali Sklad) je javna finančna 
institucija Republike Slovenije, ustanovljena z namenom pospeševanja ustanavljanja in razvoja malih 
in srednje velikih podjetij (v nadaljevanju: MSP). Je pravni naslednik bivšega SMG - Sklada RS za 
razvoj malega gospodarstva. 

V desetih letih svojega obstoja so aktivnosti sklada, kljub začetnim negativnim rezultatom, 
pomembno vplivale na pozitivne kazalce, tako v malem gospodarstvu, kot v celotnem slovenskem 
gospodarstvu. Finančne pomoči države, oziroma vlaganja sklada v materialne in nematerialne 
investicijske projekte MSP so omogočile odprtje relativno visokega števila novih delovnih mest in 
izboljšanje njihove konkurenčne sposobnosti zaradi kvalitetnih vlaganj v tehnološke in druge 
posodobitve v vseh gospodarskih panogah, oziroma v zadnjih dveh letih v tistih, ki jih ne prepoveduje 
Zakon o nadzoru državnih pomoči. Podatki sklada o preverjanju učinkov državnih pomoči v zadnjih 
dveh letih potrjujejo napovedi podjetnikov, načrtovanih v predloženih poslovnih načrtih. Rast 
zaposlenosti in poslovni rezultati podjetij, ki izvajajo investiranje s pomočjo ugodnejših sredstev 
sklada je znatno nad povprečjem RS. 

S prehodom Sklada na izvajanje pretežno nerizičnih oblik državnih, finančnih pomoči MSP (državne 
pomoči izvedene posredno preko bank, ki prevzemajo riziko in izvajajo zavarovanja v stvarni obliki) 
so zabeleženi pozitivni in negativni učinki: 

• Pozitivni se odražajo v povečevanju kapitala, oziroma namenskega premoženja sklada 
• Negativne izpostavljajo analitiki in strategi razvoja MSP, ki ugotavljajo, da za hitrejšo rast ne 

zadostujejo le varni, tradicionalni, vračljivi viri, odobreni preko bank, ampak tudi rizični viri. 

Rizični viri se v praksi pojavljajo v dveh oblikah: 

• Vračljivi viri, kamor prišteva Sklad neposredno odobrena posojila in garancije in 
• Nevračljivi viri, ki predstavljajo rizični kapital. 

Sklad kot finančna institucija lahko izvaja v skladu z Zakonom o javnih skladih -ZJS vse oblike 
finančnih instrumentov, razen rizičnega kapitala, oziroma sovlaganj v podjetja. 

V letu 1999 in v večji meri v letu 2001 (ko je bila v letu 2000 dokončno izvedena finančna sanacija 
sklada, nastala zaradi velikega obsega unovčenih garancij in nevrnjenih, neposredno odobrenih 
posojilih od ustanovitve do leta 1995) je sklad začel vključevati v svoje programe dela v okviru 
Poslovnih in Finančnih načrtov, poleg posrednih-nerizičnih, ugodnih posojil, izvedenih preko bank 
tudi rizične aktivnosti. 

2: ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVNO PODROČJE JSMG 

Pripravo planskih dokumentov izvaja Sklad na osnovi naslednjih pravnih podlag: 

• Zakon o javnih skladih (Ur.l. RS št. 22/2000) kot temeljni pravni akt 
• Zakon o razvoju malega gospodarstva (Ur.l. RS št. 18/1991) del, ki ni razveljavljen 
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• Akt o ustanovitvi JSMG in njegove spremembe in dopolnitve (Ur.l. RS št. 96/2000 in 
108/2000) 

• Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih proračunskih uporabnikov državnega in 
občinskih proračunov (Ur.l. RS št. 91/2000) 

• Zakon o nadzoru državnih pomoči (Ur.l. RS št. 1/2000) 
• Uredba o vsebini in postopku posredovanja podatkov za predhodni in naknadni nadzor 

nad državnimi pomočmi (Ur.l. RS št. 36/2000) 
• Uredba o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih 

ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Ur.l. RS Št. 59/2000) 
• Odredba o funkcionalno-programski klasifikaciji izdatkov državnega proračuna (Ur.l. RS 

št. 43/2000) 
• Uredba o podlagah in postopkih za pripravo predloga državnega proračuna (Ur.l. RS št. 

56/2000) 
• Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS št. 13/2000), poglavje 6: 

»postopki oddaje subvencij, posojil in državnih pomoči« in spremembe in dopolnitve 
(Ur.l. RS št. 9/2001) 

• Navodilo o prednostnih območjih dodeljevanja spodbud, pomembnih za skladni 
regionalni razvoj (Ur.l. RS št 44/2001) 

• Pravilnik o regionalni karti za izvajanje politike regionalnih državnih pomoči v Republiki 
Sloveniji (Ur.l. RS št. 58/2001) 

• Pravilnik o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči ter regionalnih razvojnih spodbud 
lokalnim skupnostim in regionalnim razvojnim agencijam (Ur.l. RS št. 62/2001) 

• Zakon o uporabi sredstev pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o 
lastninskem preoblikovanju podjetij in spremembe in dopolnitve (Ur.l. RS št. 45/1995 in 
34/1996) 

• Uredba o merilih, pogojih in postopkih za dodeljevanje sredstev za pospeševanje razvoja 
in ustanavljanja enot malega gospodarstva (Ur.l. RS št. 62/1995 in 37/1997) 

• Zakon o izvrševanju proračuna RS (Ur.l. RS št. 32/2001) 37. člen 
• Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS (Ur.l. RS št. 66/2001) 
• Predpisi Banke Slovenije za obvladovanje kreditnih tveganj, izdani na podlagi 74. člena 

zakona o bančništvu (Ur.l. RS št. 7/1999). 

3. DOLGOROČNI CILJI IN STRATEŠKE USMERITVE JSMG 

Postavljeni cilji in strateške usmeritve Sklada izhajajo iz podprograma 3.2.: Spodbujanje nastajanja in 
razvoja malih in srednjih podjetij in spodbujanje investicij v okviru Programa št. 3. Spodbujanje 
podjetništva in izkoriščanje podjetniških priložnosti iz dokumenta »Programa ukrepov za spodbujanje 
podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2002-2006 Ministrstva za gospodarstvo, Področja za razvoj 
podjetniškega sektorja in konkurenčnosti, Ljubljana 6. marec 2002«. 

V strateškem pogledu bo izvajal Sklad aktivnosti državnih pomoči malim in srednje velikim 
podjetjem, ki pomenijo vračljive vire v dveh oblikah: 

• Nerizična, posredna posojila preko bank 
• Rizična, neposredna posojila mladim podjetnikom za projekte z visoko razvojno stopnjo 

tehnologije 
• Garancije za kredite v dveh pojavnih oblikah: 

- po projektnem, oziroma nacionalnem kriteriju 
- po regionalnih kriterijih. 
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Omejitve za izvajanje sovlaganj v MSP, po principu rizičnega kapitala 

Izvajanje sovlaganj v podjetja preprečuje skladu več dejavnikov: 

• Zakon o javnih skladih - ZJS, ki v 2. alinei 40. člena določa: »Javni finančni sklad ne sme 
izplačati kredita oziroma dati poroštva, če ni njegova terjatev do dolžnika, ki bo nastala na 
podlagi kredita oziroma poroštva, zavarovana z zastavno pravico na nepremičnini oziroma 
drugem premoženju, ki je glede na vrednost in druge lastnosti primerno za poplačilo terjatve, 
oziroma na drug ustrezen način«. 

• ZJS v prvem odstavku 33.člena določa tudi: »Javni sklad mora z namenskim premoženjem 
upravljati tako, da se ohranja oziroma povečuje vrednost tega premoženja«. 

• Zakon o razvoju malega gospodarstva, ki v 5. členu dovoljuje sovlaganja v projekte malega 
gospodarstva in ne v podjetja s pridobitvijo solastniškega deleža, katerega pojem bi ustrezal 
ZJS, ki zahteva obvezno zavarovanje s strani Sklada. Ob obravnavi Poslovnega načrta Sklada 
za leto 2002 je Komisija za nadzor državnih pomoči ugotovila, da Sklad nima pravnih podlag, 
ki bi mu dovoljevale izvajati sovlaganja v podjetja malega gospodarstva. 

Zaradi naštetih omejitev JSMG v svojih programih ne načrtuje izvajanja ukrepov državnih pomoči v 
obliki sovlaganj, oziroma kapitalskih vlaganj po principu rizičnega kapitala. 

V prihodnjem obdobju bo Sklad izvajal naslednje oblike rizičnih državnih pomoči (ukrepe izvaja sam 
neposredno, sam izvaja zavarovanja v stvarni obliki in sam prevzema rizike): 

• Neposredni krediti mladim podjetnikom - začetnikom (prvikrat ustanovljeno podjetje in 
največ pet let od ustanovitve ter deset let od končanega šolanja) 

• Garancije v prvi, v drugi in v višjih razvojnih fazah. 

Oba instrumenta bo Sklad izvajal po nacionalnem in po regionalnem principu (60% rizičnih pomoči 
bo izvajal po nacionalnem, projektnem principu, 40% po regionalnem, projektnem principu). 

Pri odobravanju državnih pomoči po regionalnem principu se upoštevajo Splošni pogoji poslovanja in 
Merila za ocenjevanje projektov JSMG. Specialisti Regionalnih razvojnih agencij, oziroma njihovi 
pooblaščeni sodelavci, ali pospeševalci pripravljajo predloge in mnenje o projektu, ki se lahko izvaja 
v okviru garancijske sheme, ali samostojno. 

Do leta 2004 bodo resursi Sklada izpopolnjeni do ravni, ki jo zahtevajo kriteriji Evropske komisije 
(kadri, informacijska tehnologija, logistika, E-poslovanje....) zato se bo vključil v neposredno 
pridobivanje razpoložljivih finančnih sredstev EU (predvsem garancijska sredstva s strani Evropskega 
investicijskega sklada -EIF in dodatne vire za izvajanje projektov malega gospodarstva). 

4. CILJI SKLADA ZA LETO 2004 

Za leto 2004 je v Skladu planirano uresničevanje ciljev z izvajanjem ukrepov državnih pomoči: 

• Ugodna posojila - posredno preko bank v skupnem obsegu 3 milijarde SIT z obrestno mero 
TOM+1%, od tega bo odobreno: 
- 90% po nacionalnem principu, 
- 10% po regionalnem principu 

• Ugodna posojila - neposredno Sklad za mlade podjetnike-začetnike -v obsegu 500 milijonov 
tolaijev po letni nominalni obrestni meri 2%. Od tega: 
- 50% po nacionalnem principu, 
- 50% pa za podjetja v univerzitetnih, regijskih, ali drugih inkubatorjih, s stvarnim 
zavarovanjem najmanj 1:1 
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• Garancije MSP za vse razvojne faze v skupnem obsegu 1,6 milijarde SIT, s stvarnim 
zavarovanjem najmanj 1:1, od tega: 
- 60% po nacionalnem principu 
- 40% po regionalnem principu 

5. PLANIRANA USPEŠNOST PRI URESNIČEVANJU CILJEV 

V podjetjih z izvedenimi investicijami s pomočjo državnih pomoči Sklada se načrtuje: 

• Povečanje novih delovnih mest po končanih investiranjih s pomočjo: 
- posrednih ugodnih posojil za cca 1000 delovnih mest 
- neposrednih ugodnih posojil mladim podjetjem-začetnikom za cca 200 delovnih mest 
- garancij za cca 300 delovnih mest 

• Izboljšanje tehnološke ravni in delovnih pogojev 
• Povečanje konkurenčnosti malih in srednje velikih podjetij 

6. PLANIRANO PREPREČEVANJE MOREBITNIH NEDOPUSTNIH IN 
NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

Pri izvajanju rizičnih ukrepov državnih pomoči Sklada (neposredni krediti Sklada mladim 
podjetnikom-začetnikom in garancije) je na osnovi preteklih, statističnih podatkov (in dejanskih 
podatkov Sklada v poslovanju prvih let) nujno predpostaviti negativne izide na nekaterih projektih. Za 
zmanjšanje le-teh na minimalno možno mero bo Sklad za leto 2004 pripravil javni razpis za izbor 
najkvalitetnejših strokovnih kadrov z najvišjimi teoretičnimi znanji in s praktičnimi izkušnjami pri 
vodenju, ali saniranju podjetij. Ti tako imenovani »strokovni svetovalci« bodo vključeni v 
preprečevanje rizikov Sklada na dveh ravneh: 

• Pri ocenjevanju poslovnih načrtov podjetnikov (dodatno mnenje po ocenitvi Sklada) in 
• V času izvajanja projektov, pri katerih bodo zaznani odkloni od načrtovanih smeri. 

Strokovni svetovalci bodo zbrani iz treh globalnih področij: 

• Tehniško tehnološka področja 
• Ekonomsko Finančno področje (trg, finance) 
• Pravno področje. 

Strokovni svetovalec (praviloma bi naj imel opravljen doktorat znanosti in najmanj deset let delovnih 
izkušenj) bo lahko - po svoji presoji pridobil (predvsem za tehniško tehnološko pomoč) sodelavce 
specialiste. Stvarne stroške strokovnih svetovalcev bo Sklad poravnaval sproti, po zaključku projekta 
bo predvidena posebna nagrada - odvisna od doseženih rezultatov podjetja v zadnjem letu po končani 
investiciji. Skupni stroški strokovnih svetovalcev bi naj bili nekajkrat nižji od škode, ki bi nastala ob 
morebitnih nevrnjenih posojilih, ali unovčenih garancijah. 

7. NAČRTOVANI REZULTATI PRI GOSPODARJENJU Z JAVNIMI SREDSTVI 

V treh letih, odkar deluje Sklad kot javni, državni finančni sklad dosega pri poslovanju z namenskim 
premoženjem ugodne pozitivne rezultate (po bilanci za leto 2001 je ustvarjeno 244 milijonov tolarjev 
pozitivnega rezultata za povečanje namenskega premoženja) ob sočasnem samofinanciranju sredstev 
za delo. Za leto 2004 je nadalje planirano povečanje namenskega premoženja iz rezultata poslovanja 
Sklada in pokrivanje celotnih planiranih sredstev za delo. 
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8. PLANIRANI UČINKI POSLOVANJA SKLADA NA DRUGA PODROČJA 

Izvajanje načrtovanih ukrepov državnih pomoči Sklada bo imelo pozitivne učinke: 

• Na gospodarskem področju zaradi povečanih konkurenčnih prednosti MSP 
• Na socialnem področju zaradi manjših pritiskov na pomoči iz tega področja, ker bodo nove 

investicije omogočile zaposlitve znatnega števila delavcev 
• Na okolje in prostor, ker merila Sklada vsebujejo obvezo investitorjev po izboljšanju vplivov 

na okolje, oziroma v nobenem primeru ne poslabšujejo stanja 
• Na regionalni razvoj, saj Sklad zavestno prehaja na delno ugodnejše izvajanje finančnih 

pomoči v nerazvitih regijah - regionalni princip. 

9. PLANIRANO ZAGOTAVLJANJE VARNOSTI NA PODROČJU FINANČNO 
MATERIALNEGA POSLOVANJA 

Sklad je za tri predhodna leta samoiniciativno naročil eksterne revizije poslovanja, zadnji dve leti to 
zahteva ZJS. Po ZJS je Sklad dolžan izvajati interne revizije poslovanja. V letu 2001 je prvikrat 
izvajala interno revizijo pooblaščena revizijska institucija, ki ni ugotovila kršitev, je pa podala 
vodstvu Sklada koristna napotila, predvsem za področje računalniške opreme, oziroma kvalitete zaščit 
in varnega elektronskega, finančnega poslovanja. 

Sklad ne načrtuje zasedbe delovnega mesta z internim revizorjem zato planira tudi za leto 2003 in 
2004 vključitev eksternih revizorjev za obvezni interni nadzor. 

10. KADRI IN INVESTICIJE 

Za načrtovano izvajanje ciljev v letu 2004 bo Sklad kadrovsko popolnoma izpopolnjen v letu 2003 
zato se ne načrtujejo nove zaposlitve. V letu 2004 bo v Skladu 13 zaposlenih za nedoločen delovni 
čas, od tega bodo 3 magistri, 6 s sedmo stopnjo, 3 s šesto in 1 s peto stopnjo strokovne izobrazbe. 

Investicijska vlaganja so bila izrazita v zadnjih treh letih (leto 2000 novi poslovni prostori, leta 2001, 
2002 in 2003 nova računalniška in programska oprema). Za letu 2004 so načrtovana minimalna 
vlaganja v nakup računalnikov (zamenjava neustreznih in odpisanih) in v investicijsko vzdrževanje 
poslovne zgradbe. 

11. POJASNILA K FINANČNEM NAČRTU ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
1 

Prihodki 

JSMG v letih 2003 in 2004 med prihodki planira največ prihodkov iz naslova obresti, ki jih bo 
dosegel z dolgoročnimi namenskimi depoziti pri bankah, neposrednimi krediti podjetnikom in z 
naložbami prostega namenskega premoženja. 

V letu 2003 JSMG planira še prihodke od prodaje blaga in storitev - provizije, ki jih bo realiziral z 
izvajanjem aktivnosti odobravanje neposrednih kreditov posebni ciljni skupini skupaj z Ministrstvom 
za šolstvo in Ministrstvom za gospodarstvo. 
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Med kapitalskimi prihodki so planirana sredstva od prodaje starih oziroma odpisanih osnovnih 
sredstev. 

Odhodki * 

Med odhodki za plače planira JSMG za leti 2003 in 2004 stroške plač za 14 zaposlenih. V letu 2002 je 
bilo na JSMG zaposlenih 12 ljudi (od tega so bile tri zaposlene na porodniški), konec leta 2002 pa bo 
JSMG realiziral eno planirano zaposlitev, v prvi polovici leta 2003 pa še drugo zaposlitev. 

Izdatki za blago in storitve so planirani na podlagi realizacije preteklih let ob upoštevanju porasta 
stroškov. 

JSMG bo v letih 2003 in 2004 izplačeval subvencijo podjetju, ki je bila odobrena v letu 2001. 

Za leto 2003 je JSMG planiral 19.500 tisoč tolarjev investicijskih odhodkov, v letu 2004 pa 7.500 
tisoč tolarjev investicijskih odhodkov. JSMG bo v letu 2003 končal s prenovo računalniških 
programov, pričel pa bo z investicijskim vzdrževanjem. 

Presežek prihodkov nad odhodki 

Za obe leti planira JSMG presežek prihodkov nad odhodki. Planirani prihodki iz naslova obresti 
zadQstujejo tako za pokrivanje odhodkov, ki nastajajo v zvezi z namenskim premoženjem, kot za 
pokrivanje vseh odhodkov za sredstva za delo. V letu 2003 tako ostaja presežek v višini 49.476 tisoč 
tolarjev, v letu 2004 pa 82.310 tisoč tolarjev, ki ga lahko ustanovitelj nameni za povečanje 
namenskega premoženja JSMG. 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

JSMG bo v letu 2003 prejel 900 milijonov tolarjev vračil dolgoročnih namenskih depozitov, leta 2004 
pa 1.100 milijonov tolarjev. Ta znesek predstavlja glavnico in revalorizacijske obresti. V letu 2004 
JSMG med prejetimi vračili planira tudi vračila neposrednih kreditov. 

V skladu s poslovnim načrtom bo JSMG za realizacijo posrednih in neposrednih posojil v letu 2003 
namenil 1,61 milijarde tolarjev, v letu 2004 pa 2 milijardi tolarjev. 

Razlika med prejetimi vračili danih posojil in danimi posojili je v obeh letih negativna. Razliko bo 
JSMG pokril s: 

povečanja namenskega premoženja iz kupnin ( v letu 2003 950 tisoč tolaijev), 
v letu 2003 povečanjem namenskega premoženja od prodaje finančnega premoženja v lasti 
države - Luka Koper 500 milijonov tolarjev, 
v letu 2003 prenos namenskih sredstev iz Ministrstva za šolstvo in Ministrstva za 
gospodarstvo v znesku 90 milijonov tolarjev, 
iz prostih namenskih sredstev in 
v letu 2004 z zadolžitvijo pri mednarodnih finančnih institucijah. 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

JSMG v letu 2003 ne planira nobenega zadolževanja. V letu 2004 pa se bo JSMG za realizacijo 
zastavljenih ciljev in zaradi zmanjšanja pritokov sredstev za povečanje namenskega premoženja 
zadolžil pri mednarodnih finančnih institucijah v znesku 800 milijonov tolarjev. 
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JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

KONTO 
REALIZACIJA 

2001 
OCENA 

REALIZACIJE 2002 

PREDLOG FINANČNEGA 
NAČRTA 
2003 

PREDLOG 1 INDEKSI RASTI 
FINANČNEGA | 

NAČRTA FN 2003/ 2004 I OR 2002 FN 2004/ FN 2003 
I » 

SKUPAJ PRIHODKI | 1.018.946 294.2301 219.6201 252.1071 74,6| 114,8 
(70*71 ♦724'73*74) 1 1 

I I I TEKOČI PRIHODKI I 309.767 293.330! 219.5201 252.007! 74,81 114,8 
(70*71) I I 1 1 

1 i 
70 DAVČNI PRIHODKI 0! ol 01 0i ... j 

1 1 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 309.7671 293.330' 219.5201 252.0071 74,8; 114,8 
(710*711*712*713*714) 

7101 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 307.3661 290.930, 217.520 252.007 74,8' 115,9 
7102 Prihodki od obresti 307.1861 290.750! 217.5201 252.007 74,8. 115.9 
7103 Prihodki od pramožsnja 180 180 0 0 0.0 

1 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE °| 0 0 01 
712 DENARNE KAZNI 0 0 0 Oi 

| 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 2.000 2.000 oi 100,0 0,0 
7130 Prihodki od proda}« blaga in storttsv o 2.000 2.000 oj 100,0 0.0 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 2.401 400, 0 O1 0,0' 

7141 Drugi nsdavtni prihodki 2.401 400 0 o! o.oi 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 900 100 100 11,1 100,0 

(720*721 ♦ZHl 
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 900 100 100 11.1 100,0 
7200 Prihodki od prodat* zgradb In prostorov 0 0 01 0 ... ... 
72011 Prihodki od prodat* prevoznih ircdtin 0 800 0 0 0.0 
72021 Prihodki od prodaj* opreme 0 100 100 100 100.0 100.0 » 
7211 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 0 0 0 
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽEN. 0 0 0 0 
73 PREJETE DONACIJE 0 0 0 0 

HlfcllM 
730 PREJETE DONACUE IZ DOMAČIH VIROV 0 0 0 0< 
731 PREJETE DONACUE IZ TUJINE 0 0 0 0 ... 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 709.179 0 0 0 ... 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 709.179 0 0 0 ... 
7400 Prejeta sredstva iz d rta vt>* ga proračuna 485.000 0 0 0 ... 
7403 Prejeta a rede tv a ta drugih lavnih skladov 224.179 0 0 0 ... 

II. SKUPAJ ODHODKI 639.283 140.397 170.144 169.797 121,2 99,8 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 102.107 120.697 150.269 161.947 124,5 107,8 
<400*401 ♦402*40>404-409) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 54.698 58.770 80.636 86.270 137.2 107,0 
4000 PlaCe in dodatki 50.336 52.000 72.100 80.500 138,7 111,7 
4001 Ragr** za Mnl dopust 1.525 1.510 1.860 1.950 123^ 104,8 
4002 PovraCIla In nadomestila 2.044 2.100 3.389 3.820 161,4 112,7 
4003 Sredstva za dsiovno uspsSnost 0 0 0 — 
4009 DrugI izdatki zaposlenim t«: 3.160 3.287 0 104,0 0,0 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 8.057 8.600 11.613 12.981 135,0 111,8 
4010 Prisp*vsk za pokojninsko In Invalidsko zavarovanca 4 404 4.700 6.380 7.130 135,7 111,8 
4011 Prtepevek za zdravstvsno zavarovanj 3.57« 3.800 5.115 5.720 134,6 111.8 
4012 Prispevek za zspoelovanje 30 40 4! 50 112.5 111,1 
4013 Prta p* v* k za starievsko varstvo 41 6C 7: 81 121,7 111.0 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 39.352 53.327 58.020 62.696 108,8 108,1 
4020 Piearniiki In spio4nl mstsrtai In atorftve I6.M; 19.43? 20.766 22.030 106,1 106,1 
4021 Possbni material In storitve • 181 582 287 311 49,3 1084 
4022 Energija, voda. komunalne storitve k» komunikacije 3.713 3.441 3.629 3.948 105.! 108,8 
4023 Prevozni atroiki »n storitve 1.227 1.663 1.799 1.946 107,« 108,8 
4024 Izdatki za službena potovanja 2« 62C 661 726 107,1 108,7 
4025 Tako«* vrdrtevanfs 33 81 694 755 85,1 108,8 
4026 Najsmnlns In zakupnina (teaeing) 1.6* 3.34. 3 597 3.916 107, 108,9 
402« Davek na IzpiaCan* plat* 4 062 4.80C 6.000 8.650 125.C 110,8 
40» Drugi operativni odhodki 11.18! 18.62* 20.591 22.414 110, 108,9 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 ... 
404 • PLAČILA OBRESTI V TyjlNO 0 
409 REZERVE 1 0 — 
41 TEKOČI TRANSFERI 529.87C 50C 375 350 75,C 93,3 

(410*411*412*413*414) 
41C SUBVENCIJE 486.207 50< 37! 350 75.( 93.3 

4102 Subvencije privatnim podjetjem »n zaeeboikom 486.20 SOi 37 35C 75. 93,3 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM ... ... 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM | I ... ... 
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KONTO 
REALIZACIJA 

2001 
OCENA 

REALIZACIJE 2002 

PREDLOG FINANČNEGA 
NAČRTA 2003 

PREDLOG 
FINANČNEGA 

NAČRTA 2004 

INDEKS" RASTI 
FN 2003/ OR 2002 

FN 2004/ FN 2003 
4131 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERl 43.663 0 0 0 ... 
41)4 Takoči transfarl v drlavnl proračun 43.663 o 0 0 

i I 
«1« i TEKOČI TRANSFERl V TUJINO 0 0 o ... 

I 
421 INVESTICIJSKI OOHODKI 7.306 19.200 19.500 7.500 101,6 38.5 

| (420» 
420 j NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 7.306 19.200 19.500 7.500 101.6 38.5 
4200 Nakup zgradb in prostorov 0 0 0 o ... ... 
42011 Nakup pravoinlh srsdstav 01 5 000 5 000 0 100.0 0.0 
4202 Nakup oprtni* 6663 8.700 6.200 1.500 71.3 24.2 
42031 Nakup drugih osnovnih trtdiUv 643 2.500 300 0 12.0 0.0 
4205 < Investicijsko vzdrtavanja in obnov« 0 0 5.000 6.000 120.0 
4206 Nakup zamljltč in naravnih bogaatvv 01 3.000 3.000 0 100.0 0.0 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERl o| 0 0 0 ... ... 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 379.663 153.833 49.476 82.310 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 
»-in 

B. RA&JN FINANČNIH terjatev in naložb 
• V TISOČIH s I T 

KONTO 
REALIZACIJA 

2001 
OCENA 

REALIZACIJE 2002 

PREDLOG FINANČNEGA 
NAČRTA 2003 

PREDLOG INDEKSI RASTI FINANČNEGA 
NAČRTA 2004 FN 2003/ 

OR 2002 FN 2004/ FN 2003 
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 3.815.386 987.550 901.991 1.242.400 91,3 137,7 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
j 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 3.815.386 987.550 901.991 1.242.400 91.3! 137.7 
75001 Prajata vračila danih posojil • od posamaznlkov 1.761 1.850 1.991 2.000I 107.61 100.5 
7503 Prajata vračila danih posojil • o<3 finančnih institucij 3.759.297 980.000 900.000 1.100 0001 91.8j 122.2 
7504 Prajata vračila danih posojil - od pftvatnlh podjatlj in zasabnikov 54.328 5.700 0 140.4001 0.01 

1 | 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 01 ... I 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 01 1 

1 
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 1.162.938 3.010.000 1.610.000 2.000.000 53,5 124,2 

DELEŽEV (440+441 +442*443) 
440 DANA POSOJILA 1.162.938 3.010.000 1.610.0001 2.000.000 53.5 124.2 
4403 Dana posojila finančnim institucijam 1.158.061 2.720.000 1.020.000 1.500.000 37,5 147,1 4404 Dana posojila privatnim podjatjam ki zasabnlkom 4.877 290.000 590.000 500 000 2034 84.7 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 4412 Povačanja kapitalskih dalatav v pftvatnlh podjatjlh 0 0 0 0 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 
4420 Dana posofUa kx arvdatav kupnin 0 0 0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVh 0 0 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 2.652.448 -2.022.450 -708.009 -757.600 ... • 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV-V.) 

C. raCun financiranja 

KONTO 
OCENA 

REALIZACIJE 2002 

PREDLOG FINANČNEGA 
NAČRTA 2003 

PREDLOG FINANČNEGA 
NAČRTA 2004 

RA§T| 
RFALLZACUA 

2001 FN 2003/ 
OR 2002 

FN 2004/ FN 2003 
50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 0 0 800.000 ■ '' 

500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0 ... ... 
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 0 800.000 ... 5010 Najatl kradltl pri mad na rodnih finančnih institucijah 0 0 0 800.000 

55 VIN. ODPLAČILA DOLGA <550+551] 0 0 0 0 M. -- 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 0 0 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 0 0 ... 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VIL-VIII.) 0 0 0 800.000 ... ... - 

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 3.032.111 -1.868.617 -658.533 124.710 ... 

XI. NETO FINANCIRANJE (VL* IX.-X. - -III.) -379.663 -153.833 -49.476 -82.310 ... ' 
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JAVNI SKLAD RS ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE 

POSELJENOSTI SLOVENSKEGA PODEŽELJA 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 

I. UVOD 

Vlogo Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega 
podeželja (v nadaljevanju: javni sklad) kot enega od nosilcev regionalne razvojne politike opredeljuje 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. list RS 60/99). Javni sklad deluje kot javni 
finančni sklad, ki je namenjen za trajnejše doseganje javnih ciljev na področju regionalne politike. 
Ustanoviteljica javnega sklada v imenu države je Vlada Republike Slovenije (408-00/98-23 z dne 
4.9.2000). Imetnica namenskega premoženja javnega sklada v celoti je Republika Slovenija. Pristojno 
ministrstvo za področje delovanja javnega sklada je Ministrstvo za gospodarstvo. 

Javni sklad povečuje namensko premoženje iz sredstva na osnovi 7. člena zakona o uporabi sredstev 
pridobljenih iz naslova kupnine na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij v višini 
II,5% od prispelih kupnin za regionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja in 
2,5% za ustvaijanje gospodarske osnove za avtohtoni narodni skupnosti. To so edini sistemski 
finančni viri javnega sklada. Poleg navedenih pridobiva javni sklad tudi sredstva iz donacij (npr. 
PHARE) in sredstva mednarodnih finančnih pomoči (npr. zunanje finančne institucije kot je Razvojna 
banka Sveta Evrope, Evropska investicijska banka), ki se usmerjajo v regionalne razvojne programe. 
Prilivi javnega sklada iz naslova vračil dodeljenih spodbud v preteklih letih, so sestavni del finančnih 
spodbud, ki jih javni sklad namenja pospeševanju skladnega regionalnega razvoja. 

Javni sklad dodeljuje spodbude v obliki: 

■ subvencij, 
■ ugodnih posojil, 
• poroštev in 
■ kapitalskih vložkov. 

Spodbude, ki jih dodeljuje javni sklad, so prednostno namenjena projektom, ki se izvajajo v 
statističnih regijah, ki ustrezajo kriterijem iz 19. člena zakona o spodbujanju skladnega regionalnega 
razvoja. Prav tako so spodbude prednostno namenjajo tudi projektom, ki se izvajajo na območjih s 
posebnimi razvojnimi problemi po 22. členu zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja. 
Spodbude se dodeljujejo za: 

■ sofinanciranje začetnih investicijskih projektov podjetniškega značaja 
■ sofinanciranje naprav lokalne in regionalne infrastrukture 
" sofinanciranje začetnih investicij razvojne infrastrukture 
" sofinanciranje investicij v kmetijstvo. 

Merila za določitev upravičencev do spodbud, merila za določitev namenske rabe spodbud in vsebino 
pravic in obveznosti javnega sklada in upravičencev do spodbud opredeljujejo splošni pogoji 
poslovanja javnega sklada (Ur. list RS, št.45/2002). 

Pri svojem delu se javni sklad povezuje z Agencijo za regionalni razvoj, Agencijo za kmetijske trge in 
razvoj podeželja. Slovensko razvojno družbo, regionalnimi razvojnimi agencijami ter z drugimi 
organizacijami. 
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Dolgoročni cilj javnega sklada je delovati v smislu uravnoteženega regionalnega razvoja in z 
usmerjenim dodeljevanjem spodbud prispevati k zmanjševanju regionalnih razlik na vseh področjih, 
od gospodarstva do pogojev za življenje in delo prebivalcev v regijah. 

Letni cilji javnega sklada so vezani na izvedbo razpisov za dodelitev spodbud v zastavljenih okvirih 
regionalne politike. 

A. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 
REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE POSEUENOSTl SLOVENSKEGA PODEŽELJA 
ZA LETO 2003 

2. VIRI ZA IZVAJANJE SPODBUD JAVNEGA SKLADA 

Javni sklad razen kupnine nima drugih sistemskih virov sredstev. Glede na to, da je proces 
lastninjenja zaključen, ni več pričakovati večjih sredstev iz tega naslova. Sredstva, ki bodo v letu 2003 
namenjena za dodeljevanje spodbud se bodo oblikovala pretežno iz naslova vračil za posojila, ki jih je 
javni sklad dodelil v preteklih letih in pridobljenih zunanjih finančnih virov. 

Javni sklad za leto 2003 predvideva podpis okvirne pogodbe za zadolžitev v skupni višini 4.000 mio 
SIT v obliki posojila pri Evropski investicijski banki. Sredstva iz tega vira bodo namenjena 
sofinanciranju ključnih projektov iz regionalnih razvojnih programov. V letu 2003 bodo predvidoma 
črpana sredstva v višini 2.000 mio SIT. 

Vračila posojil, ki so bila v predhodnih letih odobrena v okviru PHARE - ove kreditne linije PHARE 
9701.01, bodo osnova za dodeljevanje posojil malim projektom v štirih izbranih občinah v Sloveniji 
tudi v letu 2003. 

Javni sklad lahko posreduje tudi sredstva ministrstev ter izvaja razpise ministrstev na podlagi pogodb. 
V letu 2003 javni sklad načrtuje sodelovanje z Ministrstvom za gospodarstvo in Ministrstvom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupni obseg proračunskih sredstev v posredovanju katerih bo 
sodeloval javni sklad je za leto 2003 načrtovano v višini 1.857 mio SIT . 

3. NALOŽBE JAVNEGA SKLADA V OBLIKI SPODBUD 

V letu 2003 bo javni sklad iz pridobljenih virov izvedel sledeče spodbude: 

• Sofinanciranje začetnih investicijskih projektov podjetniškega značaja na področju 
spodbujanja gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti, na obmejnih območjih s 
Madžarsko, Italijo in Republiko Hrvaško ter na območjih s posebnimi razvojnimi problemi v 
višini 400,0 mio SIT . 

• Javni sklad bo nadaljeval z izvajanjem kreditne sheme PHARE 9701.01, ki sofinancira 
začetne investicijske projekte v malih podjetjih gospodarskih subjektih v štirih izbranih 
občinah: Brežice, Lendava, Nova Gorica in Zagoije. V letu 2003 bodo odobrena sredstva v 
višini vrnjenih odplačil posojil, ki so ocenjena na 36,0 mio SIT letno, povečano za 
nerazdeljena sredstva iz preteklega leta.. 

• Sofinanciranje začetnih investicij razvojne infrastrukture ter izgradnje naprav lokalne in 
regionalne infrastrukture, sofinanciranje priprave razvojne dokumentacije in izvedbe projektov 
gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture na območjih s posebnimi razvojnimi 
problemi ter izvedba ključnih projektov, ki so vsebovani v že pripravljenih regionalnih 
razvojnih programih v skupni višini 2.900 mio SIT. 
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• Sofinanciranje projektov prestrukturiranja kmetij in živilsko predelovalne industrije z 
namenom prilagoditve pogojem poslovanja Evropske unije skupaj z Ministrstvom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Spodbude za sofinanciranja investicij za te namene bodo 
oblikovane v višini 1.000 SIT. 

• Javni sklad bo v letu 2003 nadaljeval ustanovitvene aktivnosti za Sklad tveganega in 
semenskega kapitala, katerega namen je financiranje začetnikov in inovativnih novih 
projektov v Sloveniji. Prispevek javnega sklada k ustanovitvenemu kapitalu bodo znašala 200 
mio SIT. 

• Javni sklad bo tudi v letu 2003 sodeloval pri realizaciji ukrepov na področju spodbujanja 
regionalnega razvoja po usmeritvah Vlade Republike Slovenije v predvidenem obsegu 600,0 
mio SIT. 

4. OBRAZLOŽITEV POSTAVK V FINANČNEM NAČRTU JAVNEGA SKLADA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE 
POSELJENOSTI SLOVENSKEGA PODEŽELJA ZA LETO 2003 

Izkaz prihodkov in odhodkov 

Prihodki javnega sklada so načrtovani v skupni višini 1.905.892.000 SIT. Prihodki so sestavljeni iz: 

• prihodkov iz obresti v višini 528.892.000 SIT, ki jih bo sklad prejel iz naslova dolgoročnih 
posojil in nakupljenih vrednostnih papirjev, za odobrena posojila v skladu z razpisi v 
preteklih letih in iz uporabe prostih sredstev. 

• prihodkov od zaračunanih provizij za izdana jamstva in stroškov sklepanja pogodb za 
odobrena posojila, v skladu s posojilnimi pogodbami in drugih lastnih prihodkov javnega 
skada v višini 20.000.000 SIT 

• prihodkov s strani Ministrstva za gospodarstvo za izvedbo skupnega razpisa v skupni višini 
1.357.000.000 SIT. 

Odhodki javnega sklada so v letu 2003 predvideni v skupni višini 3.587.993.000 SIT. Odhodki 
vsebujejo odhodke, ki nastajajo z upravljanjem namenskega premoženja in odhodke, ki predstavljajo 
sredstva za delo javnega sklada. Odhodki vsebujejo: 

• odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 96.869 .000 SIT 
• odhodke za blago in storitve v višini 282.810.000 SIT, ki vsebujejo poleg odhodkov za blago 

in storitve izhajajoč iz dela javnega sklada tudi bančne stroške, stroške posredovanja sredstev, 
borznih storitev, storitev KDD-ja in nastale tečajne razlike, kot tudi stroške, povezane z 
zavarovanjem namenskega premoženja. 

• odhodke za obresti za najete kredite v tujini v višini 61.400.000 SIT za kredite pri Razvojni 
banki Sveta Evrope 

• odhodke v višini 274.500.000 SIT za oblikovanje rezervacij za kreditna tveganja v odvisnosti 
od ocenjene bonitete terjatev iz naslova danih posojil in garancij 

• investicijske odhodke javnega sklada v višini 40.000.000 SIT za nakup osnovnih sredstev 
• investicijski transferi za sofinanciranje investicij v okviru skupnega razpisa z Ministrstvom za 

gospodarstvo in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v skupni višini 
2.832.414.000 SIT 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb je izkazana dejavnost sklada iz naslova danih posojil in 
povečanja kapitalskih deležev v skladu z usmeritvami in naložbeno politiko javnega sklada v letu 
2003. 
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Prejeta vračila danih posojil so v letu 2003 predvidena v višini 4.146.854.000 SIT iz naslova: 

• vračil danih posojil na osnovi razpisov javnega sklada v preteklih letih v skupni višini 
1.856.854.000 SIT 

• naložb prostih sredstev namenskega premoženja v obliki državnih vrednostnih papirjev so 
načrtovani v skupni višini 2.290.000.000 SIT. 

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev iz sredstev javnega sklada so predvidena v skupni 
višini 9.500.000.000 SIT, in bodo namenjena: 

• za sofinanciranje namenov v skladu z razpisi javnega sklada v višini 6.800.000.000 SIT 
• dana posojila državnemu proračunu v višini SIT 2.500.000.000 
• za povečanje kapitalskih deležev v višini 200.000.000 SIT 

Izkaz računa financiranja 

Javni sklad za leto 2003 načrtuje zadolžitev pri Investicijski banki Evrope v višini 2.000.000.000 
SIT. Prihodki iz naslova najetega kredita v tujini so namenjeni za sofinanciranje ključnih projektov iz 
regionalnih razvojnih programov. 

B. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA SKLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 
ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE POSEUENOSTI SLOVENSKEGA 
PODEŽELJA ZA LETO 2004 

5. VIRI ZA IZVAJANJE SPODBUD JAVNEGA SKLADA 

Javni sklad razen kupnine nima drugih sistemskih virov sredstev. Glede na to, da je proces 
lastninjenja zaključen, ni več pričakovati novih sredstev iz tega naslova. Sredstva, ki bodo v letu 2004 
namenjena za dodeljevanje spodbud se bodo oblikovala iz naslova vračil za posojila, ki jih je javni 
sklad dodelil v preteklih letih. 

Javni sklad bo v letu 2004 nadaljeval s črpanjem kredita najetega pri Evropski investicijski banki. V 
letu 2004 bodo črpana sredstva v višini 2.000 mio SIT in bodo namenjena sofinanciranju ključnih 
projektov iz regionalnih razvojnih programov. 

Vračila posojil, ki so bila v predhodnih letih odobrena v okviru PHARE - ove kreditne linije PHARE 
9701.01, bodo osnova za dodeljevanje posojil malim projektom v štirih izbranih občinah v Sloveniji 
tudi v letu 2004. 

Javni sklad lahko posreduje tudi sredstva ministrstev ter izvaja razpise ministrstev na podlagi pogodb. 
V letu 2004 javni sklad načrtuje sodelovanje z Ministrstvom za gospodarstvo in Ministrstvom za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Skupni obseg proračunskih sredstev v posredovanju katerih bo 
sodeloval javni sklad je za leto 2004 načrtovano v višini 231 mio SIT . 

6. NALOŽBE JAVNEGA SKLADA V OBLIKI SPODBUD 

V letu 2004 bo javni sklad iz pridobljenih virov izvajal sledeče spodbude: 

• Sofinanciranje začetnih investicijskih projektov podjetniškega značaja na področju 
spodbujanja gospodarske osnove avtohtonih narodnih skupnosti, na obmejnih območjih s 
Madžarsko, Italijo in Republiko Hrvaško ter na območjih s posebnimi razvojnimi problemi v 
višini 400,0 mio SIT. 
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• Javni sklad bo nadaljeval z izvajanjem kreditne sheme PHARE 9701.01, ki sofinancira 
začetne investicijske projekte v malih podjetjih gospodarskih subjektih v štirih izbranih 
občinah: Brežice, Lendava, Nova Gorica in Zagorje. V letu 2004 bodo odobrena sredstva v 
višini vrnjenih odplačil posojil, ki so ocenjena na 36.000.000 SIT, povečano za morebitna 
nedodeljena sredstva v predhodnem letu.. 

• Sofinanciranje začetnih investicij razvojne infrastrukture ter izgradnje naprav lokalne in 
regionalne infrastrukture, sofinanciranje priprave razvojne dokumentacije in izvedbe projektov 
gospodarske, turistične in podjetniške infrastrukture na območjih s posebnimi razvojnimi 
problemi ter izvedba ključnih projektov, ki so vsebovani v sprejetih regionalnih razvojnih 
programih v skupni višini 2.800 mio SIT. 

• Projekti prestrukturiranja kmetij in živilsko predelovalne industrije z namenom prilagoditve 
pogojem poslovanja Evropske unije skupaj z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano. Spodbude za sofinanciranja investicij za te namene bodo oblikovana v višini 400 
mio SIT. 

• Javni sklad bo v letu 2004 sodeloval pri delu Sklada tveganega in semenskega kapitala, 
katerega namen je financiranje začetnikov in inovativnih novih projektov v Sloveniji. 
Prispevek javnega sklada k ustanovitvenemu kapitalu bodo v letu 2004 znašala 200 mio SIT. 

• Javni sklad bo tudi v letu 2003 sodeloval pri realizaciji ukrepov na področju spodbujanja 
regionalnega razvoja po usmeritvah Vlade Republike Slovenije v predvidenem obsegu 500,0 
mio SIT. 

7. OBRAZLOŽITEV POSTAVK V FINANČNEM NAČRTU JAVNEGA SKLADA 
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE 
POSELJENOSTI SLOVENSKEGA PODEŽELJA ZA LETO 2004 

Izkaz prihodkov in odhodkov 

Prihodki javnega sklada so v letu 2004 načrtovani v skupni višini 852.556.000 SIT. Prihodki so 
sestavljeni iz: 

• prihodkov iz obresti v višini 598.416.000.000 SIT, ki jih bo sklad prejel iz naslova 
dolgoročnih posojil in nakupljenih vrednostnih papiijev, za odobrena posojila v skladu z 
razpisi v preteklih letih in iz uporabe prostih sredstev, 

• prihodkov od zaračunanih provizij za izdana jamstva in stroškov sklepanja pogodb za 
odobrena posojila, v skladu s posojilnimi pogodbami in drugih lastnih prihodkov javnega 
sklada v višini 23.010.000 SIT, 

• Prihodkov Ministrstva za gospodarstvo za izvedbo razpisa v višini 231.130.000 SIT 

Odhodki javnega sklada so v letu 2004 predvideni v skupni višini 1.286.770.000 SIT. Odhodki 
vsebujejo odhodke, ki nastajajo z upravljanjem namenskega premoženja in odhodke, ki predstavljajo 
sredstva za delo javnega sklada. Odhodki vsebujejo: 

• odhodke za plače in druge izdatke zaposlenim v višini 106.415.000 SIT 
• odhodke za blago in storitve v višini 319.557.000 SIT, ki vsebujejo poleg odhodkov za blago 

in storitve izhajajoč iz dela javnega sklada tudi bančne stroške, stroške posredovanja sredstev, 
borznih storitev, storitev KDD-ja in nastale tečajne razlike, kot tudi stroške, povezane z 
zavarovanjem namenskega premoženja. 
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• odhodke za obresti za najete kredite v tujini v višini 138.168.000 SIT za kredite pri Razvojni 
banki Sveta Evrope 

• odhodke v višini 275.000.000 SIT za oblikovanje rezervacij za kreditna tveganja v odvisnosti 
od ocenjene bonitete teijatev iz naslova danih posojil in garancij 

• investicijske odhodke javnega sklada v višini 16.500.000 SIT za nakup osnovnih sredstev 
• investicijski transferi za sofinanciranje investicij v okviru skupnega razpisa Ministrstva za 

gospodarstvo v skupni višini 431.130.000 SIT. 

Izkaz računa finančnih terjatev in naložb 

V izkazu računa finančnih terjatev in naložb je izkazana dejavnost sklada iz naslova danih posojil in 
povečanja kapitalskih deležev v skladu z usmeritvami in naložbeno politiko javnega sklada v letu 
2004. 

Prejeta vračila danih posojil so v letu 2004 predvidena v višini 4.680.961.000 SIT iz naslednjih 
naslovov: 

• prejetih vračil danih posojil iz odobrenih posojil na osnovi razpisov javnega sklada v 
preteklih letih v višini 2.180.961.000 SIT 

• od naložb prostih sredstev namenskega premoženja v obliki vrednostnih papiijev Ministrstva 
za finance so načrtovani v skupni višini 2.500.000.000 SIT. 

Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev so predvideni v skupni višini 6.360.000.000 SIT, in 
bodo namenjeni: 

• za sofinanciranje namenov v vskladu z razpisi javnega sklada v višini 4.160.000.000 SIT 
• za naložbe v kratkoročne državne vrednostne papirje v višini 2.000.000.000 SIT 
• za povečanje kapitalskih deležev v višini 200.000.000 SIT. 

Izkaz računa financiranja 

Javni sklad za leto 2004 načrtuje črpanje preostalega dela najetega kredita pri Evropski investicijski 
banki v višini 2.000.000.000 SIT. 
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JAVNI SKLAD RS ZA REGIONALNI RAZVOJ IN OHRANJANJE POSELJENOSTI SLOVENSKEGA PODEŽELJA 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV IN OOHOOKOV 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

PRE3LOO FINANČNEGA NAČRTA 2003 

PHEDtOO FINANČNEGA NAČRTA 2004 FN 2003/ O«700? fN 2004.' FN 7003 

SKUPAJ PRIHODKI 1.747.091 3.068.065 1.905.892 852J 56 62.1 44,7 
f70+71>72*73*74) 
TEKOČI PRIHODKI 538.008 468.0001 548.892 621.426 117,3. 113^2 

I 70 DAVČNI PRIHODKI 0! ol 01 ol 
I I 71 NEDAVČNI PRIHODKI 538 008! 468.000 548.892i 621.4261 117,31 113,2 

710i UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 00 PREMOŽENJA 529.112' 450.000 528 892! 598416 117.51 113.1 7102 Prihodki od obraati 329 112' 450 000 328 692 59» 4161 117.51 113.1 
1 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 0 0 

712 DENARNE KAZNI 0 0 °| 0 
713 PRIHODKI 00 PRODAJE BLAGA IN STORITEV 8.771: 18.000 20000! 23 010 111.1 • 115.1 7130 Prihodki od prodaj« blaga ,n atoma* • 771' 16 0001 20000 23 010 111.11 118.1 

: i ; I 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 125 0 ol 0 7141 Drugi nadavtm prihodki 125! 0; 0 0 
I 72 KAPITALSKI PRIHODKI 0| 15 0 0 0,0 

1 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV O: 15 0 0 0.0 720J Prihodki od prodaj« drugih osnovnih ar«dat«v 0; 15 0 0 0.0 
• I 721 PRIHODKI 00 PRODAJE ZALOG 0 0 0 0 

722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMUlSČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 0] 0 0 0 
73 PREJETE DONACIJE ol 0 0 0 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.209.083 2.600.050 1.357.000 231.130 52.2 17,0 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1.209.083 2.600.050 1.357.000 231.130 S!.3 17.0 7400 Pr»f«U aradatva U drlavnoga proračun« 1.206 063 2 600.040 1.387.000 231 130 52,2 17.0 

II. SKUPAJ ODHODKI 2.789.8891 3.428.045 3.S87.993 1.286.770 104,7 35,9 
(40*41 «-42M3) 

40 TEKOČI ODHODKI 582.384 1.273.669 715.579 839.140 56,2 117,3 
(400*401.402*403«404»40®> 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 58.895 » 68.735 ) 84.429] 92.790i 122,8 1099 4000 Plat« m dodatk 80.821 61.000 ' 73.770 61.350| 120,9 110f3 4001 R«yr«a mm tatnl dopuat 1.2901 1.6381 2.1001 2.2121 126,4 106,3 4002 PovratHa In nadomestita 2.610i 4.000 ' 5 000! S.MS | 125.0| 111,3 4003 Sr«datva u da lovno uap*4noal 495 1.0001 2 000 i 2 020 j 200,0 101,0 4004 Vadatva ca nadurno dalo t»9l 1.1001 1.200 1 253 109,1 104,6 4005 Pla«a im dalo nar«iid«ntov po pogodb o| o| 0| o| 4000 Orufll lidalkl zapoatenm. 2 8201 01 359I 366] 106,1 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 8.8911 10.2251 12 440 13.625 121.7 109,5 4010 Priap«v«k u pofco|ninako lr> vrvaMdako »varovanj« 8 026 5.620 6 636 j 7.469) 121,7 109,5 4011 Prwp«w«k M idavilvtn« »««aro—iy 3.77 7 j 4.802 8 476 6000j 121,7 109,5 

4012 Prnpavvk u upodovanj« 33 1 39 4« 81 111,9 109,5 
401) Priapauvk ca atartavako va*»tvt> M 64 J 77 651 120,7 109,3 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 132.0841 181.7071 282.810 319.557 155,6 113,0 

4020 P»arnttkl to aptoAru mat«*MJ «o ilorKv« 16.680 39 000 43 610 46 667 j 111,1 111.6 4021 Poaabnt matarlal m alorirva 131 180 2001 3001 133.3 180,0 
4022 voda, komunalna atarftva tn komunikacij« 6.0661 1 8021 18.0001 17.000| 176.4 113.3 
4023 Pr«vocri atrotkl In alortrv« 2-362 1.6601 3.000 i 3.100 j 159,6 103,3 
4024 Udatkl u »lulbana potovanja 2.873 8.022 7 000 ! 8 0001 139.4 114,3 
4029 Takot« »rdrl«v«nf« 616 1.3721 8.000 10 000' 318.1 200.0 
402« Maramruna in cakupmn« llaaamgj 263 7401 1.000 1 000| 135.' 100,0 
4027 0 o| 300| 800! 100.0 
402» Davak na U plačan« plač« 4 944 4.841 j 7.800] 8.000I 184.9 106,7 
402« DrugI oparalhmt odhodki 96 036' 120 000 2O0 OOO 223 0001 166.7 I 111.8 
403 plaSila domaČih obresti 448 Ol Ol Ol 40 J1 Plačila obraatt od k rad Hov ■ poatovnim bankam 160 ol ol ol 

—  ®| 2J 91 ^  
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 34.55« 39.0021 61.400 138.168 157.4 1 225,0 

4042 Plačila ot>ra«tl od krvdUov ■ tvf«r- poatovnan bankam trt Anančnim matttuc«arn 39 003 61-40C 136.166 137,4 225,0 
40« REZERVE 347.510 974 00C 274.50 275.000 28,: 100.2 40M Ratarvaella trn kraditna >v«ganja v lavnih akladlh 347.810 974 00< | 274.80« I 278 000] 28, 100,2 
41 TEKOČI TRANSFERI 0 0 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.106 10.00( 40.00( 16.500 400,C 41.3 

42C NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 7.106 10.00< )| 40.00( 16.500 400. 41,3 4200 1 661 I 1600 I Ol 0.0 4703 Nakup oor«m« 8411 100« 20.001 I 18 00. I 200. 78,0 4207 Nakup MiHUitiUinatfi 91 20<M V SOI 11 78,0 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.200.399 2.144J7 S 2.832.414 t 431.13 ) 132, 15,2 

43C INVESTICIJSKI TRANSFERI 2.200.39* 2.144.37 i 2.832.41 i 431.13 132. 15.2 
. «<* lnv*«tlc|skl banatarl drugim ravnam drtava 721.66 1 443.00« »j 2.387 41 231131 163, I 9.8 

  T - ** ?* 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -1.042.7tt -359.98 D j -1.682.10 -43421 ... 
PRIHODKOV NAD OOHOOK1 'A.' 

I I 
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e. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 2 002 

PREDLOO FINANČNEGA NAČRTA 2003 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2004 FN2003/ OR 7003 FN 2004/ FN?<W 
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 3.186.047 3.094.066 4.146.854 4.680.961 134,0 112,9 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(7SO*7!1*732i 

750 PREJETA VRAČILA DANIM POSOJIL 3186.047 3094.066 4.146 8 54 4.680.961 134.0 112.9 7500 »'lajata vradila danth potoku oo poumomkov «1.1»0 •09 135 •03.135 •40 392 88 3 117.1 7503 Prajala vraota MAin poao|il - od ftrtandn.h mttitucij 12« 171J 144.46» 4*. 000 51.000 32.3 10« 3 7504 Praiata vratila danih po»o]i; • od pnvatnm pod|«U] tri UMbnMo« •79 26« «43.314 •34 112 1.0*3 *09 145,2 110.0 7505 C rabata vračila damn poto,n ■ od drugir ravni držav« 34 037 38 311 71.937 10*000 181,7 1482 7507 Praiata vračila oanrh poaojil driavnamu proračunu 1.714 783 1.393 777 2.2*0 000 2 900 000 1*8,2 10*.2 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 o o 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 ... 7520 Sradatva kupnin U naa»©va prrvatuacifa . 0 0 0 0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIM 3.563.924 3.985.323 9.500.000 6.360.000 238,4 66.9 
DELEŽEV (4*0-441-»442->4«3> 

| 440 DAN* POSOJIL* 3.339.924 3.985.323| 9.300.000 6 1 60.000 , 233.4 66,2 4400 Dana poaojlla poaamwtnifcom 0 5*0 549 1 1*0 000 400 000 208,8 33* 4403 Dana poaojiu finančnim aitmucijatn 121 258 22 0001 •8.000 42 000 380 8 48,8 4404 Dana posoda prrvatnan podfat>am m zaaabntkom 1. >10.500 1.500 000 | 5.224 000 3 418 000 M8_l •5,4 4405 Dana poaofUa dug«n rav»m drlava M4I2 250 000 300 000 300 000 120,0 100,0 4407 Dana poaoiiia drlavn^tnu proračunu 1.353.504 1 *43 774 2.500 000 2.000 0001 152,1 •0,0 
I i 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 224.000 0 200.000 200.000 i 100.0 4410 Povačanja Kapital»k>n o*«aiav v »avn ih podrafilh 24 000 0> 0 0 4411 P ovajanja kapftalakih Oa*aiav v ftnančnth matituclfah 0 0 200 000 200.000 100.0 

4412 Povadanta kapnatak* oMtt« v povatnih podlih 200.000 o' 0 
442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA -377.877 -691 i! 57 -5.353.146 -1.679.039 ... 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

PREDlOO FINANČNEGA NAČRTA 2003 

PREDLOO FINANČNEGA NAČRTA 2004 

INDEKS. RASTI 
FN 2003/ OR 200? FN 2004/ FN7003 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500*501) 0 447.380 2.000.000 2.000.000 447,0 100,0 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE I 0 0 0 0 
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 447.380 2.000.000 2.000.000 447.0 100.0 5012 Nafati k rad Hi prt tu|lh poitovnm bankah tn finančnih mamuc^an 0 447.380 2 000.000 2.000 000 447,0 1000 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (5KKM1) 0 0 0 0 ... ... 
.550, ODPLAČILA DOMAČE GA DOLG* 0 0 0 0 651 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 0 0 

IX NETO ZADOLŽEVANJE (VII.VIII.) 0 447.380 2.000.000 2.000.000 ... 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) -1.420.675 •603.857 -5.035.247 -113.253 ... ... 

SREDSTEV NA RAČUNIH (t.*tV.*V!L- IL-V. -VIII.) 
XI. NETO FINANCIRANJE (VL» DCOt. - -KI.) 1.042.798 359.980 1.682.101 434.214 ... 
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STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 

1. UVOD 

Zaradi preteka časa od pričetka privatizacije stanovanjskega fonda se tudi v letu 2003 pričakuje realno 
zmanjšanje prilivov. Povečala pa se bodo sredstva iz naslova vračila anuitet že odobrenih 
stanovanjskih posojil in predvidena sredstva iz državnega proračuna za leto 2003. 

Zaradi preteka 10-letnega obdobja, ko seje zaključilo veliko število pogodb za stanovanja odkupljena 
po SZ, se priliv dela kupnin, ki pripada Stanovanjskemu skladu Republike Slovenije, javnemu skladu, 
v letu 2004 drastično zniža, saj bo po cenah iz leta 2002, znašal le še 907 mio SIT. 

Zaradi nižjega zneska danih posojil v letu 2003 od prejetih vračil, se bo stanje dolgoročnih terjatev 
znižalo, s čemer se znižuje tudi priliv iz naslova vračil posojil. 

Ta izpad se bo nadomeščalo iz proračuna, saj planiramo, da bo za namen povečanja namenskega 
premoženja namenjeno 5.141,5 mio SIT poleg sredstev za premije varčevalcem v Nacionalni 
stanovanjski varčevalni shemi. 

2. IZHODIŠČA VIROV SREDSTEV IN NALOŽB 

Izhodišča planiranja so: 

stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 18/91-1, 19/91-1 popr., 9/94 - odločba US, 21/94, 23/96, 
24/96 - odločba US, 44/96 - odločba US, 1/00 in 1/00 - odločba US), 

- nacionalni stanovanjski program (Ur.l. RS 43/00) 
- zakon o računovodstvu in na njegovi podlagi izdani predpisi, 
- zakon o javnih financah (Ur.l. RS 79/99), 
- zakon o javnih skladih (Ur.l. RS 22/00) 
- akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada (96/00), 
- proračunski memorandum za leti 2003 in 2004 

Stanovanjski zakon v 80. členu določa, da se sredstva Stanovanjskega sklada Republike Slovenije 
oblikujejo: 

- iz republiškega proračuna; 
- iz dela sredstev, ustvarjenih s prodajo družbenih stanovanj, iz sredstev ustvarjenih s prodajo 

stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti RS, razen od stanovanj in stanovanjskih hiš, namenjenih 
za delavce in funkcionaije republiških državnih organov; 

- z namenskimi dotacijami domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb; 
- iz sredstev, ustvarjenih z izdajo lastnih vrednostnih papirjev; 
- iz prihodkov, ustvarjenih z lastnim poslovanjem. 

Skladno z 81. členom stanovanjskega zakona Stanovanjski sklad Republike Slovenije iz zbranih 
sredstev: 

- daje pomoči pri odplačevanju posojil; 
- daje posojila z ugodno obrestno mero; 
- zagotavlja manjkajoča sredstva za izvedbo nacionalnega stanovanjskega programa. 
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Akt o ustanovitvi Stanovanjskega sklada Republike Slovenije kot javnega sklada opredeljuje: 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije je javni finančni in nepremičninski sklad, ustanovljen za 
nedoločen čas (2. člen). 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije kot osrednja državna institucija za financiranje stanovanjske 
oskrbe financira nacionalni stanovanjski program oziroma spodbuja stanovanjsko gradnjo, prenovo in 
vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš (7. člen). 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije opravlja dejavnost tako, da predvsem (8. člen): 

- daje dolgoročna posojila z ugodno obrestno mero fizičnim in pravnim osebam za pridobivanje 
neprofitnih najemnih, socialnih in lastnih stanovanj in stanovanjskih hiš z nakupom, gradnjo in 
prenovo, 

- investira v gradnjo stanovanj in stavbna zemljišča, 
- posluje z nepremičninami, 
- skrbi za premiranje v okviru nacionalne stanovanjske varčevalne sheme v skladu z zakonom o 

nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, 
- opravlja druge zakonske naloge in naloge za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa. 

Vrednost namenskega premoženja Stanovanjskega sklada Republike Slovenije znaša na dan 
ustanovitve 43.365,043.264,28 tolarjev1 (11. člen). 

Namensko premoženje so sredstva pravnega prednika v naslednjih oblikah (12. člen): 

- terjatve iz dolgoročnih stanovanjskih posojil fizičnim in pravnim osebam; 
- terjatve iz poslovanja z nepremičninami; 
- terjatve do bank za dane kratkoročne depozite in 
- vrednostni papiiji; 
- denar na žiro računu in v blagajni; 
- nepremičnine. 

Sredstva za delo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije so bila ob ustanovitvi v obliki 
opredmetenih dolgoročnih in neopredmetenih osnovnih sredstev za poslovne namene (oprema in 
poslovni prostori). Njihova vrednost je bila 1.203,250.552,40 tolarjev2 (3. člen). 

Sredstva za delo Stanovanjskega sklada Republike Slovenije se zagotavljajo (14. člen): 

- v državnem proračunu; 
- iz presežkov prihodkov nad odhodki; 
- iz prihodkov od dejavnosti, ki se ne nanaša na namensko premoženje; 
- iz prihodkov v postopkih odločanja o posamičnih zadevah, ki niso prihodek proračuna; 
- drugih prihodkov, ki jih določi ustanovitelj. 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije se pri načrtovanju svojega poslovanja opira na nacionalni 
stanovanjski program in strategijo razvoja in parametre, ki izhajajo iz poslovanja v preteklih letih. 

V skladu s 77. členom stanovanjskega zakona nacionalni stanovanjski program opredeljuje elemente 
celovitega razvoja na stanovanjskem področju, določa pa predvsem: 

1 Stanje po revidiranem zaključnem računu za leto 1999 
2 Stanje po revidiranem zaključnem računu za leto 1999 
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- javni interes na področju načrtovanja stanovanjske gradnje, prenove in poselitve slovenskega 
prostora; 

- obseg in dinamiko graditve stanovanj in stanovanjskih hiš; 
- način zagotavljanja pestrosti stanovanjske ponudbe; 
- kriterije za delež oziroma razmerje med profitnim in neprofitnim stanovanjskim sektorjem, 

lastnimi stanovanji občanov in socialnimi korektivi; 
- kriterije za določanje obsega reševanja stanovanjskih vprašanj z različnimi oblikami spodbud in 

pomoči po posameznih skupinah koristnikov sredstev; 
- izhodišča smotrnosti in kvalitete stanovanjske gradnje oziroma pozidave, kot osnovo za 

racionalizacijo graditve; 
- pogoje spodbujanja in pridobivanja stanovanj na demografsko ogroženih območjih; 
- usmeritve stanovanjske poselitve prostora v skladu z regionalnim razvojem in varstvom okolja; 
- obseg sredstev za razreševanje stanovanjskih vprašanj mladih, družin z več otroki, mladih 

družin in invalidov v neprofitnem stanovanjskem sektorju in kriterije za razporejanje teh 
sredstev občinam; 

- način spodbujanja investicij v prenovo in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš. 

Kot določa 78. člen, so ukrepi za realizacijo nacionalnega stanovanjskega programa predvsem: 

- spodbujanje graditve najemnih in lastnih stanovanj različnih kategorij s spodbudo vseh oblik 
organiziranja občanov za dosego tega cilja; 

- usmeijanje socialne politike na stanovanjskem področju v selektivno zajemanje določenih 
skupin prebivalstva, ki si ne morejo sami razrešiti stanovanjskega vprašanja; 

- sofinanciranje posebnih bivalnih potreb telesno in duševno prizadetih občanov; 
- spodbujanje skladnejšega regionalnega razvoja, poselitvene in demografske politike z dodatnim 

financiranjem gradnje stanovanj za potrebe demografsko ogroženih območij; 
- izboljšanje materialnih možnosti upravljanja s stanovanji in stanovanjskimi hišami. 

79. člen pa določa za financiranje nacionalnega stanovanjskega programa oziroma spodbujanje 
stanovanjske gradnje, prenove in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih hiš ustanovitev 
Stanovanjskega sklada Republike Slovenije. 

Nacionalni stanovanjski program na podlagi navedenih členov stanovanjskega zakona opredeljuje 
najpomembnejše smeri razvoja stanovanjske oskrbe, ki izražajo javni interes na stanovanjskem 
področju, to pa je vsakemu državljanu Republike Slovenije ob njegovem lastnem prizadevanju 
omogočiti pridobitev primernega stanovanja za njegove potrebe in za življenje njegove družine. 
Nacionalni stanovanjski program nadalje določa vse z zakonom določene in druge pomembne vsebine 
in značilnosti stanovanjske politike za obdobje od leta 2000 do 2009, v sklepih in priporočilih na 
koncu programa pa določa tudi neposredne naloge njegovih glavnih izvajalcev. 

Za uresničevanje nacionalnega stanovanjskega progama bo Republika Slovenija iz vsakoletnega 
državnega proračuna zagotavljala sredstva za neposredne in za posredne prenose v stanovanjsko 
oskrbo. Neposredni prenosi obsegajo sredstva za dokapitalizacijo Stanovanjskega sklada Republike 
Slovenije, ki bo omogočala njegovo kreditiranje pridobivanja neprofitnih, socialnih in lastnih 
stanovanj, posredni prenosi pa sredstva za premiranje hranilnih vlog v okviru nacionalne stanovanjske 
varčevalne sheme ter sredstva za subvencioniranje najemnin socialno ogroženim državljanom in 
njihovim družinam. 

Za letne dokapitalizacije Stanovanjskega sklada Republike Slovenije ter za subvencioniranje oziroma 
premiranje stanovanjskega varčevanja pa bodo v proračunih zagotovljena sredstva, prikazana v 
preglednici št. 4 (v nadaljevanju: neposredni prenosi iz proračuna Republike Slovenije za 
uresničevanje NSP). 
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Tabela št. 1: Neposredni prenosi iz proračuna Republike Slovenije za uresničevanje NSP (po ciljih, 
stalne cene I.OGI. 1998, v mio tolarjev) po sprejetih proračunih za posamezna leta 

Stanovanjski sklad RS Nacionalna stanovanjska varčevalna shema 

Leto posojila 
dokapit. iz proračuna 

RS posojila premije 

2000 11.391 1.560 0 566 

2001 12.680 1.600 0 972 

2002 12.956 2.500 0 1.066 

2003 14.568 2.500 0 1.495,3 

2004 16.271 3.500 38.400 2.830 

2005 18.402 3.800 38.400 2.830 

2006 21.202 5.000 38.400 2.830 

2007 23.741 6.000 38.400 2.830 

2008 25.750 6.000 38.400 2.830 

2009 ' 27.829 6.000 38.400 2.830 

Vse planirane naloge bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije izvajal z do 23 zaposlenimi delavci 
in zunanjimi sodelavci. 

3. SPREMEMBE FINANČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA SKLADA RS ZA 
2003 

Vsi viri in poraba so planirani v vrednostih po tekočih cenah. Za izračun revaloriziranih izkazov je za 
leto 2003 uporabljena inflacijska stopnja 5,1 %. 

A. VIRI 

Predvideni viri za pokrivanje potreb in realizacijo naložbene politike so sledeči: 

1. Proračun 

V letu 2003 je predvideno, da bodo zagotovljena sredstva za povečanje namenskega 
premoženja v višini 2.500,0 mio SIT. Za pokrivanje sredstev za delo proračun ni predvidel 
ustrezne postavke, za to je uporabljeno določilo ustanovnega akta, ki predvideva, da se do 
zagotovitve sredstev v proračunu, za pokrivanje teh uporabi finančne prihodke iz upravljanja 
s premoženjem. 

2. Vračila posojil 

Izračunana so na podlagi podatkov o odobrenih in koriščenih posojilih ter predvidenih posojil 
iz novih razpisov. Pri dolgoročnih posojilih so upoštevana vračila posojil, odobrena po vseh 
ostalih razpisih. Plan tudi razmejuje vračila realnih obresti od vračil revalorizirane glavnice. 

Vsa vračila z obrestmi razen dela, ki gaje potrebno zagotoviti za delovanje (sredstva za delo), 
se namenijo za kreditiranje fizičnih oseb in neprofitnih stanovanjskih organizacij ter 
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investiranju v gradnjo in obnovo za pomoč občinam pri zagotavljanju neprofitnih najemnih in 
socialnih stanovanj in povečanje ponudbe stanovanj ob zaključku varčevanj v nacionalni 
stanovanjsko varčevalni shemi. 

Skupni pričakovani priliv iz vračil v letu 2003 je iz vseh dolgoročnih stanovanjskih posojil 
7.663,2 mio SIT, vključujoč tudi vračila posojil za nakup obveznic Stanovanjskega sklada RS 
in za lastna stanovanja. 

3. Kupnine in zamudne obresti 

Gre za 20% kupnin, ki jih zavezanci po stanovanjskem zakonu tekoče odvajajo 
Stanovanjskemu skladu RS. Za določanje njihove višine nam je služil izračun fakturirane 
realizacije, pripravljen na podlagi evidence pogodb in iz njih izvirajočih obveznosti 
zavezancev in izkušenj iz izterjave v preteklih letih. Ker se po Zakonu o računovodstvu 
spremljajo le prejete kupnine in obresti, so predvideni zneski ocenjeni na 1,366 milijarde SIT 
v letu. V teh zneskih so zajete tudi vse kupnine za lastna stanovanja in obroki, ki se jih po 
novem zakonu o računovodstvu drugače obravnava. 

4. Prihodki od obresti 

Realne obresti za vsa dolgoročna posojila in kratkoročno plasirana sredstva so za leto 2003 
ocenjene na 1.250,05 mio SIT. Višina realnih obresti za plasmaje je izračunana na osnovi 
stanja kratkoročnih plasmajev ob upoštevanju limitirane obrestne mere. Padec obresti nastopa 
zaradi znižanja obrestnih mer za posojila, ki jih Stanovanjski sklad odobrava fizičnim osebam 
in neprofitnim stanovanjskim organizacijam, in so 1,75%. 

5. Izdaja lastnih vrednostnih papirjev 

Stanovanjski sklad RS v letu 2003 ob planirani izdaji obveznic v letu 2002 ne planira nove 
izdaje vrednostnih papirjev. 

B. PROGRAMI DEJAVNOSTI 

Finančni načrt in naložbena politika Stanovanjskega sklada RS za leto 2003 sta izdelana na osnovi 
predhodno navedenih izhodišč. t 

Zaradi približevanja zaključka prve nacionalne stanovanjske varčevalne sheme, se skladno tudi z 
nacionalnim stanovanjskim programom, Sklad iz največjega kreditodajalca za stanovanjske namene, 
usmerja v »investitorja«, kjer lahko ločimo dve smeri. Prva predstavlja soinvestotorstvo z občinami, 
kjer skupno zagotavljata udeleženca projekta večje število najemnih neprofitnih ali socialnih 
stanovanj, kar le posredno vpliva na povečanje ponudbe stanovanj. Drugo smer predstavlja »gradnja 
lastnih stanovanj« na lastnih zemljiščih, s čemer bo povečal ponudbo stanovanj ob izteku NSVS, 
zaradi nižjih stroškov financiranja, postavljanja ostrih meril upoštevaje ceno in kvaliteto, pa tudi 
izvajal pritisk na zniževanje cen nepremičnin. 

1. Stanovanjska posojila 

Načrt za leto 2003 vključuje znesek posojil fizičnim osebam v višini 1,0 mrd SIT. Za 
kreditiranje NSO organizacij je predviden znesek 700 mio SIT. Začasno znižanje vsote 
odobrenih posojil je odraz pomanjkanja virov, ki se jih v večini nameni za gradnjo neprofitnih 
in lastnih stanovanj ter nakup ustreznih zemljišč za gradnjo. 

2. Investicije iz namenskega premoženja 

Za zmanjšanje posledic povečanega povpraševanja po stanovanjih ob izteku varčevanja v 
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nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije 
nadaljeval z aktivnostmi in pripravami za gradnjo, za kar je skupaj s sofinanciranjem 
projektov neprofitnih najemnih in socialnih stanovanj, v letu 2003 namenjeno 9,5 mrd SIT. 
Od tega je predvideno, da bo za projekt soinvestitorstva namenjenih 3,0 mlrd SIT, za nakup 
zemljišč 1,5 mrd SIT in za gradnjo 5,0 mrd SIT. 

Glede na stanje na ponudbenem trgu in možnosti soinvestitorstva, se bo tekom leta višine prilagajalo 
možnostim in terminskim planom. 

S sofinanciranjem projektov neprofitnih najemnih stanovanj in socialnih stanovanj z občinami, bo 
pomagal občinam zmanjšati primanjkljaje teh vrst stanovanj, nastale v letih po spremembi sistemske 
zakonodaje, ko je gradnja praktično popolnoma usahnila. 

3. Lastni vrednostni papirji 

Finančni načrt predvideva v letu 2003 letno izplačilo dveh anuitet obveznic Stanovanjskega 
sklada RS, izdanih leta 1995, in enenega kupona v letu 1998 in 2001 izdanih obveznic ter 
enoletne obveznosti iz planirane izdaje v letu 2002. V letu 2003 je za to predvideno odplačilo 
dolga po izdanih obveznicah v višini 600,0 mio SIT. 

4 Obveznosti do črnograditeljev 

V letu 2003 ni predvidenega znižanja obveznosti do črnograditeljev. 

5. Vzpodbujanje varčevanja 

V letu 1999 se je Stanovanjski sklad Republike Slovenije vključil v stanovanjsko varčevalno 
shemo z razpisom premij varčevalcem za dolgoročno varčevanje v bankah. Koncem leta 2000, 
v letu 2001 in v letu 2002 so bili izvedeni novi razpisi varčevalnih pogodb, v letu 2003 pa je 
tudi planiran nov razpis v enaki višini, to je 370,0 mio SIT. 

Sredstva za premije bodo zagotovljena v proračunu za leto 2003, v višini 1.496,3 mio SIT, 
manjkajoča sredstva pa bo Sklad zagotovil iz lastnih virov. 

6. Stroški poslovanja 

Stroški poslovanja vključujejo stroške opravljanja redne dejavnosti, ki se z večanjem števila 
kreditnih partij in odplačnikov kot tudi izteijave, zlasti sodne, se planirajo v letu 2003 v višini 
1.426,7 mio SIT. Povečanje stroškov je izkazano v večji meri tudi zaradi velikega obsega dela 
na projektu soinvestitorstva in investitorstva, za kar bo dodatno zaposlil poleg dveh delavcev 
že iz leta 2002, še 5 delavcev. 

7. Odplačila posojila 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, je v decembru leta 2001 najel v skladu z 
zakonom, ki mu je naložil odkup treh odvisnih družb Slovenskih železarn, dolgoročni kredit v 
višini 5,0 mrd SIT pri poslovnih bankah. 

V letu 2003 prične zapadati glavnica tega kredita in sicer je planirano, da bo višina vračila 
600 mio SIT. Obresti in revalorizacijo se pokriva četrtletno oziroma polletno. 

Planiranje Bilance prihodkov in odhodkov. Računa finančnih terjatev in naložb in Računa 
financiranja je izvedeno v skladu z navedbami v besedilu in Proračunskim memorandumom. 

poročevalec, št. 96/IX 2834 11. oktober2002 



Tabela št.2 : Pregled virov in porabe sredstev v letu 2003 

VIR VREDNOST V MIO SIT 
SKUPAJ PRIHODKI 5.446,3 
- OD TEGA 
- TEKOČI PRIHODKI 1.450,0 
- KAPITALSKI PRIHODKI 0,0 

TRANS FERN1 PRIHODKI 
(DOKAPITALIZACUA + PREMIJE ZA NSVS 3.996,3 
SKUPAJ ODHODKI 13.586,9 
- OD TEGA 
- TEKOČI ODHODKI 2.446,9 
- TEKOČI TRANSFERI (PREMIJE) 1.640,0 
- INVESTICIJSKI ODHODKI 9.500,0 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 7.663.2 
DANA POSOJILA 1.700,0 
ZADOLŽEVANJE 0,0 
VODPLAČILA DOLGA 1.300,0 

4. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA SKLADA RS ZA 2004 

Vsi viri in poraba so planirani v vrednostih po tekočih cenah. Za izračun revaloriziranih izkazov je za 
leto 2004 uporabljena inflacijska stopnja 4,6 %. 

A. VIRI 

Predvideni viri za pokrivanje potreb in realizacijo naložbene politike so sledeči: 

1. Proračun 

V letu 2004 je predvideno, da bodo zagotovljena sredstva za povečanje namenskega 
premoženja v višini 5.141,5 mio SIT. Za pokrivanje sredstev za delo proračun v preteklih letih 
ni predvidel ustrezne postavke, za to je uporabljeno določilo ustanovnega akta, ki predvideva, 
da se do zagotovitve sredstev v proračunu, za pokrivanje teh uporabi finančne prihodke iz 
upravljanja s premoženjem. 

2. Vračila posojil 

Izračunana so na podlagi podatkov o odobrenih in koriščenih posojilih ter predvidenih posojil 
iz novih razpisov. Pri dolgoročnih posojilih so upoštevana vračila posojil, odobrena po vseh 
ostalih razpisih. Plan tudi razmejuje vračila realnih obresti od vračil revalorizirane glavnice. 

Vsa vračila z obrestmi razen dela, ki gaje potrebno zagotoviti za delovanje (sredstva za delo), 
se namenijo za kreditiranje fizičnih oseb in neprofitnih stanovanjskih organizacij ter 
investiranju v gradnjo in obnovo za pomoč občinam pri zagotavljanju neprofitnih najemnih in 
socialnih stanovanj in povečanje ponudbe stanovanj ob zaključku varčevanj v nacionalni 
stanovanjsko varčevalni shemi. 

Skupni pričakovani priliv iz vračil v letu 2004 je iz vseh dolgoročnih stanovanjskih posojil 
6.800,0 mio SIT, vključujoč tudi vračila posojil za nakup obveznic Stanovanjskega sklada RS 
in za lastna stanovanja. 
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3. Kupnine in zamudne obresti 

Gre za 20% kupnin, ki jih zavezanci po stanovanjskem zakonu tekoče odvajajo 
Stanovanjskemu skladu RS. Za določanje njihove višine nam je služil izračun fakturirane 
realizacije, pripravljen na podlagi evidence pogodb in iz njih izvirajočih obveznosti 
zavezancev in izkušenj iz izterjave v preteklih letih. Ker se po Zakonu o računovodstvu 
spremljajo le prejete kupnine in obresti, so predvideni zneski ocenjeni na 907,0 mio SIT v 
letu. V teh zneskih so zajete tudi vse kupnine za lastna stanovanja in obroki, ki se jih po 
novem zakonu o računovodstvu drugače obravnava. 

4. Prihodki od obresti 

Realne obresti za vsa dolgoročna posojila in kratkoročno plasirana sredstva so za leto 2004 
ocenjene na 1.180,0 mio SIT. Višina realnih obresti za plasmaje je izračunana na osnovi 
stanja kratkoročnih plasmajev ob upoštevanju limitirane obrestne mere. Padec obresti nastopa 
zaradi znižanja obrestnih mer za posojila, ki jih Stanovanjski sklad odobrava fizičnim osebam 
in neprofitnim stanovanjskim organizacijam, in so 1,75%. Znesek obresti se zaradi znižanja 
stanja terjatev in majhnega deleža kratkoročno vloženih sredstev znižuje. 

5. Izdaja lastnih vrednostnih papirjev 

Stanovanjski sklad RS v letu 2004 ne planira nove izdaje vrednostnih papiijev. 

B. PROGRAMI DEJAVNOSTI 

Finančni načrt in naložbena politika Stanovanjskega sklada RS za leto 2004 sta izdelana na osnovi 
predhodno navedenih izhodišč. 

Za zmanjšanje pritiska na cene nepremičnin ob zaključku varčevanja v prvi NSVS, bo Stanovanjski 
sklad RS v letu 2004 že ponudil (tudi soinvestitorstvo) varčevalcem, ki bodo kupovali stanovanja ob 
izteku varčevalne dobe. 

Po analizah anket varčevalcev v NSVS, bo potrebno zagotoviti ob izteku prvih varčevalnih pogodb 
okoli 3 do 4 tisoč stanovanj. 

Sklad se je iz največjega kreditodajalca za stanovanjske namene, v lanskem letu usmeril v 
»investitorja«, kjer lahko ločimo dve smeri. Prva predstavlja soinvestitorstvo z občinami, kjer skupno 
zagotavljata udeleženca projekta večje število najemnih neprofitnih ali socialnih stanovanj, kar le 
posredno vpliva na povečanje ponudbe stanovanj. Drugo smer predstavlja »gradnja lastnih stanovanj« 
na lastnih zemljiščih, s čemer bo povečal ponudbo stanovanj ob izteku NSVS, zaradi nižjih stroškov 
financiranja, postavljanja ostrih meril v okviru cene in kvalitete, pa tudi izvajal pritisk na zniževanje 
cen nepremičnin. 

1. Stanovanjska posojila 

Načrt za leto 2004 vključuje znesek posojil fizičnim osebam v višini 2,4 mrd SIT. Za 
kreditiranje NSO organizacij je predviden znesek 1,0 mrd SIT. Vsota posojil se bo po 
praktični prekinitvi kreditiranja v letu 2003, ko je bila na razpolago za kreditiranje fizičnih 
oseb le 1,0 mrd SIT, počasi pričela dvigovati, saj se pričakuje že prilive iz naslova prodaje 
lastnih, izgrajenih stanovanj in tudi kreditiranje nakupa, ki likvidnostno ne obremeni 
poslovanja. 

2. Investicije iz namenskega premoženja 

Za zmanjšanje posledic povečanega povpraševanja po stanovanjih ob izteku varčevanja v 
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nacionalni stanovanjski varčevalni shemi, bo Stanovanjski sklad Republike Slovenije 
nadaljeval z aktivnostmi in pripravami za gradnjo, za kar je skupaj s sofinanciranjem 
projektov neprofitnih najemnih in socialnih stanovanj, v letu 2004 namenjeno 10,0 mrd SIT. 
Od tega je predvideno, da bo za projekt soinvestitorstva namenjenih 3,0 mlrd SIT, za nakup 
zemljišč 1,0 mrd SIT in za gradnjo 6,0 mrd SIT. 

Glede na stanje na ponudbenem trgu in možnosti soinvestitorstva, se bo tekom leta višine prilagajalo 
možnostim in terminskim planom. 

S sofinanciranjem projektov neprofitnih najemnih stanovanj in socialnih stanovanj z občinami, bo 
pomagal občinam zmanjšati primanjkljaje teh vrst stanovanj, nastale v letih po spremembi sistemske 
zakonodaje, ko je gradnja praktično popolnoma usahnila. 

3. Lastni vrednostni papirji 

Finančni načrt predvideva v letu 2004 letno izplačilo dveh anuitet obveznic Stanovanjskega 
sklada RS, izdanih leta 1995 enega kupona v letu 1998 in v letu 2001 izdanih obveznic ter 
enoletne obveznosti iz v letu 2002 planirane izdaje. V letu 2004 je za to predvideno odplačilo 
dolga po izdanih obveznicah v višini 600,0 mio SIT. , 

4 Obveznosti do črnograditeljev 

V letu 2004 ni predvidenega znižanja obveznosti do črnograditeljev. 

5. Vzpodbujanje varčevanja 

V letu 1999 se je Stanovanjski sklad Republike Slovenije vključil v stanovanjsko varčevalno 
shemo z razpisom premij varčevalcem za dolgoročno varčevanje v bankah. Razpisi so bili do 
sedaj izvedeni v vseh letih po začetku, v letu 1999, zaradi ugodnega odziva in preusmeritve 
financiranja na banke v povezavi z NSVS, je predvideno, da bo tudi v letu 2004 izveden nov 

"" razpis v višini okoli 390 mio SIT. 

Planiramo, da bodo sredstva za premije skladno z zakonom o nacionalni stanovanjski 
varčevalni shemi zagotovljena v proračunu za leto 2004, v višini 2.308,8 mio SIT. 

6. Stroški poslovanja 

Stroški poslovanja vključujejo stroške opravljanja redne dejavnosti, ki se z večanjem števila 
kreditnih partij in odplačnikov kot tudi izterjave, zlasti sodne, ter vzpostavljanja investitorske 
vloge, se planirajo v letu 2004 v višini 1.601,8mio SIT. Povečanje stroškov je izkazano v večji 
meri tudi zaradi velikega obsega dela na projektu soinvestitorstva in investitorstva, za kar bo 
dodatno zaposlilo še 3 delavce. 

7. Odplačila posojila 

Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad, je v decembru leta 2001 najel v skladu z 
zakonom, ki mu je naložil odkup treh odvisnih družb Slovenskih železarn, dolgoročni kredit v 
višini 5,0 mrd SIT pri poslovnih bankah. 

V letu 2004 zapade glavnica tega kredita in sicer je planirano, da bo višina vračila 600 mio 
SIT. Obresti in revalorizacijo se pokriva četrtletno oziroma polletno. 

Planiranje Bilance prihodkov in odhodkov, Računa finančnih terjatev in naložb in Računa 
financiranja je izvedeno v skladu z navedbami v besedilu in Proračunskim memorandumom. 
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Tabela št. 3: Pregled virov in porabe sredstev v letu 2004 

VIR VREDNOST V MIO SIT 
SKUPAJ PRIHODKI ll.830.3 
- OD TEGA 
- TEKOČI PRIHODKI 1.380,0 
- KAPITALSKI PRIHODKI 3.000.0 

TRANSFERNI PRIHODKI 
(DOKAPITALIZACIJA + PREMIJE ZA NSVS 

t 
7.450,3 

SKUPAJ ODHODKI 14.823,8 
- OD TEGA 
- TEKOČI ODHODKI 2.515,0 
- TEKOČI TRANSFERI (PREMIJE) 2.308.8 
- INVESTICIJSKI ODHODKI 10.000,0 
PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 7.707,0 
DANA POSOJILA 3.400.0 
ZADOLŽEVANJE 0,0 
VODPLAČILA DOLGA 1.320,0 

f" 
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STANOVANJSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE. JAVNI SKLAD 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

KOKTO REALIZACUA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

PREOLOO FINANČNEOA NAČRTA 2003 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
IN3E<Si RA8T> 
FN2003- FN2004.' 

L SKUPAJ PRIHODKI 3.275.936 8.429.256 5.448.321 11.830340 84,8 217.2 (70+71 ♦72+7J4-74) 
I TEKOČI PRIHODKI 1.977.467 1.857.098 1.450.0001 1.380.000 78,11 95J ! , <79:7 U , I 70! DAVČNI PRIHODKI 0 0 Ol 0 i 

71' NEDAVČNI PRIHODKI 1.977.487 1.657.098 1.450.000 1.380.000 76.1 95,2 
i 

7101 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 1.467.007 1.468.950 1.250.000 1.180.000 15.1 »4.4 71011 Prihodki od iMMlM na doMnu in drvrdand drugUi podfvt^ tn ftrvančnlh mitltucli 1 .SM 0 - 7102 Prihodki od obra«ti 1 4«5 441 1 4*4 #50 1.250 000 1.1«0 000 «5,1 »44 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 0 0 712 DENARNE KAZNI 0 0 0 0  1 713i PRIHODKI 00 PRODAJE BLAGA IN STORITEV 430.879 368 148 200.000 200.000 51.5 100.0 7130' Prihodki od prodat« blaga in storitev 440.170 JM14J 200 000 61.5 100.0 1 714 ORUGI NEDAVČNI PRIHODKI 29.581 0 0 0 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 40.582 3.027.158 0 3.000.000 0.0 ... 

(720*721*722' 
. 720! PRIHOOKI 00 PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 40.582 3.077.158 0 3.000.000 0.0 7200 1 Prihodki od prodat« zgradb In pr Mlorsv 40^*2 3 027 154 • 3.000.000 0.0 1 

731 PREJETE DONACIJE 0 0 0 0 
1 74' TRANSFERNI PRIHODKI 1.257.887 3.545.000 3.996.321 7.450.340 112,7 186/4 l 

740! TRANSFERNI PRJHODKI IZ ORUOIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 1J 57.887 3.545 000 3.996.321 7.450.340 112.7 166.4 7400 P rajata iradttva Iz drtavnaga proračun« 1JM7U7 3.545.000 3.994321 7.460.340 112.7 104,4 

II. SKUPAJ ODHOD KI 4.919.242 7.180.712 13.586.913 14.823.848 189.2 109.1 (40+41+42+43) 
40 TEKOČI ODHODKI 1.946.688 2.340.712 2.446.913 2.515.008 104.5 102.8 1400*401 *402*403*4p4*4(}5, 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 71.956 92.461 117.311 122.706 126.6 104.6 4000 Plač« m dodatki •47M 55 106 107.531 4001 | H«gr«s za talni dopust 1.M4 1.977 2««4 4002 Povračila m nadomasbla 3.001 354« 4.760 S.760 4003 Sradatva ca dalovno uapatnoat 1.435 1.550 2 34« 2464 104.0 40001 DrugI uda*, zapoaiar^m jOO 
401 j PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 10.306 13.545 17.181 17.972 126.8 104,6 4010' Pnapavakzapoko«n<nakoinlnvalidakozavarovanfa S »50 7 539 40111 Priapavak za zifravstvano zavarovanja 4204 6 001 7.20« 7^37 194.0 4012 | Pnapavak la zapoatovanja M 10« 137 144 4013 I Prtapavak za stariavako varstvo 1M 717 276 2M 1M.7 104.7 

• 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 955.487 1.160.699 1.309.421 1.479.128 112.8 111.0 4020 PisamitM In sptotn. material In storite« 807 »3« 9M914 1.120.S02 1.270.244 117,7 4022 tnargrja, voda, komunalna storit v« In komunikacija 30.270 3« J99 44 413 03.317 110.6 40241 Izdatki za »lužbana potovanja SM «00 1.M0 2-600 MOJ 40251 T«koča vrdriavanj« •5 «74 121.027 119.734 402« | Najammna In zakupnin« (kaaaing) 2.791 1.«42 1030 2.025 105.1 M4.0 4021 i Davak m upiačana pteč« 0 «-300 0 0 0.0 402« l DrugI oparathrni odnodkj 326.235 34.007 13 30« 15 «00 110,7 1 
4031 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 250 467 1.040.787 960.000 852.000 92J 66.8 4031' Plač Ha obrat ti od k rad Hov . po» lovnim bankam 0 550 000 500 000 440.000 4034 Plačila obraati od vradnoaL pap<r)«v izdanih na domač tr^u 750 447 490 7«7 400 000 412 000 93.7 00.0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 3.000 8.000 8.200 266,7 102.5 4040 Plačila obraati od k rad rtov . mad narodnim finančnim Inititucijam 0 3.000 «000 «200 200.7 102.5 
409 REZERVE  658452 30.000 35.000 35.000 116.7 100.0 4004 ' Pazarvacifa ca kradhna tvaaanja "lavnih skladih M« 432 30.000 35.000 l I 411 TEKOČI TRANSFERI 957 .M7 1.310.000 1.640.000 2.308.840 125.2 140 J 1410*411*412*413*414* — 

• 410 SUBVENCIJE   0[ 0 0 0 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 957.667 1.310 000 1 640.000 2.306.640 125.2 140.6 411» j DrugI Irana fari poaamaznlkom 1 «40 000 
4121 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 0 0 0 0 413! DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 0 0 0 4141 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 

" I 42! INVESTICIJSKI ODHODKI 2.014.687 3.530.000 9.500.000 10.000.000 289,1 105 J (420) 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV Na*up »0r»ftt, in proatorov 1.M0 0O0 Nakup oprana 21. ti 7 50.000 N«>voVr.dni«.ra.:^.t,u»,ci^ In adaptacija 641.697 1 «00 000 3 000 000 Nakup /r-mjjiii .n naravnih bogastev 0 1 500 000 420« S rudija o U vadi) rvo« ti protaktov profaktn« dokumantacsa. nadzor in invostlcliski m tan »rv»c 91.940 0 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 0 0 1 

BI. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -1.643.306 1.248.544 -8.140.592 -2.993-508 • J* • PRIHODKOV NAD ODHODKI ■ v \ k O-'D 
i 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

PREOLOO FINANC NEOA NAČRTA 2003 

PREDLOG FMANČNEOA NAČRTA 2004 FN20C3/ OR 2002 FN 2004/ FN?003 
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 10.280.077 10300.000 9.029.200 7.707.000 87.7 85,4 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
I7SO-T51-752I 

750 PREJETA VRAČILA DANIM POSOJIL 8.067.562 8.300.000 7.663.200 6.800.000 »2.3 88.7 7500 • 000 1*3 7 450 000 7.063 200 • 200 000, »4 1 •7.« 7801 340.506 0 0 o' 7532 0 •40 000 •00 000 •00.000 70.B 100,0 7503 1.030 7*1 0 0 0 
751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 ... ... 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 2.212.515 2.000 000 1.366.000 907.000 68.3 66.4 75» 2212.515 2 000 000 13*000 •07 000 «.4 

44 < I 16341.849 8.850.000 1.700.000 3.400.000 1M 200 fl 
DELEŽEV (440*441+442+443) ■ Ti-*,i 

440 DANA POSOJILA 11.S16.713 8.850.000 1.700.000 3.400.000 192 200.0 10 704 713 •J50 000 1.000.000 2 400 000 12.1 240.0 4404 rWnm ■MliMhun nn4atiMi In ■■■■tolhlMH 1 082 000 •00 000 700 000 1 000 000 116.7 142.« 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 4.725.136 0 0 0 4418 4725.13« 0 0 0 

442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH o 0 0 0 ... 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA -«.2« 1.772 1.450.000 7.329.200 4307.000 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV .< .i- - ^ •? • 
  

C. račun financiranja 

KONTO 
> . ■< *■* • . ♦, >> • REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2001 

PREDLOG FMANČNEGA NAČRTA 2004 
mu*  
fN200V O« 2002 

 BASU  
FN 2004/ FN 2009 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (SKM-S01) 7.000.000 225.000 0 0 0.0 
500 BOMASE zadolževanje 7.000.000 0 0 0 5001 8.000 000 • o o 5004 2 000.000 0 « 0 
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 225.000 0 0 0.0 8010 0 228 000 • o m! 

55 VIH. ODPLAČILA DOLGA (MO+661) 250.487 680.000 1300.000 1.320.000 1*7,0 1013 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 250 467 660 000 1-300.000 1.320 000 197.0 101.5 5501 OdpU^Ni kpodftov pmli >IWII bgfiiun 0 0 700 000 720 000 I 102.» 5404 280.447 M0 000 •00 000 (00.(00 •0.. 100.0 
551 ODPLAČIL* DOLGA V TUJINO 0 0 0 0 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VU..VM.) 8,749.533 -435.000 -1.300.000 -1.320.000 ... 

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) -1.155.545 2-263.544 •2.111392 -6308 
  

XI. NETO FINANCIRANJE (VI* IX.-X » 4IL) 1.843.308 "1-248.544 8.140.592 2.993308 — M 
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IX. 

SKLAD ZA SPODBUJANJE RAZVOJA 

TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA 

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 

11. oktober2002 2841 poročevalec, št. 96/IX 



SKLAD ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TRIGLAVSKEGA 

NARODNEGA PARKA 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 

1. UVOD 

Sklad za spodbujanje razvoja TNP d.d. posluje v okviru posebnega zakona o lastninskem 
preoblikovanju podjetij z družbenim kapitalom, ki opravljajo turistično dejavnost in katerih 
nepremičnine se nahajajo na območju Triglavskega narodnega parka (ZLPPTR)(Ur.l. RS, št.24/96). 
Sprememba zakona o Javnih skladih še ni sprejeta, predvidena pa je sprememba organiziranosti 
Sklada. Sklad tako, kot smo že navajali ob lanskih finančnih načrtih ne izvaja nalog pri dajanju 
finančnih spodbud drugim. Zato nima predvidenih sredstev, pa tudi sicer bi zato moral pridobivati 
posebna sredstva. Ta del dejavnosti tudi v zakonu ni tako določen, saj glede novih virov zakon za to ne 
predvideva pridobivanja sredstev. 

Realizacija financiranja Sklada za spodbujanje razvoja Triglavskega narodnega parka temelji na treh 
virih, in sicer: 

■ gospodarjenje z nepremičninami 
. ■ prihodki izvajanja dejavnosti za druge pravne osebe 
■ dotacije iz proračuna Republike Slovenije. 

2. PRIHODKI OD GOSPODARJENJA Z NEPREMIČNINAMI 

Dohodek iz naslova upravljanja z nepremičninami se planira iz tako imenovanega pričakovanega 
prihodka od najemnin. Ta del je zelo nepredvidljiv, saj razpolagamo z poslovnimi prostori, ki so 
iztrošeni in poslujejo le pogojno. Za vse te nepremičnine se pripravlja investicija, s katerimi se bo te 
objekte ponovno usposobilo za obratovanje. 

Predvideva se tudi sprememba glede načina upravljanja dejavnosti v teh objektih, predvsem z 
dopolnjenimi in novimi programi. Prav tako pa tudi prek organizacije na katero bo Sklad imel vpliv. S 
tem bo tudi prihodek od upravljanja s premoženjem mogoče bolj zanesljivo planirati, pa tudi Sklad 
mora pridobiti vpliv pri izvajanju turistične dejavnosti v Triglavskem narodnem parku, saj v skladu s 
svojo poslovno usmeritvijo vidimo možnost, da ta dejavnost v večji meri zaživi. 

Ocenjuje se, da je mogoče s kvalitetnejšo ponudbo na objektih na Pokljuki in v Bohinju povečati 
promet, ter tudi dosegati finančno boljše učinke. Glede na to, da ima Sklad pridobljene tudi deleže v 
posameznih družbah s področja turizma in sedežem v Triglavskem narodnem parku, doslej od teh 
deležev ni prejel nobenih dividend. 

Tudi v prihodnje se jih ne načrtuje, saj so te družbe vse v sanacijskih postopkih, vpliv Sklada je glede 
na delež majhen, zato je namen doseči večje deleže v posameznih družbah z namenom omogočati 
večji vpliv in s tem tudi sodelovati pri razvoju turistične dejavnosti tega območja. To pa bo možno, ko 
se bodo uredila kapitalska razmerja, med dosedanjimi lastniki in predvidenimi strateškimi partnerji, ki 
bodo v tem območju investitoiji posodobitve kapacitete, kar bo omogočilo tudi boljše trženje. Sklad 
sodeluje tudi pri vzpostavljanju teh razmerij, saj ob tako visokih izgubah, ki jih to gospodarstvo 
ustvarja obstaja nevarnost, da zamre še dosedanja ponudba. 

Ta del turističnega gospodarstva je tudi v veliki meri odvisen od naravnih danosti, na kar pa vplivajo 
tudi vremenske razmere. 
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Sklad na tem področju gospodarjenja z nepremičninami planira za leto 2002 tudi prevzem 
nepremičnin po seznamu, ki ga določi Vlada Republike Slovenije v skladu z zakonom. Vpliv tega dela 
v letu 2003 in 2004 še ne bo viden, sej bo tako, kot smo z nepremičninami urejali zadeve, doslej 
potrebno najprej urediti lastniško stanje in ugotoviti namembnost glede planiranja dejavnosti. 
Namembnost je vezana na priprave predlogov sprememb prostorskih aktov. Te aktivnosti bodo pa v 
naslednjih dveh letih potekale istočasno s pripravo za oživljanje dejavnosti, ki so povezane z 
ustreznimi dovoljenji. 

Ne glede na ta reševanja pa je nujno čimprej urediti organizacijsko preoblikovanje Sklada. Namreč z 
Zakonom o javnih skladih je bilo nekaj določb zakona o lastninjenju v Triglavskem narodnem parku 
tudi črtanih, njuno je potrebno pripraviti nov predpis, ki bo to vprašanje Sklada uredil. 

3. PRIHODKI OD IZVAJANJA DEJAVNOSTI ZA DRUGE PRAVNE OSEBE 

Prihodek, ki ga bo tudi v prihodnje pridobival Sklad iz naslova izvajanje dejavnosti za druge pravne 
osebe se načrtuje v tistem delu, ki je vezan na izvajanje investicij in začetek obratovanja po izvedenih 
investicijah. Ta del aktivnosti Sklada je hkrati tudi pogoj oz. na nek način zagotovilo, da uspemo 
vzpostavljati, načrtovane gospodarske dejavnosti v Triglavskem narodnem parku v prevzetih 
nepremičninah. Ker pa na Sklad prihajajo pobude tudi drugih lastnikov nepremičnin, da se sodeluje pri 
vzpostavljanju ali širjenju dejavnosti, pri tem vsekakor Sklad sodeluje. 

V zvezi s tem se Sklad dogovarja, da v takem primeru povrnejo stroške našega dela. Ta del prihodkov 
je vključen v finančnem načrtu med prihodke od-gospodarjenja z nepremičninami. Predvidena višina 
tega zneska je 1.300 miljonov SIT. 

4. TRANSFERI IZ PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Tretji del načrtovanega prihodka je dotacija za pokrivanje stroška dela Sklada, to je v finančnem 
načrtu predvideno v prejšnjih letih v letošnjem pa ne več. Tega prihodka se v naprej ne planira več, saj 
je bilo ob ustanovitvi Sklada načrtovano, da se iz proračuna Republike Slovenije plača znesek, ki je 
potreben za začetek dela Sklada. Za izvajanje investicijskih nalog pa bo Sklad pridobival sredstva iz 
drugih namenskih virov državnega financiranja ali financiranja javnih skladov za investicijske 
naložbe. 

Na strani odhodkov Sklada se predvideva stroške za delo Sklada in pa druge odhodke povezane z 
aktivnosti, kijih izvajamo. 

Sklad v finančnem načrtu ne vnaša investicijskih naložb, ki jih bo izvajal s financiranjem strateških 
partneijev in sam denarnih sredstev v to ne bo vključeval, ampak bo to vrednost nepremičnine, ki bo 
predmet investiranja. 

Na področju kapitalskih deležev pa bo Sklad vodil postopke tako, da bo pridobival večji vpliv na 
področju turistične infrastrukture. V tem smislu se načrtuje prodaja deležev in za ta sredstva nakup 
novih. Tako se vrednostno na tem področju spremeni le v toliko, da se s tem poveča vrednost teh 
deležev. Namreč naš namen pri tem je, dosegati višjo ceno pri partnerjih prav z namenom, vlaganja 
teh sredstev v infrastrukturo, kar je z razvojnega vidika v koristi obeh. 

Brez take strategije so vrednosti deležev v hotelskih družbah zelo nizke, pa tudi ni nobenega interesa 
za promet s temi deleži. Na način, ki se ga načrtuje in izvaja v Skladu, pa prihaja s takim prometom do 
kvalitetnih sredstev, kar bo omogočilo posodobitev turističnih kapacitet v Triglavskem narodnem 
parku. 

Tako kot smo v obrazložitvi finančnega načrta napisali za to leto, da pripravljamo zamenjavo načina 
upravljanja z nepremičninami katerih lastniki smo, te aktivnosti potekajo. V programu za ustanovitev 
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družbe z omejeno odgovornostjo, ki bo prevzela upravljanje teh nepremičnin. Sklad ne predvideva 
dodatnih stroškov za Sklad, ampak le prihodek, ki mora najprej nadomestiti prihodke od najemnin in 
ustvariti prihodke za oblikovanje amortizacije, kar je tudi osnova, da Sklad ustvaija v naprej pogoje za 
gospodarno vzdrževanje teh nepremičnin. 

Ne glede na navedeno, pa v prihodnjih letih Sklad načrtuje, tudi večje stroške sodnih postopkov, saj je 
za ureditev in pripravo investiranja, ter po tem nov način upravljanja potrebno doseči izpraznitev 
poslovnih prostorov, hkrati pa izterjati tudi dolg, ki ga imajo ti najemniki do Sklada. 

V navedenem primeru je pomembno, da je Sklad za leto 2001 posloval z izgubo, ki je posledica 
neplačevanja najemnin in predstavlja dolg v višini 12 mio SIT, brez obračunanih obresti. Zato 
obračunana amortizacija predstavlja nepokrit strošek, poleg še nekaterih drugih stroškov, ki so nastali 
pri delu Sklada. Za te prihodke tečejo postopki izteijave po sodni poti, kar pomeni, da bodo na 
realizaciji prihodkov ta sredstva v celoti ali vsaj deloma prihodek leta 2002. Zato tudi načrtovanih 
prihodkov za leto 2002 ne spreminjamo. Predlagan način poslovanja bo pozitivno učinkoval tudi za 
načrtovanje prihodkov za naslednja leta. 

V finančnih načrtih Sklad načrtuje tudi financiranje izdaje delnic in novo vzpostavitev delniške 
družbe. To nalogo bo Sklad lahko realiziral, ob pridobitvi še dodatnih nepremičnin zaradi pokrivanja 
razlik med vrednostjo vloženih certifikatov in vrednostjo kapitala s katerim razpolaga. 

Tako kot se že omenja v gornji obrazložitvi je bilo v zakonu o ustanovitvi Sklada, določeno širše 
poslanstvo Sklada, kot pa je kasneje omogočal materialni položaj. Namreč zakon je predvideval, da bo 
Sklad vodil tudi postopke dajanja pomoči. Tega ne more izvajati, ker za to nima sredstev in jih po 
sedanjih predpisih tudi ne more pridobiti. Ta naloga ni bila opredeljena tako, da bi zagotavljala tudi 
izvedbo. Hkrati pa tudi ni združljiva z nameni, ki pa so bili določeni v zvezi z pridobivanjem 
kapitalskih deležev, privatnih podjetij in posameznikov iz kapitala s katerim razpolaga Sklad. V 
spremembi zakona, ki ureja delo Sklada bo to formalno pristojnost tudi potrebno odpraviti. 

Na podlagi navedenega se v tem finančnem načrtu že kaže tudi delo, ki izhaja iz načrtovanih 
usmeritev. Aktivnost na investicijskem področju v turistični infrastrukturi, omogoča širitev programov 
turističnemu gospodarstvu v območju parka. Ta je povezana z razvojem regij, saj se kaže učinek pri 
trženju, tako v Gorenjski kot Soških turističnih krajih, ne glede na to ali so v parku ali ne. 

Te aktivnosti Sklad načrtuje tudi v prihodnje, saj se v naslednjih letih planira zaključek ureditve 
turističnega centra Pokljuka, ki bo v svoji ponudbi povezovala tudi turistične kraje od Kranjske gore 
do Bovca. Neposredna povezanost pa narekuje tudi ureditev visokogorskih smučarskih centrov s 
celoletno dejavnostjo. Ta odstop visokogorja omogoča dodatno tržno naravnanost alpskim turističnim 
krajem, zato Sklad tudi v prihodnje načrtuje veliko svojih aktivnosti za ureditev ustreznih kapitalskih 
razmerij v teh dveh družbah in s tem povezanim dodatnimi programi, ki jih bo lahko tržilo s 
poslovanjem v vseh sezonah. 

Predvideni finančni načrt z bilančnimi podatki je tako odraz opisanih aktivnosti in stanja, ki se 
predvideva v naslednjih letih. Primerljivost med posameznimi leti je možna le, glede na posamezne 
naloge, sicer se pa aktivnost Sklada usmerja v zvezi z možnostmi, ki jih ima in v ustvaijanju razmer, 
ki omogočajo določen del razvoja, kije sprejemljiv za Triglavski narodni park. Park pa po drugi strani 
daje nove priložnosti. 

Program za leto 2003 in 2004 ni posebej razmejen, ker je odvisen kot navajamo na možnosti, ki jih 
posamezno časovno obdobje omogoča, v zvezi s sprejemanjem odločitev v drugih organih. 

Te aktivnosti niso v naprej določene, razpored aktivnosti Sklada pa gre v principu v letu 2003 za 
investicijsko naravnanost v letu 2004 pa izvajanju programskih aktivnosti z upravljanjem kapitala v 
lasti Sklada. 
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To pa pomeni, da bo predvidena družba, ki bo v lasti Sklada izvajala turistično dejavnost in s tem 
tržila s programi, ki jih bo izvajala na nepremičninah v lasti Sklada. V zvezi s tem bo to pomembna 
naloga, ki jo bo Sklad uresničeval v letu 2004 in bo povzročilo tudi večjo zanesljivost pri financiranju 
Sklada. 

Pri pripravi elaborata o ustanovitvi te družbe, je viden podatek, da bo ta dejavnost v letih po začetku 
obratovanja predstavljala tudi pomemben delež pri izvajanju turističnih programov oz.dejavnosti in 
neposredno možnost, za povezovanje posameznih dejavnikov. 

Ob tem je financiranje, delovanje Sklada povezano s stroški, ki so v odhodkih navedeni. Investicija za 
delo Sklada se načrtuje : 

■ posodobitev računalniške opreme 
■ pripravi investicijskih programov 
■ nabavo računalniških programov za pripravo in izdaje ter razdelitev delnic. 
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SKLAD ZA SPODBUJANJE RAZVOJA TRIGLAVSKEGA NARODNEGA PARKA 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

KONTO RLALIZACIM 2001 OCENA REALIZACIJE 7002 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ?00S 

PKEDLOG INOEKSi RASTI FINANČNEGA NAČRTA 2004 FN 2003/ OR2002 FN 2004,' FN20W 1 
1. SKUPAJ PRIHODKI 7.885 15.680 85.000 19.050 542,1 22,4 

(70*71+72«73«-74) 1 
TEKOČI PRIHODKI 5.8851 13.880 o 19.0501 0.0 
(70-71> 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 0 o' 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 5.885 13.680 0 19.050 0,0 f710-7l W12*71J*T14| . , 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 0 13.270 0 18.300 0,0 7102 Prihodki od ubrvatl 0 «10 0 800 o.ol 
7103 Prihodki 00 premalen>a 0 12.660 0 17.600 0,0 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 0 o - 712 DENARNE KAZNI 0 0 0 _0j ~ 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 5.885 0 0 0 7150 Prihodk. od proda* blaoa m atorttev 6 MS 0 0 o 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 0' 410 0 750 0.0 7141 Drvgi nadavdni prihodki 0l 410 0 790 0,0 

i I 72 KAPITALSKI PRIHODKI o! o 25.000 0 0.0 1 1 
720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV o! 0 o! o 
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 0 0 0 
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA I 0 0 25.0001 0 0.0 

7222 Prihodki od prodat« pratnoianiakih pravic in drugih naopredmatanih dolgoročnih aradttov I 0 0 24 000| 0 o.o 
73 PREJETE DONACIJE 0 0 Oj 0 ... 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.000 2.000 60.0001 0 3000,0 0.0 

1 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 2.000 2.000 60 000 0 3000,0 0.0 7400 Prajata srvdltva a Ortavnmy proračuna 2000 2000 o! 0 0.0 7403 Presta aradatva U drugih javnih »ki.rtov 0 0 •0 000 0 0,0 1 
II. SKUPAJ ODHODKI 7.885 15.960 85.000 19.050 532,6 22.4 

(40*41+42+43) V-N V i 
40 TEKOČI ODHODKI 7.885 15.600 0 18.150 0.0 

(400*401♦402*40?-4^4.409| 
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 6.852 7.960 o; 9.800 0,0 P tat« In dodatki 4.771 7.200 ol 7.000 0.0 40O1 Regree za letni dopuat | 329 400 Oj 600 0.0 40021 PovraAila in nador»«»tlia 1.296 120 0 700 0,0 4003 i Sr«datva za d*krmo u»D»4noet 0 240 o' 400 0.0 f r 40091 Plač« u d«k> rwr«iid«ntov po pogodb« 0 0 0| 0 4000 DrugI udatkl upnkntn • 0 0 0 1 

. 4011 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 1.033 5.260 0 5000 0.0 ... 4010 I Prapavak a pokojnlna*o in invabdako zavarovanja 1.033 3 360 3.000 0.0 4011' Prnp«»»li u idrmhMno uvwoMni« 0 1.200 0 1 200 0,0 4012| Priapavak »zaposlovanja 0 340 0 400 0.0 40131 Priapavak za atartavako varatvo 0 360 0 400 0,0 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 0 2.380 0 3.350 0,0 4020 J Piaamttki in »ptotm material m atorftve 0 460 0 600 0 0 

4021 I Po4«brM material In atontve 0 360 0 400 0.0 
40221 En»t gl|», voda, komunalo« »io««v» In komunfcaci|e C 34C 0 300 0,0 40231 Pr»vozni atro4ki in atontve 0 1.200 ° 2-080 0,0 

t 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 oi 0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 ol o 
409 REZERVE 0 0 Oj 0 ... 
41 TEKOČI TRANSFERI 0 0 01 0 ... - 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 0 360 0 900 0.0 

<420> 
420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 360. 0' 900 0.0 420; Nakup oprem« 120| o! J0< 0< 4205 lnv»itKi|iko vzdriavanfa in okaovt 240' 600 0.0 
43 I INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 85.000 0 0,0 

. 430 | INVESTICIJSKI TRANSFERI 85.000 0.0 4109 64 000 o; 0,0 1 
" lili. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 0 -280 0 0 0 

PRIHODKOV NAD ODHODKI 
(I • II! 1 1 | 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

KONTO 
REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

F#4ANČNEGA NAČRTA 
*99? 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2004 
INPBW 
FN200S/ ORJOO? 

RA3TI 
FK 2004.' FNJOOS 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN .... _   
PRODAJA KAPITALSKIH. DELEŽEV     

0 0 175.000 0 

750 
751 7512 

f7»*7?T7S2) —  
PREJETA VRAČILA OANIH POSOJIL ...     
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   Sr*d»tv» pfldoMm« • kapIMtk* (Matov v !HtV«tr.m pod,.qih 

0 
0 0 

o 
0 0 

9 
175.000 175 000 0 0,0 0,0 

752 

44 

KUPNINE g NASLOVA PRIVATIZACIJE  

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

0 

0 

0 

0 

0 

175.000 

0 

0 0,0 

440 
DELEŽEV 
DANA POSOJILA __   0 0  * 0   441 4412 

443 

 .  

saaasg.s^-sssa.—sss.  

. . 9 0 
0 0 

 SJ U22SL 0j 175000 
0| 0 
 Ij 0 

0 0 

 !:   9x9 0.0 
... 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 0 0 
IN SPREMEMBE KAP.TALSKIH DELEŽEV 
m,-v   ———— ..    

  

C. RAČUN FINANCIRANJA 

KONTO 

- V TISOČIM S 1 T 
REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 

?P9? 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
, 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
2904 

»«MI 
FN 2003/ OR2002 

RAST. 
FN 2004/ FN2KD 

50 Vil ZADOLŽEVANJE (600.601) 0 0 0 0 - - 
500 DOMAtE ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0 
501  ZADOLŽEVANJE V TUJINI  9  ^ 

0 0 
  

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (S50.551) 0 0 0 0 ... 
... 

550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0H 0 o ... 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 9 0  SJJ  

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VIL-VIII.) 0 0 0 0 

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 0 -280 0 0 ■ ... 
SREDSTEV NA RAČUNIH (1.IV.-.V1L- IL- V. -VHL) 

XI NETO FINANCIRANJE (VI.* B.-X. - -III.) 0 200 0 0 ... ... 

\ 

' / 
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X. 

JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

KULTURNE DEJAVNOSTI 

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 
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JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 

1. UVOD 

V letih 2003 in 2004 bo Javni sklad RS za kulturne dejavnosti kot uveljavljen nosilec ali soorganizator 
neinstitucionalnih kulturnih dogodkov in posrednik kulturnih programov deloval predvsem na 
naslednjih področjih: 

Dodeljevanje sredstev preko javnega razpisa organizatorjem ljubiteljskih kulturnih projektov, 
Dodeljevanje sredstev preko javnega razpisa iz naslova »Kulturnega tolarja« za opremo in 
obnovo prostorov, ki so namenjeni ljubiteljskim kulturnim dejavnostim, 
Organiziranje ali soorganiziranje ljubiteljskih kulturnih prireditev, organiziranje 
izobraževalnih in vzgojnih oblik, izdajanje strokovnih publikacij, podeljevanje priznanj za 
najvidnejše dosežke in nudenje strokovne in organizacijske pomoči kulturnim društvom in 
njihovim zvezam, 
Opravljanje kulturno posredniških in drugih kulturno organizacijskih nalog za lokalne 
skupnosti. _ . 

V letu 2003 in 2004 bo v organizaciji sklada potekalo približno 4050 projektov na območni, 
medobmočni ali državni ravni. 

Državni program: 
priprava in izvedba tekmovanj, festivalov in srečanj ljubiteljskih kulturnih skupin, ki jih organizira 
ali soorganizira sklad na državni ali mednarodni ravni. Sodelujejo lahko posamezniki in skupine, 
ki so bile na podlagi strokovnih kriterijev, selekcije in vsedržavnega oziroma mednarodnega 
razpisa izbrani za udeležbo. 
priprava in izvedba seminarjev, delavnic in drugih izobraževalnih oblik, ki jih organizira ali 
soorganizira sklad na državni ali mednarodni ravni, katerih namen je izobraževanje in 
usposabljanje vodij in članov ljubiteljskih kulturnih skupin. 
izdajanje strokovnih publikacij, priročnikov in revij za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti, v 
večini primerov gre za redne izdaje. 

Medobmočni program: 
priprava in izvedba medobmočnih preglednih srečanj skupin in posameznikov, ki so bili na 
podlagi strokovne selekcije izbrani na območnih srečanjih oziroma na drug ustrezen način, 
priprava in izvedba medobmočnih izobraževalnih oblik. 
izdajanje publikacij, ki so neposredno povezane z delovanjem ljubiteljskih kulturnih skupin, 
literarnih zbornikov ali literarnih glasil. 

Območni program: 
priprava in izvedba območnih preglednih srečanj, ki omogočajo primerjavo in strokovno 
vrednotenje predstavljenih programskih in izvajalskih dosežkov na področju glasbene, gledališke 
in lutkovne, folklorne, filmske, plesne, likovne, literarne in multimedialne dejavnosti, 
priprava in izvedba kulturnega izobraževanja na območni ravni za posamezna področja dejavnosti, 
udeležbo izbranih skupin in posameznikov s posameznega območja na medobmočnih in državnih 
revijah ali preglednih srečanjih za posamezna področja dejavnosti, 
udeležbo izbranih članov in vodij skupin na medobmočnih in državnih izobraževalnih oblikah, 
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Samostojni projekti: 

Sklad bo sofinanciral pripravo in izvedbo kakovostnih samostojnih projektov na področju glasbene, 
gledališke in lutkovne, folklorne, filmske, plesne, likovne, literarne in multimedialne dejavnosti, ki 
delujejo z jasnim konceptom in imajo izrazit razvojni in promocijski pomen za ljubiteljsko dejavnost 
na svojem področju. Prednost bodo imeli inovativni, ustvaijalni in kakovostni projekti, ki v smislu 
kvalitete ali drugačnosti izstopajo iz ustaljenih okvirov amaterske prakse, bogatijo produkcijo in širijo 
izrazne možnosti. 

V tem okviru bo sklad sofinanciral tudi programe slovenskih organizacij zunaj Republike Slovenije ter 
programe priseljenskih društev in njihovih zvez v Sloveniji. 

Investicije: 

Sklad bo na podlagi Zakona o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe v kulturi (Ul.l. RS 
24/98) - "Zakon o kulturnem tolarju" - spodbujal in podpiral investicije v opremo in obnovo prostorov 
za ljubiteljske kulturne dejavnosti. Gre predvsem za obnovo prostorov kulturnih društev in skupin, 
mladinskih kulturnih centrov ter vzpostavitev komunikacijsko - informacijskih centrov. 

2. POJASNILA K POSAMEZNIM POSTAVKAM FINANČNEGA NAČRTA 

2.1. PRIHODKI 

Za leto 2004 je načrtovana rast prihodkov iz državnega proračuna v višini indeksa 106,2 (2004/2003), 
kije posledica predvidenih makroekonomskih gibanj. 

Stopnja rasti prihodkov iz proračunov lokalnih skupnosti pa je načrtovana v višini indeksa 109,7 
(2004/2003). 

2.2. ODHODKI 

2.2.1. Plače in drugi izdatki 

Povečanje zneskov za plače in druge izdatke zaposlenim je načrtovano z indeksom 106 v skladu s 
predvideno rastjo plač v javnem sektorju. Število zaposlenih se v letih 2003 in 2004 ne bo zmanjšalo, 
saj je nadzorni svet sklada predlog za zmanjšanje zavrnil. Načrtuje pa se, da bo del stroškov za plače 
sofinanciran s strani lokalnih skupnosti. 

2.2.2. Izdatki za blago in storitve 

Gre za sredstva namenjena izvajanju skladovega lastnega programa (državne, medobmočne in 
območne prireditve, izobraževalni programi ter založništvo). Načrtovana je rast sredstev v višini 
indeksa 109,1 (2004/2003). Rastje načrtovana na podlagi predvidene rasti cen blaga in storitev. 

2.2.3. Tekoči transferi 

Gre za sredstva, ki jih sklad na podlagi javnega razpisa razdeli kulturnim društvom in njihovim 
zvezam za programe nacionalnega pomena, kjer gre za realno ohranjanje doseženega nivoja sredstev, 
predvidena rast z indeksom 108,6 (2004/2003) 

2.2.4. Investicijski transferi 

Sredstva za investicijske transfere - iz naslova 'Kulturnega tolarja' se bodo v letu 2003 zmanjšala v 
višini indeksa 65,3, nato pa je v letu 2004 predvidena rast v višini 105,9. Gre za sredstva namenjena 
obnovi prostorov in nakupu opreme za društva in mladinske kulturne centre. 
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JAVNI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA KULTURNE DEJAVNOSTI 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2001 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV IN OOHOOKOV 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REAUZ4CL* 2002 

PREDLOG finančnega NAČRTA 2005 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2004 

INDEKSI RASTI 
FN 2001/ FN 2004/ 

i I I i 
L SKUPAJ PRIHODKI 904.930 1.025.431 1.086.519 1.160.538 106,0 106,8 

(70+7H-72V73+74) 
TEKOČI PRIHODKI 38.725, 51.750 57.180 58.678 110,5 102.6 (70*71) i I I 70 DAVČNI PRIHODKI Oi 01 0 0 I I 

71 NEDAVČNI PRIHODKI 38.725 51.7501 57.180 58.678 110,5 102.6 (710*711*712*713*7141 i i 
! i 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 721 i 750 980 1.078 130.7 110.0 7102 Prlhodk. od otoraat. | J27 . 340 400 50« 113.1 110.0 7103 Prihodki od pramo>anta i 9*41 4101 820 072 120 • 110.0 
| 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0( 0' 0 o 712 DENARNE KAZNI o; o, o 0 1 1 

713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 37.959 45.000 50.000 51.000 111.1 102.0 7130 Prlho*. od proda*« bUga In itoritav 17 950 45 000 50.000 31.000 111.1 102.0 I 1 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 45! 6.000 6.200 6.600 103.3 106.5 7141 Drugi nadavčn. prihodki 43i eooo; 0200 0000 101,1 100.3 
1 • 72 KAPITALSKI PRIHODKI 0! 0! 0 0 
1 1 73 PREJETE DONACIJE 16.2821 20.000 23.000 26.000 115,0 113,0 (7»*731,i I 1 730 PREJETE DONACUE 12 DOMAČIH VIROV 16.282! 20.000 ! 23.000 26 000 115.0 1130 7J00 Prafata donacfa a domačih virov u Moto porabo 10.110 . 20 000 23.000 24000 110,0 .104,3 7301 Preja* donac«« 0 domačih virov u Invaattclf« 172; 0. 0 2000 
I I 731 PREJETE DONACIJE 12 TUJINE 0 0 0 0 

74 TRANSFERNI PRIHODKI 849.923 953.681 1.006.339 1.075.860 105,5 106,9 
740 TRANSFERNI PRIHODKI 12 DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 849.923 953 681 1.006.339 1.075.860 105.5 7400 P rafala »radmrva u drlavnaga proračuna «04 072 77 0 32« 010 339 000.020 104,1 100,2 7401 P rafala aradstva U proračunov lokalnih akupnoa« 150.010 175.352 190000 210.040 111.0 109,7 

   S 

N. SKUPAJ O O H O O K1 902.882 1.025.431 1.086.519 1.160.538 106,0 106,8 
(40*41«42«43) 

40 TEKOČI ODHODKI 785.464 868.960 937.472 1.000.702 107,9 106.7 (400*401*402.403*404-40«) 
400 PLAČE IN DRUGI 12DATKI ZAPOSLENIM 371.913 394.1581 417.808 442.876 106,0 106,0 4000 Plača tn dodatki 319 U5 340 000 360 400 302.024 100,0 10«.0 4001 Ragraa ca la«ni dopual 12 0001 12 032 13 002 14.410 100.0 100,0 4002 Povračila In nadomaattta 24 1721 25*03 27*15 29 000 100,0 10«,0 4003 Brada Iva ca da lovno uapa4noat 13 200 13.114 14 134 14.002 100,0 109,0 

 L15L 
401 PRISPEVKI DELOOAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 52.590 57.391 60.834 64.485! 106.0 106,0 4010 Priapav** za pokofmnako in mvalldako zavarovanca 29.272 31.55« 11451 15 4501 100 01 104,0 4011 Prapavak za r*tv«tvitw zavarovanj« 22.709 23.203 | 2« OOC 20 400 | 104,01 10« 0 4012 Prapavak ca zapoalovanfa 19t 20« 210 231 105.0 100 0 4013 Prlapavak ca Hart«mln varstvo 331 344 305 307! 100,1 10«, 0 
402 12DATKI ZA BLAGO IN STORITVE 360.961 417.411 458.830 493.341 109.9 107.5 4020 PiaarnMki m «pto4ru matarial m slantv« 145 410 107 177 104 007 201.514 110,3 100,1 4022 ErtaraH«, vod«, komunalna alorftv« i« komun* .d,. 25 307 29.200 11 09« 34 770 109.0 100,0 4023 Prav osni aVotkt m «lorrtv« 22.20« 25.012 27.017 30.4301 109,0 109,0 4024 Izdatki za tlulbana potovanja 10 020 22913| 24977 77.1251 10«,0 109,0 4025 Takoča vzdrtavanfa 5 29« 0 722 0.237 0.790 109,01 109 0 40M k«j«mn.n« m zakupnin« (kaaaing^ 11.701 J5M0 30 709 42.254 109.01 109 0 402« Oavak na izplačana plača 13.450 1309«! 14030 10.729 100,0 100.0 

" — 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI o °; o 0 404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 o1 0 0 40* RE2ERVE 0 0| 0 0 
41 TEKOČI TRANSFERI 102.717 85.0001 97.838 106.294 115,1 108,6 <410*411*412*413*414) 

1 411 SUBVENCIJE 0 01 0 0 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 0 O1 0 0 I 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANI2ACIJAM IN USTANOVAM 89.205 71.130' 82.720 89.815 116.3 108.6 4120 Takočl tranalari naproAtnlm organizacijam In ustanovam 09.205 71 110. 02.720 00 015 110,31 104,0 l 41: DRUGI TEKOČI OOMAČI TRANSFERI 0 0' 0 ■ I 414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 13.512 13.870 1 5.118 16.479 109,0 109.0 414: Takočl transtari naproMnim organuac^am v tujini 13.012 13 070 10 110 10*7« 109,0 10«,0 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 14.701 17.089! 15.686 15.927 91,8 101,5 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 14.701 17.089 15.686 15.927 91.8 101.5 4202 Makupoprama 14 701 17.0«> 15 040 15027 01.0 101.3 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 54.382! 35.523 37.615 65,3 105,9 

I 430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 54.3821 35.523 37.615 65,3 105.9 
  ^ -JB i   £  37413 

lil. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 2.048 0 0 0 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 

| II ■ H l I 1 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

KONTO ■ -.'i > ■ <.•>. • ' ■ V •> <■■}». , : . •<'•••■ . "» > <'*, ■ .4 REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 2 00 2 

PREOLOO FINANČNEGA NAČRTA 200 3 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
INDEKS! RASTI 
FN200V FN 2004/ 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 0 01 0 0 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV I 

750 PREJET« VRAČILA OAN.H POSOJIL o o 0 O! 7511 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0! 752: KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 
441 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 0 0 0 0 1 DELEŽEV (440*441+442*4*3) ' 

440 DANA POSOJILA 0 0 0 0 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0' 
443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH i- -Si ©' 0 0 0  (J—.— 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 0 0 . ^ , ... ■ . 1 1 ■ . .  
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
"V "V. I t—       

t, C.- RAČUN. FINANCIRANJA * - 

KONTO realizacija 2 001 OCENA PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2003 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
.,.229.*  

FN2003/ 9RJ00? FN20O*/ , fN?00? ,*9? t 
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FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 

A - POVZETEK CILJEV RAZVOJNE STRATEGIJE IN GLAVNIH PROGRAMOV 

1. POSLANSTVO FILMSKEGA SKLADA 

Filmski sklad Republike Slovenije - javni sklad (v nadaljnjem besedilu Filmski sklad) izvaja 
nacionalni kulturni program na področju kinematografije. Filmski sklad je ustanovila Vlada Republike 
Slovenije na 18.seji, ko je sprejela Akt o ustanovitvi Filmskega sklada. Akt o ustanovitvi je bil sprejet 
na podlagi 57. člena zakona o javnih skladih (Ur.list RS, št. 22/00). Poslanstvo in cilje Filmskega 
sklada kakor tudi razvojno strategijo in glavne programe opredeljujejo tudi l.člen zakona o Filmskem 
skladu Republike Slovenije (Ur. list RS, št. 17/94) in iz njega izvedeni podzakonski akti. Akt o 
ustanovitvi tudi opredeljuje delovno področje Filmskega sklada. 

2. DOLGOROČNI CILJI 

Dolgoročni cilji Filmskega sklada so opredeljeni z Aktom o ustanovitvi Filmskega sklada, v razdelku 
I.Namen in dejavnosti sklada (členi 1-4) in z nacionalnim filmskim programom, ki ga je Upravni 
odbor Filmskega sklada pod nazivom Paradigma 99 sprejel na svoji 4. redni seji, 26.02. 1999, 
Nadzorni svet Filmskega sklada je nekoliko spremenjeno in dopolnjeno inačico razvojnega načrta 
Paradigma 99 sprejel na svoji 3. redni seji 21.06.2001. Filmski sklad dolgoročno načrtuje in preko 
izvajalcev, samostojnih filmskih producentov, izvaja nacionalni program prvenstveno v segmentu 
produktivne kinematografije. Med pomembne cilje Filmskega sklada sodi tudi načrtovanje, 
posredovanje in izvajanje nacionalnega programa v segmentu reproduktivne kinematografije, zlasti 
posredovanje in prikazovanje domačega filma ter kakovostnih filmov tuje, zlasti evropske proizvodnje 
(program Eurimagesa - Europa Cinema). Dolgoročne cilje Filmskega sklada narekuje tudi članstvo 
Slovenije v evropskih povezavah in skladih (Avdio-vizualna Eureka, Eurimages, v kratkem tudi Media 
Plus). 

Med dolgoročne cilje Filmskega sklada uvrščamo tudi prizadevanja, da bi se proračunska sredstva, ki 
jih Filmskemu skladu za njegovo dejavnost dodeljuje Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, 
letno postopoma povečevala, tako da bi Filmski sklad že leta 2003 - in v naslednjih petih letih - lahko 
pripravil vsakoletni program dela, ki bi slonel na najmanj petih (5) celovečernih igranih filmih ter 15- 
20 kratkih enotah. Temu primerno naj bi se v naslednjih letih povečala tudi sredstva za tako 
imenovane akcije, zlasti na področju splošne promocije in trženja domače produkcije, razvoja 
scenarijev in projektov, organizacije festivala slovenskega filma, sofinanciranja produkcije študijskih 
filmov na AGRFT, sodelovanja v mednarodnih povezavah in drugo. 

3. LETNI CILJI 

Letni cilji Filmskega sklada so prilagojeni finančnim, produkcijskim in tehničnim možnostim za 
izvajanje dejavnosti produktivne in reproduktivne kinematografije in z njimi povezanimi akcijami. 
Cilji so konkretno opredeljeni v vsakoletnem programu dela in v finančnem načrtu. 

V posameznih segmentih filmske dejavnosti za leto 2003 predvideva Filmski sklad takšen obseg 
programa (filmski projekti in akcije), kot ga je mogoče načrtovati na osnovi pričakovanih 
proračunskih sredstev za 2003 - to je v višini okrog 625 milijonov SIT. Sodimo, da bo v letu 2003 
mogoče realno načrtovati takšen obseg programa, kot ga bodo dopuščala finančna sredstva, 
produkcijske, izvedbene in tehnične možnosti ter sodelovanje z RTV Slovenija in drugimi partneiji v 
evropskih povezavah (koprodukcije, Eurimages). 
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Predvidevamo torej program 4-5 celovečernih ter 10 kratkih filmov, izvedbo festivala slovenskega 
filma na novi lokaciji in druge redne akcijske dejavnosti v nekoliko povečanem obsegu - in pa še 
nadaljnjo podporo programu študijskih filmov AGRFT. 

Za leto 2003 in 2004 prav tako predvidevamo, da bo moral Filmski sklad glede na potrebe in dodatne 
delovne obveznosti zaposliti dve dodatni osebi. Novo delovno mesto bo potrebno odpreti za člana 
uprave Filmskega sklada, nujno pa je tudi predvideti mesto pomočnika na oddelku za trženje, 
promocijo in stike z javnostmi. 

Letni cilji za leto 2004 se predvidevajo v približno enakem obsegu kot za leto 2003, čeprav je 
predvidena proračunska številka za filmsko dejavnost v letu 2004 nekaj več kot 653 milijonov 
tolarjev. Torej predvidevamo prav tako 4-5 celovečerne filme, 10-12 kratkih in vse druge dejavnosti 
sklada, ki so povezane z osnovno. Dodatnih zaposlitev v letu 2004 ne predvidevamo. 

B - PROGRAM DELA FS V LETIH 2003 IN 2004 

Program dela FS v teh letih bo načeloma sledil sedanjemu trendu postopnega večanja produkcije, vseh 
sorodnih in s produkcijo povezanih aktivnosti, ter tudi reprodukcije oziroma distribucije, promocije in 
trženja domačega proizvoda doma in v tujini. Realno je povečanje produkta možno seveda samo ob 
povečanem prilivu proračunskih sredstev za filmske dejavnosti. To pa je v največji meri odvisno od 
kulturno-političnega interesa in dejanske opredeljenosti države in Ministrstva za kulturo za pospešen 
razvoj filmske dejavnosti. 

4. DOLGOROČNI IN ENOLETNI CILJI, PROJEKTI, PROGRAMI, AKTIVNOSTI, 
INVESTICIJE V OKVIRU URESNIČEVANJA CILJEV 

Osnovni cilji Filmskega sklada ostajajo še naprej isti: slovenska kinematografija se lahko ob večji 
podpori države in ob dosedanjem tempu in intenziteti dela uprave in strokovnih služb Filmskega 
sklada v nekaj letih vpiše med najbolj zanimive, izzivalne, priznane in kakovostne med primerljivimi 
evropskimi nacionalnimi in svetovnimi kinematografijami. V letu 2002 je slovenska kinematografija 
(samostojno in v koprodukcijah) segla po mnogih pomembnih evropskih in svetovnih priznanjih: 
berlinskem medvedu, beneškem levu, cannski palmi, svetovnemu Oskarju, nagradi publike v 
Valenciji, itn. 

/ 
Sklad je v letih 1998-2002 dosegel več, kot si je bil zastavil v svojih kratkoročnih ciljih. Kazalci za 
oceno uspešnosti, bodisi fizični ali opisni, so v glavnem preseženi, finančni kazalci pa so se le malo 
povečali. Zaradi tega prihaja do primanjkljaja, še posebej v programu spremljajočih aktivnosti 
(promocija, trženje, razvoj, izobraževanje). Filmski sklad pokriva primanjkljaj s sredstvi iz lastnih 
prihodkov. Pomembno pri tem je dejstvo, da je Filmski sklad s svojo podvojeno aktivnostjo v sferi 
produkcije in s svojo programsko politiko (Paradigma 99) zelo spremenil nekatere temeljne parametre 
in cilje slovenske nacionalne filmske produkcije. Postalo je jasno, da mora slovenski film postati javna 
last in kulturna dobrina, ki bistveno prispeva k nacionalni istovetnosti in ponosu. Od tod po naših 
pričakovanjih izhaja tudi obveza države, da se produktivna kinematografija vzpostavi v takšnem 
obsegu, kot ga navajamo v 2. točki te priloge, saj bo edino tako lahko možno izpolniti tudi vsebinska 
pričakovanja in kakovostne presežke. 

Eden izmed ciljev v mednarodnem povezovanju Slovenije je članstvo v najpomembnejših 
mednarodnih finančnih asociacijah. Lansko leto je Slovenija postala članica Eurimages, slovenski 
predstavnik pa je lani postal eden od podpredsednikov upravnega odbora Eurimagesa. V bližnji 
prihodnosti načrtujemo včlanitev Slovenije v programe EU (Media plus) in še nekatere pomembne 
asociacije na področju filmske dejavnosti. 
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Pri tem je pomemben cilj Filmskega sklada doseči tudi visoko strokovnost pri izbiri projektov, 
popolno transparentnost postopkov pri dodeljevanju finančnih sredstev za programe in projekte, 
usvojitev strogih profesionalnih kriterijev, finančna disciplina na vseh ravneh in vzpostavitev nadzora 
nad porabo javnih sredstev. Filmski sklad je z usvojitvijo Splošnih pravil poslovanja v letu 2001 
vzpostavil prozorna in jasna pravila pri konkuriranju za sredstva in pri dodeljevanju sredstev za razvoj 
in dodelavo projektov in scenarijev ter za izvedbo le-teh. 

a) Konkretni programski cilji 2003: 

1) Štirje (4) projekti nacionalnega filmskega programa celovečernega filma (CF), ki bi jih 
Filmski sklad lahko sofinanciral s sredstvi v višini 50-65% predračunske vrednosti 
posameznega projekta. Povprečen predračun projektov CF, ki kandidirajo za sredstva sklada 
2003, je okrog 200 milijonov tolaijev. 

2) En (1) projekt nacionalnega filmskega programa v mednarodni koprodukciji, ki bi ga Filmski 
sklad lahko sofinanciral za slovenskega producenta kot »manjšinskega« koproducenta s 
sredstvi v višini 10 % predračunske cene projekta, predvidoma v višini 50 milijonov tolaijev. 

3) 8 projektov nacionalnega filmskega programa kratkih filmov (KF), ki bi jih Filmski sklad 
sofinanciral s finančnimi sredstvi v višini do 80% predračunske vrednosti posameznega 
projekta. Povprečen predračun projektov KF, ki kandidirajo za sredstva sklada 2003, je okrog 
15 milijonov tolaijev. 

4) Za druge aktivnosti Filmskega sklada za leto 2003 (promocija, festivali, izobraževanje) bo 
predvidoma potrebnih okrog 100 milijonov tolarjev. 

b) Konkretni programski cilji 2004: 

5) Pet (4) projektov nacionalnega filmskega programa celovečernega filma (CF), ki bi jih 
Filmski sklad lahko sofinanciral s sredstvi v višini 50-65% predračunske vrednosti 
posameznega projekta. Povprečen predračun projektov CF, ki kandidirajo za sredstva sklada 
2003, je okrog 220 milijonov tolaijev. 

6) En (1) projekt nacionalnega filmskega programa v mednarodni koprodukciji, ki bi ga Filmski 
sklad lahko sofinanciral za slovenskega producenta kot »manjšinskega« koproducenta s 
sredstvi v višini 10 % predračunske cene projekta, predvidoma v višini 50 milijonov tolaijev. 

7) 10 projektov nacionalnega filmskega programa kratkih filmov (KF), ki bi jih Filmski sklad 
sofinanciral s finančnimi sredstvi v višini do 75% predračunske vrednosti posameznega 
projekta. Pričakovati je, da bo povprečen predračun projektov KF, ki bodo kandidirali za 
sredstva sklada 2004, okrog 15-18 milijonov tolaijev. 

8) Za druge aktivnosti Filmskega sklada za leto 2004 (promocija, festivali, izobraževanje) bo 
predvidoma potrebnih okrog 120 milijonov tolaijev. 

5. ZAKONSKE IN DRUGE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO PREDVIDENE 
STRATEGIJE, PROGRAMI, PROJEKTI IN AKTIVNOSTI 

O tem je vse tisto, kar je ključnega pomena, podano v razdelku A, pod točko 1 in 2. Omeniti je morda 
treba še »Poslovni in razvojni načrt FS«, ki je izveden iz Paradigme 99 in ga je Nadzorni svet FS RS - 
javnega sklada sprejel na svoji 3. redni seji, kot vizijo razvoja FS v naslednjih petih letih. 

\ 
6. FIZIČNI, FINANČNI IN OPISNI KAZALCI 

Osnova za merjenje zastavljenih ciljev je podana z doseženim številom in kakovostjo realiziranih 
programskih enot, celovečernih in kratkih, posnetih s proračunskimi sredstvi na način, ki dosledno 
upošteva poglavitne zahteve Zakona o izvrševanju proračuna - gospodarnost, namenskost, 
racionalnost in uspešnost - pri čemer se Filmski sklad opira tudi na dodatne produkcijske atribute in 
alternativne mehanizme tako imenovane nizkoproračunske filmske produkcije: čim ceneje priti do čim 
boljšega rezultata. Slovenska filmska produkcija, ki ima kar desetkrat manj sredstev kot danska, 
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napravi samo 5 krat manj produkta. Uspešnost naših filmov doma in v tujini se naglo povečuje, kar je 
kajpada tudi eden od opisnih indikatorjev, s katerimi lahko merimo zastavljene cilje oziroma 
doseganje teh ciljev. 

V bližnji prihodnosti bo uprava Filmskega sklada pripravila in uveljavila metodo klasifikacije 
producentov, ki izvajajo filmski program z namenom, da nacionalni filmski program izvajajo resnično 
samo vrhunski izvajalci. 

7. IZHODIŠČA IN KAZALCI, NA KATERIH TEMELJIJO IZRAČUNI IN OCENE 
POTREBNIH SREDSTEV 

Osnova - izhodišča in kazalci - za takšne izračune je predračunska ocena vrednosti projekta, programa 
akcij in investicijskega vzdrževanja. Ta je od projekta do projekta, od programa do programa 
drugačna, določajo jo pa fizični obseg projekta ali programa, cena talenta, tehničnih in tehnoloških 
storitev. Med izhodišča je šteti tudi Zakon o izvrševanju proračuna in druge pogoje denarnega 
poslovanja in finančnih gibanj doma in v svetu ter splošno fiskalno in davčno politiko države. Tu je 
potrebno omeniti, da davčna politika na Slovenskem z vidika kinematografije nikakor ni progresivna, 
takšna, ki bi - podobno kot v Franciji, na Irskem, Danskem in drugod - delovala spodbudno na 
vlaganje zasebnega kapitala v projekte in programe nacionalne kinematografije. Tu smo dejansko 
nepreudarno spregledali znatne možnosti v razvoju filmske dejavnosti in - treba je priznati - to se 
krepko pozna v stalnem zaostajanju v produkcijskih ciljih in rezultatih v primerljivih kinematografijah 
v Evropi. 

8. DRUGA POJASNILA, KI OMOGOČAJO RAZUMEVANJE PREDLAGANIH 
CILJEV 

Tu gre omeniti zlasti javni interes, ki se spričo uspešnega nastopa slovenskega filma na evropskih in 
svetovnih festivalih, nagiba v izdatnejšo podporo slovenskemu filmu. Opozoriti velja tudi na 
pomembno kulturno in vzgojno-izobraževalno funkcijo filma, na pomembno porast samozavesti - 
zlasti pri mladih ljudeh - ki se ob uspešnem preboju izvirne domače ustvaijalnosti počutijo veliko bolj 
sproščene, pozitivne in zdravo ambiciozne. Sredstev za doseganje takšnih ciljev nam pa seveda ne sme 
biti žal. Tudi dvakrat ali trikrat večjih ne, saj prav v tem je navsezadnje bistvo naših prizadevanj in 
srčika naših sanj - sproščen, samozavesten in ustvarjalen subjekt, ki enakopravno stopa v korak s 
svojim sosedom in vrstnikom iz Evropske unije. 

9. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH STRATEŠKIH 
DOKUMENTOV TER GLAVNIH PROGRAMOV V TEKOČEM LETU 

Glavnina programa 2002 je bila - do treh četrtin - izpolnjena že do 9.meseca v letu, ko se v septembru 
končuje snemanje tretjega celovečernega filma in poteka poprodukcijska aktivnost na vseh treh doslej 
posnetih celovečernih filmih. Tudi produkcija kratkih filmov teče bolj ali manj po produkcijskih 
načrtih posameznih producentov. Za preostali del programa 2002 je v pripravi prerazporeditev 
sredstev. Zaradi neljubega dejstva, da skoraj gotovo ne bo prišlo do realizacije celovečernega filma iz 
programa 2002 »Kam je izginila Stella del Nord«, bo potrebno zanj predvidena sredstva razporediti in 
uporabiti za izplačila pri tistih projektih, ki so svoje delo že predčasno opravili, oziroma bo del 
sredstev potrebno razporediti na nove projekte. Za predlog programa 2003, ki ga bo uprava predložila 
Nadzornemu svetu v soglasje v oktobru, so uvedene novosti v obliki pisem o interesu in pisem o 
nameri, s katerimi bodo producenti - kandidati za sredstva Filmskega sklada, primorani pridobiti za 
svoje projekte tudi tujega koproducenta - in po možnosti tudi sredstva Eurimagesa. Normalno poteka 
tudi program razvoja in dodelave projektov in scenarijev za program 2003 in 2004, ki so po uspešni 
kandidaturi na razpisu 2001 pridobili status kandidata za sredstva filmskega sklada. Posneti so bili 
torej trije celovečerni filmi in pet kratkih, v poprodukciji pa poteka obdelava slike in zvoka za tri 
celovečerne in nekaj kratkih iz programa 2000 in 2001. 
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C - SPREMENJENI FINANČNI NAČRT ZA LETO 2003 

Prihodki za leto 2003: 

1. Nedavčni prihodki (71): prihodki od obresti (7102), prihodki od premoženja (7103), 
prihodki od prodaje blaga in storitev (7130) so planirani v letu 2003 s skupnim indeksom 
109,7 glede na predhodno leto, drugi nedavčni prihodki (7141) pa so zmanjšani zaradi 
predvidenega izpada sredstev. 

2. Prejete donacije (73): planirane so v minimalnem znesku in predstavljajo zelo majhen 
delež v celotnih prihodkih. 

3. Transferni prihodki (74): prejeta sredstva iz državnega proračuna (7400) so razdeljena na 
naslednje podpostavke (v proračunu je postavka Filmski sklad planirana v višini 
686.503.000 tolarjev, dodali pa smo postavko za izdelavo projektne dokumentacije v 
višini 44.000.000 tolarjev, tako da je skupni znesek na tem kontu planiran v višini 
730.503.000 tolarjev): 

- sredstva za dejavnost sklada v višini 625.000.000 tolarjev: vključujejo program filmov 
in akcij v letu 2003; 

- plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki v višini 49.533.000 tolaijev: planirana je 
nova zaposlitev v upravi sklada in ena zaposlitev na oddelku promocije in trženja, kar 
pomeni skupno osem redno zaposlenih v letu 2003; planirano je tudi morebitno 
nadomestilo direktorju, ki mu pripada po pogodbi o zaposlitvi; 

- obratovalni stroški: planirano je 9.911.000 tolarjev proračunskih prihodkov, kar 
predstavlja dobro tretjino predvidenih letnih obratovalnih stroškov; 

- nakup in gradnja osnovnih sredstev v višini 2.059.000 tolarjev: sredstva so predvsem 
planirana za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje; 

- izdelava projektne dokumentacije v višini 44.000.000 tolaijev. 

Odhodki za leto 2003: 

1. Plače in drugi izdatki zaposlenim (400) in prispevki delodajalcev za soc. varnost (401): 
stroški so planirani za osem redno zaposlenih v letu 2003. Planirano je tudi morebitno 
nadomestilo direktoiju, ki mu pripada po pogodbi o zaposlitvi. 

2. Izdatki za blago in storitve (402): konto se vsebinsko loči na splošne obratovalne stroške 
sklada, ki so planirani v višini 30.000.000 tolarjev in 72.452.000 tolarjev za program 
akcij. Program akcij vključuje stroške članstva Slovenije v mednarodnem 
koprodukcijskem skladu Eurimages, udeležbo na mednarodnih festivalih, organizacijo in 
izvedbo festivala slovenskega filma, promocijo slovenskih filmov, itd.. 

3. Subvencije (410): planirane so subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (4102) za 
izvedbo kulturnega programa v okviru plana akcij za leto 2003. 

4. Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420): največji znesek predstavlja postavka nakup 
nematerialnega premoženja (4207) v kateri je zajeto sofinanciranje filmskega programa iz 
sredstev tekočega leta v višini 510.000.000 tolarjev in sredstev iz preteklih let v višini 
10.000.000 tolarjev. 

poročevalec, št. 96/IX 2858 11. oktober 2002 



Č - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2004 

Prihodki za leto 2004: 

1. Nedavčni prihodki (71): prihodki od obresti (7102), prihodki od premoženja (7103), 
prihodki od prodaje blaga in storitev (7130), drugi nedavčni prihodki (7141) so planirani 
za leto 2004 z skupnim indeksom 104,6 - kar predstavlja minimalno rast, ki bo dosežena v 
letu 2004. 

2. Prejete donacije (73): planirane so v minimalnem znesku in predstavljajo zelo majhen 
delež v celotnih prihodkih. 

3. Transferni prihodki (74): prejeta sredstva iz državnega proračuna (7400) so razdeljena na 
naslednje podpostavke (v proračunu je postavka Filmski sklad planirana v višini 
718.082.000 tolarjev, dodali pa smo postavko za pridobitev vseh soglasij na podlagi 
projektne dokumentacije v višini 12.000.000 tolarjev, tako da je skupni znesek na tem 
kontu planiran v višini 730.082.000 tolarjev): 

sredstva za dejavnost sklada v višini 653.000.000 tolarjev: vključujejo program filmov 
in akcij v letu 2004; 

- plače, drugi izdatki zaposlenim in prispevki v višini 49.056.000 tolarjev: za osem 
zaposlenih; 

- obratovalni stroški: planirano je 14.026.000 tolarjev proračunskih prihodkov, kar 
predstavlja slabo polovico predvidenih letnih obratovalnih stroškov; 

- nakup in gradnja osnovnih sredstev v višini 2.000.000 tolarjev: sredstva so predvsem 
planirana za nakup opreme in investicijsko vzdrževanje; 

- pridobitev vseh soglasij in dovoljenj na podlagi projektne dokumentacije v višini 
12.000.000 tolarjev. 

Odhodki za leto 2004: 

1. Plače in drugi izdatki zaposlenim (400) in prispevki delodajalcev za soc. varnost (401): 
stroški so planirani za osem redno zaposlenih v letu 2004. Planirana je samo polovica 
predvidene rasti v primeijavi z letom 2003 kot je navedeno v navodilih za pripravo 
finančnega načrta. 

2. Izdatki za blago in storitve (402): konto se vsebinsko loči na splošne obratovalne stroške 
sklada, ki so planirani v višini 31.500.000 tolarjev in 75.528.000 tolarjev za program 
akcij. Program akcij vključuje stroške članstva Slovenije v mednarodnem 
koprodukcijskem skladu Eurimages, udeležbo na mednarodnih festivalih, organizacijo in 
izvedbo festivala slovenskega filma, promocijo slovenskih filmov, itd.. 

3. Subvencije (410): planirane so subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (4102) za 
izvedbo kulturnega programa v okviru plana akcij za leto 2004. 

4. Nakup in gradnja osnovnih sredstev (420): največji znesek predstavlja postavka nakup 
nematerialnega premoženja (4207) v kateri je zajeto sofinanciranje filmskega programa iz 
sredstev tekočega leta v višini 533.000.000 tolarjev. 

Presežek (primanjkljaj) prihodkov nad odhodki: planirani presežek se bo uporabil v tekočem 
letu in naslednjih letih za program in delovanje sklada. 
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FILMSKI SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

PREOtOG FINANČNEGA NAČRTA 2 00 J 

PREDLOG i FINANČNEGA NAČRTA 2004 FN20C* OP 2002 FN 2004/ FNMP? 
1 

1. SKUPAJ PRIHODKI 644.043 683.319 764.703 765.842 1114» 100,1 
(70*71+72»73»74) 
TEKOČI PRIHODKI 32.842 30.700 33.400 34.760 108.8 1 04,1 

70 DAVČNI PRIHODKI 01 0 o' 0 I ... 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 32.842 30.700 33.400 34.760 108,81 104,1 f71Q»7l 1*71 ?»71 >»7141 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHOOKI OD PREMOŽENJA 706« 7.200 7.900 8.260 109.7: 104.6 7102 Prihodki od ctonaati 4.615 5 000 5500 5 750 110.0, 104.6 7103 Prihodki od pramolciji 2253 2-200 2 400 2.510 100 1! 104,6 I 
7131 PRIHODKI OO PRODAJE BLAGA IN STORITEV 18 448 22.000 24.000 25.000 109.11 104.2 T1 30 ] Prihodki od prodat« blag* in atorftav 11441 22 000 24 000 25 000 100,1' 104.2 
7141 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 7.326 1.500 1.500 1.500 1000 100.0 7141' Drugi nadavčnl prihodki 7.32« 1.500 1500 1.500 100,0 100,0 
72 KAPITALSKI PRIHODKJ 0 0 0 0 
73 PREJETE DONACIJE 0 400 800 1.000 200,01 125,0 

730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV o 400 800 1 000 200.0' 125.0 7300' Prajata donacfa u domačih virov u tekočo porabo 0 400 600 1.000 200.01 125.0 
731 PREJETE DONACUE IZ TUJINE o 0 0 0 I 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 611.201 652.219 730.503 730.082 112,0' 99.9 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 611.201 652.219 730.503 730.082 112,0 99.9 7400 Prafata »radatva a drlavnaga proračuna • 11.201 •52.71« 730.503 730 062 112.61 00.0 1 ( 
II. SKUPAJ ODHODKI 865.975 709.981 763.913 753.380 107,6 96,6 

(40*41*42*43) 
40 TEKOČI ODHODKI 108.392 126.521 150.133 154.190 118,7! 102,7 (400*40 l-402»49?»4^4»4gjJ I 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 23.315 27.392 41.737 41.081 152.4 98,4 4000 Pla6a In dodatki 10.071 23.362 34.911 3« 756 140.3 102,4 4001 Ragraa ca Wtni Oopusl 704 755 1.057 1.10« 140 0' 104.6 4002 Povračila In nadomaatlla 1.667 1.665 1 604 2.003 102.11 109,9 4003 •rada Iva u datovno uapaftnoat .22 1.3001 2 124 2.124 162.6 100,0 4000 DrugI Izdatki (apoatamm »1 0! 1.742 0 0,0 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 3.487 4.184! 5.944 6.081 142,1 102.3 4010 Prapavak ta poko{runako in mvaltdako nvMovanfa 2006 2 400 3.276 3.383 130,6 102.3 4011 Prlapavak a z*av»tv»no uvtrtnanf« 1.448 1 7441 2 007 2.0671 140.5 102,3 4012 Prnpavk D zapoalovanfa u 15 22 23 144,7 104,5 4013 l \ 0 1 s i r i 251 37 36 1*6,0 102,7 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 81.191 94.945 102.452 107.028) 107.91 104,5 4020 PiaamMkl In aptotm mat ar kal m atorttva JU 402 2« «001 26.700 30.0201 107.6 [ 104,6 4021 Poaabnl matartal m atorttva 1 06« 0 2 200 2.301 _ 104,6 4022 Enarglja, voda, komunalna »torltva In komunikacija 4.308 5.5001 6.000 6.171 107.31 104,6 4023 Pravoml atrotkJ In atorttva 3.671 4.100 4.400 4.602 107JI 104,6 4024 Izdatki im akjfbana potovanja 1105 2JOO| 2400 2.610 106.1 104,6 4025 Takoča vtdrtovanfa 3 014 4 500 ! 5.000 5.2301 111,11 104,6 402« Nafamnina In zakupnina (kaaatng) 6 007 «000 7 000 ' 7.3001 10«. 1 104.3 4021 Dava« na Izplačana ptača 1026 1 446 1.652' 1.604 12»,2 102,3 40» Drugi oparatrvm odhodki 37 615 44 000 45 000 47.000 102^1 104,4 
402 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 399 0 0 0 4031 Plačila obraati od kradltov - poatovnrm bankam 399 0 0 o 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 0 0 409 REZERVE 0 0 0 0 ... 
41 TEKOČI TRANSFERI 32.184 47.160 47.180 51.890 100,0 109,6 (410*411*41?*41j*414| 

410 SUBVENCIJE 31.008 32.000 32.000 ; 36.500 100.0 114.1 4102 8ubvancl)a privatnim podjat|am In zaaabAhom 31.00« 32 000 32.0001 36.500 100,0 114,1 
411 TRANSFERJ POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 1.044 0 0 0 4117 iopandlf 1 044 0 0 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERJ 132 15160 15180 15.190 100,1 100,1 4132 Ta«OČI tranUart v druga javna »klaO* m agancfa 132 160 160 100 112.5 105,« 4133 Takočl tranatari v favna uvoda tn druga U vasica lavnih alutb 0 15.000 15 000 15 000 100,0 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 0 0 ... 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 525.399 536.300 566.600 547.500 105,6 96,6 

421 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV NaltMp «W« 525.399 536.300 566 600 547.500 105,6 96.6 
4203 Nakup drugih oanovnlh arad*tav 1.024 2*K 16  

2000  1222 •0,0 
4204 Novogradnja, lakonatrukcija m adaptac* 0 420S lnv«aUc«ako vidr tavanja m otMtova 1.616 1.700 000 1.500 250,0 4207 Nakup iMmaanaknoa [i»mo}»n|j 520.761 520 000 633.000 07.7 102,5 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 0 0 

IU. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -21.932 -26.662 791 12.462 
PRIHODKOV NAD ODHOOKI 
"•'i1 

1 
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a. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REALJ2ACUE 2002 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 200 J 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
INDEKSI RASTI 
FN 2000/ FN2004/ 

i 
75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 13.312 530 610 640 110,9 104,9 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV   i f7W75W52l 
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 13.312 550 610 640 110.9 104.9 7SOOI Pr«|0ta vračila danih poaojil - od pos^mainlkov 442 sao 610 •40! 110.9 7S04 | Prapta vračila danih posojil - od privatnih podi«* in zaaabnikov 12.»70 0 0 0 
751 PROD/UA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0| 752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0' 0 0 I 
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 0 0 0 0 _ 

DELEŽEV («4<H«41*442*443) 
440 DANA POSOJILA 0 0» 0 0 i J i J t 0 0| 0 0 i 

! POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0| 0 0 M2j PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 13.312 550 610 640 — 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV : : • 4-. v "V - v l 

C.v ; RAČUN FINANCIRANJA 

KONTO ' :S« 
REALIZACIJA 2 001 OCENA REALIZACIJE 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
PREDLOO FINANČNEGA NAČRTA 

.'Nae*§' 
FN 2003/ OR20G2 

RAST, 
FN 2004/ FN 2003 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (500+601) 42.000 0 0 0 I 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 42.000 0 0 0 50©1 Majati kradlti pri poslovnih bankah 42 000 0 0 0 
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 0 0 

55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550.5511 42.000 0 0 0 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 42.000 0 0 0 . 42 000 9 t 
551 ODPLAČILA DOLOA V TUJINO 0 0 0 0 

DC NETO ZADOLŽEVANJE (VH. VUL) 0 0 0 0 ... — 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) -6.620 -26.112 1.401 13.102 — 

SREDSTEV NA RAČUNIH (L.IV.-.V1L-IL. V. -VKI.) 
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.»IX.-X.«-IU.> 

"" 
21.932 26.662 -791 •12.462 
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XII. 

SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV 

ZA LETI 2003 IN 2004 
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SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV 

ZA LETI 2003 IN 2004 

1. UVOD 

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v nadaljevanju Sklad) je bil ustanovljen na 
podlagi Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije v letu 1993. Glavna 
naloga Sklada je gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike 
Slovenije. Gospodarjenje obsega tako upravljanje in razpolaganje, v imenu Republike Slovenije in za 
njen račun. Sklad skrbi za racionalno rabo in okoljevarstveno vrednost kmetijskih zemljišč, kmetij in 
gozdov, izvaja promet s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, ter jih daje v zakup, vodi 
evidence o kmetijskih zemljiščih, kmetijah in gozdovih v lasti Republike Slovenije, upravlja finančna 
sredstva, ki jih dobi z gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi in opravlja druge 
naloge, ki se nanašajo na kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove v lasti Republike Slovenije. 

2. NEPREMIČNINE, S KATERIMI GOSPODARI SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 
IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE 

Sklad gospodari s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi v lasti Republike Slovenije. Zaradi 
postopkov denacionalizacije po Zakonu o denacionalizaciji in Zakonu o ponovni vzpostavitvi agrarnih 
skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic ter zaradi vračanja kmetijskih zemljišč in gozdov 
po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij in 57.členu Zakona o javnih skladih, se mu površine 
zemljišč v upravljanju zmanjšujejo. Površine se zmanjšujejo tudi zaradi vračanja nadomestnih 
zemljišč v postopkih denacionalizacije. 

Prenosi zemljišč na Sklad so bili v preteklih letih zaključeni za podjetja, ki so se lastninila po Zakonu 
o lastninskem preoblikovanju podjetij. Izjema so nekatera podjetja, ki so prešla na Slovensko 
razvojno družbo. Del teh zemljišč, ki so bila skladno z veljavno zakonodajo v času sklepanja pogodb 
o prenosu prenesena v last Republike Slovenije, bo potrebno prenesti na pristojne občine skladno z 
določili kasneje sprejetih Zakona o javnih skladih in sprememb in dopolnitev zakona o ponovni 
vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega premoženja in pravic. 

Pogodb o prenosih še niso podpisale vse zadruge, ki prenosu sicer ne nasprotujejo, problem pa je 
neujemanje v interpretiranju določanja odplačno pridobljenih parcel, ki jih na Sklad ni potrebno 
prenašati. Prenosov tudi še ni v celoti opravila večina lokalnih skupnosti. Tudi zemljišča, s katerimi so 
kot z družbeno lastnino upravljala različna društva, na Sklad še niso prenesena v celoti. Slednje je 
pripisati tudi zaenkrat nepopolni zakonodaji s tega področja. 

3. NALOGE SKLADA 

Cilji, opredeljeni v strategiji razvoja slovenskega kmetijstva oz. v Programu razvoja gozdov v 
Sloveniji, so: zagotavljanje ekonomične pridelave in smotrno zaokroževanje proizvodnih kmetijskih 
enot, ohranitev in trajnostni razvoj gozdov, ohranjanje naravnega okolja in poseljenosti podeželja ter 
ohranjanje kompleksov tudi za potrebe strokovnega, raziskovalnega in učno-vzgojnega dela. Naloga 
Sklada je zagotavljati potrebna vlaganja v kmetijska zemljišča in gozdove v lasti države ter z aktivno 
vlogo pri krepitvi kmetijskih gospodarstev v hribovitih in gorskih predelih ohranjati obdelanost in 
poseljenost podeželja. 
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Sklad je bil torej ustanovljen za izvajanje nalog na področju gospodarjenja s kmetijskimi in gozdnimi 
zemljišči v lasti RS, ki jih opredeljuje 4. člen Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov, in sicer 
da: 

• skrbi za racionalno rabo in okoljevarstveno vrednost kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov; 
• izvaja promet s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, ter jih daje v zakup v skladu s 

predpisi in svojimi akti oziroma zanje dodeljuje koncesije; 
• vodi evidence o kmetijskih zemljiščih, kmetijah in gozdovih v lasti Republike Slovenije v skladu 

s predpisi; 
• upravlja finančna sredstva, ki jih dobi z gospodarjenjem s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in 

gozdovi; 
• opravlja druge naloge, ki se nanašajo na kmetijska zemljišča, kmetije in gozdove v lasti Republike 

Slovenije, določene v predpisih in aktih Sklada. 

Sklad bo te naloge izvajal prednostno, in sicer v skladu s smernicami Evropske unije in strategije 
razvoja kmetijstva v smislu povečevanja ekonomske varnosti kmetij in intenzivnosti kmetijske 
proizvodnje ter učinkovitejše rabe kmetijskih zemljišč in gozdov. 
Tudi v prihodnje ostajajo glavne naloge Sklada: 

1. Sodelovanje v postopkih denacionalizacije. 
2. Promet s kmetijskimi zemljišči in gozdovi. 
3. Gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči. 
4. Gospodarjenje z gozdovi. 
5. Urejanje premoženjskopravnih razmerij. 

4. PRIHODKI IN ODHODKI SKLADA PO NAČELU DENARNIH TOKOV 

Prihodki in odhodki Sklada so obrazloženi vsebinsko po skupinah, kot jih predvideva Finančni načrt 
za leto 2003 in 2004. 

4.1. Prihodki 

Za leto 2003 so predvideni rahlo višji skupni prihodki kot je ocena realizacije za leto 2002 (I 104,3), 
za leto 2004 pa je upoštevana nadaljnja rast za 3,2 odstotni točki. 

• Prihodki od obresti 

Predvidena nižja raven prihodkov od obresti za leto 2003 (I 93) izhaja iz dejstva, da bo imel Sklad 
glede na visoke planirane investicije manj prostih denarnih sredstev, poleg tega pa so obresti iz 
depozitov in vrednostnih papirjev nekoliko nižje kot v preteklih letih. Za leto 2004 je predviden enak 
znesek prejetih obresti. 

• Prihodki od premoženja 

Prihodki iz naslova gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi predstavljajo glavnino vseh 
prihodkov Sklada (70%). 

Sklad upravlja in razpolaga s kmetijskimi zemljišči, ki so v lasti Republike Slovenije, in sicer v skladu 
z Zakonom o kmetijskih zemljiščih. Gospodaijenje s kmetijskimi zemljišči obsega tudi oddajo vseh za 
obdelavo primernih površin v zakup. Višina zakupnine se letno določi s cenikom, ki ga potrdi Svet 
sklada, višina koncesijske odškodnine pa je odvisna od dosežene cene pri letnih aneksih h 
koncesijskim pogodbam, ter končnega letnega obračuna koncesijske odškodnine, na katerega pa 
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vplivajo dejansko dosežene tržne cene pri prodaji gozdnih lesnih sortimentov ter stroški opravljenih 
gozdarskih del, ki se priznajo koncesionaijem. 

V letu 2003 je predvidena raven obračunanih zakupnin za kmetijska zemljišča enaka oceni realizacije 
za leto 2002. Prejete zakupnine bodo po eni strani nekoliko višje od tistih v letu 2002, hkrati pa se 
bodo površine v zakupu delno zmanjšale zaradi vračila kmetijskih zemljišč v postopku 
denacionalizacije, ki bo v letu 2003 predvidoma tudi zaključena. Enak denarni tok iz naslova 
zakupnin je predviden tudi za leto 2004. 

Pri prilivih iz naslova gospodarjenja z gozdovi je v letu 2003 predvideno povišanje za 4%, nato pa v 
letu 2004 še za 11%, kar naj bi bila posledica uvedbe kontrole sečnje in prodaje gozdnolesnih 
sortimentov pri koncesionaijih. Tako je za leto 2003 predviden priliv iz naslova koncesijskih 
odškodnin v višini 710 mio SIT, ter za leto 2003v višini 790 mio tolarjev. 

• Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Med te prihodke so uvrščene odškodnine za posege v zemljišča Sklada ter prihodke iz izkoriščanja 
gozdov izven koncesijskih razmerij, katerih delež z nakupom novih, s koncesijo neobremenjenih 
gozdov se postopno povečuje. Za leto 2003 in 2004 je predviden prihodek iz tega naslova v višini 31 
oziroma 33 mio SIT, odškodnin za posege v zemljišča skupaj z zaračunanimi stroški izdaje soglasij pa 
za obe obdobji planiramo po 37 mio SIT. 

• Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 

S povečanim prometom zemljišč sledimo strategiji razvoja Slovenskega kmetijstva, pri čemer 
prodajamo dislocirane površine oziroma površine, ki služijo zaokroževanju posestev, po drugi strani 
pa z interventnim odkupom, po zaključenih postopkih denacionalizacije, skušamo ohranjati strnjene 
komplekse kmetijskih zemljišč in gozdov. 

Planirana sredstva iz naslova prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov za leto 2003 so 490 mio tolarjev, 
za leto 2004 pa je znesek nekoliko nižji in sicer 480 mio tolarjev. 

• Transfemi prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna zagotavljajo nujna gojitvena in varstvena dela v gozdovih s 
prepovedjo sečnje (denacionalizacija), obnovo gozdov na pogoriščih in po ujmah poškodovanih 
gozdov, preventivno varstvo gozdov, protipožarno varstvo na Krasu, nakup varovalnih gozdov in 
gozdov s posebnimi nameni, nakup zemljišč po 16.členu ZKZ ter popravilo gozdnih cest v državnih 
gozdovih in gozdovih, ki so predmet denacionalizacije. 

Za leto 2003 so predvidena sredstva proračuna v višini 260,8 mio SIT, za leto 2004 pa 259,2 mio SIT, 
od tega bo del sredstev prejet preko Zavoda za gozdove Slovenije, del pa direktno od Ministrstva za 
kmetijstvo in gozdarstvo. Višina posamezne proračunske postavke je razvidna iz preglednice. 

4.2. Odhodki 

• Plače in drugi izdatki zaposlenim 
• Prispevki delodajalcev za socialno varstvo 

Za leto 2003 je predvideno 7% povečanje plač v primerjavi z letom 2002, za leto 2004 pa 3%, kar je 
zaenkrat le ocena, saj bo podrobnejši plan pripravljen ob koncu leta na podlagi dejanskih potreb. V 
letu 2003 je predvideno povečanje števila zaposlenih na podlagi sklepa sveta Sklada, ki bi moralo 
vplivati na raven plač že v letu 2002, vendar bo do novih zaposlitev prišlo šele v drugem ali tretjem 
četrtletju leta 2002. 
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• Izdatki za blago in storitve 

Med temi izdatki imajo največji delež izdatki za tekoče vzdrževanje ter drugi operativni odhodki. 
Izdatki za tekoče vzdrževanje vsebujejo izdatke, ki so neposredno povezani z gospodarjenjem s 
kmetijskimi zemljišči in gozdovi (sofinanciranje in gradnja namakalnih sistemov, nujne sanacije in 
vzdrževanja kmetijske infrastrukture, nujne melioracije kmetijskih zemljišč, popravila in vzdrževanje 
gozdnih cest, stroški gojitvenih in varstvenih del, ki presegajo koncesijo ipd.). Skupna raven 
planiranih stroškov je vezana predvsem na višino planiranih prihodkov. 

Drugi operativni odhodki v finančnem načrtu za leto 2003 se nanašajo na nekatere nematerialne 
odhodke kot so stroški posvetovanj, druge neproizvodne storitve, stroški študentskih storitev, stroški 
plačilnega in bančnega prometa, stroški sodnih cenilcev ipd. Večji odhodki so stroški prenosa in 
nastavitve evidenc (10 mio SIT ), stroški nadstandardnih storitev Zavoda za gozdove (130 mio SIT), 
stroški izobraževanja delavcev sklada (10 mio SIT), plačilo obveznosti iz KD za vzdrževanje gozdnih 
cest ( 180 mio SIT) ter poboti kupnin z zakupnino in koncesijsko odškodnino v višini 240 mio 
tolarjev. Večina odhodkov je za leto 2003 in 2004 planirana na enaki ravni kot je predvidena 
realizacija v letu 2002 (12003/2002 98,7 ter 12004/2003 v višini 100). 

• Nakup in gradnja osnovnih sredstev 

Na kontih od 4200 do 4203 ter na kontu 4207 so zabeležene planirane materialne naložbe služb 
Sklada (skupna vrednost je 46,0 mio SIT za leto 2003 ter 38,3 mio SIT za leto 2004), konto nakupa 
zemljišč in naravnih bogastev pa vsebuje predvidene nakupe kmetijskih zemljišč (400 mio SIT) in 
gozdov ( 150 mio v letu 2003 ter 100 mio SIT v letu 2004) ter dolgoročna vlaganja v gozdove (100 
mio SIT) v skladu s predvidenimi razpoložljivimi sredstvi v letu 2003 in 2004. 
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SKLAD KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
•V TOPCIH 5'T 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REAL1ZACU6 2002 
PREDLOG FINANČNEGA načrta 7003 

PREDCOO FINANČNEGA NAČRTA 2004 FN2003/ FN 2004/ 

1. SKUPAJ PRIHODKI 2.073.156 2.369.286 2.548.814 2.615.231 107.6 102.6 (70*71+72*73*74) 
TEKOČI PRIHODKI 1.611.227 1.769.200 1.798.000 1.876.0001 101,6 104,3 (70*71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 0 0 I 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.611.227 1.769.200 1.798.000 1.876.000 101,6 104,3 f7lO.71Wl2.7l3.714, 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OO PREMOŽENJA 1.932.046 1.692.200 1.730.000 1.806.000 102.2 7102 Prihodki od obrv.ti 1S6.S01 75.000 70 000 70.000 100.0 7103 Prihodki od pr*moi»ri)a 1.370.466 1617.200 1 600 000 1.736 000 102.6 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 79.181 77 000 66 000 70.000 88.3 102.9 71» 70161 77.000 102« 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 0 0 0 0 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 404.593 520.000 490.000 480.000 94.2 98,0 

720 PRIHOOKI 00 PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 0 0 721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 0 0 0 
722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 404.593 520.000 490.000 480.000 94.2 98,0 7220 Prihodki od prodkm«tn«kih i*ml|itt m gozdov 404.503 520.000 400 000 460.000 •4.2 •6,0 
73 PREJETE DONACIJE 0 0 0 0 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 57.336 60.086 260.814 259.231 325,7 99,4 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 57.336 •0.066 260.614 259.231 325.7 99.4 7400 67.336 167.043 156 231 206.6 •2« 

0329 Pna«l>mgyntYtt n«hriiM   6155 S 105 M«T um 454 21 102 3 
0 9 2*9 0 ool 

7403 Pri*. arhiva 1« drugih ^vnih akiadov PP 4177. 417« 0 0 •3.771 104 000 

II. SKUPAJ ODHODKI 2.643.425 2.500.089 2.342.628 2.282.398 93.7 97,4 (40*41«42«43) 
40 teko6 odhodki 1.570.460 1.623.523 1.634.343 1.644.098 100.7 100,6 1400*40'.402»403 ♦404»4091 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 316.577 344.330 369.670 377.266 107.4 102.0 4000 PU6.mdod.rt, 4001 R.gc- ta latnl dopu.l 0 625 400J Povračila m naoornMtjia 23 010 10OI 102!O 4003 1.921 4 666 102.0 4004 U63 2 306 4006 Drugi ud*tki zapoalanim 66« 616< 644 56» 105 0 I 401 _ PRISPEVKI OELOOAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 45 464 53.264, 54 973 56 630 103.2 103.0 4010 Priapsvak r« poko|ninako in invaMako lanrovan« 26 402 31.775 103.1 4011 Prlepevek za (ikav.tv.no tavarovmnf 10.606 22.660 23.020 24.300 103.4 
«« Pnapa>»fc za zaposlovanj 171 100' 200 210 105.3 4013 265 345 105.4 103 6 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 1.206 419 1 •229.9291 1 209 500 1.210.200 98.7 100.1 4020 Ptaamttki m .pto4m matartal in alorlrv. 60 654 00000 65 000 •4.4 101.2 4021 M 0 0 4022 Enaraita. voda. komunalna .torttv. m komunikacija 30 45. 52 000 32 000 32 300 100.0 100.0 4023 14.522 16.000' 17.000 17,200 •4,4 101.2 4024 Izdatki ta .luibana potovanja 4 001 2 600 i 2 600 2.500 4025 TakoAa vzdrževanja 100.600 420 000 | 405 000 406 000 •6/1 j 100,7 402« 40 060 JS 000' 35000 36 000 4027 Kazni tri o<Mkortn>na 0 0; 0 0 40 JI 15570 16-320. 16 000 16 200 40» Drugi aparativni odhodki 651.003 610 0001 616 000 610000 
41 TEKOČI TRANSFERI 113.031 01 0 0 (41041L412.413.414) I 

410   SUBVENCIJE 0 0' 0 0 I 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 0| * 0» 0 0 I 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM o; 0 0 0 I 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 113.031' 0' 0 0 4134 0 |~ 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0; 0 0 0 ... ' I ~ - j   42 INVESTICIJSKI ODHODKI 959.934 876.566i 696.000 638.300 79.4: 91.7 
4*9 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 959.934 676.566 696.000 638.300 79,41 91,7 Nakup zora*, m proatorov 0 4201 - - - "»"up prevoznih .r.d.»av 36517 30 400 0 4202 4203 Nakup ikugih oartovnih aradatav 42M mv.«hcj»ko vtdrtavanja in obrtov. 100.0 42M 4207 Nakup pramofarua 22 444 20000 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 12.285 0 

430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 Oi 12.265 0 4307 0 

HI. PREStl& K (PRIMANJKl l/LI| •570 J 69 -130.803 206.186 332.833 
PRIHODKOV NAD ODHOOKJ . * 1 (l-lll 
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B. RAČUN F1NAN&NIH TERJATEV W NALOŽB 
• v "nso^iH s i t 

■ KONTO j .3 7"; ,V ;v REAUZACUA 200t OCENA REALIZACIJE 2002 

PREOLOG FNANCNEOA NAČRTA 
 mi 

PREDLOG F»4ANCNEQA NAČRTA 
l°o* 

FN 2005/ I 
9R2TO I 

FN2004/ 
... FWWW 

IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 372.382 235.000 200.000 180.000 75.0 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV •5.1 j 

7W PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 372.362 235.000 200.000 150.000 85.1 75.0 7500 0 i ?'V 
7505 P*Wt. M pobili ■ od d<vgU> ..VW d rt« v« J72.M2 239 000 .. 100 «x» 150 000 M,1 j 71,<> 
7?1 
752  PRODAJ^ KAPITAL" pELEgv  KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 9 0 9 0 0 0 9 0  ■ ... 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 
DELEŽEV (440*441*442*443) 

335-294 100.000 400.000 4204)00 400,0 105,0 

440 4403  1 335.294 0 10^,8221 
• 

400 000 tVViitV 0 420.000 0 <W,9 1W,9 
4408 44C7 5n5_po52ljU drig^m r..^ dr 

■a,«A.u .g M.nrr., -4-w   
3p.2»4 

, 0 
100.000 40« OOO 
 S. 

430000 
 ! 

V».o 

. _ 441 44J 443 I J.'! II< -i' LI-J ■< -/»'."T.VJT.Vi'IIII l'A •!! IIT'.VT*' 9 9 
9 
0 0 

Vi * 0 p 
P 0 

37.080 . 1Mlwa •200.000 -2704)00 - 
^ ...... 

' V* 
I  

5 KONTO , \ 4% ^ •' * V /v ' - ■ *■'! «v , r4r*' - v# > v ' '"» ' <# ■;/ 
REALIZACIJA ' 2001 OCENA REALIZACIJE 2 00 2 

PREOtOO nUNCNUA MCRTA , >009 

PREOLOO fmamCkeoa ' NAČRTA :: 2004 
 iBOCta  
Bnia.. ' 9HMB 

 BASU  
rntoov 

90 
500 

VU. ZADOLŽEVANJE |S0O*501) 
 PQMAtet»t>9tf8VANJ^  

0 
0 

0 
9 

0 
  

o1 

 0 

■*.*' _ n 

55 Vin. ODPLAČILA DOLGA (5SO*M1| 0 

— 0 

0 

9 

0 

? 

0 •J - " ?. »M 
5?0 5J1  POPLAČILA P9MAČČ9APOLOA   ODPLA SILA DOLGA V TUJINO 0 

9 
9 
9 ° 

0 0 

DL NETO ZADOLŽEVANJE (Vft-VH.I  ■   0 0 0 
... ....... 

■i-:. X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 
SREDSTEV NA RAČUNIH IL1V..V*.- II.- V. -VW.) ,^S33.1»1 • —*g iw ' 

sum - ' 

M. NETO FINANCIRANJE <VI.* IX.*--BU . 570.260 1M.003 -205.186 -332JT33 
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XIII. 

SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SUKCESUO 

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 
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SKLAD RS ZA SUKCESIJO 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETI 2003 

IN 2004 

1. OPIS PODPROGRAMA, POSLANSTVA IN KLJUČNIH NALOG 
NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 

V okviru navedenega podprograma gre za uveljavljanje terjatev in poravnavanje obveznosti Republike 
Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z območja Republike Slovenije v postopku delitve premoženja, 
pravic in obveznosti SFRJ ter za zaščito interesov Republike Slovenije v postopku sukcesije. 

Skladno s predpisi in proračunskim memorandumom je pripravljen predlog finančnega načrta Sklada 
RS za sukcesijo za leti 2003 in 2004. 

zneski so navedeni v 000 SIT 

I. Prihodki iz proračuna RS: 
za leto 2003 :    232.023 
za leto 2004  254.348 

II. Odhodki: 
a) za leto 2003 

plače in prispevki 15.859 
materialni stroški 216.852 
skupaj 232.023 

b) za leto 2004 
plače in prispevki 16.148 
materialni stroški 238.200 
skupaj 254.348 

2. DOLGOROČNI CILJI PODPROGRAMA 

Sklad v postopku sukcesije SFRJ varuje interese Republike Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z 
območja RS, pri čemer je zadolžen za: 

izdajanje pravnih mnenj glede prekinitve sodnih postopkov, ki so vezani na predhodno rešitev 
sukcesije (15. g člen zakona o Skladu RS za sukcesijo), 
sodelovanje v različnih delovnih komisijah in skupinah na ekspertni in izvedbeni ravni v 
pogajanjih o realizaciji Sporazuma o vprašanjih sukcesije, 
evidentiranje teijatev in obveznosti, ki jih ima RS ter pravne in fizične osebe z območja RS do 
nekdanje federacije in njenih institucij, ki jih ima RS in njeni organi ter pravne in fizične osebe z 
območja Republike Slovenije do nekdanje federacije, 
aktivnosti, ki jih ima Sklad iz naslova lastništva delnic Kreditne banke Maribor in Ljubljanske 
banke. 

Vse navedene naloge izhajajo iz zakona o Skladu RS za sukcesijo (Uradni list RS, 10/93, 38/94 in 
40/97), zadnja alinea izhaja iz 68. člena zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v 
lasti Slovenske razvojne družbe. 
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3. OBRAZLOŽITEV DEJAVNOSTI, PRIPADAJOČIH PROJEKTOV, 
INVESTICIJSKIH PROJEKTOV IN AKTIVNOSTI, KI SE IZVAJAJO V OKVIRU 
PODPROGRAMA S PRIPADAJOČIMI PRORAČUNSKIMI POSTAVKAMI 

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo se v celoti financira iz proračuna RS. 

Sredstva, ki so bila nakazana na Sklad iz naslova prodanih dinarskih kovancev (kovina) in iz naslova 
končanih stečajnih postopkov po 15. č členu zakona o sladu RS za sukcesijo, so vezana po posebnih 
pogodbah za obdobje 1 leto + 1 dan in se po poteku ponovno vežejo skupaj s pripisanimi obrestmi. Ta 
sredstva se ne morejo uporabljati za financiranje delovanja Sklada. 

V finančnem načrtu Sklada RS za sukcesijo za leto 2003 se skladno s finančnim memorandumom in 
sklepom Vlade RS ne predvideva povečanja glede na finančni načrt za leto 2002, upoštevaje tudi 
dopolnjen finančni načrt za leto 2002 do višine 218.566.000 SIT. Povečanje se predvideva tudi v letu 
2003. Čeprav je bil 29. junija 2001 podpisan med državami naslednicami Sporazuma o vprašanjih 
nasledstva, in s strani vlade oblikovani delovni odbori za njegovo implementacijo, ostaja obseg dela 
sklada glede zavarovanj interesov RS ne le nespremenjen ampak povečan. S tem pa se pojavljajo tudi 
potrebe po sredstvih, ki morajo zagotoviti nemoteno delovanje sklada, ki je v glavnem vezano na 
postopke v tujini. 

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo bo tudi v letu 2002 in nato v 2003 v okviru svoje pristojnosti 
nadaljeval tiste postopke v tujini, ki bodo še v teku in niso vezani na izvajanje sporazuma o vprašanjih 
sukcesije. Glede na določbe Sporazuma o vprašanjih sukcesije se končujejo vsi postopki, vezani na 
zaščito interesov RS, in jih je vodil neposredno Sklad v zvezi z zahtevami za zamrznitev sredstev 
nekdanje NBJ pri tujih bankah in posotpki, ki so vezani na zavarovanje nepremičnin nekdanje SFRJ v 
tujini. To pa ne pomeni tudi končanja tistih sodnih postopkov, ki so vezani na izplačilo deviznih 
hranilnih vlog pri LB Glavni podružnici Zagreb in postopkov, ki jih sprožajo za poplačilo starih 
deviznih hranilnih vlog varčevalci nekdanje Glavne podružnice Sarajevo, sedaj samostojne 
Ljubljanske banke Sarajevo. Ti stroški pomenijo tudi največji delež v finančnem načrtu (približno 
60% sredstev). 

Specifikacija finančnega načrta po vsebini posameznih nalog in ciljev (v 000 SIT) 

I. Plače in prispevki 2003 2004 
400 plača direktorja- bruto 13.968 14.247 
401 prispevki delodajalca 1.891 1.901 
skupaj plače 15.859 16.148 
II. Materialni stroški- izdatki za blago in storitve 
4020 pisarniški in splošni material in storitve 4.000 4.100 
4022 energija, voda,, kom. stor. in komunikacije 5.700 5.800 
4024 izdatki za službena potovanja 3.800 4.000 
4025 tekoče vzdrževanje 2.700 2.800 
4026 najemnine in zakupnine 6.000 6.500 
4029 drugi operativni odhodki 193.964 215.000 
skupaj materialni stroški 216.164 238.200 
skupaj I. in II. 232.023 254.348 

Specifikacija stroškov, planiranih za delovanje LB, d.d. Ljubljana (vključujoč LB GP Zagreb), ki so 
vsebovani v posameznih proračunskih kontih 

4029 plače treh zaposlenih (bruto) 34.000 34.800 
4029 sodni stroški v tujini 140.000 150.000 
4029 sodni stroški v RS 1.700 1.700 
4024 potovanja v tujino 2.200 2.300 
4020 prevodi in druge pogodbe o delu 2.500 2.500 
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4020 
4022 
4029 

operativni stroški poslovanja 10.700 11.000 

4026 najemnina 6.000 6.500 

Pri planiranju stroškov je treba upoštevati zlasti stroške, ki so vezani na delovanje Ljubljanske banke, 
d.d., Ljubljana in Kreditne banke Maribor, d.d., Ljubljana.* 

S 01.05.1998 je Sklad RS za sukcesijo postal lastnik Ljubljanske banke, d.d, Ljubljana in Kreditne 
banke Maribor, d.d., Ljubljana, skladno z 68. členom zakona o zaključku lastninjenja in privatizaciji 
pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe (UL 30/98). S tem pa je tudi postal Sklad plačnik 
stroškov, ki jih vodi pred sodišči v Republiki Sloveniji, Republiki Hrvaški, ZRN in še v nekaterih 
državah Ljubljanska banka. Sklad mora po posebni pogodbi povrniti stroške Novi Ljubljanski banki, 
d.d., Ljubljana, na podlagi posebne pogodbe, ker le- ta plačuje nekaj delavcev Ljubljanske banke ter z 
zaposlitvijo povezane stroške (prehrana, prevoz, telefon, IT storitve, najemnine za poslovne prostore 
ipd) ter potne stroške, ki so povezani s službenimi potmi zaradi konzultacij z odvetniki, ki v tujini 
zastopajo v sodnih sporih Ljubljansko banko (Hrvaška, ZRN). Za LB opravlja Nova LB tudi nekatere 
tehnične naloge, ki izhajajo iz enotnega informacijskega sistema in s tem povezanih baz podatkov, ki 
jih zaradi racionalnosti ne opravljajo zunanji izvajalci. Sklad poravnava Novi Ljubljanski banki po 
pogodbi med Novo LB in Skladom nekatere stroške, ki jih Nova LB opravlja za Ljubljansko banko iz 
povsem tehničnih in racionalnih razlogov. Upoštevati je treba, da LB nima zaposlenih delavcev. Za 
delovanje LB opravljajo delo trije delavci Nove LB, poleg tega pa je že od leta 1994 (po ustanovitvi 
Nove LB in ločitvi poslovanja obeh bank) opravljala Nova LB za LB nekatere tehnične storitve kot na 
primer računalniške storitve za potrebe Ljubljanske banke. Vsa informacijska tehnologija, ki je 
potrebna za vzdrževanje baze varčevalcev LB- Glavne podružnice Zagreb, je namreč v Novi LB in bi 
bilo neracionalno prenašati to bazo na drugega izvajalca, ker bi ta prenos pomenil dodatne stroške, 
poleg tega pa je ta baza »on- line« povezana z bazo GP Zagreb. Najemnino za poslovne prostore LB, 
operativne stroške poslovanja (poštni, telefonski in podobni stroški, pisarniški material, časopisi ipd), 
upravljanje in vzdrževanje premoženja, ki ga ima Ljubljanska banka še v Zagrebu (poslovni prostori) 
plačuje Sklad po vsakokratnih računih, ki jih izstavlja Nova LB. Na tej postavki so zajeti tudi sodni 
stroški v tujini in sodni stroški v Republiki Sloveniji. Sredstva na tej postavki pomenijo plačilo sodnih 
taks in odvetniške stroške. V letu 2002 je bilo veliko število obravnav, kjer je sodelovala kot tožena 
stranka Ljubljanska banka. Ob dosledni uporabi 15.Č člena zakona o Skladu RS za sukcesijo se sicer 
prekinjajo postopki Ljubljanske banke, vendar se predvideva, da bo zaradi uveljavitve Sporazuma o 
vprašanjih sukcesije, ponovno nadaljevanje teh postopkov. Upoštevati je treba tudi, da se večina 
sporov vodi na sodiščih v tujini (Hrvaška, ZRN) in jih lokalna sodišča ne prekinjajo skladno s predpisi 
Republike Slovenije. Leta 2002 se je začel novi postopek proti LB na Dunaju po tožbi varčevalca 
bivše LB Glavne podružnice Zagreb, ki se bo intenziviral v letu 2003 in v 2004. Pričakuje se tudi vrsta 
novih tožb varčevalcev GP Zagreb pred sodišči v tujini. 

Plače 
Plača direktorja Sklada je vezana na plačo resornega ministra, to je ministra za finance. Po sklepu 
upravnega odbora in v soglasju z ministrom za finance je plača direktorja določena na 84,90% plače 
ministra za finance. Od tega je treba poravnati tudi obvezne prispevke in davke delodajalca. Povišanje 
glede na leto 2002 je skladno z usmeritvami. 

Materialni stroški 
Na kontu 4020- pisarniški in splošni material in storitve se planirajo stroški zlasti za izvajanja 
prevajalskih storitev, plačujejo se tudi stroški za delovanje LB. Stroški za prevajanje dokumentov so 
stalni. Za prevode uradnih listin, ki se predložijo sodišču ali drugim institucijam v tujini, je običajno 
potrebna še dodatna overovitev s strani sodnega tolmača, kar predstavlja še dodatne stroške. V tej 
postavki so zajeti tudi stroški za sodne tolmače. Na ta konto sodijo tudi druge pogodbe o delu. Ker na 
Skladu razen direktorice ni drugih zaposlenih, je potrebno za nekatere strokovne naloge najeti zunanje 
sodelavce. Vendar so te potrebe minimalne. 
Na kontu 4022- energija, voda., kom. stor. in komunikacije se prav tako planirajo stroški za delovanje 
LB. Stroški se plačujejo po vsakokratnih računih, ki jih posreduje Skladu LB. 
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Na kontu 4024- izdatki za službena potovanja- potni stroški, ki so prav tako povečani in vključujejo 
tudi potovanja, ki jih opravi predstavnik Sklada zaradi vodenja postopkov v tujini in v prihodnjih letih 
zlasti zaradi sodelovanje na sestankih glede uresničevanja Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Čeprav 
se večina kontaktov opravi preko slovenske diplomatsko- konzularne mreže, so pri vodenju postopkov 
potrebni včasih konkretni in sprotni neposredni razgovori, zlasti posebnih delovnih komisij, 
ustanovljenih skladno z določbami Sporazuma o vprašanjih nasledstva. Pričakuje se predvidoma deset 
potovanj letno, od tega nekaj enodnevnih. 

Na kontu 4025- tekoče vzdrževanje so vsebovani predvsem stroški, ki se poravnavajo za sprotno 
delovanje LB in se plačujejo po računih, ki jih sproti posreduje skladu LB. 

Na kontu 4026- najemnine in zakupnine- se planirajo stroški za najem poslovnih prostorov, ki jih 
uporabljajo predsednik uprave in dve administrativni delavki LB. LB ima v najemu od Nove LB na 
Trgu republike 3 tri pisarne, telekomunikacijsko opremo, računalnike in pisarniško pohištvo. Stroški 
se plačujejo po vsakokratnih računih, ki jih izstavlja Nova LB. 

Na kontu 4029- drugi operativni odhodki- se planira največji del sredstev finančnega načrta. S tega 
konta se poravnavajo vsi sodni stroški v tujini. Odvetniški stroški in sodni stroški v vseh primerih so 
odvisni predvsem od višine spornega zneska spora. Ti postopki se bodo intenzivirali zlasti v letu 2003 
in v 2004. Sedaj pa tečejo postopki pred Evropskim sodiščem za človekove pravice- spor, ki so ga 
začeli varčevalci LB Glavne podružnice Zagreb in tožijo Republiko Slovenijo. Polovico teh stroškov 
za ta postopek poravnava po posebnem sporazumu, sklenjenim med Skladom in Banko Slovenije, 
Banka Slovenije. Vendar pa Sklad predvideva nadaljevanje dveh sporov v ZDA, ki sta bila zaradi 
nerešenega vprašanja sukcesije začasno prekinjena: za plačilo obratovalnih stroškov za rezidenco 
veleposlanika bivše SFRJ pri OZN in za plačilo najemnine za prostore generalnega konzulata bivše 
SFRJ v Nevv Yorku, predstavništvo Jugoslovanske gospodarske zbornice in Jugoslovanskega 
kulturnega centra. Zato ostaja postavka za plačilo sodnih stroškov nespremenjena glede na leto 2002 
oziroma povečana za leto 2003. Novi postopki, vezani na zavarovanje interesov RS v postopku 
sukcesije nekdanje SFRJ, se me državami naslednicami praviloma ne bodo začenjali (predlogi in tožbe 
za prepoved razpolage z nepremičninami nekdanje SFRJ in zahtevki za prepoved razpolage s sredstvi 
nekdanje NBJ pri tujih bankah). Vendar pa daje Dodatek F k Sporazumu o vprašanjih nasledstva 
možnost za nove spore, ki bi jih lahko začenjali upniki nekdanje SFRJ, jih pa do sedaj niso sprožali 
zaradi nerešenega vprašanja sukcesije. Dokler namreč Sporazum ne bo veljaven (30 dni po zadnji 
ratifikaciji), taki spori ne bodo možni, zato je povečanje sodnih stroškov predvideno v letu 2003. 

S tega konta se poravnavajo tudi sejnine, upoštevani so bruto stroški sejnine, skladno s poslovnikom o 
delu upravnega odbora Sklada in nadzornega odbora Sklada. Predvidenih je skupaj 10 sej. 

3. GLAVNI LETNI IZVEDBENI CILJI V LETU 2003 

Sklad v postopku sukcesije SFRJ varuje interese Republike Slovenije ter pravnih in fizičnih oseb z 
območja RS, pri čemer je zadolžen za: 

sodelovanje pred domačimi in tujimi sodišči zaradi zaščite interesov RS v postopku sukcesije 
SFRJ pri izvajanju Sporazuma o vprašanjih sukcesije, 
izdaja pravna mnenja glede prekinitve sodnih postopkov, ki so vezani na predhodno rešitev 
sukcesije (15. g člen zakona o Skladu RS za sukcesijo), 
sodeluje v različnih delovnih komisijah in skupinah na ekspertni in izvedbeni ravni v pogajanjih o 
delitvi premoženja nekdanje SFRJ, 
evidentiranje terjatev in obveznosti, ki jih ima RS ter pravne in fizične osebe z območja RS do 
nekdanje federacije in njenih institucij, kijih ima RS in njeni organi ter pravne in fizične osebe z 
območja Republike Slovenije do nekdanje federacije, aktivnosti, ki jih ima Sklad iz naslova 
lastništva delnic Kreditne banke Maribor in Ljubljanske banke. 
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SKLAD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SUKCESIJO 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

PREDLOO FINANČNEGA KAČRTA 200» 

PREDLOO Ft*4WČNEGA NAČRTA FN 2003/ FN 2004/ 
| 

L SKUPAJ PRIHODKI 181.605 218.566 232.023 254 J48 I 108.S 
TEKOČI PRIHODKI 0 0 0 0 

. 1 
70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 0 0 NEDAVČNI PRIHODKI 0 0 0 0 72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 0 0 73 PREJETE DONACIJE 0 0 0 0 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 181.605 218.566 232.023 254.348 109.6 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 181.605 218.566 232.023 254.348 109.6 7400 Pra|»ta aradalva U ririavnag* proračuna m.eos J1I5M 232.023 254.345 

n. SKUPAJ ODHODKI 181.605 218.566 232.023 254348 109.6 
40I TEKOČI ODHODKI 181.605 218.566 232.023 254.348 109,6 

400I PLAČE »N DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 11.282 12.933 13.968 14.247 102.0 4000 ( P kača In dodatki 11.105 11.245 11.245 11.500 40011 Ragraa zrn tatni dopust 117 1.669 1.681 1.700 400? Povračila In nadomasttla BO 0 75 77 400g DrugI ud«tki zapoatanim 0 0 960' 970 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 1.766 1.782 1.8911 1.901 100.5 4010 Prtapavak za pokoininako In mvabdako zavarovanka 993 1.782 1 0441 1.050 100.« 44J11 Priapavak za zdravalvano zavarovanj 765 0 4012 Prapavak za zapoalovanp 7 0 7 • 114,3 4011 Priapavak z* atartavako varatvo 11 0 12 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 166.557 203.851 216.164 238.200 110,2 4020 Piaarntikl In aplo*nl mataruil in atorltva 989 . J 575; 4.000 4.100 4021 Poaabnl matarlal in atorttv-a 0 o! o 0 4022 tnargtja, voda, komunalna atortfva In komunikacija 402 5.440 8 700 5*00 4024 Udatki ta »lužbana potovanja 1.646 J.617 3*00 4000 4025 Takoč« vidri avansa 1.125 2.8501 2.700 2.900 103.7 402« Ma)ammna in zakupnina (laaaing) 5 050 5 07® « 000 • 500 402« Davak na Lzpiačana piača 1.008 0 0 0 40» Drugi oparatlvnl odhodki 157.»es 112.803 103.964 110,5 
41 TEKOČI TRANSFERI 0 0 0 0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 0 0 0 0 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 0 0 

III- PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 0 o! o 0 PRIHODKOV NAD ODHODKI 
 —r  H 

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB / i , " " 
• V TISOČIH S I T 

KONTO ' REAUZACUA 2001 OCENA REALIZACIJE 
PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
INDEKSI RASTI 
FN2003/ FN20O4/ 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0 0 0 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 ... 
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 .. 

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 © 0 IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 

C. 7 RAČUN FINANCIRANJA - V TlSOCtH S I T 

KONTO *" f- ~ - V 
REAUZACUA 2 001 . OCENA REALIZACIJE 2002 

PREDLOO FINANČNEGA NAČRTA 
PREDLOO FMANČNEGA NAČRTA FN200W FN20O4T 

50 VIL ZADOLŽEVANJE (600*601) 0 0 0 0 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0 501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 0 0 .. | . 

55 VM. ODPLAČILA DOLGA (5S0+551) 0 0 0 0 • ' • ... 
550 OOPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 0 0 551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 0 9 

DC. NETO ZADOLŽEVANJE (VM.-VIH.) 0 0 0 0 
  " 

KČ POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 0 o 0 31 o 
SREDSTEV NA RAČUNIH (L-HV.+VIL- IL- V. -VM.) 

XI. NETO FINANCIRANJE (VI.* IX.«X. * *W.) 0 0 0 0 
I 
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XIV. 

SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE 

NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO IN ZA 

ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ 

NUKLEARNE ELEKTRARNE KRŠKO 

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV 

ZA LETI 2003 IN 2004 
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SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK IN ZA ODLAGANJE 

RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NEK 
OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV 

ZA LETI 2003 IN 2004 

1. UVOD 

Sklad je ustanovljen na osnovi Zakona o Skladu za financiranje razgradnje NEK in odlaganja 
radioaktivnih odpadkov iz NEK (Ur. list RS št. 75/94). Naloga Sklada je zbiranje sredstev za 
razgradnjo NEK, za varno skladiščenje ter končno odlaganje izrabljenega goriva in radioaktivnih 
odpadkov. Zavezanec za obračun in vplačilo sredstev je Nuklearna elektrarna Krško. Višina prispevka 
je določena s Programom razgradnje NEK in je ob sprejetju znašala 0,61 tolaija za kWh proizvedeno v 
NEK, od 24.4.1997 dalje pa skladno s soglasjem Vlade RS podanem v sklepu štev. 315-03/97-4 (N) 
višina rednega prispevka znaša 0,462 tolarja za kWh. Po sklepu Vlade RS štev. 400-06/97-3 (N) pa 
NEK plačuje Skladu še nadalje prispevek v višini 0,61 tolarja z kWh, in sicer do poplačila dolga za leti 
1995 in 1996. 

Pri izdelavi finančnega načrta za leti 2003 in 2004 je Sklad upošteval dejstvo, da Republika Slovenija 
in Republika Hrvaška nista ratificirali meddržavno pogodbo o ureditvi statusnih in drugih pravnih 
razmerij, povezanih z vlaganjem v Nuklearno elektrarno Krško, njenim izkoriščanjem in razgradnjo, 
ki naj bi začela veljati s 1.1.2002. 

Glede ne to, da se je finančni načrt za leto 2003 sprejemal že lansko leto, skupaj s finančnim načrtom 
za leto 2002, se na tem mestu sprejema spremenjen finančni načrt za leto 2003 zaradi podanih novih 
makroekonomskih izhodišč s strani Ministrstva za finance. Poleg spremenjenega finančnega načrta za 
leto 2003 se sprejema tudi finančni načrt za leto 2004. 

Finančni načrt je izdelan na podlagi predvidene proizvodnje električne energije v NEK za leti 2003 in 
2004 v višini 5.140 GWh letno. Kot podlago pri planiranju prihodkov in odhodkov smo uporabili 
dokumenta Ministrstva za finance in sicer, » Osnutek Proračunskega memoranduma za leti 2003 in 
2004 in Proračunski priročnik 2003 — 2004«, ki v svojem besedilu med drugim zajemata 
makroekonomske okvire za leti 2003 in 2004 ter navodila za pripravo finančnih načrtov. 

Ključni makroekonomski okviri za leti 2003 in 2004, ki smo jih upoštevali, so naslednji: 

• letna rast življenjskih potrebščin oziroma povprečje leta glede na povprečje preteklega leta, in 
sicer za leto 2003 v višini 5,1% in za leto 2004 v višini 4,6%, 

• letna stopnja inflacije za leto 2003 v višini 5,2% in za leto 2004 v višini 4,6%, 
• planirana povprečna višina izhodiščne plače za leto 2003 v višini 52.373 SIT in za leto 2004 v 

višini 54.917 SIT, 
• povprečna bruto plača v Republiki Sloveniji za leto 2003 v višini 252.275 SIT in za leto 2004 v 

višini 270.475 SIT, 
• masa bruto plač (prispevne stopnje) naj bi realno porasla v letu 2003 za 3,8% in v letu 2004 za 

3,9%, 
• povprečni tečaj EUR za leto 2003 v višini 231,3 SIT in za leto 2004 v višini 236,1 SIT, 
• skrajno restriktiven pristop pri planiranju celotnih izdatkov za blago in storitve. 

2. OBRAZLOŽITEV POSTAVK IZ IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

Zaradi večje preglednosti smo pri obrazložitvi posameznih postavk za številčenje uporabili 
številko konta. 
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PRIHODKI 

7102 V prihodkih od obresti so prikazane realne obresti od naložb. Pri izračunu realnih obresti se 
upošteva pričakovani donos naložb in struktura naložb, kot je določeno v naložbeni politiki za 
leto 2002. 

7201 Pri prihodkih od prodaje cestnih motornih vozil je Sklad predvidel prihodke od prodaje 
službenega avtomobila. 

7141 Drugi nedavčni prihodki so prihodki od NEK in sicer čisti prihodek od NEK po zakonu in 
prihodki od sklenjene izvensodne poravnave. Prihodki so planirani ob predpostavki, da bo NEK 
redno izpolnjevala vse svoje obveznosti. Po zakonu o Skladu, njegovi obvezni razlagi ter 
navodilu o načinu obračunavanja in plačevanja v Sklad za financiranje razgradnje NEK in za 
odlaganje RAO iz NEK, je Nuklearna elektrarna dolžna do 20-tega v mesecu yplačati 
prispevek. 

ODHODKI 

400 Plače in drugi izdatki zaposlenih zajemajo plače in dodatke, regres za letni dopust, povračila in 
nadomestila, sredstva za delovno uspešnost in druge izdatke zaposlenih. Med drugimi izdatki 
zaposlenih je načrtovana jubilejna nagrada. Stroški plač in regresa so planirani skladno z danimi 
izhodišči za pet redno zaposlenih. 

401 Prispevki delodajalca za socialno varnost so stroški plač, ki bremenijo Sklad in so planirani 
skladno z novimi izhodišči. 

402 Izdatki za blago in storitve zajemajo vse stroške materiala in storitev, ki so potrebni za 
nemoteno delovanje Sklada. 

• Pisarniški in splošni material ter storitve predstavlja stroške naročnin časopisov, revij, 
strokovne literature, založniške in tiskarske storitve, čistilni material in storitve, 
oglaševalske in računalniške storitve, računovodske, svetovalne in revizorske storitve, 
izdatke za reprezentanco ter storitve varovanja. Pri revizorskih storitvah smo upoštevali 
pokrivanje stroškov notranjega revidiranja po zakonu o računovodstvu in zakonu o javnih 
Financah. 

• Posebni materiali in storitve zajemajo drobno orodje in naprave ter drugi posebni material 
in storitve. 

• Stroški energije in komunalnih storitev zajemajo stroške električne energije, ogrevanja, 
odvoz smeti, stroške telefonov, elektronske pošte in porabe interneta in stroške poštnine. 

• Prevozni stroški in storitve zajemajo stroške goriva, vzdrževanja vozila in nakup 
nadomestnih delov, pristojbine za registracijo vozila in zavarovane premije za motorno 
vozilo. 

• Izdatki za službena potovanja so dnevnice, hotelske in restavracijske storitve ter stroški 
prevoza doma in v tujini. 

• Tekoče vzdrževanje predstavlja vzdrževanje poslovnih prostorov, komunikacijske opreme 
in računalnikov ter druge opreme in zavarovalne premije za objekt in opremo. 

• Strošek najemnine in zakupnine zajema nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča. 
• Pri planiranju davka na izplačane plače smo upoštevali dana izhodišča in pet redno 

zaposlenih. 
• Drugi operativni odhodki zajemajo stroške konferenc in seminaijev, plačila po pogodbah o 

delu, sejnine udeležencem odborov, delo preko študentskega servisa, izdatke za strokovno 
izobraževanje zaposlenih, sodne, odvetniške in notarske storitve, plačila APP storitev ter 
plačila bančnih stroškov, provizij BPH in KDD. Pri sejninah smo planirali, da se bo UO 
sestal enkrat mesečno, NO pa trikrat letno. V interesu dodatnega izobraževanja načrtujemo 
obisk posameznih institucij, strokovnih posvetovanj ali ekskurzij doma in v tujini. Bančni 
stroški zajemajo provizije bank in borznih hiš za posredovanje pri nakupu in prodaji 
vrednostnih papirjev ter stroške skrbniških računov za tuje vrednostne papiije. 
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4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam so prispevki in dotacije v višini 2.000 
tisoč SIT. 

4132 Pri tekočih transferih v druge javne sklade in agencije upoštevamo sofinanciranje tekočih nalog 
Agencije RAO, vezanih na zagotavljanje pogojev za izvajanje programa razgradnje NEK. 

Od leta 1998 Sklad sofinancira dejavnosti Agencije RAO, ki so neposredno vezane na 
odlaganje odpadkov iz NEK. Delež sofinanciranja je bil doslej relativno skromen. V vseh treh 
letih niti enkrat v absolutnem znesku ni presegel 50 mio SIT oziroma 30 % celotnega proračuna 
Agencije RAO. V letu 2001 je Sklad načrtoval sofinanciranje tekočih nalog Agencije RAO v 
višini 50 mio SIT, vendar je bil do sredine decembra znesek usklajen na 47,2 mio SIT. Na 
podlagi finančnega načrta Agencije RAO za leto 2003 in že sklenjenih pogodb za leto 2002, 
Sklad načrtuje sofinanciranje programa dela Agencije RAO za leto 2003 v višini 122,61 mio 
SIT in enako tudi za leto 2004, ker v času priprave tega finančnega načrta še nismo dobili 
drugačnih informacij s strani Agencije RAO. 

4201 Pri nakupu prevoznih sredstev Sklad načrtuje nakup novega službenega avtomobila. 
4202 Pri nakupu opreme Sklad načrtuje nakup novih tiskalnikov, opreme za varovanje, računalniških 

programov in telekomunikacijske opreme. 

Sklad načrtuje 3.935 mio SIT presežka prihodkov nad odhodki v letu 2003 in 3.318 mio SIT presežka 
prihodkov nad odhodki v letu 2004. 

3. OBRAZLOŽITEV POSTAVK RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 

7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij - V letu 2003 zapade v plačilo za 4.104 mio 
SIT glavnic depozitov in za 675.252 tisoč SIT revalorizacijskih obresti. V letu 2004 zapade v 
plačilo za 2.474 mio SIT glavnic depozitov in 295.366 tisoč SIT revalorizacijskih obresti. 

7507 Prejeta vračila danih posojil državnemu proračunu - Sklad planira izplačilo 1/5 glavnice 
obveznice RS10 v letu 2003 in 1/4 glavnice obveznice RS10 v letu 2004. 

V letu 2003 oz. 2004 bo dobil Sklad izplačanih za 1.005 mio SIT realnih obresti, 675 mio SIT 
revalorizacijskih obresti in za 4.199 mio SIT glavnic zapadlih naložb oz. za 986 mio SIT realnih 
obresti, 295 mio SIT revalorizacijskih obresti in za 2.569 mio SIT glavnic zapadlih naložb. 

DANA POSOJILA 

Sklad je načrtoval finančne naložbe v letu 2003 in 2004 po strukturi naložb, kakršno je imel Sklad v 
letu 2002 in je v skladu z naložbeno politiko v letu 2002. Upošteva se načelo reinvestiranja, presežek 
prihodkov nad odhodki za tekoče leto se investira po spodaj navedeni strukturi. S tem zagotavljamo 
ustrezno strukturo naložb skozi celotno obdobje. 

4402 Dana posojila javnim podjetjem - Sklad planira 10% razpoložljivih sredstev nalagati v 
obveznice javnih podjetij. 

4403 Dana posojila finančnim institucijam - 60% razpoložljivih sredstev Sklad planira naložiti v 
bančne depozite in obveznice. 

4407 Dana posojila državnemu proračunu - 30% razpoložljivih sredstev pa predstavljajo naložbe 
Sklada v državne vrednostne papirje. 

Sklad načrtuje za 3.935 mio SIT presežka danih posojil nad prejetimi v letu 2003 in 3.918 mio SIT 
presežka danih posojil nad prejetimi v letu 2004. 
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SKLAD ZA FINANCIRANJE RAZGRADNJE NEK IN ZA ODLAGANJE RADIOAKTIVNIH ODPADKOV IZ NEK 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

K BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 20P2 

PREDLOG FtNANČT«OA NAČRTA 2001 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
_ JNQ£X5' RAST1 

FN2009/ FN 2004/ 

 —r_ 

1. SKUPAJ PRIHODKI 4425.02« 4.126.205 4.143.066 4.121.906 1004 »9,5 (70+71♦72*73+74) 
TEKOČI PRIHODKI 4.425.029 3.967.605 4.140.566 4.121.908 1044 99,5 (70» 71) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 0 0 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.425.029 3.967.605 4.140.566 4.121.906 1044 99,5 f7lO*711«7l2*7l3*Ti4' 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI 00 PREMOŽENJA 404.164 107.335 1.005.166 966.508 124.5 96.1 7102 Prihodki od obraal. 4*4 11» •07 335 1 606 166 ••.1 7103 Prthodkl od pramoianja 48 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 0 0 712 DENARNE KAZNI i o 0! 0 0 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 0' 0> 0 ■ T  714 DRUOI NEDAVČNI PRIHODKI 3.940.165 3,160.270 3 135 400 ' 3.135 400 99.2 100.0 7141 DrugI nadavčnl prihodki JI40.H1 3.1*0.770 •6.1 100 0 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 160.600 2.500 0 1.6 0.0 

720 PRIHODKI 00 PROOAJE OSNOVNIH SREDSTEV 0 160.600 2.500 P 1.f 0.0 
720? Prihodki od prodaj« oprama o 1*0 *oo 2800 0 0 o.o 
721 PRIHODKI OD PRODAJE ZALOG 0 0 0 0 722 PRIHODKI OD PROOAJE ZEMUlSČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA 0 0 0 0 
73 PREJETE DONACUE 0 0 0 0 ... 
74 TRANSFERHI PRIHODKI 0 0 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 162.789 136.288 2084X71 203.708 150.5 97.9 (40+41 «42+43) 
40 TEKOČI ODHODKI 55.456 63.136 72.791 76.278 115.3 104,8 (400*401•402+40S*404«400) 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 24.346 27.734 29.636 31.053 106.9 104.8 4000 PU6.tndoa.lkl M.M7 14. #07 4001 R.B^akaMn.Oopuat M« 4002 Povračil« ki ntdomMhli 1.4M 1606 broOatva za delovno uap«*noat «71 4004 Vadatva za nadurno daio 0 4000 Orugl kfdafti zapo.—T, 61 168 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 3.665 4.092 4,375 4.606 106.9 105.3 4010 Prlapavak za pofcofntnako in vrvalidako zavarovan** 4011 Prapavak za zdravmtvono zavarovan)« 1 $45 1.745 4012 Prta pava* za upoatovanta 14 18 401J Prlapavak za atartavako <wratvo » 18 107 4 
402 IZDATKI ZA BLAGO m STORITVE 27.545 31.312 36.77« 40.619 123.8 104.7 4020 Piaamdkl m «pio4m material m alorttva ••178 8(74 4021 Poaatom mat ar kal m atonrva m 3*3 460 805  lili 108,1 

4073 Pr»vozni afro4ki ti\aUKHwt 1K7 1.100 1.313 1.167 ... , «7.1 
4024 Izdatki im alujbana potovanj. 1.0*4 1350 1.550 4025 » Tekoč. vtdrtavanja 201 170 •65 716 402« Najemnina tn zakupnina (ta«a>ngl 1.427 320 160 170 402» Oavrt na OPtofian« pu6* VM2 1218 1.815 2.645 407« DrugI oparathrni odhodki 14.37» 17.180 20*08 21-462 104.7 
403 plačila domaČih obresti 0 0 o 0 404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 0 0 409 REZERVE 0 0 0 0 
41 TEKOČI TRANSFERI 63.060 69.650 124.610 124.610 176.9 100.0 

410 SUBVENCIJE 0 0 0 0 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 0 0 0 0 1 412 TRANSFERI NEPROFTTN1M ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 1.500 2.000 2 000 2.000  !M 109.0 1-     8sa»_S31 i JE        . .J.W L.  i900  L525.  122A  !&• 
413 DRUGI TEKOČI 0OMAČI TRANSFERI 61.560 67 650 122.610 122.610 181.2 100.0 4130 T »koči tramfarl drugim mnm d rta v* 41J2 T«^' •" •1.840 •7.650 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 0 0 0 0 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 44.273 5.500 10.670 2.620 194,0 26,4 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVN.H SREDSTEV 44.273 5.500 10.6701 2.120 194.0 264 N.kup.B.adbmp.o.u-ov Na*up pr.voznlh ar»da«»v 6.0001   0 0.0 
4204 """P0!"™ _ 11.111 4.600 2.670  ss± 108.6 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 0 0 ... 

II. PRESEŽEK [PRIMANJKLJAJ) 4.262.240 3.989.917 3.934.995 3.918.200 99 99,6 PRIHODKOV NAD ODHODKI • .xa5»» . . 
.. (I.-III 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

KONTO 
" ^ * S v ^ • • ••, ;.</ REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACUE 2002 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2003 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
INDEKSI RASTI 
FN 2000/ FN 2004/ 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 2.029.314 4.557.041 4.874252 2 864.366 107,0 58,8 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(7SO*7SW52> 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 2.029.314 4.557.041 4.8742S2 2.864.366 107.0 58.8 7502 Pr^t, vr«ČIU cUnlh posojil - od javnih podj«tt, 171 609 434 0 0 0.0 7503 yra£iU tt-nth po.oj.1 - od finalnih .n.tttuc« 1.645 154 2^43.014 4.779.2321 2.760.366 7504 Pr^rU vračila danih posojil - od privatnih pod)..,j m UMbnO« 0 0 0 7507 vračil. danih po.oj.1 d-Uvn.mu poračunu 211.765 2.213.503 •5 000 i 99 000 100.0 1 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE o 0 0 0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 6.272.195 8.566.317 8.809.247 6.782.566 102,8 77,0 DELEŽEV (440+441+442+443) 
440 DANA POSOJILA 6.272.195 8.566.317 8 809.247; 6.782.566 102.8 77.0 4402 110.374 141X5 337.66(1 379.620 44ffJ Dana pobita fWwninlm m.tttuclj.m 4.171.549 3 m 104 7.023.300 i 5.108.266 727 4405 Dana poaotUa drugim ravnam drtava 0 0 4407 Dana po»o,ll4 drt.vn.mu pror^unu 1.290.276 4 411 26« 1.448 1991 1.294 460 
441 POVEČANJE KAPITALSKIH OELEŽEV 0 oj 0] 0 PORABA SKfcUSIfcv KUPNIN IZ NASLOVA PRIvATlZAluE   

POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH   0 0 
01 0 
ol 0 

I VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA -4.242.881 -4.009.276 •3.934.995 -3.918200 98 99,6 IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
nv-vi 

' C. RAČUN FINANCIRANJA ".v"*/ jSs 
■ v tisočih s i t 

KONTO ■ /<. ■ n > ' ■» ; 5. '' "«. • - REALIZACIJA 2001 OCENA RCAUZACUE 2002 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 

INDEKSI RASTI 
FN 2003/ FN 2004/ 

50 VII. 2LADOLŽEVANJE (&00+601) 0 0 0 0 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 0 501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 0 

55 VIU. ODPLAČILA DOLGA (560+551) 0 0 0 :• w._ 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 0 551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 0 0 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE {VH.-VIU.) 0 0 0 : ..." 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 19.359 -19.359 0 0 ... 

XI. NETO FINANCIRANJE (Vl> IX.-X. - JIU -4.282,240 -3.989.917 -3.934.995 •3.918200 99 99,6 
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XV. 

AD FUTURA, ZNANSTVENO-IZOBRAŽEVALNA 

FUNDACIJA REPUBLIKE SLOVENIJE, JAVNI SKLAD 

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV 

ZA LETI 2003 IN 2004 
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AD FUTURA, ZNANSTVENO-IZOBRAŽEVALNA FUNDACIJA RS, 

JAVNI SKLAD 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV 

ZA LETI 2003 IN 2004 

1. UVOD 

Ad futura, znanstveno - izobraževalna fundacija Republike Slovenije, javni sklad je javna ustanova, ki 
jo je ustanovila Vlada Republike Slovenije 19. julija 2001 na podlagi Zakona o javnih skladih (Ur. 1. 
RS, št. 22/00) in je vpisana v sodni register dne 25. oktobra 2001 pri Temeljnem sodišču v Ljubljani. 

Vsebinska zakonska podlaga za ustanovitev ustanove je opredeljena v Nacionalnem programu 
visokošolskega izobraževanja, kar je kot javni interes na področju visokega šolstva med drugim 
opredeljena tudi ustanovitev pravne osebe javnega prava, ki bi zagotavljala sredstva za študij 
slovenskih državljanov v tujini in tujcev v Sloveniji. 

Akt o ustanovitvi javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, 
javni sklad" in njegove spremembe so objavljene v Uradnem listu RS št. 63/01 in 78/01 (v 
nadaljevanju: ustanovitveni akt). 

Vsa študijska pomoč je namenjena slovenskim državljanom v tujini in tujim državljanom v Republiki 
Sloveniji. 

Osnovni namen Ad Future je pospeševanje odličnosti med izbranimi Študenti, raziskovalci, 
znanstveniki in menedžeiji in jim omogočiti mednarodno uveljavljanje na znanstvenem in poklicnem 
področju. Kadri, šolani na vrhunskih šolah v tujini, so pomembni za tehnološko, znanstveno, 
ekonomsko in kulturno prenovo družbe. Razvijati slovenske »ambasadorje« v različnih profesionalnih, 
strokovnih in poklicnih področjih. Izboljšati intelektualni in znanstveni potencial pri nas ter 
pospeševati intelektualne mobilnosti v vseh pogledih. Namen Ad future je skladen z vsemi razvojnimi 
dokumenti Vlade R Slovenije (Nacionalni program visokega šolstva. Strategija gospodarskega razvoja 
R Slovenije - UMAR, Nacionalni raziskovalni program, Nacionalni program razvoja trga dela in 
zaposlovanja do leta 2006, itd.). 

2. NAVEDBA DOLGOROČNIH CILJEV PODPROGRAMA 

• Omogočiti prepoznavnim domačim talentom šolanje na najboljših šolah po svetu, pretežno na 
podiplomskih študijih. 

• Vključevanje najboljših domačih kadrov v projekte strategije gospodarskega razvoja. 
• Promocija najboljših kadrov za posamična strokovna področja v naravoslovnih, tehniških in 

družboslovnih vedah. 
• Ustvariti podlage za večjo afirmacijo domačih znanstvenikov v tujini in doma, skozi mednarodne 

raziskovalne in aplikativne projekte. 
• Razvoj mreže kadrov in njene baze diplomantov z zaključenimi šolami (dodiplomska in 

podiplomska raven) v tujini. Spodbujanje njihovega medsebojnega komuniciranja in delovanja 
preko medija. 

• Vključevanje tujih študentov v že delujoče programe v angleškem jeziku (na obeh Univerzah in 
zunanjih visokošolskih zavodih). Aktivirati njihovo klubsko povezovanje v Sloveniji. 

• Vključevanje v tujini se šolajočih študentov v domače strokovne projekte gospodarskega in 
negospodarskega pomena. 

• Povezovanje s podobnimi fundacijami in štipendijskimi skladi doma in v tujini. 
• Predstavitev in vključevanje ustanove Ad Futura v podobna združenja v Evropski uniji. 
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• Sodelovanje z vsemi tujimi predstavništvi, konzulati in ambasadami v R Sloveniji zaradi 
izmenjave študentov in pomoči pri navezovanju delovnih stikov z njihovimi uglednimi 
univerzami. 

• Promocija pomena donacij za vrhunske kadre med domačimi podjetji in različnimi javnostmi. 

Vizija projekta Ad futura je ustvariti prestižno ustanovo, ki bo skrbela za prepoznavanje, razvijanje, 
spodbujanje in promocijo domačih perspektivnih kadrov za šolanje na vrhunskih šolah v tujini. 
Ustvariti mrežo diplomantov tujih vrhunskih šol in jih vključevati v domače razvojne ter mednarodne 
projekte. 

Ad futura je strateško pomemben projekt internacionalizacije slovenskega znanja, raziskovanja in 
promocije najboljših kadrov v svetu in pri nas. Zato je širitev projekta v naslednjih letih ključnega 
pomena za razvoj Slovenije in njenega vključevanja v evropske in druge mednarodne integracije. 

Vrste razpisov: • 

splošni - namenjeni vsem podiplomskim študentom, ki uspejo opraviti sprejemne obveznosti 
na tujih univerzah; 
specifični - namenjeni poudaijanju področij in dejavnostim, ki jih pospešuje Vlada R 
Slovenije; 
sofinanciranja - pomembni za podjetja, ki imajo specializirane potrebe po razvojno 
naravnanih vrhunskih kadrih, v poštev sofinanciranja pridejo tudi tuje institucije; 
razpisi za tuje študente pri nas (tudi za raziskovalce). 

3. OBRAZLOŽITEV DEJAVNOSTI V OKVIRU PRORAČUNSKIH POSTAVK, 
PRIPADAJOČIH PROJEKTOV IN AKTIVNOSTI 

Akt o ustanovitvi javne ustanove "Ad futura, znanstveno-izobraževalna fundacija Republike Slovenije, 
javni sklad" in njegove spremembe so objavljene v Uradnem listu RS št. 63/01 in 78/01 (v 
nadaljevanju: ustanovitveni akt). 

Pravila o splošnih pogojih poslovanja Ad future, javnega sklada (Ur. list 45/02 in 54/02), kjer so 
podrobno navedeni kriteriji za podeljevanje štipendij. 

V letu 2003 so za Ad futuro predvidena sredstva v višini 536.646 SIT, kar predstavlja 6% povišanje 
postavke iz leta 2002 in je skladno z omejenim limitom glavne postavke programa »Pomoči 
šolajočim«. 

Tabela 1; Poraba proračunske postavke za leto 2003 

Štipendisti iz leta 2002 (predvidoma 125) 380.000 SIT 
Novi štipendisti v letu 2003 (predvidoma 30) 73.686 SIT 
Materialni stroški poslovanja 74.960 SIT 
Investicijski odhodki 5.000 SIT 
SKUPAJ 533.646 SIT 

V letu 2003 bo Ad futura štipendirala skupaj predvidoma 155 štipendistov. Natančno število 
štipendistov, kot tudi končni znesek štipendij je odvisen od: 

- višine šolnin na univerzah, kamor se vpišejo izbrani kandidati, 
- vrste študija (dodiplomski ali podiplomski), 
- števila dodeljenih štipendij za tujce, ki se bodo šolali pri nas. 

Program dela (poslovni in finančni načrt dela za leto 2003) Nadzorni svet še ni obravnaval in potrdil. 
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4. GLAVNI IZVEDBENI CILJI V LETU 2003, INDIKATORJI IN PLANIRANI 
REZULTATI NA NIVOJU PODPROGRAMA 

Cilji za leto 2003 so: 

- podeliti najmanj 155 štipendij 
- dokapitalizacija sklada 
- povezovanje finančnih virov za štipendiranje nadaijenih študentov za tujino na 

resorni ravni 
- sprememba statusa javnega sklada v agencijo. 

Proračunska postavka za leto 2004: 
- 539.334 SIT (povišanje za 1,066 %) 

Obrazložitev: 
Proračunski postavki za leto 2003 in 2004 naraščata za 6% in 1%, kar nedvomno pomeni, da pri 
obstoječih štipendistih, ki si pridobijo pravico do štipendij do zaključka 1,2 ali 4 letnega študija, ne bo 
možnosti za večje število novih javnih razpisov za nove štipendije oz. novim generacijam, če se ne bo 
postavka za štipendije povečala vsako leto za najmanj 40%. 

Povpraševanje po štipendijah za študij na tujih vrhunskih univerzah je v letu 2002 za 200% preseženo. 
Iz tega sklepamo, da bo v naslednjih letih povpraševanje naraščalo, pri tem, da te rasti proračunske 
postavke ne omogočajo. Zato bo v dveh letih nemogoče pokrivati štipendije obstoječim in hkrati 
novim študentom, brez dodatnih virov prilivov Ad futuri. 

Tabela 2: Pregled proračunskih postavk Ad future za obdobje 2001-2004 

Znesek/Prilivi  Realizacija 
Proračunska postavka 2001 405.000 SIT 0 
Proračunska postavka 2002 503.432 SIT 392.432 (do 02.08.2002) 
Proračunska postavka 2003 533.646 SIT 
Proračunska postavka 2004 539.334 SIT 
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AD FUTURA, ZNANSTVENO-IZOBRAŽEVALNA FUNDACIJA REPUBLIKE SLOVENIJE 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV IN OOHOOKOV ' i ' v f 

KONTO 
REAUZACUA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2003 
FINANČNEGA NAČRTA 2004 FN 2003/ OR2002 FN 2004/ fN2003 

I. SKUPAJ PRIHODKI 17.300 503.432 533.646 539 J34 106,0 101,1 
(70+71+72+73+74) 
TEKOČI PRIHODKI 0 0 0 0 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 0 0 ... 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 0 0 01 0 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 0 0 
73 PREJETE DOMAČIJE 0 0 o: o ... 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 17.300 503.432 533.6461 539.334 106,0 101,1 

740 TRANSFERNl PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 17.300 503 432 533.646 539.334 106.0 101.1 
7400 17.300 803 432 833.646 530.334 100.0 101,1 ' ! 

II. SKUPAJ ODHODKI 15.077 503.432 533.646 539.334 106,0 101,1 
(40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 7.2811 62.130 74.960 75.796 120,7 101,1 
I 1 

400 PLAČE IN DRUOIIZOATKI ZAPOSLENIM       1.199 26.810 30.9501 31-2801 115.41 101.1 1.1*01 25 0«) 26 *70 26.076! 114,4' 101,1 oj 7101 710 7M i 100,0| 101,0 1« 700 »00. »10 128,61 101,1 Ol 270| »00' BOfli 222.2, 101,0 
" PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 1881 4.020 ! 4.6001 4.649! 114.4 101.1 104 j 2.220 i 2.640; 2.6*71 114,4 101,1 

• 1 1«3o| 1.6701 1.000| 114,7 101.1 1 150 170} 172 113,3 101.2 
4013 2 201 20 20 100,0 100,0 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 5.894 31.300 39.410 39.867 125.9 101.2 

40201 PiMmiAKI in spioim malartal in atoritv« 7101 6.0101 10 0701 10.7041 123.0 101.1 
4021 PoMbnl matarial tn »forttv« 0 1.660 2.6401 2.8*7 j 135,1 101,1 

0 2.0001 2.1001 2.1221 108.0 101,0 4023 j Pravoml «bc4kl In »lortfv. 317 2.000 j 2.100' 2.122 105,0 101,0 4024 izdatki ca t lulbana potovanja 0 2.7001 4.5601 4.806 166.5 101,1 
40281 Takoč» vrdrtavanja 80| 1.0101 1.8001 1.8161 146,8 101.1 

i i i 5 I 1 T 3 E 3.3*7 6.0001 6.300 ; 0.405 108,0 4021 i D*v*k na Izplačana plač« 183 2.300 2.450 1 2.4701 10*.5 101,1 
402» Drugi oparalrvm odhodki 1.270 I 4.6001 7.2001 7.2771 160.0 101,1 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 0 0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO ol o' 0 ol 
409 REZERVE ol ol ol ol 

I 41 TEKOČI TRANSFERI Ol 441.3021 453.6861 458.538| 102,8 101.1 
(410*411*412*413*414)   , 

410 SUBVENCIJE 0 Ol 0 0 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 0 441.302 453 686 458.538 102.« 101.1 

41 IT itipandlja 441.302 483 666 486 836 102.6 101,1 
412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM ( 0' C 
413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI 0 0i 0 
414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO ol 0 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.796 0 5.000 ) 5.000 100,0 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 7.796 5.0001 5.000 100,0 7.70< I 6.0001 * 5 00< 100,0 
1 1 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 T o ... > 
III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 7 trt- C v t 0 ... , 

PRIHODKOV NAD ODHODKI 
• 1 I 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REAU2ACUC 2002 

PREOLOO FINANČNEGA NAČRTA 2005 

PREOLOO FINANČNEGA NAČRTA 2004 fUVKOJ OR29C2 FN700A FNTOCT 
73 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 0 0 0 0 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV <7VW3'WS2' 
750 PREJETA VRAČILA DANIM POSOJIL o 0 0 0 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 . ... 752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 0 0 0 0 

DELEŽEV <440*441 +442+4*3) 
440 OANA POSOJILA 0 0 0 0 - ... 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 01 0 0 0 
443 POVEČANJE NAMENSKEOA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVOOIH 0 0 0 0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 0 0 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV - j nv-v» I 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

10NTO REALIZACIJA 200« OCENA REALIZACIJE 2002 

PWEIXOO 'MANČNCGA NAČRTA 200S 

PREOLOO FINANČNEGA HAČ*TA 2004 
»rasi 
»NJO«.' OR 2002 

Wl 
FN 2004/ 
^29« _ 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (50CH601) o 0 0 0 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 

ss| VI«. ODPLAČILA DOLGA (SWM1) 0 0 ... 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 
551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII -VOL) 0 0 0 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE! 2-223 0 SREDSTEV NA RAČUNIH (t>IV.*VR.. IL- V. -VIU.) 
XL NETO FINANCIRANJE (V!.♦ IX.-X.»-ltL> -2-223 o 
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XVI. 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO 

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 
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AGENCIJA RS ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 

1. UVOD 

Agencija je javni zavod, samostojna pravna oseba, ki opravlja dejavnost v skladu z Zakonom o 
Agenciji RS za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS št. 7/93). Po veljavnih določilih 
Zakona o Agenciji za prestrukturiranje in privatizacijo (Uradni list RS, št. 7/93) se stroški za 
opravljanje dejavnosti Agencije (plače, osebni prejemki, materialni stroški, investicije, storitve) 
pokrivajo iz posebne proračunske postavke pristojnega Ministrstva za gospodarstvo. 

Za leto 2001 so bila potijena proračunska sredstva v višini 40 mio SIT. Agencija je v letu 2001 iz 
proračuna prejela 20 mio SIT za obdobje januar do junij 2001. V oktobru 2001 je bila z Ministrstvom 
za gospodarstvo podpisana pogodba o financiranju Agencije za obdobje julij do december 2001, v 
znesku 15 mio SIT, vendar Agencija teh sredstev, kljub vloženim zahtevkom za nakazilo iz proračuna, 
ni prejela, z obrazložitvijo Ministrstva za gospodarstvo, da je notranja revizija ministrstva ugotovila, 
da finančni izkazi Agencije izkazujejo presežke prihodkov nad odhodki in da je Agencija plačilno 
sposobna in solventna. To mnenje Ministrstva za gospodarstvo je bilo v maju 2002 in v juniju 2002 
posredovano tudi Svetu in Nadzornemu odboru Agencije, ki sta sprejela naslednje sklepe: 

1. Svet in Nadzorni odbor Agencije potijujeta zaključni račun Agencije RS za prestrukturiranje in 
privatizacijo za leto 2001. 
Izguba, ki je izkazana v finančnih izkazih Agencije se pokrije iz naslova presežkov prihodkov nad 
odhodki iz preteklih let. 
Zaključni račun za leto 2001 se predloži Ministrstvu za gospodarstvo, ki ga bo posredovalo v 
odobritev Vladi RS. 

2. Svet in Nadzorni odbor Agencije predlagata Ministrstvu za gospodarstvo, da ob pripravi predloga 
zakona o prenosu javnih pooblastil, ki jih ima Slovenska razvojna družba na podlagi zakon o 
zaključku lastninjenja in privatizaciji pravnih oseb v lasti Slovenske razvojne družbe in na podlagi 
drugih zakonov, na Družbo za svetovanje in upravljanje, s tem zakonom uredi tudi prenos 
pooblastil Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo na Družbo za svetovanje in 
upravljanje in opredeli likvidacijo Agencije ter prerazporeditev njenega premoženja in zaposlenih. 

3. Svet in Nadzorni odbor Agencije RS za prestrukturiranje in privatizacijo potijujeta sklep, da bo 
financiranje Agencije potekalo na naslednje načine: 

do meseca avgusta 2002 se bodo obveznosti Agencije financirale s sredstvi, ki jih ima Agencija 
naložena v bankah, v njenih finančnih izkazih poslovanja pa so izkazana kot kratkoročne finančne 
naložbe; ta sredstva ima Agencija iz naslova svetovalnih storitev, ki jih je opravljala v času, ko so 
potekali postopki lastninskega preoblikovanja podjetij po ZLPP; 
od meseca avgusta 2002 (t.j. ko bodo sredstva iz prejšnje alineje porabljena) se bodo obveznosti 
Agencije financirale s sredstvi, ki jih ima Agencija naložena v bankah in so v njenih finančnih 
izkazih poslovanja izkazana kot kratkoročne finančne naložbe iz naslova ukinjene družbe RLC 
(Račun lastniških certifikatov). Družba RLC se je po sklepu Sveta z dne 29.09.1997 pripojila k 
Agenciji, kot 100% lastniku in je bila na dan 31.12.1997 izbrisana iz sodnega registra. 

Prvotno izhodišče za pripravo finančnega načrta za leto 2002 so predstavljala proračunska sredstva, ki 
so bila predvidena v Predlogu proračuna za leti 2002 in 2003, ki je bil objavljen v Poročevalcu št. 81/1 
in 81/11 z dne 08.10.2001. Po tem načrtu naj bi Agencija v letu 2002 iz proračuna prejela 29,466 mio 
SIT, vendar je bil ta znesek v postopku rebalansa proračuna znižan na 9,219 mio SIT. Teh sredstev 
Agencija do danes še ni prejela. Z ozirom na zgoraj navedene sklepe Sveta in Nadzornega odbora smo 
pri pripravi predlogov finančnih načrtov za leti 2003 in 2004 predvideli, da Agencija iz državnega 
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proračuna ne bo prejela nobenih sredstev in da se bodo njene obveznosti pokrivale s sredstvi, ki jih 
ima naložena v bankah in so v njenih finančnih izkazih poslovanja izkazana kot kratkoročne finančne 
naložbe. Pri načrtovanju stroškov so zajeti tisti stroški, ki so nujno potrebni za opravljanje tekočih 
nalog Agencije. 

2. AKTIVNOSTI AGENCIJE 

Agencija bo v drugi polovici leta 2002 in predvidoma v prvi polovici leta 2003 opravljala v 
nadaljevanju navedene naloge. V skladu s sklepi Sveta in Nadzornega odbora Agencije se predvideva, 
da bo v drugi polovici leta 2003 Agencija ukinjena (likvidirana) in da se bo izvršil prenos pooblastil 
Agencije na Družbo za svetovanje in upravljanje. 

Naloge, ki jih izvaja Agencija so: 

koordinira aktivnosti na projektu oživitve Zdravilišča Rimske Toplice, 
rešuje pritožbe denacionalizacijskih upravičencev in podjetij na izdane odločbe v zvezi z 
lastninskim preoblikovanjem podjetij, 
rešuje zahtevke denacionalizacijskih upravičencev in podjetij za obnovo postopkov lastninjenja 
glede na ugotovljena nova dejstva in dokaze, 
izpeljati bo potrebno obnovo postopkov, ki se nanašata na odvzem licenc za vrednotenje 
podjetij mag. Peršakovi in dr. Rupniku, kar je v letu 2001 s sodbama naložilo Upravno sodišče, 
rešuje še nekatere nerešene probleme, nastale pri lastninskem preoblikovanju podjetij z 
družbenim kapitalom, v sodelovanju z institucijami, ki so bile vključene v proces lastninskega 
preoblikovanja kot so: Sklad RS kmetijskih zemljišč in gozdov, lokalne skupnosti, zemljiška 
knjiga, sodišča, Ministrstvo za gospodarstvo ter ostala ministrstva, Agencija RS za revidiranje 
lastninskega preoblikovanja, Družbeni pravobranilec, 
posreduje dokumentacijo, podatke in pojasnila Agenciji za revidiranje ki jih le ta potrebuje za 
revidiranje pravnih oseb, ki so že izvedle lastninsko preoblikovanje. 
izdaja potrdila slovenskim podjetjem o lastninskem preoblikovanju njihovih nepremičnin na 
področju Republike Hrvaške; potrdila mora Agencija izdajati na podlagi Pogodbe med 
Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o ureditvi premoženjsko pravnih zadev. 

Ob zaključku lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim kapitalom je ostala še vrsta nerešenih 
zadev. Agencija sodeluje z mnogimi institucijami in na njihovo zahtevo posreduje dokazila o stanju 
posameznega podjetja v zvezi z lastninskim preoblikovanjem. Glede na zaključene sodne postopke 
pred upravnimi sodišči, pridobiva nova dejstva in nove dokaze v zvezi z lastninskim preoblikovanjem. 
Agencija je edina institucija, ki razpolaga s popolno dokumentacijo o lastninskem preoblikovanju 
slovenskih podjetij in je tako pomemben vir informacij za podjetja, sodišča ter državne institucije. 

Agencija je nadaljevala z iskanjem novega investitorja za revitalizacijo Zdravilišča Rimske Toplice. 
Na podlagi pooblastil Vlade RS je Agencija v letu 2000 izvedla drugi javni razpis za izbiro 
investitorja. Izbrani investitor Barsos-MC je v maju leta 2000 z Vlado RS podpisal Predpogodbo o 
oddaji nepremičnin v dolgoročni najem - zakup (v nadaljevanju: Predpogodba) in v novembru 2000 
predložil Investicijski program. Izbrani investitor je iskal partnerje za sofinanciranje investicije. 
Pogodbe o sofinanciranju investicije oz. o odprodaji poslovnih deležev v družbi MRC, ki jo je 
ustanovil Barsos-MC z namenom revitalizacije zdravilišča, so bile s soinvestitorji podpisane junija 
2002. Barsos-MC mora v skladu z določili Predpogodbe pridobiti še bančno garancijo. Ko bo le-to 
pridobil, bodo izpolnjeni vsi pogoji za podpis Glavne pogodbe o oddaji nepremičnin v zdravilišču 
Rimske Toplice v dolgoročni najem, ki jo bo Barsos-MC oz. MRC podpisal z Vlado RS. 

Agencija bo sodelovala tudi pri izvedbi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje, ki je začel veljati dne 05.07.2002. Zakon predvideva, da bo Agencija sodelovala pri 
ustanovitvi posebne komisije, ki bo opravljala strokovne in tehnične naloge na podlagi zakona. 
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3. NAČRTOVANI PRIHODKI V LETU 2002,2003 IN 2004 

Za leto 2002 se načrtujejo prihodki Agencije v višini 7,747 mio sit. 

Na podlagi proračunskih usklajevanj je v proračunu za leto 2002 za Agencijo namenjenih 9,219 mio 
SIT, ki pa v oceni realizacije prihodkov za leto 2002 niso upoštevani, ker pogodba o financiranju 
Agencije z Ministrstvom za gospodarstvo še vedno ni podpisana. 

Ostali prihodki Agencije so iz naslova najemnin, ki jih Agencija prejema od Agencije za regionalni 
razvoj ter Urada za varstvo potrošnikov, ki sta prevzela v najem pohištvo Agencije. Najemnine za 
pohištvo znašajo letno 2,802 mio SIT. Drugi vir prihodkov Agencije predstavljajo obresti na a vista 
vloge in na vezane vloge v višini 4,845 mio SIT. 

Za leto 2003 se načrtujejo prihodki Agencije v višini 6.747 mio sit. 

Pri oceni realizacije prihodkov, proračunskih sredstev za leto 2003 nismo upoštevali. 

Ostali prihodki Agencije so iz naslova najemnin, ki jih Agencija prejema od Agencije za regionalni 
razvoj ter Urada za varstvo potrošnikov, ki sta prevzela v najem pohištvo Agencije. Najemnine za 
pohištvo znašajo letno 2,802 mio SIT. Tretji vir prihodkov Agencije pa predstavljajo obresti na a vista 
vloge in na vezane vloge v višini 3.945 mio SIT. 

Za leto 2004 se načrtujejo prihodki Agencije v višini 4.716 mio sit. 

Ne glede nato, da se predvideva da Agencija v letu 2004 ne bo več obstala, smo predvideli prihodke 
Agencije v višini 4,716 mio sit (1,914 mio sit obresti, 2,802 mio sit prihodki od najemnin za pohištvo). 
Pri oceni realizacije prihodkov proračunskih sredstev za leto 2004 nismo upoštevali. 

Drugih prihodkov Agencija ne načrtuje. 

Glede na to, da zgoraj navedeni prihodki ne bodo zadostovali za pokritje vseh tekočih stroškov, ki jih 
bo imela Agencija, bo njeno financiranje v skladu s sklepi, ki sta jih je potrdila Svet in Nadzorni odbor 
Agencije na sejali dne 27.05.2002 in 10.06.2002, potekalo na naslednje načine: 

do meseca avgusta 2002 se bodo obveznosti Agencije financirale s sredstvi, ki jih ima Agencija 
naložena v bankah, v njenih finančnih izkazih poslovanja pa so izkazana kot kratkoročne finančne 
naložbe; ta sredstva ima Agencija iz naslova svetovalnih storitev, ki jih je opravljala v času, ko so 
potekali postopki lastninskega preoblikovanja podjetij po ZLPP; 
od meseca avgusta 2002 (t.j. ko bodo sredstva iz prejšnje alineje porabljena) se bodo obveznosti 
Agencije financirale s sredstvi, ki jih ima Agencija naložena v bankah in so v njenih finančnih 
izkazih poslovanja izkazana kot kratkoročne finančne naložbe iz naslova ukinjene družbe RLC 
(Račun lastniških certifikatov). Družba RLC se je po sklepu Sveta z dne 29.09.1997 pripojila k 
Agenciji, kot 100% lastniku in je bila na dan 31.12.1997 izbrisana iz sodnega registra. 

4. NAČRTOVANI ODHODKI V LETU 2002,2003 IN 2004 

V letu 2002 so načrtovani odhodki v višini 34,436 mio SIT. 

V letu 2003 so načrtovani odhodki v višini 32,979 mio SIT. 

V letu 2004 (v kolikor bo Agencija v letu 2004 še obstajala) so načrtovani odhodki v višini 32,979 
mio SIT. 
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1. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Stroški Agencije se nanašajo na plače 3 zaposlenih in v.d. direktorja, ki to funkcijo opravlja 
nepoklicno v skladu s sklepom Vlade in po pogodbi o delu. Načrtovana postavka za plače in druge 
osebne prejemke za 3 zaposlene so izračunani v skladu z znanimi izhodišči za obračun plač. 

Stroški iz naslova pogodb o delu in avtorskih honorarjev zajemajo še plačila vzdrževalcu strojne 
opreme in stroške sejnin Sveta in Nadzornega odbora Agencije. 

2. Izdatki za blago in storitve 

Poleg stroškov dela, Agencijo bremenijo še stroški materiala in storitev. 

Materialni stroški: 

V tej skupini stroškov so zajeti stroški elektrike, vode in komunalnih storitev. Del stroškov se nanaša 
na vzdrževanje serveija oz. ostale računalniške opreme. Manjši del materialnih stroškov se nanaša na 
pisarniški material. 

Stroški storitev: 

V tej skupini stroškov predstavljajo najvišjo postavko stroški najemnin za dva pisarniška prostora. 

Pod to postavko so zajeti še stroški tehničnega upravljanja in vzdrževanja najetih poslovnih prostorov. 

Drugo najvišjo postavko v tej skupini stroškov predstavljajo stroški, ki bremenijo Agencijo iz naslova 
računovodskih, odvetniških in revizijskih storitev. Glede na to, da Agencija nima več zaposlenih 
pravnih strokovnjakov, odločati pa mora še o nekaterih pritožbah, ki so bile vložene predvsem s strani 
denacionalizacijskih upravičencev, o teh pritožbah odloča s pomočjo zunanjih strokovnih sodelavcev 
(odvetnikov). 

Ostali materialni stroški se nanašajo na stroške elektrike in komunalnih storitev. Del stroškov odpade 
na Telekomove, poštne in kurirske storitve. Manjši del stroškov se nanaša na stroške časopisov, 
fotokopiranja, servisnega vzdrževanja fotokopirnega stroja in faxa. 

5. ZAKLJUČEK 

Ob zaključku lastninskega preoblikovanja podjetij z družbenim kapitalom je ostalo še nekaj nerešenih 
zadev. 

V letu 2003 (in 2004) bo delo Agencije usmerjeno na razreševanje še nekaterih zadev, ki se nanašajo 
na vložene pritožbe denacionalizacijskih upravičencev in podjetij na izdane odločbe Agencije v zvezi 
z lastninskim preoblikovanjem podjetij. 

Agencija bo tudi v letu 2003 (in 2004) sodelovala z drugimi institucijami in bo na njihovo zahtevo 
posredovala dokazila o tem, kako je bil izveden postopek lastninskega preoblikovanja posameznega 
podjetja. Agencija je edina .institucija, ki razpolaga s popolno dokumentacijo o lastninskem 
preoblikovanju slovenskih podjetij in je zato pomemben vir informacij, ki jih posreduje podjetjem, 
sodiščem ter državnim institucijam, v kolikor le-te od nje to zahtevajo. 

Opravila bo še vse aktivnosti, ki bodo potrebne, da bo prišlo do podpisa Glavne pogodbe, ki jo bosta 
podpisala Vlada RS in izbrani investitor podjetje Barsos-MC za projekt revitalizacije Zdravilišče 
Rimske Toplice. 
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Izvedla bo vse aktivnosti, ki bodo potrebne za izpeljavo obnove postopka v zvezi z odvzemom licenc 
za vrednotenje podjetij mag. Cvetki Peršak in dr. Viljemu Rupniku. 

Agencija bo sodelovala tudi pri izvedbi Zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko 
omrežje, ki je začel veljati dne 05.07.2002. Zakon predvideva, da bo Agencija sodelovala pri 
ustanovitvi posebne komisije, ki bo opravljala strokovne in tehnične naloge na podlagi zakona. 

poročevalec, št. 96/IX 2892 11. oktober 2002 



AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA PRESTRUKTURIRANJE IN PRIVATIZACIJO 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV IN OOHOOKOV 
•V TISOČIH S iT 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

3RE0LOG FINANČNEGA NAČRTA 2 00 S 

PREOLOO FMANČN&3A NAČRTA FN2003/ FN20O4.' 

1. SKUPAJ PRIHODKI 35.860 7.747 6.747 4.716 87,1 69.9 
(70+71+72*73+74} 
TEKOČI PRIHODKI 14.919 7.647 6.747 4.716 88,21 69.9 (70*711 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 0 0 | 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 14.919 7.647 6.747 4.716 88,2 69,9 

. . I 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 9.818 4.845 3.945 1.914 81.4 48.5 71M Prihodki od otoraati B.S11 4.145 3.043 1.014 8M 41.5 
"1, TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 0 0 712 DENARNE KAZNI 0 0 0 0 
713 PRIHODKI 00 PRODAJE BLAGA IN STORfTEV 5.101 2 802 2.802 2.802 100,0 100.0 71 JO Prihodki od prodat« klana in alorttav ' j 5.101 2.002 2.002; 100.0 . , 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 0 0 0 o; 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 941 100 o OJ 0,0 (720*721 »7221 

I 720 PRIHODKI 00 PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV »41 100 0 Ol 0,0 7702 Prihodki od prodaj« oprama Ml 100 0 0,0 
721 PRIHODKI 00 PRODAJE ZALOG 0 0 0 0' 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMUlSČ IN NEMATERIALNEGA PREMOŽENJA ! 0 0 0 Oi 
73 PREJETE DONACIJE 0 0 0 0 ... 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 20.000 0 0 0 

740 TRANSFERNI PRIHOOKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 20.000 0 0 0! 7400 Prajata »radatva b drtavnaga proračuna 20 000 0 0 0! I 
IL SKUPAJ ODHODKI 30.830 34 436 32.979 32.979 95,8 100,0 (40+41+42+43) 

40 TEKOČI ODHODKI 30.830 34.436 32.979 32.9791 95,8 100,0 (400*401*4C?*403.4O4*40») 
400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 14.211 13.204 12.904 12.9041 97.7 100.0 PU6a In dodatki 4061 R«or»* za tatni dopual Me 400J Povračila m nadomaattta 1.187 1 060 1 06* 1 065 100,0 100.0 4003 Sradatva la cMovno uapaAnoat 22S 400 j 400 4001 100 0 100.0 40061 P!*-*« ZM d«*o po pogodb- 0 4.1151 4.111 4.115 100,0 ioo!o «00«' Orufll Izdatki upoiMon 51] 700' 400 4001 57.1 | 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 1.959 4.406 ' 4.406 4.4061 100.0 100,0 4010 Prtapavak za pokojninsko in Invalidako zavarovanj« 1.0*0 4 4001 4.406 4.400 j 100.0 100.0 4011 Priapavak za zdravatvvno zavarovanj« 1*4 0 0 0 4012 Prtapavak za zaposlovanj« 71 0 0 0 4013 Pmpavak ca atarftavako varatvo 12! 0 0 0 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE I 14.660 16.825 15.66« 15 668 93.1 100.0 4020 Piaarnttkl in ap*o4n> matarial tn »torttv« 2.013 2 02« 2 072 072 01J 100 0 4021 Poaabnl matarial In atorttva 0U 4.4401 4 440 4.4401 100.0i 100.0 4022 Cnaraita, voda, komunalna atorttv« in komunikacij« 1821 1.300* 1 36« 1.3001 100.0 100.0 4023 Pr»vozni atroAkl m aiorkva 417 ol 0 o| 4024 U dat ki za »lui bana potovanja •3 01 0 0| 4025 Takoča vzdriavanja 1.403 ol 0 0 402« Najammna In zakupnina (Waa.nq| 1071 5 664 4 764 4.764 »4.1 100.0 4021 Dava* na apiačana pta6a 0 2 424 2 424 2 424| 100.0 100.0 402« t*un' oparalrvni odhodki 4.573 0 0 °| 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 0 o| 404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO Oi 0 0 o! 409 REZERVE 0 0 0 0 
41 TEKOČI TRANSFERI 0 0 0 0 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 0 0 0 0 ... 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 0 

HI. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 5.030 -26.689 •26.232 -28-263 
PRIHODKOV NAD ODHODKI ii.m - ' I ~   
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
V TlSOC'H S'T 

KONTO 
i ■ »v\ ' v • V' ' » -.ii ■■■■ " » ■' REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 200? 

PREDI OO FINANČNEGA NAČRTA 2003 

PREDLOG HNANČNEGA NAČRTA 2004 FN200V 9R20CS FN 2004/ 

75 IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 0 0 0 0 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(730.T51.752) 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0   0! 0 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0! 0 o 752 KUPNINE 12 NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 1 l 
44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 0 0 0 0 

DELEŽEV (44<H-441 ♦442+443) 
440 DANA POSOJILA 0 0 0 o ... 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 _ 0 ... 442 PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 1 443 POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 0 0 1 »t- ■ 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 0 0 •M 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
i'Y • Y.l I ' 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

KONTO n .It : ■ ••'••••• • - ' * REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 200J 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA FN2003/ FN 2004/ 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (600.601) 0 0 0 0 .. - 
U———— 

ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 0 0 ...   

55 VIII ODPLAČILA DOLGA (660.661) 0 0 0 0 - 
550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 0 0 0 0 - 551 ODPLAČILA DOLGA V TUJINO 0 0 0 0 ... 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VHLJ 0 0 0 0 ... ... 

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 5.030 -26.689 •26-232 -28.263 
SREDSTEV NA RAČUNIH (l>IV.*VIL- M,- V. -VIII.} 

i XI. NETO FINANCIRANJE (V).* IX.-X. « -III.) -5.030 26.689 26.232 28.263 - - 
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAVAROVALNI NADZOR 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 

1. PRAVNA PODLAGA, IZHODIŠČA IN OCENA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
t 

Agencija za zavarovalni nadzor (v nadaljevanju Agencija) je bila ustanovljena na podlagi Zakona o 
zavarovalništvu ter je pričela s svojim delom 1.6.2000, ko je Vlada RS imenovala strokovni svet in 
direktoija Agencije. Kot pravna oseba je pri izvrševanju svojih nalog in pristojnosti samostojna in 
neodvisna. Cilj državne nadzorne institucije na področju zavarovalništva je zmanjševanje in 
odpravljanje nepravilnosti v zavarovanju, varovanje interesov zavarovancev in omogočanje delovanja 
zavarovalnega gospodarstva ter pozitivnega vplivanja le tega na celotno gospodarstvo. 

Na podlagi 264. člena Zakona o zavarovalništvu sprejme finančni načrt Agencije strokovni svet 
Agencije, soglasje nanj da Vlada Republike Slovenije. Do sprejetja finančnega načrta Agencije se na 
podlagi drugega odstavka citiranega člena financiranje Agencije izvaja na podlagi sklepa o začasnem 
financiranju, ki ga sprejme strokovni svet. 

Finančni načrt za leto 2003 in 2004 je pripravljen na podlagi predvidenih nalog Agencije, ki jih določa 
tako Zakon o zavarovalništvu kot tudi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Zakon o 
zavarovalništvu v primerjavi s predhodnim zakonom, ki je urejal področje zavarovanja (Zakon o 
zavarovalnicah) predpisuje širok obseg dela, nalog in pristojnosti Agencije, zato bo nujno še nadalje 
povečati število zaposlenih. 

Poleg tekočega spremljanja in analiziranja poslovanja zavarovalnic, pozavarovalnic in pokojninskih 
družb na podlagi statističnih podatkov, računovodskih izkazov in drugih poročil je Agencija pristojna 
tudi za pripravo podzakonskih predpisov na podlagi Zakona o zavarovalništvu. 

V letu 2003 in 2004 bo delo Agencije temeljilo tudi na njenem vključevanju in sodelovanju s tujimi 
oziroma mednarodnimi organizacijami ter strokovnimi institucijami ter organizaciji 17. mednarodne 
konference evropskih zavarovalnih nadzornih institucij, ob sodelovanju IAIS, OECD in IIF, ki bo 
potekala v mesecu maju 2003 in katere gostiteljica je Republika Slovenija. 

Ne glede na to, da bo leto 2003 tretje leto delovanja Agencije, je ta še vedno institucija, ki se 
postopoma nenehno razvija v skladu s povečanim obsegom nalog, ki ji jih nalagata spreminjajoča se in 
nova zakonodaja ter splošni razvoj zavarovalniškega trga. Prav tako še niso v celoti izpolnjeni 
objektivni in drugi pogoji za nemoteno in učinkovito uresničevanje njenih funkcij in nalog, ki jih kot 
neodvisna organizacija opravlja v javnem interesu z namenom zaščite zavarovancev. 

Za uresničevanje širših nalog Agencije bo treba razviti t.i. objektivne razmere za delo Agencije. Delno 
je te razmere Agencija že uresničila z najemom dodatnih poslovnih prostorov v avgustu 2002. Drugi 
pogoj za zagotovitev objektivnih razmer za delo je nakup in razvoj ustrezne informacijske tehnologije 
in druge tehnične opreme, ki se je pričel odvijati že v letu 2002, a bo zaključen šele v letu 2004. 

Delovno področje Agencije zahteva izjemno visoko strokovne kadre, ki morajo poleg domačih znanj 
obvladati tudi poznavanje tuje zakonodaje in delovanje trga v razvitih državah. Zato bo investiranje v 
znanje in izobraževanje zaposlenih (doma in v tujini), z namenom zagotoviti učinkovito, racionalno in 
predvsem visoko strokovno uresničevanje nalog in funkcij Agencije, ena izmed pomembnih nalog 
Agencije tudi v letu 2003 in letu 2004. 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. Agencija ocenjuje, da bo do leta 
2004 zaposlila še 8 ljudi z visoko strokovno izobrazbo, tako da bo končno število zaposlenih 30. 
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Prav tako temelji finančni načrt Agencije za leto 2003 in 2004 na splošnih izhodiščih javnega 
financiranja in na temeljnem načelu racionalnosti in gospodarnosti. Skupna izhodišča so naslednja: 

1. pri oceni prihodkov in odhodkov, kar velja še zlasti na strani prihodkov, je upoštevano načelo 
previdnosti; 

2. prihodki so ocenjeni na podlagi Tarife o taksah in nadomestilih; 
3. odhodki so ocenjeni glede na predviden obseg dela; 
4. predvidene investicije v letu 2003 in 2004; 
5. število zaposlenih se poveča za 2 v letu 2003 in za 4 v letu 2004 
6. Agencija načrtuje približno 30 sej strokovnega sveta letno. 

2. NAČRTOVANI PRIHODKI ZA LETO 2003 in 2004 

Za leto 2003 se načrtujejo prihodki Agencije v višini 383.000 tisoč SIT, od tega prihodki iz naslova 
taks in nadomestil v višini 380.000 tisoč SIT in prihodki od obresti v višini 3.000 tisoč SIT. 

Za leto 2004 se načrtujejo prihodki Agencije v višini 427.000 tisoč SIT, od tega prihodki iz naslova 
taks in nadomestil v višini 424.000 tisoč SIT in prihodki od obresti v višini 3.000 tisoč SIT. 

Sredstva za delo Agencije za zavarovalni nadzor se v skladu z 262. členom ZZavar zagotovijo: 

iz taks in nadomestil, 
iz drugih prihodkov, ki jih ustvari Agencija s svojim poslovanjem. 

Agencija v finančnem načrtu za leto 2003 in 2004 ne načrtuje prejem prihodkov iz proračunskih 
sredstev. 

Ocenjujemo, da bodo največji delež prihodkov Agencije v letu 2003 in 2004 predstavljali prihodki iz 
naslova letnih nadomestil in taks, katerih višino določa Tarifa o taksah in nadomestilih in sicer 99,3% 
vseh prihodkov, preostali prihodki pa se nanašajo na prihodke financiranja (obresti). 

Končni predlog nove Tarife o taksah in nadomestilih z obrazložitvami je sprejel Strokovni svet 
Agencije na svoji 61. seji dne 04-09-2002, k predlogu pa mora dati soglasje tudi Vlada RS. Nova 
Tarifa predvideva med drugim tudi znižanje stopenj letnega nadomestila stroškov za opravljanje 
nadzora. Nove stopnje letnih nadomestil zavezancev seveda vplivajo na prihodke Agencije in so 
upoštevane v finančnem načrtu za leto 2003 in 2004. 

2.1.LETNO NADOMESTILO 

Ocenjena višina prihodkov iz naslova letnega nadomestila, ki ga bodo plačevale zavarovalnice in 
pokojninske družbe v višini 0,12% od vplačane premije, zavarovalnice v zavarovalniški skupini v 
višini 0,13% od vplačane premije, Slovensko zavarovalno združenje v višini 0,12% od vplačanih 
prispevkov zavarovalnic v škodni sklad in zavarovalno zastopniške in zavarovalno posredniške dražbe 
v višini 0,06% od prihodkov iz naslova opravljanja storitev zavarovalnega zastopanja oz. 
zavarovalnega posredovanja, znaša 360.000 tisoč SIT za leto 2003, kar predstavlja 94% vseh 
prihodkov, ob tem pa je upoštevana tudi 15% rast prihodkov na podlagi kazalcev leta 1999, 2000 in 
2001. 

Ocenjena višina prihodkov iz naslova letnega nadomestila za leto 2004 ob upoštevanju enakih stopenj 
kot leta 2003 in prav tako 15% rasti prihodkov, znaša 414.000 tisoč SIT. 
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2.2. TAKSE 

Težko je predvideti, koliko sredstev za delo bo Agencija prejela iz naslova taks za odločanje o 
posamičnih zadevah ter za izdajo izpisov iz registrov, ki jih vodi Agencija, ker je to odvisno od števila 
posamičnih zadev (izdaje dovoljenj, soglasij, mnenj) in števila zahtevkov za izpise iz registrov. Takse 
bodo predstavljale manjši vir sredstev za delo Agencije, ocenjujemo, da bodo prihodki iz naslova taks 
znašali 20.000 tisoč SIT v letu 2003, kar predstavlja 5,2% vseh prihodkov in 10.000 tisoč SIT v letu 
2004, kar predstavlja 2,3% vseh prihodkov Agencije. 

2.3. PAVŠALNO NADOMESTILO 

Pavšalna nadomestila stroškov nadzora bodo po predvidevanjih predstavljala zanemarljivo majhne 
vire sredstev za delo Agencije. 

3. NAČRTOVANI ODHODKI ZA LETO 2003 in 2004 

Načrtovani odhodki za leto 2003 znašajo 383.000 tisoč SIT, za leto 2004 pa znašajo 417.034 tisoč SIT. 

Pri planiranju odhodkov Agencije smo upoštevali Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo 
predloga proračuna Republike Slovenije za leto 2003 in 2004 in finančnih načrtov proračunskih 
uporabnikov in Osnovne makroekonomske okvire razvoja Slovenije. 

3.1. OCENJENI ODHODKI IZ NASLOVA PLAČ IN DRUGIH IZDATKOV ZAPOSLENIM 

Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Agencija načrtuje odhodke iz naslova plač in drugih izdatkov zaposlenim za leto 2003 v višini 189.646 
tisoč SIT, kar predstavlja 50% vseh odhodkov in za leto 2004 v višini 228.009 tisoč SIT, kar 
predstavlja 55% vseh odhodkov. 

Bruto plače 

Agencija je pri izračunu sredstev za plače izhajala iz števila zaposlenih v letu 2002 (22 zaposlenih na 
dan 01.09.2002), povprečne višine izhodiščne plače za leto 2002 in 20031. Upoštevali smo predvideno 
število novih zaposlitev do konca leta 2002 za 2 delavca, v tetu 2003 za 2 delavca in v letu 2004 za 4 
delavce s podobno izobrazbeno strukturo, in možnosti napredovanja pri obstoječih delavcih. V drugi 
polovici leta 2004 bi tako število zaposlenih znašalo 30. Potrebna sredstva za bruto plače zaposlenih 
tako za leto 2003 znašajo 173.680 tisoč SIT in 208.800 tisoč SIT za leto 2004. 

S predvidenimi novimi zaposlitvami in dodatnim izobraževanjem mlajših delavcev Agencije bo 
omogočeno bolj učinkovito nadziranje poslovanja zavarovalnic, zavarovalno zastopniških in 
posredniških družb, zavarovalnih zastopnikov in posrednikov, pokojninskih družb in drugih oseb, ki 
jih nadzira Agencija. 

Prispevki na bruto plače 

Agencija je pri izračunu potrebnih sredstev za prispevke delodajalca na bruto plače upoštevala sedaj 
veljavno prispevno stopnjo (16,1%) na osnovo, ki jo predstavljajo osnovne plače in dodatki. Potrebna 
sredstva iz omenjenega naslova tako znašajo 27.964 tisoč SIT za leto 2003 in 33.615 tisoč SIT za leto 
2004. 

1 Globalna kvantitativna izhodišča za pripravo predlogov proračunov Republike Slovenije za leti 2003 in 2004 in 
finančnih načrtov proračunskih uporabnikov. 
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Regres za letni dopust 

Pri planiranju potrebnih sredstev iz naslova regresa za letni dopust smo upoštevali regres za letni 
dopust za leto 2003 v višini 131.170 SIT in za leto 2004 v višini 138.250 SIT1 na zaposlenega. 
Potrebna sredstva iz naslova regresa za letni dopust za leto 2003 tako znašajo 3.410 tisoč SIT in za 
leto 2004 4.150 tisoč SIT. 

i 
Povračila in nadomestila in drugi izdatki zaposlenim 

Pri planiranju potrebnih sredstev iz naslova povračil in nadomestil stroškov zaposlenim smo 
upoštevali sredstva za prehrano v višini 720 SIT/dan za leto 2003 in 759 SIT/dan za leto 20041 na 
zaposlenega, pri stroških prevoza na delo smo upoštevali trenutne stroške prevoza, povečane z letno 
rastjo cen življenjskih potrebščin za leto 2003 v višini 5,2% in za leto 2004 v višini 4,6% 1 in 
predvidene nove zaposlitve. Potrebna sredstva iz naslova povračil in nadomestil stroškov zaposlenim 
znašajo 12.500 tisoč za leto 2003 SIT in 15.000 tisoč SIT za leto 2004. 

Med drugimi izdatki zaposlenih smo predvideli jubilejne nagrade in sicer za 10 let delovne dobe, eno 
v letu 2003 in eno v letu 2004. 

3.2. NAČRTOVANI ODHODKI IZ NASLOVA IZDATKOV ZA BLAGO IN STORITVE 

Plan odhodkov za izdatke za blago in storitve smo pripravili na osnovi realizacije v prvih osmih 
mesecih leta 2002 kot tudi realizacije v letu 2001, pri čemer smo pri planu odhodkov za leto 2003 
upoštevali indeksa rasti cen življenjskih potrebščin v višini 5,2%, pri planu odhodkov za leto 2004 pa 
indeks rasti cen življenjskih potrebščin v višini 4,6%. Poleg navedenega smo upoštevali tudi 
povečanje obsega dela in predvidene zaposlitve novih delavcev tako v letu 2003 kot tudi v letu 2004. 

Potrebna sredstva iz naslova izdatkov za blago in storitve znašajo 150.390 tisoč SIT za leto 2003, kar 
predstavlja 39% vseh odhodkov in 145.410 tisoč SIT za leto 2004, kar predstavlja 35% vseh 
odhodkov. 

Pisarniški in splošni material in storitve 

V letu 2003 bo Agencija potrebovala 18.800 tisoč SIT v letu 2004 pa bo potrebovala 19.700 tisoč SIT 
sredstev za pisarniški in splošni material in storitve. 

Struktura sredstev iz naslova pisarniškega in splošnega materiala in storitev: 

pisarniški material in storitve 18 % 
časopisi, revije, knjige in strokovna literatura 10% 
stroški prevajalskih storitev 25% 
stroški raznih objav v Ur.listu, časopisih 24% 
računovodske, revizorske in svetovalne storitve 16% 
izdatki reprezentanco 7% 
drugi splošni material in storitve 1% 

Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 

Agencija je planirala 8.200 tisoč SIT sredstev za leto 2003 in 8.650 tisoč SIT sredstev za leto 2004. 
Planirana sredstva se nanašajo na stroške telefona, telefaksa, elektronske pošte, uporabo internetnih 
storitev in na stroške poštnine in kurirskih storitev. 
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Izdatki za službena potovanja 

V letu 2003 bo Agencija za službena potovanja potrebovala sredstva v višini najmanj 9.500 tisoč SIT, 
kar predstavlja 2,5% vseh odhodkov; v letu 2004 pa najmanj v višini 10.000 tisoč SIT, kar predstavlja 
2,4% vseh odhodkov Agencije. Večji del omenjenih sredstev se nanaša na službena potovanja v tujini. 

Službena potovanja v državi predstavljajo približno 14% sredstev namenjenih za službene poti. Ta 
sredstva naj bi zadoščala za pokritje stroškov predvidenih rednih kontrolnih obiskov zavarovalnic 
(najmanj pet enotedenskih pregledov zavarovalnic), udeležbe delavcev na računovodskem seminarju, 
udeležbe na Dnevih slovenskega zavarovalništva, udeležbe na Pravniških dnevih, udeležbe na Dnevih 
ekonomistov, udeležbe na Dnevih slovenske uprave,... # 

Za službena potovanja v tujini je predvideno 86% sredstev, kar v letu 2003 znaša 8.170 tisoč SIT, za 
leto 2004 pa potrebna sredstva znašajo 8.600 tisoč SIT. Zaradi približevanja Slovenije Evropski uniji 
je pričakovati, da se bodo omenjeni stroški tudi nadalje povečevali (obiski v Bruslju in BasluJ. 
Agencija je med drugim predvidela sodelovanja z nadzori srednjeevropskih držav, udeležbo in 
sodelovanja na mednarodnih konferencah predstavnikov zavarovalnih nadzorov vseh držav v 
tranziciji, udeležbo na seminaijih in letni skupščini IAIS in seminarju s področja zavarovalništva v 
organizaciji OECD in drugo. 

Tekoče vzdrževanje 

Potrebna sredstva za tekoče vzdrževanje Agencije znašajo 2.800 tisoč SIT za leto 2003 in 2.950 tisoč 
SIT za leto 2004. Večji del omenjenih stroškov odpade na tekoče vzdrževanje informacijskega sistema 
t.j. vzdrževanje komunikacijske opreme in računalnikov. Ker Agencija ni lastnik nepremičnin, tekoče 
vzdrževanje poslovnih objektov in obratovalne stroške, evidentira na kontu najemnine, kamor sodijo v 
skladu s pogodbo o najemu poslovnih prostorov. 

Najemnine in zakupnine 

Potrebna sredstva iz naslova najemnin in zakupnin znašajo 54.700 tisoč SIT za leto 2003, kar 
predstavlja 14% vseh odhodkov in 57.200 tisoč SIT za leto 2004, kar predstavlja 13,7% vseh 
odhodkov Agencije. 

Pri izračunu potrebnih sredstev za najemnine poslovnih prostorov smo izhajali iz trenutne površine 
poslovnih prostorov, ki se je v avgustu 2002 iz 471,5 m2 dvignila na cca 800 m2, in cene za m2 

vključno z obratovalnimi stroški pri čemer smo upoštevali rast cen življenjskih stroškov. 

Majhen del sredstev iz naslova najemnin (1,2%) predstavljajo najemnine za parkirna mesta. 

Davek na izplačane plače 

Agencija je pri izračunu potrebnih sredstev za davek delodajalca na bruto plače upoštevala sedaj 
veljavne davčne stopnje. Potrebna sredstva iz omenjenega naslova tako znašajo 15.800 tisoč SIT za 
leto 2003 in 18.990 tisoč SIT za leto 2004. 

Drugi operativni odhodki 

Drugi operativni odhodki so za leto 2003 planirani v višini 40.590 tisoč SIT, kar znaša 11 % vseh 
odhodkov in za leto 2004 v višini 27.920 tisoč SIT, kar znaša 6,7% vseh odhodkov Agencije. Drugi 
operativni izdatki zajemajo naslednje stroške: 

izdatki za strokovno izobraževanje in stroški konferenc, seminarjev in simpozijev; večji del 
izdatkov za strokovno izobraževanje zaposlenih odpade na izdatke po pogodbah o izobraževanju, 
in sicer stroške plačila šolnin, manjši del stroškov pa odpade na stroške udeležb na seminaijih, 
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konferencah in simpozijih. Potrebna sredstva iz omenjenega naslova za leto 2003 znašajo 18.300 
tisoč SIT in za leto 2004 5.000 tisoč SIT; 
v načrtovanih odhodkih za leto 2003 so zajeti odhodki, ki bodo nastali v povezavi z organizacijo 
17. mednarodne konference evropskih zavarovalnih nadzornih institucij. Osnutek finančnega 
predloga stroškov za organizacijo konference je bil podan na 52. seji Strokovnega sveta in sicer so 
stroški ocenjeni na 60.000 EUR. 
plačila avtorskih honorarjev in plačila po pogodbah o delu; predvidena kadrovska zasedba 
Agencije, ki še vedno ne pokriva vseh potreb po delavcih v skladu s sistematizacijo ne omogoča, 
da bi Agencija lahko vse predvidene naloge izvajala v celoti in brez pomoči zunanjih sodelavcev. 
Tako si Agencija, predvsem na pravnem prostoru, delno pa tudi na aktuarskem in finančnem 
področju pomaga z zunanjimi strokovnjaki na podlagi avtorskih pogodb. Potrebna sredstva iz 
naslova avtorskih honoraijev in pogodb o delu tako znašajo za leto 2003 najmanj 6.380 tisoč SIT 
in za leto 2004 najmanj 7.010 tisoč SIT; 
plačila za delo preko študentskega servisa; sredstva za plačila študentom preko študentskega 
servisa za leto 2003 v višini 1.110 tisoč SIT in za leto 2004 v višini 650 tisoč SIT so planirana na 
podlagi predvidenega angažiranja študentov za vnos in statistično obdelavo podatkov; 
članarine v mednarodnih organizacijah; Agencija je včlanjena v International Association of 
Insurance Supervisors; letna članarina znaša 5000 USD; 
plačila storitev UJP in plačila bančnih storitev; sredstva za plačilo omenjenih storitev predstavljajo 
manjši strošek delovanja Agencije; 
sejnine; drugi odhodki v višini 13.500 tisoč SIT za leto 2003 in višini 13.910 tisoč SIT za leto 
2003 odpadejo na stroške sejnin članom strokovnega sveta2. 

4. REZULTAT TEKOČEGA POSLOVANJA 

Načrtovan izkaz prihodkov in odhodkov izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v znesku 0 SIT za 
leto 2003 in v znesku 9.966 tisoč SIT za leto 2004. 

Presežek prihodkov nad odhodki bo Agencija v celoti razporedila v rezerve. 

5. NAČRTOVANE INVESTICIJE 

Vsa potrebna sredstva za nakup opreme se nanašajo na investicije v pisarniško opremo ter 
informacijski sistem in znašajo 15.000 tisoč SIT za leto 2003 (od tega za informacijski sistem 13.000 
tisoč SIT) in 10.000 tisoč SIT za leto 2004 (od tega za informacijski sistem 9.000 tisoč SIT). 

V avgustu 2002 je bilo preko javnega razpisa nabavljeno pisarniško pohištvo (mize, omare, predalniki) 
s katerim je Agencija opremila povečan obseg poslovnih prostorov in pri tem že upoštevala pisarniško 
opremo za dodatna delovna mesta v letu 2003 in 2004. V letu 2002 bo Agencija izvedla še en javni 
razpis za nabavo pisarniških stolov. 

Tako v letih 2003 in 2004 Agencija ne predvideva velikih nakupov pisarniškega pohištva, ampak le 
manjše nabave pisarniške opreme. 

S povečanjem poslovnih prostorov sredi leta 2002 je Agencija pričela formirati tudi lastno knjižnico in 
bo s tem nadaljevala v letih 2003 in 2004, tako da bo manjši del sredstev namenjenih za investicije 
porabljen tudi za ta namen. 

V letih 2001 in 2002 se je Agencija preko javnih razpisov opremila z osnovno računalniško strojno 
opremo. Strojna oprema, ki je bila izbrana kot osnova za informacijski sistem nadzora, ki ga je 

2 Sklep o določitvi višine sejnin članom strokovnega sveta, ki ga je sprejel strokovni svet Agencije 15.5.2002, 
Vlada RS pa je k sklepu dala soglasje 30.7.2002. 
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Agencija v skladu z Zakonom o zavarovalništvu dolžna izvajati, je sestavljena iz 4 strežnikov: 
podatkovni, aplikacijski, DMZ in strežnik za nadzor arhiviranja), enote za arhiviranje, enot za 
komunikacijske povezave: požarni zid, stikala, itd. Ta oprema je nameščena v posebej opremljenem, 
zaščitenem in klimatiziranem prostoru, kjer je tudi vozlišče vseh povezav z delovnimi postajami. 

25 delovnih postaj bo Agencija, predvidoma še v letu 2002, dopolnila še s 5 in tako zadovoljila 
potrebe tako zaposlenih, kot tudi zunanjih (domačih in tujih) svetovalcev in sodelavcev, ki delajo v 
Agenciji. Za potrebe nadzora na terenu (inšpekcijski pregledi) pa bo Agencija v zadnji tretjini leta 
2002 kupila tudi prenosne računalnike. 

Z javnim razpisom je Agencija v letih 2001 in 2002 kupila tudi osnovno programsko infrastrukturo - 
operacijski sistem Windows 2000, NT in Linux, dokumentni manager LotusNotes, bazo podatkov 
DB2, MSOffice (Word, Excel, Access) in ostalo opremo: sweeper, antivirus, itd. Opremo smo 
dopolnili tudi z računovodskimi programi. V letu 2001 se je Agencija pričela dogovaijati z Evropsko 
banko za obnovo in razvoj (EBRD) o financiranju projekta »Slovene Insurance Supervisory Agency - 
Systems developement«. Projekt se je začel izvajati v drugi polovici leta 2002 in je namenjen 
vzpostavitvi ustrezne baze podatkov na Agenciji in ustreznih postopkov obdelave omenjenih 
podatkov. Projekt bo zaključen konec leta 2002 oz. v začetku leta 2003. S tem bo Agenciji uspelo 
pridobiti kvaliteten program irskega podjetja Vizor, ki med drugim omogoča poročanje zavarovalnic 
preko interneta z vso zahtevano varnostjo, program pa je preizkušen v republiki Irski in se sedaj trži po 
svetu. 

V letu 2003 bo program podjetja Vizor potrebno prilagoditi zahtevam za podatkovna skladišča in 
začeti graditi aplikacije toka dokumentov v LotusNotes. S tem namenom namerava Agencija kupiti 
opremo, ki je na trgu dostopna in jo prilagoditi svojim potrebam. 

Leta 2004 bo v Agenciji predvidoma zaključena gradnja baze in toka dokumentov; pričeli bi z nabavo 
sistema za računalniško hrambo dokumentov (skeniranje, hramba slik dokumentov na magnetnih 
medijih, itd.). 
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAVAROVALNI NADZOR 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV M OOHOOKOV 

KONTO • ■■ < 'i- , - / i, 'A ■ _ ' " " ; NF.VJZACUA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2003 

PREDLOG INDEKSI RASTI FINANČNEGA v NAČRTA 2004 FN200J/ OR 2002 FN 2004/ FN 2009 

I. SKUPAJ PRIHODKI 330.736 309.400 383.000 427.000 95,9 111,5 
C7D+71♦72*73+74) ... v-«. ■< • • 
TEKOČI PRIHODKI 330.736 399.400 383.000 427.000 95,9 111,5 (70.71, 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 0 0 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 330.736 399.400 383.000 427.000 95.9 111.5 (710.711*712.71W14) I 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OO PREMOŽENJA 2.046 2.0001 3.000 3.000 7102 Prihodki od MU 2.088 2 0001 3 000 3000 180.0 100.0 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 328650 397.4001 380.000 424.000 95.6 111.6 7111 521060 307.400 , 340 000 424.000 88.8 _. 111.8 
712 DENARNE KAZNI ' 0 OJ 0 0 713 PRIHODKI OO PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 ol 0 0 714| DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 0 o! o 0 
72 i KAPITALSKI PRIHODKI 0 Ol 0 0 
73 PREJETE DONACIJE 0 0 0 0 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 0 0 0 0 ... 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 0 0 0 0 7400 o 0 0 0 

II. SKUPAJ ODHODKI 268.220 371.446 383.000 417.034 103.1 106.9 
(40«41«42<43) .V, i/- :• • • ; . .. 

40 TEKOČI ODHODKI 216.020 321.448 368.000 407.034 114,5 110.6 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 116.909 167.002 189.646 228.009 113.6 120 J 4000 Mata M dodani 110.23« 154.171 173.800 200.000 111.4 1*<U 4001 1.201 2. 8»4 3.410 4.150 117.8 121.7 
. *** 8283 8.128 12.800 15.000 183.8 4O00 n 104 M 50 53.8 10*4 

401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 17.527 25.065 27.964 33.615 111.5 120.2 4010 Prtep«~k a pctopUmko In ov.foy.nj. 17« 13.7t1 15J70 11 404 111.4 120.2 4011| Prhpr«ki.I*Mtv.,..iMraMi«. 7 5*5 4012 M M 104 125 401J 110 157 170 210 m'.5 
402 IZDATKI ZA BLAOO IN STORITVE •1.664 129.361 150.390 145.410 116.3 96.7 4020 1""»» t 14*77 «.521 10.100 10700 113.8 104.» 4021 0 0 0 4022 8.740 7.800 • 050 _ 4024 Izdatki ta iki)lwit potovala 8.881 •400 8.900 10.000 111.8 105,3 40 25 447 1.800 2.000 2.080 155.0 105,4 402« NimiiiIm In ■ -L,,rij, - - |uML.|,l 25.OSO •0.000 •4700 402« 10.002 13.C30 15000 1IN0 115,0 402« D»Ufl( op^«tvn, odhodki 17.7M 21.320 40.500 27.020 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 o 0 0 4041 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 0 0 409 REZERVE o 0 0 0 
41 TEKOČI TRANSFER1 0 0 0 0 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 52.200 50.000 15.000 10.000 30,0 66.7 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 52.200 50.000 15.000 10000 30.0 66,7 4202 Nakup oprtna 3155 80.000 15.000 10 000 30,0 88,7 
 s**  «1 ^ 

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 01 0 0 ... 

IH. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 62.516 27.9521 0 9.961 
PRIHODKOV NAD ODHODKI 
«-l'» 1 t 
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

KONTO -V'' ' i.'v' ' ' '# h ■ • i '* y ..V:'-A -:'V REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

PREOIOG FINANČNEGA NAČRTA 
F.99.3 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
29M 

FN 2001/ 
>WTt 

FN 200*' 
—E^LZ22._ 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 0 0 0 0 

750 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(7S0.751.7SJI 
PREJETA VRAČILA DANIM POSOJIL 0 o 0 0 

752 

44 

KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 

V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 

  9 o 

0 

9 

0 

9 0 

0 

0 

0   ' ■ 

440 441 

DELEŽEV (440+441*442*443) 
   OANA POSOJILA ... POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

0 
0 
0 0 

0 
0 
0 

443 __ POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 

.... 9 
9 

0 

  9 o 

0 

0 

0 

0 

0 
0 

0 ■ _ \N SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
 ^    

• 

Ci RACO« FINANCIRANJA 

KONTO ' ' " " ; '■&. * ' 'V" •< 
REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 

,.1991 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
299? 

PREOLOO FINANČNEGA NAČRTA 2004 

INDEKSI RASTI 
FN 2003/ . 

— 5R299J 
FN 2004/ 
 *"?PW 

50 
500 

VU. ZADOLŽEVANJE (500+5011 
 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 

0 
0 

0 
0 

0 
9 

0 
9 

55 
550 
551 

VIII. ODPLAČILA DOLGA (».0*551) 
ODPLAČILA DOMAČEGA OOLOA 
ODPLAČILA OOLOA V TUJINO 

_.9 

0 
0 
0 

o 

0 
9 0 

V 

0 
0 

0 

* *■ 
0 

L— 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VIL-VHL) 0 0 0 0 ~ 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 

SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+V1L. IL- V. -Vtll.| KL516 27.952 o v" 9.986 ■ • *>?%& 

  
XI. NETO FINANCIRANJE (VL* IX.-X. * -lil.) -62.518 - £L»52 0 xt •* 
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AGENCIJA ZA ENERGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 

IN 2004 

1. PRAVNA PODLAGA ZA IZDELAVO FINANČNEGA NAČRTA 

Agencija za energijo RS (v nadaljevanju Agencija) je v skladu z 82. členom Energetskega zakona (UL 
RS št. 79/1999 - v nadaljevanju: EZ) in 16. členom Sklepa o ustanovitvi Agencije za energijo (UL RS 
Št. 54/2000) dolžna pripraviti program dela in finančni načrt za prihodnje koledarsko leto in ga 
predložiti Vladi Republike Slovenije v soglasje najkasneje do 30. septembra tekočega leta. 

Agencija v skladu z 80. in 81. členom EZ izvaja nadzor nad delovanjem trga z električno energijo in 
zemeljskim plinom ter opravlja določene naloge z namenom, da zagotovi pregledno in nepristransko 
delovanje trga v interesu vseh udeležencev. Področje dela, ki ga Agencija v skladu z EZ opravlja, je v 
slovenskem prostoru dokaj novo, zato se še vedno razvija, kar posledično pomeni, da še niso v celoti 
izpolnjeni vsi pogoji za njeno nemoteno delovanje. Proces razvoja Agencije zahteva nujne naložbe 
tako v kadre kot njihovo dodatno izobraževanje ter zagotavljanje potrebne infrastrukture. 

Sprememba finančnega načrta za leto 2003 in predlog finančnega načrta za leto 2004 sta pripravljena 
na osnovi osnutka programa dela Agencije in zajemata obdobje 1. januar 2003 - 31. december 2003 in 
1. januar 2004 - 31. december 2004. Sorazmerno s predvidenim porastom obsega dela je povezano 
planirano povečanje števila zaposlenih z namenom uresničevanja obsega del in nalog, ki ga nalaga EZ. 
Le-ta opredeljuje številne naloge na področju nadzora in delovanja trga z električno energijo in 
zemeljskim plinom. Naloge s področja trga z električno energijo, ki so že v teku, se bodo v prihodnjih 
dveh koledarskih letih nadaljevale ter dodatno nadgrajevale, hkrati pa dopolnjevale z novimi 
nalogami, predvsem na področju trga z zemeljskim plinom. 

Prihodki Agencije v letih 2003 in 2004 bodo odvisni od deleža cene za uporabo elektroenergetskih 
omrežij v skladu z 82. členom EZ in od deleža cene za uporabo plinskih omrežij. Finančni načrt za leti 
2003 in 2004 je pripravljen na osnovi (1) načrta dela za omenjeno obdobje, (2) ocenjene realizacije 
poslovanja v letu 2002. ter (3) ocene poslovanja v prihodnjih letih. 

2. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA 

Poleg tekočih in rednih nalog bo Agencija aktivno sodelovala pri predlogih sprememb in dopolnitvah 
EZ ter Uredb, ki so povezane z EZ. Prav tako bo Agencija z ureditvijo splošnih aktov podrobneje 
uredila v skladu z zakonom in drugimi predpisi izvrševanje nalog, ki jih je kot neodvisna organizacija 
dolžna opravljati v javnem interesu z namenom vzpostaviti učinkovit nadzor nad delovanjem trga z 
električno energijo in zemeljskim plinom ter z namenom zaščite vseh udeležencev na trgu z električno 
energijo in zemeljskim plinom. 

V okviru procesa odpiranja trga z električno energijo in zemeljskim plinom delovno področje 
Agencije zahteva visoko-strokovne kadre, ki morajo poleg domačih znanj obvladati tudi tuja znanja in 
poznati delovanje trga v razvitih državah. Zato bo investiranje v znanje in izobraževanje zaposlenih 
(doma in v tujini) še nadalje ena izmed pomembnih nalog Agencije v letih 2003 in 2004. 

Zaradi obsega del in nalog Agencija s trenutnim številom zaposlenih ne bo mogla zasledovati in 
uresničevati vseh aktivnosti, ki so ji naložene po EZ, zato bodo nujne nove zaposlitve. Osnutek 
finančnega načrta za leto 2003 temelji na predpostavki, da bo Agencija v letu 2003 imela zaposlenih 
povprečno 23, v letu 2004 pa 26 delavcev. 

Ker celotnega obsega del zaradi ozke specializiranosti izvajalcev na tem področju ni možno izvesti 
znotraj Agencije, je potrebno poleg lastnega strokovnega dela naročati tudi strokovne analize in 
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študije, ki so delno že v izvedbi in se bodo še nadaljevale v prihodnjih dveh koledarskih letih. Študije 
in analize omogočajo mednarodne primerjave, verifikacijo modelov ali njihovih delov ter ocene 
posledic sprejetih odločitev tako na podjetniški, kakor tudi na makroekonomski ravni. Rezultati 
potrebnih študij zajemajo tudi računalniške aplikacije, ki so potrebne za nadaljnje strokovno delo 
Agencije. 

Ključni makroekonomski okviri za leto 2003 in 2004, ki smo jih pri pripravi finančnega načrta 
upoštevali, so naslednji: 

letna rast cen življenjskih potrebščin za leto 2003 v višini 5,5 %, za leto 2004 pa v višini 4, 
6%, 
planirana povprečna višina izhodiščne plače za leto 2003 v višini 52.729 SIT in enako za leto 
2004, 
regres za letni dopust za leti 2003 in 2004 v višinil32.170 SIT, 
sredstva za prehrano v letu 2003 v višini 750 SIT/dan in v letu 2004 800 SIT/dan. 

3. OCENA REALIZACIJE FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2002 

I. TEKOČI ODHODKI 

Za leto 2002 se ocenjuje realizacija tekočih odhodkov v višini 277 mio SIT, kar je za 8,6 mio SIT 
manj, kot je bilo načrtovano. 

1. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Zaostajanje stroškov plač za načrtovanimi v letu 2002 za 13% je odraz počasnejše dinamike 
zaposlovanja, kot je bila predvidena ob izdelavi načrta. Finančni načrt za leto 2002 je predvideval 
stroške plač v višini 138,7 mio SIT ob povprečno zaposlenih 20 delavcih, medtem ko ima Agencija 
trenutno 19 zaposlenih delavcev. V tekočem letu so se zaposlili štiije novi delavci, ena delavka je 
odsotna zaradi porodniškega dopusta, do konca leta pa bodo realizirane še tri nove zaposlitve, za 
katere je razpisni postopek že v teku. Ocenjuje se, da bodo stroški plač v letu 2002 znašali 120,7 mio 
SIT. 

2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Ocenjeni prispevki delodajalcev za socialno varnost so v letu 2002 od načrtovanih posledično prav 
tako nižji za 13% in znašajo 18,7 mio SIT v primerjavi z načrtovanimi 21,5 mio SIT. 

3. Izdatki za blago in storitve 

Predvideni izdatki za blago in storitve znašajo 137,7 mio SIT in so višji od načrtovanih za 12,4 mio 
SIT oziroma za skoraj 10%. Do povečanja prihaja zaradi dodatno opravljenih storitev, ki v finančnem 
načrtu za leto 2002 niso bile zajete, vendar so se izkazale kot nujno potrebne pri pripravi 
posvetovalnega dokumenta in v posvetovalnem postopku za vzpostavitev regulativnega okvira 
reguliranja cen elektroenergetskih omrežij v Sloveniji. 

D. INVESTICIJSKI ODHODKI 

Realizacija investicijskih odhodkov je za leto 2002 ocenjena v višini 177,2 mio SIT, kar je za skoraj 
28% več od načrtovanih. 

Do odstopanja pri posameznih postavkah v zvezi z nakupom in gradnjo osnovnih sredstev prihaja 
zaradi koriščenja prenesenih sredstev nerealiziranih nabav osnovnih sredstev iz let 2000 in 2001 v 
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vrednosti 15,8 inio SIT ter plačila pogodbenih obveznosti, ki izhajajo iz študij, naročenih pri zunanjih 
inštitucijah v letu 2001, v vrednosti 22,3 mio SIT. 

M. TEKOČI PRIHODKI 

V letu 2002 so ocenjeni tekoči prihodki v skupni višini 351,8 mio SIT, kar je za 12,4 mio oziroma 
3,6% več od načrtovanih. 

1. Nedavčni prihodki 

1.1. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 

Agencija v letu 2002 ni načrtovala prihodkov iz tega naslova, vendar je lahko med letom zaradi 
zamika pri plačilih obveznosti večjih vrednosti (študije), v skladu z načelom dobrega gospodarja 
prosta likvidna sredstva vezala v obliki kratkoročnih tolarskih depozitov pri poslovni banki. Ocenjuje 
se, da bodo ustvarjeni prihodki iz naslova obresti od vezanih depozitov skupaj z obrestmi od sredstev 
na vpogled v letu 2002 znašali 7 mio SIT. 

1.2. Prihodki od prodaje blaga in storitev 

Tudi iz naslova prodaje blaga in storitev v letu 2002 Agencija ni načrtovala prihodkov, vendar je z 
udeležnino za strokovni seminar, ki ga je organizirala in izvedla v mesecu juniju, ustvarila prihodke v 
višini 770 tisoč SIT.- 

1.3. Drugi nedavčni prihodki 

Na osnovi podatkov o dejansko preneseni in distribuirani količini električne energije končnim 
odjemalcem v prvih sedmih mesecih ter na osnovi planiranih vrednosti do konca leta, bodo v letu 2002 
znašali ocenjeni prihodki iz omrežnine 350,2 mio SIT, kar je 3,1% več od načrtovanih. Zaradi 
razkoraka med fakturirano in plačano realizacijo oziroma po načelu denarnega toka pa znašajo 
ocenjeni prihodki v letu 2002 iz omrežnine 344 mio SIT, kar je 1,4% več od načrtovane vrednosti. 

2. Transfemi prihodki 

Agencija je za realizacijo svojega programa dela v strukturi načrtovanih prihodkov za leto 2002 
predvidela 5,9% potrebnih sredstev iz državnega proračuna Republike Slovenije, kar bi znašalo 21,2 
mio SIT. Predvideni delež naj bi do odprtja trga z zemeljskim plinom v letu 2003 zagotavljal izvajanje 
potrebnih začetnih dejavnosti s tega področja. 

Zaradi ustvarjenega presežka prihodkov nad odhodki v letu 2001 Agencija v skladu z dogovorom z 
resornim ministrstvom in Ministrstvom za finance v letu 2002 teh sredstev ne bo črpala, hkrati pa bo 
vrnila tudi sredstva v višini 27 mio SIT, prejeta iz državnega proračuna v letu 2001. 

IV. OCENA PRIMANJKLJAJA OZIROMA PRESEŽKA PRIHODKOV NAD 
ODHODKI LETA 2002 

Iz ocene poslovanja za leto 2002 izhaja primanjkljaj prihodkov nad odhodki v višini 129,4 mio STT, ki 
pa je v celoti pokrit s prenesenimi presežki iz let 2000 in 2001. Ob upoštevanju presežka iz leta 2000 v 
vrednosti 46,5 mio SIT in iz leta 2001 v vrednosti 100,6 mio SIT znaša ocenjeni presežek ob koncu 
leta 2002 17,7 mio SIT. Iz tega vira predvideva Agencija črpanje sredstev za izplačilo plač in 
poravnavo zapadlih obveznosti do dobaviteljev v mesecu januaiju 2003 do prvega rednega priliva iz 
omrežnine. 
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4. SPREMENJENI FINANČNI NAČRT ZA LETO 2003 

Agencija je dne 25.9.2001 posredovala predlog finančnega načrta za leto 2002 in 2003. V 
obrazložitvah finančnega načrta, ki jih prilagamo, so bile podrobno opisane posamezne postavke, tako 
za leto 2002, kot tudi za leto 2003. 

Na osnovi dopisa Ministrstva za finance z dne 30.08.2002, ki se nanaša na pripravo sprememb 
finančnih načrtov za leto 2003 ter predloga finančnega načrta za leto 2004, je Agencija preverila 
možnost realizacije finančnega načrta za leto 2003 glede na dosedanjo realizacijo in oceno realizacije 
do konca leta 2002 ter v skladu s tem pripravila spremenjeni finančni načrt. 

Spremenjeni finančni načrt za leto 2003 se v načrtovanih prihodkih in odhodkih ne razlikuje od 
prvotnega, v katerem je bilo iz naslova deleža cene za uporabo elektroenergetskih omrežij planirano 
421,9 mio SIT in iz sredstev državnega proračuna 22,2 mio SIT. Sredstva proračuna so bila 
predvidena za pokrivanje stroškov Agencije v začetni fazi uvajanja nadzora nad delovanjem trga z 
zemeljskim plinom. Agencija si prizadeva sredstva za pokrivanje teh stroškov pridobiti iz deleža cene 
za uporabo plinskih omrežij, vendar pa to do ureditve ustreznih podzakonskih aktov, katerih sprejem 
ni v pristojnosti Agencije, ni mogoče. Takoj ko bo zakonsko urejena možnost financiranja iz tega 
naslova. Agencija sredstev iz državnega proračuna ne bo več potrebovala. Pri tem je potrebno 
upoštevati tudi dejstvo, da se bo obseg dela Agencije na področju nadzora trga z zemeljskim plinom 
povečeval. 

Odhodki v finančnem načrtu za leto 2003 so planirani na enaki ravni, kot v prvotnem finančnem 
načrtu. Spremenjena je zgolj struktura odhodkov, kar se je ob pregledu realizacije poslovanja za leto 
2002 izkazalo kot nujno potrebno. Načrtovana vrednost razpisanih študij seje znižala za 17,4 mio SIT, 
medtem ko so se za del te vrednosti povečali izdatki za pisarniški material in storitve (8 mio SIT) ter 
strokovno izobraževanje zaposlenih (5 mio SIT), kar pojasnjujemo v nadaljevanju. 

I. TEKOČI ODHODKI 

Za leto 2003 so načrtovani tekoči odhodki v višini 328,7 mio SIT, kar je za 9 mio SIT oziroma 2,8% 
več, kot je bilo prvotno načrtovano. 

1. Plače in drugi izdatki zaposlenim 

Načrtovane vrednosti bruto plač in dodatkov ter sredstev za delovno uspešnost ostajajo na isti ravni, 
saj se načrtovano povprečno število zaposlenih v letu 2003 od prvotnega finančnega načrta, ki je 
predvideval 23 delavcev, ni spremenilo. Do majhnih razlik prihaja le pri povračilih in nadomestilih, 
kjer smo pri stroških prehrane in prevoza ter nadomestila za ločeno življenje upoštevali predvideno 
rast cen življenjskih potrebščin. Pri planiranju potrebnih sredstev iz naslova regresa za letni dopust 
zaposlenim smo upoštevali objavljeni znesek, ki v letu 2003 velja za zaposlene v negospodarskih 
dejavnostih. Do spremembe plana je prišlo pri načrtovanih drugih izdatkih, kamor smo vključili 
izplačilo predvidenih jubilejnih nagrad v letu 2003. 

2. Prispevki delodajalcev za socialno varnost 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so enaki kot v prvotnem načrtu za leto 2003 in znašajo 24,4 
mio SIT. 

3. Izdatki za blago in storitve 

V spremenjenem finančnem načrtu za leto 2003 znašajo izdatki za blago in storitve 146,1 mio SIT, kar 
je za 8,5 mio SIT več kot je bilo predvideno v prvotnem finančnem načrtu. 
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V poslovnem letu 2002 se je izkazalo, da je narava dela Agencije izrazito dinamična in predvsem 
povezana z izkušnjami iz tujine ter zahteva občasna specifična znanja. Zaradi navedenega so se v tej 
postavki povečale potrebe po tujih revijah in strokovni literaturi, ki ponujajo specifična znanja s tega 
področja ter občasno najemanje specializiranih tako tujih kot domačih ekspertov. Zato smo del 
prvotno planiranih investicijskih odhodkov prerazporedili v omenjeno postavko, saj imajo določene 
planirane študije značaj storitev. 

Prav tako smo glede na prvotni finančni načrt za leto 2003 investicijske odhodke znižali zaradi 
ugotovitve, da bomo v letu 2003 določene naloge lahko opravljali samostojno in v ta namen dodatno 
izobraževali in strokovno izpopolnjevali zaposlene v Agenciji. 

Zaradi navedenega so se glede na prvotni plan delno povečali tudi izdatki za izobraževanje in v 
povezavi s tem izdatki za službena potovanja. 

Glede na to, da mora Agencija v skladu z EZ delovati v javnem interesu, so se že v preteklem letu 
pojavile potrebe po organiziranju izobraževanja za širšo javnost v organizaciji Agencije. Zaradi 
uvajanja novega sistema nadzora cen za uporabo elektroenergetskih omrežij ter dejavnosti na področju 
trga zemeljskega plina bo Agencija v prihodnjih letih takšnemu načinu izobraževanja morala posvetiti 
več pozornosti. 

Prav tako je v letu 2002 Agencija vzpostavila lasten računovodski informacijski sistem. V letu 2003 se 
bo zaradi vzdrževanja tega sistema povečala vrednost računalniških storitev. 

H. INVESTICIJSKI ODHODKI 

Investicijski odhodki so bili prvotno planirani v višini 124,4 mio SIT, od tega za namen 
nematerialnega premoženja (študije) 113,4 mio SIT. Po zgoraj navedeni prerazporeditvi teh sredstev je 
v spremenjenem finančnem načrtu postavka investicijskih odhodkov planirana v višini 115,4 mio SIT, 
od tega za namen študij 96 mio SIT. 

Vsebinska opredelitev potrebnih študij je podrobno podana v priloženem programu dela za leti 2003 in 
2004. 

Investicijski odhodki za nakup opreme so v spremenjenem finančnem načrtu ovrednoteni v višini 18,4 
mio SIT, kar je za 8 mio več od prvotnega plana. Pretežni del dodatno potrebnih sredstev se nanaša na 
nabavo računalniške opreme in programov. Zaradi nadzora trga z električno energijo in s tem 
povezanimi nujnimi informacijskimi povezavami z reguliranimi podjetji in drugimi energetskimi 
podjetji, je potrebno on-line pridobivanje podatkov. Posledično s tem je potrebna izgradnja 
podatkovnega skladišča in informacijskih povezav, kar v prvotnem finančnem načrtu ni bilo 
predvideno. 

5. FINANČNI NAČRT ZA LETO 2004 

I. IZHODIŠČA ZA NAČRTOVANJE 

Pri pripravi finančnega načrta za leto 2004 smo upoštevali osnovne makroekonomske okvire razvoja 
Slovenije, kot je bilo priporočeno v dopisu Ministrstva za finance. Osnova za planiranje odhodkov je 
bil spremenjen finančni načrt za leto 2003. 

n. TEKOČI ODHODKI 
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1. Število zaposlenih in izdatki za plače 

Zaradi povečanja obsega dela, zlasti na področju nadzora nad delovanjem trga z zemeljskim plinom, 
smo predvideli nove zaposlitve in pri pripravi načrta upoštevali povprečno 26 zaposlenih delavcev. 
Ker bo v letu 2004 pričel veljati letos sprejeti Zakon o sistemu plač v javnem sekt,oiju in ker vlada 
napoveduje omejitve v smislu ohranjanja sedanjega stanja plač, pri izračunu mase plač za leto 2004 
nismo planirali povišanja glede na leto 2003. Nominalno povečanje plač, pripadajočih prispevkov in 
davkov, izhaja izključno iz načrtovanega večjega števila zaposlenih. 

2. Ostali tekoči odhodki 

Pri vseh ostalih tekočih odhodkih, kot so izdatki za blago in storitve, razen pri izdatkih za službena 
potovanja in izobraževanje, smo upoštevali 4,6% porast glede na spremenjeni finančni načrt za leto 
2003. Izdatki za službena potovanja in izobraževanje pa upoštevajo tudi povečanje števila zaposlenih. 

3. Skupaj tekoči odhodki 

Tekoči odhodki so planirani v višini 369,7 mio SIT, kar je 12,5% porast glede na spremenjen finančni 
načrt za leto 2003. V okviru teh odhodkov izkazujejo odhodki za plače najvišji porast in sicer 13,3%. 

ID. INVESTICIJSKI ODHODKI 

Skupna vrednost investicijskih odhodkov v letu 2004 znaša 141,2 mio SIT, kar je 22,3% porast glede 
na predhodno leto. Nakup opreme je planiran v višini 25,9 mio SIT in se nanaša zlasti na nadaljevanje 
v letu 2003 planiranih investicij v računalniško strojno in programsko opremo za on-line povezavo z 
reguliranimi podjetji. Predvidena sredstva za nakup nematerialnega premoženja znašajo 114 mio SIT. 
Vsebinska opredelitev potrebnih študij je podrobno podana v priloženem programu dela za leti 2003 in 
2004. Agencija se bo za naročanje posameznih študij odločala v skladu s potrebami, ki se bodo 
pojavljale pri izvajanju njenih nalog in glede na razpoložljiva sredstva. 

IV. PRIHODKI 

Načrtovani prihodki ob upoštevanju minimalnega prenosa presežka iz preteklega leta znašajo 493,1 
mio SIT, kar je za 17,7 mio SIT manj od načrtovanih odhodkov. 

V letu 2004 Agencija načrtuje realizacijo prihodkov izključno iz deleža cen za uporabo omrežij. Glede 
na to, da se bo obseg dela na področju nadzora trga z zemeljskim plinom v letu 2004 bistveno povečal, 
Agencija načrtuje 20% potrebnega prihodka iz deleža cen za uporabo plinskih omrežij, 80% pa iz 
deleža cen za uporabo elektroenergetskih omrežij. 
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AGENCIJA ZA ENERGIJO REPUBLIKE SLOVENIJE 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV , 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REAU2ACUC 2002 

PREOLOO FINANČNEGA NAČRTA 2003 

PREDLOO »4ANČN€<3A NAČRTA 2004 

l*C£<S- RASTI 
FN20CCV CRJOCD FN 2004/ FN 2003 

1. SKUPAJ PRIHODKI 311.980 324.778 444.154 493.143 136,8j 111,0 
(70*71f72«73474) I 
TEKOČI PRIHODKI 274.192 351.778 421.946 493.143 119,9 116,9 «70- T1) 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 0 0 — i 1 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 274.192 351.778 421.946 493.143 119,9 116,9 

1710*711*712*711*714» 
710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 3.094 7.000 0 0 0.0 710J Prihodki od obraati 3004 7.000 0 0 0 0 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 o 0 0 I 
712 DENARNE KAZNI 0 0 0 0 s 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 770 0 0 0,0 7130 Prihodki od prodat« blaga In atoritav 0 770 • 0 0.0 
714 DRUOI NEDAVČNI PRIHODKI 271.098 344.008 421.946 493143 122,7 116.9 7141 Drugi nadavčm prihodki 271.001 344 008 42194« 403 143 12Z7 116« 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 0 0 
73 PREJETE DONACIJE 0 0 0 0 I 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 37.788 •27.000 22.208 0 -82,3 0,0 

740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 37.788 -27 000 22.208 0 -«2,3 0,0 7400 P rajata »ratfttva n drlavnaga proračuna 37.7M -27.000 22 JO« 0 -«2.3 j 0,0 

U. SKUPAJ ODHODKI 211.359 454.2071 444.154 510.900 97 A 115,0 
(40*41♦42*43) 

40 TEKOČI ODHODKI 175.023 . 277.043 328.704 369.700 118.6 112,5 
(400*401»402»4$J»4Q4*40^| 1 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 70.193' 120.673! 158.221 179.293 131,1 113,3 4000 Plato m dodatki •6.0241 111.101 144.701 163 643 X30J 113,0 4001 Ragraa za tatnl dopuat 1.200 2.205 3.040 3.440 134J 113,2 4002 Povračila In nadomaatila 2.042 4.000 7.700 0.150 156,1 116.7 4003 Sradatva za dalovno uap«4noat 1.004 1 2.07 2 2.674 2.010 12<2 113,1 4004 Sradatva za nadurno dalo 0| 174 • 0 0 0' 4000 Drugi izdatki zapoalanim 163 3 U0 150 46M.71 107,1 I ' 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 10.715 18.705 24.385 27.566) 130.4 113.0 4010 Prlapavak za pokoininako In tnvalidako zavarovanj S.M4' 10 204 13.437 15100 190.6< 113,0 4011 Praapavak za zdravatvan zavarovanja 4.0431 6.227 10.711 12.10« t30_2' 113,0 401J Priapavak za zapoalovanja 41 001 00 101 129.0' 113,5 401J Pri« pavk ca atariavako varatvo «7 115 146 1671 126,7! 112.« 1 
402 IZDATKI ZA BLAGO N STORITVE 94.114 137.665 146.098 162.841 106.1) 111.5 4020 Plaarntfki In ap4o*nl mM arlal in atoritva 23.9171 40.204 j 30 004 40.0001 77 Jt 112,9 

4021 Puaabnl matarkal In »lorttva 201 1.0421 0 0 0.0' 4022 Enargi)a, voda, komunalna atorllva In komunikacija 4.251 j 7.714 «.100 «.535 ' tOS.« i 104,6 4023 Pravozni atro4k> in atoritva 4.471 2.270 3.000 3.13« 131« 104,6 4024 trdatkl u »lulbana potovanj« 0.041 12.625 1« 400 16.53« I 127.9 113,0 4023 Takoč« vzdrtavania 40« 1.207 2 20« 2-3011 1«2J' 104,6 402« Maiamnlna In zakupnina (laaamol SOJO 30.660 30 M0 41.094 j 106,9! 104,0 
402« Davak na izplačana plač« 5.743 0 002 12«tt 14.570 133.4' • 113,0 402« DrugI oparattvni odhodki 15.010 20 140 27 6« 33.4041 130,9 121,1 

I ' 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI Ol 0 0 0 _ I 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 o 0 0 I 
409 REZERVE 0 0 0 0 ! 
41 TEKOČI TRANSFERI 0 0 0 0 ~ I 
421 INVESTICIJSKI ODHODKI 36.337 177.164 115.450 141.200 65.2 122,3 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 36.337 177.164 115.45C 141.200 65 J 122,3 4201 Nakup pravoznlh aradatav l < 4202 Nakup oprama 7 045 32 700 1« 450 25 900 i*A< 140,4 4203 Nakup drugih oanovnlh a rada lav 1.002 41" 1.000 1.10( »40« 130,0 4207 Nakup nomatartalnaga pramoiania 144 04« S i S oa.o' 11M 420« itudf« o Uvod^voali pr ! 5 C i I 1 I 1 1 2*700 I 
1 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 o! 0 0 1 

I 
■ 1». PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 100.621 ■129.429 0 -17.757 

PRIHOOKOV NAD ODHODKI n.m 
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B. RAČUN finančnih terjatev m NALOŽB 

KONTO 
REALIZACIJA J 00 1 OCENA REALIZACIJE 2002 

PREDI OO FINANČNEGA NAČRTA 
, ?9<? ? 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
.29 2 t. .... 

FN2008/ FN 2004/ FN20M 
75 IV PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 0 0 0 0 

PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(TS9-7S1"KI   ... -   —     .. 

750 PREJET* VRAČILA DANIH POSOJIL 0 o  51  °o\ 751 
_7M  PHOPA^A KAHUA^SMH UCllLiiv  ... KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACI JE 0 0  2J o 

 OJ 0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH o 0 0 0 _ 
DELEŽEV (440*441 ♦442*443] ' 

440 pnut^^KAPiTAiMiiHntigftv  o 0 0 0 
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XIX. 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA 

RADIOAKTIVNE ODPADKE 

PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 
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AGENCIJA RS ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 

1. UVOD 

ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke je bila ustanovljena z Odlokom o ustanovitvi javnega 
podjetja za ravnanje z radioaktivnimi odpadki (Uradni list RS št. 5/91) z nalogo, da zagotovi pogoje za 
trajno in varno odlaganje radioaktivnih odpadkov v Sloveniji. Z Odlokom o preoblikovanju javnega 
podjetja Agencija za radioaktivne odpadke p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana v javni gospodarski zavod, so 
se njene dejavnosti razširile tudi na upravljanje Centralnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju 
in izvajanje sanacijskih projektov v zvezi z radioaktivnimi odpadki ali radiološkimi nesrečami. Z 
Odlokom o spremembi odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke 
p.o„ Hajdrihova 2, Ljubljana v javni gospodarski zavod (Uradni list RS št. 32/99) pa je agencija 
ARAO dobila tudi pooblastila za opravljanje gospodarske javne službe ravnanja z radioaktivnimi 
odpadki skladno z Uredbo o načinu, predmetu in pogojih ravnanja z radioaktivnimi odpadki (Uradni 
list RS št. 32/99). 

Osnovne dejavnosti agencije ARAO, kijih opravlja kot republiško javno službo, so: 

- raziskovanje in razvoj na področju dolgoročnega ravnanja z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim 
gorivom; . 

- zagotavljanje, organiziranje in izvajanje projektov v zvezi z odlaganjem radioaktivnih odpadkov 
in ravnanjem z izrabljenim gorivom z namenom izbrati najboljšo tehnologijo varnega odlaganja; 

- predhodna dela za začasno skladiščenje in odlaganje radioaktivnih odpadkov; 
- zagotavljanje projektov in vodenje izgradnje načrtovanih objektov odlagališča radioaktivnih 

odpadkov; 
- vodenje evidence o količini, vrsti, obdelavi in nahajališčih radioaktivnih odpadkov ter o 

transportih radioaktivnih odpadkov; 
- izvajanje nalog v zvezi s prometom radioaktivnih odpadkov; 
- obvezno zbiranje in skladiščenje radioaktivnih odpadkov razen odpadkov iz NEK in RŽV; 
- upravljanje in obratovanje republiškega Prehodnega skladišča radioaktivnih odpadkov v Brinju; 
- organizacija in izvedba transporta radioaktivnih odpadkov; 
- priprava in izvedba sanacije objektov, v katerih se skladiščijo oziroma odlagajo radioaktivni 

odpadki, v primeru ali kot posledica nesreč; 
- sodelovanje pri mednarodnih projektih in dogovorih v zvezi z radioaktivnimi odpadki; 
- izvajanje mednarodne dejavnosti v zvezi z radioaktivnimi odpadki ter sodelovanje z 

mednarodnimi specializiranimi agencijami in drugimi strokovnimi institucijami; 
- skrb za pretok strokovnih informacij; 
- obveščanje javnosti ter izvajanje komunikacijske in izobraževalne dejavnosti s področja 

radioaktivnih odpadkov. 

2. PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003 IN 2004 

Področje proračunske porabe: 

15 - Varovanje okolja in naravne dediščine 
1503 - Upravljanje z radioaktivnimi odpadki 

15032371 - Ravnanje z radioaktivnimi in drugimi nevarnimi odpadki 
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Vloga za proračunska sredstva 

Leto Proračunska sredstva 
2003 335,7 mio SIT 
2004 298,2 mio SIT 

Plan prihodkov za leto 2003 in 2004 

Agencija ARAO se finacira iz: 

- proračuna Republike Slovenije, 
- Sklada za financiranje razgradnje NEK in odlaganje RAO iz NEK, 
- plačil uporabnikov Centralnega skladišča RAO v Brinju ter 
- drugih virov kot npr.: sredstev Evropske komisije, tehnične pomoči MAAE 

V letih 2003 in 2004 ARAO predvideva financiranje iz vseh štirih virov financiranja. Tehnična pomoč 
MAAE, ki jo ARAO planira tako v letu 2003 kot 2004, se ne odraža v sredstvih, temveč v 
opravljenem delu in opremi na posameznih projektih. Prihodki od plačil uporabnikov Centralnega 
skladišča so še vedno planirani skromno, saj je zaradi še trajajočih obnovitvenih del in posodabljanja 
skladišča sprejem novih odpadkov možen le v nujnih primerih. 

Celotni prihodki Plan 2002 
(mio SIT) 

Plan 2003 
(mio SIT) 

Plan 2004 
(mio SIT) 

283,8 454,7 511,1 
Proračun 216,7 243,2+92,5* 243,2+55,0" 
Sklad za 
razgradnjo 

66,1 116,0 208,0 

Plačila 
uporabnikov 

1.0 3,0 5,0 

Drugo teh. pomoč 
MAAE, EU 

teh. Pomoč 
MAAE, EU 

teh. pomoč 
MAAE, EU 

" Dodatna sredstva v višini 92,5 mio SIT so iz proračuna planirana za povračilo dolga Inštitutu Jožef 
Štefan v višini 40, mio SIT za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča za skladišče malih 
proizvajalcev v letu 2000 in za plačilo nadomestila za leto 2003 v višini 52,5 mio SIT. 

Planirana so dodatna sredstva iz proračuna za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v 
višini 55 mio SIT. 

Plan odhodkov v letu 2003 

Plan odhodkov je pripravljen po področjih dejavnosti. Za vsako področje dejavnosti so navedene 
naloge, ki so planirane v letu 2003, in ocena stroškov za izvedbo teh nalog. 

V tabeli so prikazani stroški po dejavnostih in projektih ter predvideni viri financiranja. Vsi stroški so 
navedeni v mio SIT. 

Področje/naloga Stroški 
(mio SIT) 

Pro- 
račun 

Sklad Drugo 

Dolgoročno ravnanje z RAO in UG 8.0 8.0 ■ - 
- Spremljanje stanja in razvoja glede ravnanja 

z RAO, IJG in razgradnje jedrskih objektov 
- Program ravnanja z RAO in UG 
- Sodelovanje pri reviziji obstoječih 

dokumentov 
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Izbor lokacije za odlagališče NSRAO I 50.0 10.0 40.0 - 

— Nadaljevanje projekta "Vrednotenje 
prostora za izbor lokacije« 

— delo mediatorja 
— strokovne podlage za okoljsko politiko 

ARAO (dovoljenja) 
— osnove PVO za rizične objekte (dovoljenja) 
Tehnologija odlaganja 37.0 6.0 31.0 - 
PA/SA za generično lokacijo: 
- analiza občutljivosti 
- osnutek za pripravo kriterijev 

sprejemljivosti 
- inventar 
Priprava projektne dokumentacije 
Spremljanje razvoja tehnologije obdelave in 
priprave RAO za odlaganje 
Sistemizacija RAO 7.5 7.5 • - 
Podatkovne baze in evidence: 
— Baza projektov ARAO 
— Evidenca RAO in IJG v Sloveniji 
— Evidenca odpadkov v skladišču 
Izvajanje javne službe ravnanja z RAO 83.5 80.5 - 3.0 
Obratovanje skladišča v Brinju: 
— Souporaba infrastrukture, 
— Investicije in investicijsko vzdrževanje 
— Zagotavljanje prevzema odpadkov 
— Prevoz odpadkov 
— Skladiščenje 
— Zagotavljanje varstva pred sevanjem in 

monitoringa 
Razmejitev in projektna dokumentacija za 
fizično ograditev skladišča 
Obnova in modernizacija skladišča 45.0 45.0 - - 
- Sanacija in posodobitev skladišča 

- Rekonstrukcija 
- Ureditev inventarja 

- Spremembe varnostnega poročila 
- Izdelava projekta za uvedbo tehnologije 

obdelave in priprave RAO za skladiščenje 
Odnosi z javnostmi 70.0 25.0 45.0 - 
Komuniciranje: 
— Komunikacijske dejavnosti v podporo 
izboru lokacije 

— redne komunikacijske dejavnosti 
Program ozaveščanja javnosti: 
— delovanje in dopolnjevanje infocentra 

— druge dejavnosti 
Mednarodno sodelovanje 10.2 10.2 - - 

— EU, IAEA 
— strokovne konference 
— dvostranski stiki 
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Ostale dejavnosti 51.0 51.0 - - 

— izvajanje QA in dopolnjevanje sistemskih 
postopkov in navodil za delo 

— pravne dejavnosti 
— priprava planov in poročil o delu 
— podporne dejavnosti 
— progr. in rač. oprema, pis. oprema 
— leasing poslovnih prostorov 
Nadomestilo za stavbno zemljišče 92.5 92.5 - - 
Skupaj 454.7 335.7 116.0 3.0 

Plan odhodkov v letu 2004 

Področje Stroški 
(mio SIT) 

Pro- 
račun 

Sklad Drugo 

Dolgoročno ravnanje z RAO in LJG 
Izbor lokacije za odlagališče NSRAO 
Tehnologija odlaganja 
Sistemizacija RAO 
Javna služba ravnanja z RAO 
Posodabljanje skladišča NSRAO 
Odnosi z javnostmi 
Mednarodno sodelovanje 
Ostale dejavnosti in investicije 
Nadomestilo za stavbno zemljišče 

8.0 
50 
37 
8.0 
84.0 
45.0 
70 
10.5 
51.0 
55.0 

8.0 
10 
6.0 
7.5 
80.5 
45.0 
25.0 
10.2 
51.0 
55.0 

50 
60 

98.0 

5.0 

Skupaj 511.2 298.2 208.0 5.0 

3. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003 IN 2004 

Finančni načrt za leto 2003 in 2004 temelji na kratkoročnih in srednjeročnih ciljih delovanja agencije 
ARAO kot javne službe za ravnanje z radioaktivnimi odpadki v Sloveniji. Načrt je usklajen tudi s 
strategijo dolgoročnega ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom in predlogom strategije ravnanja z 
nizko in srednje radioaktivnimi odpadki. 

Še vedno potekajoča sanacijska dela in modernizacija Centralnega skladišča nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov za male uporabnike v Brinju zahtevajo tudi v prihodnjih dveh letih povečana 
sredstva za izvajanje javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki in upravljanje skladišča. Velika 
postavka med stroški javne službe je tudi plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za 
skladišče v predvideni višini 52.5 mio SIT za 2003 in 55 mio SIT za 2004. 

Cilj dejavnosti 

Osnovne dejavnosti Agencije RAO so namenjene predvsem zagotovitvi varnega in za okolje 
sprejemljivega ravnanja z radioaktivnimi odpadki v vseh fazah njihovega obstoja. Zato so aktivnosti 
Agencije RAO usmerjene v: 

• zagotovitev pogojev za končno odložitev radioaktivnih odpadkov in izgradnjo odlagališča do 
leta 2010, 

• izvajanje javne službe zbiranja, evidentiranja, prevoza, priprave in skladiščenja radioaktivnih 
odpadkov malih proizvajalcev vključno s sanacijo in modernizacijo skladišča za odpadke iz 
medicine, industrije in raziskovalne dejavnosti in 



• obveščanju in ozaveščanju javnosti o delu in ravnanju z radioaktivnimi snovmi in odpadki s 
ciljem, da bi povečali sprejemljivost objektov za ravnanje z radioaktivnimi odpadki v javnosti 
in s tem omogočili izgradnjo odlagališča NSRAO. 

Cilji projektov 

1. Dolgoročno ravnanje z RAO in IJG: spremljanje razvoja in raziskav na področju dolgoročnega 
skladiščenja in odlaganja radioaktivnih odpadkov in izrabljenega goriva; spremljanje novih 
tehnologij razstavljanja in razgradnje jedrskih objektov; priprava dolgoročnega programa ravnanja 
z RAO in IJG, sodelovanje pri pripravi novih verzij že sprejetih dokumentov. 

2. Izbor lokacije za odlagališče NSRAO: nadaljevati vrednotenje prostora znotraj identificiranih 
izhodiščnih območij in pripraviti podloge za vodenje razgovorov mediatorja, vključevanje 
funkcionalnih in sektorskih omejitev v vrednotenje prostora, nadaljevati delo mediatoija z dialogi 
z lokalnimi skupnostmi, ki naj bi omogočil izbor lokacije za odlagališče NSRAO, izdelati podlage 
za okoljsko politiko ARAO, vključno s pregledom upravnega postopka. 

3. Tehnologija skladiščenja in odlaganja: pripraviti analize občutljivosti za oceno lastnosti 
odlagališča NSRAO na generični lokaciji (PA/SA analiza) in pripraviti osnove za izdelavo 
kriterijev sprejemljivosti za odlagališče, pripraviti osnove za pripravo projektne dokumentacije po 
relevantni zakonodaji ter nadaljevati spremljanje tehnologij priprave in obdelave NSRAO za 
odlaganje. 

4. Sistemizacija RAO: vodenje in vzdrževanje evidence o radioaktivnih odpadkih in izrabljenem 
gorivu v Sloveniji, vodenje evidence o odpadkih v Centralnem skladišču v Brinju, zbiranje 
pregleda o odlagališčih v svetu. 

5. Izvajanje javne službe ravnanja z RAO: prevzem in skladiščenje radioaktivnih odpadkov v 
Centralnem skladišču v Brinju, obratovanje skladišča, zagotavljanje prevoza radioaktivnih 
odpadkov. 

6. Projekt sanacije in modernizacije skladišča: izvedba sanacijskih del v skladu z načrtom in projekti 
sanacije in posodobitve Centralnega skladišča v Brinju, spremembe končnega varnostnega 
poročila, na podlagi idejne zasnove pripraviti projekt za uvedbo tehnologije obdelave in priprave 
odpadkov malih proizvajalcev za skladiščenje. 

7. Odnosi z javnostmi: izvajanje komunikacijskega načrta v podporo izboru lokacije za odlagališče 
NSRAO in delovanju mediatorja, komunikacijske in izobraževalne dejavnosti za izboljšanje 
družbene sprejemljivosti RAO, delovanje infocentra o jedrskih tehnologijah in RAO, izvajanje 
ostalih projektov za ozaveščanje javnosti. 

8. Mednarodne dejavnosti: sodelovanje z EC in IAEA, udeležba na strokovnih konferencah, 
bilateralni stiki z agencijami za ravnanje z RAO v drugih državah. 

9. Ostale dejavnosti: izvajanje QA, pravne dejavnosti, priprava poslovnega poročila, priprava 
programa dela za naslednje leto, knjižnica, dokumentacija, računalniška podpora, podporne 
dejavnosti. 

Zakonske in druge osnove 

1. Odlok o preoblikovanju javnega podjetja Agencije za radioaktivne odpadke, p.o., v javni 
gospodarski zavod (Uradni list RS št. 45/96); 

2. 2. odstavek 25. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS št. 32/93 in 1/96, ki opredeljuje 
zbiranje, skladiščenje, prevažanje in odlaganje radioaktivnih odpadkov kot obvezne republiške 
javne službe; 

3. Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja javne službe ravnanja z radioaktivnimi odpadki 
(Uradni list RS št. 32/99); 

4. Odlok o spremembi odloka o preoblikovanju javnega podjetja Agencija za radioaktivne odpadke 
p.o., Hajdrihova 2, Ljubljana v javni gospodarski zavod (Uradni list RS št. 32/99). 

5. Zakon o varstvu pred ionizirajočimi sevanji in jedrski varnosti (ZVISJV), predlog, Poročevalec 
št.37, april 2002. 
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Usklajenost z dokumenti dolgoročnega načrtovanja 

Predlog finančnega načrta je usklajen s Strategijo ravnanja z izrabljenim jedrskim gorivom (potrjena 
na 212. seji Vlade RS 12.9.1996), s predlogom Strategije ravnanja z NSRAO (v postopku 
sprejemanja), predpristopno strategijo vključevanja v EU, upošteva pa tudi pogoje in zahteve za 
vključitev v nov prostorski plan za obdobje 2000-2020. 

Utemeljitev ocene stroškov 

1. Dolgoročno ravnanje z RAO in IJG: ocena stroškov izdelana na podlagi ocene internega dela 
2. Izbor lokacije za odlagališče NSRAO: ocena stroškov izdelana na podlagi dolgoročnega 

terminskega načrta aktivnosti ARAO 
3. Tehnologija skladiščenja in odlaganja RAO: stroški ocenjeni na podlagi načrta za izdelavo PA/SA 

analize (po predlogi tujega eksperta) 
4. Sistemizacija RAO: ocena stroškov izdelana na podlagi predvidenega internega dela in podatkov 

iz preteklih let 
5. Izvajanje javne službe: ocena izdelana na podlagi spremljanja stroškov upravljanja in obratovanja 

skladišča in odločbe Davčne uprave RS, Davčnega urada Ljubljana, Izpostave Ljubljane Bežigrad 
z dne 7.3.2001 o plačilu nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za Centralno skladišče 
radioaktivnih odpadkov v Brinju 

6. Sanacija in modernizacija skladišča v Brinju: ocena stroškov na podlagi projektnih podlag za 
sanacijo zgradbe (ARAO-T1529-3/99, izvajalec ZAG, 2000) in preureditev in posodobitev 
skladiščenja (ARAO-T 1520-4/P1, izvajalec ZVD, 2000) in projektne dokumentacije za izvedbo 
rekonstrukcije PGD, PZI (ARAO-T1611-3, izvajalec Hidroinženiring). 

7. Odnosi z javnostmi: stroški ocenjeni na podlagi komunikacijskega načrta (FDV, 1999, 
Kline&Kline, 2001), dolgoročne pogodbe o delovanju infocentra o RAO, letnih poročil o 
poslovanju infocentra in podatkov o stroških rednega komuniciranja iz preteklih let. 

8. Mednarodne dejavnosti: ocena stroškov na podlagi preliminarnega plana aktivnosti in podatkov o 
stroških iz preteklih let. 

9. Ostale dejavnosti: stroški ocenjeni na podlagi planiranega obsega dela in nabav, števila zaposlenih 
in plana novih zaposlitev. 

Druga pojasnila 

V finačnem načrtu agencije ARAO za leto 2003 je največja postavka strošek za plačilo nadomestila za 
uporabo stavbnega zemljišča za Centralno skladišče RAO v Brinju. Agencija ARAO je z Uredbo 
vlade ob koncu leta 1999 od IJS prevzela v upravljanje Centralno skladišče nizko in srednje 
radioaktivnih odpadkov (NSRAO) za male uporabnike v Brinju. Občina Dol pri Ljubljani je v letu 
2000 po inerciji z odlokom za prispevek nadomestila za stavbno zemljišče za skladišče obremenila 
dotedanjega upravljalca IJS iz Ljubljane. V letu 2000 je ta prispevek znašal 40 mio SIT in gaje pokril 
LIS. Ta znesek LIS že od leta 2000 terja od ARAO, vendar ga ARAO doslej ni plačala, ker ni imela 
ustreznega proračunskega pokritja. Zato ga vključujemo v proračun za leto 2003 pod postavko 
dodatno potrebna sredstva. 

Občina Dol pri Ljubljani je z odlokom leta 2001 pričela zaračunavati ARAO prispevek za nadomestilo 
za stavbno zemljišče za začasno skladišče za nizko in srednje radioaktivne odpadke (NSRAO) v 
Brinju. V letu 2001 je znašal prispevek 42,1 mio SIT, v letu 2002 pa 49,7 mio SIT. Proračun Agencije 
ARAO za omenjeni leti ni vseboval prispevka za nadomestilo, zaradi česar je morala ARAO 
zmanjšati obseg svojih del. Za zagotovitev aktivnosti javne službe, ki jo opravlja ARAO je nujno 
potrebno, da se v letu 2003 in nadalje zagotovijo sredstva za prispevek za nadomestilo stavbnega 
zemljišča iz proračuna Republike Slovenije, saj je začasno skladišče NSRAO republiškega značaja, 
kamor se odlagajo vsi NSRAO nastali v Sloveniji, razen tistih iz Nuklearne elektrarne Krško. Za te 
potrebe so v letu 2003 dodatno potrebna sredstva 52.5 mio SIT, v letu 2004 pa 55 mio SIT. 
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Iz navedenega sledi, da za potrebe pokrivanja prispevka za nadomestilo za stavbno zemljišče za 
Centralno skladišče radioaktivnih odpadkov za male uporabnike v Brinju agencija ARAO dodatno 
potrebuje v letu 2003 skupno 92.5 mio SIT, v letu 2004 pa 55 mio SIT. 

Načrt novih zaposlitev 

Planiramo, da bo ob koncu leta 2002 v ARAO poleg direktoija redno zaposlenih 15 ljudi, občasno pa 
agencija najame pomoč tudi preko Študentskega servisa. V letu 2003 ne predvidevamo novih 
zaposlitev, v letu 2004 pa enega novega sodelavca za tehnološko področje. 

Investicije 

Nabava nove opreme za delovanje in posodobitev skladišča je vključena v stroške obratovanja in 
posodobitve skladišča. Poleg rednega obnavljanja programske in računalniške opreme bo potrebno v 
prihodnjem letu zamenjati dotrajano pisarniško opremo in dokupiti manjkajočo opremo. Skupna 
vrednost je ocenjena na 10-15 mio SIT letno. 
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA RADIOAKTIVNE ODPADKE 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV m OOHOOKOV ' J' 1 

KONTO REALIZACIJA 2001 
l PREDLOG PREDLOG RASTI OCENA REALIZACIJE 2002 

FINANČNEGA NAČRTA 2 003 
FINANČNLGA NAČRTA 1004 FN 2003/ O« 7001 FN 2004/ FN 2009 

1. SKUPAJ PRIHODKI 286.910 295-527 454.664 511.164 153,8| 112,4 fTO+71+72^73+74) 
TEKOČI PRIHODKI 28.844 1.000 3.000 5.000 300,0 166,7 'Tg.71L 

70 DAVČNI prihodki 0 0 0 0 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 28.844 1.000 3.000 5.000 300,0 166,7 (710*711*712*713*714) I 

I 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 0 0 0| .01 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 oi 0 712 DENARNE KAZNI 0 0 0; 0 
713 PRIHODKI OO PRODAJE BLAGA IN STORITEV 1.468 1 000 3.000 ! 5000 300,0 166.7 7130 Prihodki od prodaja blaga in storitev 1441 1.000 3.000 1 5 000 3i >00 166,7 

i 
1 i 1 714] DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 27.376 0 o[ 0 71411 Drviji nadavin. prmodki 27.37» i 0 o| 0 

72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 0] 0 
73 PREJETE DOMAČIJE 0 0 0! 0 

1 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 0 0 Oi 0 731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 0 0 ol 0 
' 1 74 TRANSFERNI PRIHODKI 258.066 294.527 451.664 506.164 153,4 112,1 

I 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 256.066 294.527 451.664 506164 153.4 112.1 7400 P rafala ireditva u drtavnaga proračuna 106.504 22« 678 335 664 286 164 147,8 66,6 7401 P rajala sradatva iz proračunov lokalnih »kupnoatl 0 0: 0 0 7403 PrajaU iredatva iz drug") javnih akladov •1.5« i 67.544 116.000 206 000 171.5 179,3 
i I 

- II. SKUPAJ ODHODKI 286.581 316.202 454664 511.164 143* 112,4 
(40*41*42+43) 

i i 40 TEKOČI ODHODKI 252.033! 249.269 350.734 420.164 140,7 119,8 (400*401 *402*40-4<M*4091 
.400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 69.2791 81.083 86159 89.607 106.3 104.0 4O00[ Plete m dodatki 56.048 i 72 543 76234 78264 105 1 104,0 4001 Neorea za letni dopust 1 407 i 1.761 2.23C l 2.320 126,6 104,0 4003 fcredstva za dalovno uape4noet I 0 1.4511 1.1761 1.850 129.2 1040 4009 Pla6aza Mo nara«dentov po pogodbi 5.566' 0 . .-?] —  • 

■ . *****  - " -    LfiSj 1582  108,2 
. «01 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 9.082 11.876 12.480 12.979 105.1 104,0 4010 Pr le pa vek za pokojni na ko In atvalideko zavarovanca 3.735 6.548 6.661 j 7.156 105.1 104,0 4011 Ptiepevek za zdravatvno Za ve, oven* 4.703 6.208 6.4741 5.683 106.1 104,0 4012 1 Prapavak l> upoUo«wH* 342 44 47I 48 104,3 401) Prapmk B I(M«*VUO MT«IVO 302 74 76 [ 61 105.4 103,6 

402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 173.672 154010 252.095 ' 317.578 163.7 126.0 40 JO Piaarndki In apto*ni material in storttvv 76.666 66 100 118.763' 222.840 164,0 166,2 4021 Poaetoni material In storitve 0 0 0 0 40» Energija, voda. komunalne atoritve In komunikadia 4.164 3 200 ! 3.1501 1.160 j 86 4 37.6 4023 I Pravom. atro4kl In atoritve 1.636' 2 700 2.830 ' 2740I «7,4 104,2 4024 j izdatki M »lutbena potovanja 3.6471 7.0001 7.500 I 7.600 107,1 104,0 4025 | lakota vzdrtevanfe 16 656 ! 3 000 I 3.150, 3.300 105,0 104.6 402« ■ Najemnine In zakupnina [leaemg) 14 6981 11 000 16 000* 18 000 100,0 105,6 402»; Oavak na upletane piača 3.631 j 5.310 5 402 ) 6616 101.7 104,0 4029' Orufli operativni odno«*! 47.337 48 700 82.5001 55.000 166,1 58,5 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 2.300 OI 0 0.0 4031 Plačila obraali od kreditov . poslovnim bankam 0 2.300 0 0 0,0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 Oi 0 409 REZERVE 0: 0 0 0 
41 TEKOČI TRANSFERI 0 333 666 1.000 200,0 150,2 (410*411*412*413*414) 

410 SUBVENCIJE 0 0 0! 0' 
411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 0 133 666' 1 000 200.0 150,2 4117 kipendi* I 0 333 •6« 1000 ' 200,0 150,2 1 1 ! 4i: TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM . 0 oi o> 0 41: DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI I 0 0 0)0 414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO I 0 0 0! 0 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 34.548 66.600 103.264 90.000 155,1 87,2 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 34.548 66 600 103.264 90.000 155.1 87.2 4201 Nakup prevoznih sredskev 0 ' 4.164 0,0 . *?«  Makup opreme 30J56 1 14.600 16 000 17.000 108, 10«,3 42o; Nakup drugih cenovnih a reda ta v 2JO0 3.000 10.000 120,0 333,3 4204 Novogradnja, rekonetrukoife In adaptacija 32 000 se 000 40.000 112,5 111,1 inveabcivko v/drtevanfe in 0©nove 12.000 12000 13.000 000 106,3 4206 Nakup zamljiid m naravndt bouaatav 25 000 0.0 4206 t  Studu« 0 izvedlirvoah protaktov, projektna dokument*»a. nadzor In tnvaaUciieki Inlen.rlng 4 160 3 5O0 7.100 140,6 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 0 0 

' • v «1. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 329 -20.675 0 0 
PRIHODKOV NAD OOHODKI (i. in 
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B. . RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB ,. . * :.:Gv&SIS 

KONTO i> 
REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 

IfiPI 

PREDLOO FiNANČfCGA NAČRTA 29 oj 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ?004 FN2003/ 
 P*?00? 

RASTI 
FN 2004.' 
 mm 

75 IV. PREJETA VRA&LA DANIH POSOJIL IN o 0 0 0 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV [780*751*7521 : ... . .... *  

7» PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL o  *i 5 o 
752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE  2 

o 
w 

o _ " 
» 0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 0 0 0 0 
DELEŽEV (*40»*41M42.«43| 

440 
441 

DANAPOSOJILA 
POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 0 

0 
0 
0  Si 

0 0 
441| 443 

PORABA SREDSTEV KUPNIN IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH 0 0 0 0 S 0 

0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 0 0 - IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
    

r m, ■ 

1SE C'.< RAČUN FINANCIRANJA \ 51B2 »Si 

KONTO >' ^ ' • ■: * « :■.' 'V/ ■' ' 1 ' i- I; - 
REALIZACIJA aoot OCENA REALIZACIJE 

PREDLOG rtWJ(?NCOA NAČRTA 200 3 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2004 
 Jtfltt«., 

FN200Sl OR -m, 

,fVi5T] 
FN 2004/ 

50 VII. ZADOLŽEVANJE (800*501) 0 0 0 0 .. Jj v 
500 
501  DOMAČE ZADOLŽEVANJE  ZADOLŽEVANJE V TUJINI o 0 o 0 

0 
0 

0 
0 

55 V1U. ODPLAČILA DOLGA {560+551) 0 0 0 0 
959 551 

ODPLAČILA DOMAČEGA DOLgA  
ODPLAČILA DOLOA V TUJINO 0    0 0   0 0 0 

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VH.-VK.) 0 0 0 0 t. 
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 329 -20.675 0 0 ... .'V-*-'- ~ SREDSTEV NA RAČUNIH (L-rtV.«VIL- IL- V. -Vlit) 
XI. NETO FINANCIRANJE (VL+ IX.-X. * -lil.) -329 20.675 0 0 ~~Z :■■■ _ 
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AGENCIJA RS ZA ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 

IN 2004 

1. UVOD 

Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju AJPES) je bila 
ustanovljena 5.julija 2002. Za opravljanje nalog in za izpeljavo potrebnih naložb AJPES v letu 2002 so 
sredstva zagotovljena z Načrtom poslovnega izida in z Načrtom naložb v opredmetena osnovna 
sredstva in neopredmetena dolgoročna sredstva Agencije Republike Slovenije za plačilni promet za 
leto 2002. 

Prvi predlog Finančnega načrta AJPES za leto 2003 je bil izdelan v septembru 2001, to je še pred 
sprejemom Zakona o plačilnem prometu. Pri izdelavi tega predloga so bila zato upoštevana takrat 
znana izhodišča. Naloge AJPES še niso bile v celoti dorečene. Za zaposlitev v AJPES je bilo 
načrtovano od 180 do 200 delavcev. AJPES naj bi delovala v 8 organizacijskih enotah. Ob 
upoštevanju teh izhodišč so bili odhodki AJPES za leto 2003 načrtovani v znesku 1.970 milijonov 
tolaijev. 

Ta, drugi predlog Finančnega načrta AJPES za leto 2003, temelji na določbah Zakona o plačilnem 
prometu, ki je bil sprejet v marcu 2002. V skladu z 71. in 84. členom zakona je pri izdelavi predloga 
finančnega načrta upoštevana izpeljava večjega obsega nalog, v skladu s 70. členom zakona pa je 
upoštevano večje število organizacijskih enot od prvotno načrtovanega. Za zaposlitev v AJPES je v 
tem predlogu finančnega načrta tako načrtovano tudi večje število delavcev. 

Po Zakonu o plačilnem prometu bo AJPES opravljala več nalog, kot jih je bilo predvidenih v predlogu 
tega zakona za drugo obravnavo v Državnem zboru Republike Slovenije (Poročevalec št. 78 z dne 
28.9.2001) in upoštevanih pri pripravi prvega predloga finančnega načrta AJPES za leto 2003. 
Dodatne naloge so: vodenje registra zastavnih pravic na premičninah, sodelovanje pri vodenju in 
obdelavi statističnih podatkov in opravljanje drugih nalog v zvezi z javnimi naročili, opravljanje 
določenih nalog pri vzpostavitvi evidenc o plačanih prispevkih za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in arhiviranje dokumentarnega gradiva APP. 

Po zakonu bo AJPES torej opravljala naslednje naloge: 

1. zbirala, prevzemala, vodila in pripravljala povezane evidenčne javnopravne podatke, v zvezi s 
poslovnim registrom Republike Slovenije za nadaljnjo evidenčno, analitsko in informativno 
uporabo v ministrstvih ter vladnih službah za potrebe državne statistike ter za raziskovalne 
namene, 

2. vodila poslovni register Republike Slovenije, 
3. vodila register zastavnih pravic na premičninah, 
4. vodila druge registre, evidence in zbirke podatkov, določene z drugimi predpisi, za potrebe 

Republike Slovenije oziroma državnih organov, 
5. zbirala, obdelovala in posredovala podatke iz letnih poročil poslovnih subjektov v skladu z zakoni 

in javno objavljala letna poročila ter druge podatke gospodarskih družb, podjetnikov in drugih 
poslovnih subjektov v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD) in drugimi zakoni, 

6. zbirala, obdelovala, objavljala in posredovala podatke iz letnih poročil o premoženjskem in 
finančnem položaju ter poslovnem izidu družb in podjetnikov ter drugih poslovnih subjektov za 
izdelavo uskupinjenih informacij o ekonomskih gibanjih, 

7. izvajala statistično raziskovanje o prejemkih in izdatkih poslovnih subjektov, 
8. opravljala druge statistične, informativne in druge naloge, določene z drugimi zakoni in predpisi, 
9. sodelovala pri vodenju in obdelavi statističnih podatkov v zvezi z javnimi naročili za potrebe 

Urada za javna naročila in Gospodarske zbornice Slovenije ter opravljala naloge pri presoji 
finančne in poslovne sposobnosti ponudnikov izvedbe javnih naročil. 
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10. opravljala posebne informacijsko-tehnološke naloge ter druge naloge, za katere jo pooblasti 
Republika Slovenija oziroma lokalna skupnosti, 

11. opravljala določene naloge pri vzpostavitvi evidenc o plačanih prispevkih za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, 

12 opravljala naloge v zvezi z arhiviranjem dokumentarnega gradiva APP. 

AJPES bo opravljala tudi nove naloge - informacijske točke za podjetnike, imenovane «VEM« (vse na 
enem mestu). 

AJPES bo opravljala tudi nekatere gospodarske dejavnosti. Izdelovala bo bonitetna poročila, 
opravljala bo večstransko pobotanje obveznosti in terjatev poslovnih subjektov in druge podobne 
storitve. 

V skladu s 70. členom Zakona o plačilnem prometu bo AJPES naloge opravljala v 13 organizacijskih 
enotah, v Centrali Ljubljana in v 12 izpostavah: Celje, Koper, Kranj, Krško, Ljubljana, Maribor, 
Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Postojna, Velenje in Trbovlje. 

V skladu z 80. členom Zakona o plačilnem prometu bo AJPES od APP in od drugih izvajalcev na 
podlagi posebnih programov postopno prevzela opravljanje nalog. Večino teh nalog je APP že 
vsebinsko prenovila, druge pa bo prenovila AJPES. Poleg prevzetih nalog bo začela opravljati tudi 
nekatere nove naloge. V programih prevzema bo določen tudi postopen prehod potrebnega števila 
delavcev APP in prevzem ustreznih poslovnih prostorov in opreme APP. 

Naloge AJPES so zelo obsežne. Zato jih bo AJPES začela opravljati z 230 delavci APP. Naloge pa so 
tudi vsebinsko zahtevne, kar teija relativno visoko izobrazbeno strukturo delavcev. Od 230 delavcev 
bo imelo visoko izobrazbo 83 delavcev (36 %), višjo izobrazbo 60 delavcev (26 %) in srednjo 
izobrazbo 87 delavcev (38 %). 

AJPES bo v skladu z Zakonom o plačilnem prometu za začetek delovanja prevzela poslovne prostore 
APP. Po načrtu bo AJPES potrebovala poslovne prostore v izmeri okrog 10.000 m2. AJPES bo 
pripadal tudi ustrezni del skupnih prostorov v objektih, s katerimi ne bo v celoti upravljala. AJPES bo 
pridobila dodatne prostore za opravljanje nalog v Izpostavi Trbovlje. 

Skupno s poslovnimi prostori bo AJPES od APP za začetek poslovanja prevzela tudi potrebno 
računalniško in drugo opremo. 

2. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2003 

Predlog finančnega načrta za leto 2003 temelji na dveh pomembnih predpostavkah, in sicer, da bo: 

1. Svet AJPES sprejel Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v predlagani 
vsebini (230 delavcev, predlagana struktura in vrednotenje delovnih mest). 

2. Svet AJPES sprejel tarifo za storitve v višini, kot je predlagana. Tarifa za storitve iz 55. člena 
ZGD (javna objava letnih poročil na spletnih straneh, dostop do podatkov na spletnih straneh in 
pridobitev fotokopij letnih poročil) mora biti sprejeta v soglasju z ministroma, pristojnima za 
pravosodje in finance. Tarifa za druge storitve iz naslova opravljanja dejavnosti javne službe 
(posredovanje izpisov podatkov iz različnih registrov in evidenc podatkov) pa mora biti sprejeta v 
soglasju z Vlado Republike Slovenije. 

Ob teh predpostavkah AJPES za opravljanje zakonsko določenih nalog v letu 2003 načrtuje 2.126 
milijonov tolarjev odhodkov, od tega za opravljanje gospodarskih dejavnosti 150 milijonov tolaijev 
odhodkov. 
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Največji del odhodkov, upoštevajoč obsežnost in zahtevnost nalog, bodo stroški dela (konto 400 - 
Plače in drugi izdatki in konto 401 - Prispevki delodajalcev za socialno varnost). Načrtovani so v 
znesku 1.215 milijonov tolarjev, kar pomeni 57 % celotnih načrtovanih odhodkov. 

AJPES načrtuje za 733 milijonov tolarjev izdatkov za blago in storitve (konto 402), kar pomeni 34 % 
vseh odhodkov. Med temi izdatki so v najvišjem znesku načrtovani izdatki za računalniške storitve 
(konto 402007). Za te namene je načrtovanih 181 milijonov tolarjev. Vsebina nalog AJPES namreč 
zahteva njihovo izvedbo na najsodobnejši, elektronski način. Nekaj programske opreme so že razvili 
strokovni delavci APP, nekaj pa zunanji izvajalci. V načrtovanih odhodkih za računalniške storitve so 
upoštevane tudi obveznosti, ki zapadejo v plačilo v letu 2003 na podlagi že sklenjenih pogodb z 
zunanjimi izvajalci računalniških storitev (vzdrževanje programske, strojne in komunikacijske 
opreme, sistemska podpora). 

Med odhodki je treba omeniti še investicijske odhodke (konto 420). Načrtovani so v znesku 178 
milijonov tolaijev, pomenijo pa 9 % vseh odhodkov. 

Načrtovani odhodki AJPES so podrobneje razvidni iz prilog. 

Za kritje načrtovanih odhodkov AJPES v znesku 2.126 milijonov tolarjev ne bo treba v celoti 
zagotoviti sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Na podlagi podatkov o predloženih letnih 
poročilih za leto 2001 in možnega večjega obsega predloženih letnih poročil v elektronski obliki 
AJPES namreč ocenjuje, da bo za storitve iz 55. člena ZGD (javna objava letnih poročil) v letu 2003 
ustvarila 610 milijonov prihodkov. Cene teh storitev mora sprejeti Svet AJPES v soglasju z 
ministroma, pristojnima za pravosodje in finance. Za druge storitve iz naslova opravljanja dejavnosti 
javne službe, katerih cene mora tudi še sprejeti Svet AJPES v soglasju z Vlado Republike Slovenije, 
pristojnima za pravosodje in finance, pa AJPES načrtuje 16 milijonov tolarjev prihodkov. 

Iz naslova opravljanja gospodarskih dejavnosti je načrtovanih 150 milijonov tolarjev prihodkov. Iz 
proračuna Republike Slovenije bo tako za nemoteno opravljanje nalog AJPES v letu 2003 treba 
zagotoviti 1.350 milijonov tolaijev. 

3. OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNEGA PREDLOGA ZA LETO 2004 

Predlog finančnega načrta AJPES za leto 2004 je pripravljen na osnovi nalog, ki jih bo AJPES 
opravljala v skladu z Zakonom o plačilnem prometu in v skladu s Sklepom o ustanovitvi AJPES. 

AJPES za opravljanje zakonsko določenih nalog v letu 2004 načrtuje 2.223 milijonov tolaijev 
odhodkov od tega za opravljanje gospodarske dejavnosti 155 milijonov tolarjev odhodkov. Največji 
del odhodkov bodo stroški dela (konto 400 - Plače in drugi izdatki in konto 401 - Prispevki 
delodajalcev za socialno varnost). Načrtovani so v znesku 1.298 milijonov tolarjev, kar pomeni 58% 
celotnih načrtovanih odhodkov. 

AJPES načrtuje za 793,3 milijonov tolaijev odhodkov za blago in storitve (konto 402), kar pomeni 
36% vseh odhodkov in 131,7 milijonov tolaijev investicijskih odhodkov, kar pomeni 6% vseh 
odhodkov. 

Načrtovani odhodki AJPES so podrobneje razvidni iz prilog. 

AJPES načrtuje, da bo potrebno iz proračuna Republike Slovenije zagotoviti 1.412 milijonov tolaijev 
za nemoteno opravljane njenih nalog. 

11. oktober 2002 2927 poročevalec, št. 96/IX 



AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA JAVNOPRAVNE EVIDENCE IN STORITVE 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 
- V TISOČI" S ' T 

KONTO REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

PHEOLOO FINANČNEGA NAČRTA 2009 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA ?<J04 

INOEKSI RASTI 
PN2003/ OR«0? FN 2004.' FN7005 

1. SKUPAJ PRIHODKI 0 0 2.126.000 2.223.000 104.6 (70+71*72*73+74) 
TEKOČI PRIHODKI (70-71» 0 0 776.000 811.000 - 104.5 

701 DAVČNI PRIHODKI  1  0 0 0 0 —::— 
71 NEDAVČNI PRIHODKI (710*711*712*714) 0 0 776.000 811.000 1M.5 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 0 0 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 0 0 ... 712 DENARNE KAZNI 0 0 0 0 ... 
... 

713 7130 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV Prihodki od prodaj blaga in atoritev 0 0  ! 776000 77 8 000 811.000 .. 104.5 
714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI I 

o! o 0 0 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 0 0 
73 PREJETE DONACIJE 0 0 0 0 ... 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 0 0 1.350.000 1.412.000 104,6 

740 7400 TRANSFERNI PRIHODKI 12 DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ Prejata siedstva u drlavnegs proračuna 0 0 
  — 0 0 1.350.000 1.M0.000 1.412.000 1.412.000 —=— 

104.6 104.0 

II. SKUPAJ ODHODKI 0  0 2.126.000 2.223.000 104,6 <40*41442+43) 
40 TEKOČI ODHODKI (400.401.402*403.404*409) 0 0 1.948.000 2.091.300 - 107,4 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 1.065.000 1.137.000 4000 40011 Plač* in aodatkl 801000 872.000 107,0 
Povračila in nadomestila 

4004 Sreda tva la rt«lovno uspetnoat Sredstva i* nadurno dalo 1B.000 2 000 1«.300 2.200 11 v 110,0 
401 

4011 
PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST Prispevek a pokojninsko in invalidsko »varovanja Prispevek za zdravstveno zavarovan)« 

150.000 •2 000 «0 000 
161 000 M.000 71.000 

103,7 
107.3 107,3 107,« 

4013 
402 

4074 

Priapevek za atartevsko varstvo 
IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE Pisarni«ki in spiotni material in storitve Poaabm material In storitve Cneigija voda, komunalna «1 ar rtv. m komunlkeciie Prevozni sirotki in storitve Udatki za sluibena potovanja 

1.000 
733.000 144.000 • 000 

10.000 

1.000 
793.300 308 000 • 500 131.700 17300 

100,0 100,0 
108.2 107.3 
 1242 111,8 108.4 

403 

Tak oda vrdrtevanj* Najemnina in zakupnina (leaaing) Davek na Upiačana plač« Drugi operativni odhodki 
PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 

70 000 15.000 41 000 82 000 
0 

73.000 15 600 52.000 85 000 
0 ... % 

104,3 104,0 120, t 103.3 

404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 0 0 0 409 REZERVE 0 0 0 0 
41 TEKOČI TRANSFERI 0 0 0 0 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 0 0 178.000 131.700 74 jO 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 0 0 178.000 131.700 Nakup op.am. 0 0 105.000 4205 Investicijsko vzdrtevanj« In obnova 0 0 73 000 40.000 A4.a 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 0 0 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 0 0 0 0 —i—i  PRIHODKOV NAD ODHODKI (i-m —— 
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B. RAČUN FINANČNIH terjatev in naložb 

KONTO ^ , ' •'' ' • '1 > J ' ' . . 
REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 

, ?S?1 - 
FINANČNEGA NAČRTA ?90J 

PREDLOO finančne oa NAČRTA ?004 
INK-SS« 
FN20O* 

, 9«1?«, 

^§T, 
FN 2004.' FN 700) 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 0 0 0 - 0 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 

  ■ 
750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0 0, 0 • 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 Oi 0 0 
752 _ KUPNINE 12 NASLOVA PRIVATIZACIJE   *  4 *| 0 

44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH 0 0 0 • .. 
DELEŽEV {440*441♦442*443) 

440 DANA POSOJILA 9 0 0 0 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV o 0 0 0 
443 

PORABA SREDSTEV KUPNIN g NASLOVA PRIVATIZACIJE  
POVEČANJE NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH IN JAVNIH ZAVODIH o 

0 
0 
0 

0 0 0 
0 

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 0 0 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
 pv-V.l    m •• 

t= 

C. RAfcUN FINANCIRANJA 

KONTO 

500 
901 

•v 
VII. ZADOLŽEVANJE 

DOMAČE ZADOLŽEVANJE  
 ZADOLŽEVANJE V TUJIMI  

REALIZACIJA 2001 
0 

0 
0 

OCENA REALIZACIJE 
! . ?°9? 

0 
0 
0 

PREDLOG FNANČNEOA NAČRTA 
m? 

0 
0 
0 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 
IP94 ..... 

0 

0 

IN0BS5I 
FN 2003/ 
W?99Z 
- 

. PA5T1 

FN20O4/ 

- 

■TT 
ODPLAilLA DOMAčEOA OOLOA       .... 
ODPLAČILA OOLGA V TUJINO   

IX. NETO ZADOLŽEVANJE (VII-VID.) 

0 
  J 0 

0 

0 

0 

0 
p: 

01 

0 
0 

1 * 
0 

0 
0 0 

0 

mi : 

L 

- 

- 

X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 0 0 0 0 i 
  SREDSTEV NA RAČUNIH (L*IV>V1L- IL- V. -VUL) 

  XI. NETO FINANCIRANJE (VL* IX.-X. -HI.) 0 0 0 0  =: J T , , 
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AGENCIJA RS ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 

1. PRAVNA PODLAGA IN IZHODIŠČA 

Na podlagi 307. člena Zakona o trgu vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: ZTVP-1) sprejme finančni 
načrt Agencije za trg vrednostnih papirjev (v nadaljevanju: Agencija) strokovni svet Agencije 
najpozneje do 31. marca vsakega leta. K finančnemu načrtu Agencije da soglasje Vlada Republike 
Slovenije. Do sprejetja finančnega načrta se financiranje Agencije v skladu z drugim odstavkom 307. 
člena ZTVP-1 izvaja po sklepu o začasnem financiranju, ki ga sprejme strokovni svet. 

Ne glede na to, da od ustanovitve Agencije mineva že devet let, pa je ta še vedno institucija, ki se 
postopoma nenehno razvija v skladu s povečanim obsegom nalog, ki ji jih nalagajo spreminjajoča se in 
nova zakonodaja ter splošni razvoj trga vrednostnih papirjev. 

Finančni načrt za leti 2003 in 2004 je pripravljen na podlagi načrta dela strokovnih služb Agencije za 
leti 2003 in 2004 (v nadaljnjem besedilu: načrt dela), ki po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, 
št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02) in Zakonu o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02) predstavlja 
tudi program dela. 

Pri pripravi finančnega načrta Agencije so bila v celoti upoštevana načela racionalnosti in 
gospodarnosti ter splošna izhodišča javnega financiranja, kot izhodišče za pripravo pa so služili 
osnovni makroekonomski okviri oziroma proračunski memorandum. 

2. RAZPOREDITEV PRESEŽKA OZIROMA PRIMANJKLJAJA 

V skladu s 305. členom ZTVP-1 se sredstva za delo Agencije zagotavljajo iz taks in nadomestil ter iz 
drugih prihodkov, ki jih ustvari Agencija s svojim poslovanjem. Iz presežka prihodkov nad odhodki se 
del izloči v rezerve Agencije v višini, določeni s finančnim načrtom Agencije, preostanek pa se usmeri 
v proračun Republike Slovenije. 

V skladu s 306. členom se presežek odhodkov nad prihodki krije iz rezerv Agencije, če pa sredstva 
rezerv ne zadostujejo, se presežek odhodkov krije iz proračuna Republike Slovenije. Sredstva 
proračuna Republike Slovenije se v skladu s prej navedenim členom lahko zagotovijo samo, če bi bilo 
sicer resno ogroženo opravljanje nalog Agencije. Do sedaj Agencija za svoje delo, razen ob 
ustanovitvi, ni prejela sredstev iz proračuna Republike Slovenije. 

Ne glede na izjemno restriktivno naravnan finančni načrt, pa je zlasti kot posledica predvidenega 
preoblikovanja pooblaščenih investicijskih družb v redne delniške družbe oziroma v času priprave tez 
finančnega načrta še ne v celoti dodelanega predloga novega zakona o investicijskih skladih in 
družbah za upravljanje, upoštevaje splošno računovodsko načelo previdnosti, v finančnem načrtu 
Agencije za leti 2003 in 2004 predviden za leti 2003 in 2004 primanjkljaj t.j. presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 214 mio SIT za leto 2003 in 200 mio SIT za leto 2004. 

Predvideni presežek odhodkov nad prihodki (t.j. primanjkljaj) v letih 2003 in 2004 se bo v skladu s 
306. členom ZTVP-1 kril iz rezerv Agencije. Finančni načrt za leti 2003 in 2004 zato temelji na 
predpostavki, da se bo presežek prihodkov nad odhodki leta 2002 razporedil v rezerve Agencije. Ob 
tej predpostavki se ne predvideva sredstev proračuna Republike Slovenije za kritje presežka odhodkov 
nad prihodki (primanjkljaja) Agencije. 
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3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO FINANČNEGA NAČRTA 

Cela vrsta za delo Agencije izjemno pomembnih zakonov je bila sicer sprejeta že v letu 1999 (poleg , 
ZTVP-1 še Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99, 35/01 in 52/02; v nadaljevanju: 
ZDP), Zakon o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/99, v nadaljevanju: 
ZNVP), Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih 
investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99, 106/99 in 58/02, v nadaljevanju: ZPSPLD), Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01, v 
nadaljevanju: ZPIZ-1), vendar se v tem oziroma prihodnjih letih pričakujejo določene spremembe 
oziroma sprejem nove zakonodaje na tem področju, kar bo bistveno vplivalo na obseg in področja dela 
Agencije. Prav tako se bo izvajanje že sprejete zakonodaje začelo intenzivnejše uresničevati šele v 
prihodnjem letu, kar zlasti velja za ZPSPED, na podlagi katerega se morajo pooblaščene investicijske 
družbe (PID) preoblikovati v skladu s tem zakonom do 13. 12. 2003. 

Obseg dela Agencije bo že na podlagi sedaj veljavne zakonodaje in zakonodaje, katere sprejem se 
predvideva, znatno porasel. 

V okviru procesa približevanja Evropski uniji in odpiranja trga vrednostnih papiijev bo zaradi 
opravljanja storitev z vrednostnimi papiiji domačih družb v tujini in tujih družb v Republiki Sloveniji 
velika potreba zlasti po izjemno visoko specializiranih in strokovnih kadrih, ki bodo poleg poznavanja 
domačih predpisov morali poznati tudi tujo zakonodajo in delovanje trgov v drugih državah. Zato bo 
še nadalje ena izmed prednostnih usmeritev izobraževanje in izpopolnjevanje zaposlenih (doma in v 
tujini), tako glede nove domače zakonodaje, ki ureja delovanje Agencije oziroma njeno delovno 
področje, kot tudi glede evropskega prava, povezanega z delom Agencije. 

Z vstopom Republike Slovenije v Evropsko unijo bo Agencija prvič začela izvrševati tudi določene 
pristojnosti iz ZTVP-1, prav tako pa se bo intenziviralo sodelovanje z nadzornimi organi Evropske 
unije. 

Za učinkovito uresničitev nalog oziroma za izvrševanje vseh pristojnosti Agencije bodo nujne nove 
zaposlitve s ciljem, da se Agencija čim hitreje kadrovsko okrepi, tako da bo štela vsaj 50 oziroma 
dologočno 75 zaposlenih. Do konca leta 2003 namerava zaposliti približno 8 novih kadrov, tako da bo 
njihovo število doseglo povprečno 37 zaposlenih oziroma v letu 2004 približno povprečno 40 
zaposlenih. 

Ne glede na širšo problematiko fluktuacije visoko usposobljenih kadrov, tudi zaradi neustreznega 
nagrajevanja javne uprave in »paradržavnih« institucij, bo treba tudi z drugimi ukrepi zagotoviti 
ustrezno moralno in materialno stimulacijo zaposlenih in s tem stalnost usposobljenih kadrov v 
Agenciji. Naložbe v kadre in znanje, z namenom zagotoviti učinkovito, racionalno in predvsem visoko 
profesionalno uresničevanje nalog in funkcij Agencije, so tako ena njenih prednostnih usmeritev 
oziroma nalog tudi v letih 2003 in 2004. 

Agencija si bo še nadalje prizadevala za čim širše elektronsko zajemanje in posredovanje podatkov, ki 
jih na podlagi predpisov zbira in analizira od pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papiijev, in v 
ta namen prilagodila tudi svojo informacijsko tehnologijo. Glede na vse večji obseg podatkov, ki jih 
Agencija zbira in analizira, bo tako primemo modernizirala računalniški sistem, tako strojno kakor 
tudi programsko opreme. 

Agencija načrtuje pripravo programa izobraževanja, namenjenega drobnim vlagateljem, zlasti o 
pravicah in možnostih, ki jim jih dajejo zakoni in podzakonski akti pri urejanju pogodbenih razmerij z 
licenciranimi subjekti. Dodani naj bi bili tudi pisni tipski nasveti, kako ravnati v primeru 
najpogostejših težav, ki jih imajo ti vlagatelji. 

Zaradi cele vrste odprtih vprašanj uresničevanja prej navedene nove zakonodaje, ki ureja delovno 
področje Agencije, in predvsem zaradi dejstva, da so dela in naloge Agencije v veliki meri odvisni od 
aktivnosti posameznih udeležencev na trgu vrednostnih papiijev, ni možno natančneje kvantificirati in 
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rokovno opredeliti niti prihodkov niti odhodkov Agencije, zato gre pri vseh finančnih podatkih zgolj 
za grobe in okvirne ocene. 

Ocenjuje se, da bo imel pomemben vpliv na delo Agencije in prihodke ter odhodke Agencije zlasti 
tudi sprejetje novega zakona o investicijskih skladih in družbah za upravljanje (v nadaljevanju 
ZISDU-1), kar pomeni, da bo morala Agencija najprej na novo pripraviti vse podzakonske predpise, s 
katerimi je že uredila poslovanje teh finančnih institucij, kot tudi predpise zaradi izvrševanja 
popolnoma novih nalog in pristojnosti Agencije. 

Sprejem ZISDU-1 bo zahteval tudi spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih (Uradni 
list RS, št. 48/00 in 82/01, v nadaljevanju Tarifa), zlasti v zvezi z osnovo za določitev letnega 
nadomestila za nadzor družb za upravljanje ter na novo uvedenih nadomestil za nadzor upravljavcev 
vzajemnih pokojninskih skladov, upoštevajoč temeljno načelo sorazmernosti letnih nadomestil z 
višino stroškov, ki jih ima Agencija z opravljanjem nadzora. 

Po analizi Združenja družb za upravljanje investicijskih skladov in lastnih ocenah Agencije naj bi na 
podlagi do sedaj zbranih podatkov in izraženih namer o preoblikovanju investicijske družbe v bodoče 
upravljale s približno 1/3 vseh sedanjih sredstev pooblaščenih investicijskih družb, ki so osnova za 
določitev višine letnega nadomestila za nadzor Agencije. 

Pri pripravi sprememb in dopolnitev Tarife bo zato potrebno upoštevati tudi predlagane rešitve glede 
preoblikovanja (pooblaščenih) investicijskih družb v redne delniške družbe oziroma javne finančne 
holdinge ter s tem povezane osnove za določitev letnega nadomestila za nadzor, ki predstavlja enega 
izmed ključnih virov financiranja Agencije. 

Zato so glede višine letnega nadomestila za nadzor v letih 2003 in 2004 možne le grobe ocene. 

Prav tako ni možno podati zanesljivih ocen drugih pomembnih virov Agencije za daljšo dobo, zlasti 
letnih nadomestil za opravljanje nadzora nad borznoposredniškimi družbami, saj je povsem verjetno, 
da bo še upadlo njihovo število. Ker je osnova za določitev letnega nadomestila za nadzor 
borznoposredniških dlružb njihov skupni promet. Tarifa pa hkrati določa najvišji obseg nadomestila, ki 
odpade na posamezno družbo, bi se skupno letno nadomestilo v primeru zmanjšanja števila 
borznoposredniških družb (tudi ob nespremenjenem prometu) znižalo. 

Izhodišča za pripravo finančnega načrta: 

Pri oceni prihodkov in odhodkov je upoštevano načelo previdnosti. 

Prihodki so ocenjeni na podlagi načrta dela in v povezavi z veljavno Tarifo. 

Glede na to, da so odhodki za leti 2003 in 2004 ocenjeni na podlagi ocene realizacije za leto 2002 je 
potrebno opozoriti, da v letu 2002 niso in predvidoma do konca leta 2002 ne bodo v celoti realizirani 
vsi načrtovani odhodki, zlasti ne v delu, ki se nanaša na izredne odhodke iz naslova tožb zoper 
Agencijo. Zato gre pri ocenah odhodkov za leti 2003 in 2004 zgolj za grobe ocene odhodkov, ki jih bo 
potrebno korigirati za del ne v celoti realiziranih odhodkov leta 2002. 

Odhodki so ocenjeni na osnovi: 

realizacije posameznih postavk za leto 2002 oziroma za leto 2003 in drugih parametrov, ki 
izhajajo iz načrta dela za leto 2003 oziroma 2004; 
predvidenih investicij; 
povprečno 37 zaposlenih v letu 2003 in 40 zaposlenih v letu 2004; 
24 sej strokovnega sveta Agencijeietno; 
globalnih kvantitativnih okvirov razvoja kot podlage za planiranje javnofinančnih prihodkov in 
odhodkov za leti 2003 in 2004; 

11. oktober2002 2933 poročevalec, št. 96/IX 



4. NAČRTOVANI PRIHODKI (zneski, zaokroženi na milijon SIT, Priloga 1) 

Za leto 2003 se načrtujejo prihodki Agencije v višini 436 mio SIT, za leto 2004 pa v višini 393 mio 
SIT. 

Tako kot v preteklih letih Agencija v letih 2003 in 2004 ne predvideva financiranja iz proračuna 
Republike Slovenije. 

Del prihodkov Agencije je odvisen od števila vloženih zahtev udeležencev na trgu vrednostnih 
papirjev in nima narave stalnih prilivov. Zato se pri načrtovanju prihodkov lahko upošteva le trend 
prilivov iz preteklih let oziroma so možne zgolj grobe ocene. 

Na podlagi Tarife se načrtuje, da bodo od načrtovanih prihodkov imela največji delež (73 %) letna 
nadomestila za opravljanje nadzora v višini 317 mio SIT v letu 2003 in 287 mio SIT v letu 2004, ostali 
prihodki po Tarifi v letu 2003 v višini 95 mio SIT in v letu 2004 v višini 92 mio SIT (odločanje o 
posamičnih zadevah, pavšalna nadomestila stroškov za opravljanje nadzora, izdaja izpisov iz 
registrov) bodo znašali 21 % vseh prihodkov v letu 2003 in 22 % v letu 2004. Drugi prihodki se 
načrtujejo v višini 27 mio SIT v leni 2003 in v višini 20 mio SIT v letu 2004 (prihodki od financiranja 
in drugo) in predstavljajo 6 % vseh prihodkov leta 2003 in 5 % vseh prihodkov leta 2004. 

S tekočimi finančnimi presežki bo Agencija upravljala racionalno, in sicer v okviru svoje naložbene 
politike, ki je podrobneje opredeljena v Prilogi 2, ki je sestavni del finančnega načrta. 

5. NAČRTOVANI ODHODKI (zneski, zaokroženi na milijon SIT, Priloga 1) 

V letu 2003 se načrtujejo odhodki v višini 650 mio SIT, v letu 2004 pa 593 mio SIT. 

Podlaga za načrtovanje odhodkov v letu 2003 so povprečni mesečni odhodki leta 2002 v povezavi z 
načrtom dela za leto 2003, v letu 2004 pa povprečni mesečni odhodki leta 2003 v povezavi z načrtom 
dela za leto 2004. 

Pri načrtovanih odhodkih imajo največji delež (60 % v letu 2003, 71 % v letu 2004) stroški dela, ki 
znašajo 387 mio SIT v letu 2003 in 419 mio SIT v letu 2004. V letu 2003 jim sledijo stroški blaga, 
materiala in storitev (21 %) v višini 136 mio SIT, izredni odhodki (15 %) v višini 100 mio SIT, 
amortizacija (3 %) v višini 18,5 mio SIT in drugi stroški (1 %) v višini 8 mio SIT. V letu 2004 sledijo 
stroškom dela stroški blaga, materiala in storitev (25 %) v višini 150 mio SIT, amortizacija ( 3 %) v 
višini 18,5 mio SIT in drugi stroški (1 %) v višini 6 mio SIT. 
5.1. STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV 

• Material in energija 

Odhodki v okviru postavke material in energija so načrtovani v višini 9 mio SIT za leto 2003 in 10 
mio SIT za leto 2004. Gre za pisarniški in drug material, naročnine za dnevno-informativne 
publikacije in strokovne revije ter porabljeno energijo (elektrika, ogrevanje, bencin). 

• Storitve 

Storitve se v letu 2003 načrtujejo v višini 127 mio SIT, v letu 2004 pa v višini 139 mio SIT. 

Med storitve, ki jih bodo opravili drugi, spadajo: vzpostavitev in vzdrževanje elektronskih povezav 
Agencije, spremljanje trgovanja s tujimi vrednostnimi papiiji, vzdrževanje sredstev za delo, objave 
informacij v občilih, najemnine, članstvo Agencije v institucijah doma in v tujini, upravljanje stavbe, v 
kateri ima Agencija svoje poslovne prostore, prevozne storitve, izobraževanje v domovini in tujini, 
stroški službenih poti, storitve odvetnikov, storitve, povezane z izvedbo aktivnosti s področja razvoja 
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trga kapitala, storitve študentov prek študentskega servisa, raziskovalne in svetovalne storitve, 
povračila stroškov podiplomskega in dodiplomskega Študija na podlagi pogodb o izobraževanju, 
storitve, povezane z zagotavljanjem varstva pri delu in druge storitve. 

Raziskovalne in svetovalne storitve so predvidene predvsem v zvezi: 

s sodelovanjem Agencije s tujimi institucijami; 
s postopki pri včlanjevanju Republike Slovenije v Evropsko unijo; 
z dodatnim angažiranjem strokovnjakov, ki jih Agencija nima oziroma nima dovolj; 
z izdelavo računalniških programov za informacijsko podporo procesa poročanja pooblaščenih 
udeležencev Agenciji in računalniške analize transakcij na trgu kapitala, ki predvideva prehod na 
elektronsko poročanje investicijskih skladov ter borznoposredniških družb in bank, ter z 
nadgradnjo oziroma izdelavo programov za obdelavo in analizo teh podatkov; 
z angažiranjem visoko specializiranih strokovnjakov s področja revizorske dejavnosti za potrebe 
nadzora nad poslovanjem vzajemnih skladov, investicijskih skladov in borzno posredniških družb. 

Med storitvami je tudi reprezentanca, ki se načrtuje za leto 2003 v višini 1,5 mio SIT in za leto 2004 v 
višini 2,6 mio SIT za strokovna in poslovna srečanja s tujimi in domačimi strokovnjaki, udeleženci na 
trgu vrednostnih papirjev, predstavniki državnih organov in organizacij, predstavniki javnega 
obveščanja in za seje strokovnega sveta Agencije, ter izdatki, povezani s priložnostnimi darili ob 
srečanjih z mednarodnimi in domačimi delegacijami ter ob posameznih drugih dogodkih in jubilejih, 
delovnih sestankih, sprejemih in podobno. 

Med storitvami so zajeti tudi programi s področja izobraževanja malih delničarjev, sofinanciranja 
projektov, publikacij in strokovnih srečanj s področja trga vrednostnih papiijev oziroma njegovega 
razvoja ter izvajanja tehnične pomoči v okviru mednarodnih aktivnosti Agencije. 

5.2. STROŠKI DELA 

• Plače in nadomestila 

Načrtovana postavka odhodkov plače in nadomestila v letu 2003 v znesku 282 mio SIT in v letu 2004 
v znesku 305 mio SIT zajema odhodke za bruto plače in nadomestila za zaposlene. Ti odhodki so 
načrtovani v višini, ki upošteva dodatne zaposlitve (zlasti univerzitetne diplomirane ekonomiste in 
univerzitetne diplomirane pravnike oziroma pripravnike). 

• Prispevki za socialno varnost 

Ta postavka se načrtuje za leto 2003 v višini 49 mio SIT in za leto 2004 v višini 53 mio SIT ter je 
odvisna od postavke plače in nadomestila. 

• Drugi stroški dela 

Ta načrtovana postavka za leto 2003 v višini 56 mio SIT in za leto 2004 v višini 71 mio SIT zajema 
odhodke prevoza zaposlenih na in z dela, regresa za letni dopust zaposlenih, drugih dajatev od plač in 
drugih prejemkov zaposlenih, odhodke za izvedbo zahtevnejših projektov po pogodbah o delu, 
vključno s pogodbami o delu z zaposlenimi za specifična dela, opravljena zunaj delovnega časa, in z 
avtorskimi pogodbami, odhodke za sejnine strokovnega sveta Agencije, honoraije za prevod ter 
lektoriranje podzakonskih aktov ter poročil Agencije. 

5.3. AMORTIZACIJA 

Amortizacija (letni odpis nepremičnin in opreme) je za leti 2003 in 2004 načrtovana v znesku 18,5 
mio SIT. 
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Agencija uporablja letne amortizacijske stopnje v razponu od 3 % (za zgradbe) do 50 % (za opremo) 
v skladu z zakonom o računovodstvu in navodilom o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih 
dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. Amortiziranje je ločeno po posameznih 
osnovnih sredstvih in enakomerno skozi življenjsko dobo posamičnega osnovnega sredstva. 

5.4. IZREDNI ODHODKI 

Ta postavka je za leto 2003 načrtovana v višini 100 mio SIT (0 mio SIT za leto 2004), in sicer iz 
naslova tožb zoper Agencijo, zaradi odškodninskih zahtevkov povezanih z odtujitvami delnic prek 
borzno posredniških družb. V tej kategoriji niso zajeti odhodki iz drugih tožb oziroma potencialnih 
tožb, ker Agencija ne pričakuje dokončanja teh postopkov do vključno leta 2004. 

5.5. DRUGI ODHODKI 

Ta postavka v načrtovanem znesku 8 mio SIT za leto 2003 in 6 mio SIT za leto 2004 obsega 
prispevek za uporabo stavbnega zemljišča, davek od dobička ter druge odhodke Agencije. 

5.6. NABAVA OSNOVNIH SREDSTEV 

Glede na vse večji obseg podatkov, ki jih Agencija zbira in analizira, bo tako primemo modernizirala 
računalniški sistem, tako strojno kakor tudi programsko opremo. 

Ker se v letih 2003 in 2004 načrtuje povečanje števila zaposlenih, bodo nujne nove naložbe v 
modernizacijo dela opreme, v nabavo osnovnih sredstev (računalniška strojna in programska oprema, 
avdiovizualna oprema, pohištvo in druga oprema) ter v opremljanje pisarniških prostorov. 

Agencija načrtuje nakup opreme v letu 2003 za 14,2 mio SIT in v letu 2004 za 18 mio SIT. 

i 
6. NAČRTOVANI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI (PRIMANJKLJAJ) 

Agencija načrtuje za leto 2003 prihodke v višini 436 mio SIT in odhodke v višini 650 mio SIT ter za 
leto 2004 prihodke v višini 393 mio SIT in odhodke v višini 593 mio SIT. Glede na poslovno - izidne 
tokove znaša načrtovani presežek odhodkov nad prihodki 214 mio SIT v letu 2003 in 200 mio SIT v 
letu 2004. Podrobnejši prikaz je v Prilogi 1. 

Agencija po načelu prilivov in odlivov za leto 2003 načrtuje prilive v višini 431 mio SIT ter odlive v 
višini 646 mio SIT, za leto 2004 pa prilive v višini 393 mio SIT ter odlive v višini 592 mio SIT. Prilivi 
so v primerjavi s prihodki nižji na račun odprave dolgoročnih rezervacij, odlivi pa so višji od 
odhodkov zaradi nakupa osnovnih sredstev in amortizacije. Načrtovani presežek odlivov nad prilivi 
znaša 215 mio SIT za leto 2003 in 199 mio SIT za leto 2004. Podrobnejši prikaz je v prilogi v bilanci 
prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja. 
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Priloga 1: IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV 

N42V REALIZAC NAČRT OCEN\ 
REALEN na£kt NAČRT INDEKS 

RASTI 
IMBS 
RASm 

2001 2GC2 20CD 2003 20CW N2oay 
CR200C 

N2oay 
N2002 viooosrr viooosrr viooosrr viooosrr viooosrr 

1 2 3 4 5 6 7 8 
A> HWCDKI CD PCSTf/ANJA 487.4® 512L682 459388 4090)7 373.467 H9.0S 79.0 

1. Rihncki poTaifi o taksah in lufcrrestilih 487.406 513.682 4S?3S 4W.OS7 371467 89.05 79.63 
a) Ofo&nje o premičnih zacbvoh 8S272 95.30C 71051 77.95 8065C 16.97 1517 

- Tale« za javno puuto vredncmih pfirjev ZIS* 42 L* 11281 3125C 4121 724 647 
- prva javni prat*a vrettaarfrjjprjev &oa 2295C 5931 1515C 2275C 33C 295 
- prva javna prxti|.i vrodmrih pprirv trajavne pcrudbe 2DC «r eoc LOOC 013 Q12 
- dižno« paroCarjajavrihfhft) 1550C 19.00C 673C 17J0C 173DC 181 141 

- Takse za pauJhn za odap poZakm oprcv?cnih 32566 155GC 36itf 1551 1531 337 102 
- Izreza izdajo (bvdjenj zaafTavljaricdgavncm 18.20C 2535C 1297? 16.60C 1210C 161 123 

- ban RMdnfle (hAc 240C 1.51 45C 1JS0C LOOC 033 Q2S 
-fcuir C C 90C C C aoc Q0C 
- bare 40C KI 15C 20C Kt aw QW 
- kliriritoifcpalne d\tfbe eoc KI 30C 10C KI acc 002 
- dužfce za i^iviiar^c pocbfcr&jr irM?»d). drufai vTacrmi skkd 11.70C 2115C IL175 13.95C 931 101 272 
- vTajani pokojninski sklad noč 30C C 8X L40C Q17 
-dmoe osebe C C C C C aoc oa 

- Tak* za lzriijo in odwnndc*di. za [ridiitev kvalificinreai tfckža 60C LOOC 30C looc LOOC (122 Q15 
- Takse za izdjo inodvzcmdMiieria fia6i oebi 9.20C 10X1 5-55C kitoc 9.9CI 233 2® 

- za bam^mredilci sia &90C 455C 7.80C 7.40C L7C L52 
- za dana upave 4ia 180C «r 290C 250C Q63 056 

- 1fckNe 25» izriio snplaija oji OMh za pidtiiev lartii3eci dfcfcifci C C C C C • Q0C Q0C 
- Takse za odočanje o ipMiuzcper odo&e in odrcdbe LOOC 30C 2ia 60C fll 013 Q12 
- Ibkse za di*r posirične zarfcve 2a 30C 1.95C 30C 30C oa? 006 

b) Izdja ujmc* fc rcparov. ki jih vol Aprija 2 C C 0 C Q0C OOC 
c) Loru mdrnstiLi firofltivza epavivne lufeora 3y64V 412782 3®l9S7 316.917 286917 68.95 6L7C 

- bcrzncpcsrakiSke du&e in banke 94.05C 137J7Č 14&69? 139.764 139.7M 3042 2721 
- ber/e 675C 1200C 1200C 1200C 1200C 261 234 
- khrinSkodBpotneduaE 67ft 1200C 1200C 1200C 1200C 261 234 
- imetficijskr dufte in vsajam skladi 28&8M 251.« 19129] 153.153 123 L53 3134 29.81 

d) PavfcibH nifcmstila streSi* za opravljanje nadzora 570C seoc 2235C I4.20C 5.90C 105 27č 
2I\noinc\irdrrtizak^praizvocbvuirntijitn;prazNO±K 
3. Zmnšiffft:vnjihnKti zalopprdzvabvinrtdlutffr pmzvcdic 
4. ftihctici ad prodne mieriala in blaca 

B) ffiHIKI CD FINANCIRANJA 87.822 6&1K 39.880 22O0C 2Q00C 4.8C 42S 
1. ftihodci od ftranciniia iz naslova rcvdcnzaaie 2Q<M2 IS 0 d C Qod oa 
lEh^jpihnJdodfirmaranja 66,100 39830 22060 2DOOC 480 43 

a) ftihnda od obresti 66.861 66100 39.880 22060 2Q000 4.80 42S 
b) Ckah prihuid cd fircrardrja 19 d 0 0 d Q00 OOC 

OEKECNreDCDKI 13.967 1200d 13334 5000 C 1.09 097 
1. Rihuda od potope osnovnih srcdacv 0 d 0 0 d aoo OOC 
2 Dup izrodi prihoda 11967 12000 13334 5000 a 1X» 097 

6 OblUIM PMirDKl 589.197 ®LH)1 5126H2 4K127 3EL467 9t94 819C 
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NAZIV REALIZAC N^KT OCENA 
REALIZAC NAČRT NAČRT RASTI 

IMIKS 
RASTI 

2TO1 20E 2002 200P 2004 N200EV 
CR2D02 

N200V 
N3002 vKDOSrr viooosrr viooosrr viooosrr viooosrr 

l 2 3 4 5 6 7 8 
D) SIROfra BLATA MAIER1ALA fN STCRTIEV 83,725 14UI41 80162 136M2 149.786 rX133 10688 

1. tttu\TO vrata* puinso rmenala in hlaca 
2 Strcfla muriala in energije 9.294 11.83C 7.481 9.121 10371 12L93 87.67 

a) Stroga <nrpie 209? 2231 1.69C 1.7316 L858 1051C 8128 
b) Stnfla (iszni&gs rrnerufo 2758 196C 17H 1731 4,425 13586 11L73 
c) Strcfla in srctaMC btentin* 1975 2 Id 1.607 1784 L856 KB.1C 8877 
d) nhJC strrfla mieriala 2463 1537 1366 1.8» 2223 13586 6284 

3. Strcfla scntev 74415 128.311 72682 127.422 139.414 17531 108.65 
a; Strcfla ifrjviiaia in vzdržewria ohjdaov L809 1.915 1.663 1.892 L 883 11174 9832 

Slrafla mjcmin 1.012 463 45C 472 4M 106.1C K674 
C) Strcfla wtHi"vwia cpmr ia 197 12GGS ixn 9367 10201 11897 81« 
d) Strcfla prvazriharrHcv' 7.034 9.3« 7.475 9.614 11217 128.61 12017 
e) Strcfla ircirafevti a &^xjflaih 1.1%. 15141 5.491 115 IS 1511? 24623 99.85 
i) Smfld vrvcri zddan 7.642 11.015 12436 1696C 20275 136JS 18157 
2) Strcfla (Hu prc^ ftufcrtskih ktvlnov 6517 6934 621? 6515 6836 105.1C 9S.5B 
h) Strcfla rrtdciamlnih tn o«hnih saniev 12512 2&88C a 185 29327 3L749 22242 109.93 
j) Storžki itfilrra in hatneea frtmaa 1.011 L076 517 54J 566 1051C 5287 
k) Strcfla ^TmitanamoKcSčariaijivTiJKti 56® 8341 5197 5462 5713 1051C 68JC 
1) Rspoutarca 83 L881 486 1511 258L 310S7 137.18 
m) Strcfla dugh suraev 124« 31272 11.691 3221? 32781 275ČV 10182 

BSIRCŽKICELA 234511 325CG3 264.432 387243 418.83? 14644 128.86 
1. Rače in mimsila plač 169_529 237.735 194.197 28206? 301.938 14525 12827 
2 ftiyev^q m soaalnD v,mcK ddcd>akgv 27.10C 34644 31.414 49.197 53.186 15661 L5152 
1 Chu *rcfla dda 37.882 52641 38.821 5597? 60713 144. IS 11513 

a)Rareszafctri(fcmst 3.636 4.65« 402f 4.89C 553f 121.47 11&8C t
 

t t ! s 1 a 2 7.20C 1061 7.614 10385 12307 1363? 11589 
c) hhlqrr mprafc. soljdamnanepTmfi 51C 317 117 336 145 28586 KR78 
d) DuctcMifveodpiaC inthjcihFn*xiiwzififlcnihidn«knu izpi.piaCe) 11715 2Q847 182M 25632 27.71C mM 13292 
e) Strcfla dda po popafah o deki in avttrskih pncodbA 12821 16201] &79S 14.736 14821 167.46 91.48 

- sejnine strckMnasNeta 9291 1215C 6652 12« 1215C 18266 1000C 

i 1
 0 1 1 219E 2534 1.193) 1.4» L520 121.871 6O0C 

- duiave popopicfcehocfchi in avtorskih poarWi 1337 1.51? 955 L132 L15C 11856 7579 
BANCKnZAOJA 17359 18500 27211 18.500 18L500 6759 1000C 
Q DOJ33WteREZH*V/OE 0 0 0 fl 0 
H)CRLnSlKOSKl 8.562 8.250 6425 82CB 6213 127 JSf 7531 

1. Dndccddbbact 8321 8000 6241 8l00Q 6000 128.19 750C 
2 hh±frrsiik) za i*xr«in 9avhwB am jjiMa 241 250 185 2CB 213 11002 8507 

I)0>IXNflNWaRANJA 28 30 10 0 0 000 oa 
L OtnJa od finninria e nosku« icvdkrariie 28 30 10 0 0 ooo OOC 
2 Chia odhrda cd hnranija 0 0 0 0 0 

J)EREENCCHCCKI 1.188 58189 365 K11000 ( 2737111 oa 
1. Oboda od prtdfe asncMih sedrtev 185 C C 0 C 
2 Dud izietii (ihida 1.OC0 58189 365 mooo 0 2737111 oa 

K) CEL01M (KKDK1 345577 Sil 133 37&ft06 «14® »1336 17L81 m« 

UPREfŽEKPRlHnnKDVN^DGDHOlKI 2C1820 4L668 131996 •234362 -1951870 

Priloga 2: NALOŽBENA POLITIKA AGENCIJE ZA TRG VREDNOSTNIH 
PAPIRJEV 

Načela oblikovanja naložbene politike: temeljni cilj upravljanja s finančnimi sredstvi je zagotoviti 
nemoteno poslovanje Agencije z investiranjem prostih sredstev v finančne naložbe, ki so varne. 

Pri investiranju finančnih sredstev Agencija upošteva načela varnosti, likvidnosti ter temu podrejene 
donosnosti sredstev. 

Varnost: temeljno načelo, ki se upošteva pri oblikovanju sestave naložb Agencije, je načelo varnosti, 
medtem ko sta likvidnost in donosnost naložb temu načelu podrejena. Ne glede na to, daje načelo 
likvidnosti podrejeno načelu varnosti, pa morajo sredstva Agencije v vsakem trenutku zadoščati za 
pokrivanje zapadlih obveznosti. 
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Varnost naložb se zagotavlja z omejevanjem naložb glede na izdajatelja (kreditno tveganje) ter glede 
na valutno izpostavljenost. 

V povezavi s kreditnim tveganjem so dopustne naložbe v: 

• vrednostne papiije in sorodne inštrumente, katerih izdajatelj je Republika Slovenija 
• vrednostne papiije in sorodne inštrumente, katerih izdajatelj je Banka Slovenija 
• dolžniške vrednostne papirje in sorodne inštrumente ter vezane depozite pri poslovnih bankah 

s sedežem v Republiki Sloveniji. 

V povezavi z valutnim tveganjem so dopustne naložbe, ki zagotavljajo ohranjanje realnega 
dela naložbe z: 

• ustreznim nominalnim donosom v SIT; 
• revalorizacijski faktorjem v višini TOM (temeljne obrestne mere), ali druge ustrezne enote, ki 

služi kot hranilec vrednosti; 
• valutno klavzulo EURO ali DEM ali drugo valuto, ki je v stalnem razmerju do teh dveh enot. 

* 

Likvidnost: upoštevanje načela likvidnosti pomeni, da se ročnost naložb usklajuje z zapadlostjo 
obveznosti, ki so zneskovno pomembne (npr. izplačilo plač, plačilo davkov in prispevkov, 
najemnina,...). 

Donosnost: donosnost je varnosti in likvidnosti podrejena. Ob primarnem kriteriju zagotavljati 
varnost in likvidnost se zahtevano donosnost naložb dosega s prilagajanjem sestave naložb glede na 
tržne razmere. 

OBLIKOVANJE PORTFELJA NALOŽB AGENCIJE 

Naložbe Agencije sestavljajo dolgoročne in kratkoročne naložbe. Dolgoročne naložbe so tiste, katerih 
rok zapadlosti je daljši od enega leta. Kratkoročne naložbe so tiste, katerih rok zapadlosti je krajši od 
enega leta. 

Dolgoročne naložbe, v katere lahko Agencija investira prosta sredstva, so: 

• dolgoročni dolžniški vrednostni papiiji in sorodni inštrumenti, katerih izdajatelj je Republika 
Slovenija; 

• dolgoročni dolžniški vrednostni papiiji in sorodni inštrumente, katerih izdajatelj je Banka 
Slovenija; 

• dolgoročni dolžniški vrednostni papiiji in sorodni inštrumenti ter vezani depoziti nad enim 
letom pri poslovnih bankah s sedežem v Republiki Sloveniji. 

Dolgoročni del portfelja naložb se oblikuje glede na predvidene likvidnostne potrebe Agencije. Zato se 
praviloma dolgoročno plasira le toliko sredstev za katere se predvideva, da bodo lahko v obliki 
dolgoročnih naložb do zapadlosti. Zlasti pri naložbah v vrednostne papiije je potrebno upoštevati, da 
transakcijski stroški lahko pomembneje zmanjšajo donosnost naložbe. 

Dodatno se lahko sredstva investira dolgoročno, če iz razmer na trgu sledi, da bi bil kljub prodaji 
dolgoročne naložbe pred njeno dospelostjo, njen donos višji od donosa kratkoročne naložbe. Gre za 
primer, ko so dolgoročne obrestne mere višje od kratkoročnih obrestnih mer, s tem da se pričakuje 
nadaljnje zniževanje kratkoročnih obrestnih mer. 

Kratkoročne naložbe, v katere lahko Agencija investira prosta sredstva, so: 

• kratkoročni dolžniški vrednostni papiiji in sorodni inštrumenti, katerih izdajatelj je Republika 
Slovenija; 

11. oktober 2002 2939 poročevalec, št. 96/IX 



• kratkoročni dolžniški vrednostni papiiji in sorodni inštrumenti, katerih izdajatelj je Banka 
Slovenija; 

• kratkoročni dolžniški vrednostni papiiji in sorodni inštrumenti ter vezani depoziti pri 
poslovnih bankah s sedežem v Republiki Sloveniji. 

Pri investiranju sredstev v kratkoročne naložbe je na prvem mestu skrb za nemoteno poslovanje 
Agencije. Zato mora v vsakem trenutku biti na razpolago dovolj sredstev za poravnavo vseh zapadlih 
obveznosti, kar se dosega s planiranjem dospetja kratkoročnih naložb s predvidenimi bodočimi 
obveznostmi (zlasti zneskovno večjimi ter vnaprej predvidljivimi obveznostmi, kot npr. izplačilo plač, 
plačilo davkov in prispevkov,...). 

Sekundarni in pri izvrševanju naložbene politike podrejeni cilj, je doseganje čim večje donosnosti 
celotnega portfelja naložb. Ta cilj se dosega z investiranjem finančnih sredstev v naložbe, ki so 
donosne na kratki rok. Za uresničitev tega cilja se zlasti da poudarek ustrezni izbiri klavzule, ki služi 
ohranitvi realne vrednosti naložbe (TOM ali DEM klavzula), saj ta del obresti praviloma predstavlja 
glavnino celotnih obresti. 

Priloga 3: NAČRT DELA STROKOVNIH SLUŽB AGENCIJE ZA TRG 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV ZA LETI 2003 IN 2004 

1. UVOD 

1.1. 

Strokovni svet sprejme načrt dela strokovnih služb Agencije za trg vrednostnih papiijev (v 
nadaljevanju Agencija) na podlagi 5. točke 299. člena Zakona o trgu vrednostnih papiijev (Uradni list 
RS, št. 56/99 in 52/02; v nadaljevanju ZTVP - 1). Predmetni načrt dela predstavlja tudi program dela 
po Zakonu o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02; v nadaljevanju ZJF) in 
Zakonu o javnih agencijah (Uradni list RS, št. 52/02; v nadaljevanju ZJA). 

Izhodišče načrta dela strokovnih služb Agencije za leto 2003 in 2004 temelji na izvršitvi vseh del, 
nalog in opravil Agencije, tako da bo z njenim celotnim delovanjem v čim večji meri uresničena 
temeljna opredelitev njenega dela, ki je v opravljanju nadzora in izvrševanju drugih nalog in 
pristojnosti, določenih z zakoni in na njihovi podlagi izdanimi predpisi. Temeljno načelo njenega dela 
pa je zagotoviti spoštovanje teh predpisov in ustvariti pogoje za učinkovito delovanje trgov 
vrednostnih papirjev in zaupanje vlagateljev v te trge. 

Cela vrsta za delo Agencije izjemno pomembnih zakonov je bila sicer sprejeta že v letu 1999 (poleg 
ZTVP - 1 še Zakon o deviznem poslovanju (Uradni list RS, št. 23/99, 35/01 in 52/02; v nadaljevanju 
ZDP), Zakon o nematerializiranih vrednostnih papiijih (Uradni list RS, št. 23/99; v nadaljevanju 
ZNVP), Zakon o prvem pokojninskem skladu Republike Slovenije in preoblikovanju pooblaščenih 
investicijskih družb (Uradni list RS, št. 50/99, 106/99 in 58/02; v nadaljevanju ZPSPED), Zakon o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00 in 109/01; v 
nadaljevanju ZPIZ - 1), vendar se v tem oziroma prihodnjih letih pričakujejo določene spremembe 
oziroma sprejem nove zakonodaje na tem področju, kar bo bistveno vplivalo na obseg in področja dela 
Agencije. Prav tako se bo izvajanje že sprejete zakonodaje začelo intenzivnejše uresničevati šele v 
prihodnjem letu, kar zlasti velja za ZPSPID, na podlagi katerega se morajo pooblaščene investicijske 
družbe (PID) preoblikovati v skladu s tem zakonom do 13. 12. 2003. 

Zakon o preprečevanju denarja (Uradni list RS, št. 97/01 in 59/02) je določil nove pristojnosti 
Agencije, katerih izvrševanje bo prav tako vplivalo na povečan obseg dela Agencije. Kot organ 
nadzora mora Agencija v okviru svojih pristojnosti preveijati tudi izvajanje določb tega zakona. 
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Agencija tudi sodeluje pri sestavi oziroma morebitnem nadgrajevanju sistema indikatorjev za 
prepoznavanje sumljivih transakcij v subjektih, kijih nadzoruje. 

Z novelo Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 45/01; ZGD - F) je Agencija pridobila 
nove naloge v zvezi z delovanjem poravnalnega odbora izvedencev za sodni preizkus menjalnega 
razmerja v postopkih pripojitve družb. Izvrševanje pristojnosti poravnalnega odbora izvedencev bo 
vplivalo na povečan obseg dela Agencije, saj po navedeni noveli Agencija opravlja zanj vse 
administrativne zadeve. 

Do konca leta 2002 naj bi bil sprejet tudi nov Zakon o investicijskih skladih in družbah za upravljanje 
(Uradni list RS, št. 6/94, 25/97, 32/97 - popr., 10/98, 26/99 in 56/99; v nadaljevanju ZISDU), kar 
pomeni, da bo morala Agencija najprej na novo pripraviti vse podzakonske predpise, s katerimi je že 
uredila poslovanje teh finančnih institucij, kot tudi predpise zaradi izvrševanja popolnoma novih nalog 
in pristojnosti Agencije. 

Tudi s sprejemom novega zakona o prekrških v zvezi z izrekanjem denarnih kazni s strani nadzornih 
institucij bo Agencija imela nove naloge in pristojnosti, katerih izvajanje bo morala zagotoviti ne 
glede na sicer povečan obseg dela na obstoječih področjih. 

Z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropski uniji bodo začele veljati tudi 
določene določbe ZTVP - 1, na podlagi katerih bo Agencija začela izvrševati nekatere nove 
pristojnosti (npr. na področju opravljanja storitev v zvezi z vrednostnimi papirji izven območja 
Republike Slovenije, opravljanja storitev borznoposredniških družb držav članic, posredovanje 
podatkov in odločanje o zaprosilih nadzornih organov držav članic). Tudi sicer se bo z odpiranjem 
finančnih trgov, tako z vpeljavo tujih vrednostnih papirjev oziroma opravljanjem storitev z 
vrednostnimi papirji na tujih trgih, povečeval obseg dela Agencije z izpolnjevanjem novih oziroma 
dodatnih nalog. 

1.2. 

Načrt dela Agencije je vsebinsko razdeljen po posameznih področjih njenega delovanja, pri čemer 
učinkovito izvrševanje nalog Agencije nujno zahteva sodelovanje med posamezni sektorji Agencije, 
tako da posamezne načrtovane naloge v okviru posameznega delovnega področja vključujejo delo več 
sektorjev. 

Zaradi cele vrste odprtih vprašanj uresničevanja prej navedene zakonodaje, ki ureja delovno področje 
Agencije, in predvsem zaradi dejstva, da so dela in naloge Agencije v veliki meri odvisne od 
aktivnosti posameznih udeležencev na trgu vrednostnih papirjev, ni možno natančneje kvantificirati in 
rokovno opredeliti vseh njenih del in nalog. Zato so ocene pripada zadev po posameznih delovnih 
področjih Agencije zgolj grobe in okvirne. 

Iz enakih razlogov je težko opredeliti tudi posamezne konkretne kazalce, na podlagi katerih bi se 
ugotavljala realizacija načrtovanih nalog in ciljev. Kot eno izmed meril-bi se lahko upoštevalo število 
izdanih dovoljenj oziroma soglasij, ki pa je, kot že navedeno, v celoti odvisno od vloženih zahtev 
posameznih udeležencev na trgu vrednostnih papirjev. Prav tako je nemogoče vnaprej točno predvideti 
število in obseg dela na področju izvajanja postopkov nadzora, saj so tudi ti v pretežni meri odvisni od 
pravilnega poslovanja pooblaščenih udeležencev na trgu. Število in obsežnost opravljenih nadzorov je 
odvisno tudi od nekaterih drugih dejavnikov, ki jih je nemogoče vnaprej predvideti (število vloženih 
prijav tretjih oseb o nepravilnostih na trgu vrednostnih papirjev, na podlagi katerih se tudi začne 
postopek nadzora; opravljanje nadzora s pregledovanjem obsežne dokumentacije, zahtevnost 
postopka, potreba po pregledovanju dokumentacije tudi s povezanimi osebami subjekta nadzora, ki se 
pokaže šele tekom postopka ipd.). 

Načrt dela Agencije se vsebinsko tako praviloma nanaša na leti 2003 in 2004, s tem da so številčni 
podatki (npr. pri izdajah dovoljenj, številu začetih postopkov nadzorov ipd.) navedeni na letnem 
nivoju, razen v primerih, kjer je izrecno navedeno, da se nanašajo samo na leto 2003 ali 2004. 
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V predmetnem načrtu dela so vsebovani tudi drugi podatki in pojasnila, ki jih predpisuje na podlagi 
ZJF izdano Navodilo o pripravi finančnih načrtov posrednih uporabnikov državnega in občinskih 
proračunov (Uradni list RS, št. 91/00 in 122/00) in ZJA. 

2. PODROČJE PRIMARNEGA TRGA IN PREVZEMOV 

2.1. PRIMARNI TRG 

2.1.1. Dovoljenja za prvo javno prodajo in organizirano trgovanje 

Izdajatelji, ki želijo pridobiti finančna sredstva z izdajo in prodajo vrednostnih papiijev na primarnem 
trgu vrednostnih papiijev, morajo pridobiti dovoljenje Agencije. V postopku odločanja o posamični 
zahtevi Agencija predvsem ugotavlja ali so prospekt in druga dokumentacija, ki sojo izdajatelji dolžni 
priložiti vlogi, zadostna informacija investitoijem, ki se bodo odločali za nakup določenega 
vrednostnega papiija. 

V primeru, da so ob izdaji vrednostne papiije kupili (dobili) vnaprej znani investitoiji in javna 
ponudba ni bila opravljena, mora izdajatelj za nadaljnjo javno prodajo vrednostnih papirjev pridobiti 
dovoljenje Agencije. Tudi v postopku odločanja o zahtevi za izdajo dovoljenja za organizirano 
trgovanje Agencija ugotavlja pravilnost in celovitost informacije o izdajatelju in vrednostnem papiiju, 
s katerim se bo, po pridobitvi omenjenega dovoljenja, začelo trgovati na organiziranem trgu . 

Agencija tudi v prihodnjih dveh letih pričakuje nadaljevanje trenda iz leta 2000 oziroma 2001, kar 
pomeni vsako leto do približno 15 vloženih zahtev za izdajo dovoljenja za prvo javno prodajo oziroma 
za organizirano trgovanje (predvideno število izdanih dovoljenj za leto 2003 je 10, za naslednje leto pa 
15). 

2.1.2. Poročanje javnih družb 

Javne družbe (približno 200) so dolžne Agenciji predložiti naslednja poročila: 

1. povzetek revidiranega letnega poročila, 
2. revidirano letno poročilo, 
3. povzetek polletnega poročila, 
4. polletno poročilo, 
5. poročila o pomembnih poslovnih dogodkih (sklic skupščine delničaijev, skupščina 

delničaijev, izdelava nerevidiranih računovodskih izkazov, bistvene spremembe v strukturi 
virov sredstev izdajatelja, izdaja novih serijskih vrednostnih papiijev, odpoklic izdanih 
vrednostnih papirjev, nezmožnost izpolnitve obveznosti iz izdanih dolžniških vrednostnih 
papirjev, bistvene spremembe v strukturi sredstev izdajatelja, pomembne investicije in 
dezinvesticije, pomembne sklenjene pogodbe, pomembne spremembe v lastniški sestavi, 
spremembe v upravi oziroma poslovodstvu, spremembe v nadzornem svetu, pomembni sodni 
in upravni postopki), 

6. poročila o poslih oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije. 

Zagotovitev elektronskega medija za objavo sporočil javnih družb pri Ljubljanski borzi vrednostnih 
papiijev, d. d., Ljubljana (v nadaljevanju Ljubljanska borza) je olajšalo javnim družbam objavo 
poročil oziroma obvestil, kar se bo predvidoma pokazalo v večjem številu obvestil, ki jih bo treba 
spremljati. 

Agencija bo v okviru poročanja javnih družb odločala tudi o zahtevah za oprostitev dolžnosti 
obveščanja javnih družb. Gre za zahteve iz tretjega odstavka 66. člena ZTVP - 1, na podlagi katerih so 
javne družbe, v primeru da je zahtevi ugodeno, oproščene dolžnosti poročanja o pomembnem 
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poslovnem dogodku, ki se tiče javne družbe ali vrednostnega papirja in ki bi lahko pomembneje 
vplival na ceno vrednostnega papiija. 

2.1.3. Vodenje registrov in dostop do podatkov iz registra 

Agencija v skladu z ZTVP - 1 vodi register izdanih dovoljenj za prvo javno prodajo oziroma 
organizirano trgovanje in tudi register prospektov za javno ponudbo oziroma organizirano trgovanje 
ter register revidiranih letnih poročil in njihovih povzetkov, polletnih poročil in njihovih povzetkov in 
poročil o poslovnih dogodkih. Agencija na podlagi 'pisne zahteve vsakomur izda izpis iz navedenega 
registra. 

Register izdanih dovoljenj za prvo javno prodajo in organizirano trgovanje je od konca leta 2000 
dostopen tudi prek spletne strani Agencije, zato bo Agencija še nadalje skrbela za ažurnost objavljenih 
podatkov. 

2.1.4. Zaprte izdaje vrednostnih papiijev 

Pri izdajah novih vrednostnih papiijev brez javne ponudbe Agencija predvideva približno enak obseg 
dela kot lansko leto, kar pomeni spremljanje in kontrolo letno od 45 do 60 prispelih obvestil. 

V okviru prvih prodaj vrednostnih papiijev brez javne ponudbe bo Agencija odločala tudi o izdaji 
soglasij, da se prva prodaja vrednostnih papiijev opravi brez javne ponudbe in sicer v primerih, ko bo 
izdajatelj dokazal, da je izdaja namenjena vnaprej znanim in dobro poučenim investitorjem, prvo 
prodajo vrednostnih papirjev pa ni mogoče uvrstiti med izjeme, v primeru katerih 18. člen ZTVP - 1 
izdajateljem avtomatično dovoljuje izvedbo prve prodaje brez javne ponudbe. Agencija predvideva za 
leto 2003 približno 3 izdaje soglasij za prvo prodajo vrednostnih papirjev brez javne ponudbe, za leto 
2004 pa okvirno 5. 

2.2. PREVZEMI 
J 

2.2.1. Ponudbe za odkup 

Ponudnik, ki želi pridobiti kontrolni delež vrednostnih papiijev, za katere se uporablja Zakon o 
prevzemih (Uradni list RS, št. 47/97 in 56/99; v nadaljevanju ZPre), mora pred tem pridobiti 
dovoljenje Agencije. V postopku prevzema ponudnik pripravi prospekt za odkup, kateremu priloži 
listine, predpisane s Sklepom o listinah, ki se priložijo vlogi za izdajo dovoljenje za ponudbo za odkup 
in o podrobnejši vsebini prospekta za odkup (Uradni list RS, št. 56/97 in 19/00). Za postopek izdaje 
dovoljenja se uporabljajo postopkovna določila ZTVP - 1. 

Agencija izda dovoljenje za ponudbo za odkup, če ugotovi: 

daje prospekt za odkup sestavljen v skladu z ZPre, 
da je ponudba dana oziroma določena v skladu z ZPre, 
daje ponudnik pri banki deponiral sredstva ali pridobil bančno garancijo, 
da je ponudnik, kadar v ponudbi za odkup ponuja nadomestne vrednostne papiije, deponiral 
nadomestne vrednostne papiije, 
da nadomestni vrednostni papiiji izpolnjujejo pogoje, določene z ZPre in na podlagi zakona 
sprejetimi predpisi, 
da je ponudnik sklenil pogodbo o nudenju storitev v zvezi z prevzemom s KDD in plačal ceno 
za opravljanje teh storitev, ter 
da je ponudnik vložil vlogo za izdajo dovoljenja oziroma drugega soglasja pri drugem 
pristojnem organu, če je v skladu z drugim zakonom v zvezi z izvedbo prevzema to potrebno. 

V naslednjih dveh letih Agencija pričakuje nadaljevanje trenda iz leta 2000 oziroma 2001, kar pomeni 
približno 10 vloženih zahtev za izdajo dovoljenja za ponudbo za odkup letno. 
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2.2.2. Poročila o kvalificiranih deležih 

Na tem področju Agencija še nadalje pričakuje povečan obseg aktivnosti, saj v letu 2000 zagotovljeni 
»on-line« dostop do delniških knjig Agenciji omogoča neposreden nadzor nad pridobivanjem deležev 
v družbah, za katere se uporablja ZPre. 

2.2.3. Najava zbiranja pooblastil 

V približno enakem obsegu kot preteklo leto bo Agencija izdajala potrdila o prejeti najavi zbiranja 
pooblastil za glasovanje na skupščini (za približno 350 delniških družb letno). 

3. PODROČJE SEKUNDARNEGA TRGA VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

3.1. POOBLAŠČENI UDELEŽENCI IN NJIHOVO POROČANJE 

3.1.1. Pooblaščeni udeleženci 

Pooblaščeni udeleženci trga vrednostnih papiijev so dolžni Agenciji predložiti naslednja poročila: 

mesečna poročila o naložbah investitorjev na domačem trgu vrednostnih papiijev (obrazci BPD- 
P/H, BPD- P/G, BPD-P/C), 
mesečna poročila o imetnikih poslovnih deležev oziroma delnic BPD (obrazec BPD-DK), 
mesečna poročila o kapitalskih udeležbah v drugih BPD (obrazec BPD-KU), 
mesečna poročila o naložbah investitorjev na tujih trgih vrednostnih papiijev (obrazci BPD-P/HT, 
BPD- P/GT, BPD-P/CT), 
mesečna poročila o poslih z vrednostnimi papirji, ki jih sklenejo pooblaščeni udeleženci izven 
organiziranega trga (obrazec Pl), 
mesečna poročila o poslih preknjižb vrednostnih papiijev (obrazec P2), 
mesečna poročila o kapitalski ustreznosti BPD (obrazec BPD-KAP-1), 
mesečna poročila o izpostavljenosti BPD (obrazec BPD-VI), 
mesečna poročila o likvidnosti BPD (obrazec BPD-LIKV), 
poročila o splošnih pogojih poslovanja BPD, 
obvestila o nastavitvi ali odstavitvi novih borznih posrednikov ter o drugih kadrovskih 
spremembah, 
obvestila o spremembah, ki se vpisujejo v sodni register; sedež, ime, kapital, uprava in drugi 
podatki, 
obvestila o poslovalnicah in pogodbenih partneijih, 
obvestila o računovodskih izkazih in poslovna poročila. 

Agencija bo še nadalje spremljala poslovanje in posredovanje poročil pooblaščenih udeležencev. 
Pregled poročanja bo tako predvidoma zajemal: 

redni mesečni pregled naložb investitoijev na domačem trgu vrednostnih papiijev in analiza 
podatkov za pripravo poročil o stanju na trgu vrednostnih papiijev, 
redni mesečni pregled imetnikov poslovnih deležev oziroma delnic BPD, 
redni mesečni pregled kapitalskih udeležb v drugih BPD, 
redni mesečni pregled naložb investitoijev na tujih trgih vrednostnih papiijev in analiza podatkov 
za pripravo poročil o stanju na trgu vrednostnih papiijev, 
redni mesečni pregled poslov z vrednostnimi papiiji, ki jih sklenejo pooblaščeni udeleženci izven 
organiziranega trga in analiza podatkov za pripravo poročil o stanju na trgu vrednostnih papiijev, 
redni mesečni pregled poslov preknjižb vrednostnih papiijev in analiza podatkov za pripravo 
poročil o stanju na trgu vrednostnih papiijev, 
redni mesečni pregled poročil o kapitalski ustreznosti, izpostavljenosti in likvidnosti BPD, 
pregled poročil o splošnih pogojih poslovanja in kadrovski sestavi BPD, 
pregled poročil o spremembah, ki se vpisujejo v sodni register, 
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pregled poročil o poslovalnicah in pogodbenih partnerjih, 
pregled poslovnih poročil in računovodskih izkazov. 

3.1.2. Spremljanje trgovanja (borza in klirinškodepotna družba) 

Spremljanje trgovanja prek »on-line« povezave in rednih poročil Ljubljanske borze bo podlaga za 
analiziranje razmer in pripravo morebitnih potrebnih ukrepov. 

V pristojnosti Agencije je tudi izdaja soglasij ža sprejem oziroma spremembe podzakonskih predpisov 
Ljubljanske borze (predvidoma vsaj 1 soglasje letno). 

Podobno kot pri Ljubljanski borzi Agencija tudi pri KDD - Centralni klirinškodepotni družbi, d. d., 
Ljubljana (v nadaljevanju KDD) spremlja poslovanje prek »on-line« povezave, prav tako pa je 
pristojna tudi za izdajo soglasij za sprejem oziroma spremembe njenih pravil poslovanja. 

3.2. POROČILA O STANJU NA TRGU VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Agencija analizira podatke in pripravlja razna interna in javna poročila o stanju na trgu vrednostnih 
papirjev. V prihodnjih letih se bo nadaljevalo delo na zagotavljanju ustreznih podatkov in nadgradnji 
ter izboljšavi sporočil. 

Poleg letnega poročila o stanju na trgu vrednostnih papiijev, ki ga je Agencija skupaj z letnim 
poročilom o delu dolžna predložiti Državnemu zboru Republike Slovenije na podlagi 292. in 293. 
člena ZTVP - 1, bo strokovna služba Agencije še nadalje pripravljala razna mesečna, četrtletna in 
polletna interna poročila. Agencija bo še naprej določene podatke, ki jih zbira in obdeluje, v skladu z 
dogovorom posredovala tudi nekaterim drugim institucijam (Ministrstvu za finance, Banki Slovenije) 
v obliki četrtletnih, polletnih oziroma letnih poročil. 

4. PODROČJE INVESTICIJSKIH SKLADOV 

Obseg dela na področju investicijskih skladov se bo v letu 2003 povečal predvsem na račun 
dokončanja postopkov preoblikovanja PID, ki naj bi bilo v skladu z zakonskimi določili dokončano do 
13. 12. 2003. Prav tako pa se izjemno povečan obseg dela za leti 2003 in 2004 predvideva tudi s 
sprejemom novega ZISDU (ZISDU -1). 

Predviden časovni okvir sprememb zakonodaje na področju investicijskih skladov, ki bo bistveno 
vplival na obseg in vrste dela Agencije, je naslednji: 

• sprejem ZISDU -1 konec septembra 2002, 
• ZISDU - 1 začne veljati v oktobru ali novembru 2002, 
• podzakonske predpise, ki se nanašajo neposredno na poslovanje inyesticijskih skladov (IS) in 

družb za upravljanje (DZU), naj bi Agencija sprejela v maju ali aprilu 2003, 
• podzakonske predpise, ki se nanašajo na druge vidike IS in DZU, naj bi Agencija sprejela v 

juniju ali juliju 2003, 
• preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb (PID) v druge vrste IS mora biti končano do 

konca leta 2003. 

Zaradi postopnega uvajanja nove zakonodaje bo v letu 2003 Agencija predvidoma izvrševala svoje 
pristojnosti delno na podlagi stare zakonodaje, delno pa na podlagi nove. V letu 2004 tako naj ne bi 
več nadzirala poslovanja PID, ki bodo prenehale obstajati, medtem ko bo dodatno delo izviralo iz 
izdaje dovoljenj in nadzora ponudbe, prodaje in poslovanja tujih IS na območju RS Slovenije ter 
nadzora nad poslovanjem podružnic tujih DZU. 
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V letu 2003 bo Agencija preverjala usklajenost poslovanja DZU z novimi predpisi (rok za uskladitev 
je predvidoma 6 mesecev po sprejemu ZISDU - 1), v letu 2004 pa usklajenost poslovanja IS (rok za 
uskladitev VS je 2 leti, rok za uskladitev ID pa 1 leto in pol). 

Če bo ZISDU - 1 sprejet tudi v delu, ki se nanaša na nadzor Agencije nad javnimi finančnimi holdingi 
(JFH), bo Agencija dobila povsem nove pristojnosti, s tem pa se bo obseg dela še dodatno povečal. 

4.1. NALOGE NA PODLAGI ZISDU IN ZPSPID 

4.1.1. Pregled poročil, ki so jih dolžne družbe za upravljanje predložiti Agenciji 

DZU so dolžne Agenciji predložiti naslednja dnevna, mesečna in letna poročila: 

1. dnevna poročila vzajemnih skladov (obrazec VS/D), 
2. dnevna poročila PID o sklenjenih poslih med PID ter med PID in tretjimi osebami (obrazec 

PID/T), 
3. mesečna poročila o poslovanju IS (obrazci IS/M-1, IS/M-2a, IS/M-2b, IS/M-2c, IS/M-3), 
4. mesečna poročila o povezanih psebah (obrazca POV/DZU in POV/IS), 
5. mesečna poročila o drugih zadevah v zvezi s poslovanjem in statusnimi spremembami IS in 

DZU, 
6. polletna poročila o poslovanju IS, 
7. letna revidirana poročila o poslovanju IS, 
8. letna revidirana poročila o poslovanju DZU. 

Pregled poročanja bo tako predvidoma zajemal: 

1. redni mesečni pregled in analizo gibanja čiste vrednosti sredstev (ČVS) in vrednosti enote 
premoženja (VEP) vzajemnih skladov (VS) ter vplačil in izplačil v VS, 

2. sprotni pregled poslov med PID na podlagi dnevnih poročil PID (v fazi vnosa podatkov), 
3. redni mesečni pregled poslovanja IS na podlagi analize IS/M-obrazcev z identifikacijo 

odstopanj v strukturi naložb IS, 
4. identifikacija sprememb v povezanih osebah IS in DZU, 
5. redni mesečni pregled poročil o drugih zadevah (pregled vseh dokumentov: zapisnikov 

nadzornih svetov PID in DZU, zapisnikov skupščin PID, zapisnikov odborov investitoijev VS, 
sklenjenih pogodb z borzno posredniškimi družbami itd.), 

6. analiza podatkov iz polletnih poročil IS, 
7. pregled letnih revidiranih poročil o poslovanju IS z analizo podatkov za pripravo letnega 

poročila o stanju na trgu vrednostnih papiijev; podroben pregled mnenj revizoijev o skladnosti 
poslovanja IS z določili ZISDU in podzakonskimi predpisi; predhoden pregled ustreznosti 
nameravanih objav revizoijevih mnenj, 

8. analiza podatkov iz letnih revidiranih poročil o poslovanju DZU. 

Poleg omenjenih pregledov in analiz bo potekalo redno zbiranje poročil ter pregled poročanja in 
obveščanja javnosti o poslovanju IS in DZU, ki so jih DZU dolžne objavljati dnevno, mesečno in letno 
(z arhiviranjem objavljenih poročil in obvestil). 

S spremembo zakonodaje bo vsebina in vrsta teh poročil predvidoma ostala dokaj nespremenjena, 
obseg dela pa se bo povečal zaradi dodatnih obdelav podatkov o poslovanju tujih IS in podružnic tujih 
VS, prav tako pa zaradi sprostitve nalaganja domačih IS v vrednostne papirje tujih izdajateljev. 

4.1.2. Izdaja soglasij in dovoljenj družbam za upravljanje in investicijskim skladom 

31. 12. 2003 predvidoma poteče rok, v katerem se morajo PID preoblikovati v redne delniške družbe 
ali se uskladiti z določbami ZISDU o investicijskih družbah (ID) na način in pod pogoji, ki jih 
določata ZISDU in ZPSPID. Pri tem pa ni možno natančno navesti, na kakšen način se bodo 
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preoblikovale posamezne PID (z razdružitvijo v ID in redne delniške družbe, s preoblikovanjem v 
celoti v redne delniške družbe ali v ID ali celo v VS). 

S prehodom v redne delniške družbe deloma ali pa v celoti se bo zmanjšal obseg sredstev v aktivi IS 
pod nadzorom Agencije, in sicer zaradi zmanjšanja števila IS in zmanjšanja vrednosti sredstev v 
posameznih IS, medtem ko se povečanje pričakuje z nastopom tujih IS na območju RS Slovenije. 

Preverjanje izpolnjevanja pogojev za preoblikovanje PID bo zahtevalo povečanje obsega dela, ki bo 
pred potekom zakonskega roka za preoblikovanje zelo veliko, število izdanih dovoljenj in soglasij bo 
odvisno predvsem od načina preoblikovanja PID. 

Po posameznih vrstah dovoljenj na podlagi obstoječe zakonodaje Agencija predvideva v letu 2003 
naslednje število izdanih dovoljenj: 

• dovoljenje DZU za opravljanje dejavnosti upravljanja investicijskih skladov (Agencija ne 
predvideva novih dovoljenj), 

• dovoljenje za ustanovitev PID (glede na to, da je prišlo do zapolnitve privatizacijske vrzeli že 
v letu 2002, Agencija ne predvideva novih dovoljenj), 

• ugotovitvena odločba o uskladitvi PID z določbami ZISDU o ID (Agencija ne predvideva 
večjega števila izdanih dovoljenj, ker struktura naložb PID v večini primerov ne omogoča, da 
bi se v celoti lahko prilagodile določbam ID; enako velja tudi za morebitno dopustno 
preoblikovanje PID v VS po novi zakonodaji), 

• dovoljenje za povečanje osnovnega kapitala PID (Agencija predvideva ta dovoljenja samo v 
primeru, da bi pred delitvijo PID na ID in redne delniške družbe prišlo do pripojitve ene ali 
dveh PID k tretji PID, vendar ne več kot 1 ali 2 dovoljenji), 

• dovoljenje za preoblikovanje PID v redno delniško družbo (število dovoljenj bo veijetno 
precej visoko, vključuje pa tako tiste redne delniške družbe, ki nastanejo zaradi razdružitve 
PID, kot tudi tiste, ki nastanejo zaradi preoblikovanja celotne PID v redno delniško družbo; 
število teh dovoljenj bo veijetno okoli 20), 

• dovoljenje za ustanovitev ID (dovoljenja bodo izdana v primeru delitve PID na ID in redne 
delniške družbe, pri čemer bo potrebna ustanovitev novih ID; predvideva se okoli 5 tovrstnih 
dovoljenj), 

• dovoljenje za upravljanje VS (predvidoma 1 do 2 dovoljenji za oblikovanje novih domačih 
VS), 

• dovoljenje za zmanjšanje osnovnega kapitala (Agencija ne predvideva novih dovoljenj), 
• soglasje k sklenitvi pogodbe o upravljanju z drugo DZU (predvidoma največ 1 novo 

dovoljenje), 
• dovoljenje za prevzem upravljanja VS (Agencija ne predvideva novih dovoljenj), 
• dovoljenje za zadolževanje PED (Agencija ne predvideva večjega števila tovrstnih dovoljenj, 

saj morajo biti vse obveznosti iz naslova posojil poplačane že pred začetkom postopka 
preoblikovanja PID, medtem ko po novi zakonodaji dovoljenja za zadolževanje sploh ne bodo 
potrebna), 

• soglasja k spremembam pravil upravljanja in dopolnitvam prospektov vzajemnega sklada 
(predvidoma 20 dovoljenj). 

4.2. PREDVIDENE NALOGE V ZVEZI S SPREJEMOM NOVEGA ZAKONA O INVESTICIJSKIH 
SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE 

Glede na to, da bo predvidoma v septembru 2002 sprejet ZISDU - 1, ki uvaja številne spremembe in 
novosti na področju poslovanja IS, bo Agencija dobila dodatne pristojnosti in naloge, ki bodo bistveno 
povečale obseg dela na tem področju. Povečanje obsega dela se bo tako nanašalo predvsem na: 

• pripravo novih podzakonskih predpisov z vseh področij poslovanja IS in DZU, predvsem v 
prvi polovici leta 2003, 
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• izdajo dodatnih dovoljenj, soglasij in mnenj v zvezi s poslovanjem IS in DZU ter 
opravljanjem storitev skrbniških bank, 

• sprejem in preverjanje dodatnih poročil in obvestil, povezanih s spremenjenimi pogoji 
poslovanja IS in DZU. 

Dodatno povečanje obsega dela se bo nanašalo na predvideno sprostitev opravljanja storitev 
upravljanja IS tujih DZU na področju Republike Slovenije in domačih DZU v tujini. 

5. PODROČJE VZAJEMNIH POKOJNINSKIH SKLADOV 

Področje dela vzajemnih pokojninski skladov predstavlja za Agencijo nove zadolžitve in dodatne 
pristojnosti. ZPIZ - 1 je v letu 2000 uvedel prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje in v tem 
okviru med drugimi izvajalci pokojninskih načrtov uredil poslovanje vzajemnih pokojninskih skladov. 
Za nadzor poslovanja nad vzajemnimi pokojninskimi skladi je pristojna Agencija. 

5.1. NALOGE NA PODLAGI ZPIZ - 1 

5.1.1. Pregled poročil, ki so jih dolžni upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov predložiti Agenciji 

Upravljavci vzajemnih pokojninskih skladov so dolžni Agenciji predložiti naslednja mesečna, 
trimesečna in letna poročila: 

1. mesečno poročilo o vrednosti enot premoženja vzajemnih pokojninskih skladov (obrazec 
VPS/VEP), 

2. mesečno poročilo o vrednosti sredstev vzajemnih pokojninskih skladov (obrazci VPS/M-1, 
VPS/M-2a, VPS/M-2b, VPS/M-2c, VPS/M-2d), 

3. mesečno poročilo o sestavi sredstev vzajemnih pokojninskih skladov (obrazec VPS/M-3), 
4. trimesečno poročilo o poslovnem izidu vzajemnih pokojninskih skladov (obrazec VPS/IPI-4), 
5. letno poslovno poročilo vzajemnih pokojninskih skladov. 

Na podlagi prejetih poročil bo Agencija redno spremljala upravljanje vzajemnih pokojninskih skladov 
in njihovo poslovanje. 

Pregled poročanja bo tako predvidoma zajemal: 

1. redno spremljanje poslovanja vzajemnih pokojninskih skladov, 
2. izdelavo analiz gibanja čiste vrednosti (ČVS) in zajamčene vrednosti sredstev (ZVS) in 

vrednosti enote premoženja (VEP), 
3. mesečno preverjanje naložb, vrednotenja naložb in sestave naložb vzajemnih pokojninskih 

skladov, 
4. preveijanje izpolnjevanja zajamčene vrednosti sredstev vzajemnih pokojninskih skladov, 
5. letno analizo letnih in revizijskih poročil vzajemnih pokojninskih skladov. 

V primerjavi z letom 2002 bo obseg dela povečan, ker so začeli poslovati vsi vzajemni pokojninski 
skladi, ki so dobili dovoljenje za oblikovanje vzajemnega pokojninskega sklada v letu 2001. Zaradi 
prehoda na elektronsko poročanje in zajemanje podatkov, bo Agencija izvajala dodatne obdelave in 
analize podatkov. 

5.1.2. Izdaja soglasij in dovoljenj upravljavcem vzajemnih pokojninskih skladov 

S 1. 1. 2002 je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju - ZPIZ - 1C (Uradni list RS, št. 109/01). Bistvena sprememba ZPIZ - 1C je 
ločitev pokojninskih načrtov na kolektivne in posamične. ZPIZ - 1C predpisuje, da morajo upravljavci 
vzajemnih pokojninskih skladov prilagoditi obstoječe, že potijene pokojninske načrte, novim 
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zakonskim določbam. Večina vzajemnih pokojninskih skladov je že uskladila svoje pokojninske 
načrte. 

Ker je pokojninski načrt sestavni del pravil vzajemnega pokojninskega sklada, zahteva vsaka 
sprememba pokojninskega načrta tudi soglasje k spremembi in dopolnitvi pravil. Zaradi te zakonske 
spremembe Agencija načrtuje dodatne vloge za izdajo soglasja za spremembo pravil vzajemnega 
pokojninskega sklada. Načrtuje se, da bodo vsa soglasja za spremembo pravil vzajemnega 
pokojninskega sklada na podlagi ZPIZ-1C izdana do začetka leta 2003. 

ZPIZ-1C je tudi predpisal dodatno prehodno obdobje za oblikovanje vzajemnih pokojninskih skladov. 
Do konca leta 2002 morajo vzajemni pokojninski skladi imeti najmanj 1000 članov in čisto vrednost 
sredstev 50.000.000 tolarjev. Agencija bo zato preverila, ali vzajemni pokojninski skladi izpolnjujejo 
te kriterije. 

Za leto 2003 in 2004 Agencija ne predvideva bistvenega povečanja števila vzajemnih pokojninskih 
skladov in s tem tudi ne števila dodatno izdanih dovoljenj. 

5.2. PREDVIDENE NALOGE V ZVEZI S SPREJEMOM NOVEGA ZAKONA O 
INVESTICIJSKIH SKLADIH IN DRUŽBAH ZA UPRAVLJANJE 

Predvidoma bo do konca leta 2002 sprejet nov Zakon o investicijskih skladih in družbah za 
upravljanje, ki uvaja številne spremembe in novosti tudi na področju vzajemnih pokojninskih skladov. 
Na podlagi tega zakona bo Agencija pridobila dodatne pristojnosti na področju nadzora, ki bodo 
povečale obseg dela. Povečanje obsega dela se bo nanašalo predvsem na: 

• pripravo novih podzakonskih predpisov za posamezna področja poslovanja vzajemnih 
pokojninskih skladov, 

• izdajo dodatnih dovoljenj, soglasij in mnenj v zvezi s skrbniškimi storitvami, ki naj bi jih za 
vzajemne pokojninske sklade opravljala skrbniška banka, 

• preverjanje dodatnih poročil in obvestil, povezanih s spremenjenimi pogoji poslovanja 
vzajemnih pokojninskih skladov. 

6. IZDAJA DOVOLJENJ BORZNIM POSREDNIKOM IN ČLANOM UPRAV 

Agencija tako v letu 2003 kot tudi v letu 2004 predvideva dva izpitna roka za strokovni izpit za 
borznega posrednika (približno 50 kandidatov vsako leto) in za člana uprave (predvidoma 5 
kandidatov vsako leto). Prav tako pričakuje, da bodo vsako leto predvidoma 3 kandidati zaprosili za 
dovoljenje za opravljanje funkcije člana uprave družbe za upravljanje in 5 kandidatov za funkcijo 
člana uprave borzno posredniške družbe (predvidoma predstavitev za vse kandidate). 

7. NADZOR 

Na podlagi ZTVP - 1, ZISDU, ZPre, ZNVP, ZPIZ - 1 in ZDP bo Agencija opravljala nadzor nad 
naslednjimi subjekti oziroma bo izvajala naslednje aktivnosti: 

• nadzor nad subjekti, ki jim je Agencija izdala dovoljenje za opravljanje dejavnosti, 
• razširila nadzor na osebe, povezane z licenciranim subjektom nadzora, če bo to potrebno 

zaradi nadzora nad poslovanjem licenciranega subjekta nadzora (letno predvidoma pri 2 
nadzorih), 

• spremljala in preverjala poročila in informacije od članov uprave in oseb, zaposlenih pri 
subjektu nadzora, če bo to potrebno (letno predvidoma v zvezi z 2 nadzoroma), 

• nadzor nad drugimi osebami, ki poleg drugih dejavnosti ali kot edino dejavnost opravljajo 
storitve v zvezi z vrednostnimi papiiji, ne da bi za opravljanje teh storitev pridobile dovoljenje 
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za opravljanje teh storitev oziroma ki objavljajo oglase, s katerimi reklamirajo te storitve 
(letno predvidoma 3 nadzori), 

• nadzor nad vpeljavo tujih vrednostnih papirjev in investicijskih skladov v Republiki Sloveniji 
ter posle posredovanja z vrednostnimi papiiji na tujih trgih (letno predvidoma 3 nadzori). 

Nadzor se bo opravljal: 

1. s spremljanjem, zbiranjem in preverjanjem poročil in obvestil subjektov nadzora in drugih 
oseb, ki so dolžne poročati Agenciji, oziroma jo obveščati o posameznih dejstvih in 
okoliščinah (nadzor nad poročanjem), 

2. z opravljanjem pregledov poslovanja subjektov nadzora (bodisi na terenu bodisi s 
pregledovanjem dokumentacije v prostorih Agencije), 

3. z izrekanjem ukrepov nadzora v postopku preverjanja poročil in pregleda poslovanja. 

Pri opravljanju nadzora bo Agencija sodelovala tudi z drugimi ustanovami, in sicer: 

• na podlagi Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov (Uradni list RS, št. 
55/99 in 87/00; v nadaljevanju Pravilnik o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov) z 
Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor, 

• v zvezi z ugotovljenimi kršitvami, ki jih je ugotovila Ljubljanska borza oziroma KDD pri 
opravljanju nadzora v okviru njihovih pristojnosti, 

• z drugimi organi, ki so pristojni za nadzor nad drugimi finančnimi organizacijami (npr. 
Davčna uprava Republike Slovenije, Urad za preprečevanje pranja denarja, kriminalistična 
služba, itd.), 

• s tujimi nadzornimi institucijami. 

7. 1. NADZOR NAD POROČANJEM 

Pri preverjanju poročil in obvestil, ki jih morajo na podlagi zakonov in podzakonskih aktov Agenciji 
pošiljati posamezni subjekti nadzora, Agencija preverja pravočasnost in pravilnost poročila, predvsem 
pa ugotavlja, ali iz poročila izhaja sum kršitve predpisov oziroma ali iz poročil in obvestil izhajajo 
drugi podatki in dejstva, pomembna za opravljanje nadzora in izvajanje nalog, ki so v pristojnosti 
Agencije. 

7.2. NADZOR S PREGLEDOVANJEM POSLOVANJA 

7.2.1. Vrste pregledov 

Agencija bo izvajala naslednje preglede poslovanja: 
I 

• sistematične preglede poslovanja, 
• izredne preglede poslovanja v primerih pritožb investitorjev ter drugih subjektov, 
• izredne preglede poslovanja v primerih, ko bo to potrebno glede na ugotovitve iz analize 

poročil in obvestil, 
• redne in izredne skupne preglede v sodelovanju z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni 

nadzor. 

7.2.1.1. Sistematični pregledi poslovanja 

Agencija bo na podlagi proučitve revizijskih poročil o poslovanju subjektov, nad katerimi izvaja 
nadzor, podrobneje pregledala tiste segmente poslovanja subjektov nadzora, zaradi katerih je revizor 
izrazil mnenje s pridržkom ali izrekel negativno mnenje. Subjekti nadzora bodo pozvani, da odpravijo 
razloge, zaradi katerih revizijsko mnenje ni bilo pozitivno. 
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Na področju borznoposredniških družb bo Agencija opravila preglede borznoposredniških družb in 
oddelkov bank za opravljanje poslov z vrednostnimi papiiji, ki so dobile dovoljenje za opravljanje teh 
poslov pred kratkim in še niso bile predmet sistematičnega pregleda. Agencija bo izvedla tudi nekaj 
pregledov v vseh borznoposredniških družbah, da bo preverila izpoljnjevanje določenih izbranih pravil 
varnega in skrbnega poslovanja. 

Na področju investicijskih skladov in družb za upravljanje Agencija načrtuje preglede poslovanja v 
skladu z določbami Z1SDU, in sicer skladnosti poslovanja družb za upravljanje, vzajemnih skladov in 
investicijskih družb ter vzajemnih pokojninskih skladov ter drugih subjektov, ki jih bo določil ZISDU 
-1, predvsem na naslednjih področjih: 

• profesionalna skrbnost družbe za upravljanje in skrbnika, 
• omejitve pri naložbah investicijskih skladov, vzajemnih pokojninskih skladov in drugih 

subjektov nadzora, 
• prepovedani posli članov uprave in nadzornega sveta družbe za upravljanje, skrbnika 

premoženja investicijskega sklada in investicijskih skladov, 
• obvladovanje tveganj investicijskih skladov, 
• vodenje poslovnih knjig in sestavljanje poslovnih poročil. 

Agencija bo posebno pozornost namenila nadzoru poslovanja oseb, povezanih s subjekti, za nadzor 
katerih je pristojna, v tem okviru pa predvsem pri borznoposredniških družbah in bankah preverila 
zagotavljanje izpoljnjevanja pravil o obvladovanju tveganj. 

Agencija bo skrbno spremljala tudi morebitno opravljanje poslov brez predhodno pridobljenega 
dovoljenje Agencije in ustrezno ukrepala v primeru ugotovljenih kršitev. 

Agencija bo opravljala tudi nadzor na podlagi določb Zakona o preprečevanju pranja denarja in tako 
preverjala: 

• način izvajanja notranje kontrole v subjektih nadzora, 
• obstoj pooblaščenca in namestnika pooblaščenca in njuna pooblastila, 
• obstoj in uporabo indikatorjev za prepoznavanje sumljivih transakcij, 
• način vodenja evidenc o strankah in transakcijah, 
• način varovanja podatkov o strankah in transakcijah in 
• izvajanje strokovnega usposabljanja delavcev in hrambo podatkov o strokovnem 

usposabljanju. 

7.2.1.2. Izredni pregledi poslovanja v primerih utemeljenih pritožb investitorjev ter prijav drugih 
subjektov 

Agencija bo še nadalje izvajala nadzor tudi na podlagi utemeljenih pritožb investitorjev oziroma 
drugih subjektov ter na podlagi prejetih obvestil o kršitvah. Agencija predvideva letno približno 
dvajset postopkov nadzorov, opravljenih na tej podlagi. Če bo potrebno, bo Agencija posredovala 
pritožbe oziroma pobude drugim pristojnim organom. 

7.2.1.3. Izredni pregledi poslovanja v primerih, ko bo to potrebno glede na ugotovitve iz analize 
poročil in obvestil, kijih Agenciji pošiljajo zavezanci k poročanju 

Agencija bo tako kot doslej izvajala nadzore poslovanja tudi v primeru, ko bo ugotovila nepravilnosti 
pri poslovanju na podlagi pregleda rednih podatkov in informacij o poslovanju borznoposredniških 
družb, bank, investicijskih skladov, družb za upravljanje in vzajemnih pokojninskih skladov. 

7.2.1.4. Redni in izredni nadzori v sodelovanju z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor 
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Agencija bo z organiziranjem skupnih pregledov poslovanja na podlagi sporazuma o sodelovanju med 
Banko Slovenije in Agencijo letno predvidoma opravila dva nadzora nad poslovanjem oddelkov bank 
z dovoljenjem za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi papirji oziroma nad subjekti, povezanimi 
z bankami ali borznoposredniškimi družbami. Na podlagi navedenega sporazuma in na podlagi 
sporazuma o sodelovanju z Agencijo za zavarovalni nadzor se predvideva letno tudi en skupni pregled 
vseh treh nadzornih institucij nad poslovanjem finančnega konglomerata. Oba sporazuma o 
sodelovanju sta bila sklenjena na podlagi Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov. 

Agencija bo poleg organiziranja skupnih nadzorov sodelovala z Banko Slovenije in Agencijo za 
zavarovalni nadzor tudi v okviru izmenjave podatkov in informacij na podlagi prej navedenega 
pravilnika oziroma sporazumov. V primeru suma kršitev se bodo vse tri nadzorne institucije odzvale s 
postopkom skupno usklajene kontrole in ukrepale v okviru svojih pristojnosti. 

7.2.2. Obravnavanje pritožb investitoijev in priprava programa izobraževanja investitorjev 
investitorjev 

Agencija bo še nadalje sistematično zbirala in obravnavala pritožbe investitoijev v zvezi z 
vrednostnimi papirji oziroma poslovanjem posameznih subjektov nadzora in si prizadevala, da jih čim 
hitreje reši oziroma ustrezno ukrepa. Ker Agencija ni pooblaščena razsojati o sporih med stranko in 
posameznim subjektom nadzora, bo Agencija v svojem odgovoru stranki poizkusila napotiti stranko 
na ustrezno rešitev njenega problema. 

Agencija načrtuje tudi izvajanje ustreznega informiranja posameznih ciljnih skupin investitorjev o 
pravicah in možnostih, ki jim jih dajejo zakoni in podzakonski predpisi pri urejanju pogodbenih 
razmerij z licenciranimi subjekti. 

8. PRAVNO PODROČJE 

Po pripravi in sprejetju podzakonskih predpisov na podlagi ZTVP - 1 in ZPIZ - 1 v letu 2000 bo po 
sprejemu novega ZISDU pomembna naloga Agencije predvsem priprava novih podzakonskih 
predpisov na tem področju. Agencija bo tako morala na novo izdati vse podzakonske predpise, s 
katerimi je že uredila poslovanje investicijskih skladov in družb za upravljanje, prav tako pa tudi 
predpise, nanašajoče se na izvrševanje povsem novih pristojnosti Agencije na tem področju. 

Sprejem novega ZISDU bo zahteval tudi spremembe in dopolnitve Tarife o taksah in nadomestilih 
(Uradni list RS, št. 48/00 in 82/01), zlasti v zvezi z osnovo za določitev letnega nadomestila za nadzor 
družb za upravljanje ter na novo uvedenih nadomestil za nadzor upravljavcev vzajemnih pokojninskih 
skladov, upoštevajoč temeljno načelo sorazmernosti letnih nadomestil z višino stroškov, ki jih ima 
Agencija z opravljanjem nadzora. 

Na podlagi sodelovanja z Banko Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor na podlagi Pravilnika o 
medsebojnem sodelovanju nadzornih organov se predvideva tudi sprejem ustrezne zakonske ureditve 
(novega Zakona o prekrških), ki bo omogočal samostojnost Agencije, kot tudi drugih dveh navedenih 
nadzornih institucij, za izrekanje denarnih kazni zaradi kršitev predpisov, katerih izvrševanje 
nadzirajo. Poleg sodelovanja pri sami pripravi osnutkov zakonskih določb na tem področju bo tako 
Agencija po sprejemu oziroma uveljavitvi tega zakona začela z izvrševanjem povsem novih 
pristojnosti na drugačnem področju dela kot doslej, kar bo nedvomno bistveno povečalo obseg dela in 
izvajanje nalog Agencije. Prav tako se pričakujejo tudi spremembe in dopolnitve ZPre in tudi 
morebitne spremembe ZTVP -1. 
Tudi na področju prostovoljnega pokojninskega zavarovanja, katerega sistem se razvija, bo Agencija 
sodelovala pri pripravi predlogov in dopolnitev zakonskih določb, ki urejajo to področje, še zlasti 
tistih, ki bi podrobneje določile kriterije poslovanja vzajemnih pokojninskih skladov in natančneje 
opredelile nadzorna pooblastila Agencije. Pri tem se bo Agencija zavzemala tudi za poenotenje načina 
in vsebine razkritja podatkov o poslovanju vzajemnih pokojninskih skladov, pokojninskih družb in 
zavarovalnic, ki ponujajo dodatno prostovoljno pokojninsko zavarovanje. 
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Novi sprejeti zakoni in podzakonski predpisi kot tudi morebitne nadaljnje spremembe oziroma 
dopolnitve in sprejem nove temeljne zakonodaje s področja dela Agencije odpirajo in bodo odpirali 
celo vrsto pravnih vprašanj na vseh področjih delovanja Agencije, do katerih bo treba pripraviti vrsto 
stališč, mnenj in pojasnil. Ob tem bo treba opredeljevati vsebino v novih predpisih spremenjenih 
zahtev, možne načine prilagajanja subjektov novi pravni ureditvi in posledice njihove neprilagoditve, 
ki bodo v večini primerov zahtevale ukrepanje Agencije. 

Kljub temu, da v izogib ponavljanju na pravnem področju tega načrta dela praviloma ni sklicev na 
druga področja delovanja Agencije, ki očitno vključujejo reševanje pravnih vprašanj, je treba posebej 
opozoriti na zahtevnost pravnih vprašanj oziroma opravil, povezanih s prilagajanjem domače pravne 
ureditve pravnemu redu Evropske unije. Gre za področje, ki bo nedvomno kot stalnica prinašalo nova 
in nova (pravna) vprašanja in pri oblikovanju ustreznih rešitev zahtevalo poznavanje tujega prava. 

Odpiranje finančnega trga in začetki opravljanja finančnih storitev s strani domačih subjektov v tujini 
in obratno bo prav tako narekovalo poznavanje tujega prava in načine njegovega uveljavljanja v tujini. 
Dograjevanje domače pravne ureditve, povezano s približevanjem oziroma vstopom v Evropsko unijo, 
in stiki domačih finančnih institucij s tujimi pravnimi redi oziroma stiki tujih finančnih institucij z 
domačim pravnim redom bo tako postavljalo vedno nova in vedno bolj zahtevna pravna vprašanja. 

Poleg tega je Agencija v skladu z Državnim programom Republike Slovenije za prevzem pravnega 
reda Evropske unije in na podlagi ZTVP - 1 zavezana do vstopa v Evropsko unijo izdati še 
podzakonski akt, ki bo podrobneje uredil postopek in pogoje za medsebojno priznavanje prospektov. 
Omenjena določba sicer začne veljati z dnem polnopravnega članstva Republike Slovenije v Evropsko 
unijo. 

9. SODELOVANJE Z DOMAČIMI INSTITUCIJAMI 

Agencija bo še intenzivneje sodelovala z domačimi institucijami, zlasti z Ministrstvom za finance, 
Ministrstvom za gospodarstvo; na podlagi Pravilnika o medsebojnem sodelovanju nadzornih organov 
in na podlagi sprejetih sporazumov z obema institucijama bo še posebej okrepila sodelovanje z Banko 
Slovenije in Agencijo za zavarovalni nadzor; prav tako pa bo še nadalje sodelovala s Slovenskim 
inštitutom za revizijo. Uradom za preprečevanje pranja denaija. Združenjem družb za upravljanje. 
Združenjem članov borze vrednostnih papiijev itd. 

V okviru Ministrstva za gospodarstvo je bila imenovana delovna skupina za pripravo sprememb in 
dopolnitev ZPre, v kateri sodeluje tudi Agencija, ki naj bi zagotovile tudi ustrezno sankcioniranje 
kršiteljev in s tem povečale pristojnosti Agencije na tem področju. Posebna delovna skupina 
obravnava tudi problematiko menedžerskih odkupov in oblikovanje potrebnih zakonskih sprememb, ki 
bi zagotovile večjo preglednost le-teh. Prav tako se bodo nadaljevale načrtovane aktivnosti 
predstavnikov Agencije, Združenja članov borze in KDD za preučitev sistema identifikacije strank. 

10. PODROČJE MEDNARODNEGA SODELOVANJA 

Najpomembnejši področji mednarodnega sodelovanja bosta tudi v prihodnje vključevanje Republike 
Slovenije v Evropsko unijo, kjer je Agencija članica delovnih skupin 3 in 4, ter sodelovanje v 
organizaciji IOSCO (International Organization of Securities Commissions). 

V okviru pregledov usklajenosti domače zakonodaje z evropskimi direktivami bo Agencija sodelovala 
na tako imenovanih "screeningih" v okviru pododborov za notranji trg ter za ekonomska in monetarna 
vprašanja. Področje trga vrednostnih papiijev je z zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
podzakonskimi predpisi v glavnem usklajeno z direktivami Evropske unije. S sprejemom novega 
ZISDU naj bi se podrobneje uskladili tudi na področju investicijskih skladov (oziroma z Direktivo 

11. oktober 2002 2953 poročevalec, št. 96/IX 



UCITS). Natančno usklajenost domače zakonodaje z zahtevami iz direktiv Evropske unije bo 
Agencija ugotavljala z natančnim izpolnjevanjem tabel skladnosti oziroma harmonogramov. 

Več aktivnosti je pričakovati tudi na področju iniciative Ministrstva za zunanje zadeve po aktivnejšem 
vključevanju ministrstev in državnih institucij v procesu približevanja Republike Slovenije 
Organizaciji za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD). 

Na področju delovanja organizacije IOSCO bo Agencija še naprej sodelovala pri delu delovnih skupin. 
Prav tako bo še nadalje presojala ravni izpolnjevanja načel organizacije IOSCO ter pripravljala 
odgovore na morebitne vprašalnike s področja trga vrednostnih papirjev, kar je usklajena praksa med 
članicami IOSCO. 

Agencija je že uskladila vsebino in besedila sporazumov o sodelovanju (Memorandum of 
Understanding) s podobnimi institucijami v tujini ter tudi že podpisala sporazume z Avstrijo, Češko, 
Portugalsko, Federacijo BIH, Makedonijo, Italijo, Albanijo in Poljsko, postopek dogovarjanja pa bo 
začela še z nekaterimi drugimi državami. 

Kot doslej bo Agencija sodelovala tudi v posamičnih projektih drugih mednarodnih organizacij (IMF, 
Svetovna banka, CFTC, EBRD in druge), predvsem s podatki o organizaciji trga vrednostnih papirjev 
v Republiki Sloveniji, pregledom zakonodaje, stanjem na trgu vrednostnih papiijev ter pristojnostmi in 
nalogami Agencije. V omenjeni okvir sodijo tudi občasni obiski predstavnikov tujih bank in 
mednarodnih organizacij. 

Predstavniki Agencije se bodo udeležili redne letne konference IOSCO ter srečanj European Reginal 
Committee in Emerging Markets Committee. Zaradi specifičnega področja dela se bodo predstavniki 
Agencije udeležili izobraževalnih oblik v okviru ameriškega SEC. Najboljši vpogled usklajenosti 
pravnega reda držav članic dajejo kratke delavnice v organizaciji TAIEX iz Bruslja, zato Agencija 
načrtuje udeležbo le-teh tudi v prihodnjih letih. Pri drugih oblikah izobraževanja bo Agencija 
sodelovala, če bo vsebina ustrezala zahtevam in potrebam delovnega področja Agencije. 

11. INFORMACIJSKI SISTEM 
$ 

Agencija si bo še nadalje prizadevala za čim širše elektronsko zajemanje in posredovanje podatkov, ki 
jih na podlagi predpisov zbira in analizira od pooblaščenih udeležencev trga vrednostnih papirjev, in v 
ta namen prilagodila tudi svojo informacijsko tehnologijo. Glede na vse večji obseg podatkov, ki jih 
Agencija zbira in analizira, bo tako primemo modernizirala računalniški sistem, tako strojno kakor 
tudi programsko opreme. 

Po uspešnem zaključku in implementaciji posodobljene programske opreme v letu 2002 za hitro in 
kontrolirano poročanje prek intemeta za vse udeležence na trgu vrednostnih papirjev, bo Agencija 
posodobila tudi ostale programske module za analize in preglede podatkov, tako da se bodo 
uporabljala najnovejša programska orodja in nova podatkovna baza. 

Za posebno področje nadzora poslov na organiziranem trgu in iskanje navideznih poslov je Agencija 
že v letu 2002 pričela z razvojem posebne programske opreme. Vzpostavljena je bila posebna 
podatkovna struktura na osnovi podatkov, ki jih je Agencija pridobila pri KDD in zajema vse posle na 
borzi do določenega obdobja. Ti podatki se bodo v letu 2003 dopolnjevali, prav tako pa se bodo v 
okviru programske opreme dopolnjevali posebni iskalni algoritmi za ugotavljanje navideznih poslov. 

Agencija bo v letu 2003 dokončala širšo programsko zasnovo spremljanja tako vhodne kakor tudi 
izhodne pošte, ki bo služila tudi spremljanju posebnih projektov, predvsem na področju nadzora. 

Prenovljena bo tudi spletna stran Agencije predvsem v oblikovnem smislu, dodana pa bo tudi posebna 
stran v angleškem jeziku, kjer bodo dostopna poleg prevedene temeljne zakonodaje tudi poročila 
Agencije, posamezni seznami in ostale informacije. 
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12. KADROVSKE, ORGANIZACIJSKE IN DRUGE SPLOŠNE ZADEVE 

Za učinkovito uresničitev nalog tega načrta dela oziroma za izvrševanje vseh pristojnosti Agencije 
bodo nujne nove zaposlitve s ciljem, da se Agencija čim hitreje kadrovsko okrepi, tako da bo štela vsaj 
50 oziroma dologočno 75 zaposlenih. Do konca leta 2003 namerava zaposliti približno 8 novih 
kadrov, tako da bo njihovo število doseglo povprečno 37 zaposlenih oziroma v letu 2004 približno 
povprečno 40 zaposlenih. 

Kadrovsko bo treba okrepiti praktično vsa področja dela Agencije, saj se pri vseh pričakuje povečan 
obseg dela, ter z novimi zaposlitvami formirati področja dela novih nalog in pristojnosti Agencije. 

Cilj ,zaposlovanja bodo prvenstveno visoko strokovni in usposobljeni kadri, pri tem pa bo še nadalje 
posebna pozornost namenjena izobraževanju vseh zaposlenih. Poleg izobraževanja v tujini bo nujno 
zlasti izobraževanje v Republiki Sloveniji v zvezi z novo sprejeto zakonodajo, povezano z delom 
Agencije (nov ZISDU, področje revizije, prostovoljnega pokojninskega zavarovanja - vzajemnih 
pokojninskih skladov, prevzemov, poslovanja z vrednostnimi papirji - tudi tujimi, posveti pravnikov 
in finančnikov itd.), oziroma tudi na področju splošnega poslovanja Agencije (seminarji s področja 
računovodstva, v zvezi z javnimi naročili, v zvezi s spremembami delovne zakonodaje, v zvezi z 
reformo javne uprave itd.). Agencija bo v prihodnjih letih tudi nadaljevala prakso organiziranja 
internih seminarjev in predavanj ter v ta namen povabila k sodelovanju strokovnjake s posameznih 
področij. 

Poleg tega bo treba za uresničitev posameznih nalog angažirati tudi tuje in domače zunanje 
strokovnjake, zlasti v zvezi z opravljanjem izpitov za borznega posrednika in člana uprave družbe za 
upravljanje, za pripravo učbenika oziroma priročnika za opravljanje izpitov, za pripravo priročnika za 
vlagatelje v vrednostne papiije, za pripravo programske opreme itd. 

Zaradi sprejema novega Zakona o delovnih razmeijih (Uradni list RS, št. 42/02) bo treba obstoječe 
interne predpise Agencije oziroma morebiti tudi pogodbe o zaposlitvi prilagoditi novi zakonodaji. 
Določbe splošnih aktov delodajalca, ki urejajo vprašanja, ki se v skladu s tem zakonom dogovarjajo v 
kolektivnih pogodbah, namreč prenehajo veljati v roku 9 mesecev od dneva uveljavitve tega zakona. 

Poleg tega se predvideva povečan obseg dela tudi zaradi sprejema novih zakonov s področja reforme 
javne uprave, in sicer ZJA, Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 56/02), Zakona o sistemu 
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02, saj je Agencija zavezana uskladiti svoje poslovanje z 
določbami navedenih zakonov. Na podlagi ZJA je Agencija dolžna uskladiti svoje splošne akte z 
določbami tega zakona sicer še do konca leta 2002, medtem ko bo njegovo uresničevanje vplivalo na 
povečane naloge zlasti v prihodnjih letih (npr. ugotavljanje mnenj uporabnikov, poslovanje z 
uporabniki). Zakon o javnih uslužbencih bo začel veljati sredi leta 2003, Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju pa se bo začel uporabljati s 1. 1. 2004, na podlagi katerega je Agerjcija dolžna 
uskladiti ureditev plač zaposlenih s tem zakonom, kar bo bistveno povečalo obseg dela tudi na 
kadrovskem področju. Poleg tega pa si bo Agencija prizadevala tudi aktivno sodelovati pri 
konkretnejšem določanju izvajanja slednjega zakona oziroma pri oblikovanju orientacijskih delovnih 
mest in njihovi uvrstitvi v posamezne plačne razrede. 

Glede na načrtovano revizijo Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00 - popr.) 
oziroma sprejem novega zakona na tem področju bo treba uskladiti tudi obstoječa pravila naročanja 
blaga in storitev. 
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Priloga 4: POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH V PRVI 
POLOVICI LETA 2002 

Pri odločanju o posamičnih zadevah Agencija ponovno poudarja, da so s tem povezane naloge in dela 
Agencije odvisne predvsem od aktivnosti posameznih udeležencev na trgu vrednostnih papiijev, tako 
da lahko Agencija vnaprej poda le groba in okvirna predvidevanja glede pripada posamičnih zahtev in 
s tem povezanih nalog Agencije. Prav zaradi odvisnosti od aktivnosti drugih subjektov oziroma od 
morebitnih sprememb temeljne zakonodaje z njenega delovnega področja realizacija v prvem polletju 
2002 po posameznih področjih dela Agencije odstopa od predvidenih ocen. 

Na področju primarnega trga je Agencija za leto 2002 predvidela 15 vloženih zahtev za izdajo 
dovoljenja za prvo javno prodajo oziroma organizirano trgovanje, v prvi polovici tega leta pa jih je 
prejela bistveno manj, tako da je izdala le 2 tovrstni dovoljenji. Agencija je tudi načrtovala, da bo v 
tem letu prejela vsaj 2 zahtevi za izdajo soglasja, da se prva prodaja vrednostnih papiijev opravi brez 
javne ponudbe v primerih, ko bo izdajatelj dokazal, da je izdaja namenjena vnaprej znanim in dobro 
poučenim investitorjem, prvo prodajo vrednostnih papiijev pa ni možno uvrstiti med izjeme, v primeru 
katerih 18. člen ZTVP-1 izdajateljem avtomatično dovoljuje izvedbo prve prodaje brez javne ponudbe. 
Agencija je že v prvem polletju tega leta izdala dve dovoljenji, da se prva prodaja vrednostnih papiijev 
opravi brez javne ponudbe. 

V prvem polletju 2002 je bil povečan obseg dela na področju prevzemov, saj je Agencija izdala 8 
dovoljenj za ponudbo za odkup, čeprav jih je za celo leto načrtovala približno 10. Agencija je v 
približno enakem obsegu kot preteklo leto načrtovala izdajo potrdil o prejeti najavi zbiranja pooblastil 
za glasovanje na skupščini (za približno 350 delniških družb), s tem da jih je do konca junija 2002 
izdala 130. 

Agencija je v prvi polovici leta 2002 izdala eno določbo o usklajenosti borznoposredniške družbe z 
določbami ZTVP-1 in eni banki izdala pozitivno mnenje za opravljanje storitev v zvezi z vrednostnimi 
papiiji ter tako zaključila pregledovanje prilagoditvenih poročil pooblaščenih udeležencev na trgu, 
razen za nekaj borznoposredniških družb, nad katerimi je bil uveden postopek nadzora. 

Ker je Agencija pristojna za izdajo soglasij splošnih aktov Ljubljanske borze in KDD, je za leto 2002 
predvidela izdajo vsaj dveh tovrstnih soglasij in jih v takšnem obsegu tudi izdala. 

Na področju poročanja javnih družb je Agencija okvirno predvidela 200 zavezancev za poročanje, na 
dan 30. 6. 2002 pa je imelo status javne družbe 170 družb - izdajateljic vrednostnih papiijev. Javna 
družba je dolžna v 30 dneh po prejemu revizijskega poročila, najkasneje pa v šestih mesecih po 
preteku poslovnega leta Agenciji predložiti revidirano letno poročilo. Povzetek revidiranega letnega 
poročila mora javna družba objaviti najkasneje v osmih dneh po izteku omenjenega roka, besedilo 
povzetka pa mora pred objavo posredovati Agenciji. Do 30. 6. 2002 je Agencija prejela 148 
revidiranih letnih poročil in 154 povzetkov revidiranih letnih poročil javnih družb za obdobje od 1. 1. 
do 31. 12. 2001. Agencija ni prejela nobenega obvestila o zavrnitvi revidiranega letnega poročila. 

Poleg revidiranih letnih poročil javnih družb in njihovih povzetkov je Agencija spremljala tudi 
poročila o poslih oseb, ki so jim neposredno dostopne notranje informacije in poročila o pomembnih 
poslovnih dogodkih. Agencija je tudi utemeljeno pričakovala, da se bo z zagotovitvijo elektronskega 
medija za objavo sporočil oziroma obvestil o poslovnih dogodkih, ki bi lahko pomembneje vplivali na 
ceno vrednostnega papiija, bistveno povečalo število tovrstnih obvestil, ki jih mora spremljati. 
Agencija je tudi za leto 2002 predvidela odločanje o zahtevah za oprostitev dolžnosti obveščanja 
javnih družb, vendar nobena takšna zahteva ni bila vložena. 

Zaradi prvotno določenega zakonskega končnega roka za preoblikovanje pooblaščenih investicijskih 
družb v redno delniško družbo oziroma običajno investicijsko družbo (do 13. 7. 2002) je Agencija v 
prvem polletju 2002 pričakovala povečan obseg dela na tem področju, čeprav je bilo preoblikovanje 
PID v veliki meri odvisno od morebitne spremembe zakonodaje na tem področju in od dinamike 
zapolnitve privatizacijske vrzeli, kot tudi od samega načina preoblikovanja PID. Sprememba 
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navedenega roka je bila sprejeta julija 2002 s spremembo ZPSPID, kije podaljšal rok do 31. 12. 2003. 
Agencija je letos izdala prvo soglasje za ustanovitev investicijske družbe, ki je bila ustanovljena z 
delitvijo PID, in prvič tudi dve ugotovitveni odločbi, s katerima je ugotovila, da sta se dve PED 
uskladili z določbami ZISDU o investicijskih družbah. V prvem polletju je Agencija izdala tudi 5 
soglasij v zvezi s preoblikovanjem PID v redne delniške družbe, 3 soglasja za ustanovitev PID zaradi 
delitve PED, 4 soglasja k spremembam in dopolnitvam pravil upravljanja in prospekta za javno 
ponudbo investicijskih kuponov vzajemnega sklada in 1 soglasje za zadolževanje PID. Izdaja 
dovoljenj in soglasij na tem področju je bila v predvidenem obsegu z nekaj odstopanji tudi realizirana. 

Agencija je za leto 2002 načrtovala tudi povečanje obsega dela v zvezi s predvidenim sprejemom 
novega ZISDU, vendar navedeni zakon do konca junija 2002 še ni bil sprejet, tako da v tem polletju 
letu še ni izvrševala predvidenih novih oziroma dodatnih pristojnosti in nalog. 

Do konca junija 2002 je ostalo število vzajemnih pokojninskih skladov in njihovih upravljavcev 
nespremenjeno, tako da Agencija ni izdala nobenega novega dovoljenja za oblikovanje takšnega 
sklada. V skladu z načrtovanim povečanim obsegom dela je Agencija letos prvič pregledovala letna 
poročila vzajemnih pokojninskih skladov za leto 2001. Agencija je za leto 2002 predvidevala, da bo 
zaradi uveljavitve ZPIZ - 1C, ki je uvedel obvezno ločitev pokojninskega zavarovanja glede na 
individualni oziroma kolektivni pristop k pokojninskemu načrtu, odločala tudi o izdajah soglasij za 
spremembo pravil vzajemnega pokojninskega sklada, vendar do konca junija 2002 še ni prejela 
nobenih vlog za izdajo tega soglasja. 

V zvezi z izdajami dovoljenj za opravljanje poslov borznih posrednikov in članov uprav družbe za 
upravljanje je Agencija za leto 2002 načrtovala dva redna izpitna roka za vsako kategorijo posebej in v 
prvem polletju tudi organizirala po en izpitni rok. Od načrtovanih 45 kandidatov za opravljanje poslov 
borznega posrednika je Agencija izdala približno polovico potrdil o opravljenem preizkusu teh 
strokovnih znanj (24) in eno potrdilo o opravljenem preizkusu strokovnih znanj za opravljanje poslov 
člana uprave (predvidevala največ 10 kandidatov). Čeprav je za leto 2002 načrtovala tudi 8 izdaj 
dovoljenj za opravljanje funkcije člana uprave borznoposredniške družbe in 5 za opravljanje funkcije 
člana uprave DZU v prvi polovici leta 2002 ni izdala nobenega takšnega dovoljenja, izdala pa je 5 
dovoljenj za opravljanje poslov borznega posrednika. 

Ena izmed temeljnih nalog Agencije je tudi opravljanje nadzora nad izpolnjevanjem zakonskih 
obveznosti. Z uveljavitvijo ZTVP - 1, na podlagi katerega je bilo izvajanje nadzora Agencije 
razširjeno z uvedbo tudi čisto novih pristojnosti Agencije, je Agencija predvidela 10 uvedenih 
postopkov nadzora v zvezi z razširjenimi pristojnostmi. Agencija je v prvem polletju 2002 pri dveh 
(kot načrtovano) subjektih nadzora razširila nadzor nad drugim subjektom, povezanim s subjektom 
nadzora, zaradi nadzora poslovanja tega subjekta. Prav tako je Agencija opravila dva od načrtovanih 
treh nadzorov nad nelicenciranimi subjekti, medtem ko načrtovani postopki nadzora v zvezi z vpeljavo 
tujih vrednostnih papirjev in investicijskih skladov oziroma opravljanja storitev z vrednostnimi papiiji 
na tujih trgih zaradi nerealiziranega finančnega odpiranja na tuje trge niso bili izvedeni. Agencija je v 
prvem polletju leta 2002 prejela tudi 21 prijav oziroma pobud za opravljanje pregleda poslovanja 
oziroma zahtev za posredovanje podatkov ter jih obravnavala in sprožila ustrezne postopke. 

Sicer pa je Agencija v prvem polletju 2002 v okviru načrtovanih nadzorov začela 64 postopkov 
nadzora, in sicer kot nadzor nad poročanjem, v katerem je bila izdana odredba za odpravo 
nepravilnosti, odkritih ob nadzoru nad poročanjem, 43 postopkov nadzora pa se je začelo kot pregled 
poslovanja posameznega subjekta. Kot načrtovano je bilo pregledano tudi izpolnjevanje obveznosti 
poročanja vseh javnih družb in na podlagi ugotovitev nadzora izdani dve odredbi o odpravi 
nepravilnosti. Poleg navedenih odredb o odpravi nepravilnosti je Agencija zaradi ugotovljenih 
nepravilnosti, ugotovljenih v postopkih nadzora, v prvem polletju 2002 izrekla še štiri druge ukrepe 
nadzora in pri pristojnih sodiščih vložila tudi 35 predlogov za uvedbo postopka o prekršku. 

Na zakonodajnem področju je Agencija pripravila načrtovane spremembe in dopolnitve Tarife za 
nadomestila za storitve v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papiiji (Uradni list RS, št. 24/00) in 
jih poslala v soglasje Vladi Republike Slovenije. Zaradi uveljavitve ZPIZ - 1C in novih Slovenskih 
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računovodskih standardov je Agencija marca 2002 izdala nov Sklep o poročanju upravljavca 
vzajemnega pokojninskega sklada (Uradni list RS, št. 27/02). Kot načrtovano je Agencija aktivneje 
sodelovala pri sprejemu novega ZISDU - 1, kot tudi pri pripravi oziroma sprejemu zakonodaje na 
področju reforme sistema javne uprave (predlogov zakona o državni upravi, zakona o javnih 
agencijah, zakona o sistemu plač v javnem sektoiju in zakona o javnih uslužbencih) ter pripravila 
razne pripombe oziroma mnenja k navedenih predlogom zakonov. 

V okviru sodelovanja Agencije s tujimi in mednarodnimi institucijami in organizacijami je Agencija 
nadaljevala s sodelovanjem v organizaciji IOSCO in v ta namen pošiljala razne podatke oziroma 
odgovarjala na razne vprašalnike s področja trga vrednostnih papirjev. Na področju dveh delovnih 
skupin za vstop Republike Slovenije v Evropsko unijo, katerih članica je Agencija, v prvem polletju 
2002 ni bilo novih aktivnosti, saj sta obe pogajalski področju začasno zaprti. Agencija pa je s 
posredovanjem podatkov sodelovala pri pripravi rednega letnega poročila o napredku Republike 
Slovenije pri prilagajanju pravnemu redu Evropske unije. Agencija je kot načrtovano na nekaterih 
področjih trga vrednostnih papiijev ugotavljala tudi usklajenost domaČe zakonodaje z zahtevami iz 
direktiv Evropske unije in v ta namen izpolnila tabele skladnosti. Prav tako je Agencija nadaljevala s 
sodelovanjem v okviru Posvetovalne skupine (Consultative Group) regulatorjev trga kapitala in 
medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti pri vključevanju Republike Slovenije v 
OECD. Februarja 2002 je bila Agencija sprejeta tudi v mednarodno združenje regulatorjev in 
nadzornikov pokojninskih skladov (INPRS) ter na področju pokojninskih skladov aktivneje sodelovala 
tudi z ministrstvom za delo Združenih držav Amerike. V prvem polletju 2002 je Agencija podpisala 
štiri sporazume o sodelovanju (od načrtovanih vsaj dveh, katerih vsebina je bila v pretežni meri že 
predhodno usklajena) s tujimi komisijami za vrednostne papirje (Albanijo, Italijo, Poljsko in 
Makedonijo). 

Marca 2002 je bila pripravljena tudi načrtovana skupna publikacija vseh treh nadzornikov (Legislation 
for the Financial Sector in Slovenia), v kateri so zbrani temeljni zakoni in podzakonski predpisi s 
področja dela vseh treh nadzornikov v angleškem jeziku. V prvem polletju 2002 je Agencija izvajala 
načrtovani projekt posodobitve podatkovnih struktur in programske opreme, namenjene zajemanju in 
upravljanju ter analiziranju podatkov, ki jih udeleženci na trgu vrednostnih papiijev pošiljajo Agenciji, 
tako da bo to poročanje potekalo elektronsko neposredno v podatkovno bazo Agencije. Prav tako je 
izdelala nekatere posebne podatkovne modele za dodatne analize oziroma preglede zbranih podatkov. 
Prav tako je Agencija tekoče ažurirala svoje spletne strani. 

Priloga 5: DOLGOROČNI CILJI AGENCIJE 

Temeljna naloga Agencije kot regulatorne in nadzorne institucije je zagotoviti trdnost oziroma 
stabilnost in zanesljivost delovanja trga vrednostnih papirjev ter ustvariti zaupanje investitoijev v ta 
trg in v tem okviru varovati predvsem male investitorje. Agencija uresničuje to nalogo z izvrševanjem 
nadzora ter drugih nalog in pristojnosti, določenih z zakoni in podzakonskimi predpisi, ki usmerjajo 
ravnanje subjektov na trgu vrednostnih papirjev. 

Trg vrednostnih papirjev mora postati pomembnejši del trga kapitala in s tem celotnega finančnega 
sistema, na katerem se bo zagotavljal izdajateljem, torej tudi gospodarskim subjektom, pomemben 
finančni vir oziroma na drugi strani investitorjem možnost za pomembno obliko naložb v vrednostne 
papirje. Urejeno, stabilno in pregledno delovanje trga vrednostnih papiijev predstavlja širši 
gospodarski oziroma ekonomski interes. Predvsem transparentnost trga vrednostnih papiijev pa 
zahteva od vseh subjektov, ki sodelujejo na tem trgu, čim boljše in hitrejše informiranje oziroma 
razkritje vseh dejstev, ki so pomembna za delničarje oziroma potencialne investitorje, kot tudi 
izključitev trgovanja na podlagi notranjih informacij. 

Agencija si bo še naprej prizadevala, da bo čimbolj gospodarno in s čim manjšimi porabljenimi 
sredstvi izvrševala vsa dela in naloge ter pristojnosti. Sredstva za delo Agencije se zagotavljajo 
predvsem iz taks za odločanje o posamičnih zadevah ter iz letnih in pavšalnih nadomestil stroškov, ki 
so jih za opravljanje nadzora dolžne plačevati pravne osebe, nad katerimi Agencija opravlja nadzor. 
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Hkrati z zagotovitvijo stabilnosti virov sredstev za delo bo Agencija pri določanju višine taks in 
nadomestil upoštevala tudi načelo racionalnosti in sorazmernosti taks in nadomestil s stroški vodenja 
postopkov nadzora, tako da ne bi pretirano povečevala tekoče obremenitve tega dela finančnih 
subjektov ter porazdelila financiranje na vse subjekte, ki jih Agencija nadzira. 

Zaradi obsežnih nalog in pristojnosti Agencije je nujna tudi njena kadrovska okrepitev, predvsem 
visoko strokovnih in usposobljenih kadrov, tako da bi bilo pri Agenciji vsaj 50 do 75 zaposlenih, od 
tega je Agencija predhodno predvidela povprečno 37 zaposlenih v letu 2002. Agencija je v veliki meri 
izvedla nove zaposlitve, vendar je bila na drugi strani opazna tudi fluktuacija že obstoječih kadrov, 
tako da želeno število povprečno zaposlenih ni v celoti uresničila v letu 2002. 

Kljub spremembam zakonodaje s področja javne uprave, ki na novo določa nekatere segmente 
poslovanja in organiziranja ter položaja Agencije, se bo Agencija še nadalje zavzemala za status 
samostojne in neodvisne institucije, kakršnega imajo tudi primerljive institucije v drugih (evropskih) 
državah oziroma kakor to zahtevajo tudi temeljna načela mednarodne organizacije IOSCO. Z rastjo in 
razvojem trga kapitala se pojavlja težnja po zagotovitvi visokega nivoja neodvisnosti in samostojnosti 
ter povečevanju pristojnosti regulatoija "oziroma nadzornika. S sodobnim razvojem se izvajanje 
bančnega nadzora, nadzora zavarovalništva in nadzora nad trgom vrednostnih papiijev celo združuje v 
enoten nadzorni sistem nad celotnim finančnim sektorjem, tako da se v ta namen ustanovijo posebne 
institucije sui generis, ki izvajajo regulatorne in nadzorne pristojnosti za celoten trg kapitala. 

Priloga 6: IZJAVA O VEČLETNI STRATEGIJI RAZVOJA AGENCIJE ZA TRG 
VREDNOSTNIH PAPIRJEV 

Agencija za trg vrednostnih papirjev je bila ustanovljena na podlagi Zakona o trgu vrednostnih 
papiijev (Uradni list RS, št. 6/94), ki je začel veljati 13. 3. 1994, kot neodvisna institucija, ki pri 
opravljanju svojih nalog deluje v javnem interesu z namenom zaščite investitoijev in razvoja trga 
vrednostnih papiijev. Z uveljavitvijo novega Zakona o trgu vrednostnih papiijev (Uradni list RS, št. 
56/99 in 52/02) 28. 7. 1999 je zagotovljena kontinuiteta obstoja in delovanja Agencije za trg 
vrednostnih papiijev. 

Temeljni cilj Agencije za trg vrednostnih papiijev je, da bo z opravljanjem nadzora in izvrševanjem 
drugih nalog in pristojnosti zagotovila spoštovanje določb zakonov ter njihovih podzakonskih 
predpisov, ki urejajo trg vrednostnih papirjev, ter s tem ustvarila pogoje za učinkovito delovanje trgov 
vrednostnih papiijev in zaupanje vlagateljev v te trge. 

Širši ekonomski interes zahteva, da trg vrednostnih papirjev postane pomembnejši del trga kapitala, ki 
bo zagotavljal pomemben finančni vir kot alternativo finančnim virom v obliki bančnih kreditov 
oziroma pomembno obliko naložb kot alternativo naložbam v bančne dename depozite. V okviru 
svojih pristojnosti bo Agencija za trg vrednostnih papiijev delovala z namenom zagotoviti stabilnost 
delovanja tako primarnega kot sekundarnega trga vrednostnih papiijev. 

S podzakonskimi predpisi, za izdajo katerih je pooblaščena, si bo Agencija za trg vrednostnih papiijev 
prizadevala, da bo ravnanje vseh udeležencev na trgu vrednostnih papiijev transparentno in v skladu z 
veljavno zakonodajo, kar bo preveijala v postopkih nadzora. Prav tako si bo prizadevala za ureditev, ki 
bo učinkovitejše sankcionirala kršitelje te zakonodaje. 

Agencija za trg vrednostnih papirjev bo svoje naloge in pristojnosti izvrševala čimbolj gospodarno in s 
čim manjšimi porabljenimi sredstvi ter skrbela za učinkovito rabo njenih sredstev. Pri nabavi blaga in 
storitev bo upoštevala Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00 in 102/00 - popr.) ter interni 
akt o naročanju blaga in storitev malih vrednosti z namenom zagotoviti najboljšo kakovost javnega 
naročila in ob upoštevanju kakovosti najnižjo ceno. 
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AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA TRG VREDNOSTNIH PAPIRJEV 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHOOKOV IN ODHODKOV ISLiiT. :*- 

KONTO 
REALIZACIJA 2001 OCENA REALIZACIJE 2002 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2003 

PREOLDO FINANČNEGA NAČRTA 2004 FN200V O« 2002 

,^5Ti 
FN 2004.' FN 2003 

i 
SKUPAJ PRIHODKI 558.823 499.268 431.127 393.467 86,4 91,3 
(70*71 ♦72*73+74) 
TEKOČI PRIHODKI 558.823 499.268 431.127 393.467 86,4 91.3 

70 DAVČNI PRIHODKI 0 0 0 0 ... ... 
71 NEDAVČNI PRIHODKI 558.823 499.266 431.127 393-467 86,4 91,3 

710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 60.817 39.890 22060 20.000 55.3 90.7 
7102 Prihodki od etoraati •0.817 30 660 22 060 20 000 55.J 00,7 
711 TAKSE IN PRISTOJBINE 0 0 0 0 
712 DENARNE KAZNI 0 0 0 0 
713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 0 0 0 o I 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 498.206 459.398 409.067 373.467 99,0 91.3 

7141 Drugi nadavčnl prihodki 401.204 458.3*6 400.007 3T3.467 •0,0 «1.3 
72 KAPITALSKI PRIHODKI 0 0 0 0 — ... 
73 PREJETE DONACIJE 0 0 0 0 ... 
74 TRANSFERNI PRIHODKI 0 0 0 0 ... 

U. SKUPAJ ODHODKI 349.487 354.378 646.239 592.836 182.4 91,7 
(40+41+42+43) < »:■. -j * >• .• 

40 TEKOČI ODHODKI 328.498 351.386 631.989 574.836 179.9 91.0 

400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 190.975 205.953 297.679 323.120 144.5 109.5 
4000 Pla6a tn dodatki 1*4.34« 167 400 i 271.204 203.201 144.7) 10*,1 

3 63« 4.025' 4.600 6.530 121.5 * 113,1 
4002 Povračila In nadomaatMa 7.200 7.614 10.3*4 12-307 136.4 116,5 
400] a S l 5.160 6.737 10.774 11.647 150,9 10«,1 
4009 DrugI izdatki zapoaianfen 810 117 336 >45 267.2 102.7 
401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 26.909 31.414 49.1971 53.196 156.6i 109.1 4010 Pmpavafc za pokotntnako in invalidako zavarovanj 14071 17-26* 27.043 ' 20.23« I 156,61 101,1 

4011 Prtopavak ta ztfcavatvano zavarovan)« 11.*» 13*33 21063) 23.421' 156.6 10«,1 101 116 163 1071 155.2 107.7 
4013] PiMpmM B IlirtMliO ««nlvo 167 166 30* 3321 157.7 10«,1 
402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 119.714 114.019 2951141 199^31! 250.1 69,6 
40201 PHMmiikl In >pto4nt malariat in »torttv« 32 602 33 006 57.657) 63U501 75,3 10«,4 

10.5M 12.116 16.776 16466 3«, l 112.6 
4023 Pravoznl >»o4kJ in atorttv« 1-262 3-1«» 1.6431 70*| 61,6 36.4 4024! Izdatki u »klicana potovanja 7.666 14.1721 30.34«| 36.6231 »14,1 116,0 
4024 TakoAa vz«irtovanta 2.660 2.420 3.66*1 3.701 j 52,4 100,4 
402« Ha|»mnina in okupmna (iaaainp) 6 000 «33 1.276 1.334 «v 104.6 
4021 13.31$ 16.266 25.632 » 27.7101 40,3 106.1 30.1M 147.4021 47.637 32.2 
403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 0 0 0 0 
404 PLAČILA OBRESTI V TUJINO 0 o 0 0 
409 REZERVE 0 o| o! 
41 TEKOČI TRANSFER1 0 0 0 0 
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 22.969 2.992 14.250 18.0001 478.3 j 126,3 

420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 22.969 2.992 14.2501 18.0001 * 476.; | "M 4200 12.423 0 0| 0| 10.404 2 00 4.7601 6.7601 i««,a 205.3 
62 0. 0 

4207 < i 0.500 6.260 66,6 
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 0 0 I 

III. PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 209.356 144J9C -215.11; •199.369 ... 
PRIHOOKOV NAD ODHODKI | ■ 

t I 
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8. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 

KONTO , ■ ' '<>' , - ,< Vtx- i* * ~ t, . • * . • . . -V . .. v , , ■■ . '* > : . •> / • 
REAL1ZACUA 2001 OCENA REALIZACIJE 7002 

PREDI OO FINANČNEGA NAČRTA 2003 

PREDLOG RNANČNCO* NAČRTA 2004 

»NOEKSI RA3T1 
FN200#/ OR20M FN 2004' FN*»3 T 

75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN 0 0 0 0 _ 
PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 
(750*751•752) • 

750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 0' 0 0 0 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 752 KUPNINE IZ NASLOVA PRIVATIZACIJE 0 0 0 0 t 
L . . _ 

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

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

VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA 0 0 0 0 — 
IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV 
(IV- V 1 

C. RAČUN FINANCIRANJA 

KONTO - • ' i' 
1 'V- 

REALIZACIJA 2001 OCENA REAUZACUE 2002 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 200 3 

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 2004 
 IN0&W  

FN 2003/ O" 2002 

 BčSL  
FN 2004/ FN 7003 

50 VII ZADOLŽEVANJE (600*501) o 0 0 0 — — 
500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 0 0 0 0 
501 ZADOLŽEVANJE V TUJINI 0 0 0 0 

i 
55 VIII. ODPLAČILA DOLGA (S50+551) 0 0 0 0 _ • 

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

  —H«     L—=  
X. POVEČANJE (ZMANJŠANJE) 209.55« 144.090 ■215.112 -199.389 SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV..VIL- II.. V. -VIII.) im ■ 1 ' ; '• 
XL NETO FINANCIRANJE (Vl> IX.-X. « -KI.) •200.356 •144.890 215.112 1*9.369 ... '• 
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XXII. 

AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE, 
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AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE, RADIODIFUZIJO IN POŠTO 

REPUBLIKE SLOVENIJE 

OBRAZLOŽITEV PREDLOGA FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 

2003 IN 2004 

1. UVOD 

1.1. PRAVNA PODLAGA 

Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS (v nadaljevanju: ATRP) je neodvisna 
organizacija, ki opravlja skladno: 

• z Zakonom o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30/01) določene naloge, ki zagotavljajo 
delovanje in razvoj telekomunikacij in telekomunikacijskega trga ter učinkovito in nemoteno 
uporabo radiofrekvenčnega spektra; 

• z Zakonom o medijih (Uradni list RS, št. 35/01) določene naloge urejanja in nadzora radijske in 
televizijske dejavnosti; 

• z Zakonom o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 42/02) določene naloge, ki zagotavljajo 
delovanje in razvoj trga poštnih storitev; 

• z Zakonom o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (Uradni list RS, št. 57/00) 
določene naloge akreditacijskega organa. 

1.2. POSLANSTVO 

Agencija je ustanovljena kot neodvisni organ, ki ureja in nadzira telekomunikacijski trg, upravlja in 
nadzira radiofrekvenčni spekter v Republiki Sloveniji in opravlja naloge na področju radijskih in 
televizijskih dejavnosti, ureja in nadzira trg poštnih storitev ter opravlja naloge akreditacijskega 
organa za elektronski podpis. 

Na telekomunikacijskem področju ATRP ureja regulativno okolje in s tem omogoča enakopravno 
delovanje operaterjev na telekomunikacijskem trgu. Cilj ATRP so sodobne in cenovno dostopne 
telekomunikacijske storitve, ki zadovoljujejo potrebe uporabnikov. 

Na področju radiodifuzije ATRP ureja radiofrekvenčni spekter in izvaja nadzor programskih vsebin na 
način, ki zagotavlja pluralnost radiodifuznih medijev in vsebin. 

Na področju pošte ATRP ureja regulativno okolje in s tem omogoča učinkovitost, konkurenco in 
sodelovanje med izvajalci poštnih storitev. Cilj ATRP so kakovostne, zanesljive in cenovno dostopne 
poštne storitve za vse uporabnike. 

ATRP deluje v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi ter svoje naloge opravlja javno, pregledno in 
na prijazen način, v korist končnih uporabnikov in širše javnosti. 

1.3. LETNI IZVEDBENI CILJI 

Letni izvedbeni cilji ATRP zajemajo: 

izdajanje dovoljenj za opravljanje telekomunikacijskih storitev, 
upravljanje in nadzor nad številčnim in frekvenčnim prostorom, 
nadzor nad cenami, 
nadaljnja razširitev in posodobitev nadzorno-merilne službe, 
merjenje kakovosti rokov prenosa v poštnem prometu, 

- zagotavljanje nadzora nad kvaliteto poštnih storitev, 
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nadziranje akreditiranih overiteljev na področju elektronskega poslovanja in podpisa, 
intenzivno sodelovanje z mednarodnimi poštnimi in telekomunikacijskimi organizacijami in 
meddržavno sodelovanje, 
urejanje radio-frekvenčnega spektra z nabavo ustrezne opreme, 
koordinacija radijskih frekvenc s sosednjimi državami, 
upravljanje radijskega spektra za potrebe analogne in digitalne zvokovne in TV radiodifuzije, 
izvedba javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije, 
vodenje upravnih postopkov in izdajanje odločb o dodelitvi radijskih frekvenc, 
vodenje upravnih postopkov za izdajo dovoljenja za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti, 
kadar dejavnost izdajatelja ni vezana na uporabo radijskih frekvenc, 
izvede postopek za podelitev statusov programom posebnega pomena ter izda odločbo o dodelitvi 
in odvzemu statusa, 
strokovni nadzor nad izvajanjem programskih zahtev iz zakona o medijih, 
posredovanje strokovno - tehnične, administrativne in finančne podpore za delovanje Sveta za 
radiodifuzijo. 

Za doseganje letnih izvedbenih ciljev bodo potrebne naslednje aktivnosti: 

izdelava strokovnih raziskav, izvedenskih mnenj ali zbiranja podatkov, ki bodo podlaga za 
učinkovitejše odločanje ali pripravo zakonodaje, 
organiziranje mednarodnih konferenc ali delavnic, 
udeležba na mednarodnih konferencah in delavnicah, 
izobraževanje zaposlenih, 
nadaljevanje modernizacije informacijske tehnologije (vlaganje v novp in zamenjava zastarele 
računalniške in programske opreme) ter vzdrževanje računalniške opreme, 
dodatna nabava in vzdrževanje merilne opreme za obljudene in avtomatske radijske nadzorno- 
merilne postaje, 
nabava dodatnih merilnih vozil za mobilni radijski nadzor za obljudene radijske nadzorno-merilne 
postaje, 
nabava radijskih postaj zaradi sprememb namembnosti frekvenčnih pasov. 

2. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA 2003 

2.1. PRIHODKI 

Prejeta sredstva iz državnega proračuna 
Pripominjamo, da v tej postavki finančnega načrta ATRP ne navajamo sredstev, ki jih črpamo iz 
državnega proračuna, temveč vrednosti planiranih pristojbin, kijih bo ATRP realizirala v letu 2003 z 
opravljanjem svoje, z zakonom določene dejavnosti. 

ATRP je v obdobju januar - avgust 2002 že realizirala prihodke v višini 738,6 mio SIT. 

Do konca leta 2002 ocenjujemo, da bodo realizirani tudi prihodki na podlagi izdanih sklepov za 
plačilo pristojbin za področje radijskih frekvenc v skupni ocenjeni višini 180 mio SIT in izterjava že 
zapadlih sklepov v višini 71,2 mio SIT. 

2.2. ODHODKI 

Odhodki ATRP ne pomenijo bremenitev državnega proračuna, ampak ATRP sama z opravljanjem 
dejavnosti poskrbi za realizacijo prihodkov v sklad za telekomunikacije, kot smo navedli že pri 
uvodni obrazložitvi prihodkov. 

Leto 2002 in tudi 2003 predstavljata zagonsko obdobje oz. obdobje graditve ATRP, kot jo definirajo 
Zakon o telekomunikacijah in Zakon o pošti ter ostali podzakonski akti. Iz tega izhaja, da so večja 
odstopanja pri nekaterih vrstah odhodkov, ker jih je preprosto težko oceniti pred nastankom, ali pa so 
bili v preteklih obdobjih ocenjeni v bistveno nižjem obsegu. Za naslednji leti predvidevamo višjo rast 
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iz razloga širitve in prevzema nove dejavnosti za urejanje trga poštnih storitev, kot to določa zakon o 
pošti. 

Plače in drugi dodatki zaposlenim 
Za normalno funkcioniranje ATRP so bile potrebne nove zaposlitve, ki so bile delno že realizirane v 
letu 2002. Ob začetku poslovanja ATRP je bilo 41 zaposlenih, v prvih sedmih mesecih smo zaposlili 
12 novih delavcev, vse z univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo. Stanje zaposlenih na 
ATRP konec leta 2002 bo 66 delavcev. 

S prehodom iz neposrednega proračunskega uporabnika, organa v sestavi, na samostojno pravno 
osebo, je bilo potrebno organizirati samostojno tudi vse poslovne in nekatere dodatne funkcije. 
Potrebe po novih zaposlitvah pa niso samo posledica prehoda na samostojno pravno osebo, pač pa tudi 
prevzema dodatne dejavnosti po Zakonu o pošti. 

Poleg zgoraj navedenih obrazložitev je bilo v letu 2002 potrebno sprejeti sistemizacijo ter pravilnik o 
nagrajevanju, saj obstoječi sistem količnikov (kot gaje določal ZRPJS) za ATRP ni bil primeren. Pri 
pripravi novih internih aktov smo tako smiselno že upoštevali določbe in usmeritve novega zakona o 
plačah v javni upravi ter prešli na sistem bruto plač. Ker je za nemoteno delovanje ATRP, kot 
samostojnega in neodvisnega regulatorja za področje telekomunikacij, radiodifuzije in pošte izjemno 
pomembno, da ima visoko usposobljene ter ustrezno motivirane kadre, smo pri nekaterih delovnih 
mestih opravili korekcijo plač. Tudi pri zaposlovanju novih kadrov smo zaposlovali predvsem 
vrhunske strokovnjake, na katerih bo slonel velik del strokovnih analiz in odločitev ATRP. 
Izobrazbena struktura delavcev v Agenciji daleč presega povprečje v državni upravi, saj je v Agenciji 
zaposlenih: 

5 delavcev s srednjo strokovno izobrazbo, 
6 delavcev z višjo strokovno izobrazbo, 

34 delavcev z univerzitetno oziroma visoko strokovno izobrazbo in 
8 delavcev z magisterijem. 

Poleg povečanega števila zaposlenih je tudi povečanje nivoja izobrazbene strukture dodatno 
prispevalo k povečanju sredstev za plače. 

Prispevki delodajalcev za socialno varnost 
Kot je razvidno iz obrazložitve za plače in druge dodatke zaposlenim, se zaradi povečanja sredstev za 
te namene posledično poviša osnova za plačilo prispevkov in davka na izplačane plače, kijih plačuje 
delodajalec. 

Izdatki za blago in storitve 
Povišanje sredstev za te namene je povezano z več razlogi, med pomembnejše pa sodi sprejem Zakona 
o poštnih storitvah, ki je ATRP naložil novo dejavnost in s tem povezane dodatne stroške. 

V povezavi z že omenjenim povečanjem števila zaposlenih, načrtujemo povečanje porabe sredstev za 
nakup pisarniškega materiala, izdatkov za strokovno literaturo, službenih potovanj, strokovno 
izobraževanje zaposlenih, članarine v mednarodnih organizacijah, stroške konferenc m seminaijev. V 
tem znesku načrtujemo tudi potrebna sredstva za naslednje namene: 

• najemnine zemljišč, ki se uporabljajo za delovanje radijsko nadzornega merilnega sistema, 
• sredstva za plačilo honorarjev, dela po pogodbah, ter preko študentskega servisa, 
• sredstva za izvedbo tvvinning projekta za pošto, 
• sejnine članom sveta za telekomunikacije in radiodifuzijo. 

Splošna proračunska rezervacija 
Oblikovali smo postavko splošna proračunska rezervacija za morebitne odhodke, ki niso predvideni v 
tem finančnem načrtu, predvsem pa kot postavko, iz katere bo ATRP črpala sredstva za plačilo 
odškodnin. 
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Investicijski odhodki 
Investicijske odhodke načrtujemo na podlagi naslednjih dejstev: 

1. Januarja 2003 je predvidena selitev ATRP in združitev z dislocirano enoto za monitoring radijskih 
in televizijskih programov na novi lokaciji. Selitev bo prinesla dodatne stroške, tako stroške same 
selitve, kot tudi dokupa potrebne pisarniške in pomožne opreme na novi lokaciji. Med glavnimi 
investicijami je predvsem računalniška oprema in sistem za arhiviranje, ki ga ATRP do sedaj ni 
imela, ga pa nujno potrebuje. 

2. Širitev dejavnosti - Pošta. 
3. Zastarelost obstoječe opreme. 
4. Nove potrebe zaradi širitve postaj. 
5. Novo programsko opremo za prenos podatkov (radijskih in televizijskih programov) preko ADSL 

mreže. 
6. Zmogljivejšo računalniško opremo tako na nadzornih postajah kot tudi na sedežu ATRP. 
7. ADSL povezavo z radijskimi nadzornimi postajami (Ajdovščina, Celje3, Dravograd, Jeruzalem, 

Ljubljana, Novo mesto) in sedežem ATRP v Ljubljani. 
8. Za opravljanje strokovnega nadzora nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev za radijske in 

televizijske programe, je potrebna nova aplikacija programa »VNOS« in »ANALIZA« 
programov, skladno z novimi kategorijami iz Zakona o medijih, in sicer v SQL-u; za kar je 
potreben nakup SQL baze. Zakon o medijih uvaja številne nove pojme in natančneje definira 
programske vsebine lastne produkcije, zaradi česar je potrebno zaradi možnosti zvajanja 
strokovnega nadzora programskih vsebin v program vnesti nove spremenljivke. 

3. OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA 2004 

3.1. PRIHODKI 

V letu 2004 načrtujemo prihodke iz naslova pristojbin, ki se stekajo na Sklad za telekomunikacije na 
podlagi Zakona o telekomunikacijah in Zakona o pošti. Ti prihodki so namenjeni za izvajanje 
dejavnosti ATRP, v skladu z Zakoni, ki definirajo njeno dejavnost. 

Prihodki pokrivajo tekoče in investicijske odhodke ATRP v skladu s Programom dela in finančnim 
načrtom, ki ga pripravi ATRP (16.čl.Sklepa o ustanovitvi Agencije) in zanj pridobi mnenje Sveta za 
Telekomunikacije in Sveta za radiodifuzijo in ga potrdi Vlada RS. 

3.2. ODHODKI 

V tekočih odhodkih so prikazani stroški za plače zaposlenih delavcev. Prav tako so v tekoče 
poslovanje zajeti izdatki za strokovno razvojne naloge, šolanje kadrov, materialne stroške, najemnine, 
organizacijo mednarodnih konferenc, članarine v mednarodnih organizacijah, merjenje kakovosti 
rokov prenosa in stroški delovanja Sveta za radiodifuzijo in Sveta za telekomunikacije. 

Glede na predviden obseg nalog in obveznosti ATRP se načrtovani tekoči odhodki za leto 2004, glede 
na finančni načrt za leto 2003 višji. Načrtovani izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim ter 
prispevki delodajalcev za socialno varnost se v letu 2004 glede na finančni načrt za leto 2003 
povečajo. Načrtovani izdatki za blago in storitve se v letu 2004 glede na finančni načrt za leto 2003 
povečajo, kot posledica predvidenega povečanja rasti cen. 

Investicijski odhodki se v letu 2004 povečajo glede na finančni načrt za leto 2003 zaradi predvidene 
rasti cen. 
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AGENCIJA ZA TELEKOMUNIKACIJE RADIODIFUZIJO IN POŠTO REPUBLIKE SLOVENIJE 
PREDLOG FINANČNIH NAČRTOV ZA LETI 2003 IN 2004 

A. BILANCA PRIHODKOV W ODHODKOV PA , •'/-> • »šSfS:■&*<* *<:>?•*  
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B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
• V TISOČIH 9 I T 
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