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GRADNJ/ CEST
Predlog za izdajo zakona o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo
avtocestrega omrežja Republike Slovenije s predlogom zakona - EPA 230

NALOŽBE JAVNIH ZAVODOV, SKLADOV IN ZAVAROVALNIC
Predlog za izdajo zakona o strukturi nekaterih naložb določenih javnih
zavodov, skladov in zavarovalnic z osnutkom zakona - EPA 233
SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA
Predlog ia izdajo zakona o Službi družbenega knjigovodstva Republike
Slovenije z osnutkom zakona - EPA 231
Poročilo o delu Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije za
leto 1992 in letni obračun Službe družbenega knjigovodstva Republike
Slovenije za leto 1992

ZDRAVSTVO
Plan zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 2000

Sklepi, stališča in priporočila državnega zbora
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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o sodnem recjstru
z osnutkom zakona
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
o sodnem registru z osnutkom zakona na
8. seji, dne 19. 5. 1993, na podlagi 277.,
282. in 260. člena poslovnika Skupščine
Republike Slovenije in v zvezi z drugim
odstavkom 1. člena začasnega poslovni-

ka državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP
1. Predlog za izdajo zakona o sodnem
registru z osnutkom zakona se sprejme.

2. Predlog zakona prbravi Vlada Republike Slovenije.
3. Pri pripravi predlog zakona naj predlagatelj prouči in upošbva mnenja in stališča delovnih teles.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o varstvu topcgrafije
polvodniških vezij z osnutkom zakona
*
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
o varstvu topografije polvodniških vezij
z osnutkom zakona na 8. seji, dne 19. 5.
1993, na podlagi 277., 282. in 260. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1.

člena začasnega poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu

2. Predlog zakona pripravi Vlada Rept
blike Slovenije.

SKLEP
1. Predlog za izdajo zakona o varstvu
topografije polvodniških vezij z osnutkom zakona se sprejme.

3. Pri pripravi predlogazakona naj predlagatelj prouči in upošteva mnenja in stališča delovnih teles, ter stališča in predloge poslancev na seji zbJra.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za Izdajo zakona o gasilstvu
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
o gasilstvu na 8. seji, dne 19. 5. 1993, na
podlagi 277. in 260. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije in v zvezi
z drugim odstavkom 1. člena začasnega
poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
1. Predlog za izdajo zakona o gasilstvu se
sprejme.

3. Pri pripravi osnutka z<.kona naj predlagatelj prouči in upošte\a mnenja in stališča delovnih teles, ter stališča in predloge iz razprave poslance* na seji zbora.

2. Osnutek zakona pripravi Vlada Republike Slovenije.

4. Vlada Republike Slovenije naj čimprej
pripravi osnutek zakona

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o varstvu pred požarom
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
o varstvu pred požarom na 8. seji, dne 19.
5. 1993, na podlagi 277. in 260. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1.
člena začasnega poslovnika državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
1. Predlog za izdajo zakona o varstvu
pred požarom se sprejme.

3. Pri pripravi osnutka zatona naj predlagatelj prouči in upoštev, mnenja in stališča delovnih teles, ter sttlišča in predloge iz razprave poslancev na seji zbora.

2. Osnutek zakona pripravi vlada Republike Slovenije.

4. Vlada Republike Slovenije naj čimprej
pripravi osnutek zakona.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za izločitev treh članov preiskovalne
komisije državnega zbora
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izločitev treh članov Preiskovalne komisije Državnega
zbora na 8. seji, dne 19. 5.1993, na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim od2

stavkom 1. člena začasnega poslovnika
državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP
Zahteva za izločitev članov Preiskovalne

komisije Državnega zbora Republike Slovenije za parlamentarno preiskavo g.
Marjana Podobnika, g. Iva Hvalice, in g.
Marjana Poljšaka ni dopustna in se zavrže.

poročevalec

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi izjave državnega zbora o priznanju države Eritreje
Državni zbor Republike Slovenije je na 8.
seji, dne 25. 5. 1993, ob obravnavi izjave
Državnega zbora o priznanju države Eritreje na podlagi 260. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije in v zvezi
z drugim odstavkom 1. člena začasnega

poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

'Eritrejo kot samostojno in suvereno državo.

SKLEP

2. Republika Slovenija predlaga vzpostavitev diplomatskih odnosov med obema
državama.

1. Republika Slovenija priznava državo

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi strategije razvoja kmetijstva v Sloveniji
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi Strategije razvoja kmetijstva
v Sloveniji na 8. seji, dne 26. 5. 1993, na
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine
Republike Slovenije in v zvezi z drugim
odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEPI
I.
Državni zbor Republike Slovenije sprejema predloženi dokument Strategija razvoja slovenskega kmetijstva v Republiki
Sloveniji kot nacionalni program z naslednjimi cilji:
- stabilna in čim cenejša pridelava kakovostne hrane ter zagotavljanje prehranske varnosti Slovenije,
- ohranjanje poseljenosti in kulturne
krajine, ohranjanje kmetijske zemlje
(ohranitev proizvodnega potenciala za
čas motene oskrbe), varstvo kmetijskih
zemljišč in voda pred onesnaženjem in
nesmotrno rabo,
- trajno povečanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva,
- zagotavljanje paritetnega dohodka
nadpovprečno produktivnim pridelovalcem.
2. Upoštevanje naravne danosti Državni
zbor ugotavlja, da je družinska kmetija
najprimernejša oblika ekosocialnega in
večnamenskega kmetovanja, zato je osnovni - vendar ne edini - nosilec gospodarsjenja v tej gospodarski panogi.
3. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da v skladu
z opredeljenimi smermi delovanja kmetijske politike pripravi in predloži Državnemu zboru v teku treh mesecev operativni
program aktivnosti za izvajanje kmetijske
politike in da do predložitve proračunskega memoranduma predloži triletni
program za izvajanje ekonomske politike
v kmetijstvu, pri tem naj upošteva tudi
predloge, dane v razpravi na seji Državnega zbora.
poročevalec

4. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da prične
z izvajanjem tekoče ekonomske politike
v kmetijstvu v skladu s sprejeto strategijo. Čimprej naj uvede realne posebne dajatve pri uvozu kmetijskih proizvodov in
živil, zagotovi izvozna nadomestila za
kmetijske proizvode in živila in pripravi
tržne rede za osnovne kmetijske proizvode.

voda pred onesnaženjem in nesmotrno
rabo.
3. Trajno povečevanje konkurenčne sposobnosti kmetijstva.
4. Zagotavljanje paritetnega dohodka
med povprečno produktivnim proizvajalcem.

5. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da letno
poroča Državnemu zboru Republike Slovenije o stanju v kmetijstvu in o uresničevanju sprejetih ciljev kmetijske politike.

Upoštevaje naravne danosti Državni zbor
ugotavlja, da je družinska kmetija najprimernejša oblika ekosocialnega in večnamenskega kmetovanja, zato je osnovni
— vendar ne edini — nosilec gospodarjenja v tej gospodarski panogi.

6. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, naj v najkrajšem možnem času
izdela načrt za ponovno poselitev in obuditev kmetijstva na tistih območjih, kjer
sta bili poselitev in kmetijstvo v zadnjih
desetletjih izrazito zanemarjeni.

Da bi z namenom čim bolj uravnotežene
prehranske bilance pričeli izvajati program prestrukturiranja, je za to treba zagotoviti urejene razmere na področju
agrarnega trga.

Načrt naj pripravi Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi, pristojnim Odborom Državnega zbora Republike Slovenije in pri
tem prouči različne možnosti spodbujanja poseljevanja, kot so: trajni najem
z dedno pravico do najema, odprodaja
zemljišč po izrazito znižanih cenah,
davčne spodbude in olajšave ter najnujnejša izgradnja infrastrukture kot pogoj
za dostojno življenje v teh krajih.

Zato Državni zbor naroča Vladi Republike Slovenije, naj:

b) Vlada Republike Slovenije naj uvede
realne zaščitne dajatve na uvoz kmetijskih pridelkov in živilskih izdelkov.

II.

c) Vlada Republike Slovenije naj zagotovi
izvoz na nadomestila za presežke kmetijske pridelave in živilske predelave.

Državni zbor Republike Slovenije ugotavlja, da je kmetijstvo dejavnost, ki zagotavlja oskrbo s prehrambnimi proizvodi za
potrebe prebivalstva in istočasno uresničuje tudi preselitveni, ekološko - krajinski in kulturno - etnični vidik dolgoročnega razvoja države. Zato se opredeljuje
za tako kmetijsko politiko, ki bo težila
k doseganju naslednjih ciljev:
1. Stabilna in čim cenejša pridelava kakovostne hrane, ter zagotavljanje prehranske varnosti Slovenije.
2. Ohranjanje poseljenosti in kulturne
krajine, ohranjanje kmetijske zemlje, kot
proizvodnega potenciala za primer motene oskrbe, varstvo kmetijskih zemljišč in

a) v treh mesecih sprejme tržni red za
osnovne kmetijske proizvode, kar bo
vzpostavilo stabilna cenovna razmerja
med pridelavo, predelavo in potrošnjo.

d) Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo naj pripravi program preusmerjanja
s ciljem že omenjenega uravnoteženja
prehranske bilance.
Državni zbor se zaveda pomena delovanja zadružništva, zato naj predpisi s področja bančništva in hranilništva omogočajo delovanje zadružnih hranilno kreditnih služb.
Posebno pozornost je treba nameniti
kmetijskemu strokovnemu šolstvu.
Država naj zagotovi subvencioniranje obdelave kmetijskih zemljišč v težnjih pridelovalnih razmerah.
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SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o gozdovih
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o gozdovih
na 8. seji, dne 26. 5. 1993, na podlagi 260.
člena poslovnika Skupščine Republike
Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEPE
1. Vlada Republike Slovenije naj v čim
krajšem roku, najkasneje pa do septembra 1993, pripravi »Program razvoja gozdov Slovenije« in ga predloži Državnemu
zboru Republike Slovenije.

2. Vlada Republike Slovenije naj v čim
krajšem roku pripravi vse podzakonske
akte, ki so potrebni za izvajanje zakona
o gozdovih.
3. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da takoj po
uveljavitvi zakona o gozdovih prouči
možnost, da bi z zakonom pooblastili državljane, organizirane v prostovoljna
združenja, za nepoklicno in prostovoljno
izvajanje nadzora nad uresničevanjem
posameznih določb tega zakona.
Predvideti je potrebno način usposabljanja, obseg pooblastil teh oseb in proučiti

možnost vključitve določbe izterjave kazni na mestu prekrška.
Vlada naj predlog rešitve pripravi do prve
seje Državnega zbora v mesecu septembru 1993.
4. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pri
izvozu lesnih sortimentov in polizdelkov
vodi selektivno politiko izvoznih taks.
5. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da do junijske seje zbora pripravi poročila o problematiki izvoza lesa
in oskrbe lesno-predelovalne industrije
z lesom.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi zaprosila za dovolitev uvedbe in nadaljevanja
kazenskega postopka zoper poslanca mag. Jožeta Protnerja
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi zaprosila za dovolitev uvedbe
in nadaljevanja kazenskega postopka zoper poslanca Državnega zbora mag. Jožeta Protnerja na 8. seji, dne 27. 5. 1993,
na podlagi tretjega odstavka 83. člena
Ustave Republike Slovenije in tretjega
odstavka 22. člena Zakona o poslancih
ter na podlagi 260. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije in v zvezi

z drugim odstavkom 1. člena začasnega
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu.
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 83. člena Ustave
republike Slovenije in tretjega odstavka

22. člena Zakona o poslancih v zvezi z zaprosilom Temeljnega javnega tožilstva
v Mariboru, Enote v Mariboru prizna imuniteto poslancu Državnega zbora gospodu mag. Jožetu Protnerju v zadevi opr. št
I KT 554/93-1 zaradi utemeljenega suma
kaznivega dejanja zlorabe položaja ali
pravic odgovorne osebe po čl. 133/11 in IV
KZ Republike Slovenije in ne dovoli
uvedbe kazenskega postopka.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi zaprosila za dovolitev uvedbe in nadaljevanja
kazenskega postopka zoper poslanca mag. Janeza Kocjančiča
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi zaprosil za dovolitev uvedbe in
nadaljevanja kazenskega postopka zoper
poslanca Državnega zbora mag. Janeza
Kocijančiča na 8. seji, dne 27. 5.1993, na
podlagi tretjega odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije in tretjega odstavka 22. člena Zakona o poslancih ter na
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine
Republike Slovenije in v zvezi z drugim

odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije na podlagi tretjega odstavka 83. člena Ustave

Republike Slovenije in tretjega odstavka
22. člena Zakona o poslancih v zvezi z zaprosilom Temeljnega sodišča v Ljubljani,
Enota v Ljubljani, ne prizna imunitete
poslancu Državnega zbora gospodu
mag. Janezu Kocijančiču v zadevi opr. št.
II K 442/92 zaradi kazenskega dejanja
prepričitve vrnitve na delo po prvem odstavku 88. člena kazenskega zakona Republike Slovenije.

SKLEPA
državnega zbora ob obravnavi zaprosil za dovolitev uvedbe in nadaljevanja
kazenskih postopkov zoper poslanca Zmaga Jelinčiča
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi zaprosil za dovolitev uvedbe in
nadaljevanj kazenskih postopkov zoper
poslanca Državnega zbora Zmaga Jelinčča na 8. seji, dne 27. 5. 1993, na podlagi
tretjega odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije in tretjega odstavka 22.
člena Zakona o poslancih ter na podlagi
260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEPA
4

1. Državni zbor Republike Slovenije na
podlagi tretjega odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije in tretjega odstavka 22. člena Zakona o poslancih ne prizna imunitete poslancu Državnega zbora
gospodu Zmagu Jelinčiču v naslednjih
zadevah:
- Temeljno javno tožilstvo v Mariboru,
Enota v Mariboru, pod opr. št. II KT 446/
92 z dne 24. 11. 1992 zaradi kaznivega
dejanja pomoči h kaznivemu dejanju poskusa kaznivega dejanja umora po členu
46/I KZ Republike Slovenije v zvezi s členom 24. KZ SFRJ v zvezi s členom 4/I

Ustavnega zakona za izvedbo temeljne
ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije (Ur. I. RS, št.
1/91), kaznivega dejanja napeljevanja
h kaznivemu dejanju povzročitve nevarnosti po čl. 240/I KZ Republike Slovenije
v zvezi s členom 23/2 KZ SFRJ v zvezi
s členom 4/I Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in nodvisnosti Republike Slovenije
ter kaznivega dejanja napeljevanja h kaznivemu dejanju poškodovanja tuje stvari
po členu 177/11-1 KZ Republike Slovenije
v zvezi s členom 23/I KZ SFRJ in členom
4/I Ustavnega zakona za izvedbo temeljporočevalec

ne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti Republike Slovenije;
- Temeljno sodišče v Ljubljani, Enota
v Ljubljani z dne 17. 2. 1993 v zadevi pod
opr. št. II K 479/92 zaradi kaznivega dejanja ogrožanja z nevarnim orodjem pri
prepiru po 56. členu KZ Republike Slovenije;

KZ Republike Slovenije in kaznivega dejanja izdelovanja in pridobivanja orožja
in pripomočkov, namenjenih za kaznivo
dejanje po 1. odstavku 219. člena KZ Republike Slovenije in pod opr. št. II KT 597/
92 zaradi kaznivega dejanja nedovoljene
proizvodnje in prometa orožja ali razstrelilnih snovi po 2. in 1. odstavku 220. člena
KZ Republike Slovenije.

- Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani,
Enota v Ljubljani z dne 8.3.1993 v zadevi
pod opr. št. II. KT 965/92 zaradi nadaljevanega kaznivega dejanja nedovoljene
proizvodnje in prometa orožja ali razstrelilnih snovi po 2. in 1. odstavku 220. člena

2. Državni zbor na podlagi tretjega odstavka 83. člena Ustave Republike Slovenije in tretjega odstavka 22. člena Zakona
o poslancih prizna imuniteto poslancu
Državnega zbora Zmagu Jelinčiču v naslednjih zadevah:

- Temeljno javno tožilstvo v Mariboru.
Enota v Mariboru z dne 24.12. 1992, pod
opr. št. I KT 790/92 zaradi kaznivega dejanja obrekovanja po 1., 2. in 3. odstavku
107. člena v zvezi z 2. in 3. odstavkom
114. člena KZ Republike Slovenije.
- Temeljno sodišče v Ljubljani, Enota
v Ljubljani, z dne 5. 1. 1993 v zadevi pod
opr. št. II K 344/92 zaradi kaznivega dejanja obrekovanja po 1., 2. in 3. odstavku
107. člena KZ Republike Slovenije v zvezi
z 2. odstavkom 114. člena KZ Republike
Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o posebnih dajatvah pri uvozu
kmetijskih proizvodov in živil
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o posebnih
dajatvah pri uvozu kmetijskih proizvodov
in živil na 8. seji, dne 27. 5. 1993, na
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine
Republike Slovenije in v zvezi z drugim
odstavkom 1. člena začasnega poslovni-

' ka Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP

venije, da prouči nevarnost nastanka
pravne praznine v času do uveljavitve
zakona in o svojih ugotovitvah seznani
Odbor Državnega zbora za kmetijstvo in
gozdarstvo ter po potrebi hkrati predloži
ustrezne ukrepe.

Državni zbor nalaga Vladi Republike Slo-

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za razrešitev štirih članov sveta RTV
Slovenija in predloga za imenovanje štirih članov Sveta RTV
Državni zbor Slovenije je na 8. seji, dne
27. 5. 1993, ob obravnavi predloga za
razrešitev štirih članov Sveta RTV Slovenija in predloga za imenovanje štirih članov Sveta RTV Slovenija na podlagi 260.
člena poslovnika Skupščine Republike

Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP

Državni zbor nalaga Vladi Republike Slovenije, da čimprej, po možnosti še pred
avgustom 1993 predloži Državnemu zboru Republike Slovenije nov zakon o RTV
Slovenija.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o gospodarskih družbah
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o gopodarskih družbah na 8. seji, dne 27. 5. 1993,
na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi
z drugim odstavkom 1. člena začasnega

poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Zakonodaja,

ki

opredeljuje delovna

- pravna razmerja naj upošteva zahteve
po obvezni uporabi slovenskega jezika
pri sporazumevanju med zaposlenimi
v gospodarskih družbah, ne glede na
strukturo lastništva oziroma delež tujega
kapitala.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga resolucije o izhodiščih zasnove
nacionalne varnosti Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga Resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije na 8. seji, dne 27. 5.1993, na
podlagi 260. člena poslovnika Skupščine
Republike Slovenije in v zvezi z drugim
odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP
poročevalec

1. Nadaljnja obravnava in sklepanje
o predlogu Resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne varnosti Republike Slovenije se odloži.
2. Vlada Republike Slovenije naj prouči
in v največji možni meri upošteva predloge Odbora za obrambo, mnenja, predloge in pripombe, dane v razrpavi na seji
Državnega zbora, in uskladi predlog Resolucije o izhodiščih zasnove nacionalne

varnosti Republike Slovenije s pristojnimi organi in organizacijami.
3. Vlada Republike Slovenije naj tako dopolnjen predlog Resolucije o izhodiščih
zasnove nacionalne varnosti Republike
Slovenije predloži Državnemu zboru
v obravnavo čimprej, tako, da bo Državni
zbor lahko dokončal obravnavo in sklepanje o predlogu omenjene resolucije na
junijski seji.
S

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij na 8. seji, dne 1.
6. 1993, na podlagi 260. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije in v zvezi
z drugim odstavkom 1. člena začasnega

poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije nalaga
Vladi Republike Slovenije, da pripravi

oceno usklajenosti določb zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij z zakonom o zadrugah in eventualno pripravi
vse potrebne spremembe in dopolnitve
zakona o zadrugah, s katerim bi se ta
uskladil z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi poročila o delu Javnega pravobranilca Republike
Slovenije in občinskih javnih pravobranilstev v Republiki Sloveniji
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi poročila o delu Javnega pravobranilstva Republike Slovenije in občinskih javnih pravobranilstev v Republiki
Sloveniji za leto 1992 na 8. seji, dne 2. 6.
1993, na podlagi 260. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije in v zvezi
z drugim odstavkom 1. člena začasnega
poslovnika Državnega zbora sprejel v na-

slednjem besedilu

niji za leto 1992.

SKLEP

2. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da nemudoma ukrene vse potrebno za ureditev in posodobitev evidenc pravnih razmerij na področju nepremičnin, ter predloži v obravnavo zakon, ki bo celovito pravno uredil področje zemljiške knjige.

1. Državni zbor Republike Slovenije sprejema poročilo o delu Javnega pravobranilstva Republike Slovenije in občinskih
javnih pravobranilstev v Republiki Slove-

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o gospodarskih javnih službah
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o gospodarskih javnih službah na 8. seji, dne 2. 6.
1993, na podlagi 260. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije in v zvezi
z drugim odstavkom 1. člena začasnega

poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije zadolžuje Vlado Republike Slovenije, da čimprej predloži v zakonodajni postopek zakone, ki urejajo posamezna področja gospodarske infrastrukture.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga stališč o uresničevanju ustavne zasnove
lokalne samouprave
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga stališč o uresničevanju ustavne zasnove lokalne samouprave
na 8. seji, dne 2. 6. 1993, na podlagi 260.
člena poslovnika Skupščine Republike
Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom
1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP

1. Državni zbor ugotavlja, da je Komisija
Državnega zbora za lokalno samoupravo
sprejela Stališča o uresničevanju ustavne
zasnove lokalne samouprave kot podlago za svoje nadaljnje delo.
2. Državni zbor nalaga Komisiji za lokalno samoupravo, da v najkrajšem možnem roku, najkasneje za junijsko sejo,
predloži predlog za izdajo zakona o lo-

kalni samoupravi z osnutkom zakona in
pri njegovi pripravi upošteva razpravo na
8. seji Državnega zbora o Stališčih
o uresničevanju ustavne zasnove lokalne
samouprave.
II.
Vlada Republike Slovenije mora Komisiji
Državnega zbora za lokalno samoupravo
takoj izročiti dosedaj pripravljeno dokumentacijo o organizaciji državne uprave.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o spremembi in
dopolnitvi zakona o dohodnini z osnutkom zakona
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obrav/iavi predloga za izdajo zakona
o spremembi in dopolnitvi zakona o dohodnini z osnutkom zakona na 8. seji,
dne 2. 6. 1993, na podlagi 277., 282. in
260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP

I.
1. Predlog za izdajo zakona o spremembi
in dopolnitvi zakona o dohodnini z osnutkom zakona se sprejeme.
2. Predlog zakona pripravijo predlagatelji
zakona.
3. Pri pripravi predloga zakona naj pred-

lagatelji proučijo in upoštevajo mnenja in
stališča delovnih teles ter stališča, pripombe in predloge iz razprave poslancev
na seji zbora.
II.
2. Obravnava predloga zakona o spremembah zakona o dohodnini se uvrsti na
dnevni red po obravnavi zakona o družinskih prejemkih.

SKLEPI
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o državljanstvu Republike Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije na 8. seji, dne 2.
6. 1993, na podlagi 288. in 260. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1.
člena začasnega poslovnika Državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEPE
1. Predloženi predlog zakona o spre-

membah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije se sprejme
kot osnutek zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike Slovenije.
2. Predlagateljem zakona Štefanu Matušu, Janezu Podobniku, Alojzu Metelku in
Marjanu Podobniku se nalaga, da v sodelovanju z vlado Republike Slovenije ter
upoštevaje razpravo na seji Državnega
zbora in že vložene amandmaje poslan-

cev Marjana Poljšaka, Metke Karner-Lukač in Mirana Potrča, ki se prekvalificirajo v pripombe k osnutku zakona, do konca meseca junija 1993 pripravijo nov
predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o državljanstvu Republike
Slovenije.
3. Vlada Republike Slovenije mora najkasneje do 1. 9. 1993 predložiti predlog
za izdajo zakona o preprečevanju dvojnega državljanstva.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o carinski službi
z osnutkom zakona
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
o carinski službi z osnutkom zakona na
8. seji, dne 2. 6. 1993, na podlagi 277.,
282. in 260. člena poslovnika Skupščine
Republike Slovenije in v zvezi z drugim
odstavkom 1. člena začasnega poslovni-

ka Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP
1. Predlog za izdajo zakona o carinski
službi z osnutkom zakona se sprejme.

2. Predlog zakona pripravi Vlada Republike Slovenije.
3. Pri pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in upošteva mnenja in stališča delovnih teles ter stališča, pripombe
in predloge iz razprave poslancev na seji
zbora.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi Statuta Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije na 8.
seji, dne 2. 6. 1993, na podlagi 260. člena
poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1.
člena začasnega poslovnika državnega

zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
Državni zbor nalaga Vladi Republike Slo-

venije, da v roku 90 dni predloži spremembe in dopolnitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, na
podlagi katerih bodo v sestavi skupščine
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ustrezno zastopani
interesi upokojencev in invalidov.

SKLEPI
državnega zbora bb obravnavi predloga zakona varstva okolja
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o varstvu
okolja na 8. seji, dne 2. 6.1993, na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEPE

1. Ministrstvo za okolje in prostor mora
Odboru Državnega zbora za infrastrukturo in okolje mesečno poročati o dinamiki
priprave podzakonskih predpisov, ki
izhajajo iz zakona o varstvu okolja.

3. Pred sprejemom operativnih programov, ki izhajajo iz nacionalnega programa varstva okolja, naj Vlada Repubike
Slovenije z njimi seznani Odbor Državnega zbora za infrastrukturo in okolje.

2. Ministrstvo za okolje in prostor mora
Odboru Državnega zbora za infrastrukturo in okolje letno poročati o uresničevanju zakona o varstvu okolja.

4. Vlada Republike Slovenije naj čimprej
pripravi zakon o spremembah zakona
o prekrških, v katerem naj na novo določi
višine denarnih kazni za prekrške.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga statuta Javnega zavoda RTV Slovenija
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga Statuta Javnega zavoda RTV Slovenija na 8. seji, dne 2. 6.
1993, na podlagi 260. člena poslovnika
poročevalec

Skupščine Republike Slovenije in v zvezi
z drugim odstavkom 1. člena začasnega
poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije ne so,aša s Statut0m Javnega zavoda RTV
Slovenija
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SKLEP
državnega zbora ob obravnavi statuta Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi Statuta Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije na 8.
seji, dne 2. 6. 1993, na podlagi 260. člena

poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1.
člena začasnega poslovnika Državnega
zbora sprejel v naslednjem besedilu

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije ne soglaša s Statutom Zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje Slovenije.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga statuta Prešernovega sklada
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga statuta Prešernovega
sklada na 8. seji, dne 2.6.1993, na podlagi 260. člena poslovnika Skupščine Re-

publike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika
Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu

SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije soglaša s predlogom Statuta Prešernovega
sklada.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o načinu izkazovanja
določenih terjatev in o pravicah nosilcev teh terjatev z osnutkom zakona
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
o načinu izkazovanja določenih terjatev
in o pravicah nosilcev teh terjatev z osnutkom zakona na 8. seji, dne 2. 6. 1993,
na podlagi 277., 282. in 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
in v zvezi z drugim odstavkom 1. člena
začasnega poslovnika Državnega zbora

sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
1. Državni zbor ne sprejema predloga za
izdajo zakona o načinu izkazovanja določenih terjatev in o pravicah nosilcev teh
terjatev z osnutkom zakona.

2. Državni zbor Republike Slovenije poziva Vlado Republike Slovenije naj realizira
sklep, ki ga je Državni zbor sprejel ob
obravnavi zakona o Skladu Republike
Slovenije za sukcesijo, pri čemer naj Vlada Republike Slovenije oblikuje predloge, ki bodo nadomestili rešitve v predlaganem zakonskem besedilu.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo zakona o omejevanju uporabe
tobačnih izdelkov
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov
na 8. seji, dne 2. 6. 1993, na podlagi 277.
in 260. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika

Državnega zbora sprejel v naslednjem
besedilu
SKLEP
1. Predlog za izdajo zakona o omejevanju uporabe tobačnih izdelkov se
sprejme.

2. Osnutek zakona pripravi Vlada Republike Slovenije.
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj prouči in upošteva mnenja in stališča delovnih teles ter stališča, pripombe
in predloge iz razprave poslancev na seji
zbora.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o denacionalizaciji s predlogom zakona
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona denacionalizacije s predlogom zakona na 8. seji, dne
2. 6. 1993, na podlagi 260. člena poslovnika Državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

slednje seje Državnega zbora predloži
predlog sprememb in dopolnitev stanovanjskega zakona, s katerim naj ustrezno
podaljša roke za privatizacijo stanovanj
in stanovanjskih hiš za vse upravičence,
ki žive v stanovanjih oziroma stanovanjskih hišah, ki so predmet zakona o denacionalizaciji.

SKLEP
1. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da do na8

2. Državni zbor Republike Slovenije nalaga Vladi Republike Slovenije, da upravičencem po zakonu o denacionalizaciji

oziroma njihovim pravnim naslednikom
omogoči vpogled in uporabo dokumentov registrov zemljišč in zgradb splošnega ljudskega premoženja ter njihovih
pravic na tujih nepremičninah, imenikov
upraviteljev in uporabnikov, zbirko listin
in vpisnik zbirke listin, ki so bili izdelani
na podlagi 4. člena odloka o evidenci
nepremičnin splošnega ljudskega premoženja (Ur. I. LRS, št. 40/1957) in Navodila za izvajanje odloka o evidenci nepremičnin splošnega ljudskega premoženja
(Ur. I. LRS, št. 46/1957).
poročevalec

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi predloga za izdajo.zakona o detektivski dejavnosti
in o obveznem organiziranju službe varovanja
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi predloga za izdajo zakona
o detektivski dejavnosti in o obveznem
organiziranju službe varovanja na 8. seji,
dne 2. 6. 1993, na podlagi 277. in 260.
člena poslovnika Skupščine Republike
Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom
1. člena začasnega poslovnika državne-

ga zbora sprejel v naslednjem besedilu
SKLEP
1. Predlog za izdajo zakona o zasebnem
varovanju, o detektivski dejavnosti in
o obveznem organiziranju službe varovanja se sprejme.

2. Osnutek zakona pripravi Vlada Republike Slovenije.
3. Pri pripravi osnutka zakona naj predlagatelj prouči in upošteva mnenja in stališča delovnih teles ter stališča, pripombe
in predloge iz razprave poslancev na seji
zbora.

SKLEP
državnega zbora ob obravnavi poročila o problematiki sodnega varstva pravic iz
delovnega razmerja
—
Državni zbor Republike Slovenije je ob
obravnavi poročila o problematiki sodnega varstva pravic iz delovnega razmerja
na 8. seji, dne 2. 6. 1993, na podlagi 260.
člena poslovnika Skupščine Republike
Slovenije in v zvezi z drugim odstavkom
1. člena začasnega poslovnika državnega zbora sprejel v naslednjem besedilu

ter postopek pred tremi sodišči, kakor
tudi soodločanje delavcev pri upravljanju;
- pripraviti in sprejeti zakonske podlage
za učinkovito delovanje inšpekcije dela;

1. Za razrešitev problematike je potrebno:

- temeljito in vsestransko proučiti nekatere delovno-pravne institute oziroma
posamezne določbe delovno-pravne zakonodaje, na katere opozarja poročilo ter
tako čimprej primerno pravno regulirati
in konsistentno urediti celotno področje
delovnih razmerij.

- sprejeti že predložene zakone, ki bodo
urejali položaj in organizacijo sodišč za
reševanje delovnih in socialnih sporov

2. Vlada Republike Slovenije naj pripravi
predloge zakonov, ki bodo urejali soupravljanje zaposlenih, položaj in organi-

SKLEPE

POPRAVEK
Pri pripravi teksta za objavo predloga poslovnika
državnega zbora — objavljen je bil v Poročevalcu
štev. 13, 3. junij 1993 - je izpadel del besedila 82.
člena, ki ga tokrat objavljamo v celoti.
82. člen
Navzočnost poslancev se ugotovi z uporabo glasovalne naprave, dvigom rok ali s poimenskim
klicanjem poslancev.

zacijo sodišč za reševanje delovnih socialnih sporov ter inšpekcije dela in jih
predloži Državnemu zboru v roku, ki bo
omogočil njihov sprejem najkasneje na
julijski seji Državnega zbora.
3. Vlada Republike Slovenije naj takoj
prouči možne izboljšave v delovanju inšpekcije dela in poskrbi za primerno kadrovsko zasedbo, ki bo omogočila njihovo učinkovito delo.
4. Državni zbor nalaga Vladi Republike
Slovenije, da mu v roku 90 dni predloži
zakonodajne rešitve, ki bodo omogočile
celovito zaščito pravne varnosti delavcev, nujno pa zakon o inšpekciji dela in
zakon o delovnih in socialnih sodiščih.

ten. Navzočnost ali odsotnost poslanca vpiše sekretar zbora pri imenu in priimku poslanca na
seznamu.
Odsotnost vseh poslancev posamezne poslanske
skupine lahko predstavnik poslanske skupine na
seji obrazloži.
***
- v 53. členu v prvem odstavku se številka »52«
nadomesti s »53«
- v 172. členu se črta 5. odstavek

Z dvigom rok ali s poimenskim klicanjem poslancev se ugotovi njihova navzočnost v primeru, če je
glasovalna naprava v okvari ali če v prostoru, kjer
je seja, ni glasovalne naprave. O načinu ugotavljanja navzočnosti odloči predsedujoči.

— v 194. členu se v drugem odstavku številka
»186« nadomesti s »187«

Poimensko klicanja poslancev opravi sekretar
zbora. Vsak poslanec potrdi svojo navzočnost
z besedo »tukaj«. Predsedujoči ponovi ime in priimek poslanca in ugotovi, da je navzoč ali odso-

— v 214. členu se v prvem odstavku številka »186«
nadomesti s »187«
Bralcem se vljudno opravičujemo!

poročevalec

— v 211. členu se v tretjem odstavku številka
»186« nadomesti s »187«
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Predlog za izdajo zakona o ZAGOTOVITVI NAMENSKIH SREDSTEV ZA
GRADNJO AVTOCESTNEGA OMREŽJA REPUBLIKE SLOVENIJE
s predlogom zakona - EPA 230
Poslanska skupina Socialdemokratske stranke Slovenije
je na svoji seji sprejela in določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O ZAGOTOVITVI NAMENSKIH
SREDSTEV ZA GRADNJO AVTOCESTNEGA OMREŽJA
REPUBLIKE SLOVENIJE
ki Vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
druge alinee 215., 266., 267. in 314. člena poslovnika
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z 11. členom začasnega poslovnika Državnega zbora R Slovenije, za prihodnjo sejo Državnega zbora R Slovenije.
Zaradi preprečevanja velikih motenj pri izvajanju del na
avtocestnih odsekih, ki so že v gradnji, predlagamo, da
Državni zbor obravnava in sprejme navedeni zakon po

hitrem postopku. S tem bi preprečili, da bi prišlo, tako kot
lansko leto, do dodatnih velikanskih stroškov zaradi
nepravočasnega nadaljevanja del na omenjenih odsekih.
Hkrati bi dali slovenskemu gospodarstvu nov zagon
s pomočjo oživitve gradbenega sektorja.
Na podlagi 220 in 221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije, je poslanska skupina
Socialdemokratske stranke Slovenije določila, da bosta
kot njena predstavnika pri delu delovnih teles Državnega
zbora sodelovala:
- dr. Jože Pučnik, poslanec Državnega zbora in
- Drago Šiftar, poslanec Državnega zbora.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo
avtocestnega omrežja Republike Slovenije
I. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA
Strategija graditve in financiranja avtocestnega omrežja v RS,
katero je Vlada RS predložila Skupščini RS v obravnavo in
sprejem v juliju 1992, predvideva v predlaganem konceptu
financiranja programa razvoja, katerega celotna vrednost je
ocenjena na 2.118 mio USD, poleg sredstev tujih vlagateljev in
tujih bančnih posojil tudi lastna sredstva v višini 700 mio USD.
Zagotovitev teh sredstev je predvidena s povečanjem stopnje
davka od prometa naftnih derivatov v višini 9,4 SIT (zaokroženo na 10,000 SIT/liter) pri litru oziroma 15,0 % (zaokroženo
na 16,0%) drobnoprodajne cene super bencina v naslednjih
petih letih.
Zakon o prometnem davku (Uradni list RS, št. 4/92) v 77. členu
pooblašča Vlado RS, da zmanjša ali poveča stopnjo davka od
prometa določenih naftnih derivatov do 50% zaradi preprečitve in odprave motenj na trgu oziroma v gospodarstvu. Ob
navedeni zakonski možnosti je potrebno pri siceršnjem
sistemu integralnega proračuna s predlaganim zakonom
zagotoviti namensko porabo tako zbranih sredstev oziroma
zagotoviti trajen vir sredstev za uresničitev predlaganega programa razvoja avtocestnega omrežja. Ocenjujemo, da takšno
rešitev dopuščajo določbe 12. in 15. člena zakona o financiranju javne porabe (uradni list RS, št. 48/90 in 34/91), ki določajo, da se sredstva proračuna republike uporabljajo za
namene, ki so določeni s posebnimi zakoni, oziroma da se
z zakonom lahko določi poseben način financiranja posamez-

nih javnih potreb, ki terjajo zagotovitev finančnih sredstev za
več kot eno leto.
Posledice doslej nezadostnih proračunskih sredstev in njihova namenska opredelitev za potrebe realizacije slovenskega avtocestnega programa, so se kritično odrazile v teku
lanskega leta, ko je prišlo do velikih motenj pri izvajanju del
na avtocestnih odsekih, ki so že v gradnji, zaradi neusklajenosti usmerjanja porabe proračunskih sredstev s pogodbeno
predvideno dinamiko financiranja teh gradenj.
II. PREDLAGANE POGLAVITNE REŠITVE ZAKONA
S predlaganim zakonom bo določen vir sredstev in njihova
namenska poraba v okviru republiškega proračuna.
Ker so postopki za pridobitev predpisanih dovoljenj, kot tudi
priprava tehnične dokumentacije in dogovarjanja s tujimi
subjekti zainteresiranimi za različne oblike vlaganj kapitala
v modernizacijo naših cest nahajajo v različnih fazah, bo
zakon opredelil tudi prioriteto pri usmerjanju na ta način
zbranih sredstev.
III. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE
Predlagani zakon sloni na povečanju stopenj davka na promet določenih vrst naftnih derivatov in povečanja drobnoprodajne cene le-teh v višini 10,00 SIT/liter oziroma 16,0% drobnoprodajne cene super bencina v naslednjih petih letih, kar
pa bo zagotovljeno lahko le s sprejetjem zadevnega davka
Vlade RS v obsegu pooblastila 77. člena zakona o prometnem
davku (Uradni list RS, št. 4/92).

PREDLOG ZAKONA o zagotovitvi namenskih sredstev za gradnjo avtocestnega
omrežja v Republiki Sloveniji
1.člen
Ta zakon določa način zagotavljanja in uporabe sredstev
republiškega proračuna za uresničitev programa razvoja
avtocestnega omrežja Republike Slovenije v naslednjem petletnem obdobju.
2. člen
Sredstva republiškega proračuna, pridobljena s povečanjem
stopnje davka od prometa določenih naftnih derivatov
skladno z določbami 77. člena zakona o prometnemu davku
(Uradni list RS, št. 4/92) tako, da se njihove drobnoprodajne
cene v začetnem letu povečajo za 10,00 SIT/liter oziroma
16,0% drobnoprodajne cene super bencina v naslednjih petih
letih, se namensko uporabljajo za financiranje programa razvoja avtocestnega omrežja.
Sredstva zagotovljena na način iz prejšnjega odstavka služijo

za zagotovitev deleža Republike Slovenije v okviru celotnega
programa financiranja gradnje avtocestnega omrežja in se
smejo uporabljati za pripravo tehnične dokumentacije, pridobitev dovoljenj za posege v prostor in gradnje ter odkupe
zemljišč, kot tudi modernizacijo ceste na odsekih Slovenska
Bistrica - Lendava in Divača - Koper - Sečovlje.
3. člen
Poraba s tem zakonom zagotovljenih namenskih sredstev se
usmerja v posamezne avtocestne odseke po prednostnem
redu, ki upošteva fazo postopkov za sklepanje dogovorov
o koncesijski gradnji in doseženo stopnjo sporazuma o zagotovitvi operativnih tujih posojil.
4. člen
Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Predlog za izdajo zakona o STRUKTURI NEKATERIH NALOŽB DOLOČENIH JAVNIH
ZAVODOV, SKLADOV IN ZAVAROVALNIC z osnutkom zakona - EPA 233
Vlada Republike Slovenije je na 27. seji dne 20. maja 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O STRUKTURI NEKATERIH NALOŽB DOLOČENIH JAVNIH ZAVODOV, SKLADOV IN ZAVAROVALNIC Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266.
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
ter 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.

člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu
za finance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Igor ZOBAVNIK, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o strukturi nekaterih naložb določenih javnih
zavodov, skladov in zavarovalnic
I. OCENA STANJA IN CILJI ZAKONA
Skladi Republike Slovenije; nekateri republiški javni zavodi,
katerih finančno poslovanje ima značilnosti poslovanja skladov in zavarovalnice predstavljajo na denarnem trgu velike
ponudnike denarnih sredstev. Vedno bolj pa se pojavljajo tudi
na finančnem trgu, kot kupci in prodajalci vrednostnih papirjev, se pravi kot institucionalni investitorji. Tako je njihovo
poslovanje pomembno z vidika razvoja celotnega finančnega
sistema. Za poslovanje vseh teh institucij obstaja javni interes
in so zato tudi v drugih pravnih ureditvah podrobno regulirane.
Značilnost navedenih institucij je, da poleg svoje osnovne
dejavnosti opravljajo v delu svojega poslovanja tudi funkcijo
finančnih posrednikov. Ta funkcija je pri nekaterih bolj izražena in predstavlja tudi enega od temeljev poslovanja in virov
prihodkov teh institucij, pri drugih pa le izhaja iz dejstva, da
tekoči prilivi in odlivi sredstev teh institucij terminsko niso
popolnoma usklajeni in svoja sredstva nalagajo v druge
finančne oblike za ohranjanje oziroma povečanje njihove
realne vrednosti.
Poslovanje teh institucij je pomembno tako z vidika vodenja
monetarne politike, kot tudi razvoja trga vrednostnih papirjev
in zato razvoja celotnega finančnega sistema države. Zaradi
svoje velikosti imajo precejšen vpliv na monetarne agregate,
kot so količina denarja v obtoku, depoziti v bankah in nivo
obrestne mere. Njihovi nakupi in prodaje vrednostnih papirjev
lahko močno vplivajo na gibanje tečajev vrednostnih papirjev.
Zaradi majhnosti narodnega gospodarstva in nerazvitosti
finančnega sistema, je za razvoj in stabilnost slednjega še
toliko bolj pomembno kakšno je finančno poslovanje teh
institucij, kot to velja za velika, finančno razvita gospodarstva.
Svoja prosta finančna sredstva nalagajo predvsem v obliki
depozitov pri bankah, kot kredite drugim subjektom ter
v vrednostne papirje. Ocenjujemo, da bi bilo za stabilizacijo
poslovanja teh institucij, za zagotavljanje njihove varnosti,
povečanje tržnosti državnih vrednostnih papirjev in s tem
hitrejši razvoj trga vrednostnih papirjev ter za vodenje makroekonomske politike Slovenije, potrebno povečati naložbe teh
institucij v vrednostne papirje, ki jih je izdala Republika Slovenija (državni vrednosti papirji).
Predloženi zakon se nanaša na republiška javna zavoda, katerih finančno poslovanje ima značilnosti poslovanja skladov
(to sta Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ter Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije) ter na
naslednje sklade: Stanovanjski sklad Republike Slovenije,
Sklad Republike Slovenije za razvoj in Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva ter na druge sklade Repuporočevalec

blike Slovenije, ki so že, oziroma še bodo ustanovljeni (sprejeta sta zakona o Slovenskem odškodninskem skladu in
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije).
Podrobnejši pregled ureditve finančnega poslovanja javnih
zavodov in skladov (institucionalnih investitorjev) je podan
v prilogi 1.
Iz navedenega prikaza je razvidno, da so institucionalni investitorji različno urejeni v posameznih zakonih, ki predstavljajo
pravno podlago za njihovo delovanje. Iz tega prikaza je razvidno, da posamezni zakoni le deloma urejajo tudi finančni
vidik njihovega poslovanja oziroma njihovo naložbeno politiko. Zato ocenjujemo, da je treba vsaj nekatere osnovne
elemente naložbene politike ter spremljanje poslovanja navedenih javnih zakonov in skladov v delu, ki se nanaša na
njihovo naložbeno politiko, urediti tako, da se z naložbami teh
institucij poveča varnost njihovega finančnega poslovanja.
Med viri sredstev institucionalnih investitorjev je tudi proračun Republike Slovenije, oziroma druga sredstva, ki imajo
značaj javnih financ (ustanovitelj je Republike Slovenija). Zato
tudi naložbena politika teh institucij ne more temeljiti na
svobodnih podjetniških načelih, pač pa mora biti v neki obliki
zakonsko določena in nadzorovana.
Upravičenost zahteve po večjem obsegu naložb teh institucij
v vrednostne papirje, ki jih je izdala Republika Slovenija izhaja
pri obeh javnih zavodih iz dejstva, da med njihovimi prihodki
prevladujejo prispevki. Stopnja prispevka obeh javnih zavodov bi se morala prilagajati prihodkom in odhodkom tako, da
do presežkov pri teh institucijah ne bi smelo prihajati, vendar
podatki o poslovanju obeh javnih zavodov kažejo, da se
prispevna stopnja, na kratek rok ne prilagaja. Tudi v primeru,
da bi bila prispevna stopnja dolgoročno ustrezna, bi kratkoročno nujno prihajalo do določenih presežkov, kar potrjuje
finančno poslovanje teh dveh zavodov. Naložbe teh presežkov pomenijo tudi prihodek teh institucij iz naslova finančnega poslovanja. Ocenjujemo, da je najprimerneje, da navedena zavoda nalagata sredstva svojih rezerv pretežno v državnih vrednostnih papirjih.
Vire sredstev za poslovanje skladov Republike Slovenije predstavljajo poleg republiškega proračuna še druga sredstva.
Večino teh so (oziroma jih še bodo) skladi pridobili v procesu
privatizacije. Zato ocenjujejo, da je potrebno, da se del njihovih naložb, pri nekaterih pa njihove naložbe, ki niso plasirane
na področju, za katerega je bil posamezen institucionalni
investitor ustanovljen, nalagajo v določenem odstotku
v državne vrednostne papirje.
Področje zavarovalništva ureja zakona o temeljih sistema
premoženjskega in osebnega zavarovanja (Ur. I. SFRJ 17/
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1990, 82/90 in Ur. I. RS 5/91), v katerem po naši oceni na
področju poslovanja in sredstev zavarovalnic ni dan potreben
poudarek naložbam v vrednostne papirje, še zlasti ne z vidika
varnosti, ki jo zagotavljajo naložbe v vrednostne papirje, ki jih
je izdala in za katere tudi jamči država. Zato je potrebno, da
tudi zavarovalnice nalagajo del svojih finančnih sredstev
v državne vrednostne papirje, vendar v nižjem znesku, kot
drugi institucionalni investitorji.
V navedenem zakonu je dana možnost, da se sredstva zavarovalnic lahko deponirajo v bankah, vlagajo v vrednostne
papirje, nepremičnine in druge oblike premoženja, lahko pa
se uporabljajo tudi za neposredno dajanje kreditov in hipotekarnih posojil. Pri tem je iz vidika varnosti poslovanja v navedenem zakonu predpisan kriterij za naložbe zavarovalnic in
sicer, da se v nepremičnine ne sme plasirati več kot 50%
celotnih sredstev matematične rezerve.
Predloženi zakon poleg navedenega kriterija iz osnovnega
zakona predvideva še dodaten kriterij naložbene politike
zavarovalnic, ki pa je združljiv z že obstoječimi kriteriji in po
naši oceni, ki izvira iz podatkov iz računovodskih bilanc, ne
bo oviral zavarovalnic pri samostojnem določanju in organiziranju vodenja poslov v skladu s tržnimi pogoji s ciljem ustvarjanja dobička.
II. NAČELA NA KATERIH TEMELJI ZAKON IN POGLAVITNE
REŠITVE
Za razvoj finančnega sistema in v njegovem okviru finančnega trga je pomembno, da se razvijejo institucionalni investitorji, ki bi svoja sredstva v večji meri nalagali v obliki vrednostnih papirjev. Pri tem so z vidika varnosti poslovanja najbolj
pomebne naložbe v državne vrednostne papirje.
S predloženim zakonom se ureja del naložbene politike institucionalnih investitorjev in sicer se za zagotavljanje večje
varnosti njihovega poslovanja in razvoja finančnega trga
predpisuje minimalna struktura določenih naložb, ki jih
morajo imeti institucionalni investitorji v državnih vrednostnih
papirjih.
Specifičnost delovanja posameznih javnih zavodov in skladov
in zavarovalnic, je predlagatelja vodila k temu, da je pri
iskanju zakonskih rešitev, ki bi povečale naložbe teh institucij
v državne vrednostne papirje, izbral različen pristop pri posameznih javnih zavodih in skladih in enak pristop za zavarovalnice ter za tisti del poslovanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki se nanaša na prostovoljno zavarovanje.
Pri določanju odstotkov deleža naložb institucionalnih investitorjev v državne vrednostne papirje je predlagatelj izhajal iz
razpoložljivih podatkov, ki so jih pošiljali institucionalni investitorji, kot bistveni vir pa so bili uporabljeni zaključni računi
za leto 1992.
Pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije se pri predpisovanju strukture naložb predvideva ločitev dela, ki se
nanaša na obvezno zdravstveno zavarovanje od dela, ki se
nanaša na prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ker gre
v prvem primeru za poslovanje po načelih, ki veljajo za javni
zavod, medtem ko gre v drugem primeru za poslovanje po
načelih, ki veljajo za zavarovalnice in ga tudi v delu predpisovanja naložbene politike, ki jo urejamo s tem zakonom, tako
obravnavamo. Za del, ki se nanaša na prostovoljno zavarovanje je predvideno, da se večina sredstev rezervnega sklada
obvezno nalaga v državnih vrednostnih papirjih.
Pri Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije smo izhajali iz dejstva, da ima ta zavod zakonsko določeno obvezo oblikovanja rezervnega sklada. Del poslovanja,
ki se nanaša na kapitalski sklad tega zavoda še ne poteka in
bo postal aktualen v določeni fazi uresničenega lastninskega
preoblikovanja podjetij. Za ta del poslovanja Zavoda menimo,
da je potrebno glede naložbene politike upoštevati določbe
zakona o investicijskih skladih in investicijskih družbah, ki je
bil v fazi osnutka že sprejet v Državnem zboru. Zato morata
biti oba dela poslovanja med sabo ločena. Predvideno je, da
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se večina rezervnega sklada Zavoda, ki je zakonska kategorija
obvezno nalaga v državnih vrednostnih papirjih v enakem
odstotku, kot to velja za rezervni sklad Zavoda za zdravstveno
varstvo Slovenije.
Stanovanjski Sklad Republike Slovenije ima za svojo osnovno
dejavnost dajanje dolgoročnih kreditov za pomoč pri odplačevanju posojil in dajanje posojil z ugodno obrestno mero.
Med viri sredstev so poleg proračunskih sredstev, sredstev, ki
so bila pridobljena na podlagi prodaje družbenih stanovanj še
sredstva, ki jih sklad pridobi z izdajo obveznic. Poleg navedenih plasmajev ima sklad plasmaje še v vrednostnih papirjih in
v depozitih pri bankah in tudi na ta način pridobiva sredstva
za svojo poslovanje, poleg tega pa ima po stanovanjskem
zakonu tudi možnost izdajati svoje vrednostne papirje. Predlagatelj je upošteval posebnost tega sklada in kot osnovo za
določitev odstotka obveznih plasmajev v državne vrednostne
papirje upošteval le naložbe, ki niso dane za namene iz
stanovanjskega zakona za katere je bil sklad ustanovljen in
stopnjo, ki po našem mnenju še omogoča dovolj veliko možnost nalaganja sredstev tega sklada v druge finančne oblike
in pridobivanje prihodkov iz tega naslova
Sklad za razvoj malega gospodarstva pridobiva sredstva
izvorno pretežno iz proračuna. Zato so kot osnova za določitev obveznih plasmajev upoštevane vse tiste naložbe, ki niso
dane v drobno gospodarstvo in to po relativno visoki stopnji.
Za Sklad za razvoj je v osnovnem zakonu predpisano, da do
sprejema posebnega zakona o uporabi sredstev iz postopkov
lastninskega preoblikovanja podjetij Sklad investira največ
30% likvidnih sredstev v obveznice Republike Slovenije.
S predloženim zakonom določamo spodnjo mejo nalaganja
likvidnih sredstev Sklada. Pri tem je dana možnost nalaganja
tudi v druge oblike državnih vrednostnih papirjev in ne le
v obveznice.
Za zavarovalnice je predpisan nižji delež njihovih finančnih
naložb, ki jih morajo imeti v državnih vrednostnih papirjev.
Navedeni zakon določa tako poleg kriterijev iz zakona o temeljih sistema premoženjskega in osebnega zavarovanja še
dodaten kriterij naložbene politike zavarovalnic, ki je združljiv
z že obstoječimi kriteriji glede naložb zavarovalnic in po naši
oceni, ki izvira iz podatkov iz računovodskih bilanc, ne bo
oviral zavarovalnic pri samostojnem določanju in organiziranju vodenja poslov v skladu s tržnimi pogoji s ciljem ustvarjanja dobička.
S prehodnimi določbami predlagatelj zagotavlja postopnost
pri določanju strukture nekaterih naložb v roku, ki pomeni
zadovoljiv časovni okvir za preoblikovanje portfelja naložb
teh institucij skladno z zahtevami tega zakona. Pri tem je
daljši rok za zavarovalnice predviden zaradi specifičnosti njihovih naložb, ki so v večji meri dolgoročne, kot to velja za
institucionalne investitorje.
III. FINANČNE POSLEDICE
V okviru Ministrstva za finance so se zbirali podatki o plasmajih navedenih republiških javnih zavodov in skladov. Leti so
kljub zahtevi po tedenskem sporočanju podatkov le občasno
pošiljali zahtevane podatke oziroma so pošiljali le del zahtevanih podatkov. Iz zaključnih računov in drugih razpoložljivih
podatkov, ki so jih pošiljali institucionalni investitorji Ministrstvu za finance izhaja, da bodo morali navedeni javni zavodi in'
skladi zaradi izvajanja predloženega zakona postopoma
nakupiti za približno 3,5 milijarde tolarjev vrednostnih papirjev, ki jih je izdala Republika Slovenija. Na področju zavarovalnic na podlagi ocenjujemo, da bodo morale zavarovalnice
postopoma investirati v vrednostne papirje približno 2 milijardi tolarjev. Skupni učinek predlaganega zakona ocenjujemo v višini nakupa 5,5 milijard tolarjev vrednostnih papirjev,
ki jih je oziroma jih še bo izdala Republika Slovenija.
Izvajanje zakona bo zahtevalo opravljanje dodatnih nalog
v Ministrstvu za finance, vendar jih bo mogoče izvajati
v okviru predvidenega števila zaposlenih delavcev in zato iz
proračuna za izvajanje tega zakona ne bo potrebno zagotoviti
dodatnih sredstev.
poročevalec

OSNUTEK ZAKONA o strukturi nekaterih naložb določenih javnih zavodov, skladov
in zavarovalnic
5. člen
1.člen
S tem zakonom se določa struktura nekaterih naložb določenih javnih zavodov in skladov na ravni države (v nadaljnjem
besedilu: institucionalni investitorji) in sicer:
- Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije,
- Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
- Stanovanjskega sklada Republike Slovenije,
- Sklada Republike Slovenije za razvoj,
- sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva,
- drugih skladov Republike Slovenije, določenih s posebnim
zakonom.
S tem zakonom se določa tudi struktura finančnih naložb
zavarovalnic.
2. člen
Za zagotavljanje varnosti poslovanja morajo imeti institucionalni investitorji med svojimi naložbami naslednje deleže
v vrednostnih papirjih, ki jih je izdala ali za njih jamči republika Slovenija (v nadaljnjem besedilu: državni vrednostni
papirji):
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije - najmanj 80%
rezervnega sklada,
,
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
- najmanj 80% rezervnega sklada,
- Stanovanjski sklad Republike Slovenije od naložb, ki niso
dane kot dolgoročni krediti za pomoč pri odplačevanju posojil ali kot posojilo z ugodno obrestno mero za reševanje
stanovanjskih vprašanj - najmanj 65%,
- Sklad Republike Slovenije za razvoj od likvidnih sredstev
- do sprejema posebnega zakona o uporabi sredstev iz
postopkov lastninskega preoblikovanja podjetij - najmanj
10%,
- Sklad Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva
od naložb, ki niso v projektih malega gospodarstva - najmanj
80%,
- drugi skladi Republike Slovenije od finančnih naložb - najmanj 30%, če poseben zakon ne določa drugače.
3. člen
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
mora pri upravljanju kapitalskega sklada upoštevati merila
o strukturi naložb investicijskih družb po posebnem zakonu.
Za ugotavljanje strukture naložb iz prejšnjega odstavka vodi
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za
Kapitalski sklad ločeno izkaze denarnih tokov ter pri izkazovanju uspeha ločen prikaz izida.
4. člen
Zavarovalnice morajo imeti vsaj 30% svojih finančnih naložb
v državnih vrednostnih papirjih.

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije mora imeti za del
poslovanja, ki se nanaša na prostovoljno zdravstveno zavarovanje, najmanj 30% svojih finančnih naložb v državnih vrednostnih papirjih.
Za ugotavljanje strukture naložb iz prejšnjega odstavka vodi
Zavod za zdravstveno zavarovanje za del poslovanja, ki se
nanaša na prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ločen prikaz izida iz naslova prostovoljnega zavarovanja.
6. člen
Institucionalni investitorji in zavarovalnice morajo v zvezi
s izvajanjem tega zakona sporočati Ministrstvu za finance
podatke, ki jih določi minister za finance.
Minister za finance predpiše obliko izkazov in poročil, ki jih
morajo za izvajanje tega zakona predložiti institucionalni
investitorji in zavarovalnice.
7. člen
Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
gospodarski prestopek institucionalni investitor oziroma zavarovalnica:
- Če ne oblikuje naložb po 2. do 5. členu tega zakona,
- Če ne izdeluje ločeno izkaze denarnih tokov ter pri izkazovanju uspeha ločen prikaz izida iz 3. in 5. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba institucionalnega investitorja oziroma zavarovalnice, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
8. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek institucionalni investitor oziroma zavarovalnica, ki
ne predloži podatkov iz 6. člena tega zakona.
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 tolarjev se kaznuje tudi
odgovorna oseba institucionalnega investitorja oziroma zavarovalnice, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.
9. člen
Institucionalni investitorji morajo stanje svojih naložb uskladiti z določbami 2. in 5. člena tega zakona najpozneje
v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona, in sicer tako, da vsak
mesec uskladijo najmanj eno tretjino potrebnega zneska.
10. člen
Zavarovalnice morajo stanje svojih finančnih naložb uskladiti
z določbami 4. člena tega zakona najpozneje v enem letu po
uveljavitvi tega zakona, in sicer tako, da vsak mesec uskladijo
najmanj eno dvanajstino potrebnega zneska.
11. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

OBRAZLOŽITEV
vrednostnih papirjih. Za oba zavoda je kot osnova upoštevan
Namen predloženega zakona je ureditev dela politike naložb
njun rezervni sklad, ki predstavlja dolgoročno naložbo teh
institucionalnih investitorjev in zavarovalnic in sicer tako. da
dveh javnih zavodov. Zaradi tega, ker s tem zakonom ne
se povečajo naložbe teh institucij v državne vrednostne
posegamo v likvidnostne presežke teh dveh zavodov, je
papirje, kar bo povečalo varnost naložb teh institucij in pripoobvezna stopnja deleža naložb obeh skladov v državnih vredmoglo k razvoju finančnega trga na področju vrednostnih
nostnih papirjih dokaj visoka (80%).
papirjev.
V prvem členu so navedene pravne osebe zat katere velja
predloženi zakon, to je Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije, Skladi Republike Slovenije in zavarovalnice.
V drugem členu so definirane osnove in stopnje^ od katerih
morajo institucionalni investitorji imeti naložbe v državnih
poročevalec

Pri Stanovanjskem skladu Republike Slovenije je bilo upoštevano načelo, da predstavljajo osnovo od katere se obračunava obvezno nalaganje v državne vrednostne papirje tiste
naložbe, ki niso bile dane kot dolgoročni kredit za pomoč pri
odplačevanju posojil ali kot posojilo z ugodno obrestno mero.
Delež tako zožene osnove, ki mora biti naložen v državnih
vrednostnih papirjih, je opredeljen v relativno nizkem
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odstotku (65%), ki omogoča temu skladu tudi še upravljanje
njegove finančne aktive.
Določena relativno visoka stopnja obvezne strukture naložb
v državnih vrednostnih papirjih je predlagana za tisti del
naložb Sklada Republike Slovenije za razvoj malega gospodarstva, ki niso v projektih malega gospodarstva zato, ker je
proračun pretežno izvorni vir prihodkov tega sklada.
Relativno nizka stopnja obvezne strukture naložb v vrednostnih papirjih je predlagana za Sklad Republike Slovenije za
razvoj, zaradi specifičnosti njegovih funkcij.
Za ostale sklade Republike Slovenije, ki že imajo zakonsko
podlago za ustanovitev, pa še niso bili ustanovljeni oziroma
še bodo sprejeti zakoni, kot podlaga za njihovo ustanovitev, je
predvidena enotna stopnja najnižjih deležev njihovih finančnih naložb v državnih vrednostnih papirjih, če njihov področni
zakon ne določa drugače.

po posebnem zakonu.Osnutek tega zakona je bil že sprejet
v Državnem zboru in podrobneje določa, kakšna mora biti
struktura plasmajev teh družb na načelih varnosti poslovanja
in razpršitvi tveganja naložb. Zavod mora za ta del svojega
poslovanja voditi ločeno izkaze denarnih tokov, ter pri izkazovanju uspeha ločen prikaz izida iz naslova prostovoljnega
zavarovanja.
Za zavarovalnice in Zavod za Zdravstveno zavarovanje (v delu
poslovanja tega zavoda, ki se nanaša na prostovoljno zavarovanje) je predvideno, da morajo imeti vsaj 30% svojih finančnih naložb v državnih vrednostnih papirjih. Zavod mora za ta
del svojega poslovanja voditi ločeno izkaze denarnih tokov,
ter pri izkazovanju uspeha ločen prikaz izida iz naslova prostovoljnega zavarovanja.

S to določbo se predlagatelj želi izogniti potrebi po prepogostem spreminjanju predloženega zakona.

Institucionalni investitorji in zavarovalnice morajo v zvezi
z izvajanjem tega zakona sporočati Ministrstvu za finance
podatke, ki jih določi minister za finance, kar bo omogočilo
poleg kontrole izvajanja tega zakona tudi kontrolo naložbene
politike institucionalnih investitorjev za potrebe izvajanja
makroekonomske politike Vlade Republike Slovenije.

V tretjem členu je predvideno, da bo Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije pri upravljanju kapitalskega
sklada upošteval merila o strukturi naložb investicijskih družb

Za dosego strukture predvidenih naložb je predviden rok treh
mesecev za institucionalne investitorje in enega leta za zavarovalnice.

PRILOGA
PRIKAZ OBSTOJEČE ZAKONSKE UREDITVE
ZAVODOV IN SKLADOV, NA KATERE SE
NANAŠA PREDLOŽENI ZAKON
V predloženem zakonu o oblikovanju rezervacij določenih
zavodov in skladov ter o strukturi nekaterih njihovih naložb in
naložb zavarovalnic se poleg naložb skladov urejajo tudi
naložbe dveh javnih zavodov in zavarovalnic. V nadaljevanju
navajamo pravno podlago za ustanovitev, status, področje
poslovanja, finančno poslovanje navedenih skladov in javnih
podjetij ter kontrolo države.
1.1.1.1. Zavodi
1. Zakonska podlaga:
Za področje zavodov je temeljni predpis zakon o zavodih (Ur.
1. RS 12/91), katerega določbe se uporabljajo, če v posebnih
zakonih niso posamezna vprašanja drugače urejena. Določbe
tega zakona se ne uporabljajo za zavode, ki se ustanovijo, kot
upravni organi ali upravne organizacije po predpisih o državni
upravi.

Zavod pridobiva sredstva za delo iz sredstev ustanovitelja,
s plačili za storitve, s prodajo blaga in storitev na trgu in iz
drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in
aktom o ustanovitvi.
Naložbe:
Presežek prihodkov nad odhodki sme zavod uporabljati le za
opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi
drugače določeno.
Zavod je odgovoren za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi
lahko razpolaga.
Ustanovitelj je odgovoren za obveznosti zavoda, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi drugače določeno.
5. Nadzor:
Nadzor nad zakonitostjo dela zavoda opravljajo pristojni
državni organ.
Nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda opravljajo pristojni državni organi oziroma poblaščene organizacije.
Nadzor nad strokovnostjo dela zavoda opravljajo z zakonom
določeni strokovni organi.
Področje javnih zavodov je v navedenem zakonu opredeljeno
drugače od področja ostalih zavodov le v naslednjih določbah, ki se nanašajo na ustanovitev teh zavodov:

2. Status:

Javne zavode lahko ustanovijo republika, občine, mesto in
druge z zakonom pooblaščene javne pravne osebe.

Zakon o zavodih določa, da so zavodi organizacije, ki se
ustanovijo za posamezna področja (ki so našteta), če cilj
opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.

Samoupravna narodnostna skupnost ima pravico soustanoviti ali tudi sama ustanoviti javni zavod, ki opravlja dejavnost,
pomembno za uresničevanje pravic narodnosti.

Zavode lahko ustanovijo domače in tuje fizične in pravne
osebe, če ni za posamezne dejavnosti ali za posamezne vrste
zavodov z zakonom drugače določeno.

Soustanovitelj javnega zavoda so lahko tudi druge pravne in
fizične osebe.

3. Dejavnost:

Javne službe opravljajo javni zavod, drug zavod pa na podlagi
koncesije.

Zavod lahko opravlja eno ali več dejavnosti. Zavod lahko
opravlja gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. Zavod lahko
v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug zavod ali podjetje
s soglasjem ustanovitelja.
4. Finančno poslovanje:

Javne službe se opravljajo z zakonom oziroma odlokom
občine ali mesta na podlagi zakona določene dejavnosti.
.1.1.1. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
1. Pravna podlaga za ustanovitev:

Viri:

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
(Ur. I. RS 9/92)
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poročevalec

2. Status:
Javni zavod v delu, ki se nanaša na izvajanje obveznega
zdravstvenega zavarovanja.
Glede prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja je v zadnjem odstavku 12. člena navedenega zakona navedeno, da
prostovoljno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in druge zavarovalnice (to je ponovljeno
v prvem odstavku 62. člena zakona) kar navaja, da ima Zavod
v tem delu zavarovanja status zavarovalnice. Zadnji ostavek
61. člena navedenega zakona določa, da Zavod vodi sredstva
prostovoljnega zavarovanja ločeno od sredstev obveznega
zavarovanja.
3. Dejavnost:
Nosilec obveznega zavarovanja.
Eden od izvajalcev prostovoljnega zavarovanja.
4. Finančno poslovanje:
Viri:
med viri so predvideni na področju zdravstvenega varstva
sredstva iz poračuna Republike Slovenije, občinska oz. mesta
proračunska sredstva, na področju zdravstvenega zavarovanja pa prispevki zavarovancev in delodajalcev.
Naložbe:
glede naložbene politike zavoda v zakonu ni nobenih določb.
76. člen zakona določa, da se s statutom zavoda opredelijo
med drugim tudi strokovne naloge zavoda na področju
finančnega poslovanja.
5. Nadzor:
Skupščina zavoda (z večino glasov vseh predstavnikov delodajalcev in vseh pedstavnikov zavarovancev) določa finančni
načrt in sprejema zaključni račun zavoda.
Vlada Republike Slovenije daje soglasje k statutu zavoda.
Posebej funkcija izvajanja nadzora ni opredeljena.
1.1.1.2. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
1. Pravna podlaga za ustanovitev:
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur. 11. RS
12/92).
2. Status:
Javni zavod
3. Področje poslovanja:
Obvezno zavarovanje.
Prostovoljno zavarovanje.
4. Finančno poslovanje:
Viri:
Zavarovanci, delodajalci in Republika Slovenija, kapitalski
skladi in drugi viri. Po 219. členu zakona tudi sredstva iz
lastninskega preoblikovanja podjetij, iz lastninjenja in gospodarjenja s stanovanji, vrnitve premoženja iz denacionalizacije,
za izplačevanje preživnin kmetov in kupnine za zemljo na
podlagi posebnega zakona.
Naložbena politika:
Zavod ima za poslovni in obvezni rezervni sklad. Denarna
sredstva obeh skladov se oblikujejo iz razporeditve presežka
prihodkov po zaključnem računu, izločanje pa se načrtuje
s finančnim načrtom. Obvezni rezervni sklad se oblikuje najmanj v višini 1/12 letnih odhodkov sklada.
poročevalec

S Sredstvi obveznega rezervnega sklada se krije moreouna
izguba, ki se ugotovi z zaključnim računom, sicer pa se ta
sredstva začasno uporabljajo za tekoče poslovanje.
241. člen zakona določa, da se poračunavanje finančnih
obveznosti med Republiko Slovenijo in zavodom ureja poseben zakon.
5. Nadzor:
Nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda opravlja republiški
upravni organ pristojen za delo.
K imenovanju direktorja daje soglasje Vlada republike Slovenije.
K statutu zavoda daje soglasje Skupščina Republike Slovenije.
1.1.1.2.1. Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja
1. Pravna podlaga:
246 do 250 člen navedenega zakona.
2. Status ni opredeljen (ni samostojna pravna oseba).
3. Dejavnost ni opredeljena.
4. Finančno poslovanje:
Viri:
Osnovni kapital predstavljajo delnice, deleži in kupnina iz
prodaje podjetij, na podlagi predpisov o lastninskem preoblikovanju podjetij, neposredne vloge fizičnih oseb in premoženje nosilcev obveznega socialnega zavarovanja delavcev, ki je
bilo po 9. maju 1945 brez nadomestila podržavljeno ali neodplačno prenešeno na uporabnike izven sistema socialnega
zavarovanja.
Po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij (40. člen je
vir sklada 10% vrednosti posameznega podjetja v delnicah ali
kupnin.
Prihodki kapitalskega sklada so obresti, dividende in drugi
prihodki, ki izvirajo iz naložb ter poslovanja kapitalskega
sklada.
Naložbe:
Kapitalski sklad vlaga sredstva v investicijske naložbe skladno
z zakonom.
Dobiček kapitalskega sklada se razporedi za povečanje
osnovnega kapitala kapitalskega sklada in zagotavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja razen dela,
ki se porabi za plačilo dividend oziroma obresti individualnim
vlagateljem.
S pravili kapitalskega sklada je določeno, kolikšen del
dobička se porabi za zagotavljanje pravic iz zavarovanja, za
izplačilo dividend oziroma za povečanje osnovnega kapitala
tega sklada.
Vodenje kapitalskega Sklada se lahko s pogodbo poveri
družbi za upravljanje ali drugi pravni osebi, registrirani za
upravljanje vzajemnih skladov.
1.1.1.2.2. Stanovanjski sklad pokojninskega in invalidskega
zavarovanja
1. Pravna podlaga: 251. in 252. člen navedenega zakona.
2. Status ni opredeljen (ni samostojna pravna oseba).
3. Dejavnost ni opredeljena.
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4. Finančno poslovanje ni opredeljeno.

Naložbe:

V 251. členu je določeno, da so v stanovanjskem skladu
določena stanovanja in stanovanjske hiše in v naslednjem
členu, da ga upravlja upravni odbor.
1.1.2. Skladi

pomoč pri odplačevanju posojil, dajanje posojil z ugodno
obrestno mero, zagotavljanje manjkajočih sredstev za
izvedbo nacionalnega programa. Sklad usmerja del sredstev
v nakup dolgoročnih vrednostnih papirjev, pri čemer izbira
vrednostne papirje po kriterijih varnosti in donosnosti naložb.

1.1.2.1. Sklad za razvoj malega gospodarstva

5. Kontrola:

1. Pravna podlaga za ustanovitev:

Upravni odbor ima predsednika in 10 članov. Predsednika in
8. članov imenuje in razrešuje Vlada Republike Slovenije iz
vrst priznanih strokovnjakov.

Zakon o razvoju malega gospodarstva (Ur. I. RS 18/91)
- 8.-16. člen
2. Dejavnost:
Pospeševanje razvoja in ustanavljanje enot malega gospodarstva.
3. Status:

Nadzorni odbor ima 5 članov, ki jih imenuje Državni zbor na
predlog Vlade za dobo 4. let. Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela organov in služb ter finančno poslovanje sklada po
potrebi s pomočjo revizijskih ali drugih strokovnih in pooblaščenih institucij. Nadzorni odbor poroča Vladi RS in Državnemu zboru.

4. Finančno poslovanje:

Vlada RS daje soglasje k statutu sklada, naložbeni politiki
sklada, finančnemu načrtu sklada, zaključnemu računu
sklada in poročilu o poslovanju in rezultatih dela sklada
k imenovanju in razrešitvi direktorja sklada.

Viri:

1.1.2.3. Sklad Republike Slovenije za razvoj

republiški proračun, druge pravne in fizične osebe, sklad
lahko najema posojila ter pridobiva raznovrstne oblike
pomoči. Sklad lahko najema posojila v tekočem letu za največ
dvakraten znesek sredstev, ki so mu zagotovljena v proračunu
za to poslovno leto.

1. Pravna osnova:
Zakon o Skladu republike Slovenije za razvoj (Ur. I. RS 7/93)

Naložbe:

Pravna oseba - delniška družba

Vlada Republike Slovenije daje soglasje k finančnem načrtu
in naložbeni politiki, zaključnemu računu, statutu in delovnemu programu sklada.

3. Dejavnost:

Pravna oseba.

2. Status:

Nadzor nad poslovanjem sklada opravlja organizacija, pooblaščena za opravljanje ekonomsko finančne revizije.

Upravljanje in razpolaganje z vrednostnimi papirji in drugimi
sredstvi, pridobjenimi v procesu lastninskega preoblikovanja
podjetij in v postopkih prestrukturiranja podjetij in bank:
druge dejavnosti v skladu z zakonom o lastninskem preoblikovanju podjetij, zakonom o denacionalizaciji in z drugimi
predpisi.

6. Pristojnost občin:

4. Finančno poslovanje:

Občina lahko z odlokom ustanovi sklad za Razvoj malega
gospodarstva. (Vir občinski proračun in drugi viri.)

Osnovni kapital sklada znaša 1 mld tolarjev in je razdeljen na
delnice.

1.1.2.2. Stanovanjski sklad Republike Slovenije

Republika Slovenija kot edini ustanovitelj Sklada pridobi vse
delnice prve emisije Sklada.

5. Nadzor:

1. Pravna podlaga:
Stanovanjski zakon (Ur. I. RS 18/19-1)
2. Status:

Delničarji Sklada so lahko tudi tuje fizične ali pravne osebe,
vendar njihov delež ne sme presegati 29% delniškega kapitala
Sklada.
Viri:

Javno pravna oseba s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, določenimi s tem zakonom.

Po zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij.

Sklad posluje v svojem imenu in za svoj račun.

Naložbena politika:

3. Dejavnost:

Do sprejema posebnega zakona o uporabi sredstev iz postopkov lastninskega preoblikovanja podjetij Sklad investira največ 30% likvidnih sredstev v obveznice Republike Slovenije.

Financiranje nacionalnega stanovanjskega programa oziroma spodbujanje stanovanjske izgradnje, prenove in vzdrževanje stanovanj in stanovanjskih hiš.

5. Nadzor:

4. Finančno poslovanje:
Viri:

Nadzor nad poslovanjem Sklada opravlja organizacij, pooblaščena za opravljanje ekonomsko finančne revizije.

Iz republiškega proračuna, iz dela sredstev ustvarjenih s prodajo družbenih stanovanj, iz sredstev ustvarjenih s prodajo
stanovanj in stanovanjskih hiš v lasti RS, namenske dotacije
domačih in tujih pravnih in fizičnih oseb, iz sredstev ustvarjenih z izdajo vrednostnih papirjev sklada in iz prihodkov
ustvarjenih z lastnim poslovanjem.

Dokler je Republika Slovenija edini delničar Sklada vlogo
skupščine Sklada opravlja Vlada Republike Slovenije.
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1.1.2.4. Slovenski odškodninski sklad
1. Pravna podlaga:
poročevalec

Zakon o slovenskem odškodninskem skladu (Ur. I. RS 7/93)
2. Status:
Pravna oseba - delniška družba
3. Dejavnost:
Sklad je finančna organizacija za poravnavo obveznosti upravičencem po zakonu o denacionalizaciji, zakonu o zadrugah
in drugih predpisih, ki urejajo denacionalizacijo premoženja.
4. Finančno poslovanje:

Sklad gospodari s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi
v lasti Republike Slovenije. Gospodarjenje po tem zakonu
obsega upravjanje in razpolaganje.
4. Finančno poslovanje:
Sklad upravlja finančna sredstva, ki jih dobi z gospodarjenjem
s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi. Sredstva za
začetek delovanja sklada zagotovi Republika Slovenija iz proračuna. Svet sklada sprejema finančni načrt, program sklada
in zaklučni račun sklada s soglasjem Vlade Republike Slovenije.

Ustanovitveni kapital znaša 40 mio tolarjev, navadne delnice
se glase na ime Republike Slovenije

Viri:

Viri:

Sredstva, ki jih sklad pridobi z gospodarjenjem s kmetijskimi
zemljišči, kmetijami in gozdovi, proračun Repubike Slovenije
in drugi viri.

Sredstva na podlagi upravljanja in razpolaganja z vrednostnimi papirji in drugimi sredstvi pridobljenimi:
a) Na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij;
b) iz dela kupnine, pridobljene s prodajo družbenih stanovanjskih hiš in stanovanj ter celotna kupnina za prodana podržavljena stanovanja,če upravičenci po zakonu o denacionalizaciji
niso uveljavljali zahtevkov;

Naložbe:
Sredstva sklada so namenjena za vlaganja za vzdrževanje in
izboljšanje proizvodne sposobnosti kmetijskih zemljišč in
kmetij ter za uresničevanje in razvoj vseh funkcij gozdov,
nakup kmetijskih zemljišč, kmetij in gozdov ter stroške poslovanja sklada.

c) od Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije;

Presežek prihodkov nad odhodki sklada je v skladu s finančnim načrtom in programom sklada prihodek proračuna Republike Slovenije.

d) od drugih virov določenih z zakonom.

5. Nadzor:

Naložbe:

Sklad ima nadzorni odbor, ki šteje 5 članov in jih imenuje
Državni zbor Republike Slovenije na predlog Vlade republike
Slovenije. Nadzorni odbor nadzira zakonitost dela in finančno
poslovanje sklada. Nadzorni odbor najmanj enkrat letno
poroča o delovanju sklada Državnemu zboru Republike Slovenije.

Pri upravljanju svojih naložb mora Sklad upoštevati kriterije
o naložbah investicijskih družb po predpisih, ki urejajo vzajemne sklade, investicijske družbe in družbe za upravljanje,
razen, če zakon določa drugače.
Pri upravljanju naložb je Sklad dolžan zagotoviti ustrezen
donos in likvidnost za izpolnjevanje prevzetih obveznosti za
namene, ki so določeni v 2. členu zakona.
Dobiček, ki ga s poslovanjem z vrednostnimi papirji ter z drugimi dejavnostmi ustvari sklad, se obvezno raporedi v rezerve
Sklada. Izgubo pokriva Sklad iz ustvarjenih rezerv.
5. Nadzor:
Nadzor nad poslovanjem Sklada opravlja najmanj enkrat na
leto organizacija, pooblaščena za opravljanje ekonomsko
finačne revizije.
Dokler je Republika Slovenija edini delničar Sklada vlogo
skupščine Sklada opravlja Vlada Republike Slovenije.

Sklad je za svoje delo odgovoren Vladi Republike Slovenije in
ji o svojem delu poroča najmanj enkrat letno.
Delo sklada nadzirata ministrstvo, pristojno za kmetijstvo ter
ministrstvo pristojno za finance. Sklad vodi evidenco izdanih
priznanic in o njihovi višini trimesečno poroča ministrstvu,
pristojnemu za finance.
★ * ★
V obstoječih predpisih se predvideva ustanovitev naslednjih
skladov:
- Ekološko razvojni sklad
Pravna podlaga za ustanovitev: Zakon o lastninskem preobli'
kovanju podjetij (Ur. I. RS 55/92) - člen 33.
- Tehnološko razvojni sklad

1.1.2.5. Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slove1. Pravna podlaga:
Pravna podlaga za ustanovitev: (27. člen zakona o denacionalizaciji).
Zakon o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Ur. I. RS 10/93).
2. Status:
Pravna oseba, ki posluje v skladu s predpisi, ki veljajo za javne
zavode, če ni z zakonom drugače določeno.
Sklad opravlja naloge v imenu Repubike Slovenije In za njen
račun.
3. Dejavnost:
poročevalec

Pravna podlaga za ustanovitev: Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS 55/92) - člen 33.
- Tehnološko razvojni sklad
Pravna podlaga za ustanovitev: Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS 55/92) - člen 33.
- Sklad za poplačilo vojne škode
Pravna podlaga za ustanovitev: Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij (Ur. I. RS 55/92) - člen 33.
★ ★ ★
Sklad za gospodarjenje z nepremičninami, ki je pri republiškem upravnem organu, pristojnem za vzgojo in izobraževanje (pravna podlaga 49. do 53. člen Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja - Ur. I. RS 12-1/92) ter
Sklada za sukcesijo (Ur. I. RS 10/93), predvidoma ne bosta
imela naložb in zato zakonov, ki urejajo njuno poslovanje
podrobneje ne navajamo.
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Predlog za izdajo zakona o SLUŽBI DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA
REPUBLIKE SLOVENIJE z osnutkom zakona - EPA 231
Vlada Republike Slovenije je na 28. seji dne 27. maja 1993
določila besedilo:
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O SLUŽBI DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE
Z OSNUTKOM ZAKONA,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo in sprejem na podlagi
prve alinee 215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266.
in 267. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije
ter 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije.
Vlada republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da obravnava in sprejme predlog za
izdajo z osnutkom zakona, ker se rešitve v tem zakonu
osredotočajo predvsem na zagotovitev ustreznega pravnega okvira predhodnemu obdobju, v katerem se bo
izvedla preobrazba Službe družbenega knjigovodstva.
V naloge Službe se posega samo tam, kjer je to zares
nujno potrebno za njeno nemoteno in učinkovito delovanje v tem predhodnem obdobju ali za zagotovitev ciljev
preobrazbe.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi 220. in 221.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu
delovnih teles Državnega zbora Republike Slovenije sodelovali:
- Mitja GASPARI, minister za finance,
- mag. Stanko DEBELJAK, državni sekretar v Ministrstvu
za finance,
- Alenka SELAK, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance.
- Marija FERLEŽ, svetovalka Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Siniša MITROVIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije
v Ministrstvu za finance,
- Zvonko DRAKSLER, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za finance,
- Branko GREGANOVIČ, svetovalec Vlade Republike Slovenije v Ministrstvu za finance.

POVZETEK
zorji in (ii) kadri, izobraženi in usposobljeni za opravljanje vseh faz plačilnega prometa, vključno s storitvami
transporta, hranjenja in distribucije bankovcev in kovancev.

Slovenija se nahaja v procesu prehajanja iz samoupravne ekonomske strukture, zasnovane na enotnosti
ekonomskega sistema in kolektivni (družbeni, državni)
lastnini v tržno ekonomsko strukturo, ki temelji na konkurenci in premoženju v privatni lasti. Spreminjanje ekonomske strukture zahteva tudi preobrazbo SDK.

2.

V skladu z jugoslovanskim zakonom o SDK iz leta 1983 in
slovenskim zakonom o SDK v Socialistični republiki Sloveniji iz leta 1985 je SDK enotna, samostojna in neodvisna organizacija, ki opravlja funkcije družbenega knjigovodstva in plačilni promet v državi.

SDK je enotna organizacija v kateri se prepletajo funkcije številnih tradicionalnih institucij: (i) državnih organov vseh treh vej oblasti, (ii) centralne banke, (iii) bank in
drugih finančnih institucij, ter (iv) ustreznih nefinančnih
organizacij iz zasebnega in javnega sektorja.

Zgodovinsko je služba nastala v petdesetih in šestdesetih letih s prenosom finančne inšpekcije iz Ministrstva za
finance (1952) in plačilnega prometa iz Narodne banke
Jugoslavije (1962) v enotno, samostojno in neodvisno
Službo družbenega knjigovodstva, ki ji je zakon iz ieta
1965 priznal še status pravne osebe.

Ključno za razumevanje institucionalne prihodnosti SDK
je dejstvo, da je koncentracija opravljanja nalog institucij, s tako različnimi cilji mogoča samo v sistemu, temelječem na kolektivni lastnini in odgovornosti.

1.
Sedanje naloge SDK lahko povzamemo s tem, da jih
razdelimo v naslednje štiri skupine: (1) računovodstvo in
statistično poročanje, (2) kontrola, (3) plačilni promet
v državi in (4) številne druge naloge, določene z zakonom.
Če si te naloge podrobneje ogledamo, potem ugotovimo,
da bodo načeloma nepogrešljive tudi v novi strukturi
ekonomskega sistema. Izvajanje številnih nalog bo res
treba posodobiti, posodabljanje izvajanja nalog pa
v nobenem primeru ne pomeni odpravljanje nalog
samih.
Posebej velja omeniti vprašanje kadrov. Pomembna
posledica ureditve, v kateri je SDK na enih področjih vsaj
de facto, če ne že de jure, monopolist, na drugih pa
dominira zaradi svojih pooblastil in finančne moči je
namreč dejstvo, da SDK razpolaga z večino kadrov,
usposobljenih za opravljanje nalog, ki so danes v njeni
pristojnosti. V to kategorijo spadajo predvsem (i) revi18

Funkcije, ki so danes zaupane SDK, v prihodnosti torej
ne morejo biti združene v eni instituciji. SDK je treba
razstaviti na zaokrožene funkcionalne celote, te celote
pa potem prenesti na ustrezne institucije.
3.
Preobrazbe ni mogoče izvesti v obliki takojšnjega prehoda v željeno institucionalno strukturo: za njeno
izvedbo je potrebno določeno prehodno obdobje v katerem bo nova struktura nastajala v nizu natančno načrtovanih korakov. Gre predvsem za naslednje lastnosti
sistema SDK, ki onemogočajo trenutni prehod v novo
strukturo:
1) Preobrazba SDK je kompleksen proces v katerem se
prepletajo tri vzajemno odvisne aktivnosti: (1) organizacijsko prestrukturiranje izvajanja funkcij, (2) njihovo
posodabljanje v luči ciljne strukture preobrazbe, in (3)
učinkovito izvajanje sedanjih funkcij, še posebej sistema
pobiranja davščin In plačilnega prometa v državi, do
uveljavitve ciljne strukture.
2) SDK sama prestavlja sistem od katerega je povsem
odvisno delovanje celotnega ekonomskega, predvsem
poročevalec

pa finančnega, sistema. Vsak poseg v takšen sistem, ki
ne bi bil dovolj premišljen in natančno načrtovan, lahko
povzroči infarkt slovenske ekonomije.
3) Izvajanja večine funkcij SDK je v notranji organizaciji
dela SDK med seboj prepleteno, kar še posebej velja za
izvajanje predhodne davčne kontrole in plačilnega prometa. V procesu preobrazbe je torej treba zagotoviti tudi
koordinacijo med projekti razvoja posameznih funkcij.
4.
Projektu preobrazbe je potrebno zagotoviti ustrezno
okolje. Ključno vprašanje se nanaša na upravljanja SDK
v prehodnem obdobju njene probrazbe. Gre predvsem
ustrezno obravnavo naslednjih dveh vidikov vodenja
v prehodnem obdbobju:
• vodenje in nadzor nad izvajanjem sedanjih funkcij
SDK (funkcija operativnega vodenja);
• vodenje in nadzor nad samim procesom preobrazbe
SDK (funkcija projektnega vodenja).
Za učinkovito in ekonomično načrtovanje in implementacijo projekta preobrazbe je izredno važno, da obe ključni
in ločeni funkciji vodenja koordinira in nadzoruje en sam
krovni organ, česar obstoječa ureditev dejansko ne
omogoča.
Cilj predlaganega zakona je torej zagotovitev ustrezne
zakonske ureditve tega področja v prehodnem obdobju.

Zakon naj:
1) opredeli SDK kot javni zavod, ker temu ustreza narava
tako njenih funkcij kot njenega poslovanja;
2) prenese upravljanje in nadzor nad SDK v prehodnem
obdobju na Vlado Republike Slovenije, ker Državni zbor
ne razpolaga s službami, potrebnimi za učinkovito vodenje projekta, SDK pa ne s pooblastili za koordinacijo
institucij, ki morajo sodelovati pri izvedbi preobrazbe;
3) organizira izvajanje nadzora nad revizijo postopkov
lastninjenja (49. člen zakona o lastninskem preoblikovanju) in kontrolo proračunske porabe (46. člen zakona
o financiranju javne porabe) v posebni organizacijskih
enoti SDK, ki naj bo pod neposrednim vodstvom in nadzorom Državnega zbora;
4) prenese pristojnosti in odogovornost za nadzor nad
izvajanjem plačilnega prometa v državi ter njegovo učinkovitost in varnost na Banko Sloveniie;
5) spremeni preostale naloge ali dodaja nove samo
takrat, ko je to res nujno potrebno za učinkovito delo
SDK v prehodnem obdobju;
6) prepusti opredelitev sestave in pristojnosti Sveta in
določitev notranje organizacijske strukture Statutu, ki
mora izhajati iz projektne narave preobrazbe;
7) ne spreminja naziva SDK, s čimer bi se izognili neupravičenim stroškom in nesporazumom, ki bi lahko bili
posledica preimenovanja dejansko nespremenjenih
postopkov opravljanja nalog.

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o Službi družbenega knjigovodstva
Republike Slovenije
* 1. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA JE POTREBNO
UREDITI Z ZAKONOM
V skladu z jugoslovanskim zakonom o SDK iz leta 1983 in
slovenskim zakonom o SDK v Socialistični republiki Sloveniji
iz leta 1985 je Služba družbenega knjigovodstva (v nadaljnjem
besedilu: Služba) enotna, samostojna in neodvisna organizacija, ki, kot skupna služba organizacij združenega dela in
drugih uporabnikov družbenih sredstev in informacijska
služba družbenega sistema informiranja, opravlja dela in
naloge družbenega knjigovodstva in plačilni promet v državi.
Organa službe sta svet in generalni direktor.
Člane sveta imenuje Državni zbor, njegova struktura pa je
povsem zastarela: sestavljali naj bi jo predstavniki združenega dela, RK SZDL in Zveze sindikatov Slovenije. Sedanjemu
svetu poteče mandat 23. maja 1993.
Generalnega direktorja in njegovega namestnika imenuje in
razrešuje Državni zbor, oba pa sta Državnemu zboru tudi
neposredno odgovorna za opravljanje nalog iz delovnega
področja službe.
Sedanje naloge Službe lahko povzamemo s tem, da jih razporedimo v naslednje štiri skupine:
1. Računovodstvo in statistično poročanje:
(i) evidentiranje, zbiranje, obdelava in prenos podatkov iz
plačilnega prometa in periodičnih finančnih poročil;
(ii) zagotavljanje finančnih podatkov, kazalcev, informacij in
analiz o razpolaganju z družbenimi sredstvi in splošni ekonomski aktivnosti v državi;
2. Kontrola:
(i) kontrola pravilnosti podatkov o razpolaganju z družbenimi
sredstvi;
(ii) kontrola zakonitosti razpolaganja z družbenimi sredstvi;
(iii) kontrola izpolnjevanja davčnih obveznosti pravnih oseb;
(iv) ekonomsko-finančna revizija, pri kateri se upoštevajo
tudi mednarodni računovodski standardi;
poročevalec

3. Plačilni promet v državi:
(i) sprejem, kontrola pravilnosti in izvršitev plačilnih nalogov;
(ii) knjigovodstvo računov vseh pravnih oseb;
(iii) izračun obveznosti iz plačilnega prometa;
(iv) izpolnitev obveznosti iz plačilnega prometa;
(v) sprejemanje predpisov za urejanje načina opravljanja plačilnega prometa preko službe;
(vi) transport, hranjenje in distribucija bankovcev in kovancev;
4. Druge naloge, določene z zakonom:
(i) nadzor nad zakonitostjo razpolaganja s proračunskimi
sredstvi oziroma nad zakonitostjo posamičnih aktov o izvrševanju proračuna ter finančnih načrtov uporabnikov (Zakon
o financiranju javne porabe);
(ii) revizija postopkov lastninjenja (Zakon o lastninskem preoblikovanju podjetij) (iii) izvršba na denarno terjatev (Zakon
o izvršilnem postopku);
(iv) vodenje vrstnega reda plačil, spremljanje solventnosti
pravnih oseb in vlaganje prijave za uvedbo stečajnega
postopka (Zakon o finančnem poslovanju);
(v) sodelovanje v stečajnem postopku (Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji)
(vi) številna druga dela in naloge, določene z drugimi predpisi. Služba od sprejema ustave Republike Slovenije 23.
decembra 1991 nima več statusa ustavne kategorije, ki ji ga je
do takrat priznaval 77. člen ustave SFR Jugoslavije.
Zgodovinsko je služba nastala v petdesetih in šestdesetih
letih s prenosom finančne inšpekcije iz Ministrstva za finance
(1952) in plačilnega prometa iz Narodne banke Jugoslavije
(1962) v enotno, samostojno in neodvisno Službo družbenega
knjigovodstva, ki ji je zakon iz leta 1965 priznal še status
pravne osebe.
Prvi zakon na tem področju - Zakon o družbenem knjigovodstvu (ZDK) - smo dobili leta 1959. Zakon je družbeno knjigovodstvo uvedel kot javno službo, njene funkcije pa opredelil
na naslednji način: evidenca in kontrola uporabe družbenih
sredstev in razpolaganja z njimi, evidenca o gospodarskih
gibanjih in kontrola nad tem, kako uporabniki družbenega
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premoženja izpolnjujejo obveznosti do družbene skupnosti.
Funkcije družbenega knjigovodstva se torej s časom niso
spreminjale. Zelo malo sprememb so doživela tudi ostala
določila, tako da je Služba v tem obdobju doživela predvsem
organizacijske spremembe:
1. Od prenosa finančne inšpekcije iz ministrstva za finance
v Narodno banko Jugoslavije do sprejetja ZDK je družbeno
knjigovodstvo predstavljalo eno izmed nalog Narodne banke.
Organiziranost opravljanja teh nalog ni bila posebej opredeljena z zakonom.
2. Zakon o družbenem knjigovodstvu iz leta 1959 je določal,
da naloge službe družbenega knjigovodstva izvaja Narodna
banka. Za delo službe je bil odgovoren guverner Narodne
banke, Služba pa je predstavljala organizacijsko enoto
Narodne banke, ki je Zvezni ljudski skupščini tudi poročala
o delu Službe.
ZDK je določal, da Službi načeluje generalni direktor. Generalnega direktorja Službe je imenoval Zvezni izvršni svet,
njeno notranjo organizacijo, delovna področja in pooblastila
posameznih organov službe pa opredeljeval poseben statut
Narodne banke, ki ga je morala potrditi takratna Zvezna
ljudska skupščina na predlog Zveznega izvršnega sveta.
Odraz prenosa finančne inšpekcije iz Ministrstva za finance
so tista določila ZKD, ki govorijo o tem, da so v službi družbenega knjigovodstva tudi finančni inšpektorji. Finančnim
inšpektorjem je načeloval generalni finanči inšpektor, ki ga je
imenoval Zvezni izvršni svet.
3. Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDK iz leta 1962 je
izvajanje nalog družbenega knjigovodstva zaupal sedaj samostojni in enotni službi družbenega knjigovodstva, za katere
delo je od takrat odgovoren njen generalni direktor. Zakon
uvaja položaj namestnika generalnega direktorja, ki ga imenuje Zvezni izvršni svet.
Služba ni več samo organizacijska enota Narodne banke,
ampak posebna organizacija v njenem okviru. Dotedanje
podružnice Narodne banke so s tem zakonom postale
osnovne organizacijske oblike Službe. Služba je od Narodne
banke hkrati prevzela vodenje žiro in drugih računov ter
opravljanje plačilnega prometa v državi. Ali kot pravi ta zakon
v svojem 1. členu:
»Podružnica Narodne banke je osnovna organizacijska enota
službe družbenega knjigovodstva, ki opravlja hkrati tudi
zadeve, ki spadajo po statutu Narodne
banke in po svoji
naravi v področje Narodne banke.«1
Organizacijska in računovodska razmejitev med Narodno
banko in Službo družbenega knjigovodstva je izvedena 1.
novembra 1962. Služba od tedaj sama poroča skupščinam
teritorialnih enot o svojem delu na njihovem ozemlju. Služba
je dobila tudi lasten statut.
4. Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDK iz marca 1965
leta je Službi podelil status pravne osebe, ki je tako prerasla
v institucijo kot jo poznamo še danes. Služba se s tem zakonom popolnoma osamosvoji od Narodne banke. Funkcije
Narodne banke na tem področju so v glavnem prenešene na
generalnega direktorja službe. Generalni direktor vodi delo
službe, ki ga zdaj imenuje in razrešuje zvezna skupščina na
predlog Zveznega izvršnega sveta. Za razliko od generalnega
direktorja, njegovega namestnika še vedno imenuje Zvezni
izvršni svet.
Statut službe od tedaj sprejmata generalni direktor in svet
delovne skupnosti, potrdi pa ga Zvezna skupščina. Služba je
za svoje delo odgovorna predvsem Zvezni skupščini, Zveznemu izvršnemu svetu pa samo pri izvajanju njegovih odlokov
in smernic za izvrševanje ZKD.

5. Leta 1967 sprejme Zvezna skupščina nov zakon na urejanje
tega področja: Zakon o službi družbenega knjigovodstva
(ZSDK). Strukutra in vsebina tega ZSDK sta v veljavi še danes,
storjena pa sta še dodatna koraka k popolni neodvisnosti
SDK: (i) generalnega direktorja Zvezna skupščina ne imenuje
in razrešuje več na predlog Zveznega izvršnega sveta;
in (ii) sprejem statuta je v izključni pristojnosti generalnega
direktorja in sveta delovne skupnosti.
6. Zakona o SDK iz 1972. in 1977. leta nista prinesla bistvenih
sprememb, razen tistih, ki so jih pogojile takratne spremembe
ustavne ureditve Jugoslavije.
Edina sprememba se nanaša na imenovanje namestnika
generalnega direktorja, ki je prešlo v pristojnost republiških
skupščin.
II. RAZLOGI, KI UTEMELJUJEJO POTREBO PO NOVEM
PREDPISU
Slovenija se nahaja v procesu prehajanja iz samoupravne
ekonomske strukture, zasnovane na enotnosti ekonomskega
sistema in kolektivni (družbeni, državni) lastnini v tržno ekonomsko strukturo, ki temelji na konkurenci in premoženju
v privatni lasti.
Spreminjanje ekonomske strukture zahteva tudi preobrazbo
Službe. Njen cilj je prilagoditev načinov izvajanja sedanjih
funkcij Službe in njihove organiziranosti novi - tržni - ekonomski strukturi.
Potreba po preobrazbi je utemeljena s samo vlogo Službe
v samoupravni strukturi, zasnovani na kolektivni lastnini.
Družbeno knjigovodstvo je namreč ključna institucija samoupravne strukture in zato ni naključje, da se čas institucionalizacije družbenega knjigovodstva ujema z obdobjem decentralizacije upravljanja z gospodarstvom v začetku petdesetih
let. V razmerah, ko je oblast nasprotovala oblikovanju tržne
strukture je bila decentralizacija upravljanja z ekonomskim
sistemom mogoča samo s pomočjo centralizacije njegovega
informacijskega sistema. Ali v besednjaku takratnega časa:
z uvedbo družbenega knjigovodstva kot javne službe.
Družbeno knjigovodstvo se nanaša dobesedno na vodenje
knjigovodstva ekonomskega sistema kot celote. Drugi
odstavek 77. člena Ustave SFRJ je tako določal naslednje:
»Služba družbenega knjigovodstva zagotavlja organizacijam
združenega dela in drugim družbeno pravnim osebam
podatke na osnovi katerih delovni ljudje in organi samoupravne delavske kontrole uresničujejo svoj vpogled v materialni položaj ter finančno in materialno poslovanje svojih in
drugih organizacij in skupnosti.«
Glomaznost in kompleksnost institucije za opravljanje nalog
družbenega knjigovodstva je torej samo odraz glomaznosti in
kompleksnostni ekonomskega sistema samega, sam obstoj
takšne organizacije pa spodbuja še nadaljnje in neskončno
kopičenje njenih funkcij.
Dobesedna izpeljava ideje družbenega knjigovodstva v kateri
bi Služba neposredno vodila poslovne knjige ekonomskega
sistema kot celote je bila seveda praktično neizvedljiva. Vodenje knjigovodstva ekonomskega sistema je bilo zato treba
zagotoviti posredno, s kombinacijo naslednjih ukrepov: (i)
uniformiranjem računovodskega in obračunskega sistema,
(ii) uvedbo periodičnih finančnih poročil, (iii) uzakonjenjem
monopola nad opravljanjem plačilnih storitev in na tem temelječega postopka po katerem je vsak poslovni dogodek moral
biti evidentiran preko žiro računa pri Službi; (iv) sistemom
natančne predhodne in naknadne kontrole predloženih
podatkov. V tem smislu 93. člen veljavnega jugoslovanskega
zakona o SDK določa naslednje:
»Z opravljanjem plačilnega prometa v državi zagotavlja služba
podatke o tekočih finančnih gibanjih in prodhodno kontrolo
zakonitosti ustvarjanja in uporabe družbenih sredstev«
2

' Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o družbenem
knjigovodstvu, Uradni list SLRJ, št. 30, 25. julij 1962.
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Zakonski odraz nagnjenosti k kopičenju funkcij so tim.
»druga dela in naloge družbenega knjigovodstva, določene
z zakonom« iz 6. člena jugoslovanskega zakona o SDK.
poročevalec

1

Naš ekonomski sistem, po drugi svetovni vojni, torej nikoli ni
bil zamišljen kot tržna struktura, čeprav se je upravljanje
z njim v tem času decentraliziralo do skrajnosti. Oblast je ves
čas dosledno vztrajala na enotnem ekonomskem aparatu, ki
mora delovati kot celota s skupnim ciljem. Pregled nad
povsem decentralizirano samoupravno strukturo in njeno
enotnost pa je zagotavljala prav služba družbenega knjigovodstva. To je bila tudi njena osrednja vloga.
SDK je kot družbeni računovodja še danes enotna organizacija v kateri se prepletajo naloge ali dejavnosti številnih obstoječih ali še neustanovljenih »tradicionalnih« organizacij: (i)
državnih organov iz vseh treh vej oblasti, (ii) centralne banke,
(iii) bank in drugih finančnih institucij, ter (iv) ustreznih nefinančnih organizacij iz zasebnega in javnega sektorja.
Med obstoječe »tradicionalne« organizacije sodijo predvsem
poslovne banke, centralna banka in ministrstvo za finance:
- Služba opravlja določene bančne posle, čeprav ni bila
ustanovljena in ne deluje po določilih zakona o bankah in
hranilnicah. Bankam in hranilnicam je na drugi strani opravljanje plačilnega prometa v državi de facto prepovedano,
čeprav drugi člen zakona o bankah in hranilnicah te posle
izrecno uvršča med bančne posle.
- Banka Slovenije je v zakonu o Banki Slovenije definirana
kot centralna banka, de facto pa nima neizpodbitne kontrole
niti nad primarnim denarjem niti nad strukturo in delovanjem
plačilnega sistema.
- V skladu z zakonom o organizaciji in delovnem področju
republiške uprave opravlja ministrstvo za finance med drugim
tudi zadeve, ki se nanašajo na davčni sistem, na davke in
druge javne prihodke, in na inšpekcijo porabe sredstev javnih
financ. Kljub temu ministrstvo ne razpolaga z neposrednimi
pristojnostmi na področju pobiranja davkov in davčne inšpekcije. Sistem pobiranja davkov kontrolira Služba, pri kateri so
hkrati zaposleni tudi praktično vsi finačni inšpektorji.
Služba je torej de jure, predvsem pa de facto, pristojna tudi za
dejavnosti, katerih opravljanje, v skladu z veljavno slovensko
zakonodajo, zahteva (i) ali organiziranost in delovanje po
ustreznih zakonih (npr. zakon o bankah in hranilnicah) (ii) ali
pa organizacijsko podreditev tistim organizacijam, ki so po
zakonu pristojne za opravljanje posameznih dejavnosti (npr.
Banki Slovenije ali ministrstvu za finance oziroma Vladi).
Veljavna ureditev s tem (i) zavira razvoj konkurence na
področjih, kjer privilegiran položaj Službe potencialnim tekmecem preprečuje vstop na tržišče (npr. opravljanje plačilnih
storitev) in (ii) otežuje opravljanje določenih nalog, kjer z dvoumno razdelitvijo pristojnosti in odgovornosti onemogoča
učinkovitost sprejemanja ustreznih odločitev (npr. monetarna
politika, plačilni sistem, davčna inšpekcija).
Ključno za razumevanje potrebe po preobrazbi Službe je prav
dejstvo, da je koncentracija opravljanja tako različnih funkcij
v eni instituciji mogoča samo v sistemu, temelječem na kolektivni lastnini in odgovornosti, v sistemu, v katerem so vsi za
vse pristojni in vsi za vse odgovorni. V popolnem nasprotju
s takšno strukturo, se struktura, zasnovana na privatni lastnini, sploh ne more razviti, preden ne pride do nedvoumne
razporeditve pristojnosti in odgovornosti med avtonomne
organizacije in posameznike, preden se jim ne prizna pravica
do lastnih interesov in nedotakljive zasebnosti.
Funkcije, ki so danes zaupane SDK, v prihodnosti torej ne
morejo biti združene v eni instituciji. SDK je treba razstaviti
na zaokrožene funkcionalne celote, te celote pa potem prenesti na ustrezne institucije.
lil. CILJI, KI SE ŽELIJO DOSEČI S PREDLAGANIM ZAKONOM
Preobrazba SDK ima vse lastnosti projekta, zato jo je treba
tako tudi organizirati:
1) Cilj projekta preobrazbe SDK je postopna in načrtovana
razporeditev njenih funkcij v glavnem med (1) statistični
zavod, bonitetno organizacijo in računovodske službe
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v podjetjih na področju računovodstva in statističnega poročanja; (2) računsko sodišče, hiše za komercialno revizijo in
organe interne revizije v podjetjih na področju kontrole; (3)
poslovne banke, centralno banko, družbo za plačilni promet
in plačilno združenje na področju plačilnega prometa
v državi; (4) enotno upravo za javne prihodke na področju
davčnega sistema;
2) Naloge se nanašajo na: (1) planiranje, organizacijo, izvedbo
in nadzor nad preobrazbo, (2) zagotovitev nemotenega izvajanja funkcij v skladu z veljavno zakonodajo do uveljavitve
ciljne strukture; (3) koordinacijo dela projektov posodobitve
posameznih funkcij in (4) upoštevanje projektnih strategij pri
tekočem posodabljanju funkcij.
3) Konec projekta predstavlja prenehanje SDK kot jo poznamo danes, po opravljenem prenosu vseh njenih funkcij na
ustrezne obstoječe in na novo ustanovljene institucije.
Preobrazbe ni mogoče izvesti v obliki trenutnega preskoka
v željeno institucionalno strukturo: za njeno izvedbo je
potrebno določeno prehodno obdobje v katerem bo nova
struktura nastajala v nizu natančno načrtovanih korakov. Gre
predvsem za naslednje lastnosti sistema SDK, ki onemogočajo trenutni prehod v novo strukturo:
1) Preobrazba SDK je kompleksen proces v katerem se prepletajo tri vzajemno odvisne aktivnosti: (1) organizacijsko
prestrukturiranje izvajanja funkcij, (2) njihovo posodabljanje
v luči ciljne strukture preobrazbe, in (3) učinkovito izvajanje
sedanjih funkcij, še posebej sistema pobiranja davščin in
plačilnega prometa v državi, do uveljavitve ciljne strukture.
2) SDK sama prestavlja sistem od katerega je povsem odvisno
delovanje celotnega ekonomskega, predvsem pa finančnega,
sistema. Vsak poseg v takšen sistem, ki ne bi bil dovolj
premišljen in natančno načrtovan, lahko povzroči infarkt slovenske ekonomije.
3) Izvajanja večine funkcij SDK je v notranji organizaciji dela
SDK med seboj prepleteno, kar še posebej velja za izvajanje
predhodne davčne kontrole in plačilnega prometa. V procesu
preobrazbe je torej treba zagotoviti tudi koordinacijo med
projekti razvoja posameznih funkcij.
Cilj predlaganega zakona je prav zagotovitev ustreznega
zakonskega okvira za prehodno obdobje, v katerem se naj
izvede projekt preobrazbe Službe družbenega knjigovodstva.
Zakon mora omogočiti učinkovito vodenje in nadzor nad
preobrazbo ter zagotoviti ravnotežje med interesi sodelujočih.
Ključno vprašanje se nanaša na veljavno strukturo upravljanja
s Služo oziroma na odnos med naslednjima funkcijama vodenja:
• vodenjem in nadzorom nad izvajanjem sedanjih vsakodnevnih operacij v prehodnem obdobju, kar se nanaša na
obstoječo strukturo vodenja Službe (funkcija operativnega
vodenja);
• usmerjanje in nadzor nad procesom spreminjanja Službe,
kar se nanaša na dodatno strukturo vodenja, potrebno za
izvedbo preobrazbe (funkcija projektnega vodenja)
Za učinkovitosto načrtovanje in izvedbo projekta preobrazbe
je potrebno izpolniti predvsem naslednja dva pogoja:
• ob obstoječi strukturi za operativno vodenje je treba izgraditi še posebno, in od operativnega vodenja ločeno, strukturo
za projektno vodenje;
• obe strukturi vodenja mora koordinirati in nadzorovati en
sam krovni organ.
Veljavna ureditev na tem področju teh pogojev ne izpolnjuje.
IV. NAČELA S KATERIMI NAJ BODO UREJENA RAZMERJA
Urejanje razmerij v prehodnem obdobju preobrazbe Službe
mora spoštovati naslednja načela:
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1) SDK naj bo javni zavod, ker temu ustreza narava tako njenih
funkcij kot njenega poslovanja;

takrat, ko je to nujno potrebno za učinkovito delo Službe
v prehodnem obdobju;

2) vodenje in nadzor nad Službo se v prehodnem obdobju
prenese na Vlado Republike Slovenije, ker Državni zbor ne
razpolaga s službami, potrebnimi za učinkovito vodenje projekta, Služba pa nima pooblastil za koordinacijo institucij, ki
morajo pri tem sodelovati;

6) opredelitev sestave in pristojnosti Sveta in določitev notranje organizacijske strukture se naj prepusti Statutu Službe, ki
mora izhajati iz projektne narave preobrazbe;

3) opravljanje nadzora nad revizijo postopkov lastninjenja (49.
člen zakona o lastninskem preoblikovanju) in kontrola proračunske porabe (46. člen zakona o financiranju javne porabe)
se naj organizira v posebni organizacijskih enoti Službe, ki
naj bo pod neposrednim vodstvom in nadzorom Državnega
zbora
4) pristojnosti in odogovornost za nadzor nad izvajanjem
plačilnega prometa v državi ter njegovo učinkovitost in varnost se naj prenese na Banko Slovenije;
5) v veljavne naloge se lahko posega ali pa dodaja nove samo

7) ne spreminja naziva SDK, s čimer bi se izognili neupravičenim stroškom in nesporazumom, ki bi lahko bili posledica
preimenovanja dejansko nespremenjenih postopkov opravljanja nalog.
V. FINANČNA SREDSTVA, POTREBNA ZA IZVEDBO ZAKONA
Sprejem zakona ne bi zahteval posebnih finančnih sredstev.
Tehnično pomoč bi v celoti financirali s sredstvi Evropske
ekonomske skupnosti v okviru programa PHARE. Sredstva,
potrebna za vzpostavitev ustrezne strukture za projektno
vodenje pa je mogoče zagotoviti iz rednih sredstev Službe.

OSNUTEK ZAKONA o Službi družbenega knjigovodstva Republike Slovenije
6. člen

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta zakon ureja položaj, naloge ter pravice in odgovornost
Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu :Služba).
2. člen
Služba je je pravna oseba.
Služba je javni zavod.
Ime Službe je: Služba družbenega knjigovodstva Republike
Slovenije. Skrajšano ime Službe je: SDK.
Sedež Službe je v Ljubljani.
II. NALOGE SLUŽBE
1. Vrste nalog
3. člen
Služba opravlja naslednje naloge:
- plačilni promet v državi,
- kontrola,
- priprava statističnih poročil,
- druge naloge po posebnih predpisih.
Služba opravlja tudi naloge v zvezi s programom preobrazbe
Službe, ki ga sprejme Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: Vlada).
4. člen
Naloge, ki se nanašajo na kontrolo nad zakonitostjo proračunskeporabe po 46. členu zakona o financiranju javne
porabe (Uradni list RSšt. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92 in 71
93) in na postopek revizijepo 49. členu zakona o lastninskem
preoblikovanju podjetij (Uradni listRS, št. 55/92 in 7/93) opravlja Služba v posebni organizacijski enoti.
5. člen
Za opravljanje del in nalog iz 3. člena tega zakona je Služba
odgovorna Vladi, za opravljanje del in nalog iz 4. člena tega
zakona pa Državnemu zboru.
O opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka poroča Služba
Vladi oziroma Državnemu zboru najmanj enkrat letno.
2. Plačilni promet v državi
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Plačilni promet v državi (v nadaljnjem besedilu: plačilni promet) opravlja Služba.
Plačilni promet poleg Službe opravljajo tudi Banka Slovenije,
banke in hranilnice ter pošta, v skladu s tem zakonom in
drugimi predpisi.
Služba in druge organizacije iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu: nosilci plačilnega prometa) opravljajo plačilni
promet po enotni metodologiji dela, ki jo predpiše Banka
Slovenije na predlog Službe in po poprejšnjem mnenju Vlade.
7. člen
S plačilnim prometom, ki se opravlja za vse pravne osebe, so
po tem zakonu mišljeni: prejem, kontrola pravilnosti in izvrševanje nalogov za plačila v državi ter obveščanje udeležencev
o izvršenem plačilu v tem prometu.
S plačili po prejšnjem odstavku so mišljeni: prenos, vnovčenje, obračun, vplačilo in izplačilo med udeleženci v plačilnem
prometu.
Z udeleženci po prvem odstavku so mišljene pravne osebe ter
fizične osebe v plačilih s pravnimi osebami v plačilnem prometu.
8. člen
Enotni način in postopek opravljanja plačilnega prometa
predpiše Banka Slovenije na predlog Službe in po poprejšnjem mnenju Vlade.'
9. člen
Zakonitost in pravilnost opravljanja plačilnega prometa pri
nosilcih plačilnega prometa in udeležencih nadzira Banka
Slovenije. Za zagotavljanje učinkovitosti in varnosti opravljanja plačilnega prometa lahko Banka Slovenije predpiše
potrebne ukrepe, po poprejšnjem mnenju Vlade in Službe.
10. člen
Banke in hranilnice morajo sprejemati vplačila od fizičnih
oseb v dobro računov imetnikov računov, ki jih vodi Služba,
ter vplačila od pravnih oseb, ki se opravijo z računov pri
Službi v dobro računov fizičnih oseb, ki jih vodijo banke in
hranilnice.
Banke in hranilnice opravljajo prek svojih računov in računov
svojih poslovnih enot, ki jih vodi Služba, tudi medsebojne
obračune na podlagi plačil iz hranilnih vlog, čekov po tekočih
poročevalec

računih fizičnih oseb in drugih plačilnih instrumentov
v skladu z zakonom.

Obrazce za opravljanje plačilnega prometa prek Službe izdaja
Služba.

11. člen

19. člen
0
Plačilo z računa imetnika računa - dolžnika se lahko opravi
tudi na podlagi:
- upnikovega naloga za vnovčenje, v skladu s pogodbo med
njim in dolžnikom,
- upnikovega naloga za vnovčenje, če mu je dolžnik izročil
menico, izdano v skladu z zakonom,
- naloga Službe, izdanega v skladu s pogodbo med Službo in
pravno osebo.
20. člen

Pošte morajo sprejemati vplačila od fizičnih oseb v dobro
računov pravnih oseb in vplačila dnevnega iztržka pravnih
oseb.
Pošte opravljajo tudi gotovinska izplačila fizičnim osebam za
račun pravnih oseb, ki imajo račune pri Službi.
12. člen
Sredstva pravnih oseb, ki se vodijo na računih pri Službi, so
depoziti na vpogled bank in hranilnic v skladu s pogodbo
o deponiranju, če ni s tem ali drugim zakonom drugače
določeno.
Sredstva bank in hranilnic, ki se vodijo na računih pri Službi,
so depoziti na vpogled Banke Slovenije.
Služba obvešča banke in hranilnice o spremembah in stanju
njihovih depozitov najmanj enkrat dnevno.
13. člen
Vrste računov, način in pogoje, pod katerimi pravne osebe (v
nadaljnjem besedilu: imetniki računov) odpirajo in zapirajo
račune pri Službi, predpiše Banka Slovenije na predlog
Službe in po poprejšnjem soglasju Vlade.
14. člen
Služba vodi plan računov za opravljanje plačilnega prometa
prek Službe.
Vsebino in način vodenja plana računov za opravljanje plačilnega prometa prek Službe predpiše Banka Slovenije na predlog Službe.
15. člen
Služba vodi register imetnikov računov.
Imetniki računov morajo Službi predložiti potrebne podatke
za vodenje registra imetnikov računov in morajo Službo
sproti, najpozneje pa v 5 dneh, obveščati o statusnih spremembah in o spremembah drugih podatkov, potrebnih za
ažurno vodenje registra.
Vsebino in način vodenja registra imetnikov računov predpiše
Banka Slovenije na predlog Službe.
16. člen
Služba vodi plan računov za vplačevanje javnih prihodkov.
Vrste računov za vplačevanje javnih prihodkov, način vplačevanja in razporejanja javnih prihodkov ter sporočanja podatkov predpiše minister za finance na predlog Službe in po
poprejšnjem mnenju Banke Slovenije.
17. člen
Pravne osebe opravljajo plačila s plačilnimi nalogi, ki se
glasijo na sredstva, na njihovih računih pri Službi.
Plačilne naloge podpisujejo osebe, pooblaščene za podpisovanje, katerih podpisi morajo biti deponirani pri Službi.
Pravne osebe izdajajo plačilne naloge na predpisanih obrazcih. Pravne osebe morajo predložiti Službi tudi predpisano
dokumentacijo, ki se nanaša na izvršitev plačilnih nalogov.
18. člen
Obliko, vsebino in uporabo obrazcev za opravljanje plačilnega prometa prek Službe predpiše Banka Slovenija na predlog Službe.
poročevalec

Podlaga za plačilo z računov so tudi sodne odločbe o dovolitvi izvršbe, izvršljive odločbe o kaznih za gospodarske prestopke, izršljive odločbe o kaznih za prekrške, izvršljive
odločbe oziroma izvršljivi nalogi organov in organizacij, ki so
po zakonu pooblaščeni izdajati takšne odločbe in naloge,
dokončne odločbe Službe ter nalogi Službe, za katerih izdajanje je Služba pooblaščena po zakonu.
21. člen
Če pravna oseba ne izda v predpisanem roku naloga za
plačilo davkov in prispevkov, izda Služba nalog za poravnavo
teh obveznosti.
22. člen
Imetnik računov izda za prejete čeke iz tekočih računov fizičnih oseb, ki so trasirani na banko in hranilnico, nalog za
vnovčenje, s katerim vplača dnevni iztržek v čekih fizičnih
oseb v dobro svojega računa, ki se vodi pri Službi.
23. člen
Služba mora naloge za plačila med pravnimi osebami, katerih
računi se vodijo v istem kraju, izvršiti še istega dne, ko jih
prejme, če so izpolnjeni predpisani pogoji.
Če gre za plačilo med pravnimi osebami, katerih računi se ne
vodijo v istem kraju, mora Služba, če so izpolnjeni predpisani
pogoji, še istega dne izvršiti prejete naloge v breme računa
izdajatelja plačilnega naloga in jih nemudoma poslati Službi,
pri kateri ima račun pravna oseba, kateri se plačuje.
24. člen
Banke in hranilnice morajo plačilne naloge, ki jih prejmejo od
fizičnih oseb za pravne osebe, ki imajo svoje račune pri
Službi, dostaviti Službi naslednjega dne, najpozneje pa v dveh
dneh po tem, ko jih prejmejo.
Pošte morajo plačilne naloge, ki jih prejmejo od fizičnih oseb
za pravne osebe, ki imajo svoje račune pri Službi, dostaviti
Službi, najpozneje naslednjega dne.
Služba mora plačilne naloge, ki jih je prejela od Službe iz
drugega kraja, banke, hranilnice ali od pošte za pravne osebe,
ki imajo svoje račune pri njej, izvršiti še istega dne, ko jih
prejme.
25. člen
Služba izvršuje plačilne naloge, če so izdani v skladu s predpisi in če je za izvršitev kritje na računih izdajateljev nalogov.
S kritjem na računih po prejšnjem odstavku je mišljeno stanje
sredstev na računih imetnika računov pri Službi iz predhodnega dne, prispela sredstva med dnevom do prejema plačilnega naloga in stanje neporabljenega okvirnega kredita od
banke ali hranilnice - depozitarja, po načelu tekočega
računa, zmanjšano za znesek izvršenih plačil med dnevom do
prejetja plačilnega naloga.
Služba ne izvrši plačilnega naloga v breme imetnika računa,
če na računu depozitarja ni sredstev za njegovo izvršitev.
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26. člen
Način izvrševanja plačilnih nalogov iz okvirnega kredita depozitarja predpiše Banka Slovenije na predlog Službe.

kov ter drugih z zakonom predpisanih obveznosti (v nadaljnjem besedilu: predpisane obveznosti).
(b) Revidiranje

27. člen

35. člen

Služba poravnava obveznosti iz sredstev dolžnika, ki so pri
njej na njegovih računih, ter iz tolarske protivrednosti deviz
dolžnika, ki jih ima na računih pri banki ali hranilnici, če niso
po zakonu izvzeta iz izvršbe.
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka Služba ne sme
prisilno poravnati obveznosti in prenesti denarnih sredstev, ki
so dolžniku zagotovljena z zakonom brez obveznosti vračila
zaradi zagotovitve pogojev za poslovanje in ohranjanje
tekoče proizvodnje, dokler traja postopek sanacije, in se
vodijo na posebnem računu.

Revidiranje obsega preverjanje zakonitosti in pravilnosti izkazovanja sredstev in obveznosti do virov sredstev, prihodkov in
odhodkov ter predpisanih računovodskih izkazov ter drugih
obračunov pravnih oseb.

28. člen

Revidiranje poravnavanja davkov in prispevkov obsega preverjanje obračunov davkov in prispevkov ter knjigovodskih in
drugih evidenc, ki se nanašajo na ugotavljanje davkov in
prispevkov.

Banka ali hranilnica, pri kateri so devizni računi pravnih oseb,
mora Službi redno dostavljati dnevne izpiske o stanju in
spremembah na teh računih.
Pravna oseba mora Službo pismeno obvestiti, pri kateri banki
ali hranilnici ima devize, kot tudi o spremembi banke ali
hranilnice, pri kateri ima te devize.
29. člen
Služba obvešča imetnike računov o spremembah in stanju na
njihovih računih pri Službi najmanj enkrat dnevno ali v skladu
s pogodbo med Službo in imetnikom računa.

Revidiranje obsega tudi preverjanje zakonitosti in pravilnosti
izvajanja predpisov, ki urejajo finančno-materialno poslovanje pravnih oseb in razpolaganje z družbeno lastnino.
36. člen

37. člen
Revidiranje javne porabe opravlja Služba v skladu z določili
46. člena zakona o financiranju javne porabe (Uradni list RS
št. 48/90, 34/91, 23/92, 30/92, 52/92 in 7/93).
(c) Postopek kontrole kot upravni postopek
38. člen

30. člen

Pri opravljanju nalog kontrole postopa Služba po zakonu, ki
ureja splošni upravni postopek, če s tem ali drugim zakonom
ni drugače določeno.

Služba spremlja likvidnost bank in hranilnic ter o tem dnevno
obvešča Banko Slovenije.

39. člen

Postopek obveščanja po prejšnjem odstavku predpiše Banka
Slovenije.
če sredstva na računih banke ali hranilnice po končani dnevni
obdelavi prometa njenih deponentov ne zadoščajo za kritje
vseh obveznosti banke, Služba zaključi dnevno obdelavo po
postopku, ki ga predpiše Banke Slovenije.
31. člen
Banka Slovenije oskrbuje Službo z bankovci in kovanci za
opravljanje blagajniškega in trezorskega poslovanja in od nje
prevzema bankovce in kovance nad blagajniškim maksimumom.
Služba za Banko Slovenije zamenjuje in izloča iz obtoka
obrabljene in poškodovane bankovce ter poškodovane kovance.
32. člen
Način opravljanja nalog iz prejšnjih odstavkov se uredi
s pogodbo med Banko Slovenije in Službo.
3. Kontrola
33. člen
Služba opravlja naloge kontrole s predhodno kontrolo in
revidiranjem.
(a) Predhodna kontrola
34. člen
Predhodno kontrolo opravlja Služba ob opravljanju plačilnega prometa.
Predhodna kontrola obsega sprotno preverjanje zakonitosti
in pravilnosti obračunavanja in plačevanja davkov in prispev24

Naloge kontrole opravljajo pooblaščeni delavci Službe.
Pooblaščeni delavec je pri svojem delu samostojen in neodvisen.
40. člen
Pravna oseba oziroma organ, pri katerem se opravlja kontrola
(v nadaljnjem besedilu: pravna oseba) mora zagotoviti pooblaščenemu delavcu pogoje, ki mu omogočajo nemoteno
delo. Predložiti mu mora zahtevane podatke, evidence in
listine, ne glede na to ali so podatki vodeni ročno ali računalniško.
Odgovorne osebe pravne osebe morajo dati pooblaščenemu
delavcu na njegovo zahtevo tudi pisna in ustna pojasnila in
izjave v zvezi s predmetom kontrole.
41. člen
Če pooblaščena oseba Službe med postopkom oceni, da ni
pravilno in zakonito ugotovljeno stanje sredstev in obveznosti
do virov sredstev, prihodkov in odhodkov ali da knjige niso
v redu in ne na tekočem ter da niso pravilno in zakonito
obračunane predpisane obveznosti ali če pravna oseba ne
predloži dokazil o zakonitosti in pravilnosti obračunov in
plačil predpisanih obveznosti, pooblaščena oseba s sklepom
naloži pravni osebi, da najpozneje v 30 dneh odpravi ugotovljene nepravilnosti.
Če pravna oseba ne odpravi ugotovljenih nepravilnosti,
Služba ugotovi predpisane obveznosti na način, določen
s posebnimi predpisi, ki se nanašajo na te obveznosti.
Če v primerih iz prejšnjega odstavka ni mogoče ugotovite
predpisane obveznosti, Služba ugotovi predpisano obveznost
na podlagi razpoložljivih podatkov o načinu in obsegu poslovanja ter obsegu zaposlovanja pri primerljivih pravnih
osebah.
poročevalec

42. člen
O ugotovitvah predhodne kontrole sestavi pooblaščena
oseba zapisnik le, če ugotovi take nezakonitosti ali nepravilnosti, da je treba za njihovo odpravo izdati odločbo, če izdajo
odločbe zahteva stranka ali če ugotovi dejanja, ki imajo znake
prekrška, gospodarskega prestopka alikaznivega dejanja.
43. člen
O ugotovitvah revidiranja sestavi pooblaščena oseba zapisnik
in ga v 8 dneh po končanem pregledu pošlje pravni osebi.
Pravna oseba lahko da pripombe na zapisnik v 8 dneh po
vročitvi zapisnika.
Če v postopku revidiranja niso bile ugotovljene nezakonitosti
in nepravilnosti, se izda sklep o ustavitvi postopka.
44. člen
Pripombe na zapisnik mora pooblaščena oseba preveriti in
o tem sestaviti dopolnilni zapisnik, zoper katerega ni pripomb. Če je potrebno za odpravo nepravilnosti in nezakonitosti izdati odločbo, se mora pooblaščena oseba o pripombah
izjaviti tudi v odločbi.
Če je treba vložiti ovadbo za kaznivo dejanje, gospodarski
prestopek oziroma prekršek se mora pooblaščena oseba
o pripombah izjaviti tudi v ovadbi in v predlogu za uvedbo
postopka o gospodarskem prestopku oziroma prekršku.
45. člen
Če se v postopku ugotovijo nezakonitosti oziroma nepravilnosti, te pa niso odpravljene med pregledom ali do poteka roka
za pripombe, izda pooblaščena oseba odločbo, s katero
pravni osebi naloži potrebna dejanja za njihovo odpravo.

znake prekrška, mora vložiti predlog za uvedbo postopka
o prekršku.
Če je podan utemeljen sum, da je bilo storjeno kaznivo dejanje ali gospodarski prestopek oziroma prekršek sme pooblaščena oseba začasno zaseči listine, predmete, vzorce in drugo,
kar je bilo uporabljeno oziroma namenjeno za kaznivo dejanje
oziroma gospodarski prestopek ali prekršek v skladu z zakonom. O zasegu listin, predmetov, vzorcev in drugega izda
pooblaščena oseba pisno potrdilo, zasežene stvari pa skupaj
z ovadbo takoj, najpozneje pa v 5 dneh izroči javnemu tožilcu
oziroma skupaj s predlogom za uvedbo postopka o prekšrku,
pristojnemu organu za vodenje postopka o prekršku.
49. člen
Zoper dokončno odločbo Službe je dovoljen upravni računski
spor z vložitvijo tožbe na Vrhovno sodišče Republike Slovenije.
Tožbo, s katero se začne upravni računski spor iz prejšnjega
odstavka, lahko vloži pravna oseba, če meni, da je bila
z odločbo Službe kršena njena pravica oziroma na zakonu
temelječ interes.
Tožbo lahko vloži tudi pristojni državni organ ali organ
lokalne skupnosti, če meni, da so bili z odločbo Službe, ki se
nanaša na drugo pravno osebo v nasprotju z zakonom zmanjšani njeni prihodki.
50. člen
Upravne računske spore zoper odločbe Službe rešuje
Vrhovno sodišče Republike Slovenije.

Odločba iz prejšnjega odstavka se izda najpozneje v 30 dneh
od dneva prejema pripomb na zapisnik oziroma od dneva, ko
je iztekel rok za vložitev pripomb.

Zoper pravnomočno odločbo, ko jo je v upravnem računskem
sporu izdalo Vrhovno sodišče Republike Slovenije, z njo pa je
bil kršen zakon, lahko stranke v tem sporu vložijo zahtevo za
izreden preizkus na občno sejo Vrhovnega sodišča Republike
Slovenije.

V odločbi iz prvega odstavka se pravni osebi naloži, da mora
v roku 30 dni od prejema odločbe odpraviti ugotovljene nezakonitosti oziroma nepravilnosti.

Z zahtevo iz prejšnjega odstavka se lahko odločba izpodbija
zaradi bistvene kršitve določb postopka in zaradi kršitve
materialnega prava.

46. člen

Zahtevo je treba vložiti v 30 dneh po vročitvi izpodbijane
odločbe neposredno pri Vrhovnem sodišču Republike Slovenije.

če pooblaščena oseba v postopku ugotovi, da je pravna
oseba predložila računovodske izkaze ali druge obračune, ki
niso v skladu s predpisi, s sklepom zahteva njihov popravek.
Pravna oseba mora v petih dneh od vročitve sklepa opraviti
naloženi popravek ali ugovarjati zoper sklep s pisno zahtevo
za izdajo odločbe. Če tega ne stori, se šteje, da računovodski
izkaz oziroma drug obračun ni bil predložen.
Služba istega dne s sklepom vrne pravni osebi naloge za
plačilo in naloge za prenos sredstev, ki niso v skladu z zakonom in drugimi predpisi.
V primeru iz prvega odstavka izda pooblaščena oseba na
pisno zahtevo pravne osebe, v petih dneh od dneva prejema
zahteve, odločbo o zavrnitvi obračuna oziroma naloga.
47. člen

51. člen
Za izvršitev izvršljive odločbe skrbi in jo opravlja organizacijska enota Službe, na območju katere ima stranka v postopku
račun.
52. člen
O odložitvi izvršitve izvršljive odločbe odloča pooblaščena
oseba, ki je izdala odločbo na prvi stopnji pod pogoji, določenimi z zakonom o splošnem upravnem postopku in zakonom
o upravnem sporu.
53. člen

Zoper odločbo iz 45. in 46. člena je dovoljena pritožba na
generalnega direktorja Službe.

V vseh vprašanjih postopka, ki niso urejena s tem zakonom,
se uporabljajo določbe zakona o splošnem upravnem
postopku in zakonov, ki urejajo posebni upravni postopek ter
določbe zakona, ki ureja upravne spore.

Odločba o pritožbi je dokončna v upravnem postopku.

4. Statistična poročila

48. člen

54. člen

če pooblaščena oseba v postopku ugotovi dejanja, ki imajo
znake kaznivega dejanja ali gospodarskega prestopka, mora
odgovornega delavca oziroma pravno osebo ovaditi pristojnemu javnemu tožilcu.

Služba oblikuje in predlaga svoj program statističnih poročil
kot del Nacionalnega programa statističnih raziskovanj Republike Slovenije. S statističnimi poročili zagotavlja Služba vpogled v:
- obseg in vsebino tokov plačilnega prometa prek Službe,
- splošna ekonomska gibanja,

če ugotovi pooblaščena oseba v postopku dejanja, ki imajo
poročevalec
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- premoženjski In finančni položaj, poslovni Izid ter učinkovitost in uspešnost poslovanja gospodarskih družb in javnih
gospodarskih služb,
- premoženjski in finančni položaj, prihodke in odhodke
pravnih oseb s področja negospodarstva,
- premoženjski in finančni položaj, prihodke in odhodke,
poslovni izid finančnih organizacij,
- oblikovanje prihodkov proračunov,
- druge podatke iz delovnega področja Službe.
55. člen
Statistična poročila oblikuje Služba na podlagi:
- podatkov in evidenc plačilnega prometa,
- podatkov iz računovodskih izkazov pravnih oseb,
- drugih podatkov in poročil, ki jih Službi predlagajo pravne
osebe,
- podatkov in informacij, ki jih Služba prodobi z opravljanjem
kontrole.
Poročila iz prejšnjega odstavka objavlja Služba v posebnih
publikacijah.
56. člen
Informacije o poslovanju posameznih pravnih oseb sme
Služba dajati samo na podlagi pismene odobritve pravnih
oseb, na katere se informacije nanašajo, razen v primerih,
določenih z zakonom.
III. ORGANI IN ORGANIZACIJA SLUŽBE
57. člen
Službo upravlja Svet Službe (v nadaljnjem besedilu: Svet).
Predsednika in člane Sveta imenuje in razrešuje Vlada.
Pristojnosti in odgovornost Sveta se določijo s statutom
Službe.
58. člen
Službo vodi in zastopa generalni direktor, v njegovi odsotnosti pa njegov namestnik. Generalnega direktorja imenuje in
razrešuje Vlada.
Namestnika generalnega direktorja imenuje in razrešuje
Vlada na predlog generalnega direktorja.
Pristojnosti in odgovornost generalnega direktorja in njegovega namestnika se določijo s statutom Službe.
IV. SPLOŠNI AKTI SLUŽBE
59. člen
Služba ima statut.
S statutom Službe se določa notranja organizacija in način
poslovanja Službe.
K statutu Službe daje soglasje Vlada.
60. člen
Služba sprejema finančni načrt in zaključni račun.
K finančnemu načrtu in zaključnemu računu Službe daje
soglasje Vlada.
V. SREDSTVA ZA DELO SLUŽBE
61. člen
Sredstva za delo pridobiva Služba:
- iz plačil pravnih oseb, za katere opravlja plačilni promet
v državi, z njihovih računov;
- iz plačil države in občin ter drugih organizacij, za katere
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opravlja naloge po tem zakonu, z njihovih zbirnih in drugih
računov;
- iz plačil, določenih s pogodbo v skladu s statutom in
zakonom;
- iz drugih virov, določenih s statutom v skladu z zakonom.
62. člen
Plačila za opravljanje del in nalog po tem zakonu določi
Služba s tarifo.
K tarifi Službe daje soglasje Vlada.
VI. KAZENSKE DOLOČBE
63. člen
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba Službe, če:
- ne obvešča bank in hranilnic o stanju in spremembah
njihovih depozitov (3. odstavek 12. člena),
- naloga za plačilo med pravnimi osebami, katerih računi se
vodijo v istem kraju, neupravičeno ne izvrši še istega dne, ko
ga prejme (1. odstavek 23. člena),
- naloga za plačilo med pravnimi osebami, katerih računi se
ne vodijo v istem kraju, neupravičeno ne izvrši v breme izdajatelja plačilnega naloga še istega dne, ko ga prejme, in naloga
nemudoma za tem ne pošlje Službi, pri kateri ima račun
pravna oseba, kateri se plačuje (2. odstavek 23. člena),
- plačilnega naloga, ki ga je prejela od Službe iz drugega
kraja,
banke, hranilnice ali od pošte za pravne osebe, ki imajo svoje
račune pri njej, neupravičeno ne izvrši še istega dne, ko ga
prejme (3. odstavek 24. člena),
- izvrši plačilni nalog imetnika računa, ki za to nima kritja (1.
odstavek 25. člena),
- ne obvešča imetnika računa o spremembah ter stanju
sredstev na njihovih računih (29. člen),
- ne spremlja likvidnosti bank in hranilnic ter o tem dnevno
ne obvešča Banke Slovenije (1. odstavek 30. člena),
- razen v primerih, določenih z zakonoma, daje informacije
o poslovanju posamezne pravne osebe brez njene pismene
odobritve (56.člen).
64. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba, če:
- Službi ne pošlje ustreznih podatkov za vodenje registra
imetnikov računov (2. odstavek 15. člen),
- Službe pismeno ne obvesti, pri kateri banki ali hranilnici
ima devize oziroma o spremembi banke ali hranilnice, pri
kateri ima te devize (2. odstavek 28. člena),
- pooblaščenemu delavcu ne zagotovi pogojev za nemoteno
delo v postopku ali ne predloži zahtevanih podatkov, evidenc
ali listin (40. člen),
- ne izvrši sklepa, ki ga izda pooblaščeni delavec Službe (41.
člen). Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.
65. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek banka ali hranilnica, če:
- ne sprejme vplačila of fizične osebe v dobro računov, ki jih
vodi Služba, ali vplačila od pravne osebe, ki se opravi z računov pri Službi v dobro računa fizične osebe, ki ga vodi banka
ali hranilnica (1. odstavek 10. člena),
- ne opravlja prek svojih računov in računov svojih poslovnih
enot,
ki jih vodi Služba, tudi medsebojne obračune (2. odstavek 10.
člena),
- plačilnega naloga, ki ga prejme od fizične osebe za pravno
osebo,
ki ima svoje račune pri Službi, ne dostavi Službi najpozneje
v dveh dneh po tem, ko ga prejme (1. odstavek 24. člena),
- Službi ne dostavlja dnevnega izpiska o stanju in spremembah na deviznem računu pravne osebe (1. odstavek 28. člena).
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Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba banke ali hranilnice, ki stori
dejanje iz prejšnjega odstavka.
66. člen
Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pošta, če:
- ne sprejme vplačila od fizične osebe v dobro računa pravne
osebe ali vplačila dnevnega iztržka pravne osebe (1. odstavek
11. člena),
- če ne oparavi gotovinskega izplačila fizičnim osebam za
račun pravnih oseb (2. odstavek 11. člena),
- plačilnega naloga, ki ga prejme od fizične osebe za pravno
osebo,
ki ima svoje račune pri Službi, ne dostavi Službi najpozneje
naslednjega dne (2. odstavek 24. člena).
Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek tudi odgovorna oseba pošte, ki stori dejanje iz prejšnjega odstavka.

bila ustanovljena z zakonom o Službi družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki Sloveniji (Uradni list SRS, št. 1/
85) nadaljuje delo kot Služba družbenega knjigovodstva
Republike Slovenije po tem zakonu.
68. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati: - zakon
o Službi družbenega knjigovodstva v Socialistični republiki
Sloveniji (Uradni list SRS, št. 1/85) in
- zakon o službi družbenega knjigovodstva (Uradni list SFRJ,
št. 70/83, 16/86, 72/88, 54/87, 74/87, 37/88, 61/88, 10/89, 57/89
in 79/90).
69. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona postane premoženje dosedanje Službe družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji
last Republike Slovenije.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

70. člen

67. člen
Služba družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji, ki je

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

OBRAZLOŽITEV
Zakon ureja položaj Službe družbenega knjigovodstva in
opravljanje njenih nalog v prehodnem obdobju do usposobitve oziroma ustanovitve organizacij, ki bodo prevzele njene
naloge.
1.
- Pri opravljanju nalog Službe gre za dejavnosti, katerih
trajno in nemoteno opravljanje zagotavlja v javnem interesu
republika, s čimer je utemeljena odločitev, da se Služba
v prehodnem obdobju organizira kot javni zavod (2. člen).
- Služba ne spremeni svojega imena, s čimer se izogne
neupravičenim stroškom in nesporazumom, ki bi lahko bili
posledica preimenovanja dejansko nespremenjenih postopkov opravljanja nalog (2. člen).
2.
- Nalogam v zvezi s programom preobrazbe Službe, se z njihovim navajanjem v zakonu da posebna teža, Vlado pa še
dodatno obveže, da program pripravi in izpelje (3. člen).
- Zaradi konflikta interesov Vlada ne more biti pristojna za
opravljanje nalog, ki se nanašajo na kontrolo nad zakonitostjo
proračunske porabe in revizijo postopkov lastninjenja. Opravljanje teh nalog naj se organizira v posebni organizacijski
enoti Službe, ki je pri svojem delu odgovorna neposredno
Državnemu zboru (4. in 5. člen).
3.
- Pristojnost in odgovornost za nadzor nad izvajanjem plačilnega prometa v državi ter njegovo učinkovitostjo in varnostjo
se prenese na Banko Slovenije. Banka Slovenije s to rešitvijo
praktično zaokroži množico pristojnosti, ki so potrebne za
uspešno uresničevanje njenih nalog, predvidenih v zakonu
o Banki Slovenije (8., 9., 13., 14., 15. in 18. člen).
- Z določbo, ki Službi ne dovoli izvršiti plačilnega naloga, če
na računu depozitarja ni sredstev za njegovo izvršitev <25.
člen) se v povezavi s prepovedjo deponiranja sredstev
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nebančnih pravnih oseb pri centralni banki (12. člen) zagotavlja ustreznejša struktura denarnega sistema. Brez teh določb
se denarni sistem de facto približa monobančni ureditvi.
4.
- Poglavje o kontroli je pravno prečiščena različica dosedanje ureditve.
- Revizijska praksa je pokazala, da je potrebno posebno
pozornost posvetiti primerom, ko stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ni ugotovljeno pravilno in zakonito ali pa
ni ustrezne dokumentacije, ki bi omogočala ugotovitev predpisanih obveznosti (41. člen).
5.
- Tržne ekonomije, zasnovane na privatni lastnini si ni
mogoče predstavljati, če so informacije o finančnem položaju
posameznega podjetja dostopne vsakomur, ki za to izkaže
interes. Bonitetna agencija (credit rating agency) oziroma
ustrezna storitev mora biti zasnovana na prostovoljem članstvu tistih, ki so pod natančno določenimi pogoji pripravljeni
informacije o svojem podjetju dati na razpolago tretjim osebam zato, ker so zainteresirani za sodelovanje z njimi. Dajanje
bonitetnih informacij mora torej temeljiti na prostovoljini odobritvi tistih, na katere se informacije nanašajo (56. člen).
6.
- Vodenje in nadzor nad SDK je treba v prehodnem obdobju
prenesti na Vlado Republike Slovenije, ker Državni zbor ne
razpolaga s službami,
potrebnimi za učinkovito vodenje projekta, SDK pa ne s pooblastili za koordinacijo institucij, ki morajo sodelovati pri
izvedbi preobrazbe (57. in 58. člen).
- Opredelitev sestave in pristojnosti Sveta in določitev notranje organizacijske strukture se naj prepusti Statutu Službe, ki
bo moral ustrezati projektni naravi preobrazbe (59. in 60.
člen).
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POROČILO O DELU SLUŽBE DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA ZA LETO
1992 in LETNI OBRAČUN SLUŽBE DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1992
Skladno s 6 členom zakona o Službi družbenega knjigovodstva v Republiki Sloveniji (Ur. I. SRS, št. 1/85) pošilja
Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije:
- POROČILO O DELU SLUŽBE DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE za leto 1992 in
Poročilo o delu Službe družbenega
UVOD
Tudi v letu 1992 Službi družbenega knjigovodstva (v nadaljevanju Službi) ni uspelo urediti svojega statusno-pravnega
položaja, niti ne zagotoviti pravne podlage novi vsebini njenih
nalog. Kljub temu, da je Služba že v letu 1991 pripravila
delovno gradivo novega, slovenskega zakona o instituciji, ki
bi opravljala naloge Službe, ji pravno podlago še vedno opredeljujeta zvezni zakon o Službi družbenega knigovodstva,
sprejet v letu 1983 in republiški zakon o Službi družbenega
knjigovodstva, sprejet v letu 1985. To pa pomeni, da institucija, ki opravlja tako pomembne naloge kot so plačilni promet, nadzor in informiranje, ne more dovolj učinkovito, odgovorno in v skladu z obstoječimi predpisi opravljati svojih
nalog. To velja za vsa področja delovanja, še posebej številne
težave pa je Služba imela pri opravljanju nalog nadzora.
Opravljanje nalog nadzora je bilo namreč najbolj neposredno
soočeno tako z neizgrajenostjo pravne ureditve Republike
Slovenije kot z neučinkovitostjo kontrolnega postopka, predpisanega v zakonu o Službi družbenega knjigovodstva. Ti dve
dejstvi sta Službi onemogočili uspešno delovanje predvsem
na področju lastninjenja, saj ni mogla zavreti in preprečiti
vseh dejanj, ki so pomenili zmanjševanje in neupravičeno
prilaščanje družbene lastnine.
V letu 1992 je Služba ob opravljanju vseh njenih nalog
- o njih bo podrobneje govora o nadaljevanju - intenzivno
pripravljala strokovne podlage za dokončno preoblikovanje
njenih sedanjih nalog in organiziranosti na način, kot ga
pozna razviti, zahodni svet. Kot izhodišča dokončnega preoblikovanja svojih sedanjih nalog si je postavila:
1. Nadzor nad plačevanjem javnih prihodkov bo za pravne in
fizične osebe enotno organiziran v Upravi za javne prihodke.
Uprava za javne prihodke bo sodila v pristojnost Ministrstva
za finance, njeno strokovno jedro pa bodo tvorili tudi delavci
Službe, ki danes izvajajo nadzor.
2. Nadzor nad javno porabo, ki ga danes opravlja Služba
s sprotnim kontroliranjem ob izvajanju plačilnega prometa in
z naknadnim inšpiciranjem, je smotrno organizirati v posebni
instituciji, ki bo poleg preverjanja zakonitosti in namena
porabe presojala tudi ekonomičnost in učinkovitost javne
porabe. Ta institucija je opredeljena že v Ustavi Republike
Slovenije kot Računsko sodišče. Služba je s strokovnjaki iz
Zveznega računskega sodišča Nemčije že pripravila prvi predlog organizacije in delovanja slovenskega Računskega
sodišča. V Računskem sodišču naj bi se zaposlili tudi delavci,
ki v Službi opravljajo naloge inšpiciranja in revidiranja.

Na podlagi 26. člena zakona o Službi družbenega
knjigovodstva v Republiki Sloveniji (Ur. I. RS, št. 1/
85) je Svet službe knjigovodstva Republike Slovenije, na seji, dne 13. 5.1993, sprejel Poročilo o delu službe družbenega knjigovodstva Republike
Slovenije za leto 1992.

28

- LETNI OBRAČUN SLUŽBE DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE za leto 1992.
O dokumentih je razpravljal Svet Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije in ju sprejel 14. 5. 1993

za leto 1992
3. Plačilni promet bi moral ohraniti prednosti, ki jih ima
v nebančni instituciji. Zato mu je treba najti mesto, ki bo
zagotavljalo njegovo hitrost in učinkovitost. Lahko je to javni
zavod ali delniška družba, zagotoviti mora potrebe in zahteve
vseh udeležencev v plačilnem prometu; komitentov, bank in
nacionalne banke. Nadzor nad izvajanjem plačilnega prometa
naj ima Banka Slovenije, s sanacijo bančnega sistema pa se
bo postopno razvijala konkurenčna struktura izvajalcev plačilnega prometa.
4. Brez podatkov in informacij, ki jih zagotavlja Služba, si ni
moč zamisliti uspešnega vodenja gospodarske politike, niti
ne pravilnih in uspešnih poslovnih odločitev posameznih
podjetij. Zato je nujno zagotoviti kontinuiteto opravljanja
nalog statistike in informiranja Službe. Strokovno in odgovorno jim je treba poiskati mesto, pri tem pa upoštevati že
obstoječe institucije, ki se ukvarjajo s podobnimi nalogami
(Zavod za statistiko oziroma druge institucije ali vladne
službe).
5. Revidiranje računovodskih izkazov, ki ga izvaja Služba od
leta 1976, bo v celoti prešlo na samostojne, komercialne
revizorske družbe. Te bodo nastale, čim bo sprejet zakon
o revidiranju. Revidiranje izvaja Služba v skladu z mednarodnimi revizijskimi smernicami in mednarodnimi računovodskimi standardi, saj vseskozi sodeluje z eno največjih svetovnih revizijskih firm. Služba je v zadnjih letih napotila na
podiplomski specialistični študij revizije več kot 50 revizorjev.
Ob koncu leta 1992 je bilo v Službi zaposlenih 2.805 delavcev,
od tega je opravljalo naloge nadzora 649 delavcev, statistike
in informiranja 127, plačilnega prometa 1.278, revidiranja 92;
vsi drugi, 659 po številu, pa vodstvene, splošne in računalniške naloge. V primerjavi s številom zaposlenih v letu poprej je
bilo v Službi v letu 1992 zaposlenih 42 delavcev manj.
Zmanjšanje števila delavcev gre predvsem na račun manjšega
števila zaposlenih na nalogah plačilnega prometa. Čeprav
število obdelanih nalogov ni bilo v letu 1992 nič manjše je ob
delni modernizaciji plačilnega prometa Služba morala izdelati
in izpeljati program reševanja presežnih delavcev.
Naloge, ki jih je Služba začrtala v programu dela za leto 1992,
je ob številnih novih, sproti porajajočih se nalogah, v glavnem
v celoti uresničila. Na obseg in zahtevnost opravljenih nalog
Službe sta v letu 1992 vplivala predvsem dva dejavnika,
izredno težke razmere gospodarjenja in veliko število novoustanovljenih, predvsem zasebnih podjetij. Težke razmere
gospodarjenja pogojujejo iskanje nedovoljenih rešitev, kar od
Službe zahteva poostren nadzor in večji obseg dela pri vodenju in izvrševanju predpisanega vrstnega reda plačil. Povečanje števila podjetij pa ne pomeni samo večjega obsega dela
Službe pri sprotnem kontroliranju, ampak zaradi nezadostnega strokovnega znanja v teh pretežno majhnih zasebnih
podjetij, tudi povečan obseg dela pri svetovanju, odpravljanju
napak pri obračunih predpisanih obveznosti, ne nazadnje pa
tudi pri njihovih računovodskih izkazih. Za kakšne razsežnosti
gre pri ustanavljanju novih podjetij, ponazori podatek, da je
za leto 1992 oddalo svoje računovodske izkaze Službi 20.302
poročevalec

podjetij s področja gospodarstva, leto poprej 13.309 podjetij.
Od tega je bilo zasebnih 16.404, leto poprej 9.975 podjetij. Ni
odveč povedati, da se je ob takem številu podjetij izredno
povečal tudi obseg dela Službe na področju obdelav podatkov, statistike in informiranja.
Omeniti velja še, da je na delo Službe močno vplivala negotovost, pogoji, ko ni bilo jasno, koliko časa bo Služba še obstajala v današnji obliki organiziranosti. To je še posebej negativno vplivalo na delavce v statistiki in infomriranju, katerih
perspektive so najbolj negotove. Služba je skrbela za strokovno izpopolnjevanje, organizirala je 22 seminarjev iz različnih delovnih področij. Teh seminarjev se je udeležilo 2.190
delavcev. Zaradi povečanega obsega dela na področju nadzora je za te naloge že usposobljenih 61 delavcev iz področja
statistike in informacij, 24 inšpektorjev pa je opravilo še izpit
iz kontrolnega postopka. Delavci iz vseh področij dela so se
usposobili za delo z osebnimi računalniki.
I. NALOGE FINANČNEGA NADZIRANJA
Naloge finančnega nadziranja je Služba opravljala s sprotnim
kontroliranjem nalogov plačilnega prometa, drugih dokumentov in predloženih računovodskih izkazov in z opravljanjem
inšpekcijskih pregledov.
1. Naloge kontroliranja
V letu 1992 je Služba poleg rednih nalog kontroliranja razmeroma velik obseg dela opravila na podlagi sklepov vlade in na
neposredno zahtevo Ministrstva za finance. To delo se je
nanašalo predvsem na zbiranje podatkov in vodenje evidenc
v zvezi z neporavnanimi obveznostmi in odlogi plačil za davke
in prispevke.
Naloge kontroliranja je v letu 1992 povprečno opravljalo 480
delavcev, najpomembnejša pa so bila naslednja področja
kontroliranja:

Služba je posebej spremljala tudi izpolnjevanje obveznosti za
davke in prispevke tistih pravnih oseb katerih, pretežni lastnik
je Sklad za razvoj. Te pravne osebe imajo pri izpolnjevanju
obveznosti posebne ugodnosti.
V zvezi z neporavnanimi oziroma odloženimi davki in prispevki je Služba pristojnim organom posredovala številne
informacije.
Podobno kot v letu 1991, je tudi v letu 1992 izredno naraščal
obseg svetovanja pravnim osebam, predvsem v zvezi s pravilnim izpolnjevanjem zakonskih obveznosti.
Pri sprotnem kontroliranju obračunavanja in plačevanja davkov in prispevkov je Služba ugotovila 6.684 primerov nezakonitosti pri 2.530 pravnih osebah.
b. Kontroliranje predloženih računovodskih izkazov
Tako kot v vseh preteklih letih, je tudi v letu 1992 Služba
s kontroliranjem letnih obračunov za leto 1991, trimesečnih
poročil v letu 1992 ter periodičnih obračunov za obdobje
januar-junij 1992 zagotavljala računsko in logično pravilnost
vseh predloženih računovodskih izkazov.
V letu 1992 je Služba za vse računovodske izkaze, ki jih
pravne osebe predlagajo Službi, razen za letni obračun za leto
1991, zagotovila možnost predlaganja na disketah. Pravne
osebe so imele tudi možnost prekontrolirati vse podatke
z računalniškim programom Službe.
Kljub tem možnostim, pa je Služba pri kontroliranju računovodskih izkazov ugotovila nepravilnosti v 19.206 primerih pri
13.417 pravnih osebah. Za 5.241 pravnih oseb je Služba ugotovila, da niso predložile letnih in periodičnih obračunov.

a. Kontroliranje obračunavanja In plačevanja davkov In
prispevkov

c. Spremljanje poslovanja nesolventnih pravnih oseb po
zakonu o finančnem poslovanju

Ob rednih nalogah, kot so:

Obseg dela Službe pri vodenju evidenc o vrstnem redu nalogov za plačilo in vnovčevanju teh nalogov v skladu s predpisanim vrstnim redom se je v letu 1992 spričo likvidnostnih težav
močno povečal. Tako je bilo v mesecu januarju 1992 1.156
pravnih oseb, ki so imele žiro račun blokiran nad 5 dni,
v mesecu decembru istega leta pa je bilo takih pravnih oseb
že 2.115. Povprečni znesek blokacij v januarju je bil
12.906.593 tisoč tolarjev, v decembru pa 37.841.495 tisoč
tolarjev.

- kontrola pravilnosti obračunov in pravočasnosti plačil davkov in prispevkov,
- kontrola izjav o izbranem načinu obračunavanja in plačevanja davka od prometnega blaga in storitev,
- kontrola vplačevanja in usmerjanja akontacij prometnega
davka,
- sprotno dopolnjevanje evidenc o zavezancih za prometni
davek,
- vnovčevanje nepravočasno plačanih davkov in prispevkov
ter obračunavanje pripadajočih zamudnih obresti,
je Služba opravila še številne dodatne naloge.
Tako je po sklepu Vlade o načinu in pogojih poravnavanja
odloženih davkov in prispevkov za leti 1990 in 1991 Služba
ugotovila stanje teh obveznosti, skupaj s pripadajočimi
zamudnimi obrestmi, na dan 13. 2. 1992. Pri tem je bil tudi
opravljen preračun obveznosti iz sistema, veljavnega v letih
1990 in 1991, v sedaj veljavni sistem. Služba sedaj spremlja in
kontrolira poravnavanje teh obveznosti po sklepih Vlade. Po
stanju na dan 31. 10. 1992 je imela 80 pravnih oseb neporavnane obveznosti za davke in prispevke v znesku 1.982.580
tisoč tolarjev in zamudne obresti v znesku 1.472.112 tisoč
tolarjev.
Služba je v letu 1992 kontrolirala tudi izvajanje Sklepa Vlade
o načinu in pogojih odlaganja davkov in prispevkov v letu
1992. Posameznim pravnim osebam je odobren odlog plačila
davkov
in prispevkov na podlagi pogodb. Kontrola Službe je
v
teh primerih obsegala preveritev in spremljanje, ali je pravna
oseba zadostila vsem kriterijem za odlog ter zagotavljanje
pravilnega izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. V letu 1992
je bilo sklenjenih 62 pogodb o odlogu predpisanih obveznosti, v znesku 266.557 tisoč tolarjev.
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Na podlagi določb zakona o finančnem poslovanju bi Služba
morala za insolventna podjetja podajati prijave za stečajni
postopek. Zaradi sklepa Vlade o moratoriju na predlaganje
stečajnih postopkov, ki je bil sprejet v letu 1991, do danes pa
še ni bil preklican, Služba tudi do zadnjih mesecev v letu 1992
ni predlagala uvedbe stečajnih postopkov. Ker pa se je močno
povečalo število blokiranih zasebnih podjetij, ki niso imela
nobenega zaposlenega delavca, je bila v Službi sprejeta odločitev, da se za taka podjetja predlaga uvedba stečajnih
postopkov. Do konca leta 1992 je Služba za 506 zasebnih
podjetij podala predlog za začetek stečajnega postopka.
t. Izvrševanje sodnih sklepov In odločb
Služba na podlagi sodnih odločb o dovolitvi izvršbe, izvršljivih
odločb o kaznih za gospodarske prestopke, izvršljivih odločb
o kaznih za prekrške ter izvršljivih odločb oziroma izvršljivih
nalogov organov in organizacij, opravlja prisilna plačila z žiro
računov dolžnikov ter obračunava in vnovčuje v odločbah
določene zamudne obresti.
Na tem področju se delavci Službe večkrat srečujejo z nenatančnimi in nejasnimi izreki sodišč - predvsem v zvezi z obračunom zamudnih obresti, kar povzroča dodatno delo in
podaljšuje postopek prisilnega vnovčevanja.
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V letu 1992 je bilo izvršenih 81.631 sodnih sklepov in 3.786
odločb.
d. Vnovčevanje in evidentiranje vrednostnih papirjev
Tako kot v letu 1991 je tudi v letu 1992 Služba hranila obveznice Republike Slovenije, ki so bile izdane za pospeševanje
izvoza v letu 1990 in kontrolirala poravnavanje davkov in
prispevkov s temi obveznicami ter o njihovem stanju mesečno
obveščala pristojne organe.
Spričo likvidnostnih problemov se je v letu 1992 dokaj povečal obseg izdajanja instrumentov za zavarovanje plačil. Zato
je bil večji tudi obseg dela Službe pri poslovanju z akceptnimi
nalogi, ki jih hrani od dneva predložitve do dneva zapadlosti
(če ob zapadlosti ni dovolj sredstev na žiro računu za njihovo
vnovčenje, pa jih uvrsti v plačilo po predpisanem vrstnem
redu) in obseg dela z menicami, ki so domicilirane na Službo
in jih podobno kot akceptne naloge hrani od dneva predložitve do dneva zapadlosti.
e. Druga opravila
Prva dva meseca v letu 1992 je bil še v veljavi zakon o omejevanju izplačil za osebne dohodke, zato je Služba v tem
obdobju kontrolirala obračun in izplačila osebnih dohodkov
za pravne osebe s prevladujočo družbeno lastnino.
V letu 1992 se je Služba srečala tudi s povsem novimi nalogami. Tako je kontrolirala izvajanje odredbe o ureditvi določenih vprašanj pri prometu z vrednostnimi papirji, ki kotirajo na
Ljubljanski borzi.
Razmeroma velik obseg dela v Službi pa je zahtevalo v letu
1992 tudi zbiranje podatkov o izplačilih pravnih oseb, ki
predstavljajo osnovo za dohodnino. S tem je Služba zagotovila podatke, na podlagi katerih je mogoče kontrolirati napoved dohodnine fizičnih oseb.
f. Ukrepanje Službe pri kontroliranju
V postopku kontroliranja je Služba v letu 1992 zaradi nezakonitosti in nepravilnosti zavrnila 43.671 nalogov 8.316 pravnim
osebam ter 29.369 računovodskih izkazov in drugih izkazov
20.345 pravnim osebam.
Sestavljeno je bilo 261 zapisnikov 208 pravnim osebam. Izdanih je bilo samo 6 odločb. V ostalih primerih odločbe niso bile
izdane, ker ni bilo mogoče naložiti odprave nezakonitosti in
nepravilnosti z odločbo oziroma pravne osebe niso zahtevale
izdaje odločbe v primerih zavrnitve nalogov in obračunov.
Pravne osebe so vložile 20 pripomb na zapisnik, ki so bile
v celoti upoštevane.
Služba je na podlagi ugotovitev kontroliranja vložila 114 prijav
za gospodarske prestopke in 70 predlogov za uvedbo
postopka o prekršku.
2. Naloge Inšplclranja
Naloge inšpiciranja je v letu 1992 opravljalo povprečno 137
zaposlenih.
V tem času je bilo opravljenih 1.735 predlogov pri 1.665
pravnih osebah. Od tega je bilo največ pregledov prometnega
davka - 975 oziroma 56% vseh pregledov, 165 je bilo pregledanih letnih obračunov, 15 periodičnih obračunov, 80 inventur, 33 je bilo pregledov finančno-materialnega poslovanja
pravnih oseb, ostalo pa so bili različni drugi pregledi. Nezakonitosti so bile ugotovljene v 1029 primerih oziroma v 59% vseh
pregledov.
523 pregledov, 30% vseh, je bilo opravljenih na podlagi zahtevkov inštitucij izven Službe, od tega največ po zahtevah
družbenopolitičnih skupnosti (140) in Republiške uprave za
javne prihodke (116).

a) Inšplctranje obračunavanja in plačevanja predpisanih
obveznosti
Ob povečanem številu davčnih zavezancev v letu 1992 je
Služba uspela inšpekcijsko pregledati manjši delež vseh
davčnih zavezancev kot v prejšnjih letih. To dejstvo hkrati
s sedaj veljavnim kontrolnim postopkom ter s trajanjem sodnih postopkov negativno vpliva na disciplino pri plačevanju
predpisanih obveznosti. Glede na to, je po mnenju Službe
edini način za povečanje učinkovitosti na področju zagotavljanja proračunskih prihodkov, sprememba kontrolnega oziroma oblikovanje novega davčnega postopka, ki bo z večjimi
pooblastili davčnemu organu omogočil učinkovitejše pobiranje davkov in prispevkov.
Prometni davek
Spričo pomembnosti prometnega davka kot najpomembnejšega proračunskega prihodka (v letu 1992 naj bi sredstava,
zbrana s pobiranjem prometnega davka, predstavljala skoraj
polovico vseh proračunskih prihodkov), je bila posebna
pozornost Službe namenjena inšpiciranju prometnega davka.
Poleg rednih, načrtovanih pregledov, sta bili na zahtevo Ministrstva za finance izvedeni posebni akciji inšpiciranja pri
prodajalcih in uvoznikih motornih vozil ter pri uvoznikih in
prodajalcih tobačnih izdelkov. Izredna akcija pa je zajela tudi
zasebna trgovska podjetja.
Služba je posredovala Ministrstvu za finance trimesečne
informacije o opravljenih inšpekcijah prometnega davka, prav
tako pa ga je informirala o posebnih akcijah.
Glede na sprejem nove zakonodaje na obravnavanem
področju je bila izdelana nova metodologija inšpiciranja prometnega davka.
V inšpekcijskih pregledih je bilo ugotovljeno, da so pravne
osebe premalo obračunale in plačale prometni davek v znesku 476.560 tisoč tolarjev. Služba je v skladu s svojimi pooblastili pravnim osebam naložila plačilo tega davka, skupaj
z zamudnimi obrestmi v znesku 137.122 tisoč tolarjev.
Učinki inšpiciranja prometnega davka bi bili ob ustreznejših
predpisih bistveno boljši. Tako zaradi neusklajenosti med
določbami zakona o prekrških, zakona o prometnem davku in
zakona o SDK, Služba ne more izrekati mandatni kazni oziroma varstvenih ukrepov (npr. odvzema cigaret in motornih
vozil). Na ta način je učinkovitost inšpiciranja precej zmanjšana. V nekaterih primerih tudi ni sankcij za določene kršitve
(51. in 53. člen zakona o prometnem davku) oziroma so
predpisane denarne kazni prenizke. Posamezne določbe
izvedbenih aktov so v nasprotju z zakonom (izvozne storitve,
zdravstvene - veterinarske storitve,...), kar povzroča težave
pri pravilnem izvajanju predpisov.
Davek od dobička pravnih oseb
Inšpekcija davka od dobička je bila opravljena v okviru inšpiciranja letnih in periodičnih obračunov pravnih oseb. Služba
je ugotovila, da so pravne osebe obračunale in plačale za
165.313 tisoč tolarjev manj davka od dobička, kot bi ga
morale, na ta znesek pa je bilo obračunanih še za 7.477 tisoč
tolarjev zamudnih obresti.
V zvezi z inšpiciranjem davka od dobička je potrebno poudariti, da nedorečena zakonodaja, predvsem v zvezi s plačevanjem davka od dobička pri statusnih spremembah in drugih
oblikah preoblikovanja pravnih oseb, predstavlja oviro za
učinkovitejše pobiranje tega davka.
Obveznosti, ki so povezane z Izplačevanjem plač
Te obveznosti so predvsem dohodnina, prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevki za zdravstveno zavarovanje in prispevki za zaposlovanje.
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Pri vseh teh obveznostih je bilo ugotovljeno, da so jih pravne
osebe za 273.568 tisoč tolarjev premalo obračunale, zamudne
obresti za premalo obračunane obveznosti so znašale 73.454
tisoč tolarjev. Hkrati je bilo ugotovljeno, da so pravne osebe te
obveznosti preveč obračunale v znesku 126.257 tisoč tolarjev.
V letu 1992 je Služba v okviru inšpekcijskih pregledov ugotovila, da pravne osebe v vedno večji meri namesto plač izplačujejo bone, regrese in pavšalna povračila stroškov, katerih
višina ni sicer nikjer omejena. V treh primerih gre za izplačevanje plač brez plačila ustreznih prispevkov in davkov. Dokazovanje, da ta izplačila dejansko predstavljajo plače, je zaradi
nedodelane zakonodaje razmeroma zahtevno delo, celoten
postopek inšpiciranja pa se zaradi velikega števila pritožb na
odločbe po nepotrebnem zavlačuje.
Pri podjetjih z blokiranimi žiro računi pa je bilo ugotovljeno,
da so se izogibala plačevanju davkov in prispevkov z ustanavljanjem vzporednih podjetij, na katera so pritekali prilivi, medtem ko so obveznosti ostale na matičnih podjetjih in zaradi
blokacije žiro računa niso bile plačane.
b) Inšpiciranje lastninskega preoblikovanja podjetij
Po veljavni zakonodaji Služba opravlja nadzor nad zakonitostjo razpolaganja z družbenimi sredstvi. Na podlagi tega
pooblastila je Služba v letu 1992 nadaljevala z inšpiciranjem
lastninskega preoblikovanja podjetij in prenosov poslovnih
funkcij.
Pri inšpekcijskih pregledih lastninskega preoblikovanja
podjetij je bilo v večini primerov ugotovljeno, da je preoblikovanje potekalo v skladu s tedaj veljavno zakonodajo, ki pa ni
urejala lastninjenja na ustrezen način in ni imela predpisanih
nadzornih mehanizmov, ki bi preprečevali neupravičeno prilaščanje družbene lastnine. Služba zato ni imela pravne podlage za ukrepanje v takih primerih, je pa o svojih ugotovitvah
s številnimi informacijami obveščala ustrezne odrgane, še
posebej družbenega pravobranilca samoupravljanja.
Pri tovrstnih pregledih je vedno prihajalo do vprašanj, kako
ustrezno ovrednotiti oškodovanje družbene lastnine, saj ni
bilo družbeno priznanih meril, na podlagi katerih bi lahko
ocenili oškodovanje.
V letu 1992 je bilo inšpekcijsko pregledanih 73 pravnih oseb,
pri katerih je prišlo do lastninskega preoblikovanja. Izvedena
je bila tudi posebna akcija pregledov 352 podjetij, ki so bila
registrirana kot družbena, pri tem pa v knjigovodstvu niso
izkazovala poslovnega sklad. Na podlagi ugotovitev teh pregledov je bila sestavljena informacija, v kateri je bila prikazana podrobna razčlenitev trajnega kapitala podjetij po vrstah
lastnine in posameznih pojavnih oblikah tega kapitala.
Ugotovitve iz inšpekcij lastninskega preoblikovanja podjetij
bodo tudi podlaga za začetek revizijskih postopkov po
zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, ki jih bo služba
začela po uradni dolžnosti.
c. Inšpiciranje proračuna Republike Slovenije In republiških
upravnih organov ter občinskih proračunov In občinskih
upravnih organov
V letu 1992 je Služba na zahtevo skupščinskega odbora za
javne finance začela široko akcijo inšpiciranja proračuna
Republike Slovenije in 13 ministrstev ali njihovih organov, ob
koncu leta 1992 je bila inšpekcija 4 ministrstev še v teku.
S tem v zvezi je bilo sestavljenih 9 zapisnikov, 5 delnih
zapisnikov, 4 dodatni zapisniki, izdelanih je bilo 9 informacij,
izdanih 8 sklepov in 5 odločb za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in nezakonitosti.
Iz ugotovitev opravljenih inšpekcij izhaja, da javna poraba
v okviru republiškega proračuna ni bila pravilno izkazana.
V večini primerov je bila izkazana prenizko, predvsem zaradi
prenizkega izkazovanja stanja dolgov.
V inšpekciji je bilo ugotovljeno tudi, da so predpisi, ki urejajo
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vodenje knjigovodstva, neustrezni oziroma neusklajeni, saj
določajo, da se knjigovodstvo proračuna vodi po sistemu
plačane realizacije, knjigovodstvo upravnih organov pa po
sistemu fakturirane realizacije. Sistem plačane realizacije je
omogočil, da so bila tekoča proračunska sredstva pogosto
porabljena za neracionalna plačila vnaprej (brezobrestno in
brez dogovorjene fiksne cene), kot odhodek pa se je ta
poraba evidentirala šele po prejemu obračunov za opravljena
dela ali dobavljeno opremo oziroma blago. Vse to je povzročilo dejansko preseganje v proračunu določene letne porabe
sredstev. Pri inšpiciranju je bila ugotovljena tudi nenamenska
poraba sredstev, nepopolna dokumentacija, neažurno knjigovodstvo, nepravilno obračunavanje amortizacije in revalorizacije ter druge nezakonitosti in nepravilnosti, ki so vplivale na
nepravilno izkazovanje postavk računovodskih izkazov proračuna in ministrstev.
Služba se je v letu 1992 prvič srečala s tako obsežno akcijo
inšpiciranja javne porabe. Pri tem je ugotovila, da določbe
zakona o SDK ne omogočajo ustreznega nadziranja javne
porabe. Poleg ugotavljanja pravilnosti in zakonitosti postavk
računovodskih izkazov in namenske porabe proračunskih
sredstev je namreč bistvena sestavina nadziranja javne
porabe ocena racionalnosti porabe sredstev javnih prihodkov. Za to pa služba v sedanjih predpisih nima niti pooblastil.
Glede na ugotovitve inšpekcije je zato nujno, da te pristojnosti takoj pridobi in postopno zagotovi pogoje za delovanje
Računskega sodišča, ki bo v skladu z Ustavo Republike Slovenije najvišji organ kontrole državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe. Kot eno izmed najpomembnejših podlag za delovanje Računskega sodišča pa je
potrebno sprejeti tudi merila (standarde) za javno porabo.
Poleg inšpiciranja javne porabe na državni ravni je v letu 1992
Služba opravila tudi inšpekcijo 30 občinskih proračunov in
občinskih upravnih organov ter inšpekcijo proračuna mesta
Ljubljana in mestnih upravnih organov. Pri tem je bilo sestavljenih 33 zapisnikov, 5 delnih zapisnikov, 6 dodatnih zapisnikov, 23 informacij, izdanih je bilo 10 sklepov in 8 odločb,
vloženih pa je bilo 7 ovadb za kazniva dejanja, prijav za
gospodarske prestopke in predlogov za uvedbo postopka
o prekršku.
č. Ukrepanje Službe v inšpekcijskem postopku
Na podlagi ugotovitev inšpekcijskih pregledov je bilo sestavljenih 1.735 zapisnikov in izdanih 233 odločb s 1.254 nalogi za
odpravo nezakonitosti in nepravilnosti. V 642 zapisnikih ni
bilo ugotovljenih nezakonitosti in nepravilnosti, v 378 primerih ni bilo mogoče izdati odločbe, v 70 primerih pa je bil
postopek na koncu poročevalskega obdobja še v teku.
V letu 1992 je bilo izdanih 263 sklepov za ureditev knjigovodstva. Veliko število izdanih sklepov je predvsem posledica
neažurnega knjigovodstva oz. nevodenja evidenc pri zasebnih podjetjih.
Pri tem je potrebno opozoriti, da se povečuje število primerov,
ko pravne osebe nočejo zagotoviti pogojev za opravljanje
kontrole ter ne izvršijo s sklepi naložena dejanja tako, da ni
moč nadaljevati kontrolnega postopka. Zakon o SDK ne
določa učinkovitega instrumenta, s katerim bi bila zagotovljena izvršitev sklepa in s tem omogočeno izvajanje kontrolnega postopka. Za nezagotovitev pogojev za kontrolo po
določilih 50. čl. zakona o SDK oziroma neizvršitev sklepa po
51. čl. istega zakona je predvideno le predlaganje uvedbe
postopka o prekršku.
Učinkovitost ukrepanja Službe je odvisna tudi od dejavnikov,
na katere ne more vplivati. Na primer:
V letu 1992 je Služba pri opravljanju nalog kontroliranja
ugotovila več nepravilnosti pri obračunavanju in plačevanju
davčnih in drugih predpisanih obveznosti pravnih oseb, ki so
v stečajnem postopku. Glede na to, da je možnost ugotavljanja pravilnosti obračunov pri kontroli razmeroma omejena, je
pravilno davčno obveznost mogoče ugotoviti samo z inšpekcijo, za katero pa Služba pri pravnih osebah v stečaju ni
pristojna. Delo stečajnega upravitelja tako v celoti nadzira
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samo stečajni sodnik oziroma stečajni senat, ki pa največkrat
strokovno ni usposobljen za nadziranje vodenja računovodstva oziroma na tem temelječih davčnih obračunov. To potrjujejo tudi nepravilnosti in nezakonitosti, ugotovljene pri kontroliranju.
Služba se je pri opravljanju nalog inšpiciranja srečevala tudi
s problemom gotovinskega poslovanja (mimo žiro računa),
kar je sicer v nasprotju z določbami Zakona o finančnem
poslovanju, vendar pa Služba nima poobllstil za izvajanje
preiskav (n. pr. gotovina se hrani v zasebnih hišah), ki bi
omogočile zbrati dokaze za tako poslovanje.
Iz navedenih primerov je razvidno, da sedanja zakonska ureditev postopka inšpiciranja oziroma pristojnosti Službe pri
inšpiciranju, ne omogočajo učinkovitega pobiranja davkov in
drugih javnih prihodkov.
II. NALOGE STATISTIKE IN INFORMIRANJA
Pomembne družbeno-ekonomske in politične spremembe,
povezane z uresničevanjem uveljavljanja samostojne in neodvisne države Republike Slovenije (prehod na »normalno«
tržno gospodarstvo, preusmerjanje poslovnih vezi slovenskih
podjetij s podjetji iz drugih republik nekdanje Jugoslavije na
zahtevnejše evropsko oziroma svetovno tržišče itd.) so našle
svoj odraz tudi v oblikovanju vsebine statistične in informativne dejavnosti v letu 1992. Čeprav se statistična dejavnost še
vedno odvija po začrtanem programu statističnih raziskovanj
(opredeljenih še v odloku o določitvi programa statističnih, za
vso državo pomembnih raziiskovanj za obdobje 1991-1995)
pa se informativna dejavnost Službe čedalje bolj odmika od
skoraj 30. letnih dokaj ustaljenih, uokvirjenih modelov informiranja. V letu 1992 se je pospešeno nadaljevala že v letu
1991 začrtana usmeritev prilagajanja informativne dejavnosti
potrebam trenutnih gospodarskih razmer in uresničevanju
potez ekonomske politike.
Izgradnja novega političnega in gospodarskega sistema je
vplivala na vse več zahtev vlade in njenih organov po podatkih
in informacijah, potrebnih za uresničevanje vladne politike.
V središču zanimanja je bilo tudi lani, kot že leto poprej,
informiranje o čedalje bolj skrhanih poslovnih vezah slovenskih pravnih oseb s področja gospodarstva in negospodarstva, bančništva in zavarovalništva v drugih republikah,
o odtujitvah tega premoženja ter o premoženju podjetij drugih republik v Sloveniji.
Nadaljnji razmah zasebnih podjetij je še povečal potrebo po
vpogledu v njihovo poslovanje, v njihove prve poslovne korake.
Najpomembnejše informacije v letu 1992 bi bile tele:
1. V letu globoke recesije slovenskega gospodarstva sta še
posebej pridobili na pomenu dve področji informiranja. Obe
sta močno povezani, namenjeni odločitvam na makro in
mikro ravni, delno pa temeljita tudi na isti bazi podatkov.
Prvo področje so celovite informacije o pojavih nelikvidnosti
posameznih pravnih oseb s področja gospodarstva in negospodarstva. Služba je svojo mesečno evidenco o pravnih
osebah z več kot 5 dnevi blokiranih žiro računov v lanskem
letu izpopolnila še s podatki o vrstnem redu neporavnanih
obveznosti (t. i. razdelitev po prioritetah). Tako so bili predvsem vladi in parlamentu na voljo mesečni podatki o vseh
posameznih pravnih osebah, ki so imele v obravnavanem
mesecu več kot 5 dni blokiran žiro račun. O razsežnosti
nelikvidnosti v letu 1992 govore podatki, da je bilo v povprečju
blokiranih nad 5 dni v gospodarstvu 1.568 pravnih osebe
s povprečno 176.166 zaposlenimi delavci in v negospodarstvu
99 pravnih oseb s povprečno 13.060 zaposlenimi delavci.
Razen navedenih pregledov je Služba izdelovala mesečno
tudi sezname tistih pravnih oseb, ki so po sicer resda nekoliko
modificiranem, vendar še vedno veljavnem zakonu o finančnem poslovanju, izpolnile pogoje za prijavo za uvedbo stečajnega postopka. Do uvedbe moratorija za prijavo stečajnega
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postopka v juniju leta 1991, je Služba za te pravne osebe
vlagala prijave za uvedbo stečajnega postopka, od julija 1991
pa do konca leta 1992, pa je pravne osebe z izpolnjenimi
pogoji posebej evidentirala in o njih obveščala vlado. Od julija
1991 do vključno decembra 1992 je izpolnilo pogoje za prijavo
za uvedbo stečajnega postopka 1.295 pravnih oseb s 117.013
zaposlenimi delavci, od tega je bilo evidentiranih 848 zasebnih pravnih oseb s 1.801 zaposlenim delavcem.
Drugo področje informiranja, ki je v lanskem letu doživelo
izredan razmah, pa je informiranje o boniteti poslovanja
posameznih pravnih oseb.Široka baza podatkov, ki jo ima
Služba na voljo (računovodski izkazi vseh pravnih oseb in
tekoče evidence plačilnega prometa) ji namreč omogoča
temeljit vpogled v premoženjsko finančni položaj, poslovni
'z'd in trenutni likvidnostni položaj vsakega posameznega
podjetja. Te bonitetne informacije so postale še posebej
iskane spričo velikega števila novih, malih zasebnih podjetij,
ki so v poslovnem svetu še prava neznanka. Upoštevati je, da
je bilo po stanju 31. decembra 1992 registriranih že 26.878
podjetij v zasebni lastnini. Seveda vsa ta podjetja še ne poslujejo, s takimi je navezava poslovnih stikov še posebej tvegana.
Služba nudi različne oblike bonitetnih informacij posameznega podjetja, vse so hitre in aktualne. Trenutno so na voljo
4 obrazci z izbranimi podatki in kazalniki in pisna informacija.
Bon-1 nudi vpogled v podatke zadnjih računovodskih izkazov,
BON-2 v podatke iz evidenc plačilnega prometa, Bon-3 je
namenjen temeljitejšemu spoznavanju zasebnih podjetij, vsebuje podatke obeh evidenc, BON-ln pa služi inozemskim
partnerjem, saj vsebuje le tiste podatke iz naših računovodskih izkazov, ki so zunanjemu partnerju razumljivi. Je
v angleščini ali nemščina. Pisna informacija povzema vse
razpoložljive podatke o posamezni pravni osebi iz ustreznih
obrazcev in daje oceno o boniteti poslovanja posameznega
podjetja. Vsi ti obrazci in pisna informacija so namenjeni
spoznavanju podjetij, ki se ukvarjajo z gospodarskimi dejavnostmi. Pripravljena pa sta že dva nova obrazca, ki bosta
vpeljana po letnih računovodskih izkazih za leto 1992, bonitetni obrazec za banke in druge finančne organizacije in
bonitetni obrazec za zavarovalne organizacije.
Posebni del bonitete dejavnosti Službe predstavlja ocenjevanje bonitete in dajanje mnenj pravnim osebam, ki nameravajo izdati dolgoročne vrednostne papirje. Za opravljanje te
dejavnosti Službo pooblašča zakon o vrednostnih papirjih;
mnenje Službe o boniteti izdajatelja je ena od podlag za
pridobitev dovoljenja za izdajo dolgoročnih vrednostnih papirjev.
Hiter razvoj tržnega gospodarstva z vse bolj razširjenim trgom
kapitala terja tudi vse bolj poglobljen pristop pri ocenjevanju
in sprejemanju mnenj o boniteti izdajateljev dolgoročnih
vrednostnih papirjev. Po drugi strani pa zakonska neurejenost številnih področij gospodarskega življenja in velike možnosti izkoriščanja pravne praznine zahtevajo toliko večjo
odgovornost Službe pri opravljanju te naloge. Da bi se pri
ocenjevanju bonitete izdajateljev dolgoročnih vrednostnih
papirjev v čim večji meri približali metodološkim pristopom,
uveljavljenim v razvitem tržnem svetu, je Služba v začetku leta
1992 izdelala novo metodološko navodilo za ravnanje pri
dajanju mnenj o boniteti izdajateljev dolgoročnih vrednostnih
papirjev. V njem so bile določene nove podlage in kriteriji, ki
jih je pri oblikovanju mnenj o boniteti potrebno upoštevati, da
bi v čimvečji meri zavarovali interese bodočih vlagateljev,
v vrednostne papirje, jim dali čimbolj zanesljivo informacijo
o varnosti njihovih naložb v vrednostne papirje ter jim omogočili čim realneje oceniti stopnjo tveganja glede pričakovanega
dobička od naložb v vrednostne paprije.
V letu 1992 je Služba obravnavala 16 zahtevkov za izdajo
mnenja o boniteti zaradi nameravane emisije dolgoročnih
vrednostnih papirjev; vložilo jih je 13 podjetij in 3 banke.
Glede na vrsto vrednostnih papirjev, ki so jih izdajatelji nameravali izdati, je šlo v 10 primerih za delnice in v 6 za dolgoročne obveznice. Do konca leta 1992 je bilo dokončno rešenih
13 zahtevkov. Po proučitvi vseh zbranih podatkov, ki jih je
v skladu z veljavnim metodološkim navodilom strokovna
komisija pri izoblikovanju mnenj o boniteti dolžna upoštevati,
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je bilo sprejetih 7 pozitivnih mnenj, v 4 primerih se je komisija
odločila izdati mnenje s pridržkom, v 2 primerih, ko zaradi
prekratkega časa poslovanja podjetij ni bilo osnove za sprejem mnenja o boniteti, pa sta bili izdelani le informaciji o boniteti poslovanja brez mnenja.
2. Za informacije o poslovnem izidu in premoženju podjetij
s področja gospodarstva, ki so tudi v letu 1992 pomenile
pomemben del informativne dejavnosti, so bili temeljna podlaga računovodski izkazi za leto 1991 in za pravo polletje
1992. Kot že običajno so bile izdelane za vsako posamezno
občino, za nekatere regije in za republiko. Razen prikaza
globalnih podatkov o premoženjsko-finančnem položaju in
poslovnem izidu na ravni Slovenije oziroma na področju
posamezne družbenopolitične skupnosti, je bil v tovrstnih
informacijah dan vpogled v strukturo podjetij z vidika preoblikovanja podjetij in ustanavljanja novih podjeitj.
3. V letu 1992 so še bolj zaživele celovitejše informacije
o gospodarski moči posameznih družbenopolitičnih skupnosti - občin ali regij. Prve take informacije so bile izdelane po
podatkih iz računovodskih izkazov prvega polletja 1991. Lani
so bile tovrstne informacije izdelane za leto 1991 in prvo
polletje 1992. Podlaga so bili, razen podatkov, ki jih zbira in
evidentira Služba, tudi drugi podatki, predvsem podatki
o obsegu industrijske proizvodnje, o blagovni menjavi
s tujino, o preoblikovanju podjetij itd. Vsi ti podatki so omogočali ocenitev gospodarskega položaja občine (regije), upoštevajoč uresničevanje začrtanih ciljev gospodarskega razvoja
občine. Ocena gospodarske moči občine je opozorila na
procese preoblikovanja podjetij, dokapitalizacije, na razvojne
strategije posameznih podjetij itd. Tovrstne informacije so
namenjene samo družbenopolitičnim skupnostim, zato je bilo
moč, ne da bi bila kršena tajnost podatkov, izpostaviti tako
posamezna dobra kot slaba podjetja.
4. Za informacije o poslovanju pravnih oseb družbenih
dejavnosti ni več pravega zanimanja. Služba jih je zato praktično opustila, informiranje je ostalo le še na republiški ravni.
Tovrstne informacije razčlenjujejo podatke o prihodkih in
odhodkih teh dejavnosti, upoštevajoč naravo družbenih
dejavnosti. Pozornost je namenjena tudi satistični razvrstitvi
družbenih dejavnosti glede na to, da to ne loči družbenih
dejavnosti, kjer ni mehanizmov trga ali pa ti niso prevladujoči.
5. Tudi informacij o tekočih gospodarskih in finančnih gibanjih Služba v letu 1992 ni pripravljala več v takem obsegu kot
še v letu poprej. Za raven republike jih je še izdelavala
mesečno, za raven posameznih občin oziroma regij pa je še
poredko. Na zmanjšanje obsega tovrstne informativne dejavnost je vplivala predvsem že omenjena preobrazba analitični
kadrov v inšpektorje, ne pa zmanjšano število zahtev uporabnikov te zvrsti informacij. Informacije o tekočih gospodarskih
in finančnih tokov temeljijo predvsem na podatkih lastnih
evidenc Službe, plačilnega prometa, evidence o vplačilih prihodkov za javno porabo, evidence o investicijski graditvi,
o blokiranih žiro računih nad 5 dni itd. Na ta način omogočajo
tovrstne informacije sprotno, ažurno spremljati nekatera
področja tekoče ekonomske politike.
6. Od številnih aktualnih informacij, ki so bile narejene predvsem na zahtevo družbenopolitičnih skupnosti in drugih oziroma so sledile potrebam okolja, velja omeniti zlasti naslednje: informacije o kupoprodajnih in dolžniško-upniških vezah
slovenskih podjetij s podjetji v drugih republikah bivše Jugoslavije, informacije o premoženju slovenskih podjetij, o investicijski graditvi, o oblikovanju proračunskih prihodkov, o plačah, o nelikvidnosti pravnih oseb itd.
III. NALOGE PLAČILNEGA PROMETA
V letu 1992, po monetarni osamosvojitvi Republike Slovenije,
se je Služba na področju plačilnega prometa soočala z zahtevnimi in odgovornimi nalogami. Zagotavljati je morala pravilno in dnevno ažurno opravljanje tekočih nalog plačilnega
prometa ter istočasno slediti zahtevam in potrebam novo
nastajajočega gospodarskega in družbenega sistema.
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V letu 1992 je Služba vodila 45.529 žiro računov pravnih oseb,
7.592 več kot v letu prej. Žiro račune je odprla 7.028 novim
podjetjem, ki so zaživela z uveljavljanjem privatne lastnine.
Poleg žiro računov je Služba vodila za potrebe pravnih oseb
še 17.913 drugih računov, to je računov za sredstva skupne
porabe, investicijske porabe ter sredstva rezerv. Za spremljanje zbiranja in razporejanja sredstev javnih prihodkov je
Služba v skladu s prepdisi vodila tudi 12.086 vplačilnih in
prehodnih računov. To je 29% manj kot v letu 1991 zaradi
manjšega števila oblik prihodkov javne porabe.
Pri opravljanju plačilnega prometa je Služba v letu 1992
obdelala 110 milijonov plačilnih nalogov ali približno 1% več
kot v letu 1991.
V Službi je bilo v letu 1992 preštetih in presortiranih 604
milijone bankovcev, kar je za 18% več kot v letu 1991. V tem
letu ni bilo v obtoku kovancev. V letu 1992 je Služba postopno
opravljala tudi zamenjavo začasnih denarnih bonov s pravim
slovenskim denarjem. Pomembna je bila tudi vloga Službe pri
odkrivanju ponarejenih bankovcev.
V okviru kratkoročnih nalog je Služba na področju plačilnega
prometa v letu 1992 zagotovila nekatere novosti.
Za potebe monetarnega načrtovanja v Banki Slovenije je,
v sodelovanju z Banko Slovenije, izdelala celovit sistem dnevnega poročanja o stanju in gibanju gotovine, o denarnih
sredstvih na računih njenih deponentov ter o denarnih sredstvih na računih bank in njihovih deponentov. Poročanje
poteka z neposredno računalniško izmanjavo med Službo in
Banko Slovenije. V letu 1992 se je Banka Slovenije vključila
v večerni denarni medbančni trg, ki ga organizira Služba.
Služba je razvila programe za spremljanje gibanja denarnih
sredstev na računih pravnih oseb in bank, ki bo lahko ena
izmed podlag za načrtovanje likvidnostne politike bank. Razvila je tudi možnost neposrednega računalniškega vpogleda
v stanje in gibanje denarnih sredstev na njihovih računih in na
računih deponentov bank v teku dneva. Po posebnem projektu pa je Služba v letu 1992 pričela dajati bankam dnevne
podatke o sredstvih njihovih deponentov na magnetnih medijih oziroma z neposredno računalniško komunikacijo.
Zelo tvorno je bilo v letu 1992 sodelovanje Službe z Ljubljansko borzo, ki je omogočilo uvedbo klirinškega načina denarnega poravnavanja borznih poslov med člani borze.
Tudi v letu 1992 je Služba enkrat mesečno opravljala pobotanje obveznosti in terjatev med pravnimi osebami z območja
Republike Slovenije. V vseh dvanajstih pobotanjih je 35.348
pravnih oseb prijavilo v pobotanje za 520.351 milijonov tolarjev obveznosti. Pobotanih je bilo 75.478 milijonov tolarjev
obveznosti ali povprečno 14,5% obveznosti, prijavljenih v pobotanje.
Služba si je vse leto tudi prizadevala, da bi izboljšala svoje
storitve za udeležence plačilnega prometa. Zato je na primer:
večjim pravnim osebam omogočila stalno računalniško
spremljanje prilivov in odlivov denarnih sredstev na njihovih
računih, podaljšala je delovni čas za spremljanje plačilnih
nalogov, pripravila sodobnejši imenik pravnih oseb na disketi
in zagotovila konkurenčnost pri tiskanju obrazcev plačilnega
prometa.
Učinkovitost plačilnega prometa, ki se kaže v hitrosti prenosa
denarnih sredstev z računov dolžnika na račun upnika, se je
tudi v zadnjem letu povečala. Ta prenos je trajal v letu 1992
v poprečju 1,11 dneva, medtem ko je v letu 1991 trajal 1,14
dneva. Nekoliko krajši poprečni čas obdelave posameznega
plačilnega naloga v Službi je posledica hitrejše računalniške
izmenjave podatkov z večjega števila plačilnih nalogov v zadnjem letu. Računalniške mreže in programske rešitve v Službi
omogočajo, da obdela Služba plačilne naloge poprečno
v enem dnevu, na posebno zahtevo pravnih oseb pa tudi
hitreje. Hitrost plačilnega prometa je v veliki meri odvisna tudi
od pralnih oseb, ki še vedno raje poslujejo na ustaljen način
s plačilnimi obrazci, namesto z računalniškimi mediji. Zato si
33

je Služba tudi v letu 1992 s svetovanjem pravnim osebam
prizadevala povečati delež računalniškega izmenjavanja
podatkov v plačilnem prometu.
Vendar Služba s sedanjo tehnološko in tehnično opremljenostjo ne more več vplivati na hitrejše obračanje denarnih
sredstev med pravnimi osebami, saj le z velikimi napori ohranja dnevno ažurnost plačilnega prometa. Upoštevati je, da je
bil plačilni promet do osamosvojitve Slovenije urejan in voden
enotno za območje cele Jugoslavije, da računalniška obdelava plačilnega prometa temelji na dveh računalniških sistemih (IBM in UNISYS) in da je računalniška oprema že zastarela in iztrošena. Zato se je Služba odločila, da bo modernizirala sedanji sistem plačilnega prometa in v ta namen pripravlja nov projekt plačilnega prometa.
Nov projekt plačilnega prometa nastaja pod vodstvom strokovnih delavcev Službe s sodelovanjem zunanjih strokovnjakov posameznih strokovnih področij.
Z novimi sistemskimi rešitvami, novo strojno in komunikacijsko opremo ter razvojem lastnega računalniškega programa
bo Služba ohranila bistvene prednosti sedanjega plačilnega
prometa in ga razvila v primerljivega s sistemi v razvitem
svetu.
Z novo ureditvijo plačilnega prometa v državi se bo še povečala učinkovitost plačilnega prometa v smeri hitrejšega prenosa denarnih sredstev in zagotovitve popolne točnosti posamezne transakcije ter zmanjšalo sistemsko tveganje.
Pomembna prednost bo možnost sprotnega informiranja
udeležencev in bank o opravljenem plačilnem prometu. Nenazadnje bodo stroški plačilnega prometa nižji kot doslej.
Najpomembnejše spremembe, ki jih Služba želi uresničiti
z modernizacijo plačilnega prometa so:
- prehod iz tako imenovanih paketnih obdelav plačilnih
nalogov na transakcijsko obdelavo. Transkacijska obdelava
pomeni sprotno evidentiranje sprememb na računih udeležencev v plačilnem prometu in njihovih bank - depozitarjev,
- enostavnejši in preglednejši bo instrumentarij plačilnega
prometa. Obrazcev plačilnega prometa bo manj, njihova vsebina bo standardizirana. Plačilne naloge na predpisanih
obrazcih oziroma na računalniških medijih bo moč predložiti
v katerikoli organizacijski enoti Službe,
- udeleženci plačilnega prometa, banke - depozitarji in
Banka Slovenije bodo imeli možnost stalnega, neposrednega
vpogleda v stanje računov,
- udeleženci plačilnega prometa bodo lahko Službi predlagali plačilne naloge tudi pred dnevom zapadlosti, Služba bo
poskrbela za njihovo pravočasno izvršitev.
Služba načrtuje, da bo z novo strojno in programsko opremo
ter vsebino, ki jo bo zagotovila s projektom modernizacije
začela izvajati storitve plačilnega prometa v letu 1994.
IV. NALOGE REVIDIRANJA RAČUNOVODSKIH IZKAZOV
Služba je v letu 1992 opravljala naloge revidiranja v skladu
z zastavljenimi cilji in sprejetimi obveznostmi. V letu 1992 je
veliko pozornost namenila dvigu kvalitetne ravni slovenske
revizije na mednarodno raven. V tem je tudi uspela, saj je
zadržala vse obstoječe naročnike revizije, poleg tega je pridobila nekaj novih naročnikov. Upoštevati je, da tudi v letu 1992
še ni bil sprejet slovenski zakon o revidiranju.
V prvi polovici leta 1992 je Služba nadaljevala z aktivnostmi,
povezanimi s sanacijo bančnega sistema. Po nalogu Banke
Slovenije in na zahtevo samih bank je opravila revizijo 24
poslovnih bank, od tega je v 6 bankah opravila skupno revizijo
z revizorsko hišo Coopers & Lybrand iz Londona. Poleg revizij
je bil v vseh bankah opravljen tudi pregled informacij in
podatkov, potrebnih za oceno bonitete poslovnih bank. Sprejete naloge so bile opravljene v dogovorjenem roku.
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Pri večini bank (27) je tudi že opravljena predhodna revizija.
V letu 1992 je Služba revidirala računovodske izkaze 30 podjetij, nekatere med njimi v sodelovanju s firmo Cooper
& Lybrand. Tudi pri revidiranju podjetij je Služba pričela
z novim pristopom k reviziji. Aktivno je sodelovala in še
sodeluje tudi s Skladom za razvoj, za katerega je opravila več
analiz poslovanja podjetij.
V letu 1992 je Služba opravila oceno vrednosti štirih podjetij.
V. SKLEP
Navkljub prizadevanju, Služba v letu 1992 vseh nalog ni opravila v želenem obsegu in kvaliteti. Z najštevilnejšimi težavami
se je srečevala pri opravljanju nalog nadzora, kjer bi morala
biti prav v obdobju prehoda iz enega v drug gospodarski
sistem, najbolj učinkovita. Neustrezna zakonodaja, ki ne omogoča dovolj učinkovitega ukrepanja Službe, hitro povečevanje števila pravnih oseb, pri katerih Služba opravlja nadzor,
povečane zahteve po nadzoru zaradi zaostrenih pogojev
gospodarjenja, ne nazadnje pa premajhno število delavcev, ki
opravljajo naloge nadzora, so bile tiste prepreke, ki službi
niso dovolile, da bi bila na področju nadzora uspešnejša.
V prihodnosti je pred Službo izredno obsežna in pomembna
naloga, naloga revidiranja lastninskega preoblikovanja podjetij in nadzora otvoritvenih bilanc. Služba je ne bo mogla
učinkovito opraviti, če ne bo zato imela strokovnih podlag,
ustrezne pravne moči in potrebnega števila delavcev
- inšpektorjev. Ne samo zaradi te naloge, tudi zaradi učinkovitega opravljanja vseh drugih nalog Službe nasploh, bi
morali tudi za kratkoročno obdobje (do dveh let, ko je
mogoče uresničiti dokončno preoblikovanje SDK) sprejeti
zakon, ki bi na novo opredelil naloge in pravni status Službe
družbenega knjigovodstva. Zavedati bi se bilo treba, da
Služba ne more izvajati nalog nadziranja, informiranja in
plačilnega prometa po zveznem zakonom o Službi družbenega knjigovodstva, saj določbe tega zakona niso več
v skladu z veljavnim pravnim redom Republike Slovenije. Pa
tudi določbe nekaterih drugih zakonov, ki jih izvaja Služba,
niso medsebojno usklajene.
Za sedanji čas in naloge, ki so pred Službo, so še posebej
neustrezno opredeljene naloge nadziranja. Naloge finančnega nadziranja je potrebno usmeriti predvsem v davčni nadzor in nadzor nad družbeno lastnino v procesu lastninskega
preoblikovanja. Če se od Službe pričakuje učinkovitost, mora
dobiti večje pristojnosti v kontrolnem postopku, ki je v sedanjem zakonu o Službi družbenega knjigovodstva izrazito neustrezen. Doslej predpisan kontrolni postopek je nujno dopolniti z določbo, ki bo delavcu Službe omogočila v primerih
neverodostojnega evidentiranja poslovanja ocenitev računovodskih kategorij za izračun osnove za davke in prispevke in
v primerih neporavnavanja predpisanih obveznosti tudi izdati
prepoved obveznega razpolaganja s sredstvi na žiro računu.
Dokazno breme je od inšpektorja nujno potrebno prenesti na
davčnega zavezanca.
Uveljavitev novega sistema financiranja javne porabe in integralnega proračuna v letu 1990 z ukinitvijo samoupravnih
interesnih skupnosti vred zahteva bistveno drugačen nadzor,
kot je sedaj opredeljen v zveznem zakonu o Službi družbenega knjigovodstva. Nadzor nad javno porabo terja postopno
uvajanje presoje učinkovitosti in ekonomičnosti javne porabe.
Čeprav bo presojanje učinkovitosti in ekonomičnosti javne
porabe v prihodnosti naloga posebne institucije Računskega
sodišča, pa je treba Službi dodeliti pristojnost tovrstne presoje ter s tem omogočiti začetek tovrstnega nadziranja javne
porabe.
Tudi naloge statistike in informiranja ter plačilnega prometa
je treba na novo opredeliti. Prve predvsem po vsebini, saj so
že davno prerasle vsebino tovrstnih nalog, opredeljenih
v zveznem zakonu, druge pa še posebej zaradi vpeljave nadzora Banke Slovenije nad izvajanjem plačilnega prometa.
Nadzor Banke Slovenije nad izvajanjem plačilnega prometa
poročevalec

terja njena vloga, hkrati pa bo tak nadzor zagotovil soodgovorno uresničevanje projekta modernizacije plačilnega prometa.
V novem zakonu o Službi družbenega knjigovodstva je treba
natančno opredeliti tudi naloge pri pripravi strokovnih podlag
za dokončno preoblikovanje Službe. Dosedanje izkušnje pri
pripravi projektov za preoblikovanje Službe so namreč pokazale, da ob nedovolj opredeljenih nalogah in pristojnosti vseh,

ki morajo sodelovati, ni moč učinkovito izpeljati preoblikovanja.
Ne nazadnje pa tudi status in notranja organizacija Službe ne
ustrezata več sedanjemu času. Služba ima še status organizacije posebnega družbenega pomena, temu statusu pa je
skladna tudi notranja organizacija. Enako velja za upravljanje,
saj ga je nujno prilagoditi sedanjim razmeram, odgovornost
Službe za opravljanje nalog pa razmejiti, upoštevaje redne
naloge in naloge v zvezi s preoblikovanjem Službe.

Letni obračun Službe družbenega knjigovodstva za leto 1992
Na podlagi 32. člena statuta Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije (št. 03-2/85 z dne 31. 5. 1985) je svet
Službe družbenega knjigovodstva Republike Slovenije na seji
dne 25. 2. 1993 sprejel
LETNI OBRAČUN
SLUŽBE DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 1992

UVOD

Služba družbenega knjigovodstva Republike Slovenije je
v letu 1992 dosegla naslednji finančni rezultat:
v tisoč tolarjev
- prihodki
5.718.832
- odhodki
5.562.475
- razlika med prihodki in odhodki
156.357

I. PRIHODKI

2.
Razlika med prihodki in odhodki se razporedi:
146.357
- za razvoj
10.000
- za rezerve
Bilanca prihodkov in odhodkov od 1. januarja do 31. decembra 1992 in bilanca stanja na dan 31. decembra 1992 sta
sestavni del tega letnega poročila.

Poslovni izid Službe družbenega knjigovodstva Republike
Slovenije za leto 1992 je prikazan v primerjavi s poslovnim
izidom leta 1991 in načrtovanimi kategorijami tega izida
v ECU-jih. Ostvarjen poslovni izid je dosežen v skladu z načrtovanimi kategorijami, tako na strani prihodkov kot odhodkov
in porabe sredstev za investicije ter v skladu z obveznostmi
Službe v izvajanju nalog poverjenih ji še vedno z zveznim
Zakonom o SDK.

Služba oblikuje svoje prihodke iz dveh temeljnih virov:
- plačil za opravljanje storitev plačilnega prometa,
- plačil za opravljanje storitev po pogodbah in posebnih
zahtevkih (revidiranje računovodskih izkazov, informacije
o boniteti poslovnja BON-1, BON-2, BON-3, BON-IN in mnenja o boniteti poslovanja izdajateljev dolgoročnih vrednostnih
papirjev in poslovnih partnerjev, storitve dnevno-nočnega trezorja, računalniške storitve itd.).
Obseg in struktura prihodkov Službe v letu 1992 v primerjavi
z letom poprej je podana v naslednji preglednici:

OBSEG IN STRUKTURA PRIHODKOV SLUŽBE V LETU 1992 V PRIMERJAVI Z
LETOM 1991
Zneski v tisoč SIT

Vrsta prihodka

Januar-december
1991
1992
1

1. Prihodki od plačil za
storitve plačil.prometa
a) promet s sredstvi na
žiro in drugih
računih pravnih oseb
b) promet s sredstvi na
žiro računu Banke
Slovenije
c) izplačila prihodkov
na račune DPS in
skladov
č) oddajanje nujnih
plačilnih nalogov
poročevalec

2

Indeks

<3=2:11

struktura
1991
1992
4

5

1.781.437

5.099.824

286,2

93,4

89,2

926.200

2.412.168

260,4

48,6

42,2

20.181

33.1»29

164,2

1»1

0,6

334.612

1.203.090

359,5

17,5

21,0

80.046

182.957

228,6

4,2

3,2
35

d) vplačevanje gotovin.
plačil občanom in
civil.pravnim osebam
e) vplačevanje gotov.
plačil prav.osebam
f) odpiranje in zapiranje računov
g) vnovčevanje čekov
h) večstranski pobot
pravnih oseb
i) izvrševanje sodnih
sklepov oz. sodnih
ali uprav.odločb

13.300

44.040

331, 1

0,7

0,8

349.445

943.730

270,1

18,3

16,5

4.566
40.732

12.722
159.9 84

278,6
392,8

0,2
2,1

0,2
2,8

7.173

71.595

998,1

0,4

1,3

5.182

36.409

702,6

0,3

0,6

2. Prihodki od plačil za
storitve po pogodbah in
posebnih zahtevkih

69.967

320.181
*

457,6

3,7

5,6

3. Prihodki od financiranja
in drugi prihodki

55.628

298.827

537,1

2,9

5,2

1.907.032

5.718.832

299,8

100,0

100,0

I. VSI PRIHODKI (1+2+3)
Ob preglednici velja opozoriti na sledeče:

- v letu 1992 je Služba ostvarila prihodke v višini 5.718.832
tisoč tolarjev, kar je za 199,8% več kot leto poprej. Ob 201,3%
rasti cen na drobno v Sloveniji to pomeni za 1,5 indeksnih
točk nižjo rast,
- prevladujoč delež v strukturi vseh prihodkov imajo v letu
1992 prihodki od plačil za storitve plačilnega prometa
(89,2%); ta delež je tudi v lanskem letu manjši kot leto poprej
(93,4%),
- struktura prihodkov od plačil za storitve plačilnega prometa se je v letu 1992 v primerjavi z letom 1991 nekoliko
spremenila. Delež prihodkov od prometa s sredstvi na žiro in
drugih računih pravnih oseb se je zmanjšal, na kar je vplivala
predvsem večja likvidnost pravnih oseb. Medsebojne terjatve
in obveznosti namreč pravne osebe v vedno večji meri poravnavajo s poboti, kar pomeni, da je delež plačil preko žiro
računov manjši. Vzrok zmanjšanju deleža tovrstnih prihodkov
pa je tudi prekinjanje poslovnih in finančnih vezi z drugimi

republikami. Nenazadnje je ob tem potrebno omeniti, da je
Služba poslovnim bankam od septembra dalje začasno oprostila plačevanje tarife za nekatere transakcije na medbančnem trgu (kljub tem spremembam pa je predvsem zaradi
naraščanja števila denarnih transakcij malih podjetij, obseg
dela v plačilnem prometu v letu 1992 večji v primerjavi z letom
poprej - število obdelanih nalogov je bilo večje za 1%).
Ob povečanju deleža prihodkov od vplačil dohodkov DPS in
skladov pa je potrebno upoštevati, da je del tovrstnih prihodkov do osamosvojitve v letu 1991 pripadal zvezni SDK (zvezni
prometni davek, carine),
- tudi v letu 1992 se je povečal delež prihodkov, ki jih Služba
ostvari z opravljanjem drugih storitev. Delež tovrstnih storitev
je znašal 5,6%, leto poprej pa le 3,7%. Med prihodki od
storitev po posebnih pogodbah oz. posebnih zahtevkih predstavljajo največji delež storitev revizije (39,2%), prihodki od
storitev dnevno-nočnega trezorja (36,9%) ter storitev izdelave
mnenj o boniteti poslovanja (7,5%),

STRUKTURA PRIHODKOV SLUŽBE V LETU 1991
Storitve po pogodbah (3,7%)
Prihodki od financiranja in drugi prih. (2,9%)

Storitve plačilnega prometa (93,4%)
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STRUKTURA PRIHODKOV SLUŽBE V LETU 1992

Storitve po pogodbah (5,6%)
Prihodki od financiranja in drugi prih. (5,2%)

plačilnega prometa (89,2%)

- v letu 1992 je opazno tudi povečanje deleža drugih prihodkov, predvsem prihodkov od financiranja, kar pomeni, da je
Služba v vsakem trenutku skušala optimalno izvajati finančno
funkcijo.
It. ODHODKI
Služba je v letu 1992 ostvarila za 5.562.475 Itisoč tolarjev
odhodov, kar je za 192,1% več kot leto poprej. Rast odhodkov
je bila za 7,7 indeksnih točk nižja od rasti prihodkov.
Več kot polovico odhodkov Službe (50,5%) tvorijo plače zaposlenih, ki so opravljali naloge Službe v letu 1992. V primerjavi

z letom poprej so izplačane plače za 185,9% višje. Rast plač,
ki so bile izplačane sladno s kolektivno pogodbo, je za 22,6
indeksnih točk nižja od rasti plač v negospodarstvu ter za 21,4
indeksnih točk nižja od rasti življenjskih stroškov.
V primerjavi z letom poprej so povprečene plače višje za
194,8%, kar pomeni za 5,4 indeksnih točk nižjo rast kot
v gospodarstvu ter za 15,2 indeksnih točk nižjo rast kot
negospodarstvu. Delež plač v odhodkih se je nekoliko
zmanjšal.
Obseg in struktura pomembnejših skupin odhodkov Službe je
letu 1992 v primerjavi z letom poprej je razvidna iz naslednje
preglednice:

OBSEG IN STRUKTURA ODHODKOV SLUŽBE V LETU 1992 V PRIMERJAVI
Z LETOM 1991
v tisočih SIT
,
Vrsta odhodka

1. Materialni stroški in
energija
2. Proizvodne in neproizvodne
storitve
3. Amortizacija
4. Stroški izobraževanja
5. Plače
6. Davki in prispevki
7. Drugi odhodki
8. Odhodki za investicije
ODHODKI SKUPAJ

poročevalec

Januar-december
1991
1992

Indeks

Struktura
1991
1992

113.928

377.495

331,3

6,0

6,8

243.248
181.059
17.518
983.438
229.782
135.383
-

487.897
632.576
54.403
2.810.935
667.350
423.564
108.255

200,6
349,3
310,6
285,9
290,4
312,9
-

12,8
9,5
0,9
51,6
12,1
7,1
-

8,8
11,4
1,0
50,5
12,0
7,6
1,9

1.904.356

5.562.475

292, 1

100,0

100,0
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STRUKTURA ODHODKOV SLUŽBE V LETU 1991
Drugi odhodki (7,1%)
Davki in prispevki (12,1%)

Materialni stroški in energija (6,0%)
in neproizv. storitve (12,8%)

izobraževanja (0,9%)

Plače (51,6%)

STRUKTURA ODHODKOV SLUŽBE V LETU 1992
Dru
Sredstva za ra

(7

Materialni stroški in energija (6,8%)
Proizv.in neproizv. storitve (8,8%)

Davki in prispevki (12,0%)
Amortizacija (11,4%)
5» \
u;
ij
izobraževanja (1,0%)

Plače (50,5%)
Poleg že omenjenega pa bi ob tej preglednici dodali še tole:
- na strukturo odhodkov Službe v letu 1992 je vplival pričetek
realizacije projekta modernizacije plačilnega prometa, ki se je
skladno s sprejetim finančnim načrtom za leto 1992 financiral
deloma iz obračunane amortizacije ter iz odhodkov za investicije,
- na večji delež stroškov amortizacije je vplival popravek
vrednosti tehnološko zastarelih strojev za hrambo in štetje
denarja kot tudi aktiviranje in s tem pričetek obračunavanja
amortizacije naložb v modernizacijo plačilnega prometa,
- zaradi že omenjene nelikvidnosti pravnih oseb in s tem
povezanim večjim deležem nevnovčenih plačil za opravljene
storitve plačilnega prometa in ostale storitve so v letošnjem
letu višji tudi popravki vrednosti terjatev, ki so posledično
vplivali na večjo rast drugih odhodkov.
III. OBSEG IN STRUKTURA ODHODKOV PO POSAMEZNIH
FUNKCIJAH SLUŽBE
Z namenom ugotoviti dejanske odhodke, ki jih ima pri opravljanju posameznih nalog, je Služba v letu 1992 vzpostavila
evidentiranje stroškov po posameznih funcijah - stroškovnih
nosilcih.
V naslednji preglednici in grafikonih je podan obseg in struktura temeljnih odhodkov po posameznih funkcijah.
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ODHODKI PO FUNKCIJAH SLUŽBE

Interna kontrola (19,4%)

Revizija (6,4%)

promet (54,2%)
Inšpekcija (10,1%)
9tatistika in informiranje (0,9%)

STRUKTURA ODHODKOV INTERNE KONTROLE

Drugi odhodki

Proizv. In neproizv.etor. (7,1%)
Material.str.in porabljena energ. (4,5%)
(9,0%)

Plače in prispevki ,

STRUKTURA ODHODKOV INŠPEKCIJE

Drugi odhodki (7,2%H

ate'r ia l! st un° po ra b I je n a energ. (3,5%)
Amortizacija (9,0%)

Plače in priepevkl (73,6%)
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STRUKTURA ODHODKOV PLAČILNEGA PROMETA

Proizv. in neproizv.stor. (10,0%)

Drugi odhodki (13,3%)

Materiai.str.in porabljena energ. (7,6%)

Amortizacija (11,6%)

Plače in prispevki (57,5%)

STRUKTURA ODHODKOV STATISTIKE
IN INFORMIRANJA

Drugi odhodki (6,7%)

Proizv. In neproizv.stor. (8,7%)
Materiai.str.in porabljena energ. (4,5%)

Amortizacija (19,1%)

Plače in prispevki (61,0%)

STRUKTURA ODHODKOV REVIZIJE
•7.
Drugi qdhodki (10,7%)

/-Proizv. in neproizv.stor. (9,0%)
Materiai.str.in porabljena energ. (3,7%)
Amortizacija (9,7%)

Plače in prispevki (66,9%)
poročevalec
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Ob tem bi opozorili na sledeče:
- odhodki plačilnega prometa v višini 2.986.176 tisoč tolarjev
predstavljajo 54,2% odhodkov, ki jih ima Služba pri opravljanju vseh zakonsko poverjenih nalog. Glede na ugotovitev, da
je Služba ostvarila 5.099.824 tisoč tolarjev prihodkov z opravljanjem storitev plačilnega prometa izhaja, da je za opravljanje svoje dejavnosti, plačilni promet porabil le 58,6% ostvarjenih prihodkov; s preostalim deležem prihodkov pa so bile
financirane še druge funkcije Službe,
- glede na predvideno novo organiziranost revizije, moramo
omeniti še to, da so odhodki te funkcije izkazani nekoliko
previsoko. Del zaposlenih, razporejenih na dela in naloge
ekonomsko-finančne revizije je namreč v lanskem letu opravljal tudi naloge inšpekcijskega nadzora. Primerjava ostvarje-

nih prihodkov in odhodkov te funkcije le na osnovi računovodskih podatkov za leto 1992 tako nima prave analitične
vrednosti,
- v pregled niso vključeni stroški družbenega standarda,
podatki o odhodkih so torej nekoliko nižji kot tisti, predstavljeni v preglednici 2.
IV. POSLOVNI IZID V PRIMERJAVI Z NAČRTOVANIMI
KATEGORIJAMI
Glede na to, da je bil finančni načrt za leto 1992 izkazan
v ECU-jih, v nadaljevanju prikazujemo primerjavo poslovnega
izida z načrtovanimi kategorijami oziroma poslovnim izidom
v letu 1992 v tuji valuti.
Zneski v tisoč ECU

I. PRIHODKI
Realizacija
1991
———1
1. Prihodki od plačil za
storitve plač. prometa
2. Prihodki od plačil
za storitve po pogodbi
3. Drugi prihodki

SKUPAJ (1+2+3)

Načrt
1992

Realizacija
1992

Indeks

Indeks

2

3

(4=3:11

(5=3:21

46.484

46.413

49.910

107,4

107,5

3.277
-

3.348
1.492

3.222
2.844

102,2
-

101,5
140,4

49.761

51.253

55.976

112,5

109,2

II. ODHODKI
Zneski v tisoč ECU

Realizacija
1991

Načrt
1992

Realizacija
1992

Indeks

Indeks

(4=3:11
104,2

<5=3:21
107,6

1. Plače
2. Sredstva za presežne
delavce
3. Davki in prispevki
4. Materialni in drugi
odhodki
5. Amortizacija
6. Prometni davek

25.660

24.853

26.751

5.996

807
5.996

240
6.351

105,9

. 29,7
105,9

9.123
5.196
1.492

12.546
6.020
1.550

94,3
127,4
-

137,5
115,8
103,9

SKUPAJ (1+2+3+4+5+6)

49.689

47.467

53.458

107,6

112,6

7. Odhodki za investicije

-

2.284

1.030

-

45,1

SKUPAJ (1+2+3+4+5+6+7)

49.689

49.751

54.488

109,6

109,5
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prometa in finančni ter mrežni plan projekta, ki je bil razdeljen
v 3 osnovne segmente:

Ob tem le tole:
- ostvarjene kategorije poslovnega izida so presegle načrtovane, glede na to, da je rast tečaja tujih valut zaostajala za
rastjo drobnoprodajnih cen v letu 1992,
- tudi analiza poslovnega izida za leto 1992, izraženega v tuji
valuti nam potrjuje, da je rast odhodkov Službe nižja od rasti
prihodkov Službe,
- glede na to, da realizacija projekta modernizacije plačilnega projekta ni v celoti potekala po predvidenem terminskom planu, je bilo porabljenih le 45,1% načrtovanih sredstev
za razvoj.
V. RAZLIKA MED PRIHODKI IN ODHODKI
Razlika med prihodki (5.718.832 tisoč tolarjev) in odhodki
(5.562.475 tisoč tolarjev) znaša 156.357 tisoč tolarjev in se
razporedi:
- 146.357 tisoč tolarjev za razvoj in
- 10.000 tisoč tolarjev za rezerve.
VI. INVESTICIJSKE NALOŽBE V LETU 1992
S programom naložb Službe za leto 1992 in načrtom poslovnega izida za leto 1992 je Služba načrtovala, da bo za investicije v tem letu zagotovila z obračunano amortizacijo ter presežkom prihodkov nad odhodki skupaj 7.480 tisoč ECU za
investicijske nabave. Pretežni del sredstev je bil predviden za
realizacijo projekta modernizacije plačilnega prometa ter za
zamenjavo dotrajane računalniške opreme.
Osamosvojitev Službe od Službe družbenega knjigovodstva
Jugoslavije je namreč terjala samostojno izvajanje in razvoj
vseh nalog Službe, med najzahtevnejšimi je z vidika samostojnega izvajanja prav gotovo opravljanje plačilnega prometa.
Glede na preteklo vpetost funkcije plačilnega prometa v jugoslovanski sistem, ki je temeljil na dveh (IBM in Unissys) računalniških sistemih in glede na to, da Služba razpolaga s programi brez izvornih kod, kar onemogoča dograjevanje obstoječega računalniškega sistema, ki ga zahteva tekoče izvajanje
plačilnega prometa, je bilo potrebno pristopiti k izdelavi projekta novega plačilnega prometa. Modernizacija plačilnega
prometa, ki naj bi poleg računalniške modernizacije posodobila tudi posamezne vsebine plačilnega prometa, je bila
zaradi ogromnih stroškov vzdrževanja starega sistema nujna
tudi s cenovnega vidika.
Na osnovi strokovne ocene o nujnosti modernizacije plačilnega prometa je Svet Službe odločil, da se prične z vsemi
aktivnostmi, potrebnimi za organiziranje simulacijsko-razvojnega centra za nov projekt plačilnega prometa. Julija 1992 pa
je sprejel oziroma potrdil projekt modernizacije plačilnega
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- komunikacijska oprema,
- strojna oprema
- programska oprema.
Na osnovi idejnih in izvedbenih projektov ter mrežnega plana
projekta je Služba pristopila k javnim razpisom za izbor komunikacijske, strojne opreme ter relacijske baze podatkov; razpisi so bili uspešno zaključeni do konca lanskega leta. Poleg
tega je Služba pogodbeno pristopila k izdelavi sistemske
analize in izvajanju tehničnega nadzora nad izdelavo
potrebne programske opreme ter izdelavi programa za podsistem transakcijskoga plačilnega prometa.
Ker je Svet Službe dokončno potrdil projekt modernizacije
plačilnega prometa in finančni plan projekta šele sredi leta
1992, je to povzročilo časovni zamik tudi pri finančni realizaciji projekta. Na časovni zamik v realizaciji nabave opreme je
vplival tudi dodaten in pomemben razlog, to je, da so nas
izbrani dobavitelji obvestili, da lahko zaradi hitrega razvoja na
področju komunikacijske in strojne opreme, ponudijo že nove
in kvalitetnejše modele ob istih in že dogovorjenih cenovnih
oziroma plačilnih pogojih.
V kolikor porabo finančnih sredstev za modernizacijo plačilnega prometa v letu 1992 opredelimo po že omenjenih segmentih projekta, lahko ugotovimo, da je bil načrtovani projekt
uresničen takole:
- komunikacijska oprema
355 tisoč ECU
- strojna oprema
1 -790 tisoč ECU
- programska oprema
190 tisoč ECU
- splošni stroški razvojno simulacijskega centra
115 tisoč ECU
Skupaj
2.450 tisoč ECU
S ciljem nemotenega in sodobnejšega ter produktivnejšega
opravljanja vseh nalog Službe je Služba v letu 1992 ostalo
amortizacijo namenila predvsem za investicije v računalniško
in komunikacijsko opremo obstoječega plačilnega prometa
(ki pa bo deloma služila tudi funkciji novega plačilnega prometa) ter za druge naloge Službe. Tako je bilo potrebno
investirati v računalniško opremo v interni kontroli (računalniška oprema za spremljanje insolventnosti pravnih oseb in
delno računalniško vodenje davčnih evidenc) ter v eksternem
nadzoru za opremo inšpektorjev in revizorjev s prenosnimi
računalniki, kot tudi za izvajanje nalog statistike in informiranja.
Glede na finančni plan projekta modernizacije plačilnega
prometa, po katerem je bilo za leto 1992 predvidenih za 4.000
tisoč ECU in glede na to, da je bilo v letu 1992 porabljenih za
vse investicijske naložbe 6.567 tisoč ECU od načrtovanih
7.480 ECU, Služba v poslovnem izidu za leto 1992 neporabljen
presežek prihodkov nad odhodki za razvoj prenaša v porabo
v naslednje leto.
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PRIHODKI IN ODHODKI MED LETOM BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV
OD 1. JANUARJA DO
Zap.
St.

Konto

ELEMENTI

1

2

3

400
401

0 0 1
0 0 2

402

Proizvodne storitve drugih

,0 0 3

403

Neproizvodne storitve drugih

0 0 4

5

405

Reprezentančni izdatki

0 0 5

6

406

Amortizacija

0 0 6

7

408

Drugi materialni odhodki

0 0 7

6

VSEGA (zap. 4t. 1 do 7)

0 0 8

9
10

410
411

b) DrugI odhodki
Plačila za bančne storitve
Plačila za storitve službe družbenega
knjigovodstva v plačilnem prometu

11

412

Obresti za kredite

0 1 1

12

413

Zavarovalne premije

0 1 2

13
S.
14

414

Dnevnice za službena potovanja
v Jugoslaviji

0 1 3

Dnevnice za službena potovanja v tujino

0 1 4

1
2
»
4

415

1450-XLVII-3186-92

to 1045 92

ZNESEK

Oznaka
za
AOP
A
Prvi sklop

A. UGOTAVLJANJE FINANČNEGA
REZULTATA
1. ODHODKI
a) Materialni odhodki In amortizacija
Material
Porabljena energija

19..^

PrejSnjega leta
4
Drugi sklop

Tekočega leta
5
Tretji sklop

t
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>

Stran 2
1

2

15

416

Odplačila kreditov in posojil

0 1 5

16

418

Drugi odhodki

0 1 6

17

VSEGA (zap. št. 9 do 16)

0 1 7

18

430

c) Prenesena sredstva
Sredstva za druge DPS

0 1 8

19

431

Sredstva za SIS

0 1 9

-

20

432

Sredstva za D PO

0 2 0

...

21

433

Sredstva za DO

0 2 1

22

VSEGA (zap. št. 18 do 21)

0 2 2

23

460

d) Osebni odhodki, sredstva za delovno
skupnost, davki In prispevki In druga
namenska sredstvs
Osebni odhodki
0 2 3

24

461

25

462

26

463

Davki in prispevki Iz prihodkov

0 2 6

27

465

Sredstva za investicije

0 2 7

-

28

466

Sredstva za intervencije v gospodarstvu

0 2 8

-

29

467

Sredstva za mednarodno sodelovanje

0 2 9

-

30

468

Nadomestila (povračila) in podpore
delovnim ljudem In občanom

0 3 0

31

VSEGA (zap. št. 23 do 30)

0 3 1

32

SKUPAJ (zap. št. 8 + 17 + 22 + 31)

0 3 2

33

PRESEŽEK PRIHODKOV (zap. št. 45
manj zap. št. 32)
0 3 3
SKUPAJ (zap. št. 32 + zap. št. 33 - zap.
0 3 4
št. 45)
II. PRIHODKI
a) Preneseni del presežka prihodkov
Iz prejšnjega leta
Preneseni del presežka prihodkov
iz prejšnjega leta
0 3 5

34

35

700

36

710

37 i 720

3

Sredstva za delovno skupnost za redno
dejavnost
Sredstva za delovno skupnost
za posebne namene

b) Prihodki Iz proračuna DPS
Prihodki iz proračuna DPS
c) Prihodki od lastne dejavnosti
Prihodki od članarin

A
Prvi8klop

4
Drugi sklop

5
Tretji sklop
t % ! U (0 0

M

Is 0 X it Jt ž>0
€> S

3

3 S t>8 \ 0

-1 < 0

1

6 S 2>1« h S S

f

0

0

osa?

0 2 5

0 3 6

- il
M

i 3LS

8 1 a 0<

(0 C0 * i 5<>0 bOoo

V?

0 s X 5~ž

S

k2 0

V 039

v35 0

1

X0

Si{5 C

J D u t
i
Vi k 5 1 o2-X 103?

A 50

S 10

vf* 0

S S <0 1 k V

LG

e % Sc

i / 9 &'H C

i 30

JI 5 b 2> s;3c.

0

\ & 8 vIfc

S

f

■.

-

u
-

0 3 7

v iX

-

Prihodki od prispevkov

0 3 9

-

40

728

DrugI prihodki od lastne dejavnosti

0 4 0

0J 0h u C

VSEGA (zap. št. 37 do 40)
d) DrugI prihodki
Prihodki od obresti

0 4 1

1 $ £ 4 X s 8 1 s to 0

0 4 2

nX Ž Ul

Drugi prihodki

0 4 3

VSEGA (zap. št. 42 in 43)

0 4 4
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l S A 0 e 45

-

722

44

i

0 2 4

39

768

t S 5 o<

kO

0 3 8

43

£ oi9o

-

Prihobkf od plačil

760

XA A X

-

721

42

< O s 12>SO

<1 (a 0 < 2. t si C. O
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45

1

2

45

Stran 3
3
SKUPAJ (zap. ftt. 35 + 36 + 41 + 44)

A
Prvi sklop
0 4 5

46

NEKRITI ODHODKI (zap. ftt. 32 manj zap.

47

SKUPAJ (zap. ftt. 45 + zap. št. 46 - zap.
Št. 34)
K
-K 0 4 7

5
Tretji sklop

k 9 0 * 0 b A 9 S s (o o
"T

S

H S o *o

5 -f

k % * "h A & 5 3-L 5" 1

0 4 6

B. RAZPOREDITEV PRESEŽKA
PRIHODKOV
1. RAZPOREDITEV PRESEŽKA
PRIHODKOV
Del presežka prihodkov za prenos
v naslednje leto

0 4 8

48

820

49

821

Del presežka prihodkov za vplačilo
v proračun DPS

0 4 9

50

822

Del presežka prihodkov za trajne vire
poslovnih sredstev

0 5 0

51

4
Drugi sklop

823

Del presežka prihodkov za rezervni sklad 0 5 1

824

Del presežka prihodkov za druge namene 0 5 2

4 98

G, O

h a 3

%S

X (o ¥ b S S 0 V 0

53

SKUPAJ (zap. št. 48 do 52)

54

800

55

899
890

56

C

b5 o a &

li

a9

0 0 r> o

4 000
•

-J

(

0 5 3

II. PRESEŽEK PRIHODKOV
(zap. ftt. 54 - zap. ftt. 33)
0 5 4
C. NEKRITI ODHODKI IN NJIHOVO
KRITJE
1. KRITJE ODHODKOV
0 5 5
II. NEKRITI ODHODKI (zap. ftt. 56 - zap.
ftt. 46)
0 5 6

1 lo * S S s 0 It o

k S (o 2) 5 <0 3 8

a (o 1 5 S s O k O

k s f>

ž

G 3 &4 8
i

/
Vodja
knjigovodstva

/ p^om«, 0rg«n«

1) OPS - družbenopolitična skupnost
2) SIS - samoupravna interesna skupnost
3) DPO - družbenopolitična organizacija
4) DO - družbena organizacija

1
Obrazec predpisan z Uredbo o kontnem planu in bilancah za organe družbenopolitičnih skupnosti (Ur. list SFRJ, At. 32/77).
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BILANCA STANJA
AKTIVA
Zap. Konto
št
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

*

3

2

100
101
102
103
105
108
110
111
112
118

11
12

120
121

13

122

14

123

14a 124
15

127

16

128

17

130

18

160

19 161
20 162
3382 XIX 3815-92

POSTAVKA

A. POSLOVNA SREDSTVA
I DENARNA SREDSTVA IN
SREDSTVA V OBRAČUNU
(zap. št. 1 do 23)
a) Denarna sredstva
(zap. št. 1 do 6)
Žiro račun
Blagajna
Devizna sredstva
Odprli akreditivi
Depoziti
Druga denarna sredstva
b) Vrednostni papirji
(zap. št. 7 do 10)
Čeki
Menice
Obveznice
Drugi vrednostni papirji
c) Terjatve
(zap. št. 11 do 17)
Terjatve za predujme
Terjatve do UDS
Terjatve do občanov in
civilnih pravnih oseb
Terjatve do tujih oseb
Terjatve iz naslova
revalorizacijskih prihodkov
Terjatve iz naslova več plačanih
davkov in prispevkov iz prihodkov
Druge terjatve
Terjatve iz naslova nekritih
odhodkov
d) Sredstva v obračunu
Terjatve do delovne skupnosti
Terjatve do upravnih organov
Terjatve do DPS
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na dan 31. decembra 19 'A- leta
ZNESEK
Oznaka
za
Prejšnjega leta
AOP
4
A
Prvi
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Tekočega leta
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1

2

21

168

Druge terjatve iz
razmerij v DPS

0 8 2

—

22

196

e) Aktivne časovne razmejitve
Preneseni presežek prihodkov
iz prejšnjega leta

0 8 3

-

23

198

Druge aktivne časovne razmejitve 0 8 4

3

II. ZALOGE
(zap. št. 24 do 26a)
24

310

0 8 6

24 a 318

Revalorizacija materiala v zalogi

0 8 7

25

Droben inventar na zalogi
Revalorizacija drobnega
inventarja v zalogi
Droben inventar v uporabi
Revalorizacija drobnega
inventarja v uporabi

0 8 8

350

4
Drugi sklop

5
Tretji sklop

—
SA S *0

it 9 l

0 8 5

Zaloge materiala

25a 358
26 360
361
26 a 368

h
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—
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s k << > A <o

0 9 0

-

0 9 1

-

3 1SC

29

A 0 00000
-

30

158

Drugi kratkoročni plasmaji

0 9 6

b) Dolgoročni plasmaji
(zap. št. 31 do 34)

0 9 7

8 i 5" \ 0 0 0 0 G 0

0 9 5

l S0Q 00 0 0 0
l 0 0 i 1 3o
-

2. 0 0 0 (9 0 0
-

34

048

Drugi dolgoročni plasmaji

1 0 1

35

000

IV OSNOVNA SREDSTVA
a) Osnovna sredstva v uporabi 1 0 2
Zemljišča

36

002

Gradbeni objekti

1 0 3

i >1 »1 i s > ? >1 9 € 0 0

5

37

003

Oprema

1 0 4

A 8

2, 0

S <0 o T

38

008

Druga osnovna sredstva

1 0 5

k 5" 5 A 0 9 i ? 0

l2

40

022

VSEGA OSNOVNA SREDSTVA
PO NABAVNI VREDNOSTI
(zap. št. 35 do 38)
Popravek vrednosti gradbenih
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VSEGA POPRAVEK VREDNOSTI
OSNOVNIH SREDSTEV
1 1 0
(zap. št. 40 do 42)
VSEGA OSNOVNA SREDSTVA
PO SEDANJI VREDNOSTI
(zap. št. 39 manj zap. št.43)
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III. PLASMAJI IZ POSLOVNIH
SREDSTEV
a) Kratkoročni plasmaji
(zap. št. 27 do 30)
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b) Osnovna sredstva v pripravi
(zap.št.45do51)
k
Denarna sredstva, izločena
010 za
investicije
Terjatve
011 investicij za predujme iz naslova
iz naslova skupne
012 Terjatve
gradnje osnovnih sredstev
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Zaloge investicijskega materiala
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Investicije v teku gradbeni objekti
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Investicije v teku - oprema
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Investicije v teku - drugo
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c) Sredstva izven uporabe
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SKUPNA AKTIVA
(AOP 136 = AOP 057 + 085 +
092 + 097 + 111 + 112 + 120 + 1 3 6
124 + 128 + 132 = 182)
AKTIVNI KONTI
IZVENBILANCNE EVIDENCE
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Stran 4
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65
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68
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A. VIRI POSLOVNIH SREDSTEV
I. TRAJNI VIRI SREDSTEV
Sklad osnovnih sredstev

Sklad za zaloge materiala in
drobnega inventarja
II. DOLGOROČNI VIRI
SREDSTEV
(zap. št. 66 do 68)
iz dolgoročnih
910 Obveznosti
kreditov
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A
Prvi
sklop
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Tretji sklop
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Druge dolgoročne obveznosti
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III. KRATKOROČNI VIRI
SREDSTEV
a) Kratkoročni krediti in druge
kratkoročne obveznosti
(zap. *1.69 do 71)
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Dolgoročne obveznosti iz izdanih
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Druge kratkoročne obveznosti
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b) Tekoč« obveznosti
(zap. it. 72 do 86)
iz odtegnjenih
200 Obveznosti
davkov in prispevkov

1 4 9
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210 Obveznosti iz čekov

1 5 0
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Obveznosti iz menic
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iz drugih plačilnih
218 Obveznosti
instrumentov
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Dobavitelji v Jugoslaviji
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Dobavitelji v tujini

1 5 4

78

224

Obveznosti za nelakturirano
blago in storitve

1 5 5

79

225

Dobavitelji - občani
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230 Obveznosti za predujme
Obveznosti iz naslova
revalorizacijskih odhodkov
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Drugi sklop

Tretji sklop

c) Sredstva v obračunu
(zap. št. 87 do 90)
Obveznosti do delovne
skupnosti
Obveznosti do upravnih
organov
Obveznosti do DPS
Druge obveznosti iz razmerij
v DPS
d) Pasivne časovne razmejitve
(zap. št. 91 in 92)
Del presežka prihodkov
za prenos v naslednje leto
Druge pasivne časovne
razmejitve
B VIRI SREDSTEV REZERV
(zap. št. 93 in 94)
Rezervni sklad
Drugi viri sredstev rezerv
C. VIRI SREDSTEV
SOLIDARNOSTI
(zap. št. 95 in 96)
Sklad solidarnosti
Drugi viri sredstev solidarnosti
D VIRI SREDSTEV ZA DRUGE
NAMENE
(zap. št. 97 in 98)
Drugi skladi
Drugi viri sredstev za druge
namene
SKUPNA PASIVA
(AOP 182 - AOP 138 + 139 +
140 + 144 + 148 + 165 + 170 +
173 + 176 + 179 = 136)
PASIVNI KONTI
izvenbilanCne evidence
(AOP 137 =* 183)
OPOMBA: V tem obrazcu imajo okrajJave tale pomen:
DPS - družbenopolitična skupnost
UOS - uporabnik družbenih sredstev

Dne

M-1- ■

Vodja knjigovodstva:

Predstojnik organa

A
19leta

Obrazec predpisan z Uredbo o kontnem planu in bilancah za organe družbenopolitičnih skupnosti (Ur. list SFRJ, št. 32/77 in 13/87)
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Plan zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 2000
Vlada Republike Slovenije je na 22. seji dne 29. aprila 1993
obravnavala:
- PLAN ZDRAVSTVENEGA VARSTVA REPUBLIKE SLOVENIJE DO LETA 2000,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi 215. in 222.
člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije in 1.
člena začasnega poslovnika Državnega zbora Republike
Slovenije. Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65.
člena poslovnika Vlade Republike Slovenije in na podlagi
220. in 221. člena poslovnika Skupščine Republike Slovenije ter 1. člena začasnega poslovnika Državnega zbora
1 UVOD
Eden od temeljnih družbenih ciljev vsake sodobne države je
pospeševanje in povrnitev zdravja prebivalcev.
Zdravje ni zgolj odsotnost bolezni, temveč je čim večje
telesno, duševno in socialno blagostanje posameznika oziroma čim večjega števila ljudi, uravnovešeno z okoljem,
v katerem živijo in delajo.
Zdravje je tako obsežen pojem, da ni ustreznega dela politike,
ki ne bi vplival na zdravstveno stanje prebivalstva. Zato je
zdravje možno zagotoviti le z usklajenim vključevanjem zdravstvenega interesa v politiko. Za zdravstveno stanje prebivalstva je med družbenimi subjekti najbolj odgovorna država. Ta
mora skrbeti za uravnotežen ekonomski in socialni razvoj.
Država iz te dolžnosti črpa pristojnosti za temeljne odločitve
na vseh področjih.
Zdravje ljudi je tako ekonomsko kot tudi humanitarno vprašanje. Veliko število bolnih, invalidnih in prezgodaj umrlih
zmanjšuje ustvarjalno in ekonomsko moč naroda in njegovo
kakovostno preživetje.
S spreminjanjem in dopolnjevanjem sedanjega sistema zdravstvenega varstva se priključujemo sodobnim usmeritvam na
področju varovanja zdravja ljudi. Odločamo se za zdravstveno
politiko, katere cilj ne bo več brezpogojna končna enakost
vseh ljudi, temveč začetna enakost. To pomeni, da država
zagotavlja pravične in enake možnosti ter posebno družbeno
skrb za posameznike in tiste družbene skupine, ki se ne
morejo enakopravno meriti z drugimi.
Zdravstveno varstvo sodi med temelje socialne varnosti in
politične stabilnosti. V Sloveniji izhaja zdravstveno varstvo iz
zakonodaje, zdravstvenih in ekonomskih razmer in sprejetih
osnovnih strateških usmeritev. Republika Slovenija mora na
temelju Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju napraviti razmere za uresničevanje zdravstvenega varstva in nalog pri pospeševanju in povrnitvi zdravja.
Država zagotavlja programiranje, usklajevanje in spremljanje
izvajanja zdravstvene prosvete in vzgoje s spremljanjem
zdravstvenega stanja prebivalstva, uresničevanjem programov republiškega pomena za pospeševanje zdravja, s socialno medicino, higiensko, epidemiološko in zdravstveno-ekološko dejavnostjo, preprečevanjem nalezljivih bolezni in
okužbe z virusom HIV ter bolezni odvisnosti in založniško
dejavnostjo.
Za načrtovanje in izvajanje zdravstvenega varstva je pristojno
ministrstvo za zdravstvo. Vendar pa ima država pravico do
temeljnih odločitev o minimalnem obsegu, kakovosti in
dostopnosti zdravstvenega varstva in do prednostnih odločitev pri uresničevanju zdravstvenega varstva.
Zdravje ljudi zadeva vse sektorje družbe. Za čimboljše zdravje
prebivalstva načrtujemo razvoj zdravstvenega varstva, ki
52

Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni predstavniki pri delu delovnih teles Državnega zbora Republike
Slovenije sodelovali:
- doc. dr. Božidar VOLJČ, minister za zdravstvo,
- prof. dr. Jože LOKAR, predsednik Zdravstvenega sveta
RS,
- prim. Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, dr. med., državna sekretarka v Ministrstvu za zdravstvo,
- prim. mag. Tone KOŠIR, dr. med., vodja skupine za
plan.
temelji na celovitem zdravstvenem varstvu ob upoštevanju
kadrovskih in drugih zmogljivosti in delitve dela. Država in vsi
javni sektorji so soodgovorni za oblikovanje, vodenje in izvajanje politike pospeševanje zdravja.
Plan zdravstvenega varstva upošteva strateške usmeritve iz
dokumenta Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) 'Zdravje
za vse do leta 2000', zdravstveno stanje prebivalstva Slovenije, pogoje za politiko pospeševanja zdravja, zmanjševanje
razlik v možnostih za zdravje različnih skupin prebivalcev in
krepitvi osebne odgovornosti za zdravje, zagotavljanje pravice do življenjskega okolja, ki omogoča najvišjo raven
zdravja in blagostanja, dvigovanje kakovosti zdravstvenega
varstva in raziskave problematike zdravja. Strateške usmeritve Ministrstva za zdravstvo za pripravo nacionalnega programa zdravstvenega varstva v Sloveniji obsegajo zmanjševanje krize zdravstvenega varstva, dostopnost zagotovljenega
zdravstvenega varstva in pospeševanje posamičnega in družbenega zdravja.
Plan zdravstvenega varstva opredeljuje osnove za dosego
opisanih usmeritev ob upoštevanju razmer v Sloveniji, celovitega sistema zdravstvenega varstva ter vseh dejavnikov, ki
pomembno vplivajo na zdravje prebivalstva, vendar so v pristojnosti drugih upravnih organov: izobraževanja, znanosti,
varstva okolja, kmetijstva, industrije itd.
Plan zdravstvenega varstva temelji na analizi zdravstvenega
stanja prebivalstva ter vsebuje:
- strategijo razvoja zdravstvenega varstva
- prednostna razvojna področja
- naloge in cilje zdravstvenega varstva
- podlage za razvoj zdravstvenih dejavnosti vključno z izobraževanjem kadrov in razvojem zdravstvenega zavarovanja
- specifične potrebe in možnosti zdravstvenega varstva posameznih območij
- nosilce nalog za uresničevanje plana zdravstvenega varstva
in
- merila za mrežo javne zdravstvene službe, upoštevajoč
enako možnost dostopnosti do zdravstvenih storitev po območjih.
Na podlagi zdravstvenega stanja prebivalstva, njegovih demografskih značilnosti (predvsem večanja deleža starih) in razvoja sodobne medicinske stroke, lahko pričakujemo povečane zahteve po zdravstvenih storitvah in zato zvečanje stroškov za zdravstvene programe. Nujna je tudi zahteva po večji
učinkovitosti in uspešnosti izvajalcev. Podlago za to daje
smotrna mreža javne zdravstvene službe, ki upošteva konkurenčnost med izvajalci ob enakih izhodiščnih pogojih in specifičnosti posameznih območij. S planom uravnavamo obseg
posameznih dejavnosti, njihove zmogljivosti, opremljenosti in
uvajanje nove tehnologije, ter predvidevamo delitev dela med
posameznimi ravnmi na strokovno utemeljenih osnovah ter
boljšo funkcionalno povezanost posameznih strokovnih
področij.
4O [T1?
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Zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje sta tesno
povezana z ukrepi gospodarske in socialne politike. Gospodarski razvoj in družbeni standard narekujeta v zdravstvenem
varstvu visoko stopnjo solidarnosti. Zato so v planu predvideni ukrepi za socialno šibkejše prebivalstvo, nezaposlene in
druge, ki so prizadeti zaradi gospodarskih razmer.

pri preprečevanju umrljivosti dojencev in mater ob porodu,
čeprav tudi pri tem zaostajamo za zahodnimi državami.

Programi za pospeševanje zdravja posegajo na mnoga
področja zunaj zdravstva, zato je plan zdravstvenega varstva
le usmerjevalen in daje podlage za delovanje Sveta za zdravje.

Najbolj zaskrbljujoča je velika umrljivost zaradi poškodb, ki so
pri Slovencih vodilni vzrok smrti od 1. do 49. leta starosti. Te
smrti so posebej tragične, ker prizadenejo predvsem mlade.
Zaradi njih prebivalci Slovenije izgubijo največ let življenja
v najbolj ustvarjalni dobi. Zadnja leta narašča predvsem število smrti zaradi prometnih nezgod. Poškodbe so tudi
pomemben vzrok invalidnosti.

Sredstva za zdravstveno vzgojo, spremljanje zdravstvenega
stanja prebivalstva, uresničevanje republiških programov
pospeševanja zdravja, socialnomedicinsko, higiensko-epidemiološko in zdravstveno-ekološko dejavnost, preprečevanje nalezljivih bolezni, vključno z okužbo z virusom HIV, in
bolezni odvisnosti ter dopolnilna sredstva za delovanje javne
zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogroženih območjih zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna.
Sredstva za obvezno zdravstveno varstvo spadajo v okvir
javnih financ.
Merila za oblikovanje mreže in vsi programi za pospeševanje
zdravja so usklajeni z ekonomsko zmožnostjo države. Zato bo
treba pristati na ekonomsko in ne na naravno mejo izdatkov
za zdravstveno varstvo. Naravne meje pri sredstvih za zdravstveno varstvo praktično ni, ekonomska meja za izvajanje
zdravstvenega varstva pa pomeni zagotavljanje takih virov za
zdravstveno varstvo, ki jih družba zmore. Naraščanje zdravstvenih potreb in ekonomska meja izdatkov sta povsod po
svetu vzrok za neravnovesje med povpraševanjem in možnostjo plačila. To neravnovesje je navzoče tudi v Sloveniji,
zaradi česar prihaja do pomanjkanja finančnih sredstev
v zdravstvenih zavodih, nezadostno plačanih zdravstvenih
delavcev, nenačrtnega zmanjševanja zaposlenih v zdravstveni
dejavnosti, omejevanj naložb, iztrošenosti večine strokovne
opreme in slabega vzdrževanja prostorov.

Glavni vzroki umrljivosti v Sloveniji so podobni kot v državah
zahodne Evrope: na prvih treh mestih so bolezni srca in ožilja,
rak in poškodbe.

V Sloveniji največ ljudi umre zaradi bolezni srca in ožilja, ki
prizadevajo predvsem starejše prebivalstvo.
Število bolnikov z rakom raste. Pri moških je največ pljučnega
raka, pri ženskah pa raka dojk. Povečuje se zlasti število
zbolelih zaradi tistih vrst raka, ki so povezane s kajenjem in
pitjem alkoholnih pijač (pri moških rak bronhov, žrela, grla,
ustne votline, jezika, sečnega mehurja, pri ženskah pa pljučni
rak).
Ostale pomembne skupine bolezni in stanja, ki močno ogrožajo prebivalce Slovenije, so: bolezni dihal ( visoka stopnja
hospitalizacije in veliko število obiskov v osnovni zdravstveni
dejavnosti), bolezni kosti in gibal (najpomembnejši vzrok za
odsotnost z dela) ter bolezni prebavil (visoka stopnja hospitalizacije in umrljivosti).
Po preskrbljenosti z zdravniki in bolniškimi posteljami Slovenija ne zaostaja pomembno za državami zahodne Evrope, saj
po številu zdravnikov na 100 000 prebivalcev ne zaostaja. Tudi
pri številu postelj na 100.000 prebivalcev je to razmerje sorazmerno ugodno. Ne glede na to pa velja opozoriti, da so
primerjave zaradi različne metodologije zbiranja podtakov po
evropskih državah včasih težavne.

Dokler bo ekonomska moč gospodarstva in prebivalcev nizka,
bodo zbrana sredstva iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja ter samoplačništva zadoščala za uresničevanje zastavljene strategije razvoja zdravstvenega varstva in programov za
pospeševanje zdravja samo tedaj, če bodo prispevne stopnje
dovolj visoke.

Po porabi denarja za zdravstvo, merjeni tako z deležem bruto
domačega proizvoda kot tudi s porabo sredstev za zdravstvo
v USA dolarjih letno na prebivalca, je Slovenija v okvirih svojih
možnosti.

Da bomo v Sloveniji vsebinsko spremenili politiko zdravstvenega varstva, bo potrebno doseči nekatere bistvene premike.
Odgovornost za zdravje oziroma pravica do zdravja se mora
razporediti na vse nosilce razvoja socialne varnosti. Ta odgovornost mora biti usklajena z globalnimi usmeritvami razvoja
zdravstvenega varstva v Evropi in upoštevati dejstvo, da je
zdravstvena dejavnost le ena izmed nosilcev razvoja. Usmeritve, ki jih priporoča SZO, kažejo v smer pospeševanja zdravja,
kar pomeni, da imajo posamezniki in skupnosti večjo možnost vplivati na svoje zdravje.

3 RAZVOJNE USMERITVE

Odgovornost in skrb za zdravje se širita z zdravstvene dejavnosti na posameznika in družbo. Težišče delovanja zdravstvene službe prehaja od kurativne, predvsem bolnišnične
zdravstvene dejavnosti, k zdravstvenemu varstvu na lokalni
ravni ter upošteva uvajanje zasebnega dela in uveljavljanje
družinskega zdravnika.
2 ZDRAVSTVENO STANJE PREBIVALCEV SLOVENIJE IN
PRIMERJAVA Z DRUGIMI DRŽAVAMI V EVROPI
Leta 1970 smo prebivalci Slovenije zaostajali po pričakovanem trajanju življenja za raznimi državami zahodne Evrope od
enega do sedmih let. Medtem ko smo v sedemdesetih letih po
podaljševanju preživetja sledili razvitim državam, pa se je
v osemdesetih ta trend zaustavil, zlasti pri moških (v desetih
letih samo za 0,2 leti). Tako zdaj prebivalci Slovenije zaostajamo za državami zahodne Evrope od 1,6 do 4,4 leta ob
rojstvu za moške in do 1,1 do 3,1 leta za ženske.
Kljub slabim rezultatom na področju pričakovanega trajanja
življenja pa smo v Sloveniji dosegli razmeroma velike uspehe
poročevalec
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Zdravstveno stanje prebivalcev Slovenije je podrobno opisano v prilogi Strokovne osnove za pripravo plana zdravstvenega varstva do leta 2000'.

3.1 GLOBALNE USMERITVE IN STRATEŠKI CILJI
Osnovni cilj zdravstvene razvojne usmeritve je zmanjševanje
prezgodnje umrljivosti ter dvig kakovosti zdravja prebivalstva
Slovenije.
Če se bomo hoteli približati razviti Evropi, bomo morali slediti
razvojnemu načrtu pospeševanja in povrnitve zdravja skladno
s strategijo Zdravje za vse do leta 2000, ki so ga izdelali
strokovnjaki SZO ob koncu sedemdesetih let in ga je Evropska skupnost sprejela kot prvi enotni evropski dogoročni
načrt razvoja skrbi za zdravje prebivalstva. Glavni namen tega
dokumenta je usmerjanje razmišljanja strokovnjakov, politikov in prebivalstva, ki so uporabniki zdravstvenega varstva,
od zdravljenja bolezni k skrbi za zdravje. Ta usmeritev je
cenejša in učinkovitejša za dosego kakovosti življenja. Uspešnejše metode reševanja potreb prebivalstva po zdravju s sredstvi, ki so na voljo, trenutno ni. Da je ta metoda zares uspešna,
so dokazali prav razviti evropski narodi.
Ob sedanji razvitosti zdravstvene službe v Sloveniji in ob
poglabljajoči se ekonomski krizi bomo lahko z dosedanjim
načinom dela, ko je družba nalagala skrb za zdravje zdravstveni dejavnosti, to pa je pretežno usmerjeno v zdravljenje
bolezni, pokrivali potrebe po zdravljenju čedalje manjšega
odstotka prebivalcev.
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V Sloveniji je bila strategija Zdravje za vse do leta 2000
upoštevana že v Dolgoročnem planu zdravstvenega varstva
SR Slovenije za obdobje 1986-2000. S predloženim planom
zdravstvenega varstva nadaljujemo z izvajanjem strategije
zdravja za vse.
Najpomembnejše aktivnosti, ki jih moramo razviti do leta
2000, so: 1. Načrtovati ukrepe iz strategije varovanja zdravja,
ki jih bo sprejel Državni zbor, vlada pa prevzela skrb za
njihovo izvedbo. Usklajevanje bo prevzel Svet za zdravje.
2. Ob vsakem sprejetem ukrepu upoštevati potrebo po pospeševanju in povrnitvi zdravja prebivalstva, kar bodo omogočili
ustrezni zakoni in vključitev v razvojne programe družbe.
3. Posvetiti posebno skrb vzgoji otrok in mladine za zdrav
način življenja, ker si človek pridobi in utrdi življenjske navade
že v mladosti. V zdravstvenovzgojnem delu bodo sodelovali
vsi strokovnjaki, ki so vključeni v vzgojo; začrtali in izpeljali
bodo vzgojne programe z aktivnim sodelovanjem staršev in
otrok.
4. Zadostiti osnovnim potrebam po zdravstvenem varstvu
vsega prebivalstva, kar pomeni vsem dostopno, široko in
dobro mrežo osnovne zdravstvene dejavnosti. Za zdravje prebivalstva bodo skrbeli dovolj velika in primerno razporejena
mreža javne zdravstvene službe z zdravstvenimi delavci in
sodelavci ter strokovnjaki drugih ved: socialni delavci, pedagogi, gospodarstveniki in politiki na lokalni ravni. Z dokončno
oskrbo bolnikov, ki jo je moč opraviti na primarni ravni, bomo
zmanjšali preobremenjenost zdravstvene dejavnosti na
sekundarni ravni. To bo omogočilo kakovostno zdravljenje in
oskrbo tistih, bolnišnično pomoč res potrebujejo.5. Varovati
okolje, da bomo preprečevali številne nevarnostne dejavnike,
ker je zdravje ljudi odvisno od velikega števila dejavnikov iz
okolja. Vsako javno ali zasebno podjetje bo moralo ocenjevati
svoje dejavnosti in jih uresničevati tako, da bo varovano
zdravje prebivalstva pred škodljivimi posledicami fizikalnih,
kemičnih in bioloških dejavnikov.
Vlada se bo z ukrepi in s sredstvi javnega obveščanja vključevala v varovanje zdravja in življenjskega okolja.
6. Raziskovati zdravje prebivalstva z interdisciplinarnimi raziskavami s posebno pozornostjo spremljanja življenjskih
navad in vzorcev obnašanja ljudi, kar bo omogočalo opuščanje škodljivih navad. Po priporočilu strokovnjakov SZO bomo
uvedli raziskave na področju psihološkega pritiska okolja na
otroke in mladostnike.

zagotavljal njeno izvajanje. Vlada in vsa njena ministrstva
bodo poskrbela, da bo pri vseh razvojnih projektih upoštevano varovanje zdravja prebivalstva. Odgovorni vladni resorji
bodo pospešili izdelavo metod za vzgojo prebivalstva, da bo
vsak posameznik aktivno skrbel za zdravje. Ob tem pa bo
vlada prebivalstvu nudila možnosti, da bo lahko aktivno skrbelo za svoje zdravje.
2. Usklajevanje aktivnosti vladnih resorjev
Aktivnosti vladnih resorjev ob sprejemanju projektov, ki ne
bodo škodili zdravju ljudi, bo vsklajeval Svet za zdravje. Usklajevanje bo zlasti potrebno pri določanju davčne politike,
obrambe, prehranske politike, vpeljavi novih tehnologij in
opuščanju starih, prostorskih rešitvah, posodobitvi učnih programov, športnorekreativnih in kulturnih programov ter
medijskih projektov.
3. Izdelava analiz zdravstvenega stanja prebivalstva za pripravo prednostnih rešitev za izboljšanje zdravja prebivalstva
Prednost bodo imele predvsem multidisciplinarne analize in
projekti za izboljševanje zdravja prebivalstva s sodelovanjem
strokovnjakov vseh ved, ki lahko prispevajo k izboljšanju
zdravstvenega stanja ljudi. Programi bodo zastavljeni
celostno: za izboljšanje psihofizičnih zmogljivosti posameznikov in skupin prebivalcev, tudi za obrambne in zaščitne
naloge, izboljšanje kakovosti okolja in za napravljanje razmer
za kakovostno življenje bolnikov in invalidov.
4. Izobraževanje strokovnjakov za pospeševanje in povrnitev zdravja
Usposobljeni strokovnjaki bodo izvajali strategijo Zdravje za
vse do leta 2000 pri svojem delu na vseh ravneh. Spodbujali
bomo medsebojno izmenjavo znanj med strokovnjaki različnih ved, ker tak pristop uspešneje dviguje raven znanja prebivalstva. Program pospeševanja zdravja je natančno opredeljen v prilogi 'Program in politika pospeševanja zdravja v Sloveniji'.
5. Razvoj zdravstvenega varstva na lokalni ravni
V reševanje zdravstvenih problemov družin in posameznikov
se bodo vključevali poleg prebivalcev samih in zdravstvenih
delavcev tudi strokovnjaki drugih ved: socialni delavci, psihologi, pedagogi, vzgojitelji, varnostni inženirji, gospodarstveniki, politiki in drugi.

7. Izpeljati povezovanje z mednarodno skupnostjo pri razreševanju problemov zdravja prebivalcev, saj se lahko problemi
kot na primer onesnaževanje okolja in nedovoljene droge
rešujejo le z mednarodnim sodelovanjem. Pomemben dejavnik mednarodnega sodelovanja bo tudi možnost sprotnega
dotoka novih znanj ter možnost primerjav, ki smo jih v zadnjih
desetletjih na področju zdravja prebivalstva zanemarili. Samo
z mednarodnimi primerjavami bomo lahko zagotovili uspešnost prizadevanj za pospeševanje in povrnitev zdravja prebivalstva.
3.2 PREDLOG RAZVOJA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA PO
PREDNOSTNIH CILJIH

6. Izboljšanje zdravstvenega prosvetljevanja in zdravstvenovzgojnih vsebin

Na podlagi metodologije, ki jo predlaga SZO, predvideva plan
šest prednostnih ciljev, ki jih je treba izpolniti v planskem
obdobju. Pri vsakem cilju so predlagani ukrepi, ki jih je
potrebno izvesti, da bodo prednostni cilji uresničeni.

1. iskanje vzrokov za razlike

Zdravstvenovzgojne vsebine, prevsem o nevarnostnih dejavnikih, ki ogrožajo zdravje ljudi, bodo vgrajene v vse izobraževalne programe v šolah in zunaj Sol, tako za mladino kot tudi
za odrasle. Aktivnosti bodo načrtovane usklajeno in enotno za
vso državo.
3.2.2 DRUGA PREDNOST: Zmanjševanje razlik v zdravstvenem varstvu in zdravstvenem stanju prebivalcev
UKREPI:

3.2.1 PRVA PREDNOST: Oblikovanje politike varovanja
zdravja

Izdelane bodo raziskave o razlikah v zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem stanju različnih skupin prebivalstva po spolu,
starosti, socialnem položaju, izobrazbi in območjih. Na podlagi teh raziskav bodo pripravljeni predlogi za zmanjšanje
razlik.

UKREPI:

2. Navajanje na zdrav način življenja

1. Pripravljanje razmer za razvoj politike pospeševanja in
povrnitve zdravja

Zdravstvenovzgojna aktivnost med prebivalci bo usmerjena
v navajanje na zdrav način življenja: pri tem bodo aktivnosti
usmerjene v premagovanje tistih dejavnikov, ki najbolj ogrožajo zdravje in življenje prebivalcev posameznega območja.

Državni zbor bo sprejel strategijo razvoja varovanja zdravja in
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poročevalec

3. Skladen razvoj zdravstvenih dejavnosti
Prednost bodo imele tiste zdravstvene dejavnosti oziroma
stroke v posameznih območjih, ki bodo najbolj učinkovito
zmanjševale razlike.
4. Smotrna uporaba sredstev za zdravstveno varstvo po
območjih
Sredstva bodo uporabljena, da bi se zadovoljevale potrebe
prebivalcev in ne potrebe zaposlenih v zdravstveni dejavnosti.
3.2.3 TRETJA PREDNOST: Spreminjanje zdravju škodljivih
vzorcev vedenja

deljeni v prilogah Strokovne osnove za pripravo plana zdravstvenega varstva' in 'Program in politika pospeševanja
zdravja'.
3.2.4 ČETRTA PREDNOST: Kakovostno življenjsko okolje
Proučevanju kakovosti življenjskega okolja bo zaradi njegovega vpliva na zdravje ljudi namenjena posebna pozornost. Za
dosego zastavljenih ciljev bomo načrtovali in uresničevali
priporočila SZO, zajete v 'Evropski listini o življenskem okolju
in zdravju'.
UKREPI:

Spreminjanje vzorcev vedenja posega na kajenje, prehrano,
telesne aktivnosti, čezmerno uživanje alkoholnih pijač,
porabo drog, duševno zdravje in spolno vedenje. Aktivnosti
temeljijo na zdravstvenovzgojnih vsebinah.

1. Vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje
zdravstveno ekoloških razmer, kot dela enotnega zdravstvenega informacijskega sistema varstva okolja.

UKREPI:

2. Ugotavljanje onesnaženja elementov življenjskega okolja
(pitne vode, živila, zrak, zemlja) in proučevanje njihovih vplivov na zdravje ljudi, ocena nevarnosti, viri, vrste, metode
odkrivanja, zmanjševanje oziroma odstranjevanje škodljivosti. Ugotavljanje in proučevanje vpliva onesnaženosti naravnih prvin (zrak, zemlja, vode itd.) in splošne obremenjenosti
okolja na zdravje ljudi, ocena nevarnosti, predlogi za zmanjševanje in odstranjevanje škodljivosti.

1. Aktivnosti za preprečevanja kajenja
Aktivnosti bodo usmerjene na štiri področja: uveljavljanje
programov za preprečevanje kajenja, razvijanje razmer za
možnost izbire okolja brez kajenja, priprava in izvajanje programov za odvajanje kajenja in uveljavljanje lika nekadilca kot
sprejemljive norme vedenja.
2. Uvajanje zdrave in uravnotežene prehrane
Aktivnosti bodo usmerjene predvsem v osveščanje prebivalcev o načelih zdrave, uravnotežene prehrane in uvajanje prehranskih navad v smislu pravilne izbire živil in biološke
sestave hrane. Organiziran bo stalen prehranski nadzor
(nutritional surveillance) zaradi proučevanja zdravstveno statističnih podatkov o zbolenjih in smrtnosti, ki so v posredni in
neposredni zvezi z načinom in kakovostjo prehrane, ugotavljanje stanja prehranjenosti predvsem ogroženih skupin prebivalstva in sodelovanje pri vodenju prehranske politike
v državi, usmerjanje v proizvodnjo zdrave hrane.
3. Povečanje števila telesno aktivnih prebivalcev
Z načrtovanimi aktivnostmi bomo povečevali število telesno
aktivnih prebivalcev vseh starosti, predvsem odraslih, s ciljem
preprečevanja bolezni srca in ožilja.
4. Preprečevanje čezmernega uživanja alkoholnih pijač in
narkomanije
Izdelali in uresničevali bomo nacionalna programa za preprečevanje čezmernega uživanja alkoholnih pijač in porabe
drog; aktivnosti bodo usmerjene predvsem v delo z mladino,
družino in šolo.
5. Izboljšanje duševnega zdravja

)
Izdelali in uresničevali bomo programe za zdravo duševno
življenje, predvsem mladine, z vključevanjem programov za
obvladovanje socialnih vzrokov za duševne stiske ljudi in za
obvladovanje stresov.
6. Pospeševanje zdrave spolnosti in preprečevanje aidsa in
okužbe z virusom HIV
Pripravili in izvajali bomo program za zdravo spolnost, ki bo
posegal na tri področja: na spolno vzgojo, načrtovanje družine in na preprečevanje spolno prenosljivih bolezni. Pri
obvladovanju aidsa in okužbe z virusom HIV bomo izvajali
programe preprečevanja na področju zdravstvene vzgoje,
zdravstvenega in socialnega varstva, izobraževanja, informiranja, pravne in etične varnosti, vkjučujoč tudi nevladne organizacije.
Natančneje so programi za spreminjanje zdravju škodljivih
vzorcev vedenja in neposredni cilji, ki jih želimo doseči, opreporočevalec

3. Proučevanje škodljivih vplivov na zdravje posameznih
občutljivih skupin prebivalcev: nosečnice, otroci, starostniki,
kronični bolniki in delavci - s predlogi ukrepov za zmanjševanje škodljivih vplivov.
4. Osveščanje ljudi o posegih v okolje, ki vplivajo na njihovo
zdravje, da se bodo lahko aktivno vključevali v sprejemanje
vseh odločitev zaradi zmanjševanja škodljivih vplivov in s tem
povezanega ogrožanja zdravja ljudi.
5. Osveščanje o prednostih sodobnih, okolju in delavcem
manj škodljivih tehnologij, ki zmanjšujejo ogrožanje zdravja
ljudi.
6. Sprejem takšne zakonodaje na vseh področjih, ki bo
varovala zdravje ljudi in bo usklajena z mednarodnimi normativi
7. Sodelovanje pri pripravi nacionalnega programa varstva
okolja z vidika varovanja zdravja ljudi pred vplivi onesnaženja
okolja. Izvajanje in nadzorovanje sprejetih zdravstvenih ekoloških ciljev.
3.2.5 PETA PREDNOST: Spodbujanje razvoja stroke in
izboljšanje kakovosti dela zdravstvene dejavnosti
UKREPI:
1. Smotrno organiziranje zdravstvene dejavnosti
To bo doseglo z zagotavljanjem finančnih sredstev v skladu
z zakonom in s preudarnim vlaganjem v opremo, zmogljivosti
in v usposabljanje zdravstvenega osebja. Pri usklajevanju
programov strokovnega razvoja bo Ministrstvo za zdravstvo
sodelovalo z drugimi ministrstvi, Medicinsko fakulteto, klinikami in inštituti, Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije ter s pristojnimi zbornicami. Osnova sistema bo zdravstveno varstvo na lokalni ravni, v katerem se bodo zdravstveni
delavci v skrbi za zdravje prebivalstva povezovali z vsemi
drugimi strokovnjaki na ravni, ki je čim bliže prebivalstvu.
Razvijali bomo sistem, ki bo čim bolje povezal skrb za bolnika
na vseh treh ravneh (primarni, sekundarni in terciarni) in
vzpostavil kakovosten prenos informacij.
Vsem vrhunskim strokovnjakom s področja zdravstvenega
varstva bo omogočeno, da bodo lahko mak- simalno uveljavili svojo strokovnost.
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2. Razvoj enotnega zdravstvenega informacijskega sistema
Zagotovljen bo koordiniran razvoj zdravstvenega informacijskega sistema in informacijskih podsistemov. Ta razvoj bo
institucionaliziran in profesionaliziran, vanj bodo vključeni
uporabniki in strokovnjaki z različnih področij zdravstvenega
varstva. Tako razvit informacijski sistem bo podpiral načrtovanje, spremljanje in vrednotenje razvijanja zdravja, zdravstvenega varstva in zdravstvenih dejavnosti ter ocenjevanje kakovosti zdravstvenega varstva. Širil bo pomembne zdravstvene
informacije, ki bodo dostopne javnosti.
3. Spodbujanje analitike na vseh ravneh zdravstvenega
varstva
Analitika opravljenega dela in njegovih učinkov bo postala
sestavni del delovanja zdravstvene dejavnosti na vseh ravneh.
Na regionali in republiški ravni bomo pospešili izobraževanje
analitičnih ekip, ki bodo sposobne opravljati kakovostne analize učinkovitosti sistema zdravstvenega varstva in analize
zdravstvenega stanja prebivalstva.
4. Uvedba primernih ekonomskih in finančnih instrumentov

valstva. Pri posameznih ukrepih bomo upoštevali več skupin
prebivalstva, npr. pri pripravi mladih obeh spolov na odgovorno starševstvo, na življenje brez cigarete, kulturno pitje
alkoholnih pijač itd.
3.3.1 VAROVANJE ZDRAVJA OTROK IN MLADINE
UKREPI:
1. Izboljšanje zdravstvene vzgoje
Ciljne populacije bodo otroci in mladina, starši in vzgojitelji
ter drugi strokovnjaki, ki vplivajo razvoj otrok.
2. Boljše zajetje predšolskih otrok
Predšolske otroke bomo obravnavali kot enovito skupino in ji
zagotavljali ustrezno preventivno in kurativno varstvo.
Posebne pozornosti bodo deležni otroci staršev iz posebej
ogroženih skupin. Te so brezposelni, priseljeni, manj izobraženi, socialnoekonomsko šibki, zasvojeni z drogami, ogrožene etnične skupine.
Izboljšali bomo kakovost prehrane otrok in učinkoviteje preprečevali zobno gnilobo in zniževati njeno pojavnost.

Plačevanje zdravstvenih programov oziroma storitev bo spodbujalo zdravstvene delavce k čim bolj kakovostnem delu
hkrati pa bo zaviralo opravljanje odvečnega in nepotrebnega
dela.

3. Reorganizacija varstva zdravja šolskih otrok in mladostnikov

5. Kontrola kakovosti dela

Izvedeni bodo naslednji ukrepi:

Na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti bosta vzpostavljena
strokovni nadzor in kontrola kakovosti dela.

- pri varovanju zdravja šolskih otrok in mladine se bo dosedanje vsebinsko in organizacijsko -izboljšalo; preventivne
aktivnosti bodo ovrednotene vsebinsko in izpopolnjene ter
osnovane na življenskih navadah otrok, mladostnikov in staršev, družine, okolja in družbe,

Pri vseh zaposlenih v zdravstveni dejavnosti bomo spodbujali
občutek za strokovni samonadzor in za stroškovno osveščenost.
6. Opustitev nepotrebnih administrativnih opravil
Sprejeli bomo take zakonske rešitve, ki bodo čim manj obremenjevale zdravstvene službe z administrativnim delom.
7. Preskrba z zdravili
V ročno prodajo bo prešlo 30% zdravil, uvedli bomo čimbolj
racionalen način predpisovanja zdravil in vpliv države na ceno
zdravil.
8. Izobraževanje zdravstvenih delavcev
Predlagane so spremembe na področju izobraževanja, predvsem za delo strokovnjakov na področju družinskega varstva.
Sedanjo specializacijo iz splošne medicine bomo prilagodili
zahtevam Evropske skupnosti. Natančno so ukrepi s tega
področja opredeljeni v poglavju 6:' Izobraževanje zdravstvenih delavcev'.
3.2.6 ŠESTA PREDNOST: Raziskave varovanja zdravja
Upoštevajoč priporočila strokovnjakov SZO, ki pripisujejo
raziskavam na področju varovanja zdravja pomembno vlogo,
bomo v Sloveniji v planskem obdobju pospeševali oziroma
uvedli: epidemiološke raziskave o zdravstvenem stanju prebivalcev, antropološke raziskave zdravja, raziskave o vplivu
načina življenja na zdravje, raziskave medsebojnega vpliva
duševnega, telesnega in socialnega okolja na zdravje, raziskave preskrbljenosti prebivalstva z zdravstveno dejavnostjo
in njene učinkovitosti in raziskave procesa načrtovanja in
odločanja na področju varovanja zdravja.
Natančneje so raziskave opredeljene v prilogi 'Strokovne
osnove za pripravo plana zdravstvenega varstva'.
3.3 PREDNOSTNE NALOGE PO SKUPINAH PREBIVALSTVA
Zaradi različnih potreb posameznih skupin prebivalstva navajamo prednostne naloge skrbi za zdravje po skupinah prebi56

- zdravstveno varstvo šolskih otrok in mladine bo potekalo
po dispanzerski metodi dela s preusmeritvijo od bolezni
k zdravju, od zdravstvenega doma v šolo in k celostni obravnavi šolskih otrok in mladine, saj je večina njihovih somatskih
težav posledica duševnih stisk, ki izhajajo iz njihovega načina
življenja in vpliva okolja,
- v timsko delo s šolskimi otroki in mladino bodo vključeni
tudi psihologi, pedagogi, socialni delavci, starši in drugi, kar
bo omogočilo izboljšanje delovnih pogojev - zmanjšanje
obremenjenosti otrok in mladine v šoli,
- zdravstveno vzgojno delo bo prednostna naloga zdravstvenega varstva šolskih otrok in mladine s ciljem
- vzgajanja za zdrav način življenja s poudarkom na telesni
aktivnosti
- vplivanja na prehrano in privzgajanju zdravih prehrambenih
navad
- vzgoje za premagovanje stresnih stanj in preobremenjenosti
- preprečevanje prometnih in drugih nesreč ter samomorilnosti
- vzgoje za zdravo spolno življenje, humanizacije odnosov
me spoloma, preprečevanje bolezni odvisnosti in spolno prenosljivih bolezni,
- posebno skrb bo namenjena varstvo mladostnikov do 18
let, ki niso vključeni v sistem izobraževanja,
- področje šolske medicine bo vključeno v dodiplomske
izobraževalne programe zdravstvenih delavcev.
4. Cepljenje
Precepljenost otrok in mladine bo najmanj 90%, proti ošpicam pa 95%. Uvedli bomo cepljenje proti Haemophilusu influenzae in proti hepatitisu A.
Do leta 2000 bomo izkoreninili otroško paralizo, ošpice, kongenitalne rdečke in mumps ter zmanjšali število zbolelih
otrok, mladine in odraslih za B hepatitisom. Obvladovanje
poročevalec

nalezljivih bolezni je natančneje opredeljeno v prilogi 'Strokovne osnove za pripravo plana zdravstvenega varstva do leta
2000'.
5. Zdravstveno varstvo nabornikov
Bo spremenjeno in bo postalo neprekinjen proces. Ocena
zdravstvene sposobnosti mladostnika za vojaško službo bo
temeljila na celoviti oceni zdravja in razvoja otroka od rojstva
dalje, na oceni otrokovega prilagajanja na okolje v predšolski
in šolski dobi in na oceni zmožnosti za specifična dela in
opravila (poklicno usmerjanje). Pri pregledih nabornikov
bosta sodelovala tudi psiholog in medicinec dela.
3.3.2 VAROVANJE ZDRAVJA ŽENSK
UKREPI:
1. Izboljšano zdravstvenovzgojno delo na področju zdravega spolnega življenja in odgovornega starševstva
Tako bomo zmanjšali število umetnih prekinitev nosečnosti in
načrtovali rojstva v obdobju, ko je možnost kakovostnega
preživetja otroka in matere največja. Zmanjšali bomo obolevnost mladih parov zaradi spolno prenosnih bolezni in kasnejšo neplodnost.
2. Izboljšano nosečnostno obporodno in poporodno varstvo
Pravočasno in dovolj pogosto bomo zajeli vse nosečnice in
s sprotno analizo vzrokov smrti dojencev, nosečnic in porodnic našli tiste, pri katerih bo mogoče s primernim varstvom
smrt preprečiti. Umrljivost mater bomo zmanjšali pod 5 na
100.000 živorojenih, umrljivost dojencev pa pod 10 na 1000
živorojenih otrok v vseh območjih republike Slovenije.
3. Izpeljava organiziranega odkrivanja raka v ogroženih
starostnih skupinah žensk
Tako bomo zmanjšali umrljivost žensk predvsem zaradi raka
na dojki in materničnem vratu, ki spadata med glavne vzroke
umrljivosti mladih žensk.
4. Izvajanje smotrne pomoči ženskam v perimenopavzi
5. Sistematično spremljanje zbolevnosti žensk in uvajanje
zdravih razmer za delo in življenje
S tem ukrepom bomo za 10% podaljšali povprečno število let
življenja žensk brez bolezni in invalidnosti, podaljšali obdobje
ustvarjalnosti ter izboljšali kakovost življenja ženske in od nje
odvisnih družinskih članov.
3.3.3 VAROVANJE ZDRAVJA MOŠKIH
t
UKREPI:
1. Vzgoja za pospeševanje in krepitev zdravih
življenjskih navad
Otroke in mladostnike bomo vzgajali predvsem v zdravo premagovanje stresnih stanj: življenje brez cigarete, kulturno
pitje alkoholnih pijač, kulturna vožnja motornih vozil, premagovanje samomorilskih teženj s telesno in duševno aktivnostjo, zdrav način prehranjevanja. Posebne pozornosti bodo
deležni zdravstvenovzgojni programi.
2. Zgodnje odkrivanje nevarnostnih dejavnikov za bolezni
srca in ožilja
Izdelali bomo program obdobnih preventivnih zdravstvenih
pregledov mladih moških (20 do 35 let); sem sodi tudi pregled
nabornikov. Program SZO zgodnjega vzorčnega odkrivanja
nevarnostnih dejavnikov za pojav kroničnih bolezni in program ukrepanja na podlagi dobljenih analiz (projekt CINDI), ki
že teče v Ljubljani, sta trenutno najboljša ponujena rešitev za
zmanjševanje prezgodnje umrljivosti odraslih moških.
3. Socialni programi za zmanjšanje potrošnje alkoholnih
pijač in cigaret
poročevalec

Sprejeli bomo vrsto prednostnih ciljev za krepitev zdravja
z zmanjšanjem potrošnje alkoholnih pijač, tobaka in drugih
drog ter spreminjanjem zdravju škodljivih vzorcev vedenja.
Ukrepi so opisani v poglavju Spreminjanje vzorcev vedenje
(tretja prednost) in v prilogi 'Nacionalni program in politika
pospeševanja zdravja'.
3.3.4 VAROVANJE ZDRAVJA DELAVCEV
UKREPI:
1. Namesto dosedanjega načina, ko so se opravljali izključno preventivni zdravstveni pregledi delavcev, ki so bili
prepogosti in premalo specifični, bomo določili vsebino preventivni dejavnosti, jo poimenovali s storitvami in jo statistično zabeležili. Opravljali bomo zdravstvene analize delovnih mest, prospektivne in retrospektivne ergonomske diagnoze in zdravljenje ter preventivne zdravstvene pogovore,
vračali invalide na njihova delovna mesta, pripravljali zdravstvene ekspertize preostale zmožnosti za delo za invalidsko
komisijo in pritožbene postopke, verificirali poklicne bolezni
itn. Podrobne vsebine vsake storitve bodo izhajale iz dane
obremenjenosti in zdravstvenega tveganja na delovnem
mestu. Iz njih izhajajo tudi potrebna znanja ter strokovna
oprema.
Vzpostavljeno in poglobljeno bo sodelovanje s splošno medicino oziroma z osebnimi zdravniki odraslih, šolsko medicino,
zdravniškimi in invalidskimi komisijami ter ustreznimi organizacijami s področja delovnega in bivalnega okolja.
2. Reorganizirali bomo obstoječe ustanove vključno
s kadrovsko zasedbo, postale naj bi vsebinsko bolj specifične in učinkovitejše. Vzpostavili bomo sodelovanje med
ustanovami, ki so vključene v varovanje zdravja delavcev.
Vlada bo ustanovila Inštitut za zdravstveno varstvo delavcev,
udeležencev v prometu in športnikov, in Inštitut za varstvo pri
delu s svojimi območnimi in tematskimi centri. Inštituta bosta
nasledila sedanji Univerzitetni inštitut za medicino dela, prometa in športa ter Zavod RS za varstvo pri delu. Osnovne
organizacijske enote bodo obratne ambulante in dispanzerji
za zdravstveno varstvo delavcev. Ustanovila jih bodo bodisi
podjetja, bodisi občine v zdravstvenem domu ali pa bodo
v zasebni lasti.
Njihova dejavnost bo kurativna in preventivna. Osnovne organizacijske enote bodo ustanovljene tudi v vojski.
3. Pri Državnem zboru ali vladi bomo ustanovil odbor za
zdravstveno varstvo delavcev in varnost pri delu. V odbor
bodo vključeni predstavniki delodajalcev, delojemalcev, ustanove s področja varovanja zdravja delavcev in drugi.
4. V neodvisno, dovolj številčno in interdisciplinarno sestavljeno sanitarno inšpekcijo in inšpekcijo dela bodo vključeni
tudi zdravniki medicine dela. Strokovnjaki s področja varovanja zdravja delavcev bodo sodelovali v delu sanitarne inšpekcije in inšpekcije dela pri obravnavi fizioloških, ergonomskih,
toksikoloških in drugih problemov.
5. Vsebino izobraževanja, izpopolnjevanja in usposabljanja
na vseh ravneh, vključno s specializacijo iz medicine dela.
prometa in športa bo prilagojena usmeritvam plana zdravstvenega varstva.
3.3.5 VAROVANJE ZDRAVJA OSTARELIH
UKREPI:
1. Omogočiti čim daljše neodvisno življenje v okolju, ki so ga
navajeni, predvsem v krogu svoje družine
V okviru skrbi za stare bomo v ta namen razvijali:
- zdravljenje na domu in zdravstveno nego,
- dnevne bolnišnice.
Sodelovali bomo pri delovanju:
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- dnevnih centrov za ostarele,
- gospodinjske pomoči starim na domu,
- družbeni pomoči skrbi starim na domu.
V delo domov za ostarele naj bi se bolj vključevali tudi družinski člani in prostovoljci.
Poudarek bomo dali izobrazbi vseh ljudi, da bodo bolje poznali procese in pojave, ki so vključeni ali spremljajo normalno
staranje in spremembe, ki nastopijo z boleznimi ostarelih.
2. Zagotoviti pravočasno ustrezno ukrepanje
Primarno zdravstveno varstvo bo zagotovljeno in približano
ostarelim. Bolnišnična oskrba bo usmerjena v hitro in učinkovito diagnostiko, terapijo in rehabilitacijo, katerih cilj je čim
hitrejša vrnitev bolnika v domače okolje.
3. Organiziranje zdravstvene skrbi za zelo stare ljudi
Ukrep bomo uresničili z zadostno telesno in duševno aktivnostjo, pravilno prehrano, preprečevanjem bolezni in
poškodb ter nego predvsem v domačem okolju.

invalidov bo spremljala in pri tem sodelovala tudi znanost:
sodelovale bodo zlasti fakultete s področja medicine, prava,
sociologije, športa, arhitekture ter Visoka šola za socialno
delo in Višja šola za zdravstvene delavce, pri tem morajo
sodelovati rehabilitacijski svetovalci, defektologi in znanstvene institucije.
3.3.7 VAROVANJE ZDRAVJA POSEBEJ OGROŽENIH SKUPIN PREBIVALSTVA
UKREPA:
1. Zbiranje podatkov in izdelava analiz
Začeli bomo z zbiranjem podatkov in z analizami, na podlagi
katerih bo moč pripraviti konkretne programe za pomoč pri
vzdrževanju zdravja priseljenih, brezposelnih, zasvojencev in
drugih posebej ogroženih skupin prebivalstva.
2. Priprava programov za varovanje zdravja posebej ogroženih skupin prebivalcev
Program bomo izdelali na podlagi rezultatov analiz.

4. Skrb za neozdravljivo bolne in umirajoče

4 ODGOVORNOST ZA IZVAJANJE PLANA

Njim in njihovim najbližjim družinskim članom bomo posvetili
večjo skrb. Izdelali bomo programe pomoči družinam umirajočih.

Odgovorno ravnanje vseh družbenih sektorjev, ki vplivajo na
zdravje ljudi, je ključni pogoj za izvajanje plana zdravstvenega
varstva in za oblikovanje ter izvajanje politike pospeševanja
zdravja. Odgovornost je porazdeljena, za vsakega v okviru
njegovih zakonskih pristojnosti, med naslednje nosilce:

3.3.6,VAROVANJE ZDRAVJA INVALIDOV
UKREPI:
1. Organiziranje kakovostne rehabilitacije
Rehabilitacijske programe bomo prilagodili nacionalni patologiji vseh skupin prebivalstva in jih izvajali na vseh ravneh
zdravstvene dejavnosti.
2. Uveljavljanje interesov invalidov
Pristojna ministrstva bodo sodelovala pri omogočanju čimbolj neodvisnega življenja prizadetih ljudi v okolju brez arhitekturnih, prometnih in socialnih ovir. Zanje bo organizirana
smotrna oskrba s tehničnimi pripomočki, ki jim bodo olajšali
obvladovanje okolja. Sodelovala bodo tudi pri oblikovanju in
izražanju njihovih posebnih interesov, da si zagotavljajo
enake možnosti kot ostali ljudje.

- Državni zbor,
- Vlada republike Slovenije,
- Svet za zdravje,
- Ministrstvo za zdravstvo, Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve,
- druga ministrstva, vsako na svojem področju delovanja,
- občine in druge družbenopolitične skupnosti,
- izvajalci zdravstvenega varstva na vseh ravneh zdravstvene
dejavnosti,
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.
Pri izvajanju plana zdravstvenega varstva sodelujejo tudi:
sindikati, društva in gibanja ter sredstva javnega obveščanja.
Natančno so naloge posameznih nosilcev odgovornosti za
izvajanje plana zdravstvenega varstva opredeljene v prilogi
'Nacionalni program in politika pospeševanja zdravja'.

3. Priprava nacionalne strategije invalidskega varstva

5 MERILA ZA POSTAVITEV MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE
SLUŽBE

Pristojna ministrstva bodo sodelovala pri izoblikovanju nacionalne strategije in celostnega uresničevanja načrtovanega
invalidskega varstva v Sloveniji.

Preskrbl|enost z zdravstveno dejavnostjo do leta 2000

4. Izdelava nacionalnega programa varstva invalidov
Pristojna ministrstva bodo sodelovala pri izdelavi dolgoročnega programa varstva invalidov.
Izvajanje nacionalnega programa varstva invalidov bo poverjeno medicinskim in rehabilitacijskim institucijam, izobraževalnim ustanovam, raziskovalnim institucijam, zavodom za
usposabljanje in zaposlovanje invalidov, varstvenim ustanovam, stanovanjskemu gospodarstvu, zakonodajalcem, socialnemu varstvu in invalidskim organizacijam.
Invalidom se bomo trudili omogočili neodvisno življenje, enakost in ekonomski socialni ter družbeni položaj iz lastnega
dela in ustvarjalnosti. Vsebina in elementi nacionalne strategije invalidskega varstva bodo omogočili normalno življenje
na osnovah rehabilitacije, izobraževanja ter usposabljanja,
zaposlovanja in življenja po lastni presoji invalidov.
5. Sodelovanje znanosti
Izpolnitev zastavljenih ciljev nacionalnega programa varstva
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Merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe uresničujejo naravnanost plana zdravstvenega varstva k zmanjševanju
razlik med strokami in območji.
Ministrstvo za zdravstvo določi kadrovske standarde v zdravstveni dejavnosti. Uresničevanje minimalnih standardov se
prične takoj po sprejemu plana.
5.1 PRIMARNA RAVEN ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI
Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni oblikuje ,
občina na podlagi standardov za osnovno zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost.
Na demografsko ogroženih območjih sodeluje pri zagotavljanju mreže javne zdravstvene službe na primarni ravni Republika Slovenija. Poleg meril, ki jih določa zakon o spodbujanju
razvoja demografsko ogroženih območij v Sloveniji, bo Ministrstvo za zdravstvo upoštevalo in preverjalo vsako leto posebej tudi naslednja merila za ugotavljanje demografske ogroženosti:

- delež prebivalcev na ogroženem območju v občini in repu- ;
bliki,
«

poročevalec j

- delež površine ogroženega območja v občini in republiki,
- odstopanje od povprečnega družbenega proizvoda v republiki,
- odstopanje od povprečne preskrbljenosti s kadri na primarni, ravni (brez javne zobozdravstvene službe).
V skladu s strategijo SZO ima v planu zdravstvenega varstva
osnovna zdravstvena dejavnost prednost pred specialistično
ambulantno in bolnišnično dejavnostjo.
Izračun potrebnih kadrov v zdravstveni dejavnosti na vseh
ravneh temelji na prilogi 'Standardi preskrbljenosti s kadri'.
5.1.1 Osnovna zdravstvena dejavnost
5.1.1.1 Zavodi
Večji zdravstveni domovi (ZD) na ravni sedanjih občin se bodo
v planskem obdobju razdrobili v manjše, na kar bo vplivala
nova upravna razdelitev na manjše občine. Občinski ZO se
lahko ustanovi, če delujejo v njem najmanj štiri ekipe družinske medicine oziroma splošne medicine z drugimi ekipami
v skladu s standardi.
Po reorganizaciji občin bodo naloge občinskih zdravstvenih
domov prevzele večje zdravstvene postaje, v kolikor izpolnjujejo določilo prejšnega odstavka. Pri izvajanju diagnostike in
zdravljenja se bodo manjši zdravstveni domovi, zdravstvene
postaje in zasebni zdravniki s koncesijo povezali z večjimi ZD.
Ustanovljeni bodo tudi posamezni javni zobozdravstveni zavodi.
Preventivne programe zdravstvenega varstva bodo izvajali
zdravstveni domovi. Če v občini ne bo organiziran zdravstveni
dom, bo občina sklenila pogodbo za njihovo izvajanje
z zasebnimi zdravniki ali z najbližjim zdravstvenim domom
zunaj njenega območja.
Ko bodo dogovorjeni standardi popolnjeni, bo vsaka zasebna
ambulanta s koncesijo na področju osnovne zdravstvene
dejavnosti pomenila ekipo manj v ZD. Predvidevamo, da bodo
zasebni zdravstveni delavci najemali obstoječe prostore v ZD
in zdravstvenih postajah za svojo dejavnost.
Za verifikacijo bodo v ZD, zdravstvenih postajah in ambulantah vključno z zasebno zdravstveno dejavnostjo, morali biti
izpolnjeni pogoji opremljenosti. Standarde opremljenosti
določi Ministrstvo za zdravstvo.
Zdravstveno varstvo oseb na služenju vojaškega roka bomo
organizirali v ambulantah v vojaških enotah po standardih, ki
bodo prilagojeni specifičnim pogojem njihovega življenja in
delovanja. Na enakih načelih bo organizirano tudi zdravstveno varstvo kadetov v izobraževalnem centru policije ter
obsojencev na prestajanju zaporne kazni.
5.1.1.2 Kadri
Zdravstvene delavce bomo načrtovali na enakih izhodiščih za
vso Slovenijo, da bomo s tem dosegli zagotovljeno enakost
v dostopnosti osnovnega zdravstvenega varstva vsem prebivalcem. Število zaposlenih v osnovni zdravstveni dejavnosti
se bo večalo z rastjo števila prebivalcev.
V osnovni zdravstveni dejavnosti bo leta 2000 na enega zdravnika 1060 do 1346 prebivalcev, na zobozdravnika 1246 do

2082 prebivalcev, na medicinsko sestro 328 do 513 prebivalcev in na enega zaposlenega v zdravstvu 137 do 210 prebivalcev.
Standarde za ekipe nujne medicinske pomoči bo določilo
Ministrstvo za zdravstvo v letu 1993.
Zdravniška ali zobozdravniška ekipa v zasebni zdravstveni
dejavnosti bo obvezno vključevala zdravstvenega tehnika, ko
bo oskrbovala število ljudi, ki jih določa ciljni standard.
Če bo zaradi specializacije in delitve dela opravilo naročeno
delo manjše število zobotehnikov, kot določa minimalni
kadrovski standard, se le-ta zniža na dogovorjeno nižjo
raven.
Konkretno število zaposlenih v osnovni zdravstveni dejavnosti
med minimalnimi in ciljnimi standardi določijo partnerji
v pogajanju o programu zdravstvenega varstva. Na število
v posameznem letu vplivajo naslednji dejavniki:
- starostna struktura ( stari nad 65 let) za splošno oziroma
družinsko medicino,
- poseljenost in komunikacije za zdravljenje na domu,
dežurno službo, reševalno službo in patronažno varstvo
družin,
- epidemiološke in zdravstveno ekološke razmere občine
oziroma območja,
- urbaniziranost območja.
Na posameznih območjih se bodo pogodbeni partnerji dogovorili za hitrejši razvoj posameznih strokovnih področij. Pri
tem ne bodo smeli niti presegati ciljnih standardov niti ne
znižati preskrbljenosti v drugih strokah pod minimalne standarde.
Če na kakem strokovnem področju že presegajo ciljni standard, ne nadomeščajo odliva kadrov vse do zmanjšanja števila zaposlenih na raven, dogovorjeno med partnerji v pogajanjih o programu zdravstvenega varstva, razen v primeru, ko
gre za posebej ogroženo skupino prebivalcev, za katero se
bodo partnerji dogovorili za ugodnejši standard.
Če zdravstveni zavod poveri čiščenje in vzdrževanje prostorov
drugi organizaciji in zato zmanjša število zaposlenih nezdravstvenih delavcev, ne more namesto njih zaposliti zdravstvenih
delavcev prek dogovorjenih kadrovskih standardov.
Prelivanje zaposlenih med strokami je možno samo med
splošno medicino in varstvom posameznih skupin prebivalcev, ter v zobozdravstvu med varstvom odraslih in mladinskim
zobozdravstvom.
Skupno število zaposlenih v osnovni zdravstveni dejavnosti je
možno povečati z rastjo prebivalcev. Poveča se tudi za specialistične ekipe, če bodo delovale v ZD namesto v bolnišnicah.
Zmogljivosti ZD za študente in obeh železniških ZD so vključene v osnovno zdravstveno dejavnost na podlagi standardov, ki veljajo za osnovno zdravstveno dejavnost.
Na območju , kjer je preskrbljenost z zdravniki in zobozdravniki zelo slaba, se bo število le-teh zvečalo, zmanjšalo pa se
bo na območjih, kjer že presegajo ciljne standarde. S tem
bomo v planskem obdobju zmanjšali razlike med posameznimi območji za najmanj 25%.

Tabela 1. Načrtovano število zdravstvenih delavcev in vseh zaposlenih v osnovni zdravstveni dejavnosti v Sloveniji v letih 1995 in
2000
*

zdr. (1) (2)
J- zobozdr. (3)
spec.zobozdr.
— ostali
iC med.sestra (4)
vsi zaposleni

1995
zdr. del
cilj. st.
min. st.
1937
1517
1607
962
178
97
1429
865
6101
3898
14519
9523

2000
preb./1 zdr. del
cilj. st.
min. st.
1035
1320
1246
2082
11.235
20.620
1400
2310
328
513
137
210

zdr. del
cilj. st.
min. st.
1947
1524
1615
967
179
98
1436
869
6120
3910
14.580
9599

preb./1 zdr. del
cilj. st.
min. st.
1035
1320
1246
2082
11.175
20.410
1390
2315
328
513
137
210

Vse okrajšave pomenijo:
zdr.del = zdravstveni delavci zdr. = zdravnik
preb. = prebivalci zobozdr. = zobozdravnik
cilj.st. = ciljni standard spec.zobozdr. = specialist zobozdravnik
min.st. = minimalni standard med.sestra = medicinska sestra
+ zdravstveni tehnik
(1) število prebivalcev na zdravnika se ustrezno spremeni
s prenosom vsake dispanzerske ekipe v bolnišnico, kar omogoča Zakon o zdravstveni dejavnosti
(2) vštete so vse dežurne ekipe in zdravniki za zdravljenje na
domu
(3) od tega najmanj 45% ekip za mladinsko zobozdravstvo, na
ekipo 0.25 med.sestre za preventivo
(4) vse medicinske sestre in zdravstveni tehniki v vseh enotah
in službah v osnovni zdravstveni dejavnosti; vštete vse medicinske sestre in zdravstveni tehniki v dežurni službi in na
reševalnih postajah, tudi v Ljubljani
5.1.2 Lekarnlika dejavnost

5.1.2.1 Zavodi
Predvideva se, da se bodo večji lekarniški zavodi do leta 2000
razdrobili na manjše lekarne, na kar bo vplivala nova upravna
razdelitev na več občin.
Na področju lekarniške dejavnosti bo delovalo večje število
zasebnih lekarn. Ko bodo dogovorjeni standardi popolnjeni,
pomeni vsaka zasebna lekarna eno ekipo manj v lekarniških
zavodih.
Za verifikacijo bodo morali v lekarnah izpolniti pogoje opremljenosti, ki jih določi pristojno ministrstvo za zdravstvo.
5.1.2.2 Kadri
Število diplomiranih inženirjev farmacije (odslej farmacevtov)
v lekarniški dejavnosti se bo do leta 2000 zvečalo na račun
prehoda na zasebno delo v lekarnah. Zvečalo se bo tudi
število specialistov oblikovanja zdravil, specialistov preizkušanja zdravil in specialistov farmacevstke informatike. Število
farmacevtov v bolnišnicah se ne bo zvečevaio, s specializacijo
klinične farmakologije pa se bo zvečala raven njihove usposobljenosti za delo.

Tabela 2. Načrtovano število zdravstvenih delavcev in vseh zaposlenih v lekarniški dejavnosti v Sloveniji v letih 1995 in 2000
2000
1995
preb./1 zdr. del
preb./1 zdr. del
zdr. del
zdr. del
cilj. st.
min. st.
min. st.
cilj. st.
min. st.
cilj, st.
cilj. st.
min. st.
4110
2755
489
729
4110
2755
487
727
farmacevt
4500
3000
447
670
4500
3000
445
668
farmac. teh.+
1720
1155
1169
1740
1720
1155
1164
1735
vsi zaposleni
+farmac. teh. = farmacevtski tehnik
Število zaposlenih farmacevtskih tehnikov se spreminja s številom ekip v lekarnah. Število farmacevtskih tehnikov bo zaostajalo za številom farmacevtov v lekarnah, ker ne predvidevamo tehnika v vsaki lekarni. Ekipa v lekarniški dejavnosti bo
obvezno vključevala tudi farmacevtskega tehnika, ko bo
pokrivala število prebivalcev, ki jih določa ciljni standard. Če
dela v lekarni več ekip, pride na dva farmacevta najmanj en
farmacevtski tehnik.
Število nezdravstvenih delavcev v lekarnah se bo zmanjšalo
na račun zaostrenih standardov.
Ministrstvo za zdravstvo bo skrbelo za mrežo lekarniške
dejavnosti na demografsko ogroženih območjih.

zdravstvenih domovih, naravnih zdraviliščih in zasebnih prostorih. Zasebni specialisti se bodo lahko povezovali med
seboj v zadruge.
Za potrebe vojske bodo organizirane tiste specialistične
ambulante, ki so nujno potrebne za nemoten potek usposabljanja.
Za verifikacijo specialističnih ambulant bo standarde opremljenosti določilo Ministrstvo za zdravstvo.
Merila za oblikovanje centrov za preprečevanje, zdravljenje in
rehabilitacijo odvisnih od drog bo izdelalo Ministrstvo za
zdravstvo.
5.2.1.2 Kadri

5.2 SEKUNDARNA IN TERCIARNA RAVEN ZDRAVSTVENE
DEJAVNOSTI
5.2.1 Specialistična ambulantna zdravstvena dejavnost
Specialistična ambulantna in bolnišnična dejavnost sta funkcionalno povezani v celoto, saj se med seboj dopolnjujeta.
Načrtovano zmanjšanje bolnišničnega zdravljenja bo povečalo potrebe po specialističnih ambulantah, s čimer bo
napravljen filter za sprejem samo tistih bolnikov, pri katerih
diagnostika, zdravljenje in rehabilitacija niso možni brez
hospitalizacije. Specialistična ambulantna dejavnost se bo
izvajala v bolnišnicah, zasebnih specialističnih ambulantah
s koncesijo, zdravstvenih domovih in v naravnih zdraviliščih
s koncesijo.
5.2.1.1 Zavodi

'

Posebnih zavodov za specialistično ambulantno dejavnost ne
načrtujemo.
Specialistične ambulante bodo nameščene v bolnišnicah.

Zdravniki specialisti so navedeni posebej zaradi ugotavljanja
izpolnitve standardov v specialističnih ambulantah v bolnišnici in v zdravstvenih domovih ter pri dodeljevanju koncesije
zasebnim specialistom in naravnim zdraviliščem.
V posamezni medicinski stroki ne bo vseh specialističnih ekip
skupaj več, kot je določeno s ciljnim standardom na prebivalca, niti ne manj, kot je določeno z minimalnim standardom.
Ko je načrtovano število specialističnih ekip doseženo,
pomeni vsaka ekipa, priznana v zdravstvenem domu, ekipo
manj v bolnišnici in obratno. Isto velja za ekipo zasebnega
specialista s pridobljeno koncesijo in za specialistične ekipe
s koncesijo v naravnih zdraviliščih.
Število zdravniških ekip v ambulantni specialistični dejavnosti
ne bo naraščalo v planskem obdobju z rastjo števila prebivalcev, pač pa z zmanjševanjem števila specialističnih ekip na
bolnišničnih oddelkih zaradi zmanjševanja hospitaliziranih
bolnikov. V tem primeru se ustrezno spremeni tudi kadrovski
standard v zadevni stroki.
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Tabela 3. Načrtovano število zdravnikov v specialistični ambulantni dejavnosti v Sloveniji v letih 1995 - 2000

Stroka
interna(1)
kirurgija(2)
pulmologija(3)
infektologija
dermatovener.(3)
ORL+
okulistika
nevrologija
ortopedija
onkologija
rehabilitacijah)
rentgenologija

Število zdravnikov
leto 1995
2000
cilj.st.
minim.st.
cilj.st.
100
76
101
100
66
101
67
33
68
10
7
10
25
17
25
33
25
34
80
36
81
27
18
27
40
29
40
13
8
13
20
10
20
80
50
80

+ ORL = otorinolaringologija
(1) na prebivalce nad 18 let, vse ostale stroke na vse prebivalce; brez dialize
(2) od tega za urologijo 30 %
(3) ali v ZD ali v bolnišnici
V specialistični ambulantni dejavnosti bo v letu 1995 delalo po
ciljnih standardih 595 specialistov s 728 medicinskimi
sestrami oziroma zdravstvenimi tehniki, po minimalnih standardih pa 375 specialistov s 458 medicinskimi sestrami oziroma zdravstvenimi tehniki. V letu 2000 bo delalo 5 ekip več
kot leta 1995.
5.2.2 Specialistična bolnišnična zdravstvena dejavnost
5.2.2.1 Zavodi
Število in razporeditev splošnih bolnišnic ostaneta do leta
2000 nespremenjena, novim standardom bomo prilagajali
ustanavljanje in opuščanje oddelkov in določanje števila bolniških postelj.

minim.st.
77
67
34
7
17
25
37
18
29
8
10
50

preb.na zdravnika
1995-2000
cilj.st.
minim.st.
20.000
26.000
20.000
30.000
30.000
60.000
200.000
300.000
80.000
120.00
60.000
80.000
25.000
55.000
75.000
110.000
50.000
70.000
150.000
250.000
100.000
200 000
25.000
40.000

Za verifikacijo bodo morali biti na oddelkih izpolnjeni pogoji
glede opremljenosti. Standarde opremljenosti določi Ministrstvo za zdravstvo.
Bolnišnične oddelke bo Ministrstvo za zdravstvo razvrstilo
v skupine na podlagi zakonskih določb, organiziranosti, strokovne opremljenosti in usposobljenosti kadrov. Merila za
razvrstitev bo izdelalo Ministrstvo za zdravstvo.
5.2.2.1.2 Bolniške postelje
V planu so zajete samo zmogljivosti javne zdravstvene službe;
za morebitne višje zmogljivosti bo zavod pridobival dohodek
na prostem trgu. Načrtovanih 10.654 bolniških postelj oziroma 5,30 na 1000 prebivalcev bomo dosegli z zniževanjem
stopnje hospitalizacije na območjih, kjer presega republiško
poprečje, in s skrajševanjem poprečnega trajanja zdravljenja
na oddelkih, ki presegajo republiško poprečje in kazalce
v razvitih državah.

Število specialnih bolnišnic bo ostalo do leta 1995 nespremenjeno. Do leta 2000 bo povezovanje strokovno sorodnih
oddelkov omogočilo zmanjševanje zmogljivosti specialnih
pulmoloških bolnišnic in vključitev dogovorjenih zmogljivosti
v interne oddelke splošnih bolnišnic.

Na posameznih oddelkih, kjer je že v začetku planskega
obdobja manj postelj, kot bi jih lahko bilo po standardih do
leta 2000, števila postelj ne bomo večali, razen na račun
večjega priliva iz drugih območij. Število postelj na oddelku
za leto vnaprej določijo partnerji v pogajanjih o programu
zdravstvenega varstva na podlagi priliva bolnikov v preteklem
letu.

Do leta 2000 ne načrtujemo organizacijske delitve kliničnega
centra v Ljubljani na območno splošno bolnišnico in klinični
center na terciarni ravni.

Zmogljivosti psihiatričnih oddelkov ostanejo v letu 1993
nespremenjene. Od 1.1.1994 dalje se bodo upoštevale zmogljivosti, ki jih določi Ministrstvo za zdravstvo.

Do leta 2000 bodo dokončane že začete investicije v posameznih bolnišnicah.

V splošnih bolnišnicah brez pulmološkega, infektološkega ali
nevrološkega oddelka se poveča zmogljivost internega
oddelka, kirurškega pa, če ni ortopedskega oddelka. V tem
primeru morajo v bolnišnici delovati ustrezne specialistične
ekipe. Povečanje zmogljivosti določijo partnerji v pogajanjih
o programu zdravstvenega varstva.

5.2.2.1.1 Oddelki
Delovanje oddelka je smotrno, če bo oskrboval toliko bolnikov, da bodo zasedali vsaj 15 postelj. Če se priliv bolnikov
zniža pod to raven, bo Ministrstvo za zdravstvo začelo
s postopkom za ukinitev oddelka. Ob ukinitvi oddelka bodo
ostale v bolnišnici potrebne specialistične ekipe za izvajanje
specialistične konzultantske službe v bolnišnici in za specialistično ambulantno dejavnost v območju, kjer bolnišnica deluje.

Število postelj ginekološko porodniških oddelkov se usklajuje
s številom porodov, na pediatričnih pa s številom otrok do 15
leta starosti.
Za načrtovanje investicij v bolniške oddelke se upošteva
potrebne zmogljivosti na osnovi števila prebivalcev in ne
dejanske gravitacije sprejetih bolnikov.

Če v splošni bolnišnici ne bo samostojnega oddelka, delujejo
pa v njej specialistične ekipe, ki oskrbijo najmanj toliko bolnikov, da zasedajo 20 postelj na strokovno sorodnem oddelku,
bo Ministrstvo za zdravstvo začelo s postopkom za ustanovitev samostojnega oddelka.
Meje med strokovno sorodnimi oddelki bodo zabrisane, kar
bo omogočilo boljšo izkoriščenost bolnišničnih zmogljivosti.
Hospitalizirani bolnik bo imel pravico do ustreznega specialista konzultanta tudi, če v bolnišnici, v kateri se zdravi, stroka
nima ustreznega oddelka.
poročevalec
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Tabela 4. Načrtovano število bolniških postelj do leta
2000(1) za potrebe prebivalcev Slovenije

Stroka

skupaj

Skupaj
inerna
kirurgija
ginek.in porod.
pediatrija
pulmologija
infektologija
dermatoven.
ORL
okulistika
nevroiogija
psihiatrija
ortopedija
onkologija
rehabilitacijah)
invalidna mladina
anest. in rean.(3)

10.654
1633
2103
1361
798
590
283
260
310
289
250
1614
514
300
180
169

Število postelj
od tega
stand. int. nega
nega.
9354
1055
1423
150
310
723
1294
67
140658
14
570
232
36
248
12
294
16
267
22
170
70
1483
131
436
28
272
28
180
169
31

int. th.
205
60
70
6
15

števila načrtovanih postelj ob ugotavljanju deleža terciarne
ravni na oddelku, standardne nege, intezivne nege in intezivnega zdravljenja.
Poprečno bo zdravnik oskrboval 6,7 do 7,4 bolniških postelj,
medicinska sestra 1,7 do 1,9 postelj, drugi zdravstveni delavci
in sodelavci pa 4,7 do 5,2 postelj. Zdravnik ne bo oskrboval
v posamezni stroki oziroma na oddelku več postelj, kot je
določeno z minimalnimi standardi.
V bolnišnicah bo v planskem obdobju delalo naslednje število
zdravstvenih delavcev in sodelavcev ter nezdravstvenih delavcev, vključno s specialistično ambulanto dejavnostjo:
Tabela 5. Načrtovano število zaposlenih v bolnišnični dejavnosti v mreži javne zdravstvene službe v letih 1995 in 2000(1)

10

36

(1) število postelj za intenzivno nego in intenzivno terapijo se
do leta 1994 ne bo spremenilo, upoštevali smo obstoječe
stanje
(2) velja za UZRI
(3) postelje so v okviru strok oziroma oddelkov, razen interdisciplinarnih za intenzivno nego in zdravljenje
Okrajšave pomenijo:
stand. nega = standardna nega
int. nega = intenzivna nega
int. th. = intenzivna terapija
Število postelj se z morebitno uveljavitvijo minimalnih standardov, ki so 10% nižji od ciljnih, ne bo zmanjšalo, zmanjšalo
se bo le število zaposlenih v bolnišnici.
Za normalno zasedenost postelj se šteje 85%, razen v intenzivnih enotah, kjer je 70%, na infektoloških, pediatričnih in
ginekološko porodniških oddelkih, kjer je 80 do 83%, in na
psihiatričnih oddelkih 90%.
Število postelj na internih, pulmoloških, travmatoloških, uroloških, nevroloških in ortopedskih oddelkih bomo ustrezno
zvečali v območjih, v katerih je delež prebivalcev starejših od
65 let nad republiškim poprečjem.
Do konca leta 1993 bomo upoštevali zdajšnje stanje števila
postelj za intezivno nego in intezivno zdravljenje. Do leta 1994
bo Ministrstvo za zdravstvo na podlagi analize določilo število
postelj za intezivno nego in zdravljenje za vse stroke oziroma
oddelke.
5.2.2.1.3 Terciarna raven zdravstvene dejavnosti
Na terciarni ravni naj bi se zdravili samo tisti bolniki, ki jih ni
možno zdraviti ali pa smotrno zdraviti na sekundarni ravni.
Predvideva se, da za terciarno raven ne bo potrebno več kot
10% postelj v posamezni stroki. Delež postelj za terciarno
raven za posamezno stroko določi Ministrstvo za zdravstvo na
predlog Zdravstvenega sveta.

zdravniki
zobozdravniki
farmacevti
osebje za nego(2)
vsi zaposleni

število zaposlenih
ciljni standard minimalni standard
delavcev postelj delavcev postelj
na enega
na enega
6,7
1434
7,4
1593
40
45
117
90,2
130
81,2
5712
6347
1,9
1,7
0,67
0,61 15.818
17.576

(1) število zaposlenih je v obeh letih enako
(2) od tega 30 % VMS
Minimalni standardi preskrbljenosti z zaposlenimi v bolnišnični zdravstveni dejavnosti so 10% nižji od ciljnih standardov. Uveljavitev minimalnih standardov pomeni, da se bo
zmanjšalo samo število zaposlenih v bolnišnici, ne pa tudi
število bolniških postelj.
Z zmanjšanjem števila bolniških postelj razen pri uveljavitvi
minimalnih standardov se v bolnišnici ne bo zmanjšalo število
zdravniških ekip, pač pa jih bomo preusmerili v specialistično
ambulantno dejavnost.
Število zaposlenih v bolnišnični dejavnosti v planskem
obdobju ne bo naraščalo skladno z rastjo števila prebivalcev.
Če na oddelku že dosegajo ciljne standarde, delavcev, ki
zapustijo delo , ne bodo nadomeščali, dokler ne bo zmanjšano število zaposlenih na ravni, za katero se bodo dogovorili
partnerji v pogajanju o programu zdravstvenega varstva.

Če v bolnišnici ne dosegajo števila zaposlenih po sprejetih ,
standardih za intenzivno nego in zdravljenje, do konca leta
1993 zavoljo tega ne bodo večali števila zaposlenih.
,
Če v bolnišnici ne dosegajo števila zaposlenih po sprejetih
standardih za standardno nego, se bodo za zvišanje števila
zaposlenih dogovorili partnerji v pogajanju o programu zdravstvenega varstva.
Če bolnišnica poveri čiščenje, pranje in vzdrževanje drugi
organizaciji in zato zmanjša število zaposlenih nezdravstvenih delavcev, se namesto njih v bolnišnici ne bodo mogli
zaposliti novi zdravstveni delavci in sodelavci nad dogovorjenimi standardi.

(
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5.3 ZAVODI ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO

5.2.2.2 Kadri

<
Organiziranje in delovanje zavodov za zdravstveno varstvo
(ZZV), katerih del je na republiški ravni Inštitut za varovanje (
zdravja, bo urejeno tako, da bo omogočalo spremljanje in
poznavanje zdravstvenega stanja in zdravstvenega varstva, v
učinkovito izvajanje higienskoepidemiološke in zdravstveno
ekološke dejavnosti, izvajanje preventivnih in zdravstveno ,
vzgojnih programov ter izboljšanje analiz na določenem območju.
■

Število zdravstvenega osebja in njihovih sodelavcev, vključenih v mrežo javne zdravstvene službe, bomo izračunali iz

Za zboljšanje kakovosti dela in uspešnejše izvajanje nalog
bodo ZZV negovali in spodbujali timsko delo in vzpostavili

5.2.2.1.4 Dializno zdravljenje
Ob klasičnem dializnem zdravljenju bomo razvili tudi dializo
limited care (LC) kot dopolnilno metodo dializnega programa
za bolnike s kronično odpovedjo ledvic brez spremljajočih
drugih bolezni ali zapletov.
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sodelovanje s strokami, ki so povezane z njihovo dejavnostjo.
Sodelovali bodo med seboj, z inštituti Medicinske fakultete in
drugimi ustreznimi zavodi.
5.3.1 Zavodi
Število ZZV se v planskem obdobju ne bo spreminjalo. Delovali bodo v vseh zdravstvenih območjih. Za Koroško območje
bo ZZV na Ravnah opravljal socialno medicinsko dejavnost,
higiensko epidemiološko in zdravstveno ekološko dejavnost
za sedanje občine Dravograd, Radlje, Ravne in Slovenj Gradec. Za občini Mozirje in Velenje bo socialnomedicinsko,
higiensko epidemiološko in zdravstveno ekološko dejavnost
opravljal ZZV Celje.
5.3.2 Kadri
Število zaposlenih zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev
in sodelavcev se bo v planskem obdobju zviševalo vzporedno
z zmanjševanjem nezdravstvenih delavcev. Skupno število
zaposlenih bo rastlo skladno z rastjo prebivalcev.
Glede na strategijo Zdravje za vse do leta 2000, ki nalaga ZZV
še posebne naloge, pridejo v poštev samo ciljni standardi.
Število zdravstvenih delavcev in sodelavcev z visoko in višjo
izobrazbo bo raslo na račun zmanjševanja števila delavcev
s srednjo in nižjo izobrazbo. V ZZV bodo delali poleg zdravnikov tudi drugi delavci z visoko izobrazbo, na primer psihologi,
sociologi, ekonomisti. Za nezdravstvene delavce in upravo se
bo upošteval standard 18% delavcev, izračunanih na podlagi
števila zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev.
Tabela 6. Načrtovano število vseh zaposlenih v Sloveniji v ZZV
v letih 1995 in 2000
2000
1995
zdr. del. preb. na zdr. del. preb. na
enega
enega
Območni ZZV
Inštitut za
varovan, zdravja
Skupaj

925

2150

930

2150

220
1145

9000
175

225
1155

8900
173

5.4 SOCIALNI ZAVODI
5.4.1 Splošni socialni zavodi
5.4.1.1 Zavodi
j Niso vključeni v plan zdravstvenega varstva.

5.4.2.2 Kadri
V kolikor v posebnem socialnem zavodu ni zaposlenih zdravnikov oziroma zobozdravnikov, se bo za preskrbljenost
z zdravniki in zobozdravniki povezoval bodisi z zdravstvenimi
zavodi bodisi z zasebniki s koncesijo.
Za zdravstveno osebje v šolah s prilagojenim programom in
delovno varstvene zavode veljajo isti kadrovski standardi kot
za splošne socialne zavode.
En zdravnik bo, ne glede na specialnost, vključno s psihiatrijo, ob koncu planskega obdobja oskrboval 45 do 100 varovancev in zobozdravnik 600 do 800 varovancev. Ena oseba za
zdravstveno nego bo oskrbovala 2 do 7 varovancev. Med njimi
bo 30% medicinskih sester.
Pri konkretnem določanju števila zdravstvenega osebja se bo
upoštevalo specifičnosti zdravstvenega stanja varovancev in
vzrok za sprejem v posebni socialni zavod.
5.5 NARAVNA ZDRAVILIŠČA
5.5.1 Posteljne zmogljivosti
V planu zdravstvenega varstva ne načrtujemo zmogljivosti
naravnih zdravilišč, se pa v njih odvija v skladu z zakonom
specialistična ambulanta in bolnišnična rehabilitacija na
sekundarni ravni.
V mrežo javne zdravstvene službe bo vključenih na leto okoli
330.000 oskrbnih dni v naravnih zdraviliščih oziroma okoli
10% v vseh bolnišnicah realiziranih oskrbnih dni vsako leto.
Za specialistično ambulantno dejavnost lahko zdravilišča pridobijo koncesijo.
Za izvajanje ambulantne rehabilitacije bolnih in poškodovanih na primarni ravni in za laboratorijsko diagnostiko zdravilišča lahko pridobijo koncesijo.
5.5.2 Kadri
V planu zdravstvenega varstva ne načrtujemo kadrov za delo
v naravnih zdraviliščih razen izobraževanja ustreznih poklicev.
5.6 PRESKRBLJENOST S KADRI V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI DO LETA 2000
Tabela 7. Načrtovano skupno število zaposlenih v zdravstveni
dejavnosti v Sloveniji v letih 1995 in 2000
Število zaposlenih
1995
2000

5.4.1.2 Kadri
j če v socialnih zavodih ne bodo imeli stalno zaposlenih zdravnikov in zobozdravnikov, se bodo povezovali ali z zdravstvenimi zavodi ali z zasebnimi zdravniki in zobozdravniki s koncesijo.
!' V merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe v sociII alnih zavodih niso vključene strežnice.
Zdravniki vseh specialnosti bodo oskrbovali ob koncu planskega obdobja po 200 do 300 varovancev, osebje za nego po
8 do 12 varovancev, fizioterapevt 100 do 150 varovancev in
delovni terapevt 130 do 200 varovancev. Delež medicinskih
sester med osebjem za zdravstveno nego bo najmanj 10%.
Pri konkretnem določanju števila zdravstvenega osebja se bo
upoštevalo specifičnosti zdravstvenega stanja varovancev
v posameznem splošnem socialnem zavodu.
5.4.2 Posebni socialni zavodi
5.4.2.1 Zavodi
jj Plan zdravstvenega varstva jih ne vključuje v mrežo javne
zdravstvene službe.

zdravniki
zobozdravniki
farmacevti
osebje za nego
vsi zaposleni

cilj. st. min. st. cilj. st. min. st.
3979 3379 4071
3440
1654
1004
1663
1010
683
493
705
507
13.354 10.443 13.379 10.461
35.745 28.420 35.836 28.517

V Sloveniji bomo imeli leta 1995 in leta 2000 enega zdravnika
na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti na 503 do 593 prebivalcev, zobozdravnika na 1211 do 1995 prebivalcev, farmacevta
na 2933 do 4077 prebivalcev, medicinsko sestro na 150 do 192
prebivalcev in enega zaposlenega v zdravstveni dejavnosti na
56 do 71 prebivalcev.
6«IZOBRAŽEVANJE ZDRAVSTVENIH DELAVCEV
Ukrepi v zvezi z izobraževanjem zdravstvenih delavcev bodo
posegli na tri področja:
- na vsebino študijskih programov,
- na odvisnost od števila zaposlenih v zdravstveni dejavnosti,
- na zmogljivosti zdravstvenih šol.
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6.1 Vsebina študijskih programov
V zdravstvenih šolah na vseh ravneh se bodo programi prilagodili priporočilom SZO:
- prilagodili bomo vse študijske programe za vse ravni šolanja novi strategiji Zdravje za vse do leta 2000 in priporočilom
Evropske skupnosti,
- izobraževanje zdravnikov splošne medicine bomo uskladili
s priporočili Evropske skupnosti,
- uresničili bomo predlagane spremembe v izobraževanju
medicinskih sester v skladu s stališči, sprejetimi na posvetu
Alpe-Jadran 1991,
- število vpisanih novincev v zdravstvene šole vseh ravni
bomo uskladili z dolgoročnimi potrebami po zdravstvenih
delavcih,
- programe podiplomskega izpopolnjevanja in usposabljanja
zdravstvenih delavcev bomo uskladili z novo strategijo,
- v izobraževalne programe na vseh ravneh bomo vključili
vzgojo za delo z ljudmi.

Študij zdravstvene nege in fizioterapije bomo podaljšali na
6 semestrov.
V planskem obdobju bomo uvedli za zdravstveno nego poleg
študija na VI. tudi študij na VII. stopnji s 30 vpisanimi študentkami in študenti na vsaki 2 leti, dokler ne bodo potrebe
napolnjene, potem pa na več let.
V Mariboru bomo odprli Višjo šolo za zdravstveno nego
z zmogljivostjo 80 novih študentk in študentov na leto.
Razmerje med zdravstvenimi tehniki in medicinskimi sestrami
se bo spreminjalo postopoma od 2,5 na 2,8 zdravstvenega
tehnika na 1 medicinsko sestro do leta 2000.
Na področju sanitarnega inženirstva bomo za zahtevna strokovna dela in nadzorstvo v stroki uvedli študij na VII. stopnji
s 30 vpisanimi študentkami in študenti in predvidenimi 20
diplomanti na leto.

Učni program za zdravstvene tehnike bomo spremenili tako,
da bodo zdravstveni tehniki in zobotehniki v večji meri praktično usposobljeni za delo, zdravstveni tehniki pa v celoti
bistveno bolj usmerjeni v svoj poklic, kot so zdaj.

Študij zobne protetike na VI. stopnji bo potekal tudi redno,
vendar se bo opravil vpis in začelo izvajanje programa šele, ko
bo, glede na potrebe zdravstvene dejavnosti, prijavljenih najmanj 20 kandidatov za redni študij, sicer bo potekal samo ob
delu.

6.2 Odvisnost od števila zaposlenih v zdravstveni dejavnosti

Študij ortopedske protetike bo potekal na VI. stopnji brez
številčnih omejitev, ker bo potekal samo ob delu.

Zmogljivosti zdravstvenih šol vseh ravni bodo dolgoročno
prilagojene možnosti zaposlovanja diplomantov. V Sloveniji
ne bomo do leta 2000 presegli na 100.000 prebivalcev naslednjega števila zaposlenih v mreži javne zdravstvene službe:
1780 vseh zaposlenih v zdravstveni dejavnosti,
200 zdravnikov v vseh medicinskih strokah,
80 zobozdravnikov vključno s specialisti zobozdravniki,
35 diplomiranih inženirjev farmacije vključno s specialisti,
665 medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov na višji in
visoki stopnji,
800 vseh drugih zaposlenih v zdravstveni dejavnosti.
6.3 Zmogljivosti zdravstvenih šol
Predvideno število zaposlenih v zdravstveni dejavnosti bomo
ohranjevali in dosegli z naslednjim letnim številom diplomantk in diplomantov:
110 na medicini,
30 na stomatologiji,
40 na farmaciji,
150 za zdravstveno nego na višji stopnji,100 drugih z višjo
izobrazbo,
340 zdravstvenih tehnikov, 95 drugih poklicev s srednjo izobrazbo.
Da bi dosegli zastavljeni cilj, bomo v Sloveniji za potrebe
zdravstvene dejavnosti vpisali vsako leto v zdravstvene šole
naslednje število novih študentk in študentov:
130 na medicini,
50 na stomatologiji, 80 na farmaciji,
180 za zdravstveno nego,
30 za fizioterapijo,
30 za delovno terapijo, 30 za radiologijo,
30 za sanitarno inženirstvo na višji stopnji,
400 zdravstvenih tehnikov,
30 zobotehnikov,
30 laboratorijskih tehnikov,
60 farmacevtskih tehnikov.
Vzporedno z zmanjševanjem osipa na farmaciji se bo zmanjševal tudi vpis študentk in študentov v prvi letnik tako, da bo
ostalo število diplomantov na leto v predvidenem številu.
64

Da bomo zmanjšali nihanje števila medicinskih sester na
srednji in višji stopnji na planiranih 3,7% letno, bomo izboljšali delovne in materialne razmere za delo v treh dnevnih
izmenah in na najtežjih delovnih mestih pri negi bolnikov.
Izobraževanje bolničarjev za pomoč pri negi bolnikov predvsem v socialnih zavodih in na domu bo potekalo samo ob
delu, s čimer bo zagotovljena ustrezna starost osebja že
v času izobraževanja.
Uvedli bomo program podiplomskega izpopolnjevanja in
usposabljanja na področju managementa in ekonomike
v zdravstvu za vodilne in druge zaposlene v zdravstvu.
7 EKONOMSKI POLOŽAJ IN FINANCIRANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Narodnogospodarsko pojavno obliko zdravstva v največji
meri opredeljujeta ekonomska moč države ter razvitost zdravstva (oblike delovanja in organiziranost zdravstvenega
sistema). Najpomembnejše določljivke so prebivalci (število
in struktura), zaposlenost (število zaposlenih v zdravstvu) in
obseg denarja za zdravstvo.

Ekonomska moč slovenske družbe oziroma države že nekaj
let hitro pada. Bruto domači prizvod (GDP) se je od leta 1987,
ko je bil 1 645 milijard SIT (vsi denarni ekonomski podatki so
v tem poglavju izraženi v cenah leta 1992), zmanjšal za 606
milijard SIT na 1 039 milijard SIT v letu 1992. Tudi leta 1993 bo p
še manjši: hitrega in občutnega povečevanja tudi še ne q
moremo pričakovati kar v naslednjih dveh ali treh letih.
*
7.1 Prebivalci

^

Zaradi čedalje večjega staranja slovenskega prebivalstva
(delež prebivalcev starih 60 let in več je znašal leta 1981 nekaj R
čez 14%, leta 1990 pa že skoraj 16% in se bo še povečeval) v
lahko pričakujemo v prihodnje nezmanjšano ali celo pove- o
čano stopnjo umrljivosti. Pri nespremenjeni nataliteti zadnjih
let to pomeni, da bi zgolj pri naravni rasti število prebivalcev G
v Sloveniji naraščalo le še do leta 2003 (po projekciji Urbani-1V;
stičnega inštituta Slovenije), nakar bi se začelo čedalje hitreje
zmanjševati. V primeru ponovne močnejše oživitve gospodar-°
stva lahko pričakujemo tudi ponovno oživitev priseljevanja
v Slovenijo. Zato lahko predvidevamo, da bo število prebival-*
cev Slovenije (neupoštevaje begunce) v naslednjih letihs'
naraščalo v mejah čedalje bolj upadajoče naravne rasti.
P
K<
Tudi temeljne strukture prebivalstva se v času do leta 2000 ne
p
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bodo bistveno spreminjale, še manj pa seveda do leta 1995.
Bistveni strukturni spremembi v tem obdobju pa bosta povečevanje deleža starega prebivalstva in zmanjševanje deleža in
števila zaposlenih v gospodarstvu in negospodarstvu. Za
zdravstveno varstvo bo to pomenilo povečevanje zahtev pre' bivalcev po zdravstvenem varstvu in posegih zdravstva ter
čedalje težje plačevanje zmeraj večjih prispevkov.
(

7.2 Zaposleni v zdravstvu
' Število zaposlenih v zdravstvu se je povečevalo vse do leta
1989, ko je doseglo vrh, čeprav je kriza v zaposlovanju v Slo. veniji nastopila že leta 1988. V poprečju je naraščalo precej
hitreje, po letu 1989 pa je upadalo počasneje kot skupno
število zaposlenih.
Skupno število zaposlenih v zdravstveni dejavnosti se bo vsaj
do leta 1995 rahlo zmanjševalo, tako da bo v štirih letih
. približno štiristo manj zaposlenih kot leta 1992. Prišlo bo do
nebistvenih strukturnih sprememb v zaposlenosti po ravneh
zdravstvene dejavnosti.
• Razmerje med zaposlenimi v zdravstvu in aktivnim prebivalstvom bo še vedno (kakršno je od leta 1988) približno na ravni
3,6%.
5
Izobrazbena struktura zaposlenih v zdravstvu, ki je odvisna od
normativov oziroma od veljavne doktrine, se le počasi prilagaja spremembam v tehnologiji. Čeprav je zdravstvo izrazito
delovno in znanjsko intenzivna dejavnost, pa je največ zdravstvenega osebja s srednjo izobrazbo. Enako kot pri drugih
dejavnostih podobne narave, se bo v zdravstvu začelo pove" čevati povpraševanje po poklicni izobrazbi, sedanje višje
stopnje zahtevnosti pa bodo prehajale na visoko stopnjo. Do
leta 1995 pa se struktura zaposlenih po izobrazbeni ravni še
ne bo spremenila.
^ 7.3 Plače v zdravstveni dejavnosti
Zaradi uvedbe kolektivnih pogodb kot instrumenta za določa^ nje plač zaposlenih bo v naslednjih letih prišlo do povečanja
razmerja med plačami v zdravstvu v primerjavi z vsemi
poprečnimi plačami in še posebej v primerjavi s plačami
v gospodarstvu. V zdravstvu bodo tudi realne plače naraščale
. nekoliko hitreje kot v celoti; pravo primerljivost s plačami
v nam primerljivih državah pa bo zdravstvo lahko začelo
dosegati šele po opravljeni preobrazbi v novi sistem.
[' V letu 1989, ko so bile realne plače in razmerja za zdravstvo
najboljša, je bila porazdelitev plač po značilnih poklicih najbolj podobna razmerjem v sedanjih kolektivnih pogodbah.
Tudi mednarodne primerjave kažejo, da je poprečna plača
zdravnika pogosto v razponu od okoli dva do tri poprečne
plače vseh zaposlenih (Finska, Združeno kraljestvo, Kanada).
, Tako lahko tudi pri nas pričakujemo, da bodo plače v nasled• njih letih toliko spremenjene, da se bo razmerje poprečnih
• plač v zdravstvu do poprečnih plač v gospodarstvu ustalilo na
g okoli 130 do 135 indeksne ravni.
g Povečano z zaposlenostjo bo to pomenilo povečanje plačne
gmote od sedanjih okroglo 23 miljard na okoli 28 miljard SIT
v letu 1995.
7.4 Sredstva za zdravstveno varstvo iz javnega financiranja
a
jj Realna vrednost javnih sredstev za zdravstvo (izraženo
I) v cenah iz leta 1992) se je v zadnjih desetih letih gibala med
»- okoli 57 in 75 milijardami SIT na leto.
h
iv Glede na prejšnja leta in zaradi spremembe v sistemu in
i- nalogah pa lahko ocenimo, da bo v naslednjih treh letih obseg
e vsekakor večji kot je bil v letu 1991; najvišji obseg bi smel biti
r-okoli 75 miljard SIT.
a
I- v mednarodnem in tudi v domačem okolju se bolj kot vrednoti sti oziroma obseg sredstev primerjajo deleži v družbenem
Proizvodu. Metodološko tudi to še ni popolnoma neoporečno,
ker bi vrednosti javne porabe za zdravstvo in vrednost bruto
ie
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domačega proizvoda morali prevesti na notranjo kupno moč
(ki je v našem večja od izkazane v domači valuti). Neodvisno
od tega pa velja, da delež v GDP za zdravstvo ne more biti cilj,
pač pa le posledica politike.
Delež za zdravstvo v GDP je bil na spodnji meji držav v okviru
OECD. Vendar se delež že od leta 1987 povečuje in bo v letu
1992 precej večji (več kot 7%) Po letu 1992 se ta delež ne bo
povečeval, pač pa se bo ustalil okoli te vrednosti . S takšnim
deležem pa smo že blizu povprečja držav OECD (ob enaki
metodologiji bo verjetno že nad povprečjem). Naše primerljive države po deležu so Finska, Luksemburg, Belgija, Italija,
Irska, Švica in Avstrija.
7.5 Osebna sredstva, ki jih prebivalci namenjajo za zdravje
Za zdravstveno varstvo porabijo prebivalci poleg sredstev, ki
jih namenjajo prek prispevne stopnje iz bruto plač še dodatna
sredstva neposredno iz osebnega oziroma družinskega proračuna (sredstva osebne porabe). To so izdatki za nakup zdravil
v prosti prodaji ter za participacijo za zdravstvene storitve in
zdravila. V sedanji strukturi osebne porabe to pomeni okoli
0,5% sredstev za osebno porabo. Posredni izdatki za zdravje
(izdatki za osebno nego) predstavljajo dodatno še okoli 2%
sredstev. Ti izdatki se v strukturi porabe v zadnjih letih
bistveno ne spreminjajo.
Obenem porabljajo prebivalci denarna sredstva tudi za take
namene, ki negativno vplivajo na zdravje. Prav gotovo pa so
izdatki za tobak, ne glede na količino, v vsakem primeru
negativni dejavnik za zdravje. V strukturi izdatkov namenja
prebivalstvo okoli 1.5% sredstev za nakup tobaka.
V obdobju 1993-1995 lahko pričakujemo spremembe v strukturi porabe prebivalstva, saj bodo v tem času realne plače
rahlo rasle. Precejšnje povečanje se lahko pričakuje predvsem pri deležu izdatkov za zdravje, kajti neposredna participacija prebivalstva je bila dosedaj izjemno majhna glede na
raven zdravstvenih storitev, ki so prebivalcem Slovenije na
voljo. Ob uvedbi novega sistema zdravstvenega zavarovanja
in spremenjenih načinov financiranja in plačevanja zdravstva
ter zaradi drugačnega odnosa do zdravja in zdravstva naj bi
prebivalci povečali izdatke od 4,8 milijona SIT v letu 1991 na
14,5 milijona SIT v cenah leta 1992, kar pomeni skoraj trikratno povečanje sredstev.
Delež izdatkov, ki negativno vplivajo na zdravje, se verjetno
bistveno ne bo spremenil; le-ta bi se zmanjšal le v primeru
širše in uspešne kampanje za zdravo življenje v okviru programov za zboljševanje zdravja, pa še to le dolgoročno.
7.6 Zavarovanje
V Sloveniji smo v zdravstvu uzakonili zavarovalni sistem.
S tem smo se uvrstili (znova vrnili) v sisteme, ki sicer veljajo
v evropskih državah. Trenutno je vse zavarovanje obvezno
(državno), z razvijanjem novega sistema zdravstvenega varstva in zavarovanja in ob izboljšanju gospodarskega položaja
pa se bo povečevalo tudi zasebno - prostovoljno zavarovanje. Temeljna značilnost zavarovanske populacije v naslednjih letih je spreminjanje njene strukture. Zaradi zmanjševanja zaposlenosti se bo še zmanjšal delež zaposlenih zavarovancev. Povečuje se delež zavarovancev, ki plačujejo prispevke iz prihodkov, ki so jih dobili iz drugih skladov (upokojenci, nezaposleni) in tistih zavarovancev, ki jim plača prispevke proračun. Razmeroma enaka pa ostajata število in
delež zavarovancev, ki ničesar ne plačujejo (družinski člani).
Zdravstveno zavarovanje oseb na služenju vojaškega roka bo
ostalo nespremenjeno najmanj do konca leta 1993.
Znotraj delovno aktivnih zavarovancev so nekateri zavarovanci izrazito malo obremenjeni; delež prihodkov je za njih
bistveno manjši od deleža, ki ga imajo v skupnem številu
zavarovancev ali v skupnem obsegu ustvarjenega bruto družbenega proizvoda. Posebej velika je ta razlika pri kmetih.
Prihodek zavarovanja pri kmetih je nesorazmerno majhen
glede na to, koliko je kmetov v aktivnem prebivalstvu. To je
sicer posledica (aktivne) kmetijske politike, zavarovalnica pa
bo morala preveriti, če jo naj nespremenjeno privzame in
nadaljuje.
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7.7 Ekonomski položaj zavodov
Največji del zdravstvene dejavnosti se bo tudi ob najbolj
razvitem in vpeljanem programu za ohranjanje in pospeševanje zdravja odvijal v institucijah zdravstvenega sistema.
V sedanji statusni in organizacijski strukturi so to zavodi
(zdravstveni domovi, bolnišnice, zavodi za zdravstveno varstvo ter lekarne). Vendar je tudi v zdravstvu potrebno pričakovati vse probleme in naloge, ki jih povzroča prehod iz ene
oblike in vsebine organiziranosti v drugo. Zavodi bodo dobili
konkurenco v zasebni dejavnosti, zaradi razpisov pa se bo
povečala konkurenca tudi med njimi. Na drugi strani bo prišlo
tudi do konkurence med plačniki; obveznemu zavarovanju se
bodo pridružili zasebni zavarovalni skladi in posamični plačniki. V naslednjih dveh mogoče pa tudi treh letih pa se zaradi
statusnih sprememb ekonomsko vedenje izvajalcev zdravstvenega varstva še ne bo bistveno spreminjalo; prehodno
obdobje in nedodelanost pravil pa bodo skušali izkoristiti za
večje cene in višje prihodke.
7.7.1 Javno financiranje in zdravstveni zavodi
Zdravstveni zavodi so zaradi svoje narave dela, izbire strank in
plačnika (plačnikov) v zelo veliki meri vezani na sredstva iz
javnih financ.
Realni prihodek, ki je bil v preteklih desetih letih pridobljen iz
javnih sredstev, je naraščal od približno 45 milijard do 60
milijard SIT na leto. Javno financiranje bi moralo v naslednjih
treh letih zdravstvenim zavodom spet zagotoviti okoli 48 do 55
miljard SIT na leto.
7.7.2 Prihodek od drugih plačnikov
Poleg sredstev iz javnih blagajn je za zavode in za celotno
zdravstvo pomembno tudi neposredno plačevanje občanov-bolnikov. Tem se pridružujejo v novem sistemu tudi druga
- prostovoljna zavarovanja, plačila podjetij in trženje zdravstvenih storitev za plačnike iz drugih držav.
V prejšnjih obdobjih je bil prihodek od drugih plačnikov
predvsem participacija za storitve in le redko posebne storitve
ali višji standard. Pri nekaterih dejavnostih in zavodih pa je bil
tudi precejšen delež plačnikov iz drugih republik in deloma
tudi iz tujine.
Obseg prihodka od občanov se bo v prihodnje gibal okoli
deset miljard SIT na leto, vsaj toliko pa bo potrebno ustvariti
prihodka tudi od podjetij, tujine in drugih porabnikov ter
interesentov.
7.8 Investicije v zdravstvenih zavodih
Z investicijami se ustvarijajo razmere za delovanje, spremembe in razvoj v dejavnostih. Sedanji poslovni subjekti
v zdravstvu pa v naslednjih treh letih vsak zase in vsi skupaj
predvidevajo precejšnjo investicijsko dejavnost.
Zdravstveni domovi v letih 1992-1995 v globalu ne načrtujejo
večjih vlaganj v nove objekte. V največjem številu primerov
gre za vlaganja v najnujnejšo medicinsko in drugo opremo za
nemoteno delovanje osnovne zdravstvene dejavnosti. Zdravstveni domovi načrtujejo pretežno porabo lastnih amortizacijskih sredstev za najnujnejše nabave iztrošene medicinske
opreme.
Vse bolnišnice v republiki Sloveniji načrtujejo v naslednjih
letih vlaganja v objekte, opremo in druge naloge investicijskega pomena; predstavljajo 85% vseh investicijskih vlaganj
v zdravstvenih zavodih v obdobju 1992-1995. Bolnišnice bi
največ sredstev namenile nadomestitvi iztrošene ali nabavi
nove medicinske in druge opreme (več kot tretjino). Okoli
četrtino bi namenile tudi v adaptacije, modernizacije ter
dograditve obstoječih prostorskih kapacitet in seveda nadaljevale investicije v gradbena ter obrtniška dela, ki so v teku.
V zavodih za zdravstveno varstvo gre za manjša vlaganja,
pretežno v gradbeno-obrtniška dela. Poleg rednega investi66

cijskega vzdrževanja bo večina vlaganj v zavodih za zdravstveno varstvo uporabljena za opremo in preureditev obstoječih prostorskih kapacitet.
V letu 1992 bi vse namere zdravstvenih zavodov za investicijska vlaganja zajele okoli 8 miljard SIT.
Zaradi tega , ker v zadnjih letih niso bila priznana v cenaH
zdravstvenih storitev sredstva za investicije, bodo republika in
občine, delno pa tudi zavodi sami, morali nameniti več sred;
stev za investicije, kot jih je bilo v preteklih letih. Republiški
program zdravstvenih investicij bi iz vseh virov lahko računal
na okoli tri miljarde SIT letno, od česar bi moral proračun
zagotoviti vsaj okoli dve miljardi SIT letno.
Pri investicijah v zdravstvene zavode bomo upoštevali tudi
potrebe za njihovo delovanje ob naravnih in drugih nesrečah
ter v vojni.
7.9 Ovrednotenje nalog in aktivnosti za doseganje prednost'
nih ciljev
Celotno financiranje zdravstvenega varstva in drugih dejavna
sti v zdravstvenem sistemu je namenjeno tudi ustvarjanju
pogojev za doseganje prednostnih ciljev. V nadaljevanji!
navajamo naloge, ki so neposredno povezane z doseganjert
ciljev.
Izdelava strokovnih podlag za oblikovanje politike zdravja \<
za spremljanje zdravstvenega stanja, stane letno okoli 6(
milijonov SIT, od česar bi si morala stroške deliti država if
proračun na polovico. Financiranje zmanjševanja razlil
v zdravstvenem stanju in možnostih dostopa do zdravstveni!
storitev je del financiranja dejavnosti in ne zahteva posebni!
sredstev. Spreminjanje zdravju škodljivih vzorcev obnašanji
in pospeševanje pozitivnega zdravja bo v naslednjih letil
zahtevalo poprečno okoli 60 milijonov SIT, kar bosta moral
v polovičnem deležu financirati ZZZS in država iz proračuna
Zagotavljanje in spremljanje kakovosti življenskega okolji
bodo financirali predvsem glavni onesneževalci in republiki
ter občine iz sredstev, ki niso neposredno zdravstvenog!
značaja. V zdravstvu bi morali zagotoviti samo tisti del sred
stev, ki bi vzpostavil in ohranil tehnično primernost in infor
macijsko skladnost postopkov, kar bi v naslednjih letih stali
okoli 100 milijonov SIT in okoli 10 milijonov SIT letno. Prouče
vanje novih doktrin, vzpostavitve zdravstvenega informacij
skega sistema bo v glavnem del nalog in sredstev za plačili
zdravstvenega varstva. Del pa jih bo financiral proračun pose
bej tako, da bo za to namenjal okoli 60 milijonov SIT letno
Novo cepljenje za zaščito pred posledicami influence in pre
prečitve hepatitisa A bo stalo letno okoli 100 milijonov SIT, k^1
bo v okviru preventivnih dejavnosti pokrivala država. Drug
naloge za zagotavljanje prioritet so že vključene v obseg vsel
dejavnosti, razen pripravo posebej oblikovanega programa zl
usposabljanje vodstvenih delavcev v zdravstvu, kar bi prorfl
čun stalo 3 milijone SIT, in izobraževanje za zdravstveno negi
na višji stopnji v Mariboru 12,5 milijona SIT.
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7.10 Ekonomsko finančni instrumenti usmerjanja

«
Način financiranja opravljenega dela izvajalcem s strani plai *
nikov je pomembna sestavina zdravstvenega varstva v vsal
ureditvi.
(
Glede na naše izkušnje o uporabi storitvenega sistema pi
plačevanju opravljenega dela je potrebno plačevanje nI
sploh, posebej pa še storitveni sistem, temeljito preveriti oz
roma spremeniti. Pri tem pa je treba zaradi uvedbe sistemi
zdravstvenega zavarovanja v Sloveniji nujno upoštevati de
stvo, da ga ni mogoče uresničiti brez ohranitve storitvene^
sistema. Partnerji bi morali doseči soglasje o zmanjšanj
števila storitev v katalogu medicinskih postopkov in ne, kako
doslej, vsakega poskusa njegove poenostavitve spremenil
v njegovo razširitev.
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Zaradi razlik v načinu dela in zaradi sprememb v sistem j
organiziranosti pa bo potrebno uveljaviti različne pristope i ,
posamezne dejavnosti:
poročevale
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1. V osnovni dejavnosti (brez zobozdravstvene) bi pripravili za
to dejavnost specifičen seznam storitev, ki bi bil prilagojen
tudi vsaki od njenih ožjih dejavnosti in bi ga uporabljale te
same. Tak seznam bi v splošni medicini in v dispanzerjih
lj. vseboval 10-15 storitev s pretežnim poudarkom na prvem in
ponovnem pregledu. Ostale storitve bi na primer bile obisk pri
zdravljenju na domu, ambulantna kirurška oskrbe, elektrokardiografija, ugotavljanje vida, majhna medicinska storitev
in (pisanje recepta, preveza rane, biopsije) itn. Ta poenostavljen
j. in možen spisek storitev bi kot podlago storitvenega sistema
l(j kombinirali z nekaterimi elementi 'glavarine', ki bi morala biti
al diferencirana glede na starost zavarovanca, zahtevnost in
specifičnost območja in nekatere druge delpvne razmere.
J(1
2. V zobozdravstveni dejavnosti ni možna drugačna rešitev
di ko< ohranitev storitvenega sistema. Seznam storitev pa bi
jI, moral biti bistveno zmanjšan.
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3. V reševalni službi bi kazalo proučiti možnost kombiniranega sistema obračunavanja dela. Pretežni del plačila bo
določen s pavšalom, preostali del bi se obračunaval z dejansko prevoženimi (potniškimi) kilometri.4. V bolnišnični in
zdraviliški (stacionarni) dejavnosti bi uvedli sistem obračunavanja po oskrbnih dneh. Ta storitev bi vštevala vse nemedicinske (hotelske, nastanitvene) in medicinske storitve, ki jih
zdravstveni delavci opravijo pri stacionarno obravnavanih
osebah. V ta oskrbni dan bi vključevali tudi vse laboratorijske,
rentgenske, fizioterapevtske storitve, funkcionalna testiranja
ter kurativne in rehabilitacijske storitve. Oskrbni dan (kot zbir
vseh navedenih in doslej na drobno razčlenjenih opravil) bi bil
od bolnišnice do bolnišnice različerr oziroma odvisen od ožjih
dejavnosti v sestavi ter njihovi specifičnosti funkcij, ki jih
opravljajo. Posamezna bolnišnica bi lahko imela tudi več
različnih oskrbnih dni, na primer za kirurške stroke, za internistične stroke, za pediatrično dejavnost itn. Poleg oskrbnih dni
bi bolnišnice ter klinike lahko obračunavale nekatere najzahtevnejše storitve, kot so elekto magnetna resonanca, računalniška tomografija, kardiokirurške in nevrokirurške storitve,
transplantacije, dialize, radioterapije in nekatere najdražje
materiale (kri, krvni derivati, radioizotopi, endoproteze itn.),
Tak pristop zahteva resen strokovni nadzor nad delom v bolnišnicah, ker je v takšnem načinu obračunavanja diagnosticiranje in zdravljenje zavarovanca manj pregledno kot doslej in
je v celoti prepuščeno izvajalcem. Tudi, če bi se za takšen
pristop odločili, bi lahko pomenil le fazo ali prehodno
obdobje do uveljavitve sistema, odvisnega od diaanoze
(DRG).

lC

5. V specialistični ambulantni dejavnosti je možno obračunar0 vati opravljeno delo le v obliki storitev, pri čemer bi tudi za to
področje kazalo skrajšati in poenostaviti spisek storitev in jih
9 prilagoditi vsaki posamezni specialnosti posebej.
>09
z
' 6. V lekarniški dejavnosti bi tudi v prihodnje veljal storitveni
rl
sistem.
1
9
7. V laboratorijski dejavnosti (klinični, biokemični, mikrobiološki, citološki) in rentgenološki dejavnosti bodo potrebne
posebne rešitve, ki jih bo pripravilo Ministrstvo za zdravstvo
ob sodelovanju zbornic in Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije.
alj
8 SPREMLJANJE ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN NADZOR
p NAD NJIM
2 Spremljanje zdravstvenega varstva je tudi povezano z njego^ vim nadzorom. Kakovostna povezava med obema je, ko zdravie stvena statistika pokaže na probleme v zdravstvenem varstvu,
na podlagi analiz pa se raziščejo vzroki zanje in najdejo
n= rešitve.
KC■ Sodoben pristop k analitiki zdravstvenega varstva pomeni, da
vsak analizira svoje delo. To je možno, če so v vsaki dejavnosti
strokovnjaki za analitiko. Na območni in republiški ravni
bomo okrepili službo za analiziranje dela zdravstvene dejavnosti in potreb prebivalstva. Služba bo strokovno telo Zdravstvenega sveta, Ministrstva, Zdravniške zbornice in pomoč
ie poročevalec

izvajalcem. Nadzor nad delom posameznika bo v pristojnosti
Zdravniške in Lekarniške zbornice.
Republiško bomo zagotovili spremljanje dogovorjenih indikatorjev. Preverili bomo zbirane podatke, določili potrebne ter
opredelili njihove uporabnike. Te bomo tudi izobrazili, da jih
bodo znali vrednotiti. Do zdaj smo spremljali samo kazalce
umrljivosti in obolevnosti, premalo pa kazalce zdravja. To
pomanjkljivost bomo odpravili z vzorčnimi raziskavami.
SZO zdravstvenega varstva in zdravstvenega stanja prebivalstva, je izdelala metodologijo spremljanja zdravstvenega varstva, ki jo bomo sprejeli tudi pri nas. Kakovost dela bodo
regionalno zagotavljali neodvisni analitiki. Nadzor bosta izvajala razširjeni strokovni kolegij za varovanje zdravja in Zdravstveni svet.
Spremembe v sistemu zdravstvenega varstva prinašajo večji
poudarek na ekonomski učinkovitosti. To bomo spremljali
z makroekonomskimi in mikroekonomskimi kazalci. Precej
pozornosti bomo posvetili izobraževanju managerjev v zdravstvu. Finančni nadzor nosilcev zdravstvene dejavnosti bo
izvajala zdravstvena zavarovalnica v okviru svojih pristojnosti.
Makroekonomski nadzor je naloga Ministrstva za zdravstvo.
S konkurenčnostjo v zdravstvu bo prišla v ospredje nuja po
spremljanju potreb prebivalstva. Omogočili bomo izvedbo
vzorčnih raziskav, s katerimi bomo raziskali potrebe uporabnikov.
Naš zdravstveno-informacijski sistem omogoča, da SZO sporočamo zahtevane podatke. SZO je izdelala tudi kazalce
zdravstvenega stanja prebivalstva. Z njihovo primerjavo imajo
države možnost primerjave glede doseganja ciljev Zdravje za
vse. Njihova vsakoletna objava in tolmačenje bosta nalogi
Inštituta za varovanje zdravja, ki bo o tem poročal Ministrstvu,
opozarjal na težave in predlagal ukrepe. Pod okriljem SZO so
nastale tudi mreže mednarodno primerljivih informacij na
področju preprečevanja bolezni in pospeševanja zdravja,
v katerem se bo Slovenija vključila. Okrepili bomo tudi stike
z Evropsko skupnostjo in meddržavne stike.
9 SKLEP
Sodobne svetovne smeri razvoja skrbi za zdravje prebivalstva
terjajo spremembe tudi v naši državi. Te spremembe so nujne,
saj se soočamo z resno ekonomsko krizo, ki sami zdravstveni
dejavnosti onemogoča vzdrževanje do zdaj razvitega zdravstvenega varstva prebivalstva, ki je bilo usmerjeno predvsem
v zdravljenje bolnikov. Novo gibanje ima dve bistveni osnovi.
Prva je interes vsakega prebivajca, da bo pričel sam bolj
odgovorno skrbeti za preprečevanje zgodnje zbolevnosti in
invalidnosti, druga pa je povezava celotne družbe v takih
razvojnih programih, kjer bo zdravje prebivalstva osnovna
skrb vsake dejavnosti. Samo skupna družbena skrb za zdravje
prebivalstva lahko omili naraščajoče potrebe po sredstvih za
zdravljenje posledic okvarjenega zdravja. Tak pristop pa
hkrati krepi in podaljšuje ustvarjalnost posameznika.
Najpomembnejši razlogi prezgodnje umrljivosti prebivalstva
Slovenije so zdravju škodljive življenjske navade: kajenje,
čezmerno uživanje alkoholnih pijač, premalo gibanja, človeku
neprilagojeno delovno okolje. Dežele, ki so v zadnjem desetletju prevzele strategijo SZO 'Zdravje za vse do leta 2000',
dokazujejo, da je moč z usklajenimi aktivnostmi vseh družbenih dejavnikov spremeniti gospodarske usmeritve, vzgojo
prebivalstva in zdravju škodljive navade posameznika
v tolikšni meri, da je pričela pospešeno rasti življenjska doba
prebivalstva in padati invalidnost, zlasti pa se je podaljšala
doba ustvarjalnosti posameznika, kar je nujno potrebno predvsem starajočim se narodom, ki se jim približujemo tudi
v Sloveniji.
S predlaganim razvojnim programom lahko tudi ustavimo
razslojevanje prebivalstva po možnostih plačevanja uslug
dragega zdravstvenega varstva, ki čaka prebivalce Slovenije
ob sedanjem pomanjkanju sredstev in načinu dela v zdravstveni dejavnosti. Z upoštevanjem predlaganih usmeritev
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lahko pomembno zmanjšamo sedanje razlike med skupinami
prebivalcev in med posameznimi območji v Sloveniji.
Z uskladitvijo mreže javne zdravstvene službe na podlagi
sprejetih meril in planskih usmeritev bomo zagotovili
ustrezno dostopnost in strokovno raven zdravstvene službe.
Zaradi sprememb v zdravstvu je v družbenem sistemu, ki jih
še ne moremo predvideti, bo Vlada Republike Slovenije vsako
leto preverila uresničevanje plana in po potrebi predlagala
Državnemu zboru spremembe in dopolnila.

OPOMBA
PRILOGE k planu zdravstvenega varstva Republike Slovenije do leta 2000 so natisnjene v posebni
publikaciji, ki jo je izdalo Ministrstvo za zdravstvo.
Na voljo pa so tudi v strokovni službi državnega
zbora
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VPRAŠANJA POSLANCEV

Kdaj bo uresničen projekt BIC Koper?
ROBERTO BATTELLI, poslanec poslanske skupine italijanske narodne skupnosti je vlado vprašal kako in kdaj namerava Republika Slovenija uresničiti tako imenovani »projekt
BIC Koper«, ki izhaja iz obveznosti (in ugodnosti) nasledstva, od bivše SFRJ, dogovorov Mikulič-Goria. Prosim, da se
v odgovoru upoštevajo, po možnosti, naslednja dejstva:
1. čeprav ne izključno, je uresničitev projekta BIC vezana
na italijansko narodno skupnost (kot kolektivni subjekt) oz.
na utrditev njene gospodarske osnove
2. V skladu z ustavo, imajo narodne skupnosti pravico razvijati lastne gospodarske dejavnosti, pri tem pa uživajo podporo države.
3. Osnovna oblika organiziranosti narodnih skupnosti so
samoupravne narodne skupnosti, ki so osebe javnega
prava.
4. V Kopru je še zmeraj »rezervirana« lokacija za ta projekt.
Odgovor na ta vprašanja, ki ga pričakujem v s poslovnikom
predvidenem roku, bi omogočil italijanski narodni skupnosti, da tudi sama pristopi k projektu BIC v ustreznem konceptualnem okviru in da se za to primemo opremi.
Vlada mu je odgovorila.
Projekt BIC Koper izhaja iz programa C Memoranduma
o soglasju (MOS) Mikulić-Goria. Začetni pogovori so bili
opravljeni leta 1988, za uresničitev projekta je bilo ustanovljeno mešano podjetje AEGIDA in junija 1990 je bil položen
temeljni kamen v Kopru.
Kasnejši razvoj dogodk6v je bolj ali manj znan: zaradi junijske
vojne in osamosvojitve Slovenije je prišlo do zastojev v celoti
odnosov med Slovenijo in Italijo, tako je zastal tudi projekt
BIC. Gre seveda za problem financiranja oziroma dogovora
o deležih, ki jih morata prispevati Slovenija in Italija za nadaljevanje dela pri tem projektu.
Še v letu 1990 je bilo predvideno, da bi Slovenija ta projekt
financirala iz tako imenovanega »republiškega razvojnega
dinarja«, ki ga zdaj seveda ni več. Dogovora o novih virih
oziroma proračunskih sredstvih pa žal še ni.
Začeti pogovori in pogajanja o urejanju odnosov med Slovenijo in Italijo so med drugim namenjeni tudi odpravi zastojev
na različnih projektih in med te bi bilo treba uvrstiti tudi
projekt BIC Koper. Takoj ko bo glede tega vprašanja razjasnjen odnos obeh držav, bo problem financiranja tega projekta
začela reševati tudi Slovenija.
Vlada Republike Slovenije se seveda strinja s pojasnili g.
Battellija, da gre pri BIC za projekt, ki je za italijansko narodno
skupnost v Šloveniji in še zlasti za njen razvoj izjemnega
pomena. Zato bo uresničitev projekta spremljala z ustrezno
pozornostjo in dejavnostmi.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zunanje zadeve.

So pristojni organi zaradi pojavljanja novih zemljevidov posredovali pri hrvaških oblasteh?
IVO HVALICA, poslanec Socialdemokratske stranke Slovenije, je postavil vprašanje, v katerem poudarja, da se v zadnjem času pojavljajo zemljevidi, na katerih je morska meja
med Slovenijo in Hrvaško določena po sredini Piranskega
zaliva, čeprav dogovori o morski meji še potekajo. Zadnji tak
primer se je pojavil na sejmu Alpe-Adria, kjer so predstavniki Republike Hrvaške razdeljevali novo turistično karto
z zarisano morsko mejo med Slovenijo in Hrvaško. Taki
dogodki ne prispevajo k pravilnemu obveščanju slovenske
in evropske javnosti ter dodatno vznemirjajo slovensko
obmejno prebivalstvo. Poslanec je zaprosil Ministrstvo za
zunanje zadeve, da seznani slovensko javnost, če in
v kakšni obliki so doslej posredovali pri pristojnih hrvaških
organih, da bi preprečili takšna dejanja.
Ministrstvo za zunanje zadeve mu je odgovorilo:
Ministrtsvo za zunanje zadeve Republike Slovenije je seznanjeno z dejstvom, da predstavniki Republike Hrvaške na
različnih ravneh razdeljujejo različne turistične in druge zemljevide, na katerih je črta sredine v Piranskem zalivu določena
kot meja na morju med Republiko Slovenijo in Republiko
Hrvaško. Predstavniki Republike Slovenije so na sestankih
vladnih delegacij in na srečanjih strokovnih skupin za mejno
problematiko opozarjali, da takšna ravnanja ne prispevajo
k dobrososedskim odnosom, posebej pa škodujejo delu in
prizadevanjem meddržavnih organov za vprašanja razmejitve
med Slovenijo in Hrvaško. Kljub dogovorom, da se bosta obe
strani vzdrževali od dejanj, ki bi lahko škodovala razvoju
ustvarjalnega ozračja v medsebojnem sodelovanju, predstavniki Republike Hrvaške, za razliko od slovenskih, teh dogovorov ne spoštujejo. Še posebej to velja za mejno problematiko,
ki se po nepotrebnem vnovič medijsko potencira in politizira
S tem v zvezi je predsednik slovenske vlade dr. Janez Drnovšek v svojem zadnjem pismu predsedniku Vlade Republike
Hrvaške g. Nikici Valentiču med drugim opozoril na nastajanje in objavljanje zemljevidov s črto sredine v Piranskem
zalivu kot državno mejo na morju, kar za Republiko Slovenijo
ni sprejemljivo.

Kakšna bo usoda bank-hčera po sanaciji bankematere?
TONE PERŠAK je prisotne vprašal:
1. zakaj je potrebno spremeniti status bank-hčera oziroma
ali ni možno, da banke-hčere, ki to želijo, ohranijo svoj
status čeprav je mati-banka v postopku sanacije?
2. Ali je morebiti načrtovano, da bi se v Ljubljansko banko
skušalo privabiti zlasti tuj kapital? Kaj bi to pomenilo za
Slovenijo, če v tej banki, ki bo verjetno ostala največja
slovenska banka, prevlada tuj kapital? Ali je cilj sanacije
Ljubljanske banke tudi razbitje te banke na več delov in se
morda predvidevajo različni načini in viri saniranja posameznih bančnih hiš?
3. Zakon o Banki Slovenije predvideva nadzor državnega
zbora nad delom in politiko te ustanove. Ali vodstvo državnega zbora, tudi glede na vse pogostejše razprave o politiki
Ljubljanske banke, o deviznih rezervah ipd. sodi, da dosedanji način spremljanja dela in politike zadoščajo ali pa bi
veljalo razmisliti o načinu nadzora oziroma o telesu, ki bi
bilo zadolženo za nadzor in bi imelo pooblastilo zahtevati
podatke itd.?

e
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Vlada je poslancu poslala naslednji odgovor:
Po določilih 152. člena Ustave Republike Slovenije je Banka
Slovenije pri opravljanju z zakonom določenih nalog in pooblastil samostojna in neodvisna. Za svoje delo je odgovorna
neposredno Državnemu zboru. Način opravljanja nadzora
nad poslovanjem Banke Slovenije podrobneje opredeljujeta
86. in 96. člen zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 1/
91). Drugi odstavek 86. člena določa, da način nadzora nad
poslovanjem predpiše Državni zbor Republike Slovenije.

ODGOVOR OZIROMA POJASNILO
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na
pobudo ALOJZA METELKA za spremembo
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
Poslanec Državnega zbora Republike Slovenije g. Alojz
Metelko, je podal naslednjo poslansko pobudo:
»Nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
dopušča, da se kmetje in člani njihovih gospodarstev sami
odločajo, ali se bodo zavarovali za poln ali za ožji obseg
pravic. Če želijo biti zavarovani za vse primere zavarovanja, se
morajo zavarovati najmanj od osnove, ki ne sme biti nižja od
zneska najnižje pokojninske osnove, povečane za davek in
prispevek iz plač. Tudi po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 1983 so se združeni kmetje lahko
zavarovali od osnove, ki so si jo sami izbirali, torej če so želeli,
da bodo njihove pravice izenačene s pravicami zaposlenih
delavcev, od osnove, ki ni smela biti nižja od zneska najnižje
pokojnine za polno pokojninsko dobo. Taka ureditev pa je
omogočala in še omogoča, da so nekateri zavarovanci nekaj
časa zavarovani za vse primere zavarovanja, nekaj časa pa za
ožji obseg pravic, zato je zakon v 20. členu določil, da se
v takem primeru pravice odmerijo po tistem obsegu zavarovanja, po katerem so bili zavarovani pretežni del skupne zavarovalne dobe.
Pri odmerjanju višine pokojnin kmetom pa prihaja do vprašanja, ki ni rešeno z zakonom in sicer vštevanja časa starostnega zavarovanja kmetov v pokojninsko dobo. Naši bivši
zavarovanci so se obrnili na našo zadrugo z očitki, da so
ogoljufani, saj se je vedno poudarjalo, da bodo imeli vse
pravice iz pokojninskega zavarovanja, če bodo plačevali prispevke po prejšnjem IV. razredu in do nedavnega so jih tudi
imeli. Pri analizi nekaj sklepov o priznanju in določitvi višine
pokojnine pa smo ugotovili, da jim je pokojnina sedaj odmerjena le v višini 35% najnižje pokojninske osnove, ne pa po
lestvici iz 52. člena zakona za 20 let pokojninske dobe zavarovancem 45% oziroma zavarovankam 55%.
Menimo, da bi se morala vsa obdobja zavarovanja, v katerih
se zavarovanec ni mogel sam odločiti o višini prispevka, šteti
za ustrezna oziroma za taka, ko so zavarovanci zavarovani za
vse primere zavarovanja. V času starostnega zavarovanja
kmetov do leta 1983, kmet namreč ni mogel sam izbirati
osnove, ker je bila le-ta predpisana, tako zavarovanje pa je
trajalo 12 let. Za vsakega kmeta sedaj pomeni zavarovanje po
letu 83, to je po letu, ko se je o višini zavarovanja lahko sam
odločal, manjši del skupne zavarovalne dobe, do sedaj le 10
let. Tako so vsi zavarovanci, ki so bili le kmečko zavarovani,
ne glede na višino izbrane zavarovalne osnove, oškodovani,
saj pomeni čas starostnega zavarovanja kmetov pretežni del
skupne zavarovalne dobe in bo to pomenil vse do začetka leta
1996.
PREDLOG: Predlagamo naj se šteje, da so bili kmetje in člani
njihovih gospodarstev v obdobjih, ko so bile določene osnove
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Glede na navedene določbe zakona o Banki Slovenije Vlada
Republike Slovenije meni, da je oblikovanje predpisa
o načinu nadzora nad poslovanjem Banke Slovenije v pristojnosti Državnega zbora. Potreben predpis bi moral opredeliti
načine, postopke in pristojnosti delovnega telesa, ki bi bilo
organizirano za potrebe izvajanja stalnega nadzora nad
delom Banke Slovenije.
Za obravnavo v Vladi Republike Slovenije je odgovor pripravilo Ministrstvo za finance.

za pokojninsko zavarovanje z zakonom ali predpisi, zavarovani za vse primere zavarovanja (starostno zavarovanje kmetov, dokup pokojninske dobe v času opravljanja kmetijske
dejavnosti ipd.).«
K navedeni poslanski pobudi dajemo naslednja pojasnila:

1. Po določbi 20. člena zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Ur. I. RS, št. 12/92) se zavarovancem, ki so bili
zavarovani nekaj časa za vse primere zavarovanja, nekaj časa
pa le za starostno, invalidsko ali družinsko pokojnino, pravice P<
odmerja po tistem obsegu zavarovanja, v katerem so bili p<
zavarovani nad polovico skupne zavarovalne dobe. Pri tem sdp<
obdobja zavarovalne dobe, dopolnjena pred uveljavitvijosk
zakona, presojajo po predpisih, ki so veljali do uveljavitvflsc
tega zakona.
Ni
2. Po predpisih, ki so se uporabljali do 31. 3. 1992, sta bili zani
pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov predvideni dve
obliki zavarovanja: zavarovanje združenih kmetov, ki so bili i.
zavarovani najmanj od zneska najnižje pokojnine za polno
pokojninsko dobo in zavarovanje ostalih kmetov. Kmetje i2 VI
prve skupine so bili zavarovani za vse primere pokojninskega in
in invalidskega zavarovanja, drugi kmetje pa so bili zavaro-SI
vani le za starostno, invalidsko in družinsko pokojnino, ki
Razlika med obsegom pravic obeh skupin zavarovancev jdp<
enaka razliki med zavarovanci za vse primere zavarovanja if 1£
zavarovanci za ožji obseg pravic po novem zakonu. Zato si
čas v katerem so združeni kmetje plačevali prispevke najman|p<
od zavarovalne osnove v višini najnižje pokojnine za polncpr
pokojninsko dobo, upošteva kot čas zavarovanja za vse pri ur
mere zavarovanja. Obdobja, v katerih so združeni kmetj<R«
plačevali prispevke od nižjih zavarovalnih osnov, ozirom*R<
obdobja, v katerih so bili zavarovani kot drugi kmetje, pa s<
štejejo kot zavarovanje za ožji obseg pravic.
Gl

3. Kmetom se vštevajo v pokojninsko dobo tudi obdobja preiti
uvedbo obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovase
nja, v katerih so bili vključeni v starostno zavarovanje kmetov ki
Starostno zavarovanje kmetov je bilo uvedeno s posebnirfbl
zakonom, ki se je pričel uporabljati 1.1.1973. Po tem zakonik
so kmetje plačevali minimalne prispevke in si z njimi zagotc
vili pravico do največ ene kmečke starostne ali družinskJPc
pokojnine na kmetiji. Te pokojnine so bile bistveno nižje otat,
najnižjih pokojnin iz pokojninskega in invalidskega zavarovast,
nja in kmetje so jih lahko pridobili pri višji starosti (65 le
oziroma 60 let). Glede na navedene značilnosti se lahko čaJSi
prebit v starostnem zavarovanju kmetov, upošteva le kot čal&a
zavarovanja za ožji obseg pravic.
o|

Ob stališču, da se čas, prebit v starostnem zavarovanju kmeV
tov, upošteva pri odmeri pravic iz pokojninskega in invalidse
skega zavarovanja kot čas zavarovanja za ožji obseg pravic, tsp
večina kmetov, katerim so bila ta obdobja priznana v zavarcstt
valno dobo, pridobila le pravico do pokojnine, ne pa drugje
pravic. Zato je bilo že pri noveli zakona o pokojninskem idil
invalidskem zavarovanju (Ur. I. RS, št. 30/90) določeno, da sda
kmetom ne prizna pravica do odmere pokojnine od najnižjfeU
pokojninske osnove in druge dajatve iz zavarovanja za širfc i
krog pravic, če so bili zavarovani kot delavci oziroma so k<pr
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samostojni zavarovanci plačevali prispevke najmanj od zavarovalne osnove v višini najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo vsaj 15 let, oziroma ves čas od 1. 1. 1984 ali od
vstopa v obvezno zavarovanje kmetov.
Čas, ki so ga kmetje prebili pred 31. 3.1992 v zavarovanju kot
individualni kmetje, ali kot združeni kmetje zavarovani od
najnižjih zavarovalnih osnov, čas starostnega zavarovanja
kmetov v obdobju od 1.1.1973 do 31.12.1983 ter dokupljena
obdobja opravljanja kmetijske dejavnosti, se bi lahko upošteval pri priznanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot čas zavarovanja za vse primere zavarovanja le ob
ustrezni spremembi zakona. Menimo, da glede na trenutne
gospodarske razmere in nesorazmerno visok delež pokojninskega in invalidskega zavarovanja v družbenem dohodku,
širjenje pravic na tem področju ni primerno.

ODGOVOR
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na
pobudo JOŽETA PUČNIKA za seznanitev poslancev s potekom priprav za sklenitev kolektivne
pogodbe za negospodarske dejavnosti in socialnega pakta
Poslanec dr. Jože Pučnik, SDSS v svoji poslanski pobudi
poziva Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, da
poslance Državnega zbora seznani s potekom priprav za
sklenitev kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in
socialnega pakta.
Na posredovano pobudo odgovarjamo z naslednjimi pojasranili:
m
iljl. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti
tO
ii Vlada Republike Slovenije je na svoji seji dne 8. 4. 1993
^imenovala pogajalsko skupino v sestavi Jožica Puhar, dr.
o'Slavko Gaber, dr. Božidar Voljč, Mitja Gaspari, Miha Kozinc,
o ki se je s predstavniki sindikatov podpisnikov kolektivne
j« pogodbe za negospodarske dejavnosti prvič sestala 13. 4.
•j 1993.
"I Pogajalska skupina vlade je sindikatom ustno predstavila
iCpredlog vlade, da se kolektivna pogodba podaljša do celovite
^ ureditve področja plač v javnem sektorju, za katero je Vlada
tj* Republike Slovenije zadolžena s sklepom Državnega zbora
ri«Republike Slovenije,
sI
Glede na to, da so sindikati poslali pismen predlog sprememb
kolektivne pogodbe, so menili, da je nujno, da tudi vlada svoje
edstališče in predloge predloži v pisni obliki, hkrati pa sindikate
'aseznani tudi z možnimi sistematskimi rešitvami tega področja,
>"ki jih namerava predlagati v poročilu Državnemu zboru Repuif blike Slovenije. Dogovorjeno je bilo, da se nato obe pogajalski
Skupini najkasneje v roku 14 dni ponovno sestaneta.
td
k'Potem ko je vlada sindikatom posredovala pisen predlog
□Stališč in pisen predlog za podaljšanje kolektivne pogodbe,
'38ta se pogajalski skupini ponovno sestali 23. 4. 1993.
I«
aSSindikalna stran se ni želela pogovarjati o morebitnem podaljšanju kolektivne pogodbe, pač pa je vztrajala na pogajanjih
o prvotnih predlogih sprememb, ki so jih predlagali sindikati.
lflV ta namen sta bili imenovani strokovni skupini, ki sta se
idsestali dne 29. 4. 1993 in podrobneje proučili predlagane
Spremembe. Pri tem je skupina predstavnikov vlade zastopala
rcstališče, da so možne le tiste spremembe, ki ne pomenijo
gijvečjih finančnih obveznosti delodajalcev in proračunov. Sindikalna stran pa je vztrajala na stališču, da je nesprejemljivo,
sda je izhodiščna plača nižja od zajamčene plače ter, da je
žjZIasti nesprejemljivo veliko nominalno znižanje izplačil
irfc mesecu juniju, ko bo prenehalo izplačevanje poračunov za
^Preteklo leto na podlagi sklepa Ustavnega sodišča.
~Poročevalec

Po ponovni proučitvi možnosti za spremembo izhodiščne
plače, s strani vlade, sta se pogajalski skupini sestali 6. 5.
1993. Sprejeto je bilo stališče, da se obojestransko sprejete
spremembe kolektivne pogodbe, vključijo v predlog kolektivne pogodbe, vprašanje izhodiščne plače pa je ostalo
odprto. Vlada je na svoji seji dne 13. 5. 1993 sprejela predlog
kolektivne pogodbe v katerem je opredeljena veljavnost normativnega dela in v katerem je vključena večina sprememb, ki
so jih predlagali sindikati podpisniki kolektivne pogodbe.
Vlada zaradi omejitve razpoložljivih sredstev v sprejetem
republiškem proračunu, ni mogla sprejeti sindikalne zahteve
za zvišanje izhodiščnih plač, predlagala pa je, da se v kolektivno pogodbo zapiše eskalacijska lestvica iz kolektivne
pogodbe, ki je prenehala veljati in, ki zagotavlja prilagajanje
višine izhodiščnih plač. Ob tem je vlada sprejela tudi odločitev, da predlaga amandma k zakonu o lastninskem preoblikovanju podjetij, s katerim je tudi zaposlenim v negospodarstvu
omogočena večja udeležba v lastninjenju.
Na pogajanjih, dne 19. 5. 1993 je pogajalska skupina Vlade
sindikatom ponudila v podpis tako opredeljeno kolektivno
pogodbo. S takim predlogom je vlada želela odpraviti pravno
praznino glede urejanja vseh tistih pravic in obveznosti iz
normativnega dela, ki so se urejale s kolektivno pogodbo.
Predstavniki sindikatov so ocenili, da eskalakcijske lestvice in
tarifnih razredov ni mogoče ločevati od izhodiščne plače ter,
da se je o tem mogoče pogajati le v celoti. Ponovno so
povdarili nesprejemljivost vladnega predloga glede višine
izhodiščne plače ter opozorili na zelo resne zahteve članstva,
da sprožijo stavkovna gibanja.
Sklenjeno je bilo, da skupina predstavnikov obeh stgrani
pripravi dokončno besedilo kolektivne pogodbe brez določil
o plačah.
O podpisu take pogodbe se bodo sindikati podpisniki odločali
individualno, podpisovanje pogodbe pa je predvideno v sredini prihodnjega tedna.
Pogajanja o elementih tarifnega dela pogodbe se bodo nadaljevala.
2. Socialni pakt
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je pripravilo
delovno gradivo socialnega pakta, ki ga je v strokovno presojo posredovalo predstavnikom socialnih partnerjev, predvidenih podpisnikov socialnega pakta, to je sindikatom, Gospodarski zbornici Sloveniji in Združenju delodajalcev Slovenije.
Svobodni sindikati Slovenije so namesto mnenja k temu gradivu posredovali svoj predlog besedila socialnega pakta.
V strokovni skupini, ki se je sestala v petek, 14. 5. 1993,
v kateri so poleg predstavnikov vlade sodelovali predstavniki
Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, Neodvisnosti - KNSS
in predstavniki podpisnikov kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti je na strokovni ravni potekala razprava
o obeh predlogih socialnega pakta. Ugotovljeno je bilo, da se
vsebina obeh predlogov razlikuje predvsem v določilih glede
politike plač, kjer sindikati vztrajajo pri določilu, da izhodiščna plača ne more biti nižja od zajamčene plače in glede
politike cen. Sindikati predlagajo, da bi se ob sicer restriktivni
lestvici za povečevanje plač, vpliv gibanja cen osnovnih življenjskih potrebščin, to je moke, kruha, olja, sladkorja in
mleka, neposredno odrazil v dvigu izhodiščnih plač. Ostali
predlogi sindikatov glede predvidene mesečne inflacijske
stopnje do konca leta, glede potrebnih ukrepov za preprečevanje zlorabe instituta pogodbenega dela in glede obveze, da
se proračun v letošnjem letu ne povečuje, so bili na strokovni
ravni ocenjeni kot sprejemljivi. Prav tako je bilo sprejeto
stališče, da je ob dejstvu, da je sklenitev socialnega pakta
vezana na ekonomsko politiko, ki je sprejeta za leto 1993,
mogoče pakt sklepati le za čas do konca letošnjega leta.
Gospodarska zbornica Slovenije pogojuje sklenitev social71

nega pakta z ustrezno dikcijo, ki zagotavlja zmanjševanje
javne porabe oziroma obremenitev plač iz tega naslova ter
z določitvijo enakih izhodišč za gibanje plač v vseh dejavnostih, ki se po mnenju Gospodarske zbornice Slovenije do
konca letošnjega leta ne bi smela povečevati. Na razgovoru
med predstavniki vlade in predstavnikom Gospodarske zbornice Slovenije, ki je bil 19. 5. 1993, je bilo sklenjeno, da se še
v tem tednu opravi strokovna razprava o možnostih za uveljavitev zahteve zbornice glede zmanjševanja javne porabe in
proračuna, nato pa nadaljujejo strokovni razgovori glede vseh
določil socialnega pakta. V prihodnjem tednu bodo tako
opravljeni ponovni strokovni razgovori s predstavniki obeh
socialnih partnerjev nato pa pripravljen strokovno usklajen
predlog besedila socialnega pakta, ki ga bodo obravnavali
pristojni organi podpisnikov.

(061) 158-173.

Združenje delodajalcev Slovenije iz Maribora, je vladi posrf
dovalo predlog, da bi se kot partnerji na strani delodajalce
vključevali v pogajanja za socialni pakt, vendar doslej še i
posredovalo svojih pripomb k besedilu, in ne celovite info
macije o svojem članstvu in svojem dosedanjem delovanju i
katere smo jih zaprosili.
Na koncu je potrebno poudariti, da število podpisnikov socia
nega pakta še ni dokončno znano. Tako je svoj predlog i
vključitev v pogajanja za socialni pakt posredovala Zadružr
zveza Slovenije, dosedaj predvideni podpisniki pa predlaga
razširitev udeležencev na strani delodajalcev tako, da !
vključi tudi Sklad Republike Slovenije za razvoj in pristojr
ministrstva oziroma organi, ki nastopajo kot predstavni
delodajalcev oziroma lastnikov podjetij v državni lasti.

