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DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 26. april 1997 Letnik XXIII St. 10 

TURISTIČNA TAKSA 
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o turistični taksi (ZTT-A) 3 
- EPA 72-II - prva obravnava 

RATIFIKACIJE 
- Predlog zakona o ratifikaciji konvencije o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi 7 
premoženjskih koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem (MKPKKD) 
- EPA 116-11 - 
- Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 1 9 
Italije o prevzemu oseb na državni meji (BITPODM) 
- EPA 117-11 - 
- Predlog zakona o ratifikaciji sporazuma med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 23 
Avstrije o sodelovanju pri preventivi in medsebojni pomoči pri katastrofah ali težkih 
nesrečah (BATKTH) 
- EPA 119-11- 

POROČILA 
- Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1996 z letnim obračunom Banke Slovenije za 29 
leto 1996, ki je sestavni del letnega poročila 
- Osnutek Odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije in o razporeditvi presežka 
prihodkov nad odhodki 
- Finančni načrt Banke Slovenije za leto 1997 
- Osnutek Odloka o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 1997 
- EPA 115-11- 

- Poročilo o delu Računskega sodišča za leto 1996 7 3 

- Poročilo Slovenskega inštituta za revizijo za leto 1996 95 



NAROČILNICA 

Ime in priimek: 

Naslov:  

Telefon: 

Podjetje: 

Poštna številka: 

Davčna številka: 

NAROČAM 

Datum: 

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe: 

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece. 
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Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

ZAKONA 0 TURISTIČNI TAKSI (ZTT-A) 

- EPA 72 - II - prva obravnava 

Na podlagi 19. člena zakona o poslancih (Uradni list RS št. 48/ 
92 in 44/94) ter 174. in 175. člena Poslovnika Državnega zbora 
Republike Slovenije (Uradni list RS št. 40/93, 80/94 in 28/96) 
vlagata podpisane poslanca 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
ZAKONA O TURISTIČNI TAKSI Geza Džuban l.r. 

RudoltMogel.r. 
in ga pošiljata v prvo obravnavo. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika Državnega 
zbora bosta kot predlagatelja zakona sodelovala pri obravnavi 
navedenega predloga zakona na sejah delovih teles in na seji 
Državnega zbora. 

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM ZAKONA 

V zakonu o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) je turistična 
taksa opredeljena kot denarni znesek, ki ga plača gost za vsak 
dan svojega bivanja v kraju zunaj svojega stalnega bivališča. V 5. 
členu navedenega zakona so naštete izjeme, torej subjekti, ki so 
plačila turistične takse oproščeni. Tako so plačila turistične takse 
oproščeni na primer udeleženci ekskurzij, kolonij in taborjenj, ki 
jih organizirajo šole v okviru rednih programov; študentje v 
mladinskih domovih: osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih 
itd. Za razliko od navedenega pa v primerih, ko člani Zveze 
tabornikov Slovenije in člani Združenja slovenskih katoliških 
skavtinj in skavtov letujejo na organiziranih taborjenjih, zimovanjih 
in drugih večdnevnih bivanjih v nekem kraju, plačila turistične 
takse po sedanji ureditivi niso oproščeni. 

Glede na to, da sta tako Zveza tabornikov Slovenije kot Združenje 
slovenskih katoliških skavtinj in skavtov neprofitni organizaciji, 
katerih namen je prispevati k vzgoji in razvoju mladih, njihovih 
polnih telesnih, intelektualnih, socialnih in duhovnih sposobnosti 
kot posameznikov, kot odgovornih državljanov in članov lokalne, 
državne in mednarodne skupnosti in glede na to, da so ena 
osnovnih oblik delovanja teh organizacij prav taborjenja, zimovanja 
in druge večdnevne akcije, bi bilo smotrno, da se tudi člane 
navedenih organizacij v teh primerih oprosti plačila turistične 
takse. 

Zakon o turistični taksi določa, da turistično takso sestavljata 
krajevna taksa, ki je prihodek občine, ter prenočitvena taksa, ki 
je prihodek republike. Zakon določa tudi namene, za katere se 
uporablja turistična taksa, pri čemer pa ne predvideva sofinanci- 
ranja programov turističnih organizacij na nivoju države ter 
financiranja izvajanja programov turističnih društev in zvez, 
namenjenih sooblikovanju turistične ponudbe, kot tudi lokacije, 
kamor naj se odvajajo sredstva iz krajevne turistične takse. 

Predlagana novela veljavnega zakona zato natančneje definira 
namene za uporabo sredstev turistične takse ter določa delež 
krajevne turistične takse, ki se uporabi v kraju, kjer je bila ta 
taksa zbrana. 

Določbe veljavnega zakona, ki se nanašajo na organe in oblike 
nadzora nad izvajanjem določb zakona, je potrebno prilagoditi 
določbam novega zakona o davčni službi. Tudi kazenske določbe, 
ki predpisujejo višino kazni, niso usklajene z veljavnim zakonom 
o prekrških. 

CILJI IN NAČELA ZAKONA 

Glede na dejstvo, da tako člani taborniške kot skavtske organiza- 
cije izvajajo dejavnosti, ki so koristne za celotno družbo, delovanje 
v teh organizacijah pa je izključno volontersko, je smiselno, da 
tudi država podpira in vsaj deloma olajša njihovo delovanje. S 
predloženo novelo veljavnega zakona se bo položaj članov Zveze 
tabornikov Slovenije in Združenja slovenskih katoliških skavtinj 
in skavtov izenačil s položajem nekaterih drugih, ki so plačila 
turistične takse že oproščeni (planinci, študentje). Ker predlagana 
rešitev med izjeme dodatno uvršča zgolj trenutno edini neprofitni 
organizaciji, ki se ukvarjata z organiziranjem taborniških aktivnosti 
in na kateri je bilo ob sprejemanju zakona o turistični taksi pač 
pozabljeno, takšna rešitev le dopolnjuje načelno usmeritev 
veljavnega zakona. 

Predlagana dopolnitev namenov, za katere se turistična taksa 
lahko uporablja, z dodelitvijo dela sredstev prenočitvene in krajevne 
takse turističnim organizacijam na nivoju države ter turističnim 
društvom in zvezam olajšuje njihov položaj oziroma delovanje. 
Predlagana je tudi dopolnitev določbe v zvezi z razdelitvijo sredstev 
krajevne takse tako, da se najmanj 70% te takse uporabi za 
zakonsko določene namene v kraju, kjer je bila taksa dejansko 
zbrana. 
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Določbe veljavnega zakona, ki se nanašajo na način plačevanja 
turistične takse, je potrebno uskladiti z zakonom o davčni službi. 
Po določbah navedenega zakona je opravljanje davčnega nadzora 
nad davki in drugimi dajatvami naloga davčne službe, ki jo opravlja 
Davčna uprava Republike Slovenije kot organ v sestavi 
Ministrstva za finance. Z navedenim zakonom se razveljavljajo 
tudi določbe zakona o Agenciji Republike Slovenije za plačilni 
promet, nadziranje in informiranje, ki določajo naloge te agencije 
v zvezi z davčnim nadzorom, pri čemer se te naloge za pravne in 
fizične osebe opravljajo v celoti v Davčni upravi Republike 
Slovenije. 

OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA 
PRORAČUNA IN DRUGE POSLEDICE 

S sprejetjem tega zakona se bo priliv sredstev v proračun Republike 
Slovenije sicer nekoliko zmanjšal, vendar je višina tega zmanjšanja 
zanemarljiva. 

Po podatkih Zveze tabornikov Slovenije in Združenja slovenskih 
katoliških skavtinj in skavtov se je v letu 1994 udeležilo različnih 
oblik letovanj, ki so trajala povprečno 9,5 dni, približno 6000 članov 
teh organizacij. Ob upoštevanju višine turistične takse 100 SIT 
na dan za odrasle bi to pomenilo 826.500 SIT, vendar je ta znesek 
gotovo še mnogo nižji, saj mnogi turistične takse že sedaj niso 
plačevali. 

Sredstva prenočitvene takse, ki je sicer prihodek republike, se 
namenijo za organizirano promotivno dejavnost posameznih 
krajev in Slovenije kot celote, zlasti na podlagi predloženih 
ovrednotenih programov, sedaj pa naj bi se namenila tudi 
sofinanciranju programov promotivne dejavnosti turističnih 
organizacij na nivoju države. 

BESEDILO ČLENOV 

1. člen 

V zakonu o turistični taksi (Uradni list RS, št. 18/91) se za 4. točko 
prvega odstavka 5. člena doda nova 4.a točka, ki se glasi: 

"4.a udeleženci taborjenj, zimovanj in potovalnih taborov, ki jih 
organizirata Zveza tabornikov Slovenije ali Združenje slovenskih 
katoliških skavtinj in skavtov oziroma njihove organizacijske enote 
v okviru svojih programov,". 

V 7. točki prvega odstavka 5. člena se za besedo "planinskih" 
dodata besedi "in taborniških". 

2. člen 

V prvem odstavku 6. člena se znesek "1,50 din" nadomesti z 
zneskom "10,00 tolarjev". 

V drugem odstavku 6. člena se besedilo "Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije" nadomesti z besedilom "Vlada Republike 
Slovenije na predlog ministra, pristojnega za turizem". 

3. člen 

V tretjem odstavku 7. člena se besedi "točkovna vrednost" 
nadomestita z besedama "število točk". 

4. člen 

V prvem odstavku 8. člena se za tretjo alineo doda nova alinea, ki 
se glasi:za sofinanciranje programov turističnih organizacij na 
nivoju države". 

V četrtem odstavku 8. člena se na koncu stavka namesto pike 
postavi vejica in doda besedilo: "pri čemer se najmanj 70% krajevne 
turistične takse uporabi za namene iz prejšnjega odstavka v 
kraju, kjer je bila taksa zbrana." 

V petem odstavku 8. člena se na koncu stavka črta pika in doda 
besedilo: "ter za izvajanje programov turističnih društev in zvez. 
namenjenih sooblikovanju turistične ponudbe." 

5. člen 

V 9. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

"Pravne in fizične osebe so dolžne predložiti mesečno in letno 
poročilo o obračunu in plačilu turistične takse pristojnemu 
davčnemu organu in občini, v kateri posluje nastanitveni objekt: 
Pravne in fizične osebe so dolžne predložiti mesečna poročila do 
25. dne v mesecu za pretekli mesec, letno poročilo pa do 31. 
januarja za preteklo leto." 

6. člen 

V 10. členu se besedilo "službi družbenega knjigovodstva v občini" 
nadomesti z besedilom: "Agenciji Republike Slovenije za plačilni 
promet." 

7. člen 

11. člen se spremeni tako, da se glasi: 

"Nadzor nad izvajanjem določb 9. in 10. člena opravlja pristojni 
davčni organ. Nadzor opravlja tudi pristojni občinski organ uprave 
v okviru svojih pooblastil." 

8. člen 

V prvem odstavku 12. člena se znesek "5000 dinarjev" nadomesti 
z zneskom "100.000 tolarjev". 

V 2. točki prvega odstavka 12. člena se besedilo "službi 
družbenega knjigovodstva" nadomesti z besedilom "Agenciji 
Republike Slovenije za plačilni promet". 

Za 3. točko prvega odstavka 12. člena se doda nova 4 točka, ki 
se glasi: "4 če ne predloži mesečnega poročila o obračunu in 
plačilu turistične takse do 25. dne v mesecu za pretekli mesec 
oziroma letnega poročila do 31. januarja za preteklo leto (9 člen)" 

V drugem odstavku 12. člena se znesek "1500 din" nadomesti Z 
zneskom "30.000 tolarjev". 

9. člen 

V prvem odstavku 13. člena se znesek "2500 dinarjev" nadomesti 
z zneskom "10.000 tolarjev". 
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10. člen 

Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi: 

"Pravna oziroma fizična oseba, ki ne nakaže pobrane turistične 
takse do 20. dne v mesecu za pretekli mesec (10. člen), plača 
zamudne obresti po obrestni meri, določeni z Zakonom o 
predpisani obrestni meri zamudnih obresti in temeljni obrestni 

meri (Uradni list RS, št. 45/95), od nastanka zamude do trenutka 
plačila." 

11. člen 

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

OBRAZLOŽITEV: 

V zvezi s prvim odstavkom 1. člena predlaganega zakona, ki 
razširja krog izjem, ki so oproščene plačila turistične takse, je 
potrebno dodati le to, da Zveza tabornikov Slovenije in Združenje 
slovenskih katoliških skavtinj in skavtov dejansko delujeta kot 
krovni organizaciji. Samo delo in izvajanje programa poteka v 
nižjih organizacijskih enotah (območne in občinske zveze, rodovi, 
stegi), ki delujejo relativno samostojno v okviru programov in 
pravil svoje organizacije. 

V zvezi z drugim odstavkom 1. člena predlaganega zakona je 
potrebno poudariti, da Zveza tabornikov Slovenije oziroma njene 
organizacijske enote upravljajo s precejšnjim številom objektov 
(bodisi kot lastnik ali kot najemnik) na ozemlju celotne države. Ti 
objekti se uporabljajo predvsem za izvajanje osnovne taborniške 
dejavnosti (večdnevna srečanja, zimovanja, tečaji, tekmovanja 
itd.). Ker te objekte uporabljajo skoraj izključno samo člani 
taborniške organizacije in ker je vse različne aktivnosti, ki se tam 
izvajajo, težko zajeti v enoten pojem, ki bi ga lahko vključili v 
predlagani 4.a člen, je to dopolnilo smiselno. Predlagane rešitve . 
bodo predvsem izenačile položaj članov obeh obravnavanih 
taborniških organizacij s položajem nekaterih drugih skupin 

(planinci, študentje, invalidi...). 

Določbi 2. in 3. člena predloga zakona sta povsem redakcijske 
narave. 

V 4. členu predloga zakona, ki dopolnjuje 8. člen osnovnega zakona, 
so natančneje opredeljeni nameni za uporabo turistične takse in 
določen delež krajevne takse, ki ga je nujno potrebno uporabiti v 
kraju, kjer je bila taksa dejansko zbrana. 

Določbe 5., 6., 7. in 10. člena predloga zakona usklajujejo določbe 
veljavnega zakona in kasneje sprejete zakonodaje. Poleg tega 
funkcije službe družbenega knjigovodstva sedaj izvaja Agencija 
za plačilni promet. V členih veljavnega zakona, ki se nanašajo na 
pobiranje in odvajanje turistične takse, so določene oblike nadzora 
nad izvajanjem teh določb, ki ga izvaja pristojni davčni organ kot 
tudi pristojni občinski organ uprave v okviru svojih pooblastil. 

Določbe 8. in 9. člena predloga zakona spreminjajo kazenske 
določbe veljavnega zakona in višino kazni usklajujejo z veljavnim 
zakonom o prekrških. 

DOLOČBE ZAKONA, KI SE 
SPREMINJAJO: 

5. člen 

(1) Plačila turistične takse so oproščeni: 
1. otroci do 7. leta starosti, 
2. člani invalidskih organizacij in druge invalidne osebe, ki svojo 
invalidnost lahko utemeljijo z ustreznim dokumentom, 
3. osebe z zdravniško napotnico v naravnih zdraviliščih, 
4. udeleženci ekskurzij, kolonij in taborjenj, ki jih organizirajo šole 
v okviru rednih programov, 
5. študentje v mladinskih domovih, ki so včlanjeni v mednarodno 
organizacijo mladinskih domov IYHA, 
6. osebe, ki so na začasnem delu v nekem kraju in bivajo v 
nastanitvenem objektu več kot 30 dni, 
7. osebe, ki prenočujejo v planinskih domovih in kočah, 
8 tuji državljani, ki so po mednarodnih predpisih in sporazumih 
oproščeni plačila taks in dajatev, 
9- organizatorji in aktivni udeleženci mednarodnih prireditev, katerih 
nočitev plača organizator, in ki imajo pomen za turistično promocijo 
Slovenije. Mnenje o tem, ali ima prireditev pomen za turistično 
Promocijo Slovenije, daje republiški upravni organ, pristojen za 
turizem. 

(2) Turistično takso v višini 50% plačajo: 
■ osebe od 7. do 18. leta starosti, 
" gostje v kampih. 
" gostje v domovih za učence in študente. 

6. člen 

(1) Turistična taksa se določa v točkah. Vrednost točke znaša 
1,50 din. 

(2) Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije usklajuje vrednost 
točke, določene v prejšnjem odstavku, z gibanjem drobnoprodajnih 
cen v republiki na podlagi uradnih statističnih podatkov. 

7. člen 

(1) Prenočitvena taksa se vrednoti z 2 točkama. 

(2) Višino krajevne takse določa občina v razponu od 3 do 11 
točk. 

(3) Višina turistične takse se izračuna tako, da se točkovna 
vrednost pomnoži z vrednostjo točke. 

(4) Pri določitvi višine krajevne takse se upošteva stopnja 
infrastrukturne opremljenosti kraja za turistično dejavnost in 
potrebe turističnega razvoja v kraju. Višina krajevne takse je lahko 
različna glede na letni čas in posamezno območje občine. 

8. člen 

(1) Sredstva prenočitvene takse se namenijo za organizirano 
promotivno dejavnost posameznih krajev in Slovenije kot celote, 
zlasti na podlagi predloženih ovrednotenih programov; 
- za organizirano zbiranje in nuđenje informacij za potrebe turistične 
promocije Slovenije in njenih posameznih območij ter njihovih 
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obiskovalcev, 
- za promocijo krajev in Slovenije doma in v tujini s pomočjo 
turističnih prireditev, ki imajo pomen za ustvarjanje ustrezne 
podobe posameznih krajev in Slovenije, 
- za zbiranje, obdelavo in posredovanje informacij ter 
publicističnega gradiva in za produkcijo in distribucijo filmskega 
ter avdiovizualnega gradiva promotivne narave. 

(2) Program promotivne dejavnosti iz prejšnjega odstavka 
sprejme za vsako leto republiški upravni organ, pristojen za 
turizem v sodelovanju s strokovnimi institucijami s področja 
turistične dejavnosti. 

(3) Sredstva krajevne takse se namenijo za sofinanciranje storitev 
in ugodnosti, ki so jih gostje deležni brezplačno, za komunalne 
potrebe, ki nastanejo zaradi turističnih dejavnosti, in za promotivne 
dejavnosti v turističnem kraju. 

(4) Razdelitev sredstev krajevne takse za namene iz prejšnjega 
odstavka pripravi pristojni občinski upravni organ v sodelovanju 
s turističnimi društvenimi organizacijami ter turističnimi in 
gostinskimi organizacijami z območja občine. 

(5) Del sredstev, ki se zbirajo za turistično takso, se lahko uporabi 
za ohranjanje in vrednotenje kulturne krajine. 

9. člen 

Pravne in fizične osebe, ki sprejemajo goste na prenočevanje (v 
nadaljnjem besedilu: pravne in fizične osebe), so dolžne pobirati 
turistično takso, voditi evidenco o plačani turistični taksi v knjigi 
oziroma drugi ustrezni evidenci gostov, iz katere mora biti razvidno 
število prenočitev gostov in znesek plačane takse. Če je gost 
oproščen plačila turistične takse, mora biti navederwazlog, ki 
izhaja iz 5. člena tega zakona. 

Pravne in fizične osebe so dolžne predložiti evidenco o plačani 
turistični taksi občinskemu davčnemu organu dvakrat letno in sicer 
za obdobje prvega polletja tekočega leta do 31. julija in za obdobje 
drugega polletja tekočega leta do 31. januarja prihodnjega leta. 

10. člen 

Pravne in fizične osebe nakazujejo pobrano krajevno in prenočitve- 
no takso do 20. dne v mesecu za pretekli mesec na posebna računa 
pri službi družbenega knjigovodstva v občini. 

11. člen 

Nadzor nad izvajanjem določb 9. in 10. člena opravlja za fizične 
osebe davčna inšpekcija, za pravne osebe pa služba družbenega 
knjigovodstva oziroma drug pristojni organ. 

12. člen 

(1) Z denarno kaznijo najmanj 5000 dinarjev se kaznuje za prekr- 
šek pravna oseba ali posameznik, ki stori prekršek v zvezi s 
samostojnim opravljanjem dejavnosti: 

1. če za vsak posamezni primer ne pobere turistične takse (9. člen), 
2. če pobranih sredstev turistične takse ne nakaže na posebna računa 
pri službi družbenega knjigovodstva v občini do 20. dne v mesecu 
za pretekli mesec (10. člen), 
3. če ne vodi ali če nepravilno vodi evidenco o plačani turistični 
taksi v knjigi oziroma drugi ustrezni evidenci gostov (9. člen). 

(2) Z denarno kaznijo najmanj 1500 din se kaznuje za prekršek 
tudi odgovorna oseba pravne osebe, ki stori dejanje iz prvega 
odstavka tega člena. 

13. člen 

(1) Posameznik, ki stori prekršek iz 12. člena tega zakona, se 
kaznuje na kraju samem z denarno kaznijo 2500 dinarjev. 

(2) Denarno kazen takoj na kraju samem izterja pooblaščena 
oseba organa, pristojnega za nadzor iz 11. člena tega zakona. 

poročevalec, št. 10 6 



Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 PRANJU, 

ODKRIVANJU, ZASEGU IN ZAPLEMBI 

PREMOŽENJSKE KORISTI, 

PRIDOBLJENE S KAZNIVIM DEJANJEM 

(MKPKKD) 

■ EPA 116 - II ■ prva obravnava 

Vlada Republike Slovenije je na 7. seji dne 10. aprila 1997 določila 
besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
PRANJU, ODKRIVANJU, ZASEGU IN ZAPLEMBI PREMO- 
ŽENJSKE KORISTI, PRRIDOBLJENE S KAZNIVIM DEJA- 
NJEM, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65.člena poslovnika Vlade 
Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot njeni 
predstavniki pri delu Državenga zbora in njegovih delovnih teles 
sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- mag. Mitja GASPARI, minister za finance; 
- Klaudijo STROLIGO, direktor Urada Republike Slovenije za 
preprečevanje pranja denarja; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

I.člen 2. člen 

Ratificira se Konvencija o pranju, odkrivanju, zasegu in zaplembi Besedilo konvencije se v angleškem izvirniku in v slovenskem 
premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ki je bila prevodu glasi: 
podpisana 8. novembra 1990 v Strasbourgu. 
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KONVENCIJA O PRANJU, ODKRIVANJU, 
ZASEGU IN ZAPLEMBI 

PREMOŽENJSKE KORISTI, 

PRIDOBLJENE S KAZNIVIM DEJANJEM 

UVOD 

Države članice Sveta Evrope in druge države podpisnice te 
konvencije so ob upoštevanju, da je cilj Sveta Evrope doseči večjo 
enotnost med njegovimi članicami; prepričane o potrebi po vodenju 
skupne kazenske politike za zaščito družbe; ob upoštevanju, da 
boj proti težjim kaznivim dejanjem, ki postajajo vedno večji 
mednarodni problem, zahteva uporabo sodobnih in učinkovitih metod 
na mednarodni ravni; prepričane, da je ena teh metod, da se storilcem 
odvzame premoženjska korist, pridobljena s kaznivimi dejanji; ob 
upoštevanju, da je za dosego tega cilja treba vzpostaviti tudi dobro 
delujoč sistem mednarodnega sodelovanja, 

sklenile: 

I. POGLAVJE 
UPORABA IZRAZOV 

1. člen 
Uporaba izrazov 

Za namene te konvencije izraz: 

a) "premoženjska korist" pomeni vsako gospodarsko korist, 
pridobljeno s kaznivimi dejanji. To je lahko katerokoli premoženje, 
kot je opredeljeno v pododstavku b) tega člena; 

b) "premoženje" vključuje vse vrste premoženja, materialnega ali 
nematerialnega, premičnega ali nepremičnega, ter pravne 
dokumente ali listine, ki dokazujejo pravico do takega premoženja 
ali udeležbo na njem; 

c) "predmet" pomeni vsako premoženje, ki je ali naj bi bilo na 
kakršenkoli način v celoti ali deloma uporabljeno za storitev 
kaznivega dejanja ali kaznivih dejanj; 

d) "zaplemba" pomeni kazen ali ukrep, ki ga v postopku v zvezi 
s kaznivim dejanjem ali kaznivimi dejanji, katerih posledica je 
dokončen odvzem premoženja, odredi sodišče; 

e) "predhodno kaznivo dejanje" pomeni vsako kaznivo dejanje, 
katerega posledica je ustvarjena premoženjska korist, ki lahko 
postane predmet kaznivega dejanja, opredeljenega v 6. členu te 
konvencije. 

II. POGLAVJE 
UKREPI, KI JIH JE TREBA SPREJETI NA DRŽAVNI RAVNI 

2. člen 
Ukrepi za zaplembo 

1. Vsaka pogodbenica sprejme take zakonske in druge ukrepe, 
kot so morebiti potrebni, da lahko zapleni predmete in 
premoženjsko korist ali premoženje, ki po vrednosti ustreza taki 
premoženjski koristi. 

2. Vsaka pogodbenica lahko ob podpisu ali deponiranju svoje listine 
o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu z izjavo, naslovljeno na 
generalnega sekretarja Sveta Evrope, izjavi, da se prvi odstavek 
tega člena uporablja za kazniva dejanja ali vrste kaznivih dejanj, 

posebej določenih v taki izjavi. 

3. člen 
Preiskovalni in začasni ukrepi 

Vsaka pogodbenica sprejme take zakonske in druge ukrepe, kot so 
morebiti potrebni, da lahko prepozna in izsledi premoženje, ki ga je 
po prvem odstavku 2. člena treba zapleniti, in da prepreči kakršnekoli 
posle s takim premoženjem, njegov prenos ali razpolaganje z njim. 

4. člen 
Posebna preiskovalna pooblastila in metode 

1. Vsaka pogodbenica sprejme take zakonske in druge ukrepe, kot 
so morebiti potrebni, da pooblasti svoja sodišča ali druge pristojne 
organe, da odredijo, da se bančne, finančne ali poslovne evidence 
dajo na razpolago ali zasežejo z namenom, da se opravijo dejanja 
iz 2. in 3. člena. Pogodbenica ne sme odkloniti ukrepanja v skladu z 
določbami tega člena zaradi bančne tajnosti. 

2. Vsaka pogodbenica prouči sprejem takih zakonskih in drugih 
ukrepov, kot so morebiti potrebni, da lahko uporabi posebne 
preiskovalne metode za lažje prepoznavanje in sledenje 
premoženjske koristi ter zbiranje dokazov v zvezi s tem. Take 
metode lahko vključujejo naloge za nadziranje, opazovanje, 
prestrezanje telekomunikacij, dostop do računalniških sistemov 
in naloge za izdelavo posebnih listin. 

5. člen 
Pravna sredstva 

Vsaka pogodbenica sprejme take zakonske in druge ukrepe, kot 
so morebiti potrebni, da zainteresiranim strankam, prizadetim z 
ukrepi po 2. in 3. členu, lahko zagotovi učinkovita pravna sredstva 
za ohranitev njihovih pravic. 

6. člen 
Kazniva dejanja pranja 

1. Vsaka pogodbenica sprejme take zakonske in druge ukrepe, 
kot so morebiti potrebni, da v svoji notranji zakonodaji opredeli 
kot kazniva naslednja naklepna dejanja: 

a) zamenjava ali prenos premoženja, za katero se ve, da je 
premoženjska korist, z namenom skrivanja ali prikrivanja 
nezakonitega izvora premoženja ali da bi se pomagalo osebi, ki je 
udeležena pri storitvi predhodnega kaznivega dejanja, da se 
izogne pravnim posledicam svojega ravnanja; 

b) skrivanje ali prikrivanje prave narave, izvora, nahajanja, 
razpolaganja, gibanja, pravic v zvezi s premoženjem ali lastništva 
premoženja, kadar se ve, da je tako premoženje premoženjska 
korist; 

in ob upoštevanju svojih ustavnih načel in temel|nih zasnov 
pravnega sistema: 

c) pridobitev, posest ali uporaba premoženja, kadar se ob prejemu 
ve, da je bilo tako premoženje premoženjska korist; 

d) udeležba, povezovanje ali tajen dogovor z namenom storiti ali 
poskusiti storiti katerokoli kaznivo dejanje, opredeljeno v skladu s 
tem členom, ter pomoč, napeljevanje, omogočanje in svetovanje 
pri storitvi takega kaznivega dejanja. 

2. Za namene izvajanja ali uporabe prvega odstavka tega člena: 

a) ni pomembno, ali je bilo predhodno kaznivo dejanje obravnavano 
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v okviru pristojnosti pogodbenice za kazenske zadeve; 

b) se lahko določi, da se kazniva dejanja, opredeljena v prvem 
odstavku, ne nanašajo na osebe, ki so storile predhodno kaznivo 
dejanje; 

c) se o vedenju, naklepu ali namenu kot zahtevanem elementu 
kaznivega dejanja, opredeljenega v prvem odstavku, lahko sklepa 
na podlagi objektivnih, dejanskih okoliščin. 

3. Vsaka pogodbenica lahko sprejme take ukrepe, kot se ji zdijo 
potrebni, da v skladu s svojo notranjo zakonodajo opredeli kot 
kazniva tudi vsa ali nekatera dejanja, navedena v prvem odstavku 
tega člena, v vsakem ali vseh spodaj naštetih primerih, kadar je 
storilec; 

a) moral domnevati, da je premoženje bilo premoženjska korist, 

b) deloval z namenom, da ustvari dobiček, 

c) deloval z namenom, da podpira izvajanje nadaljnje kaznive 
dejavnosti. 

4. Vsaka pogodbenica lahko ob podpisu ali deponiranju svoje 
listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu z izjavo, 
naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, izjavi, da 
se prvi odstavek tega člena uporablja le za predhodna kazniva 
dejanja ali vrste takih kaznivih dejanj, posebej določenih v taki 
izjavi. 

III. POGLAVJE 
MEDNARODNO SODELOVANJE 

1. del 
Načela mednarodnega sodelovanja 

7. člen 
Splošna načela in ukrepi za mednarodno sodelovanje 

1. Pogodbenice v največji možni meri medsebojno sodelujejo za 
namene preiskav in postopkov za zaplembo predmetov in 
premoženjske koristi. 

2. Vsaka pogodbenica sprejme take zakonske ali druge ukrepe, 
kot so morebiti potrebni, da pod pogoji, navedenimi v tem poglavju, 
lahko ugodi zaprosilu: 

a) za zaplembo določenih delov premoženja, ki pomenijo 
premoženjsko korist ali predmete, in za zaplembo premoženjske 
koristi v obliki zahtevka za plačilo denarnega zneska, ki ustreza 
vrednosti premoženjske koristi; 

b) za pomoč pri preiskavi in za začasne ukrepe za eno ali drugo 
obliko zaplembe iz pododstavka a). 

2. del 
Pomoč pri preiskavi 

8. člen 
Obveznost dajanja pomoči 

Pogodbenice dajejo druga drugi na zaprosilo kar najširšo pomoč pri 
prepoznavanju in sledenju predmetov, premoženjske koristi in 
drugega premoženja, ki se lahko zapleni.Taka pomoč vključuje vsak 
ukrep, da se priskrbi in zagotovi dokaz o obstoju, nahajanju ali 
gibanju, naravi, pravnem položaju ali vrednosti omenjenega 
premoženja. 

9. člen 
Izvajanje pomoči 

Pomoč na podlagi 8. člena se izvaja, kot je dovoljeno in v skladu z 
notranjo zakonodajo zaprošene pogodbenice ter v skladu s postopki, 
navedenimi v zaprosilu, če niso nezdružljivi s tako zakonodajo. 

10. člen 
Spontano obveščanje 

Brez vpliva na lastne preiskave ali postopke lahko pogodbenica 
brez predhodnega zaprosila drugi pogodbenici da podatke o 
predmetih in premoženjski koristi, kadar meni, da bi lahko razkritje 
take informacije pomagalo drugi pogodbenici pri uvedbi ali vodenju 
preiskav ali postopkov ali da bi lahko drugo pogodbenico 
spodbudilo k vložitvi zaprosila po tem poglavju. 

3. del 
Začasni ukrepi 

11. člen 
Obveznost uvedbe začasnih ukrepov 

1. Na prošnjo druge pogodbenice, ki je uvedla kazenski postopek 
ali postopek za zaplembo, bo pogodbenica uvedla potrebne 
začasne ukrepe, kot je zamrznitev ali zaseg, da prepreči 
kakršnekoli posle s premoženjem, njegov prenos ali razpolaganje 
s premoženjem, ki bi pozneje lahko bilo predmet zahteve za 
zaplembo ali ki bi lahko omogočilo ugoditev taki zahtevi. 

2. Pogodbenica, ki je prejela zaprosilo za zaplembo v skladu s 13. 
členom, bo na podlagi zaprosila uvedla ukrepe, omenjene v prvem 
odstavku tega člena, za vsako premoženje, ki je predmet zaprosila 
ali ki bi lahko omogočilo ugoditev takemu zaprosilu. 

12. člen 
Izvajanje začasnih ukrepov 

1. Začasni ukrepi, omenjeni v 11. členu, se izvajajo, kot je dovoljeno 
in v skladu z notranjo zakonodajo zaprošene pogodbenice ter v 
skladu s postopki, navedenimi v zaprosilu, če niso nezdružljivi z 
omenjeno zakonodajo. 

2. Pred ukinitvijo kakega začasnega ukrepa, uvedenega na podlagi 
tega člena, bo zaprošena pogodbenica, kadarkoli je to mogoče, 
pogodbenici prosilki dala možnost, da predloži razloge za 
nadaljevanje ukrepa. 
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4. del 
Zaplemba 

13. člen 
Obveznost zaplembe 

1. Pogodbenica, ki je prejela zaprosilo druge pogodbenice za 
zaplembo predmetov ali premoženjske koristi, ki so na njenem 
ozemlju: 

a) izvrši sodni nalog pogodbenice prosilke za zaplembo takih 
predmetov ali premoženjske koristi ali 

b) preda zaprosilo svojim pristojnim organom zaradi pridobitve 
naloga za zaplembo in ga, če je izdan, tudi izvrši. 

2. Za izvedbo pododstavka b) prvega odstavka tega člena je 
vsaka pogodbenica, kadarkoli je to potrebno, pristojna, da v skladu 
s svojo zakonodajo uvede postopek za zaplembo. 

3. Določbe prvega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za 
zaplembo v obliki zahtevka za plačilo denarnega zneska, ki ustreza 
vrednosti premoženjske koristi, če je premoženje, ki ga je mogoče 
zapleniti, na ozemlju zaprošene pogodbenice. V takih primerih 
zaprošena pogodbenica pri izvrševanju zaplembe na podlagi 
prvega odstavka, če plačilo ni prejeto, terjatev realizira na 
kateremkoli premoženju, ki je v ta namen na voljo. 

4. Če se zaprosilo za zaplembo nanaša na določen del premoženja, 
se lahko pogodbenici dogovorita, da zaprošena pogodbenica izvrši 
zaplembo v obliki zahteve za plačilo denarnega zneska, ki ustreza 
vrednosti premoženja. 

14. člen 
Izvršitev zaplembe 

1. Postopke za pridobitev naloga za zaplembo in izvršitev zaplembe 
po 13. členu ureja zakonodaja zaprošene pogodbenice. 

2. Zaprošeno pogodbenico zavezujejo ugotovitve o dejstvih, kolikor 
so navedene v obsodbi ali sodni odločbi pogodbenice prosilke ali 
kolikor se taka obsodba ali sodna odločba nanje implicitno opira. 

3. Vsaka pogodbenica lahko ob podpisu ali deponiranju svoje 
listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu z izjavo, 
naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope, izjavi, da 
se drugi odstavek tega člena uporablja le, če je v skladu z njenimi 
ustavnimi načeli in temeljnimi zasnovami njenega pravnega 
sistema. 

4. Če zaplemba sestoji iz zahtevka za plačilo denarnega zneska, 
bodo pristojni organi zaprošene pogodbenice ta znesek pretvorili 
v valuto te pogodbenice po menjalnem tečaju, ki velja ob sprejetju 
odločitve o izvršitvi zaplembe. 

5. V primeru iz pododstavka a) prvega odstavka 13. člena lahko 
o prošnji za revizijo naloga za zaplembo odloča le pogodbenica 
prosilka. 

15. člen 
Zaplenjeno premoženje 

Z vsakim premoženjem, ki ga zapleni zaprošena pogodbenica, v 
skladu s svojo notranjo zakonodajo razpolaga ta pogodbenica, 
če se zadevni pogodbenici ne dogovorita drugače. 

16. člen 
Pravica do izvršbe in najvišji znesek zaplembe 

1. Zaprosilo za zaplembo, vloženo na podlagi 13. člena, ne vpliva 
na pravico pogodbenice prosilke, da sama izvrši nalog za 
zaplembo. 

2. Nič v tej konvenciji se ne sme razlagati tako, kot da lahko 
skupna vrednost zaplembe preseže denarni znesek, določen v 
nalogu za zaplembo. Če pogodbenica ugotovi, da bi se to lahko 
zgodilo, se zadevni pogodbenici posvetujeta z namenom, da se 
temu izogneta. 

17. člen 
Zaporna kazen za dolžnika 

Zaprošena pogodbenica ne bo odredila zaporne kazni za dolžnika 
ali kakega drugega ukrepa, ki omejuje osebno svobodo, zaradi 
prošnje na podlagi 13. člena, če je pogodbenica prosilka tako 
določila v svojem zaprosilu. 

5. del 
Odklonitev in odložitev sodelovanja 

18. člen 
Razlogi za odklonitev 

1. Sodelovanje na podlagi tega poglavja se lahko odkloni, če: 

a) bi bili zaprošeni ukrepi v nasprotju s temeljnimi načeli pravnega 
sistema zaprošene pogodbenice ali 

b) bi izvršitev zaprosila utegnila škodovati suverenosti, varnosti, 
javnemu redu ali drugim bistvenim interesom zaprošene 
pogodbenice ali 

c) po mnenju zaprošene pogodbenice tehtnost zadeve, na katero 
se zaprosilo nanaša, ne opravičuje zaprošenih ukrepov ali 

d) je kaznivo dejanje, na katero se zaprosilo nanaša, politično ali 
davčno kaznivo dejanje ali 

e) zaprošena pogodbenica meni, da bi bilo izvajanje zaprošenih 
ukrepov v nasprotju z načelom "ne bis in idem" ali 

f) kaznivo dejanje, na katero se zaprosilo nanaša, po zakonodaji 
zaprošene pogodbenice ne bi bilo kaznivo, če bi bilo storjeno na 
območju njene jurisdikcije. Vendar pa ta razlog za odklonitev 
sodelovanja na podlagi drugega dela velja le, kolikor zaprošena 
pomoč vključuje prisilne ukrepe. 

2. Sodelovanje na podlagi drugega dela, kolikor zaprošena pomoč 
vključuje prisilne ukrepe, in sodelovanje na podlagi tretjega dela 
tega poglavja je mogoče odkloniti tudi v primeru, če zaprošenih 
ukrepov za izvedbo preiskave ali postopkov v podobnih domačih 
primerih po notranji zakonodaji zaprošene pogodbenice ne bi bilo 
mogoče sprejeti. 

3. Kadar to terja zakonodaja zaprošene pogodbenice, se 
sodelovanje na podlagi drugega dela - če zaprošena pomoč 
vključuje prisilne ukrepe - in na podlagi tretjega dela tega poglavja 
lahko tudi odkloni, če zaprošeni ukrepi ali kakšni drugi ukrepi s 
podobnimi učinki po zakonodaji zaprošene pogodbenice ne bi bili 
dovoljeni ali če v pogledu pristojnosti organov pogodbenice 
prosilke zaprosilu ni ugodil niti sodnik niti kak drug pravosodni 
organ vključno z javnim tožilstvom oziroma katerikoli od teh 
organov, ki ukrepa v zvezi s kaznivimi dejanji. 
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4. Sodelovanje na podlagi četrtega dela tega poglavja se tudi 
lahko odkloni, če: 

a) po zakonodaji zaprošene pogodbenice za kaznivo dejanje, na 
katero se zaprosilo nanaša, zaplemba ni predvidena ali 

b) bi bilo brez vpliva na obveznosti iz tretjega odstavka 13. člena 
to v nasprotju z načeli notranje zakonodaje zaprošene 
pogodbenice glede višine zaplembe ob upoštevanju odnosa med 
kaznivim dejanjem in: 

i) ekonomsko koristjo, ki bi jo lahko opredelili kot premoženjsko 
korist ali 

ii) premoženjem, ki bi ga lahko opredelili kot predmet ali 

c) po zakonodaji zaprošene pogodbenice zaplembe ne bi bilo 
mogoče več izreči ali Izvršiti zaradi zastaranja ali 

d) se zaprosilo ne nanaša na prejšnjo obsodbo ali sodno odločbo 
ali ugotovitev v taki odločbi, da je bilo storjeno eno ali več kaznivih 
dejanj, na podlagi katerih je bila odrejena ali je zaprošena zaplemba 
ali 

e) zaplemba v pogodbenici prosilki bodisi ni izvršljiva ali je zoper 
njo še vedno mogoča pritožba kot redno pravno sredstvo ali 

f) se zaprosilo nanaša na nalog za zaplembo, ki izhaja iz odločitve 
sodišča, izrečene v odsotnosti osebe, proti kateri je bil nalog 
izdan, in po mnenju zaprošene pogodbenice država prosilka v 
postopku ni zagotovila minimalnih pravic obrambe, ki jih ima vsak 
obtoženec. 

5. Za namene pododstavka f) četrtega odstavka tega člena se ne 
šteje, da je bila odločitev sodišča izrečena v odsotnosti, če: 

a) je bila potrjena ali izrečena po ugovoru prizadete osebe ali 

b) je bila izrečena na podlagi pritožbe, če je pritožbo vložila 
prizadeta oseba. 

6. Če se za namene pododstavka f) četrtega odstavka tega člena 
upošteva, da so bile zagotovljene minimalne pravice obrambe, 
zaprošena pogodbenica upošteva dejstvo, da se je prizadeta 
oseba namenoma skušala izogniti roki pravice, ali dejstvo, da se 
je ta oseba odpovedala možnosti vložitve pravnega sredstva 
proti odločitvi, sprejeti v odsotnosti, čeprav je tako možnost imela. 
Enako bo veljalo tudi v primeru, ko je bilo prizadeti osebi 
pravočasno vročeno vabilo na sodišče, pa se je odločila, da se 
nanj ne bo odzvala niti ne bo prosila za preložitev. 

7. Pogodbenica se ne sklicuje na bančno tajnost kot razlog za 
odklonitev kakršnegakoli sodelovanja po tem poglavju. Kadar to 
terja njena notranja zakonodaja, pogodbenica lahko zahteva, da 
prošnjo za sodelovanje, ki bi vključevala odpravo bančne tajnosti, 
odobri bodisi sodnik ali kak drug pravosodni organ vključno z 
javnim tožilstvom oziroma katerikoli od teh organov, ki ukrepa v 
zvezi s kaznivimi dejanji. 

8. Brez vpliva na razloge za odklonitev, predvidene v pododstavku 
a) prvega odstavka tega člena: 

a) dejstva, da je oseba, zoper katero so organi pogodbenice 
prosilke uvedli preiskavo ali izdali nalog za zaplembo, pravna 
oseba, zaprošena pogodbenica ne bo navajala kot oviro za 
sodelovanje na podlagi tega poglavja; 

b) dejstva, da je fizična oseba, zoper katero je bil izdan nalog za 
zaplembo premoženjske koristi, pozneje umrla, ali dejstva, da je 
pravna oseba, zoper katero je bil izdan nalog za zaplembo 
premoženjske koristi, kasneje prenehala obstajati, pogodbenica 

ne bo navajala kot oviro za dajanje pomoči v skladu s 
pododstavkom a) prvega odstavka 13. člena. 

19. člen 
Odlog 

Zaprošena pogodbenica lahko odloži ukrepanje na podlagi 
zaprosila, če bi tako ukrepanje lahko škodovalo preiskavi ali 
postopkom njenih organov. 

20. člen 
Delna ali pogojna ugoditev zaprosilu 

Preden zaprošena pogodbenica odkloni ali odloži sodelovanje po 
tem poglavju, prouči - kadar je to primerno tudi po posvetu s 
pogodbenico prosilko - ali lahko zaprosilu ugodi delno ali pod 
določenimi pogoji, ki se ji zdijo potrebni. 

6. del 
Notifikacija in varstvo pravic tretjih 

21. člen 
Notifikacija listin 

1. Pogodbenice dajejo druga drugi kar najširšo medsebojno pomoč 
pri vračanju pravosodnih listin osebam, na katere se nanašajo 
začasni ukrepi in zaplemba. 

2. Nič v tem členu nima namena ovirati: 

a) možnosti pošiljanja pravosodnih listin po pošti neposredno 
osebam v tujini; 

b) možnosti, da predstavniki pravosodja ali drugi pristojni organi 
pogodbenice, ki je izdala pravosodne listine, te listine tudi vročijo 
neposredno prek konzularnih služb te pogodbenice ali po 
predstavnikih pravosodja ali drugih pristojnih organov namembne 
pogodbenice, 

razen če namembna pogodbenica ob podpisu ali deponiranju 
listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu predloži 
generalnemu sekretarju Sveta Evrope izjavo o nasprotnem. 

3. Pri vračanju pravosodnih listin osebam v tujini, na katere se 
nanašajo začasni ukrepi ali nalogi za zaplembo, ta pogodbenica 
navede pravna sredstva, ki so po njeni zakonodaji tem osebam 
na voljo. 

22. člen 
Priznavanje tujih odločb 

1. Pri obravnavi zaprosila za sodelovanje na podlagi tretjega in 
četrtega dela zaprošena pogodbenica prizna vsako sodno 
odločbo, ki jo je pogodbenica prosilka sprejela v zvezi s pravicami, 
ki jih zahtevajo tretje osebe. 

2. Priznanje se lahko zavrne, če: 

a) tretje osebe niso imele primerne možnosti za uveljavitev svojih 
pravic ali 

b) je sodna odločba nezdružljiva s sodno odločbo, ki je bila o isti 
zadevi že sprejeta v zaprošeni pogodbenici ali 

c) je sodna odločba nezdružljiva z javnim redom zaprošene 
pogodbenice ali 

d) je bila sodna odločba sprejeta v nasprotju z določbami o izključni 
pristojnosti, ki je predvidena po zakonodaji zaprošene pogodbe- 
nice. 
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7. del 
Pravila postopka in druga splošna pravila 

23. člen 
Osrednji organ 

1. Pogodbenice določijo osrednji organ, ali če je potrebno, organe, 
ki so odgovorni za pošiljanje zaprosil po tem poglavju ali odgovore 
nanje, za ugoditev takim zaprosilom ali za njihovo pošiljanje 
organom, pristojnim za njihovo izvedbo 

2. Vsaka pogodbenica ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu generalnemu sekretarju Sveta 
Evrope sporoči imena in naslove organov, imenovanih v skladu s 
prvim odstavkom tega člena. 

24. člen 
Neposredno komuniciranje 

1. Komuniciranje med osrednjimi organi poteka neposredno. 

2. V nujnih primerih lahko pravosodni organi pogodbenice prosilke 
vključno z javnim tožilstvom zaprosila ali sporočila na podlagi 
tega poglavja pošiljajo neposredno ustreznim organom zaprošene 
pogodbenice. V teh primerih se hkrati prek osrednjega organa 
pogodbenice prosilke pošlje kopija osrednjemu organu zaprošene 
pogodbenice 

3. Vsako zaprosilo ali sporočilo na podlagi prvega in drugega 
odstavka tega člena se lahko pošlje prek Mednarodne organizacije 
kriminalistične policije (Interpol). 

4. Če je zaprosilo iz drugega odstavka tega člena naslovljeno na 
organ, ki ni pristojen za njegovo obravnavanje, ga ta odstopi 
pristojnemu državnemu organu in o tem neposredno obvesti 
pogodbenico prosilko. 

5. Zaprosila in sporočila na podlagi drugega dela tega poglavja, ki 
ne vključujejo prisilnih ukrepov, lahko pristojni organi pogodbenice 
prosilke pošljejo neposredno pristojnim organom zaprošene 
pogodbenice. 

25. člen 
Oblika zaprosila in jeziki 

1 Vsa zaprosila na podlagi tega poglavja morajo biti pisna. 
Dovoljena je uporaba sodobnih telekomunikacij, kot je telefaks. 

2. Ob upoštevanju določb tretjega odstavka tega člena se ne 
zahtevajo prevodi zaprosil ali dodatne dokumentacije. 

3. Ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi 
ali pristopu lahko vsaka pogodbenica generalnemu sekretarju 
Sveta Evrope izjavi, da si pridržuje pravico zahtevati, da je nanjo 
naslovljenim zaprosilom in dodatni dokumentaciji priložen prevod 
v njen jezik ali v enega od uradnih jezikov Sveta Evrope ali v 
tistega izmed teh jezikov, ki ga določi. Ob tej priložnosti lahko 
izjavi, da je pripravljena sprejeti prevod v kateremkoli drugem 
jeziku, ki ga navede. Druge pogodbenice lahko uporabljajo pravilo 
recipročnosti. 

26. člen 
Overitev 

Dokumentov, ki se pošiljajo zaradi izvajanja tega poglavja, ni treba 
sodno overiti. 

27. člen 
Vsebina zaprosila 

1. V vsakem zaprosilu za sodelovanje na podlagi tega poglavja so 
točno navedeni: 

a) organ, ki vlaga zaprosilo, in organ, ki izvaja preiskavo ali 
postopek; 

b) namen zaprosila in razlog zanj; 

c) zadeve vključno s pomembnimi podatki (kot so datum, kraj in 
okoliščine kaznivega dejanja), na katere se preiskava ali postopek 
nanaša, razen pri zaprosilu za notifikacijo; 

d) če sodelovanje vključuje prisilne ukrepe: 

i) besedifo zakonskih določb, ali če to ni mogoče, navedba 
ustreznega zakona, ki se uporablja v zvezi s tem in 

ii) navedba, da bi zaprošeni ukrep ali kakršenkoli drug ukrep s 
podobnim učinkom lahko sprejeli na ozemlju pogodbenice prosilke 
na podlagi njene zakonodaje; 

e) kjer je to potrebno in kolikor je mogoče: 

i) podatki o osebi ali osebah, ki jih to zadeva, vključno z imenom, 
datumom in krajem rojstva, državljanstvom in bivališčem, ter če 
gre za pravno osebo, sedežem in 

ii) premoženje, na katero se zaprosilo za sodelovanje nanaša, 
kraj, kjer se nahaja, povezava z osebo ali osebami, ki jih zadeva, 
vsaka povezava s kaznivim dejanjem kot tudi vsi razpoložljivi 
podatki o pravicah drugih oseb do deleža na tem premoženju in 

f) vsak poseben postopek, ki ga želi pogodbenica prosilka. 

2. V zaprosilu za začasne ukrepe na podlagi tretjega dela, ki se 
nanaša na zaseg premoženja, nad katerim se lahko izvrši nalog 
za zaplembo v obliki zahteve za plačilo denarnega zneska, naj 
bo naveden tudi najvišji znesek, ki naj se kot odškodnina izterja iz 
tega premoženja. 

3. Poleg podatkov, navedenih v prvem odstavku, mora vsako 
zaprosilo na podlagi četrtega dela vsebovati: 

a) v primeru iz pododstavka a) prvega odstavka 13. člena: 

i) overjen točen prepis naloga za zaplembo, ki ga je izdalo sodišče 
pogodbenice prosilke, in ugotovitev razlogov, na podlagi katerih 
je bil izdan nalog, če ti niso navedeni že v samem nalogu; 

ii) potrdilo pristojnega organa pogodbenice prosilke, da je nalog 
za zaplembo izvršljiv in da zoper njega ni možno redno pravno 
sredstvo pritožbe; 

iii) podatek o vrednostnem obsegu zaprošene izvršitve naloga in 

iv) podatek o potrebi po sprejemu kakršnegakoli začasnega 
ukrepa; 

b) v primeru iz pododstavka b) prvega odstavka 13. člena navedbo 
dejstev, na katera se opira pogodbenica prosilka in ki zaprošeni 
pogodbenici zadoščajo, da v skladu s svojo notranjo zakonodaio 
zaprosi za nalog; 

c) kadar so tretje osebe imele možnost uveljavljajti svoje pravice, 
listine, ki to dokazujejo. 
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28. člen 
Pomanjkljiva zaprosila 

1. Če zaprosilo ni v skladu z določbami tega poglavja ali posre- 
dovani podatki zaprošeni pogodbenici ne zadoščajo za obravnavo 
zaprosila, lahko ta pogodbenica povabi pogodbenico prosilko, da 
ga popravi ali dopolni z dodatnimi podatki. 

2. Zaprošena pogodbenica lahko določi rok za prejem takih 
dopolnitev ali podatkov. 

3. Dokler zaprošena pogodbenica ne prejme zahtevanih 
dopolnitev ali podatkov v zvezi z zaprosilom na podlagi četrtega 
dela tega poglavja, lahko sprejme kateregakoli od ukrepov, 
navedenih v drugem in tretjem delu tega poglavja. 

29. člen 
Večje število zaprosil 

1. Kadar zaprošena pogodbenica prejme več kot eno zaprosilo 
na podlagi tretjega ali četrtega dela tega poglavja v zvezi z isto 
osebo ali istim premoženjem, večje število zaprosil ne preprečuje 
pogodbenici obravnavanja zaprosil, ki vključujejo sprejem začasnih 
ukrepov. 

2. Pri večjem številu zaprosil na podlagi četrtega dela tega poglavja 
zaprošena pogodbenica prouči možnost posvetovanja s 
pogodbenicami prosilkami. 

30. člen 
Obveznost navedbe razlogov 

Zaprošena pogodbenica bo navedla razloge za vsako odločitev, 
da odkloni, odloži ali pogojuje sodelovanje na podlagi tega poglavja. 

31. člen 
Obveščanje 

1. Zaprošena pogodbenica takoj obvesti pogodbenico prosilko o: 

a) vsakem ukrepanju, sproženem na podlagi zaprosila iz tega 
poglavja; 

b) končnem izidu ukrepanja na podlagi zaprosila; 

c) odločitvi, da v celoti ali delno odkloni, odloži ali pogojuje 
kakršnokoli sodelovanje na podlagi tega poglavja; 

d) vseh okoliščinah, ki onemogočajo zaprošeno ukrepanje ali ga 
utegnejo znatno zakasniti in 

e) tistih določbah notranje zakonodaje, ki bi avtomatično pripeljale 
do ukinitve začasnega ukrepa, kadar so začasni ukrepi sprejeti 
na podlagi zaprosila v skladu z drugim ali tretjim delom tega 
poglavja. 

2. Pogodbenica prosilka takoj obvesti zaprošeno pogodbenico o: 

a) vsaki obnovi postopka, odločitvi ali kateremkoli drugem dejstvu, 
zaradi katerega nalog za zaplembo deloma ali v celoti preneha 
biti izvršljiv in 

b) vseh novih okoliščinah, dejanskih ali pravnih, zaradi katerih 
katerokoli ukrepanje na podlagi tega poglavja ni več upravičeno. 

3. Kadar pogodbenica na podlagi istega naloga za zaplembo 
zaprosi za zaplembo v več pogodbenicah, o svojem zaprosilu 
obvesti vse pogodbenice, ki jih zadeva izvršitev naloga. 

32. člen 
Omejitev uporabe 

1. Zaprošena pogodbenica lahko za ugoditev zaprosilu zahteva, 
da organi pogodbenice prosilke dobljenih podatkov in dokazov 
brez njenega predhodnega soglasja ne bodo uporabili ali 
posredovali v preiskavah in postopkih, z izjemo tistih, navedenih 
v zaprosilu. 

2. Vsaka pogodbenica lahko ob podpisu ali deponiranju listine o 
ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali pristopu z izjavo, naslovljeno na 
generalnega sekretarja Sveta Evrope, izjavi, da organi 
pogodbenice prosilke podatkov in dokazov, ki jim jih bo dala na 
podlagi tega poglavja, brez njenega predhodnega soglasja ne 
bodo uporabili ali posredovali v preiskavah in postopkih, z izjemo 
tistih, navedenih v zaprosilu. 

33. člen 
Zaupnost 

1. Pogodbenica prosilka lahko od zaprošene pogodbenice 
zahteva, da dejstva in vsebino zaprosila varuje kot zaupne, razen 
kolikor so potrebni za ugoditev zaprosilu. če zaprošena 
pogodbenica ne more ugoditi zahtevi za zaupnost, o tem takoj 
obvesti pogodbenico prosilko. 

2. Pogodbenica prosilka mora, če to ni v nasprotju s temeljnimi 
načeli njene notranje zakonodaje in če se to od nje zahteva, 
varovati kot zaupne vse dokaze in podatke, ki jih je dobila od 
zaprošene pogodbenice, razen kolikor je njihovo razkritje potrebno 
za preiskave in postopke, opisane v zaprosilu. 

3. Ob upoštevanju določb notranje zakonodaje pogodbenica, ki 
prejme spontano obvestilo na podlagi 10. člena, ravna v skladu z 
zahtevo po zaupnosti, kot jo zahteva pogodbenica, ki podatke 
daje. Če druga pogodbenica ne more izpolniti take zahteve, o tem 
takoj obvesti pogodbenico, ki podatke pošilja. 

34. člen 
Stroški 

Običajne stroške za ugoditev zaprosilu krije zaprošena 
pogodbenica. Če so za ugoditev zaprosilu potrebni znatni ali 
izjemno visoki stroški, se pogodbenici posvetujeta, da se 
dogovorita o pogojih za ugoditev zaprosilu in o načinu kritja 
stroškov. 

35. člen 
Odškodnina 

1. Če oseba sproži sodni postopek zaradi odgovornosti za škodo, 
ki je posledica dejanja ali opustitve v zvezi s sodelovanjem na 
podlagi tega poglavja, bodo pogodbenice, ki jih to zadeva, če je to 
primerno, proučile možnost medsebojnega posvetovanja, da 
določijo, kako razdeliti dolgovani znesek odškodnine. 

2. Pogodbenica, zoper katero je vložena odškodninska tožba, si 
prizadeva o takem postopku obvestiti drugo pogodbenico, če bi 
ta v postopku imela interes. 
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IV. POGLAVJE 
KONČNE DOLOČBE 

36. člen 
Podpis in začetek veljavnosti 

1. Konvencija je na voljo za podpis državam članicam Sveta 
Evrope in državam nečlanicam, ki so sodelovale pri njeni pripravi. 
Te države lahko izrazijo svoje soglasje, da jih zavezuje: 

a) podpis brez pridržka ratifikacije, sprejetja ali odobritve ali 

b) podpis s pridržkom ratifikacije, sprejetja ali odobritve, ki mu 
sledi ratifikacija, sprejetje ali odobritev. 

2. Listine o ratifikaciji, sprejetju ali odobritvi se hranijo pri generalnem 
sekretarju Sveta Evrope. 

3. Konvencija začne veljati prvi dan meseca po izteku trimesečne- 
ga roka od dne, ko so tri države, od katerih sta vsaj dve članici 
Sveta Evrope, v skladu z določbami prvega odstavka izrazile 
svoje soglasje, da jih konvencija zavezuje. 

4. Za vsako državo podpisnico, ki pozneje izrazi svoje soglasje, 
da jo konvencija zavezuje, le-ta začne veljati prvi dan meseca po 
izteku trimesečnega roka od dne, ko je v skladu z določbami 
prvega odstavka izrazila svoje soglasje, da jo konvencija zavezuje. 

37. člen 
Pristop h konvenciji 

1. Ko konvencija začne veljati, lahko Odbor ministrov Sveta Evrope 
po posvetu z državami pogodbenicami konvencije povabi 
katerokoli državo, ki ni članica Sveta in ni sodelovala pri njeni 
pripravi, da pristopi h konvenciji, in sicer na podlagi odločitve, 
sprejete z večino glasov, kot je določeno v pododstavku d) 20. 
člena statuta Sveta Evrope, ter ob soglasno sprejetem sklepu 
predstavnikov držav pogodbenic, ki imajo pravico sodelovati v 
Odboru. 

2. Za vsako državo, ki pristopi h konvenciji, začne ta veljati prvi 
dan v mesecu po izteku trimesečnega roka od dne deponiranja 
listine o pristopu pri generalnem sekretarju Sveta Evrope. 

38. člen 
Ozemlja uporabe 

1. Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu posebej navede ozemlje ali ozemlja, 
za katera se bo konvencija uporabljala. 

2. Vsaka država lahko kadarkoli pozneje z izjavo, naslovljeno na 
generalnega sekretarja Sveta Evrope, razširi uporabo konvencije 
na katerokoli drugo ozemlje, navedeno v Izjavi. Za tako ozemlje 
začne konvencija veljati prvi dan v mesecu po izteku trimesečnega 
roka od dne, ko je generalni sekretar prejel tako izjavo. 

3. Vsako izjavo na podlagi predhodnih dveh odstavkov, ki se 
nanaša na katerokoli ozemlje, posebej navedeno v taki Izjavi, je 
mogoče preklicati z notifikacijo, naslovljeno na generalnega 
sekretarja. Preklic začne veljati prvi dan v mesecu po izteku 
trimesečnega roka od dne, ko je generalni sekretar prejel tako 
notifikacijo. 

39. člen 
Razmerje do drugih konvencij in sporazumov 

1. Ta konvencija ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo Iz 
mednarodnih večstranskih konvencij o posebnih zadevah. 

2. Pogodbenice konvencije lahko med seboj sklepajo dvostranske 
ali večstranske sporazume o zadevah, ki jih obravnava ta 
konvencija, zato da dopolnijo ali utrdijo njene določbe ali da 
omogočijo lažjo uporabo načel, ki so v njej vsebovana. 

3. Če sta dve ali več pogodbenic že sklenili sporazum ali pogodbo 
v zvezi s predmetom, ki ga obravnava ta konvencija, ali sta 
drugače uredili svoje odnose v zvezi s tem predmetom, imata 
pravico namesto te konvencije uporabljati tak sporazum ali 
pogodbo ali njima ustrezno urejati svoje odnose, če to olajšuje 
mednarodno sodelovanje. 

40. člen 
Pridržki 

' 1 .Vsaka država lahko ob podpisu ali deponiranju listine o ratifikaciji, 
sprejetju, odobritvi ali pristopu izjavi, da bo izkoristila pravico do 
enega ali več pridržkov, določenih v drugem odstavku 2. člena, 
četrtem odstavku 6. člena, tretjem odstavku 14. člena, drugem 
odstavku 21. člena, tretjem odstavku 25. člena in drugem 
odstavku 32. člena. Drugi pridržki niso dovoljeni. 

2. Vsaka država, ki je dala pridržek na podlagi prejšnjega 
odstavka, ga lahko v celoti ali deloma umakne z notifikacijo, 
naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope. Umik 
pridržka začne veljati na dan, ko generalni sekretar prejme tako 
notifikacijo. 

3. Pogodbenica, ki je dala pridržek v zvezi s kako določbo te 
konvencije, ne sme zahtevati uporabe take določbe od nobene 
druge pogodbenice; lahko pa, če je njen pridržek delen ali pogojen, 
zahteva uporabo te določbe v taki meri, kot jo je sama sprejela. 

41. člen 
Spremembe in dopolnitve 

1. Spremembe in dopolnitve te konvencije lahko predlaga vsaka 
pogodbenica, generalni sekretar Sveta Evrope pa jih sporoči 
državam članicam Sveta Evrope in vsem državam nečlanicam, 
ki so v skladu z določbami 37. člena pristopile ali so bile povabljene, 
da pristopijo k tej konvenciji. 

2. Vse spremembe in dopolnitve, ki jih kaka pogodbenica predlaga, 
se sporočijo Evropskemu odboru za problematiko kriminalitete, 
ki svoje mnenje o predlagani spremembi in dopolnitvi predloži 
Odboru ministrov. 

3. Odbor ministrov prouči predlagano spremembo in dopolnitev in 
mnenje Evropskega odbora za problematiko kriminalitete ter 
spremembo in dopolnitev lahko sprejme. 

4. Besedilo vsake spremembe In dopolnitve, ki ga je v skladu s 
tretjim odstavkom tega člena sprejel Odbor ministrov, se pošlje 
pogodbenicam v sprejem. 

5. Vsaka sprememba in dopolnitev, sprejeta v skladu s tretjim 
odstavkom tega člena, začne veljati trideseti dan, potem ko so 
vse pogodbenice obvestile generalnega sekretarja, da so jo 
sprejele. 

42. člen 
Reševanje sporov 

1. Evropski odbor za problematiko kriminalitete pri Svetu Evrope 
mora biti stalno obveščen o razlagi in uporabi te konvencije. 

2. Morebiten spor med pogodbenicami v zvezi z razlago ali uporabo 
te konvencije skušajo pogodbenice rešiti s pogajanji ali na drug 
miren način po svoji Izbiri vključno s tem, da spor lahko predložijo 
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arbitražnemu sodišču Evropskega odbora za problematiko 
kriminalitete, katerega odločitev pogodbenico zavezuje, ali pa 
Meddržavnemu sodišču, kot se dogovorijo pogodbenice, ki jih to 
zadeva. 

43. člen 
Odpoved 

1. Vsaka pogodbenica lahko kadarkoli odpove to konvencijo z 
notifikacijo, naslovljeno na generalnega sekretarja Sveta Evrope. 

2. Taka odpoved začne veljati prvi dan v mesecu po izteku 
trimesečnega roka od datuma, ko je generalni sekretar prejel 
notifikacijo. 

3. Vendar pa se konvencija še naprej uporablja za izvršitev 
zaplembe na podlagi 14. člena, za katero je bilo zaprosilo dano v 
skladu z določbami te konvencije pred datumom, ko taka odpoved 
začne veljati. 

44. člen 
Notifikacije 

Generalni sekretar Sveta Evrope države članice Sveta in vse 
države, ki so pristopile k tej konvenciji, uradno obvesti o: 

a) vsakem podpisu; 

b) deponiranju vsake listine o ratifikaciji, sprejetju, odobritvi ali 
pristopu; 

c) vsakem datumu začetka veljavnosti te konvencije v skladu s 
36. in 37. členom; 

d) vsakem pridržku, danem na podlagi prvega odstavka 40. člena; 

e) vsakem drugem dejanju, notifikaciji ali sporočilu v zvezi s to 

konvencijo. 

V dokaz tega so podpisani, ki so bili za to pravilno pooblaščeni, 
podpisali to konvencijo. 

Sestavljeno v Strasbourgu 8. novembra 1990 v angleščini in 
francoščini, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni, v enem 
izvodu, ki se hrani v arhivu Sveta Evrope. Generalni sekretar 
Sveta Evrope pošlje overjene izvode vsem članicam Sveta 
Evrope, državam nečlanicam, ki so sodelovale pri pripravi te 
konvencije, in vsaki državi, ki je povabljena, da k njej pristopi. 

3. člen 

Republika Slovenija na podlagi tretjega odstavka 25. člena 
konvencije izjavlja, da se zaprosilom in prilogam, naslovljenim 
pristojnemu osrednjemu organu Republike Slovenije, priloži prevod 
v slovenskem in v angleškem jeziku. 

Republika Slovenija na podlagi drugega odstavka 32. člena 
konvencije izjavlja, da organi pogodbenice prosilke podatkov in 
dokazov, ki jim jih bo dala na podlagi tega poglavja, brez njenega 
predhodnega soglasja ne bodo uporabili ali posredovali v 
preiskavah in postopkih, z izjemo tistih, navedenih v zaprosilu. 

4. člen 

Za izvajanje te konvencije skrbijo Ministrstvo za finance - Urad 
Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, Ministrstvo 
za pravosodje in Ministrstvo za notranje zadeve. 

5. člen 

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

OBRAZLOŽITEV 

1. UVOD 

Razširjenost in čedalje bolj izpopolnjene oblike organiziranega 
Kriminala, ki ne predstavljajo zgolj ekonomski, pač pa vse bolj tudi 
politični problem posameznih držav, so v zadnjih desetih letih 
prisilile mednarodno skupnost k iskanju učinkovitejših ukrepov 
za preprečevanje oziroma vsaj omejevanje tega pojava. 
Prizadevanja posameznih držav, da se v okviru nacionalnih 
zakonodaj in znotraj svojih mela zoperstavijo problematiki 
organiziranega kriminala, so se namreč zaradi Izrazite 
nadnacionalne narave tega pojava pokazala za neučinkovita. 

Posamezni poskusi mednarodne skupnosti, da bi zajezila 
organizirani kriminal in z njim povezano pranje denarja, potekajo 
že od Ifta 1980 dalje (tega leta je Odbor ministrov Sveta Evrope 
sprejel "Priporočilo št. 80-10 o ukrepih proti hrambi In prenosu 
sredstev kriminalnega izvora") In segajo tako na področje 
oblikovanja učinkovite kazenskopravne represije kot tudi na 
področje oblikovanja takšne finančne zakonodaje, ki bo čim bolj 
onemogočala zlorabo finančnih sistemov za pranje denarja. 

Prvi pomembnejši odgovor mednarodne skupnosti na vse večji 
razmah organiziranega kriminala In z nlim povezanega pranja 
denarja, predstavlja "Konvencija Združenih narodov zoper 
nezakonit promet mamil In psihotropnih snovi", ki je bila sprejeta 
dne 19.12.1988 na Dunaju. Konvencija, ki Jo le nekdanja SFRJ 
ratificirala dne 15.11.1990 (Url SFRJ, št. 14/1990), je med drugim 

vsebinsko definirala kaznivo dejanje pranje denarja in odprla 
možnost učinkovitejšega izvajanja ukrepov zoper proizvajalce In 
trgovce z mamili, vključno z možnostjo zasega njihovega 
premoženja. Ena izmed osnovnih značilnosti in obenem tudi 
pomanjkljivosti omenjene konvencije je, da predvidene ukrepe na 
področju pranja denarja omejuje samo na premoženjsko korist, 
pridobljeno z nedovoljeno trgovino z mamili, ne pa tudi iz drugih 
kaznivih dejanj. Glede na določbo 3. člena Ustavnega zakona za 
izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 1/91) je omenjena konvencija 
postala sestavni del pravnega reda Republike Slovenije. 

Med mednarodnimi predpisi, ki urejajo področje pranja denarja, 
navajamo tudi "Direktivo Evropske skupnosti o preprečevanju 
uporabe finančnega sistema za pranje denarja", kije bila sprejeta 
v Bruslju dne 10.06.1991. Omenjena direktiva kot pravno 
obvezujoči akt zavezuje vse članice Evropske Unije, zato ni 
sporno, da bo njena določila morala spoštovati tudi Republika 
Slovenija in druge države, ki kandidirajo za vstop v to organizacijo. 

Doslej daleč najpomembnejši mednarodni akt na področju pranja 
denarja je prav Konvencija št. 141, ki jo je Svet Evrope sprejel 
08.11.1990. V veljavo je stopila dne 01.09.1993, ko so bili izpolnjeni 
zahtevani pogoji o najmanj treh ratifikacijah. Konvencijo, h kateri 
lahko pristopijo tudi države, ki niso članice Sveta Evrope, Je do 
konca februarja 1997 podpisalo 26 držav članic Sveta Evrope in 
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Avstralija kot nečlanica. Po podatkih iz februarja 1997 je to 
konvencijo doslej ratificiralo naslednjih 14 držav: Bolgarija, Ciper, 
Češka, Danska, Finska, Francija, Republika Irska, Italija, Litva, 
Nizozemska, Norveška, Švedska, Švica in Velika Britanija, od 
tega 6 držav v drugi polovici leta 1996. Kar 7 izmed navedenih 
držav je konvencijo ratificiralo po preteku najmanj treh let od 
datuma, ko so podpisale konvencijo. V letošnjem letu je mogoče 
pričakovati tudi ratifikacijo s strani Belgije, saj je že začela s 
postopkom v državnem parlamentu. 

Med 27 podpisnicami konvencije je tudi Republika Slovenija, ki je 
dne 23.11.1993 s podpisom že izrazila pripravljenost, da bo svojo 
zakonodajo prilagodila določbam te konvencije. 

2. BISTVENI ELEMENTI KONVENCIJE ŠT.141 

Konvencija zavezuje države pogodbenice, da sprejmejo 
zakonodajo, ki obsega takšne ukrepe, na podlagi katerih sejahko: 

- nekatera v konvenciji našteta dejanja opredeli kot kazniva dejanja 
pranja denarja; 

- zapleni predmete, s katerimi je bilo kaznivo dejanje izvršeno, in 
premoženjsko korist, kije bila pridobljena s kaznivim dejanjem, ali 
premoženje v vrednosti premoženjski koristi; 

■ identificira in izsledi premoženje, ki ga je potrebno zapleniti, prav 
tako pa prepreči trgovanje, prenos ali razpolaganje s takim 
premoženjem; 

■ uporabijo posebna preiskovalna pooblastila in metode za 
identifikacijo in izsleditev premoženjske koristi ali premoženja v 
vrednosti premoženjske koristi; 

- zagotovi učinkovita pravna sredstva za zaščito pravic tistih, ki 
jih zaplemba prizadane. 

V zvezi z mednarodnim sodelovanjem so države pogodbenice 
dolžne, da v skladu s svojo zakonodajo: 

- medsebojno sodelujejo in si nudijo pomoč pri preiskavah in 
postopkih za zaplembo predmetov, premoženjske koristi in 
drugega premoženja, ki se lahko zapleni; 

- na podlagi zaprosila druge države pogodbenice, ki je uvedla 
kazenski postopek ali postopek za zaplembo, uvedejo začasne 
ukrepe, kot so zamrznitev ali zaseg zaradi preprečitve poslov, 
prenosa ali odtujitve premoženja, ki bi lahko bilo predmet zahteve 
za zaplembo; 

- na podlagi zaprosila države pogodbenice izdajo sodni nalog za 
zaplembo premoženjske koristi ali premoženja v vrednosti 
premoženjske koristi. 

Konvencija podrobno določa, v katerih primerih lahko država 
pogodbenica odkloni sodelovanje, ga odloži oziroma le delno ali 
pogojno ustreže zaprosilu druge države pogodbenice, v končnih 
določbah pa med drugim opredeljuje tudi pogoje pristopa h 
konvenciji, možne pridržke k posameznim določbam in postopek 
reševanja sporov ter odpovedi 

3. RATIFIKACIJA KONVENCIJE ŠT. 141INVPLIVI NA 
DOMAČO ZAKONODAJO 

Republika Slovenija je že kmalu po podpisu Konvencije št. 141 
začela sistematično prilagajati svojo zakonodajo določbam te 
konvencije in tudi drugih v uvodu omenjenih mednarodnih 
predpisov. 

Tako je zakon o preprečevanju pranja denarja (Ur.l. RS, št. 36/ 
94), kije začel veljati dne 07.07.1994, poleg definicije pranja denarja 
določil krog organizacij - zavezancev iz finančnega sistema in 
njihove naloge, opredelil temeljna načela delovanja sistema ter 
določil delokrog Urada Republike Slovenije za preprečevanje 
pranja denarja. 

Zakon o organizaciji in delovnem področju ministrstev (Ur.l. RS, 
št. 71/94), ki je začel veljati dne 02.12.1994, je med drugim v 19. 
členu formalno ustanovil tudi Urad Republike Slovenije za 
preprečevanje pranja denarja kot organ v sestavi Ministrstva za 
finance. Urad je pričel delovati dne 01.01.1995. 

Kazenski zakonik Republike Slovenije (Ur.l. RS, št. 63/94), ki je 
stopil v veljavo dne 01.01.1995, je v poglavju "Kazniva dejanja 
zoper gospodarstvo" v 252. členu določil pranje denarja kot 
posebno kaznivo dejanje. 

Zakon o kazenskem postopku (Ur.l. RS, št. 63/94), ki je prav tako 
stopil v veljavo dne 01.01.1995, je v 150. in 151. členu opredelil 
posebne metode in sredstva, ki jih po odredbi preiskovalnega 
sodnika lahko uporabijo organi za notranje zadeve pri preiskovanju 
pranja denarja in nekaterih drugih hujših kaznivih dejanj. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o preprečevanju 
pranja denarja (Ur.l. RS, št. 63/95) je odpravil nekatere 
pomanjkljivosti osnovnega zakona, predvsem pa okrepil 
pristojnosti Urada Republike Slovenije za preprečevanje pranja 
denarja pri pridobivanju potrebnih podatkov in informacij od 
finančnih organizacij in državnih organov. 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o deviznem 
poslovanju (Ur.l. RS, št. 63/95) je izboljšal dotedanjo togo določbo 
o dostopu do podatkov o deviznih računih in deviznih hranilnih 
vlogah fizičnih oseb, ki predstavljajo bančno tajnost, ter ga uskladil 
z ostalimi predpisi. Poleg tega je v 3. in 10. členu uvedel tudi 
obveznost prijavljanja vsakega prenosa gotovine in čekov v 
vrednosti nad 2.200.000,00 SIT pri prehodu državne meje 
carinskim organom in s tem omogočil tudi dosledno izvajanje 
zakona o preprečevanju pranja denarja. 

V okviru priprav na ratifikacijo Konvencije št. 141 je Urad RS za 
preprečevanje pranja denarja v jeseni leta 1995 organiziral več 
strokovnih posvetov, na katerih so poleg predstavnikov Urada 
sodelovali tudi predstavniki Ministrstva za zunanje zadeve, 
Ministrstva za pravosodje, Ministrstva za notranje zadeve, 
Vrhovnega sodišča, Vrhovnega državnega tožilstva, Pravne 
fakultete v Ljubljani in Visoke šnle za notranje zadeve. Skupna 
ugotovitev vseh sodelujočih organov in institucij je bila, da je zaradi 
uskladitve z določili Konvencije št. 141, poleg že zgoraj omenjenih 
zakonodajnih sprememb, potrebno še dodatno spremeniti in 
dopolniti Kazenski zakonik RS in zakon o kazenskem postopku, 
kot sledi 

Kazenski zakonik Republike Slovenije (KZ RS); 

■ z razširitvijo in izboljšanjem definicije kaznivega dejanja pranje 
denarja (252. člen KZ RS); , 
- z razširitvijo ukrepa odvzema premoženjske koristi tudi na 
odvzem premoženja storilcem kaznivih dejanj (in z njimi 
povezanih fizičnih ali pravnih oseb) v vrednosti pridobljene 
preme . ,jske koristi (96. in 98. člen KZ RS). 

Zakon o kazenskem postopku (ZKP): 

■ z možnostjo začasnega zavarovanja zahtevka za odvzem 
premoženjske koristi tudi v predkazenskem postopku (502. člen 
ZKP); 
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- z možnostjo, da se v nujnih primerih, ki se nanašajo na kaznivo 
dejanje pranje denarja, prošnje za mednarodnopravno pomoč 
pošiljajo tudi po organu, ki je pristojen za preprečevanje pranja 
denarja (515. člen ZKP); 

• z možnostjo, da se vsi podatki, ki se nanašajo na kaznivo dejanje 
pranje denarja, zbirajo pri organu, ki je pristojen za preprečevanje 
pranja denarja (518. člen ZKP). 

Vse predhodno naštete spremembe in dopolnitve določil KZ RS in 
ZKP so bile na predlog Urada RS za preprečevanje pranja denarja 
in Delovne skupine za preprečevanje oškodovanj družbenega 
premoženja pri Vladi RS zajete v predlogih sprememb in dopolnitev 
KZ RS in ZKP, ki ju je Vlada Republike Slovenije že posredovala 
Državnemu zboru RS. Oba predloga sta bila uvrščena na dnevni 
red 40. seje prejšnjega sklica Državnega zbora RS v letu 1996, 
vendar do njune obravnave doslej še ni prišlo. 

Poleg omenjenih sprememb in dopolnitev bo za dokončno uskladitev 
slovenske zakonodaje z določili Konvencije št. 141 potrebno 
spremeniti, dopolniti ali na novo sprejeti še naslednje predpise: 

■ predlog novega zakona o bančništvu, kije že v parlamentarnem 
postopku, vsebuje potrebne spremembe in dopolnitve poglavja o 
bančni tajnosti; 

- določila zakona o kazenskem postopku (Url RS, št. 63/94), kise 
nanašajo na odvzem predmetov ali na odvzem premoženjske koristi 
(498. in 503. člen) v primerih, ko se kazenski postopek ne konča s 
sodbo, s katero se obdolženec spozna za krivega. Glede na to, da 
je predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
kazenskem postopku že v parlamentarnem postopku, bi kazalo v 
ta predlog vključiti tudi navedene dopolnitve; 

- pripraviti bo potrebno poseben predpis o zasegu in zaplembi 
premoženjske koristi, ki izvira iz kaznivih dejanj, ki naj bi uredil 
predvsem postopke (in v konvenciji predvidene začasne ukrepe) 
za zaseg predmetov in za odvzem premoženjske koristi (ali 
njene protivrednosti) v primerih, ko se ti postopki vodijo izključno 
na zahtevo drugih držav, ter vsa organizacijska in logistična 
vprašanja, ki se nanašajo na ravnanje z zaseženimi predmeti 
oziroma odvzeto premoženjsko koristjo v času do pravnomočnosti 
kazenskega postopka. 

4. ALTERNATIVE IN PRIDRŽKI, KI JIH DOPUŠČA 
KONVENCIJA ŠT.141 

Konvencija št. 141 poleg obveznih sestavin vsebuje tudi določila, 
ki ponekod omogočajo državam pogodbenicam izbiro med več 
ponujenimi možnostmi, drugje pa tudi pridržke do posameznih 
določb konvencije. 

4.1. 
Tako konvencija v 1. členu pododstavek č v poglavju "Uporaba 
izrazov" izrecno določa, da izraz "zaplemba" pomeni kazen ali 
ukrep. Državam pogodbenicam je torej prepuščeno, da zaplembo 
uredijo v skladu s svojimi ustavnimi načeli in drugimi predpisi 
bodisi kot kazen bodisi kot poseben ukrep. 

4.2. 
Države pogodbenice so v svoji kazenski zakonodaji dolžne določiti 
pranje denarja kot kaznivo dejanje, pri tem pa lahko glede na določilo 
6. člena, 2. odstavek, pododstavek b določijo, da storilec 
predhodnega kaznivega dejanja ne odgovarja tudi za storitev 
kaznivega dejanja pranje denarja. Presumpcija konvencije je torej, 
da bo storilec predhodnega kaznivega dejanja lahko kazensko 

odgovarjal tudi kot storilec kaznivega dejanja pranja denarja. 

Možne pridržke konvencija ureja v 40. členu (drugih pridržkov 
konvencija ne dovoljuje), ko določa, da lahko vsaka država ob 
ratifikaciji konvencije v pismu generalnemu sekretarju Sveta 
Evrope izjavi, da bo uporabljala enega ali več pridržkov, določenih 
v 2. odstavku 2. člena, 4. odstavku 6. člena, 3. odstavku 14. člena, 
2. odstavku 21. člena, 3. odstavku 25. člena in 2. odstavku 32. 
člena konvencije. Omenjeni pridržki se nanašajo na: 

4.3. 

2. odstavek 2. člena 
Država pogodbenica lahko izjavi, da se zakonski in drugi ukrepi, ki 
so potrebni da lahko zapleni predmete in premoženjsko korist ali 
premoženje v vrednosti premoženjske koristi, nanašajo le na dejanja 
ali vrsto dejanj, ki so v taki izjavi navedena. 

4.4. 

4. odstavek 6. člena 
Država pogodbenica lahko izjavi, da se 1. odstavek tega člena, ki 
določa definicijo kaznivega dejanja pranja denarja, nanaša le na 
predhodna kazniva dejanja ali vrste takih dejanj, ki jih sama navede 
v izjavi. 

4.5. 

3. odstavek 14. člena 
Država pogodbenica lahko izjavi, da ugotovitve o dejstvih, če so 
navedena v obsodbi ali sodni odločbi države prosilke ali če se taka 
obsodba ali sodna odločba implicitno nanje opira, zaprošeno državo 
zavezujejo le, če so v skladu z njenimi ustavnimi načeli in temeljnimi 
zasnovami njenega pravnega sistema. 

4.6. 

2. odstavek 21. člena 
Država pogodbenica lahko izjavi, da nasprotuje možnosti pošiljanja 
pravosodnih listin po pošti neposredno osebam v tujini in možnosti, 
da predstavniki pravosodja ali drugih pristojnih organov pogodbenice 
pravosodne listine izročajo neposredno preko konzularnih služb te 
pogodbenice ali preko predstavnikov pravosodja ali drugih pristojnih 
organov namembne pogodbenice. 

4.7. 

3. odstavek25. člena 
Država pogodbenica lahko izjavi, da si pridržuje pravico do zahteve, 
da je zaprosilom in prilogam, naslovljenim nanjo, priložen prevod v 
njenem jeziku ali v enem od uradnih jezikov Sveta Evrope, ali v 
enem od teh jezikov, ki ga sama določi. Obenem lahko izjavi, da je 
pripravljena sprejeti prevod v kateremkoli jeziku, ki ga navede. Druge 
pogodbenice lahko uporabljajo pravilo recipročnosti. 

4.8. 

2. odstavek 32. člena 
Država pogodbenica lahko izjavi, da organi države prosilke dobljenih 
podatkov in dokazov brez njenega predhodnega soglasja ne smejo 
uporabljati ali posredovati, razen za preiskave in postopke, navedene 
vzaprosilu. 

V zvezi z alternativami, omenjenimi v točkah 4.1. in 4.2., 
ugotavljamo, da se je Vlada Republike Slovenije do njih že opredelila 
v predlogih za spremembe in dopolnitve KZ RS in ZKP in jih pri 
ratifikaciji konvencije ni potrebno še posebej urejati. 
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Glede možnih pridržkov pa predlagamo, da se ob ratifikaciji 
Konvencije št.141 sprejme izjavo o pridržkih: 

- iz 3. odstavka 25. člena, ki naj opredeljuje, da se zaprosilom 
in prilogam, naslovljenim pristojnemu osrednjemu organu 
Republike Slovenije, priloži prevod v slovenskem ali v 
angleškem jeziku; in 

- iz 2. odstavka 32. člena. 

V zvezi z predlaganima pridržkoma naj navedemo, da so pridržek 
iz 25. člena ob ratifikaciji konvencije dosledno upoštevale vse 
države pogodbenice, pridržek iz 32. člena pa večina držav 
pogodbenic. 

O vseh ostalih možnih pridržkih so bili tako predstavniki Urada 
RS za preprečevanje pranja denarja, kot tudi ostalih institucij, ki 
so sodelovale na že omenjenem strokovnem posvetovanju, 
mnenja, da jih ni potrebno uveljaviti. V zvezi s tem naj omenimo, 
da Konvencija št. 141 v 18. členu ("Razlogi za odklonitev 

sodelovanja") tudi brez dodatnih pridržkov nudi dovolj možnosti, da 
se v konkretnih primerih zavrne zahteve drugih držav pogodbenic, 
ki bi odstopale od temeljnih načel našega pravnega sistema ali bi 
bila izpolnitev zahteve v nasprotju z ekonomskimi in drugimi interesi 
Republike Slovenije. 

V skladu s 23. členom Konvencije št.141 predlagamo, da ob 
ratifikaciji konvencije Vlada Republike Slovenije sprejme tudi 
sklep, s katerim bo kot osrednji organ za sprejemanje in 
pošiljanje zaprosil po tej konvenciji določila: 

Urad Republike Slovenije za preprečevanje pranja denarja, 
Cankarjeva 5, 1000 Ljubljana, tel 00386 61 1254189, fax 00386 
61 1252087. 

Zaradi ratifikacije Konvencije št.141 po našem mnenju ne bo 
potrebno zagotoviti dodatnih sredstev iz proračuna Republike 
Slovenije, dodatna sredstva pa bodo potrebna pri uskladitvi naše 
zakonodaje v delu, ki se nanaša na pripravo zakona o zasegu in 
zaplembi premoženja. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPURLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUDLIKE ITALIJE 0 

PREVZEMU USED NA DRŽAVNI MEJI 

(DITPODM) 

- EPA 117 - II- 

) 

Vlada Republike Slovenije je na 7. seji dne 10. aprila 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOG ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
ITALIJE O PREVZEMU OSEB NA DRŽAVNI MEJI, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve; 
- Mirko BANDELJ, minister za notranje zadeve; 
- mag. Slavko DEBELAK, državni sekretar v Ministrstvu za 
notranje zadeve; 
- Borut LIKAR, državni sekretar v Ministrstvu za notranje 
zadeve; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve 

1.člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado 
Republike Italije o prevzemu oseb na državni meji, podpisan v 
Rimu 3. septembra 1996. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in italijanskem jeziku glasi: 

SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 
VLADO REPUBLIKE ITALIJE O 
PREVZEMU OSEB NA DRŽAVNI MEJI 

Vlada Republike Slovenije in Vlada Republike Italije sta se z 
namenom, da bi olajšali prevzem oseb na skupni državni meji 
med Republiko Slovenijo in Republiko Italijo, dogovorili naslednje: 

I. PREVZEM DRŽAVLJANOV DRŽAV POGODBENIC 

l.člen 

1. Vsaka pogodbenica bo na svoje ozemlje prevzela na zahtevo 
druge pogodbenice in brez formalnosti vse osebe, ki ne izpolnjujejo 
ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na 
ozemlju pogodbenice prosilke, če je bilo ugotovljeno ali se 
domneva, da imajo osebe državljanstvo zaprošene pogodbenice. 

2. Državljanstvo se lahko ugotovi ali o njem domneva na podlagi 
potrdila o državljanstvu, potnega lista ali osebne izkaznice, med 
te dokumente pa štejejo tudi dokumenti, ki so bili nepravilno izdani 
ali so potekli, vendar ne več kot do deset let. O državljanstvu se 
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lahko domneva tudi na podlagi drugih podatkov. Če se državljanstva 
ne more z gotovostjo ugotoviti, bo diplomatsko ali konzularno 
predstavništvo zaprošene pogodbenice, katere državljanstvo ta 
oseba domnevno ima, to nemudoma razjasnilo. 

3. Pogodbenica prosilka bo osebo prevzela nazaj pod istimi pogoji, 
če nadaljnja preverjanja pokažejo, da ni imela državljanstva 
zaprošene pogodbenice v trenutku, ko je zapuščala ozemlje 
pogodbenice prosilke, razen, če gre za morebiten prevzem v 
smislu določil 2. in 3. člena tega sporazuma. 

II. PREVZEM DRŽAVLJANOV TRETJIH DRŽAV 

2. člen 

1. Vsaka pogodbenica bo na svoje ozemlje na zahtevo druge 
pogodbenice prevzela državljane tretje države, ki ne izpolnjujejo 
ali ne izpolnjujejo več pogojev za vstop ali bivanje, ki veljajo na 
ozemlju pogodbenice prosilke, če je bilo ugotovljeno, da so 
omenjeni državljani vstopili na ozemlje pogodbenice potem, ko so 
bivali na ozemlju zaprošene pogodbenice ali potovali preko njega. 

2. Vsaka pogodbenica bo na svoje ozemlje prevzela, na zahtevo 
druge pogodbenice, državljane tretje države, ki ne izpolnjujejo ali 
ne izpolnjujejo več pogojev za vstop in bivanje, ki veljajo na ozemlju 
pogodbenice prosilke, če imajo ti državljani vizum ali dovoljenje 
za bivanje, ki ga je izdala zaprošena pogodbenica in ki še velja. 

3. člen 

Obveznost prevzema oseb iz 2. člena ne obstaja za: 

a) državljane tretjih držav, ki imajo skupno mejo s pogodbenico 
prosilko, 
b) državljane tretjih držav, ki jim je pogodbenica prosilka po odhodu 
z ozemlja zaprošene pogodbenice ali po vstopu na ozemlje 
pogodbenice prosilke izdala vizum ali dovoljenje za bivanje, 
c) državljane tretjih držav, ki že več kot 6 mesecev bivajo na 
ozemlju pogodbenice prosilke, 
d) državljane tretjih držav, ki jim je pogodbenica prosilka priznala 
bodisi status begunca v smislu Ženevske konvencije z dne 28. 
julija 1951 o statusu beguncev, dopolnjene z Newyorškim 
protokolom z dne 31. januarja 1967, bodisi status osebe brez 
državljanstva v smislu Newyorške konvencije z dne 28. septembra 
1954 o statusu oseb brez državljanstva, 
e) državljane tretjih držav, ki jih je zaprošena pogodbenica iz 
razlogov javnega reda ali varnosti države vrnila v njihovo lastno 
ali v tretjo državo. 

4. člen 

Pogodbenica prosilka bo prevzela nazaj na svoje ozemlje 
državljane tretjih držav, za katere je bilo po preverjanjih, ki jih je po 
prevzemu opravila druga pogodbenica, ugotovljeno, da ne 
izpolnjujejo pogojev, ki so določeni v 2. in 3. členu v trenutku, ko 
so zapustili ozemlje pogodbenice prosilke. 

III. POSTOPEK PREVZEMA 

5. člen 

1. Zaprosila za prevzem v smislu prej omenjenega 2. in 3. člena 
obravnavata ministrstvi za notranje zadeve obeh držav pogodbe- 
nic. 

2. Zaprosilo za prevzem mora vsebovati osebne podatke, podatke 
o osebnih dokumentih, ki jih ima morebiti pri sebi državljan tretje 
države, podatke o njegovem bivanju na ozemlju zaprošene 

pogodbenice ter okoliščine v zvezi z njegovim nedovoljenim vstopom 
na ozemlje pogodbenice prosilke.Ti podatki morajo biti dovolj izčrpni, 
da bi lahko ugodili zahtevam kateregakoli organa. 

3. Zaprošena pogodbenica mora pisno sporočiti svojo odločitev 
pogodbenici prosilki praviloma v 8 dneh. Soglasje za prevzem 
oseb velja en mesec od datuma obvestila. V primeru, da bi morala 
ostati oseba na razpolago sodnim organom države prosilke, bosta 
ministrstvi za notranje zadeve sporazumno določili podaljšanje 
navedenega roka. 

6. člen 

Mejni organi zaprošene države bodo na zaprosilo mejnih organov 
države prosilke na svoje ozemlje brez formalnosti prevzeli 
državljane tretjih držav, ki so na nedovoljen način prestopili skupno 
državno mejo in: 

- so jim bili izročeni v roku 24 ur po nedovoljenem prestopu meje, 
- ali pa pri katerih je bil po prestopu skupne državne meje v 
območju deset kilometrov od meje pri kontroli ugotovljen 
nedovoljen vstop. 

7. člen 

Pogodbenica prosilka nosi stroške prevoza oseb, za katere je 
zaprosila za prevzem, do meje z zaprošeno pogodbenico. Po 
potrebi bo pogodbenica prosilka nosila tudi morebitne stroške 
vrnitve. 

IV. PREVZEM OSEB V TRANZITU 

8. člen 

1 .Vsaka od pogodbenic na prošnjo druge dovoljuje vstop ali tranzit 
preko svojega ozemlja državljanom tretjih držav, ki jim je bil izrečen 
ukrep odstranitve, ki ga je sprejela pogodbenica prosilka. Tranzit 
lahko poteka po kopnem ali po zraku. 

2. Pogodbenica prosilka je odgovorna za nadaljevanje potovanja 
tujca do ciljne države in bo tudi poskrbela za tujca, če iz 
kakršnihkoli razlogov ne bi bilo mogoče izvesti ukrepa odstranitve. 

3. Pogodbenica prosilka zagotovi zaprošeni pogodbenici, da ima 
tujec za katerega je odobren tranzit, potni dokument za ciljno državo. 

9. člen 

1. Pogodbenica, ki je sprejela ukrep odstranitve, mora zaprošeni 
pogodbenici v zvezi s tranzitom sporočiti, ali je potrebno poskrbeti 
za policijsko spremstvo odstranjene osebe. Zaprošena pogodbe- 
nica lahko v zvezi s tranzitom sklene: 

- bodisi, da bo poskrbela za spremstvo z lastnimi ljudmi, 
- bodisi, da bo zagotovila spremstvo v sodelovanju s pogodbenico, 
ki je sprejela ukrep odstranitve. 

2. Če je tranzit zagotovljen z letalskim prevozom in s policijskim 
spremstvom, mora biti le-to zagotovljeno s strani pogodbenice 
prosilke, ne da bi pri tem zapustili mednarodno cono letališč 
zaprošene pogodbenice. 

3. Če bo potekalo spremstvo po kopnem, se bosta pogodbenici 
ustrezno dogovorili o potrebah in načinu izvedbe spremstva. 

10. člen 

1. Zaprosilo za prevzem oseb v tranzitu si bosta ministrstvi za 
notranje zadeve pogodbenic posredovali neposredno. 
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2. V zaprosilu morajo biti navedeni osebni podatki, državljanstvo 
tujca, datum potovanja, ura in kraj prihoda v tranzitno državo ter ura 
in kraj odhoda iz nje, zagotovilo sprejema v ciljni državi in po potrebi 
podatki o spremljevalcih. 

11. člen 

Tranzit zaradi odstranitve se lahko zavrne: 

- če tujcu v ciljni državi grozi pregon zaradi njegove rasne, verske 
ali narodnostne pripadnosti, zaradi pripadnosti določeni družbeni 
skupini ali zaradi njegovih političnih prepričanj, 
- če tujcu grozi, da bo obtožen ali obsojen na podlagi določb 
kazenskega zakona ciljne države za dejanja pred tranzitom, 
- če tujcu ni dovoljen vstop ali je predmet kazenskega postopka 
v zaprošeni državi. 

12. člen 

Stroške prevoza do meje ciljne države kakor tudi stroške v primeru 
morebitne vrnitve krije pogodbenica prosilka. 

14. člen 

1. Ministra za notranje zadeve Republike Slovenije in Republike 
Italije bosta določila spisek mejnih prehodov, preko katerih bo 
dovoljeno izvajanje prevzema in vstopa tujcev v tranzitu. 

2. Prav tako bosta določila tudi spisek letališč, ki jih bo mogoče 
uporabiti za tranzit tujcev med njihovim potovanjem v ciljno državo. 

15. člen 

Vsi spori, ki bi se lahko pojavili v zvezi z izvajanjem in razlaganjem 
tega sporazuma, se bodo reševali po diplomatski poti. 

16. člen 

1. Ta sporazum bo začel veljati prvi dan drugega meseca, ki sledi 
vzajemnemu obvestilu, da so izpolnjeni vsi državni postopki za 
njegovo odobritev. 

2. Ta sporazum se lahko odpove po diplomatski poti s predhodnim 
devetdesetdnevnim obvestilom. 

Sestavljeno v Rimu dne 3. septembra 1996 v dvojniku v slovenskem 
in italijanskem jeziku, pri čemer sta obe besedili enako verodostojni. 

V. SPLOŠNE DOLOČBE 

13. člen 

Določbe tega sporazuma ne zmanjšujejo obveznosti pogodbenic 
za sprejem ali prevzem tujih državljanov v skladu z izvajanjem 
drugih mednarodnih sporazumov. 

3. člen 

Za izvajanje sporazuma skrbi Ministrstvo za notranje zadeve. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije 
o prevzemu oseb na državni meji sta minister za zunanje zadeve 
Republike Slovenije Davorin Kračun in minister za zunanje zadeve 
Republike Italije Lamberto Dini podpisala v Rimu 3. septembra 
1996. 

Sporazum ureja vprašanja prevzemanja državljanov pogodbenic, 
ki jih organi obeh pogodbenic izženejo in predvsem državljanov 
tretjih držav, ki so na nezakonit način prestopili državno mejo ter 
pogoje za tranzit ozemlja pogodbenic. Poleg tega sporazum ureja 
vprašanje policijskega spremstva državljanov tretjih držav čez 
ozemlje pogodbenic in način prevzemanja oseb. 

Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike Italije 
o prevzemu oseb na državni meji z zakonom ratificira Državni 
zbor Republike Slovenije. 

Zaradi uveljavitve tega sporazuma ni potrebno spreminjati 
obstoječe zakonodaje ali izdati kakšnega novega predpisa. 

Zaradi uveljavitve sporazuma tudi ne bo potrebno zagotoviti 
dodatnih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Stroški za 
odstranitev tujca z območja Republike Slovenije se že sedaj, če 
tujec nima lastnih sredstev, pokrivajo iz proračuna Republike 
Slovenije. 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 

VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN 

VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE 0 

SODELOVANJU PRI PREVENTIVI IN 

MEDSEBOJNI POMOČI PRI 

KATASTROFAH ALI TEŽKIH NESREČAH 

(BATKTH) 

- EPA 119 - II - 

Vlada Republike Slovenije je na 7. seji dne 10. aprila 1997 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI SPORAZUMA MED 
VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE IN VLADO REPUBLIKE 
AVSTRIJE O SODELOVANJU PRI PREVENTIVI IN 
MEDSEBOJNI POMOČI PRI KATASTROFAH ALI TEŽKIH 
NESREČAH, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih delovnih 
teles sodelovali: 

- Zoran THALER, minister za zunanje zadeve: 
- Tit TURNŠEK, minister za obrambo; 
- Borut MAHNIČ, državni podsekretar v Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Sporazum med Vlado Republike SLovenije in Vlado 
Republike Avstrije o sodelovanju pri preventivi in medsebojni 
pomoči pri katastrofah ali težkih nesrečah, podpisan 28. junija 
1996 v Ljubljani. 

2. člen 

Sporazum se v izvirniku v slovenskem in nemškem jeziku glasi: 
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SPORAZUM 

MED VLADO REPUBLIKE SLOVENIJE 
IN VLADO REPUBLIKE AVSTRIJE 

O SODELOVANJU PRI PREVENTIVI IN 
MEDSEBOJNI POMOČI PRI 
KATASTROFAH ALI TEŽKIH 

NESREČAH 

Vlada Republike Slovenije 
in 

Vlada Republike Avstrije 

sta se v prepričanju o nujnosti sodelovanja med državama s 
ciljem olajšati preventivo in medsebojno pomoč pri katastrofah ali 
težkih nesrečah sporazumeli o: 

1. člen 
Predmet 

(1) Ta sporazum opredeljuje okvirne pogoje za preventivo in 
dajanje prostovoljne pomoči pri katastrofah ali težkih nesrečah 
na ozemlju druge države pogodbenice na njeno prošnjo, zlasti 
delovanje reševalnih ekip in uporabo opreme. 

(2) Običajna pomoč v obmejnem območju držav pogodbenic 
ostaja nespremenjena. 

2. člen 
Definicije 

V tem sporazumu pomenijo izrazi: 

"katastrofa" ali "težka nesreča" 

elementarne ali druge dogodke, ki jih sprožijo nepredvideni tehnični 
procesi in ki zaradi svojega izjemnega obsega že ogrožajo življenje 
in premoženje ljudi ali pa pomenijo neposredno nevarnost 
takšnega ogrožanja in jih prizadeta država pogodbenica z lastnimi 
razpoložljivimi silami ne more obvladati, tako da potrebuje pomoč 
druge države pogodbenice; 

"država prejemnica" 

tisto državo pogodbenico, katere pristojni organi zaprosijo drugo 
državo pogodbenico za pomoč; 

"država pošiljateljica" 

tisto državo pogodbenico, katere pristojni organi ugodijo prošnji 
druge države pogodbenice za pomoč; 

"reševalne ekipe" ali "reševalci" 

osebo(e), ki jo (jih) država pošiljateljica določi za dajanje pomoči; 

"reševalna oprema" 

opremo, zlasti tehnične naprave, vozila in reševalne pse za 
ukrepanje, ter material za lastne potrebe in osebno opremo 
reševalnih ekip ali posameznih reševalcev; 

"človekoljubna pomoč" 

blago, namenjeno brezplačnemu razdeljevanju prizadetemu 
prebivalstvu na območju reševalne akcije. 

3. člen 
Pristojnosti 

(1) Organi, ki so pristojni za vlaganje in sprejemanje prošenj za 
pomoč, so: 

- v Republiki Sloveniji: 

minister za obrambo; 

poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije; 

- v Republiki Avstriji: 

zvezni minister za notranje zadeve; 

deželne vlade zveznih dežel, ki mejijo na Republiko Slovenijo. 

(2) Organi držav pogodbenic, navedeni v prvem odstavku, so 
pooblaščeni, da pri uresničevanju tega sporazuma vzpostavijo 
neposredne stike. 

(3) Državi pogodbenici izmenjata naslove in številke tele- 
komunikacijskih priključkov organov, navedenih v prvem 
odstavku. 

4. člen 
Dogovori o pomoči 

Organi držav pogodbenic, navedeni v prvem odstavku 3. člena, 
se ob prošnji za pomoč dogovorijo o njenem obsegu in vrsti, ni pa 
se jim treba ukvarjati s podrobnostmi pri izvajanju. 

5. člen 
Vrsta pomoči 

Pomoč bo potekala s pošiljanjem reševalnih ekip ali posameznih 
reševalcev, človekoljubne pomoči ali nž drug ustrezen način. 

6. člen 
Prehod meje in bivanje 

(1) Člani reševalne ekipe ali posamezni reševalci med dajanjem 
pomoči ne potrebujejo potnih listov, dovoljenj za bivanje ali vizumov. 
Pri sebi morajo imeti le izkaznico, ki dokazuje njihovo identiteto. 

(2) V posebno nujnih primerih je mogoče prestopiti mejo tudi zunaj 
uradnih mejnih prehodov in brez upoštevanja veljavnih predpisov. 
V tem primeru je treba o tem nemudoma obvestiti organ, ki je 
pristojen za nadziranje meje. 

(3) Če je uniforma sestavni del običajne opreme, jo lahko nosijo 
reševalne ekipe ali posamezni reševalci tudi med intervencijo na 
ozemlju države prejemnice. Prenos strelnega orožja in streliva v 
državo prejemnico je prepovedan. 

(4) Olajšave pri prehodu meje po prvem in drugem odstavku 
veljajo načeloma tudi za osebe, ki jih je ob katastrofi ali težki 
nesreči treba evakuirati. 

7. člen 
Prevoz materiala čez državno mejo 

(1) Državi pogodbenici poenostavita uvoz in izvoz reševalne 
opreme in človekoljubne pomoči. Vodja reševalne ekipe mora 
mejnim nadzornim organom ciljne države prejemnice ob prestopu 
meje predložiti le seznam tovorjene reševalne opreme in 
človekoljubne pomoči. Če se v posebno nujnih primerih prestopi 
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meja zunaj uradnih mejnih prehodov, je treba seznam ob prvi 
priložnosti izročiti pristojni carinski službi. 

(2) Reševalne ekipe ali posamezni reševalci ne smejo prenašati 
drugega blaga kot reševalno opremo in človekoljubno pomoč. 

(3) Prepovedi in omejitve za mednarodni blagovni promet ne veljajo 
za prevažanje reševalne opreme in človekoljubne pomoči. Če se 
reševalna oprema ne porabi, jo je treba ponovno izvoziti. Če se 
reševalna oprema pušča kot človekoljubna pomoč, je treba vrsto, 
količino in lokacijo prijaviti pristojnemu organu države prejemnice, 
ki o tem obvesti pristojno carinsko službo. V tem primeru velja 
pravo države prejemnice. 

(4) Določila tretjega odstavka veljajo tudi za uvoz narkotikov in 
psihotropnih snovi v državo prejemnico in izvoz neporabljenih 
količin v državo pošiljateljico. Ta vrsta blagovnega prometa se ne 
obravnava kot uvoz in izvoz po določilih mednarodnega 
sporazuma o narkotikih in psihotropnih snoveh. Narkotiki in 
psihotropne snovi se lahko prenašajo le zaradi nujne medicinske 
pomoči, ki jo lahko da le usposobljeno medicinsko osebje v skladu 
z zakonskimi določili države pogodbenice, iz katere prihaja 
reševalna ekipa. Porabljene narkotike in psihotropne snovi 
izkazuje država pošiljateljica. 

(5) Državi pogodbenici 

- bosta vzajemno dovolili uporabo potrebne reševalne opreme za 
dajanje pomoči in človekoljubne pomoči v državi prejemnici brez 
formalnega postopka in plačila varščine ter brez dajatev ob 
prehodni uporabi in 

- za porabljeni material ne bosta zahtevali vstopnih dajatev. 

8. člen 
Uporaba zračnih plovil 

(1) Zračna plovila se lahko uporabljajo ne le za hitre prevoze 
reševalnih ekip ali posameznih reševalcev, temveč neposredno 
tudi za druge vrste pomoči. 

(2) Državi pogodbenici dovoljujeta zračnim plovilom, ki v skladu s 
prvim odstavkom poletijo z ozemlja druge države pogodbenice, 
prelet lastnega ozemlja ter pristanek in vzlet tudi na letališčih brez 
kontrole potnih listov in carine ter drugod, kjer je letalski promet 
dovoljen. 

(3) O uporabi zračnih plovil pri dajanju pomoči je treba nemudoma 
obvestiti organ, ki je zaprosil za pomoč, in mu sporočiti čim 
natančnejše podatke o vrsti in oznakah zračnega plovila, njegovi 
posadki, tovoru, času ter predvideni smeri poleta in kraju 
pristanka. 

(4) Smiselno se uporabijo: 

a) določbe 6. člena za posadke in prepeljane reševalne ekipe ali 
posamezne reševalce, 

b) določbe 7. člena za zračna plovila in drugo prepeljano reševalno 
opremo in človekoljubno pomoč. 

(5) Če drugi odstavek ne določa drugače, veljajo pravni predpisi 
o zračni plovbi držav pogodbenic, zlasti obveznost predložitve 
podatkov o poletih pristojnim nadzornim službam. Vsak načrt poleta 
mora vsebovati informacijo o tem sporazumu. 

(6) Uporaba vojaških zračnih plovil je dovoljena le v soglasju z 
državo prejemnico. 

9. člen 
Usklajevanje in celotno vodenje 

(1) Za usklajevanje in celotno vodenje reševalnih akcij in dajanja 
pomoči so v vseh primerih pristojni organi države prejemnice. 

(2) Naloge se dajejo izključno vodjem reševalnih ekip države 
pošiljateljice, ki svoje podrejeno osebje seznanijo s podrobnostmi 
pri izvajanju. 

(3) Organi države prejemnice morajo reševalnim ekipam ali 
posameznim reševalcem države pošiljateljice zagotoviti zaščito 
in pomoč. 

10. člen 
Stroški pomoči 

(1) Država pošiljateljica nima pravice od države prejemnice 
zahtevati povračila stroškov za dano pomoč. To velja tudi za 
stroške, ki bi nastali zaradi porabe, poškodbe ali izgube opreme. 

(2) Ob celotnem ali delnem povračilu stroškov, nastalih pri dajanju 
pomoči, ne veljajo določila prvega odstavka. Država pošiljateljica 
prejme prednostno povračilo. 

(3) Stroške pomoči fizičnih in pravnih oseb, ki jih država 
pošiljateljica na prošnjo zgolj posreduje, krije država prejemnica. 

(4) Če so reševalne ekipe ali posamezni reševalci države 
pošiljateljice porabili zaloge, ki so jih pripeljali s seboj, krije stroške 
za njihovo oskrbo, namestitev ter material za lastne potrebe do 
konca izvajanja pomoči država prejemnica. Po potrebi prejmejo 
logistično in medicinsko pomoč. 

11. člen 
Odškodnine in nadomestila 

(1) Državi pogodbenici se odpovedujeta vsem pravicam do 
odškodnine druge države pogodbenice ali njenih reševalcev za: 

a) škodo na premoženju, ki jo je reševalec druge države 
pogodbenice povzročil med opravljanjem svoje naloge; 

b) škodo, ki izvira iz telesne poškodbe, okvare zdravja ali smrti 
reševalca med opravljanjem naloge. 

(2) Če reševalec iz države pošiljateljice med opravljanjem svoje 
naloge na območju države prejemnice povzroči škodo tretjemu, 
jamči za nastalo škodo država prejemnica v skladu s predpisi, ki 
veljajo v primerih, ko škodo povzroči lastni reševalec. Država 
prejemnica, ki nadomesti nastalo škodo, ne more uveljavljati 
nadomestila pri državi pošiljateljici ali njenih reševalcih. 

(3) Organi držav pogodbenic tesno sodelujejo, da bi olajšali 
urejanje zahtevkov za odškodnine in nadomestila. Zlasti si 
izmenjujejo vse dostopne informacije o škodnih primerih v smislu 
tega člena. 

12. člen 
Podpora in vračanje reševalcev in evakuirancev 

(1) Osebe, ki so med katastrofo ali težko nesrečo prišle kot 
reševalci ali evakuiranci iz ene v drugo državo pogodbenico, 
prejemajo v času do svoje prve možne vrnitve vso potrebno 
oskrbo in pomoč. Stroške podpore in vrnitve teh oseb krije država, 
iz katere prihajajo, v kolikor niso državljani druge države 
pogodbenice. 
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(2) Državi pogodbenici morata omogočiti vrnitev vsem tistim 
osebam, ki so kot reševalci ali evakuiranci prišle iz ene države 
pogodbenice v drugo. Če so med njimi osebe, ki niso državljani 
države pogodbenice, v katero se vračajo, zanje še naprej velja 
status tujca, ki so ga imele pred prestopom državne meje. 

13. člen 
Druge oblike sodelovanja 

(1) Sodelovanje organov, navedenih v 3. členu, poteka v skladu s 
pravnimi predpisi, ki veljajo v državah pogodbenicah, in sicer 
predvsem z namenom 

a) dajanja pomoči; 

b) preprečevanja in odpravljanja posledic katastrof ali težkih 
nesreč, tako da si izmenjujejo vse koristne znanstveno-tehnične 
podatke, prirejajo posvetovanja ter organizirajo raziskovalne 
programe, strokovna predavanja in vaje reševalnih ekip na ozemlju 
držav pogodbenic; 

c) izmenjave informacij o nevarnostih in škodi, ki lahko prizadenejo 
tudi ozemlje druge države pogodbenice; obojestransko 
obveščanje vključuje tudi preventivno pošiljanje rezultatov meritev. 

(2) Za skupne vaje, ki se jih reševalne ekipe ali posamezni 
reševalci ene države pogodbenice udeležujejo na ozemlju druge, 
smiselno veljajo določila tega sporazuma. 

14. člen 
Telekomunikacijske zveze 

Pristojni organi držav pogodbenic sprejmejo potrebne skupne 
ukrepe za zagotovitev telefonskih in še posebej radijskih zvez 
med organi, navedenimi v 3. členu, med pristojnimi organi in 
reševalnimi ekipami države pošiljateljice, med posameznimi 
reševalnimi ekipami in med reševalnimi ekipami države 
pošiljateljice in vodstvom reševalne akcije. 

15. člen 
Reševanje nesoglasij 

Nesoglasja v zvezi z uporabo določil tega sporazuma, ki jih pristojnim 
organom, navedenim v 3. členu, ne uspe odpraviti neposredno, se 
razrešujejo po diplomatski poti. 

16. člen 
Odpoved 

Ta sporazum se lahko kadar koli odpove pisno po diplomatski poti; 
sporazum preneha veljati šest mesecev po prispetju odpovedi. 

17. člen 
Druge pogodbene določbe 

Obstoječe pogodbene določbe med državama pogodbenicama 
ostajajo nespremenjene. 

18. člen 
Začetek veljavnosti 

Ta sporazum začne veljati prvega dne tretjega meseca, ki sledi 
mesecu, ko državi pogodbenici pisno po diplomatski poti druga 
drugo obvestita, da izpolnjujeta vse notranjepravne pogoje za 
začetek veljavnosti sporazuma. 

Sestavljeno v Ljubljani dne 28. 06.1996 v dveh izvirnikih v 
slovenskem in nemškem jeziku, pri čemer sta besedili enako 
verodostojni. 

Za Vlado Republike Slovenije Za Vlado Republike Avstrije 

Jelko Kacin, l.r. VVerner Fasslabend, e.h. 

3. člen 

Za izvajanje tega sporazuma skrbi Ministrstvo za obrambo - 
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. 

4. člen 

Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. Sporazum med Vlado Republike Slovenije in Vlado Republike 
Avstrije o sodelovanju pri preventivi in medsebojni pomoči pri 
katastrofah ali težkih nesrečah sta podpisala g. Jelko Kacin, min- 
ister za obrambo Republike Slovenije in g. Werner Fasslabend, 
zvezni minister za obrambo Republike Avstrije. Sporazum je bil 
podpisan v dveh izvirnikih v slovenskem in nemškem jeziku. 

Sporazum je bil podpisan v Ljubljani, 28. junija 1996. 

2. Razlog za sklenitev sporazuma je želja po razširitvi sodelovanja 
pri preprečevanju in odpravljanju posledic naravnih in drugih 
nesreč med sosednjimi, kot tudi drugimi državami. 

3. Bistveni elementi sporazuma: 

Določena je pristojnost državnih organov, lokalnih skupnosti ter 
človekoljubnih in drugih nevladnih organizacij; oblike pomoči, kijih 
državi ponudita druga drugi ob nesrečah; olajšave pri prehodu 
državne meje za reševalne ekipe, opremo in drugo; pokrivanje 
stroškov pomoči, odškodnine in povračila; sodelovanje na 
področju izobraževanja, raziskovalnega dela ter sodelovanje pri 
razvoju in proizvodnji zaščite in reševalne opreme ter druga 
vprašanja medsebojnega sodelovanja na tem področju. 

Sporazum ureja zlasti medsebojno sodelovanje in pomoč ob 
potresih, požarih v naravi, nesrečah na morju, industrijskih in 
ekoloških nesrečah. 

4. Ta sporazum začne veljati prvega dne tretjega meseca, ki sledi 
mesecu, ko državi pogodbenici pisno po diplomatski poti druga 
drugo obvestita, da izpolnjujeta vse notranjepravne pogoje za 
začetek veljavnosti sporazuma. 

5. Ratifikacija ne bo narekovala izdaje novih oziroma spremembe 
veljavnih predpisov. 

Izvajanje sporazuma ne bo zahtevalo dodatnih proračunskih 
sredstev, razen če bi Republiko Avstrijo zadela naravna ali druga 
nesreča in bi ji Republika Slovenija pomagala pri odpravljanju 
posledic. O višini in načinu pomoči bi v vsakem primeru posebej 
odločala Vlada Republike Slovenije. 

V skladu z drugim odstavkom 63. člena Zakona o zunanjih zadevah 
(Uradni list Republike Slovenije, št. 1/91-1) Sporazum med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Republike Avstrije o sodelovanju pri 
preventivi in medsebojni pomoči pri katastrofah ali težkih nesrečah 
ratificira Državni zbor Republike Slovenije. 
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POROČILA 

LETNO POROČILO BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1996 Z 

LETNIM OBRAČUNOM BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1996, 

KI JE SESTAVNI DEL LETNEGA POROČILA 

OSNUTEK ODLOKA O POTRDITVI LETNEGA OBRAČUNA 

BANKE SLOVENIJE IN O RAZPOREDITVI PRESEŽKA 

PRIHODKOV NAD ODHODKI 

FINANČNI NAČRT BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1997 

OSNUTEK ODLOKA O POTRDITVI FINANČNEGA NAČRTA 

BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1997 

- EPA 115 - II - 

j Guverner Banke Slovenije pošilja na podlagi 82. in 83. člena in v 
zvezi s 4. členom Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 
1/91-1) sledeče: 

1. Letno poročilo Banke Slovenije za leto 1996 z letnim obračunom 
Banke Slovenije za leto 1996, ki je sestavni del letnega poročila. 

2. Osnutek Odloka o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije 
in o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki. 

3. Finančni načrt Banke Slovenije za leto 1997. 

4. Osnutek Odloka o potrditvi finančnega načrta Banke 
Slovenije za leto 1997. 

Letno poročilo skupaj z bilanco stanja in izkazom uspeha 
Banke Slovenije za leto 1996 ter Finančni načrt Banke Slovenije 

za leto 1997 je Svet Banke Slovenije sprejel na 134. seji, dne 
25.03.1997. 

Poslovanje Banke Slovenije in finančne izkaze Banke Slovenije 
za leto 1996 je v skladu z mednarodnimi računovodskimi 
standardi revidirala revizijska hiša KPMG iz Londona. 

Skladno s prvim odstavkom 82. člena Zakona o Banki Slovenije 
prosi, da Državni zbor Republike Slovenije potrdi Letni obračun 
Banke Slovenije za leto 1996 in Finančni načrt za leto 1997. 

Guverner Banke Slovenije prosi, da Državni zbor Republike 
Slovenije vse navedene dokumente čimprej uvrsti v 
parlamentarno proceduro. 

dr. France Arhar, l.r. 
guverner 
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PREGLED VSEBINE 

I. BANKA SLOVENIJE: ZAKONSKI STATUS IN NALOGE 

II. PREGLED GLAVNIH GOSPODARSKIH GIBANJ 

lil. DENARNA POLITIKA 

1. Namere in usmeritve denarne politike 
2. Obrestne mere 
3. Uporaba instrumentov denarne politike 

IV. PLAČILNA BILANCA, DEVIZNI TEČAJ IN ZUNANJI DOLG 

1. Plačilna bilanca 
2. Devizni tečaj 
3. Zunanji dolg in mednarodne rezerve 

Gospod predsednik, spoštovani člani Državnega zbora, 

v čast in zadovoljstvo mi je predstaviti poročilo o delovanju Banke 
Slovenije v preteklem letu, še posebej ker smo prav oktobra 
1996 obeležili peto obletnico uvedbe nove slovenske valute tolarja 
in hkrati s tem samostojno delovanje Banke Slovenije na denarnem 
področju. Poročilo hkrati vsebuje finančni izkaz centralne banke 
za lansko leto, skupaj z ugotovitvami in mnenjem, ki gaje pripravila 
revizorska hiša KPMG iz Londona. 

Kaj so bile temeljne značilnosti minulega leta, oziroma v kakšnih 
okvirih je delovala denarna politika, je v poročilu razvidno iz več 
podatkov in tabel, predvsem pa lahko ugotovimo naslednje: proces 
stabilizacije oziroma utrjevanja enoštevilčne inflacije se je raznim 
težavam navkljub v domačem in svetovnem gospodarstvu 
nadaljeval in prinesel nekaj novih rezultatov. Na prvem mestu 
moramo vsekakor omeniti nadaljnjo krepitev zaupanja 
prebivalstva v domačo valuto, ki se kaže tako, da se denarno 
premoženje, zaupano domačemu bančnemu sistemu, že približuje 
razdelitvi na približno dva enaka dela: na polovico v tolarjih in 
drugo polovico v tujem denarju, v primerjavi z začetki v letu 1991, 
ko je bilo to razmerje v 80 primerih v korist tuje valute in le v 20 
primerih v tolarski vrednosti. Do majhnih vendar pomembnih 
premikov je prišlo tudi pri ročnosti denarnih vlog, še posebej 
tistih, ki so oročene več kot 12 mesecev in sicer za 4 % točke. 
Kljub temu pa z doseženim seveda še ne moremo biti zadovoljni. 
Varčevanje predstavlja temelj novim investicijam, te pa odpirajo 
nova delovna mesta, ki so garancija za nadaljnjo gospodarsko 
rast. Narodnogospodarsko varčevanje je še vedno na prenizkem 
nivoju, med 21 in 23 % BDP, še posebej za gospodarstvo, ki je v 
večplastnih tranzicijskih procesih: v privatizaciji, v prilagajanju na 
tržno ekonomijo, kot tudi v procesu senarcije in reorganizacije 
bančnega sistema. 

V takih razmerah je seveda želja po hitrejši gospodarski rasti 
oziroma nižji brezposelnosti dnevno prisotna in hkrati usmerjena 
v iskanju tuje akumulacije, tako v obliki klasičnih kreditnih razmerij 
kot tudi v raznih drugih oblikah direktnih investicij. Pri tem bo 
moralo biti slovensko gospodarstvo dokaj previdno in preudarno, 
kajti iz bližnje preteklosti nam je znano, v kakršne razmere lahke 
privede prevelika zadolženost. Hkrati se bo morala dnevna politika 
ob gospodarski majhnosti vprašati, kje so optimalne meje za 
solastninska razmerja me domačimi in tujimi rezidenti. Globalizacija 
v svetu, konsolidacija javnih financ v Evropski uniji, svoboda pri 
gibanju kapitala, zmanjševanje produkcijskih stroškov, nizke 
inflacijske stopnje v svetovnih okvirih so elementi, s katerimi bo 
moralo računati tudi majhno in odprto slovensko gospodarstvo, 
za katero se ve, da je na mednarodnem trgu "priče taker" in ne 
"priče maker". 

V. NADZOR BANČNEGA SISTEMA 

1. Sanacija bank 
2. Nadzor bank in hranilnic 

VI. DRUGI POSLI BANKE SLOVENIJE 

1. Posli za Republiko Slovenijo 
2. Reforma plačilnih sistemov 
3. Razvoj statističnega sistema 
4. Gotovinsko poslovanje 
5. Odnosi in sodelovanje s tujino 

VII. LETNI OBRAČUN BANKE SLOVENIJE 

Glede na to bo treba čimprej zastaviti vse pozitivne sile ob čim 
širšem konsenzu za zniževanje stroškov na vseh ravneh 
družbenega in gospodarskega delovanja, da bo tako konkurenčna 
pozicija slovenskih subjektov na zunanjem trgu vse boljša in 
trdnejša. Znano je namreč, da je slovenska inflacija v veliki meri 
stroškovnega značaja, zato je nujno, da bomo pri nadaljnjem 
zniževanju inflacije naredili vse, da bodo javne finance ostale 
zdrave, da bo dohodkovna politika temeljila na doseženih 
rezultatih, povezanih s produktivnostjo in gospodarsko rastjo, da 
se bo na tej osnovi nacionalno varčevanje povečalo in da bo 
najboljša podpora domačim subjektom v tekmi s tujo konkurenco. 

K takim prizadevanjem nas mora spodbujati tudi ocena, ki jo je 
lani prvič prejela Slovenija od mednarodnih agencij, ki ocenjujejo 
deželni rating. Kot vemo, je bila Slovenija med deželami v tranziciji 
ocenjena najbolje. Po načelu "noblesse oblige" je torej pred nami 
vsemi velika odgovornost in hkrati dolžnost, da rezultate še 
izboljšamo, kajti le tako se lahko tudi po formalnih kriterijih še bolj 
približamo državam Evropske unije, s katerimi že izmenjujemo 
več kakor dve tretjini bruto domačega proizvoda. 

Na podlagi takih domačih in zunanjih razmer je v preteklem letu 
delovala tudi denarna politika oziroma natančneje, Banka Slovenije. 
Na prvi pogled je bilo lansko leto pri nekaterih parametrih dokaj 
podobno letu 1994, za katero so bili značilni pomembni presežki 
v pritoku tujega denarja na podlagi presežka v plačilni bilanci in na 
tej podlagi rast deviznih rezerv pri centralni banki za prek 600 
milijonov dolarjev. Lanskoletni presežek v plačilni bilanci je bil 
dokaj simboličen, kljub temu pa so se mednarodne denarne 
rezerve pri Banki Slovenije povečale fa nekaj manj kot 600 
milijonov dolarjev. Iz sestave plačilne bilance je videti, da je bila 
lanska rast rezerv posledica kapitalskih tokov in naraščanja 
obveznosti do tujine. V takih razmerah in ob skrbi za stabilen tolar 
je morala centralna banka skrbeti predvsem za to, da so bili 
presežki kapitalskih tokov usmerjeni v devizne rezerve, kajti prav 
ti so bili največja nevarnost za stabilnost tolarja na deviznem trgu. 
Delovanje centralne banke je zmanjšalo nihanja tečajev na 
deviznem trgu. Za ilustracijo: povprečni decembrski tečaj nemške 
marke je bil nominalno le za 2,2 % večji kot decembra predlani, na 
menjalniškem trgu pa je celo upadel za 1 % točko. Tovrstni tokovi 
in aktivnosti Banke Slovenije so razvidni tudi iz bilančne sestave 
centralne banke. V njeni bilanci je tuja aktiva porasla za dobrih 78 
milijard tolarjev. Z drugimi besedami, med letom 1996 je Banka 
Slovenije neto odkupila za okrog 47 milijard tolarjev deviz in hkrati 
zmanjšala tolarsko kreditiranje bank za dobrih 27 milijard dolarjev, 
kljub likvidnostnim težavam, ki so v poletnih mesecih, zaradi 
likvidacije ene od bank, pestile domači bančni sistem. Količina 
primarnega denarja je bila kljub takim gibanjem na koncu leta 
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večja le za 17 %. Dolžniški instrumenti centralne banke in repo 
posli so izrivali iz bilance neposredna posojila bankam, ki so ob 
koncu leta predstavljala le še neznaten del bilančne vsote. Raven 
lanskih denarnih učinkov deviznih transakcij je bila tako približno 
5,6-krat večja kakor leta 1992, raven primarnega denarja pa se 
je v istem obdobju povečala le na 3,4-kratno vrednost, ob tem da 
so centralnobančne rezerve v tuji valuti, če od njih odštejemo 
devizne obveznosti do domačih sektorjev, porasle kar na 5,8- 
kratni znesek. 

Na takih gibanjih oziroma aktivnostih centralne banke temelji tudi 
njen finančni razultat. Ob njegovi analizi in potrditvi se je Svet 
banke zavestno in argumentirano odločil, da ga v neto ostanku v 
višini nekaj več kot 2 milijardi tolarjev usmeri v splošne rezerve. 
Te naj bi bile v podporo stabilizacijsko naravnani denarni politiki, 
ki bo terjala še dodatne stroške, tudi v prihodnje. Svet banke je 
namreč enotnega mnenja, da je tovrstna rezerva minimalna 
naložba z največjimi možnimi oportunitetnimi koristmi za celotno 
gospodarstvo, kajti transakcijska moč centralnobančnega denarja 
je drugačna od tiste, ki jo ima na primer proračunski denar. 

Kot povedano, na tej podlagi si bo morala denarna politika tudi v 
prihodnje v še tesnejši povezavi z dohodkovno in fiksalno politiko 
prizadevati, da pri nadaljnjem zniževanju inflacije ne bo prihajalo 
do večjih šokov oziroma da bodo stroški čim manjši, da bi bila tako 

karseda najbolj dosežena dva najpomembnejša cilja: nadaljnja 
gospodarska rast v še stabilnejših razmerah. 

Dovolite mi, cenjeni Državni zbor, da se vam ob tej priložnosti hkrati 
zahvalim, tudi za sodelovanje, pobude, predloge in konstruktivno 
kritiko, česar smo bili deležni v preteklem letu ob skupnih iskanjih 
poti, ki peljejo mlado slovensko državo naprej predvsem v smeri 
kluba Evropske unije. Pri tem bo nastopila vrsta novih težav, katerim 
bo ob strpnosti in konsenzu treba poiskati nove rešitve in najti nove 
spodbude. Pri iskanju slednjih pa moramo že vnaprej zatreti misel 
na morebitno zahtevo po večji količini denarja od centralne banke, 
kajti "nekaj več" na zelo kratek rok lahko pomeni izboljšanje in 
olajšanje, na daljši rok pa le višjo inflacijo, nižjo gospodarsko rast in 
destabilizacijo. Banka Slovenije in njen Svet se že vse od začetka 
delovanja z vso odgovornostjo zavedata, da se nobena valuta ne 
rodi z garancijo stabilnosti, kajti to ji moramo dati oziroma ustvariti 
skupaj. Banka Slovenije se torej zaveda, daje lahko njen prispevek 
k nadaljnjim naporom slovenskega gospodarstva predvsem relativno 
čimbolj stabilen tolar. 

dr. France Arhar 
Guverner 

Ljubljana, 28.03.1997 

I. BANKA SLOVENIJE: ZAKONSKI STATUS IN NALOGE 

Banka Slovenije je bila kot centralna banka ustanovljena v sklopu 
osamosvojitvene zakonodaje 25. junija 1991, ko je bil poleg vseh 
pomembnih sistemskih zakonov ob Temeljni ustavni listi o 
samostojnosti in neodvisnosti in ustavnem zakonu za izvedbo 
Temeljne ustavne listine sprejte tudi Zakon o Banki Slovenije. 
Banka Slovenije je kot centralna banka izrecno opredeljena v 
152. členu Ustave Republike Slovenije. 

Ustava določa, da je Banka Slovenije samostojna in odgovarja 
neposredno Državnemu zboru; Državni zbor imenuje guvernerja 
Banke. Po zakonu sta organa Banke Slovenije Svet Banke Slove- 
nije in guverner. Svet Banke Slovenije sestavlja enajst članov, od 
tega šest iz vrst neodvisnih strokovnjakov, ki jih imenuje Državni 
zbor na predlog predsednika republike. Člani sveta pa so po 
položaju tudi guverner, namestnik guvernerja in trije viceguvernerji; 
namestnika guvernerja in viceguvernerje imenuje Državni zbor 
na predlog guvernerja. Mandat članov Sveta traja šest let. To velja 
tudi za guvernerja, namestnika guvernerja in viceguvernerje. 

Zakon opredeljuje nalogo Banke Slovenije kot skrb za stabilnost 
valute in za splošno likvidnost plačevanja v državi in do tujine. Za 
uresničevanje te naloge Banka Slovenije uravnava količino 
denarja v obtoku, skrbi za splošno likvidnost bank in hranilnic, 
skrbi za splošno likvidnost v plačilih do tujine, kontrolira banke in 
hranilnice, izdaja bankovce in daje bankovce in kovance v obtok, 
predpisuje pravila za izvajanje jamstva za vloge občanov ter 
opravlja določene posle za Republiko Slovenijo. Poleg navedenega 
ima Banka Slovenije določene naloge in pristojnosti tudi po Zakonu 
o bankah in hranilnicah, po Zakonu o deviznem poslovanju, po 
Zakonu o kreditnih poslih s tujino ter po Zakonu o predsanaciji, 
sanaciji, stečaju in likvidaciji bank in hranilnic. 

Banka Slovenije je pri odločanju o denarni politiki in njenem izvajanju 
ter pri uresničevanju drugih nalog in pooblastil tako po Zakonu o 

Banki Slovenije kot tudi po drugih zakonih neodvisna; Svet Banke 
Slovenije in guverner sta za uresničevanje nalog Banke Slovenije 
odgovorna Državnemu zboru. Državnemu zboru mora predložiti v 
potrditev tudi finančni načrt in letni obračun, in ob tem predložiti 
letno poročilo o svojem delu. 

Zakon izrecno določa, da sme Banka Slovenije odobravati Republiki 
Sloveniji posojila le do višine 5 % letnega proračuna oziroma do 
ene petine predvidenega proračunskega primanjkljaja. Posojila morajo 
biti poravnana do konca proračunskega leta, kar pomeni, da ne 
morejo biti vir informiranja primanjkljaja. V praksi se od ustanovitve 
Banke Slovenije naprej proračun pri njen še ni zadolžil. 

II. PREGLED GLAVNIH GOSPODARSKIH GIBANJ 

Realni bruto domači proizvod je v letu 1996, po predhodni oceni 
Urada RS za makroekonomske analize in razvoj, porasel za 3,5 %, 
kar je nekoliko manj od 3,9-odstotne rasti v predhodnem letu. 
Zmanjšanje stopnje rasti odslikava v veliki meri še zastoj v drugi 
polovici 1995. leta, medtem ko je tekoča dinamika v 1996. že presegla 
5 %. Rast je bila najmočnejša v gradbeništvu (8,0 %, leto poprej 9,2 
%), pa tudi v kmetijstvu (4,5 %, leto poprej 1,6 %) in trgovini (4,5 %, 
leto poprej 4,7 %). 

Industrijska proizvodnja je porasla za 1,0 %, v primerjavi z 2,0 % v 
predhodnem letu. Na ta rezultat je prav tako vplivala nizka izhodiščna 
raven po skoraj 4-odstotnem padcu v drugi polovici 1995. Od marca 
1996 naprej, ko se je trend industrijske proizvodnje spet obrnil 
navzgor, je znašala tekoča rast okrog 10 % na letni ravni ter še več 
v drugem polletju. Medletna stopnja rasti v zadnjem četrtletju je 
znašala 7,1 %. Ponovno oživljanje proizvodnje je potekalo vzporedno 
s procesi prilaganja, ki jih industrijskim podjetjem vsiljuje gibanje 
stroškov dela. Tako se je zmanjševanje števila zaposlenih, ki ga je 
pospešil zastoj v 1995., nadaljevalo tudi v leto 1996. Ob celoletnem 
zmanjšanju za 7,5 % je produktivnost dela porasla za 8,6 %. 
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Slika I: Industrijsku proizvodnju in promet v trgovini na drobno ter četrtletne ocene realnega 1(1)1', 
1992 - 1996 (1992=100, dese/.oniruni podatki) 

Vir: Statistični urad RS. 

Zaposlenost v celotnem gospodarstvu se je zmanjšala za 0,7 % - 
za 2,1 % v podjetjih in organizacijah, ter porasla za 4,5 % v drobnem 
sektorju; zunaj drobnega sektorja je porasla najbolj v komunalni 
panogi (za 5,7 %) in v finančnih institucijah (za 6,2 %) ter v državni 
upravi (za 4,5 %). Standardizirana stopnja brezposelnosti po 
metodologiji ILO. ki se meri v Sloveniji enkrat letno v maju, je znašala 
7,3 % (leto poprej 7,4 %). Registrirana brezposelnost, za katero 
velja, da odraža tudi sorazmerno permisivne pristope zavodov za 
zaposlovanje, je znašala v povprečju leta 13,9 % in je v drugem 
polletju naraščala. 

Po navedenih predhodnih ocenah (iz novembra 1996) je k rasti BDP 
prispevala domača končna poraba z realnim porastom 4,5 % in 
tuje povpraševanje s porastom 1,6 %. Zaradi ugodnejše od predhodno 
ocenjene dinamike menjave s tujino se bodo ti podatki verjetno še 
nekoliko spremenili. Tako izvoz kot uvoz blaga sta bila v dolarskih 
vrednostih približno na ravni predhodnega leta, v ocenjenih količinah 
pa je izvoz porasel za okrog 3 %. uvoz pa je ostal nespremenjen. 

V domači porabi je prevladoval 10-odstotni porast investicij (ter 
ustrezna 10,1 % rast industrijske proizvodnje investicijskih dobrin). 
Struktura naložb še ne kaže na močnejše endogene obnovitvene 
procese v gospodarstvu, saj sta bili skoraj dve tretjini investicij v 
javnofinančnem sektorju, pretežno v infrastrukturne projekte. Delež 
bruto investicij v osnovna sredstva v BDP pa je v letu 1996 že 
porasel na 22,2 %, investicij nad porabo stalnega kapitala pa na 5,4 
%. 

Domačo zasebno porabo je podpirala rast dohodkov prebivalstva, 
ki je krepko presegla rast BDP. Povprečne neto plače so porasle 
realno za 4,2 %, celotna izplačila neto plač pa za 2,4 %, ker se je 
zmanjšalo število delavcev. Ko vključimo med izplačila zaposlenim 
še druge prejemke iz delovnega razmerja in dohodke od 
pogodbenega dela, znaša rast 6,0 %.Transferni prejemki prebivalstva 
so porasli realno za 16,3 %, tako zaradi naglega naraščanja 
povprečnih prejemkov kot zaradi števila upravičencev. Izdatki 
prebivalstva, merjeni skoz promet v trgovini na drobno, so realno 
porasli za okrog 6 %. 

* 
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Tabelu 1: Končna poraba bruto domačega proizvoda, 1992 - 1996 (v %). 

1992 1993 1994 1995 1996* 
1. BRUTO DOMAČI PROIZVOD (1=4+5) 
2. Izvoz blaga in storitev 
3. Uvoz blaga in storitev 
4. Saldo menjave (2-1) 
5. Domača končna poraba (= 6+9) 
6. Končna poraba (=7+8) 
7. Zasebna končna poraba 
8. Vladna končna poraba 
9. Bruto investicije ( = 10+11) 

10. Bruto investicije v osnovna sredstva 
11. Sprememba zalog 

100,0 
63.1 
56.2 

7,0 
93,0 
75.3 
54,9 
20.3 
17,8 
18.4 

-0, 

100,0 
58,5 
57,9 

0,6 
99,4 
79,4 
58,3 
21,1 
20,0 
18,7 

1,3 

100,0 
58,9 
56.7 

2,2 
97.8 
77,4 
57.3 
20,1 
20.4 
19,6 
0,8 

100,0 
55.8 
57.0 
-1,2 

101,2 
78.9 
58.1 
20,8 
22,3 
21,1 

1.2 

100,0 
55,7 
57,3 
-1,6 

101,6 
78.5 
57.6 
20,9 
23.1 
22.2 

0,9 
• Realne stopnje rasti BDP v % 
- BDP v mio SIT 
- BDP na prebivalca v SIT 

-5,5 
1.017.965 

510.076 

2,8 
1.435.095 

720.898 

5,3 
1.845.831 

928.066 

3,9 
2.202.021 
1.107.911 

3,5 
2.500.000 
1.255.467 

* Ocene UMAR, november 1996 
Vir: Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, Statistični urad RS. 

) 

Tekoča rast osebnih dohodkov med letom je bilaže hitrejša kakor 
povprečni porast glede na predhodno leto, kar opozarja, da obstaja 
dohodkovna politika še naprej osrednji problem slovenske 
makroekonomske regulative. V Sloveniji je bila v preteklih letih 
izkazana tesna zveza med gibanjem plač in zaposlenosti. V industriji, 
kjer je naraščanje plač podpovprečno, je nominalna rast stroškov 
dela presegla velike prihranke iz povečane produktivnosti. Rast plač 
je v letu 1996 izvirala pretežno v državnem sektorju (v državni upravi 
so realne povprečne plače porasle za 5,6 %, v izobraževanju za 5,5 
% in v zdravstvu za 6,3 %) ter v gradbeništvu (6,0 %) in kmetijstvu 
(5,7 %), to se pravi največ v panogah, katerih obnašanje je v šibkih 
zvezah z denarno politiko in ki jih ne zadevajo omejitve, ki jih narekuje 
gibanje deviznega tečaja. 

Konsolidirana bilanca državnih financ (državni proračun, občinski 
proračuni ter obvezno pokojninsko in zdravstveno zavarovanje) je 
izkazala v letu 1996 manjši presežek. Rast fiskalnih prihodkov je 
znašala 13,0 % ali 3,0 % realno, rast izdatkov pa 12,6 %. Davki in 
prispevki iz osebni dohodkov so porasli nominalno za 7,7 % - 
dohodnina za 18,3 %, socialni prispevki za 3,9 %. Davki iz dobička 

so porasli za 72,2 %. Dvakrat, v februarju in v juliju, so bile znižane 
prispevne stopnje, v drugem polletju pa je bil uveden dodaten 
progresivni davek delodajalcev na izplačane plače, ki je bil ugodnejši 
za delovno intenzivna, pretežno izvozna podjetja. 

Prometni davki so porasli za 17,0 %, vplačila carin pa so bila manjša 
za 2,0 %, ker so se postopno zmanjševale uvozne dajatve, v letu 
1996 zlasti z državami CEFTE. V letu 1996 so znašale uvozne 
dajatve le še 6,7 % vseh državnih prihodkov; prometni davki so 
znašali 29,6 % vseh prihodkov, davščine iz osebnih dohodkov in 
dobička pa 56,2 %. 

Med izdatki so najbolj porasli izdatki za delo, za 17,0 %, ter transferji 
prebivalstvu, za 13,5 %. Materialni Izdatki, investicije ter transferji 
podjetjem so bili realno manjši kakor leto poprej. Zaradi preseganja 
prihodkov nad izdatki ni bilo novega zadolževanja državnih financ. 
Republiški proračun je neto vračal tuja posojila, za kar je bil v 
decembru porabljen tudi del pritoka od izdaje evroobveznic v avgustu 
v višini 325 milijonov ameriških dolarjev. Ob koncu leta je bilo na 
deviznem računu proračuna pri BS neporabljenih še 132 milijonov 
dolarjev. 
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Slika 2: Mesečne stopnje rasti cen na drobno in nadzorovanih cen 1994 - 1990 (v ''/<) 

Vir: Statistični urad RS, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj 

f 

Inflacija, merjena s cenami na drobno, je znašala ob koncu leta 
8,8 %, v primerjavi z 8,6 % v letu poprej. Na večjo letno stopnjo od 
predhodne je vplivala nekoliko pospešena rast v prvem polletju, 
pretežno zaradi podražitev skupine nadzorovanih cen (elektrike, 
naftnih derivatov in živil) in delno tudi kot posledica večjega 
naraščanja tečajev tujih valut v drugem polletju 1995. V drugem 
polletju se je tekoča inflacijska dinamika že opazno zmanjševala 
in je znašala okrog 6 % na letni ravni. Znotraj košarice cen na 
drobno so najbolj porasle cene storitev za 12,8 % in kmetijskih 
izdelkov za 12,9 %, medtem ko so cene industrijskih neživilskih 
izdelkov porasle za 5,9 %. Letna stopnja rasti cen industrijskih 
proizvajalcev je znašala 5,8 % (v primerjavi s 7,9 % v letu 1995), 
letna stopnja rasti cen življenjskih potrebščin pa 9,0 %. 

III. DENARNA POLITIKA 

1. Namere in usmeritve denarne politike 

Temeljna usmeritev denarne politike v letu 1996 je bila, kot v 
predhodnih letih, nadaljnje postopno zmanjševanje inflacije in 
zagotavljanje stabilnosti domače valute. Posredni cilj je bila še 
naprej količina denarja. Banka Slovenije je zagotavljala ponudbo 
primarnega denarja na podlagi ciljnih količin M1, ki jih je določala 
z analizo povpraševanja po denarju, ter z upoštevanjem 

denarnega multiplikatorja. V tej politiki velja režim drsečega 
deviznega tečaja; Banka Slovenije intervenira na dvižnem trgu le 
znotraj denarnih okvirov, postavljenih za doseganje inflacijskega 
cilja. Namen te politike je, da v nekaj letih postopno zniža inflacijo 
na raven evropskih držav in da v ustreznih razmerah izvede tudi 
prehod v režim stalnega tečaja. 

Razmere na deviznem trgu in v podjetniškem sektorju še niso 
dopuščale spremembe politike v smeri ciljanja stalnega deviznega 
tečaja. V letu 1996 je znašal neto pritok v devizne rezerve 
bančnega sistema 5.0 % v odnosu do BDP ter štirikrat toliko kot 
prirast M1, ali prav toliko, kot celotni prirast M3. Z začetkom 
močnejših portfolio naložb v Slovenijo septembra 1996. se 
pričakovana obseg in nepredvidljivost tokov tujega denarja še 
povečujeta. Obvladanje denarnih učinkov ter procesov bo terjalo 
od centralne banke veliko pozornost in fleksibilnost. 

V primerljivih državah, ki so se v preteklem obdobju odločile za 
politiko stalnega deviznega tečaja in ki so s tem sprejele 
akumuliranje zunanjega primanjkljaja, je bil model morda sprejemljiv 
zato, ker so nastopile nadomestne razvojne spodbude, ki so za 
določeno obdobje celo pospešile gospodarsko rast na podlagi 
domačega povpraševanja, financiranega s tujimi investicijami in 
drugim uvozom kapitala. Slovenija je povsem majhno gospodar- 
stvo z omejeno domačo apsorbcijo, v kateri opcija nadomeščanja 
izvozne spodbude z uvozno ne zdrži. 
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Slika 3: Cilj in reazlizacija primarnega denarja, 1995 -1996 (stanja v mlrd SIT, drseče trimesečne sredine) 
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Vir: Banka Slovenije. 

Banka Slovenije se zaveda, da je njen cilj - M1 - v sorazmerno 
odloženi zvezi s končnim ciljem, rastjo cen. Upošteva tudi, da že 
dosega del načrtovanega učinka na gibanje cen tudi posredno 
prek deviznega tečaja. Tečaj pa deluje kot nominalno sidro samo 
na cene podjetij, ki poslujejo v odprti konkurenci s tujimi ponudniki 
na domačem in na tujih trgih. Takšnega vpliva ni na cene drugih 
panog ter na dinamiko plač v teh panogah, ki se vselej prenese 
tudi na plače oziroma stroške dela v menjalnem sektorju. Politika 
stalnega tečaja v teh razmerah še ne zagotavlja dezinflacije (o 
čemer pričajo tudi izkušnje sosednjih držav), njen glavni učinek 
pa je, da prenaša stroške zmanjševanja inflacije na izvozni in 
menjalni sektor. V Sloveniji bo zato v naslednjem obdobju 
uspešnost protinflacijske politike pogojena predvsem s 
koordinacijo denarne in dohodkovne politike. 

V letu 1996 se inflacija merjena s cenami na drobno, ni zmanjšala, 
predvsem zaradi pospeškov v nemenjalnih sektorjih, medtem ko 

je letna stopnja rasti cen industrijskih proizvajalcev upadla s 7,9 
% na 5,8 %. V drugem polletju je znašala tudi tekoča dinamika cen 
na drobno okrog 6 % na letni ravni. Gibanje deviznega tečaja je 
bilo, drugače kot v predhodnih letih, umirjeno. Celoletna rast tečaja 
nemške marke je bila 2,2 %, rast košarice tečajev, na katero so 
dodatno vplivale nakatere večje medvalutne spremembe, pa 6,0 
%. Realni efektivni tečaj, merjen z relativnimi cenami, je ostal med 
začetkom in koncem leta približno nespremenjen. 

Ponudba primarnega denarja je bila do maja zadržana, čez 
poletne mesece se je precej povečala in zatem spet ustalila. Od 
decembra 1995 do decembra 1996 je porasla za 16,9% ali realno 
za 7,5 %. M1 je porasel za 17,3 % (7,8 %). Rast je bila nekoliko 
nižja kakor v predhodnem letu (realno 8,1 % in 10,4 %) in precej 
nižja kakor v letih pred tem; do srede leta 1995 so prevladovale 
realne stopnje rasti okrog 25 % letno. 

Tahcla 2: Tokovi povečevanja in zmanjševanja primarnega denarja (v mlrd SIT. tekoče cene) 

Stanje 
31.12.95 

Četrtletne sprememb« 
I. II. III. rv. 

Spre- 
memba 

Stanje 
31.12.96 

Primarni denar 
Rezerve bank 
Gotovina v obtoku 
Vloge nebančnega sektorja 

103,5 
38,0 
59,6 

5,9 

-1,8 
3,4 

-4,2 
-0.9 

3,3 
-3,0 
6,1 
0.2 

-0,5 
1.4 

-2,4 
-&L 

15,8 
8,4 
7,4 
0,0 

16,8 
10,1 
6,8 

-0,1 

120,3 
48,1 
66,4 

5.8 
Izdajanje 
(Neto tuja aktiva) 
Tuja aktiva 
Terjatve do driav.sektorja (1) 
Posojila in terjatve do bank 
- lombardna posojila 
- likvid. in druga posojila 
- reodkup 
Druge terjatve 

301,0 
245,6 
250,9 

7,1 
42,8 

0,1 
26,0 
16,8 
0.2 

-12,6 
-17,6 
-17,4 

4,5 
-2,8 
0,2 

-4,8 
1,8 
3,1 

-21,7 
-5,5 
-5,5 
-1,0 

-12,0 
0,0 

-9,4 
-2,7 
-3,1 

85.0 
873 
87.1 

-17,0 
14,5 
0,1 

12,1 
2,4 
0,4 

8,6 
14.4 
14.5 
21.6 

-27,1 
-0,1 

-223 
-4,7 
-03 

593 
78.6 
78.7 

8,0 
-27,4 

0,1 
-24,4 

-3,2 
0,1 

360,2 
324,1 
3293 

15,0 
15,4 
0,2 
1,6 

13,6 
-Ob- 

jemanje iz obtoka 
Tuja pasiva 
Obveznosti v tuji valuti 
Izdani vrednostni papirji 
- v tolarjih 
- v devizah 

Neto druga pasiva  

197,5 
53 

38,6 
126,7 

6,6 
120,0 

26,9 

-10,9 
0,2 

-9,4 
-10,6 

2,4 
-13,0 

-25,0 
0,0 

-4,1 
-22,2 

-6,1 
-16,2 

I,4 

85.5 
-0,2 
29,0 
57,7 

9,2 
48.6 

-7,2 
0,1 

-35,4 
26,8 

4,1 
22,7 

_LL 

42,4 
0.1 

-19,9 
51,8 

9,7 
42,1 
103 

239,9 
5,4 

18,7 
178,4 

16.3 
162,1 
37.4 

1) Terjalve do državnega sektorja so zmanjšane za vezane vloge pri RS. 
Vir: Banka Slovenije. 
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Banka Slovenije je skozi vse leto neto izdajala denar prek deviznih 
transakcij, prek tolarskih transakcij pa ga je neto jemala iz obtoka. 
Ob celoletnem prirastu primarnega denarja za 16,8 milijarde 
tolarjev, je znašala monetizacija prek neto odkupov deviz 47,5 
milijarde tolarjev. Celotni prirast neto tuje aktive BS je znašal celo 
78,6 milijarde tolarjev, vendar je bilo to povečanje deviznih rezerv 
BS financirano tudi z neto prodajo deviznih blagajniških zapisov 
za 42,1 milijarde tolarjev, zmanjševala pa so jih neto črpanja z 
deviznih računov bank in predvsem države pri BS. 2 neto 
vračanjem posojil je bilo vzetih iz obtoka 16,6 milijarde tolarjev, z 
zmanjšanjem repoja 5,4 milijarde tolarjev, z neto prodajo 
blagajniških zapisov v tolarjih pa je bilo vzetih iz obtoka za 10,5 

milijarde tolarjev primarnega denarja. 

Zaradi naraščajočega bremena steriliziranja denarnih učinkov 
deviznih pritokov je Banka Slovenije v letu 1996 pospešila tudi 
dograjevanje svoje temeljne regulative tega področja. Od junija 
naprej se v okviru predpisanih rezerv bank v devizah (devizni 
minimum) določa tudi naraščajoč obvezni delež deviznih 
blagajniških zapisov BS. 2 ukrepi v avgustu in decembru se je 
penaliziranje najemanja tujih posojil za konverzijo v tolarje povečalo 
na 40-odstotni obvezni depozit za prevzete obveznosti do 7 let in 
10-odstotni za obveznosti nad 7 let. 

Tabela 3: Tokovi povečevanja in zmanjševanja denarja v obtoku (Ml) (v mlrd SIT, tekoče cene) 

Stanje 
31.12.94 

Spre- 
memba 

Stanje 
31.12.95 

Četrtletne spremembe Spre- 
memba 

Stanje 
31.12.96 I. II. III. rv. 

Denar (Ml) 
Knjižni denar bank 
od tega: - podjetja 

- prebivalstvo 
Knjižni denar BS 
Gotovina 

170,2 
115,9 
49,5 
34,7 

7,1 
47,3 

33,7 
24,1 
94 

10.6 
•3,1 
12.7 

203,9 
140,0 
58,8 
45,3 

4,0 
60,0 

-16,4 
-12,0 

-7,4 
1,8 

-0,1 
-4,2 

17,8 
10,8 
2,2 
8,1 
0,9 
6,1 

-M 
0,7 
2,7 

-3,3 
0,3 

-2,4 

31,1 
23,8 
13,8 
5,4 

-0,1 
7,4 

314 
234 
11,4 
11,9 

1,0 
6,9 

235,1 
1634 
70,2 
574 

5,0 
66,8 

Povečanje 
(Neto tuja aktiva) 
Tuja aktiva 
Terjatve do javnega sekt. 
Terjatve do podj. in preb. 
- podjetja 

- kratk.posojila v tolarjih 
- dolg.posojila v tolarjih 
- tolarski vred.papirji 
- kapitalske naložbe 
- devizne terjatve 

- prebivalstvo 
- kratk.posojila v tolarjih 
- dolg.posojila v tolarjih 

Terjatve do drugih fin.org. 

1.164,7 
330,7 
481,1 
260,7 
417,9 
326,3 
136,0 
78.7 
17.4 
17.5 
76.8 
91.6 
26,2 
65,4 

5,0 

308,9 
34,6 
71.5 
47.8 

183.0 
114.1 
60.0 
53.1 

7,8 
0,2 

-7,0 
68.9 

7.4 
61,5 

6.5 

1.473,6 
365,2 
552,6 
308,5 
600,9 
440.4 
195,9 
131.8 
25,2 
17.7 
69.8 

160.5 
33,6 

126.9 
11,5 

77,0 
11,4 
26,0 
5,4 

49,7 
33,6 
10.6 
13.7 
0,4 
0,7 
8,2 

16,0 
-0,9 
16,9 
-4,0 

83,6 
52.6 
19,8 
6.5 

56.7 
35,3 
16.2 
13,7 
-0,9 
1,8 
4.6 

21.3 
3,8 

17,6 
0,5 

84,2 
55,7 
79,7 

6,5 
-4,4 

-11,1 
-2,7 
-14 
-4,1 
-1,0 
-1,7 
6,8 
0,0 
6,8 
2,4 

29,8 
11,4 
16,7 
6,4 
8,9 
6.3 

-3,7 
28,7 
U 
0,2 

-20,1 
2,6 
2.4 
0,2 

-2.2 

274,6 
131,1 
142,3 
24.7 

110,9 
64,1 
20,4 
54,6 
-34 
1,7 

-9,1 
46.8 
5,2 

414 
-3,4 

1.748,1 
496.3 
694,9 
333,2 
711,8 
504,6 
216.4 
186,4 
21,7 
19,4 
60.7 

207,2 
38.8 

168,4 
8,2 

Zmanjšanje 
Tuja pasiva 
Nedenarne vloge 
- v tolarjih 

od tega: - podjetja 
- prebivalstvo 

- v devizah 
od tega: - podjetja 

- prebivalstvo 
Vrednostni papirji 
- v tolarjih 
- v devizah 
Omejene vloge 
Neto druga pasiva 

994,4 
150.4 
583,9 
317,0 
137.5 
111.6 
266,9 

18.8 
224,9 

36,2 
22,4 
13.9 
6,1 

217,8 

275,2 
36,9 

189,2 
93.6 
33.7 
32.4 
95,6 
-3,1 
84,0 
20.5 
17,2 
3,2 

-0,3 
28,9 

1.269,7 
187.4 
773,1 
410,6 
171,1 
144,0 
362.5 

15,7 
308,9 

56,7 
39,6 
17,1 
5,7 

246,8 

93,4 
14.6 
52,9 
35,0 
14,2 
12,0 
17,9 
4,8 

22.7 
-0,3 
-04 
0,2 
0,1 

26,0 

65,8 
-32,7 
86,6 
34,1 
11.4 
13.5 
52,5 

4,3 
4,5 

-14,0 
-14,3 

0,4 
-0,1 
26,0 

85.5 
24.0 
51.6 
15.1 
-2,8 
9,7 

36,5 
-1,9 
8,0 

14.5 
2,7 

11,8 
-1,7 
-2,9 

5,3 
-0,4 
184 
18,6 
16,4 

-18,7 
0,9 

154 
-4,8 
-0,1 
-4,7 
-04 
"1,2 

243,4 
114 

190,6 
102,4 
414 
51,6 
88,2 

8,1 
504 
-44 

-124 
7,7 

-1,9 
47,9 

1.513,0 
198.6 
963.7 
513,0 
2124 
195.6 
450.7 

23,8 
359,4 

52,1 
27,4 
24,7 

3,9 
294,6 

Opomba: M1 = gotovina v obtoku + vpogledne vloge pri BS + vpogledne vloge pri bankah. 
Vir: Banka Slovenije. 

Denarni multiplikator (za M1) je bil v letu 1996 pretežno stabilen, 
saj se je s povprečja 1,86 v letu 1995 povečal na 1,88. Ponudba 
M1 je porasla za 31,1 milijarde tolarjev. Prirast neto tuje aktive 
bančnega sistema je znašal 131,1 milijarde tolarjev (v primerjavi 
s 34,6 milijarde tolarjev v letu 1995, ter 179,1 milijarde tolarjev v 
letu 1994). Terjatve do države so porasle za 24,7 milijarde tolarjev 
(47,8 milijarde tolarjev v 1995.), terjatve do podjetij za 64,1 milijarde 
tolarjev (114,1 milijarde tolarjev) in terjatve do prebivalstva za 
46,8 milijarde tolarjev (68,9 milijarde tolarjev). Ekspanzija 
domačega kredita in predvsem kreditiranja prebivalstva iz leta 
1995 je trajala do sredine 1996, zatem pa je rast bančnih naložb 

v domače nebančne sektorje skoraj v celoti usahnila, delno na 
račun naložb v vrednostne papirje Banke Slovenije. Zmanjšanje 
posojil podjetjem in prebivalstvu v drugem polletju se ni odslikavalo 
v zmanjšanju vlog obeh sektorjev. 

Jemanje iz obtoka bančnega sistema (do formiranja M1) je znašalo 
102,4 milijarde tolarjev po tolarskih hranilnih in vezanih vlogah 
(93,6 milijarde tolarjev), 88,2 milijarde tolarjev po deviznih vlogah 
(95,6 milijarde tolarjev) in -4,5 milijarde tolarjev po vrednostnih 
papirjih bank in BS (20,5 milijarde tolarjev). 
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2. Obrestne mere 

Banka Slovenije si je tudi v letu 1996 prizadevala vplivati na pogoje, 
ki določajo oblikovanje obrestnih mer, zato da bi se zmanjševala 
visoka nihanja in da bi se zniževala splošna raven obrestnih mer. 

Z ukrepanjem proti indeksaciji je začela Banka Slovenije v letu 
1995, koje ukinila indeksiranje obrestnih mer na svojih instrumen- 

tih pod 30 dni, na drugih pa začela kot revalorizacijski faktor 
uporabljati 3-mesečno povprečje pretekle inflacije, čemur so sledile 
tudi banke. Februarja 1996 je bila osnova za izračun revalorizacije 
razširjena na inflacijo preteklih štirih mesecev, decembra pa na 
šest mesecev. S tem so se močno zmanjšala nihanja nominalnih 
obrestnih mer, njihovo gibanje pa je postalo tesneje povezano z 
realnim delom obrestne mere, namesto s tekočim gibanjem 
indeksa oziroma inflacije. 

Tabela 4: Obrestne mere v letu 19% (povprečne mesečne nominalne obrestne mere v % letno: zneski v mlrd SIT) 

Mesec 

Medbanfni denarni trg 
Obrestne mere BS 

Teme^na 
obrestna 

mera 

Med dnem Večerni trg Skupaj 

znesek , obrestna 
i mera 

znesek \ obrestna 
i mera 

znesek J obrestna 
l mera 

Reodkup Kratkor. 
posojilo 

jan. 
feb. 

mar. 
apr. 
maj 
jun. 
jul. 

avg. 
sep. 
okt 
nov. 
dec. 

68,1 j 12,5 
64,9 14,7 
74,5 15,6 
69,9 16,6 
65,7 18,7 
89,1 18,0 
71.0 16,7 
71,3 13,0 
47,5 10,5 
49,7 9,9 
58,5 11,5 
54.1 J 10,3 

13,4 j 12,4 
21,0 14,6 
18,3 15,3 
24.2 16,6 
23.3 18,7 
18,8 17,9 
24,3 16,7 
13,0 13,0 
15,2 10,4 
16.2 9,7 
13.3 11,4 
12,3 ! 9,4 

81,4 j 12,5 
85,9 14,7 
92.8 15,5 
94,1 16,6 
89,0 18,7 

107,9 18,0 
95,3 ! 16,7 
84,3 ] 13,0 
62.7 10,5 
65.9 9,9 
71.8 11,5 
66,3 ! 10,2 

10,1 
13.3 
14,1 
16,9 
19.1 
19,0 
20.2 
13,8 
11.5 
10.4 
12.6 
11,4 

10,0 
10,0 
10,0 
10,9 
12,2 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
12,5 
11,4 
10,0 

9,9 
12,0 
12,5 
12,9 
13.8 
12.9 
11,2 
8,6 
6,3 
4,8 
6,3 
6,1 

Vir: Banka Slovenije 

V letu 1995 je Banka Slovenije podprla iniciativo in dogovor bank 
o najvišjih pasivnih obrestnih merah. Banka Slovenije spremlja 
izvajanje dogovora predvsem z vidika, koliko vpliva na 
zmanjševanje posojilnih obrestnih mer bank in obrestne marže. 
Druga dopolnitev sporazuma je v pripravi za začetek leta 1997. 

Obrestne mere Banke Slovenije. Eskontna mera (10 %) in 
lombardna mera (11 %) sta ostali nespremenjeni. Transakcij po 
eskontni meri dejansko ni, strošek lombardnega posojila, ki prav 
tako ni med pomembnejšimi instrumenti, pa je določen predvsem 
s predpisanim obsegom zastave vrednostnih papirjev. Obrestne 
mere za likvidnostna posojila in redna kratkoročna posojila so 
bile zaradi porasta revalorizacije, ki vpliva na druge obrestne 
mere, v drugem četrtletju nekoliko povečane, proti koncu leta pa 
spet zmanjšanje približno na ravni izpred enega leta: na 10,5 % in 
11.0 % za posojilo čez noč in za en dan ter 10,0 % za kratkoročno 
posojilo. Obrestne mere na blagajniške zapise BS so se prilagajale 
gibanju obrestnih mer posojil. 

Obrestne mere na denarnem trgu so imele podobno gibanje, le 

da z večjo amplitudo med letom. Povprečna medbančna obrestna 
mera je porasla z 12,5 % na začetku leta do največ 18,7 % v maju 
in spet upadla na 10,2 % v decembru. Obrestna mera reodkupa 
je porasla z 10,1 % na največ 20,2 % v juliju in upadla nazaj na 
11,4 % v decembru. Decembra je znašal del obrestne mere denar- 
nega trga nad veljavno revalorizacijo 3,9 % in 5,0 % za repo 
obrestno mero, najvišje pa so bile "realne" obrestne mere med 
julijem in novembrom. 

Obrestne mere bank za tipične vezane vloge (31 do 90 dni) so 
od povrečno 15,1 % v januarju porasle do največj 19,2 % v maju 
in se zatem postopno zniževale do 9,9 % v oktobru ter 11,2 % v 
decembru. Povprečne obrestne mere za kratkoročna posojila 
bank so porasle s 23,1 % na 27,0 % v maju in spet upadle na 18.3 
% v decembru. "Realne" pasivne obrestne mere bank so bile na 
podlagi prve dopolnitve medbančnega dogovora zmanjšane v 
januarju, za vezane vloge nad 31 dni s povprečno 6,2 % na 4.8 
%, in take so ostale vse leto. Povprečne "realne" obrestne mere 
za kratkoročna posojila so se med letom postopno zmanjševale 
z 12,5 % v decembru 1995 do 11,5 % v decembru 1996. 

37 poročevalec, št. 10 



Slika 4: Obrestne mere denarnega trga v letih 1995 - 1996 (nominalne obrestne mere v % letno) 

Vir: Banka Slovenije. 

Tolarske obrestne mere so bile v letu 1996 v vsakem primeru 
privlačnejše od donosov na tuje valute. Za celo leto je znašala samo 
tolarska revalorizacija 9,7 %, v primerjavi s 3,5-odstotnim porastom 
tečaja nemške marke. 

3. Uporaba instrumentov denarne politike 

Ponudba primarnega denarja prek instrumentov denarne politike je 
bila v letu 1996, podobno kot v predhodnih letih, ponovno močno 
odvisna od deviznih tokov. Natečeni devizni presežki v bankah 
sredi prvega polletja so povzročili nominalno rast tečaja tolarja, ki 
se je nato od avgusta do oktobra ob pomoči ukrepov Banke 
Slovenije prevesila v zelo zmerno zmanjšanje tečaja tolarja. Banka 
Slovenije je z ukrepi vplivala na zmanjšanje obsega deviznih 
pritokov, z instrumenti denarne politike pa je bankam najprei 
omogočila zmanjšati devizne presežke nad predpisanimi 
rezervami v devizah, nato pa v drugem polletju 1996 intenzivno 

odkupovala devize. Ob tem je Banka Slovenije zmanjšala terjatve 
iz posojil do bank, na drugi strani pa je povečala obseg prodanih 
blagajniških zapisov. 

Na obseg primarnega denarja in na raven deviznega tečaja so v 
letu 1996 najbolj vplivali naslednji posegi: 

- Odkuo deviz. Povečanje primarnega denarja z neto odkupi deviz 
je znašalo 47,5 milijarde tolarjev; največ so k temu prispevali 
odkup deviz s pravico, dokončni odkup deviz in (med letom) 
začasni odkup deviz iz trojne ponudbe ter neto odkup deviz od 
države. 

- Posojila. S posojili (dodatna kratkoročna posojila niso 
upoštevana) je bilo vzetih iz obtoka 16,6 milijarde tolarjev, največ 
zaradi zmanjšanja kvote za redna kratkoročna posojila, poleg 
tega pa še z odplačili likvidnostnih posojil, namenjenih bankam v 
sanaciji. 
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Tabela 5: Uporaba instrumentov denarne politike (v mio SIT) 

Stanje 
31.12.1995 

Povprečno dnevno stanje v trimesečjih 1996 Staqje 
31.12.1996 I. II. III. rv. 

Posojila bankam 
- Lombardno 
- Kratkoročno 
- Likvidnostno 

Reodkup blagajniških zapisov 
Reodkup deviz 

26.028 
66 

18.295 
7.667 

16.804 
0 

16.968 15.502 18.722 11.200 
285 265 243 265 

8.892 10.077 15.420 10.279 
7.683 5.161 3.060 656 

17.743 15.272 17.063 16.561 
0 2.225 2_315 0 

1.478 
209 

0 
1.269 

13.650 
0 

Izdani blagajniški zapisi BS 
- V tolarjih - banke in hranil. 
- Dvodelni 
- Z nakupnim bonom 
- V tujem denarju 

126.672 
1.547 
4.093 

983 
120.049 

121.503 103.565 121.426 161.776 
514 218 1.495 2.421 

3.856 105 434 429 
5.356 6.388 6.338 7.706 

112.249 96.854 113.159 151.219 

180.631 
6.921 

792 
8.968 

163.950 
Prejete vloge države 7.800 1.934 5.874 14316 10.304 0 

Obvezne rezerve bank in hranilnic 
Devizni minimum bank (v mio ECU) 

37.017 
1.586 

39.197 41.199 42.935 43.870 
1.684 1.759 1.818 1.870 

44.862 
1.875 

Nakupi deviz v obdobju 
Prodaje deviz v obdobju 

4.486 
2.338 

15.730 
3.124 

13.587 
2.121 

23.522 
2.081 

Vir: Banka Slovenije. 

- Začasni odkup blagajniških zapisov v tuiem denarju. S tem 
instrumentom je bil primarni denar zmanjšan skupno za 5,4 
milijarde tolarjev; v tem znesku je upoštevana tudi razlika med 
nakupnim in prodajnim tečajem. 

- Prodaia blagajniških zapisov. S prodajo blagajniških zapisov, ki 
se vplačujejo v tolarjih, je Banka Slovenije vzela iz obtoka neto za 
10.5 milijarde tolarjev primarnega denarja, od tega največ z 
blagajniškimi zapisi z nakupnimi boni in še s tolarskimi blagajniškimi 
zapisi. 

Ponudbo in povpraševanje po devizah na deviznem trgu je Banka 
Slovenije uravnavala s predpisano najmanjšo rezervo bank v 
devizah (z deviznim minimumom), z obveznostjo bank, da 
usklajujejo terjatve do tujih oseb z obveznostmi, in z brezobrest- 
nim tolarskim depozitom za finančna posojila, najeta v tujini. Obseg 
ožjega denarnega agregata M1 je, razen z obsegom ponujenega 
primarnega denarja, uravnavala z obveznimi rezervami bank in 
hranilnic, ki pomagajo pri ohranjanju stabilnega denarnega 
multiplikatorja. 

Posojila bankam 

Banka Slovenije je v letu 1996 dajala v obtok primarni denar z 
lombardnimi, kratkoročnimi in likvidnostnimi posojili. Po obsegu 
so bila v celem letu najpomembnejša kratkorkočna posojila; v 
prvem polletju so prevladovala redna kratkoročna posojila z 
mesečno določenimi količinami za črpanje, v drugem polletju pa 
dodatna kratkoročna posojila, ponujena bankam na podlagi 
vezanih vlog Ministrstva za finance. Črpanje likvidnostnih posojil, 
namenjenih bankam v sanaciji, se je postopno zmanjševalo, v 
celoti pa so bila vrnjena v decembru. V tretjem četrtletju je Banka 
Slovenije ponovno aktivno sodelovala na medbančnem trgu z 
likvidnostnimi posojili, odobrenimi čez noč, da bi tako zmanjšala 
negotovost na trgu po ustavitvi poslovanja v eni ob bank. Obseg 
črpanih posojil se je občutno zmanjšal v zadnjem mesecu leta. 

Lombardno posojilo je z odprto ponudbo ponujeno bankam za 
pet dni v višini 2,5 % zastvljenih blagajniških zapisov BS v tujem 
denarju ali zakladnih menic. Posojilo predstavlja likvidnostno okno, 

katerega uporaba je za banke zelo omejena, ker je potreben velik 
obseg blagajniških zapisov za zastavo. Obrestna mera je 
določena v odvisnosti od eskontne mere, v celem letu pa je bila 
enaka, to je 11 % leto. Povprečno dnevno črpanje lombardnih 
posojil za vse mesece v letu je znašalo 264 milijonov tolarjev (v 
letu 1995 le 72 milijonov), nadpovprečno črpanje pa je bilo 
doseženo februarja, marca, v maju, juliju in predvsem v novembru. 
Z lombardnimi posojili je bil primarni denar povečan za 143 milijonov 
tolarjev. 

Kratkoročno posojilo je bilo prvič ponujeno bankam ob koncu 
leta 1994 kot enomesečno posojilo, ta instrument pa se je nato v 
drugi polovici leta 1995 začel uporabljati tudi v povezavi z vlogami 
Ministrstva za finance pri Banki Slovenije. 

Z rednim kratkoročnimi enomesečnimi posojili BS praviloma 
uravnava likvidnost bank v okviru meseca ob upoštevanju 
začasnih podatkov o primarnem denarju. Če ocena povpraševanja 
po primarnem denarju v daljšem obdobju poraste, je možno del 
količine ponujenih posojil zmanjšati na račun dokončnega odkupa 
deviz. Banka Slovenije je v letu 1996 to možnost prvič po uvedbi 
kratkoročnih posojil izkoristila v večjem obsegu. 

Redna kraktoročna posojila daje Banka Slovenije z mesečnimi 
ponudbami. Znesek posojila, ki ga lahko dobi posamezna banka, 
je določen na podlagi njenega deleža v skupni devizni poziciji 
bank in glede na celotno količino ponujenih posojil, o kateri Banka 
Slovenije odloča vsak mesec najmanj enkrat. Obrestna mera je 
določena nominalno na letni ravni in se je v letu 1996 spremenila 
trikrat: v aprilu je bila zvišana z 10 % na 12 %, v maju na 12,5 % 
in v novembru znižana na 10 %. 

Banke so na podlagi 19 ponudb v povprečju črpale 2.965 milijonov 
tolarjev rednih kratkoročnih posojil, kar predstavlja 76 % 
povprečno ponujene količine teh posojil v celem letu. Neto učinek 
je bil 5.423 milijonov tolarjev manj primarnega denarja v obtoku. 
Ponudba teh posojil se je iz četrtletja manjšala, od povprečnih 8 v 
prvem na 0,7 milijarde tolarjev v zadnjem četrtletju. 

Dodatno kratkoročno posojilo ponudi Banka Slovenije bankam 
na podlagi sprejete vezane vloge Ministrstva za finance. Obdobje 
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črpanja posojila je enako obdobju vezave vloge, vendar traja 
največ tri mesece, obrestna mera pa je praviloma za eno odstotno 
točko višja kakor za vezano vlogo. Obrestne mere za vezane 
vloge se ravnajo po obrestnih merah za blagajniške zapise 
primerljivih rokov dospelosti. 

V celem letu je bilo 109 ponudb dodatnih kratkoročnih posojil, 
povprečno dnevno stanje črpanih posojil pa je znašalo 7.875 
milijonov tolarjev, največ v septembru, in sicer 20.445 milijonov 
tolarjev. Povprečno obdobje črpanja posojil je bilo 17 dni. Vezane 
vloge so bile pokrite z dodatnimi kratkoročnimi posojili v povprečju 
97 %. 

Likvidnostna posojila so namenjena predvsem uravnavanju 
likvidnosti bančnega sistema, le v krajših obdobjih se uporabljajo 
tudi za uravnavanje količine primarnega denarja. Banka Slovenije 
je z likvidnostnimi posojili posegala pri bankah v sanaciji, obseg 
teh posojil pa se je v teku leta zmanjševal do dokončnega odplačila 
v decembru. Omogočala je črpanje likvidnostnih posojil v skrajni 
sili. S stalno ponudbo likvidnostnih posojil čez noč v drugem polletju 
in z uvedbo likvidnostnih posojil s sodelovanjem v juliju je zmanjšala 
negotovost na medbančnem trgu, nastalo po ustavitvi poslovanja 
v eni od bank. 

Vsa likvidnostna posojila so v letu 1996 povprečno dnevno znašala 
4,1 milijarde tolarjev (v predhodnem letu 11,2 milijarde), od tega 
3,6 milijarde samo za banke v sanaciji. 

Likvidnostna posojila čez noč so namenjena bankam, ki na 
medbančnem trgu neto najemajo posojila. V primeru daje ponudba 
posojil kljub presežni likvidnosti bančnega sistema majhna ali če 
je obrestna mera za posojila previsoka, Banka Slovenije na 
večernem medbančnem trgu bankam ponuja določeno količino 
likvidnostnih posojil po enotni obrestni meri, ki jo lahko banke 
črpajo glede na razpoložljive vrednostne papirje za zavarovanje. 

Banka Slovenije je sodelovala na medbančnem trgu en dan ob 
koncu maja, nato pa neprekinjeno od julija dalje. Največ 
likvidnostnih posojil čez noč je bilo črpanih julija, in sicer 1.611 
milijonov tolarjev dnevno, celoletno dnevno povprečje pa je 198 
milijonov tolarjev. Obrestna mera se je spremenila trikrat, najprej 
se je aprila zvišala z 10,5 % na 12 % in v maju na 13 %, nato pa 
se je v oktobru znižala na 10,5 % 

Likvidnostna posojila za banke v sanaciji so bila črpana v 
največjem deležu kot posojila, povezana z vnovčenimi 
potencialnimi obveznostmi (44,7 % vseh likvidnostnih posojil). 
Skoraj celotni obseg so banke črpale v prvih štirih mesecih, v 
celoti pa je bilo posojilo odplačano decembra. Delež likvidnostnih 
posojil čez dan predstavlja 30,1 % vseh likvidnostnih posojil, pri 
tem pa novembra in decembra ni bilo črpanj. Kreditna linija ni bila 
črpana v zadnjih treh mesecih, sicer pa odpade 14,6 % povprečno 
dnevno črpanih likvidnostnih posojil na posojila, odobrena v okviru 
kreditne linije. 

Likvidnostno posojilo v skrajni sili je bankam na voljo 
neprekinjeno za primer nepričakovanih likvidnostnih težav, torej 
za poravnavanje dospelih obveznosti oziroma za izpolnjevanje 
obvezne rezerve. Obrestuje se po zakoniti zamudni obrestni meri, 
ki je bila v letu 1996 enaka temeljni obrestni meri, povečani za 18 
odstotnih točk. Posojilo je črpalo šest bank, od tega ena daljše 
obdobje. 

Posebno likvidnostno posojilo s sodelovanjem bank je 
Banka Slovenije uvedla julija, namenjeno pa je bankam z 
likvidnostnimi težavami, ki se jim nepredvideno zmanjša možnost 
financiranja likvidnostnega primanjkljaja s pridobivanjem vlog 
oziroma z zadolževanjem na medbančnem trgu in ki nimajo 
ustreznih vrednostnih papirjev za pridobitev likvidnostnega posojila 
neposredno pri Banki Sloveniji. Takšna banka lahko prejme 

likvidnostno posojilo Banke Slovenije s sodelovanjem ene ali več 
bank. Sodelujoča banka mora Banki Slovenije zastaviti vrednostne 
papirje BS ali Republike Slovenije, banka v likvidnostnih težavah 
pa sodelujoči banki zastavi prvovrstne druge vrednostne papirje 
ali terjatve bonitete A. 

Banka Slovenije se je z 21 bankami dogovorila o pripravljenosti 
za sodelovanje pri reševanju morebitnih likvidnostnih težav za 
devet mesecev z nadomestilom za pripravljenost v višini 7 % 
letno od zneska pripravljenosti. Še pred ureditvijo opisanega 
sistema sodelovanja je julija pod enakimi pogoji ena banka 
pristopila k reševanju likvidnostnih težav v drugi banki. V ta namen 
je Banka Slovenije sodelujoči banki omogočila povprečno dnevno 
črpanje (računano samo za drugo polletje) posebnega 
likvidnostnega posojila s sodelovanjem v višini 332 milijonov 
tolarjev. 

Začasni nakup blagajniških zapisov Banke Slovenije 

Začasni nakup blagajniških zapisov BS v tujem denarju je 
najpomembnejši instrument za natančno uravnavanje primarnega 
denarja. Na rednih vsakodnevnih ponudbah, v letu 1996 jih je bilo 
skoraj 249, je Banka Slovenije ponudbila odkupe v višini 2.905 
milijonov nemških mark oziroma 260,4 milijarde tolarjev. Dejanskih 
nakupov je bilo 83 % od ponujene količine. Od 31 bank, ki so 
poslovale v letu 1996 je na dražbah sodelovalo vsaj po enkrat 25 
bank. Neto učinek tega instrumenta je bil 5,4 milijarde tolarjev 
manj primarnega denarja. 

Ponudbe začasnih nakupov so se gibale med 20 in 10 milijoni 
nemških mark dnevno; posli so se sklepali za obdobje štirih tednov 
na podlagi dražitve tečaja za nemško marko, po katerem se 
izvede povratni nakup. Razlika med začetnim in povratnim 
nakupnim tečajem za nemško marko omogoča izračun 
vsebovane (repo) obrestne mere. Ta se je v prvi četrtini leta 
gibala pod medbančno obrestno mero, nato pa razen v 
posameznih dnevih nad njo. Vsebovana obrestna mera, računana 
nad stopnjo revalorizacije v posameznem mesecu, je bila najvišja 
julija (8,1 %), najnižja pa januarja (0,3 %); v celem letu je znašala 
v povprečju 4,1 %. 

Dodatni pogoj za sodelovanje bank na dražbah predstavlja 
obveznosti, da morajo banke v prvem tednu po sklenitvi posla 
odkupiti od podjetij najmanj določen znesek deviz. Na začetku 
leta je bila obveznost določena v višini 151 % od zneska 
sklenjenega posla, od aprila dalje pa v višini 120 %. 

Blagajniški zapisi Banke Slovenije 

V letu 1996 je Banka Slovenije ponujala enake vrste blagajniških 
zapisov kot že v letu 1995. Pogoji blagajniških zapisov so se 
prilagajali ciljem denarne politike in gibanjem obrestnih mer na 
tujih trgih in na domačem denarnem trgu. Obseg izdanih 
vrednostnih papirjev je v letu 1996 porastel, najbolj pri blagajniških 
zapisih v tujem denarju. Vseh nakupov blagajniških zapisov v 
tolarjih je bilo za 77,7 milijarde tolarjev, vseh izplačil v tolarjih za 
67,3 milijarde in še 47 milijonov nemških mark (devizni del 
dvodelnega blagajniškega zapisa). Vseh nakupov blagajniških 
zapisov v tujem denarju je bilo za 3,6 milijarde nemških mark in 
258 milijonov ameriških dolarjev, izplačil pa 3,2 milijarde mark in 
255 milijonov dolarjev, od tega je bilo ponovno vpisanih 2 milijardi 
mark in 161 milijonov dolarjev blagajniških zapisov v tujem denarju. 

Blagajniški zapisi v tolarjih so imenski vrednostni papirji, ki jih 
vpisujejo banke za dva, dvanajst, trideset ali šestdeset dni, 
hranilnice pa za sedem in štirinajst dni, ofl decembra dalje pa tudi 
za 60 dni. Ponudba vseh navedenih blagajniških zapisov je stalno 
odprta. Razen blagajniškega zapisa za šestdeset dni so vsi 
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neserijski vrednostni papirji. Pri posameznih ponudbah se je v 
letu 1996 spreminjala le obrestna mera, ki jo Banka Slovenije 
določa glede na gibanje obrestnih mer na domačem denarnem 
trgu in namer denarne politike. Blagajniške zapise v tolarjih banke 
deponirajo na poseben račun pri Banki Slovenije, ki izda potrdilo. 
Nakupi so se glede na prejšnje leto zmanjšali, vseh vplačil je bilo 
za 43 milijard tolarjev in izplačil za 38 milijard tolarjev, vplačila so 
za 5 milijard tolarjev presegla izplačila. Vplačila in izplačila 
blagajniških zapisov v tolarjih od hranilnic so v letu 1996 
predstavljala le 0,1 % celotnega prometa. 

Dvodelni blagajniški zapis je kratkoročni, prinosniški, serijski 
vrednostni papir, izdan v materialni obliki. S posredovanjem bank 
ga v primarni prodaji lahko kupijo pravne in fizične osebe. Sestavljen 
je iz tolarskega in deviznega dela, vplača se z diskontom v tolarjih, 
izplača pa polovica v tolarjih in polovica v nemških markah. Na 
sekundarnem trgu je možno prodati ločeno tolarski in devizni del. 
Tolarski del se tekoče revalorizira s temeljno obrestno mero. 
Realni donos je bil za obe seriji sedme emisije, izdane v letu 1996, 
za tolarski del 4 odstotke, za devizni del pa 2,75 odstotka. 

V letu 1996 sta bili v prodaji dve novi seriji ter ena serija iz 
predhodnega leta. Vseh vplačil je bilo za 3 milijarde tolarjev, izplačil 
pa za 4,3 milijarde tolarjev in 47 milijonov mark. Z nakupom 
dvodelnih blagajniških zapisov je bilo dano v obtok 1,3 milijarde 
tolarjev primarnega denarja. 

Blagajniški zapis z nakupnim bonom |e prinosniški. serijski, 
vrednostni papir, izdan v materialni obliki, v nominalni vrednosti 
pol milijona tolarjev. Vplača se z diskontom v tolarjih in obrestuje 
po nominalni letni obrestni meri. Blagajniškemu zapisu je dodan 
nakupni bon, ki kupcu zagotavlja zavarovanje pred tveganjem 
višje inflacije od uradno pričakovane in pred tveganjem manjše 
spremembe deviznega tečaja od uradno pričakovane inflacije. 
Pravico iz nakupnega bona uveljavi imetnik tako, da s popustom 
kupi nov blagajniški zapis v tolarjih (brez dodanih nakupnih bonov) 
ali blagajniški zapis v tujem denarju. Višina popusta je odvisna od 
števila predloženih delov nakupnega bona posamezne serije, 
rasti drobnoprodajnih cen ter srednjega tečaja BS v primerjavi z 
uradno pričakovano inflacijo. Banka Slovenije izdaja blagajniški 
zapis z nakupnim bonom dvakrat letno, vsakokrat za šest 
mesecev, izdaje si sledijo tako, da je dan dospetja prejšnje izdaje 
enak datumu izdaje naslednje. Obrestna mera je določena za 
vsako izdajo posebej, prav tako največje število delov nakupnega 
bona, ki jih imetnik lahko predloži pri nakupu novega blagajniškega 
zapisa. Prodaja poteka po posebni ponudbi prek avkcij. V letu 
1996 sta bili izdani peta in šesta emisija, izplačani pa četrta in 
peta. 

V celem letu 1996 je Banka Slovenije prodala 66.179 lotov 
blagajniških zapisov četrte, pete in šeste izdaje v skupnem 
diskontiranem znesku 31,8 milijarde tolarjev (za 129 % več kot v 
letu 1995) in izdala skupaj 198.678 delov nakupnih bonov. V istem 
obdobju je bilo izplačanih 25,2 milijarde tolarjev blagajniških zapisov, 
od tega 11,3 četrte in 13,9 milijarde tolarjev pete izdaje. 

Skupno je bilo uveljavljenih popustov za 14,0 milijona nemških 
mark, 2,8 milijona ameriških dolarjev in za 184,7 milijona tolarjev, 
za kar je bilo porabljenih 114.841 delov nakupnih bonov. Imetniki 
nakupnih bonov so uveljavljali popuste v markah in dolarjih v 
mesecih od maja do septembra, popuste v tolarjih pa v maju in 
novembru. Za uporabo v naslednjem letu je ob koncu leta 1996 
ostalo 128.758 neporabljenih delov nakupnih bonov pete in šeste 
izdaje. 

Blagajniški zapis v tujem denarju je prenosljiv, imenski in 
neserijski vrednostni papir, ki ga Banka Slovenije neprekinjeno 
izdaja od januarja 1992. Po stalno odprti ponudbi ga lahko kupujejo 
banke in prek njih druge pravne osebe, vplača se z diskontom v 
nemških markah ali ameriških dolarjih, čas vpisa je od dveh 

mesecev do enega leta. Naložbe bank v blagajniške zapise z 
rokom do 120 dni se vštevajo v izpolnitev deviznega minimuma, 
pri nakupu blagajniškega zapisa z rokom 189 dni ali več pa lahko 
investitorji uveljavljajo popust z nakupnimi boni. Obrestne mere 
Banka Slovenije prilagaja obrestnim meram na tujih denarnih trgih, 
zato so se za vpise v markah v letu 1996 enajstkrat spremenile, 
za vpise v dolarjih pa devetnajstkrat. Višina popusta z nakupnim 
bonom je odvisna od razlike med gibanjem srednjega tečaja BS in 
pričakovano inflacijo ter števila predloženih nakupnih bonov, 
določenega v okviru pripadajoče izdaje. 

Stanje blagajniških zapisov v nemških markah se je v letu 1996 
najprej zniževalo z začetnim 1.165,3 milijona na 897,6 milijona ob 
koncu junija, nato pa se je povečevalo in ob koncu leta doseglo 
stanje 1.586,8 milijona nemških mark. Dolarski vpisi so porastli s 
135,2 milijona na 138,3 milijona dolarjev, najnižje stanje pa je bilo 
doseženo sredi leta (84,6 milijona ob koncu junija). Povečanje 
stanja vpisanih blagajniških zapisov v tujem denarju v drugem 
polletju je posledica tako imenovane tridelne ponudbe, na podlagi 
katere so banke vpisovale blagajniške zapise z dospelostjo 180 
dni, nadalje vpisov z uveljavljanjem popustov v nemških markah 
oziroma ameriških dolarjih, in predpisa, da morajo banke do konca 
leta doseči 30 % predpisanih rezerv v devizah v obliki blagajniških 
zapisov BS v tujem denarju z rokom dospetja do 120 dni. 

Blagajniški zapis v tujem denarju je za banke podlaga za 
sodelovanje pri večini instrumentov denarne politike. Lahko ga 
zastavijo za lombardno posojilo ali začasno prodajo Banki 
Slovenije po posebni ponudbi, je podlaga za likvidnostno in 
kratkoročno posojilo, terjatve iz blagajniških zapisov se zastavljajo 
tudi za zavarovanje sklenjenih poslov. Blagajniški zapis v tujem 
denarju z dospetjem do 120 dni se všteva tudi v devizni minimum. 

Vloge države 

Banka Slovenije sprejema vezane vloge države na podlagi 
sklenjene pogodbe. Pogoji sklepanja vezav so bili v letu 1996 
spremenjeni v korist večje fleksibilnosti pri uravnavanju likvidnosti 
proračuna. Skrajšan je bil rok za napoved vezave in omogočena 
vezava na poljubno število dni. 

V celem letu je bilo 111 vezav za čas od najmanj 2 do največ 60 
dni v skupnem znesku 170,6 milijarde tolarjev, izplačanih pa je 
bilo 178,4 milijarde tolarjev. Povprečno dnevno stanje vlog je bilo 
še posebej visoko v mesecih od avgusta do novembra, v celem 
letu pa je znašalo 8.115 milijonov tolarjev. Z dodatnimi kratkoročnimi 
posojili so banke nadomeščale izpad rezerv zaradi vezanih vlog 
države v povprečju vsak dan v višini 7.875 milijonov tolarjev. 

Obvezne rezerve bank in hranilnic 

Obvezne rezerve imajo pri Banki Slovenije banke in hranilnice 
vključno s hranilno kreditnimi službami. Izračunavajo se na vse 
tolarske vloge, prejeta posojila in izdane vrednostne papirje, katerih 
lastniki so nebančni sektorji, v odstotkih, ki so različni glede na 
čas vezave: 12 odstotkov na vpogledne in vezane vloge do trideset 
dni, 6 odstotkov na vezane vloge od enaintrideset dni do treh 
mesecev, 2 odstotka na vezane vloge nad tri do šest mesecev in 
1 odstotek za vloge na šest mesecev do enega leta. Povprečna 
stopnja izračunanih obveznih rezerv na vse tolarske vloge je 
znašala 6,4 % (v predhodnem letu 6,7 %). Obvezne rezerve se 
obrestujejo le za sredstva na posebnem računu po simboličnem 
1 % letno. 

Vse tolarske vloge so naraščale po povprečni mesečni stopnji 
1,7 odstotka (leto prej 2,3 odstotka).-V enem letu so se povečale 
od 577,9 na 706,0 milijarde tolarjev (31 odstotkov). Vpogledne 
vloge in vezane do enega leta so rastle mesečno povprečno za 
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1,4 odstotka, kar kaže na hitrejšo rast vlog nad eno leto (v istem 
obdobju za 3,3 odstotka mesečno). Delež vlog, od katerih se 
računajo obvezne rezerve, se zmanjšuje v korist deleža vlog 
nad enim letom, ki se je v primerjavi s predhodnim letom povečal 
za 3,7 odstotne točke in znaša v letu 1996 povprečno 15,8 odstotka. 

Izračunane rezerve z uporabo predpisanega odstotka glede na 
ročnost vlog so po mesecih znašale od najmanj 39,1 milijarde 
tolarjev januarja, do največj 44,9 milijarde tolarjev decembra. 
Znesek izračunanih rezerv se je v teku leta enakomerno 
povečeval z izjemo septembra, ko se je nekoliko znižal. Povprečna 
stopnja obveznih rezerv, izračunana na vloge do enega leta, se 
je po mesecih gibala med 7,5 in 7,7 odstotka, v povprečju pa je 
znašala 7,6 odstotka (v letu 1995 7,7 odstotka). Dosežene 
rezerve so v povprečju presegale obvezni izračunani znesek za 
3,6 odstotka (med 0,6 milijarde tolarjev v maju in 3,4 milijarde 
tolarjev v decembru). 

Uporaba obveznih rezerv za likvidnost je od julija 1995 za vse 
banke in hranilnice možna po enakih pogojih. Polovico obveznih 
rezerv imajo dnevno na posebnem računu in jo lahko uporabljajo 
za likvidnost, če plačajo nadomestilo po zamudni obrestni meri. V 
letu 1996 so obvezniki imeli mesečno povprečno 20,9 milijarde 
tolarjev na posebnem računu (50 odstotkov). Za uporabo sredstev 
obvezne rezerve s posebnega računa je bilo plačanih 11,2 milijona 
tolarjev nadomestil (v letu 1995 19,1 milijona tolarjev). 

Uravnavanje ponudbe in povpraševanja na deviznem trgu 

Za uravnavanje splošne likvidnosti bank v plačilih do tujine in za 
izpolnjevanje obveznosti iz deviznih vlog občanov ter deviznih 
vlog tujih oseb imajo banke rezerve v devizah in likvidnih deviznih 
naložbah v tujini (devizni minimum). Mesečni znesek deviznega 
minimuma je banki določen glede na obseg plačilnega prometa s 
tujino (35 odstotkov povprečnega mesečnega plačilnega prometa 
s tujino v zadnjih treh mesecih), obseg deviznega varčevanja 
občanov (100 odstotkov vlog na vpogled, 75 odstotkov vezanih 
vlog do treh mesecev, 35 odstotkov vlog, vezanih od treh mesecev 
do enega leta in 5 odstotkov vlog, vezanih nad eno leto), obseg 
vlog tujih oseb pri bankah (90 odstotkov vlog na vpogled, 75 
odstotkov vlog, vezanih do treh mesecev, 35 odstotkov vlog, 
vezanih od treh mesecev do enega leta in 5 odstotkov vlog, 
vezanih nad eno leto) in od februarja tudi obseg neto prodaje tuje 
gotovine v menjalniškem poslovanju. Ob koncu leta je predpisani 
devizni minimum pokrival 86 % vseh vlog v tujem denarju pri 
bankah, doseženi pa celo 102 % 

Banke so v letu 1996 izpolnjevale devizni minimum z dobroimetji 
na računih pri prvovrstnih tujih bankah, s tujo gotovino in tujimi 
čeki, s terjatvami v tuji valuti do domačih bank in Banke Slovenije, 
z blagajniškimi zapisi Banke Slovenije v tujem denarju z dospetjem 

največj 120 dni, z naložbami v prvovrstne vrednostne papirje 
tujih izdajateljev, v evroobveznice Republike Slovenije, ki kotirajo 
na tujih trgih, in s posebnimi pravicami za nakup deviz pri Banki 
Slovenije. V juniju je bila sprejeta obveznost, da morajo banke ob 
koncu leta imeti najmanj 30 % deviznega minimuma v blagajniških 
zapisih Banke Slovenije v tujem denarju. 

Devizni minimum vseh bank se je povečal s 1.586 milijonov ECU- 
jev, kolikor je znašal ob koncu leta 1995, na 1.875,2 milijona ECU- 
jev ob koncu leta 1996. Povečanje za 289,2 milijona ECU-jev je 
posledica rasti deviznih vlog in povečanega obsega plačilnega 
prometa s tujino. Preseganje deviznega minimuma je bilo najnižje 
sredi leta (9,5 %), najvišje pa ob koncu leta (18,5 %). 

Poleg deviznega minimuma imajo banke določeno še neto dnevno 
pozicijo (razlika med deviznimi dobroimetji in kratkoročno 
zadolženostjo v tujini in doma), ki mora znašati najmanj 75 
odstotkov deviznega minimuma. To obveznost so v letu 1996 
izpolnjevale vse banke. 

Usklajevanje terjatev do tujih oseb z obveznostmi Julija je 
Banka Slovenije predpisala bankam obveznost, da morajo v 
primeru povečanja obveznosti glede na izhodiščno stanje na dan 
31.07.1996 povečati za enak znesek tudi terjatve do tujih oseb. 
prav tako glede na izhodiščno stanje 31.07.1996 Med 
obveznostmi so vse obveznosti banke do tujih oseb, devizne in 
tolarske, ter obveznosti iz naslova tujih finančnih posojil, ki so jih 
najele domače pravne osebe, v katerih imajo banke prevladujoč 
lastniški delež 

Omejevanje zadolževanja v tujini. Banka Slovenije je februarja 
1995 za zadolževanje domačih oseb v tujini v obliki finančnih 
depozitov in posojil, najetih za obdobje krajše od 5 let, ki se ne 
porabijo za plačilo v tujini, uvedla brezobrestni tolarski depozit v 
višini 40 %. Avgusta je bilo obdobje podaljšano na 7 let. Decembra 
je bil uveden tudi 10% depozit na finančne kredite in depozite nad 
7 let, s tem da so iz obveznosti izvzeti krediti, ki jih najemajo 
banke in Republika Slovenija. 

Nakup in prodaja deviz 

Posegi Banke Slovenije na deviznem trgu so bili v letu 1996 glede 
na predhodno leto večji tako po obsegu kot tudi po številu 
instrumentov. Od bank v sanaciji je odkupovala devize predvsem 
v povezavi z unovčenimi potencialnimi obveznostmi. Za nakupe 
in prodaje deviz za državo vel|a dogovor, da Banka Slovenije od 
države v proračunskem letu odkupi največ toliko deviznih imetij, 
kolikor znašajo neto nakupi deviz iz naslova opravljanja plačilnega 
prometa za državo. Vsem bankam sta bila v letu 1996 ponujena 
dva nova instrumenta. 
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Tabela 6: Nakupi in prodaje deviz 

1995 1996 
v mio DEM v mia SIT v mio DEM v mia SIT 

Nakup deviz 295,4 24,8 784,3 70,7 
• Od bank v sanaciji 
• Tridelna ponudba (začasni in dokončni 

odkup deviz) 
• Odkup deviz s pravico 
• Drugi nakupi deviz 
• Plačilni promet za državo 

270,9 

24,5 

22,2 

2,6 

90,2 

296,5 
251,4 

1,3 
144,9 

8,1 

26,6 
22,9 

0,1 
13,0 

Prodaja deviz 303,1 25,1 256,6 23,2 
• Realizirana pravica povratnega nakupa 
• Za nakup blagajniških zapisov v markah 
• Tridelna ponudba (povratni odkup deviz) 
• Plačilni promet za državo 

2,5 
124,2 

176,4 

0,2 
10.8 

14,1 

0,9 
4,0 

149.3 
102.4 

0,1 
0,4 

13,5 
9,2 

Vir: Banka Slovenije 

V aprilu je bila uvedena tako imenova tridelna ponudba, ki sestoji 
hkrati iz nakupa deviz, začasnega nakupa deviz z obveznostjo 
povratnega odkupa in iz vpisa blagajniških zapisov BS v tujem 
denarju za 180 dni. Po petdesetih ponudbah so banke prodale 
dokončno 147,2, začasno za 28 dni pa še 149,4 milijona nemških 
mark, pri tem pa vpisale za 296,5 milijona nemških mark 
blagajniških zapisov v tujem denarju. V poletnih mesecih je Banka 
Slovenije s to ponudbo občutno zmanjšala presežke deviz pri 
bankah nad predpisanimi rezervami v devizah. Tridelna ponudba 
je bila bankam zadnjič ponujena v začetku septembra. 

Nakup deviz s pravico je drugi novo uvedeni instrument. Prvič 
ga je Banka Slovenije bankam ponudila julija. Banka Slovenije je 
vsak mesec na določen dan s posebno ponudbo odkupovala 
določeno količino deviz od bank, hkrati pa bankam, ki so 
sodelovale in so bile na ponudbah uspešne, zagotovila možnost 
za dodatno prodajo deviz v naslednjih šestih mesecih, vsak mesec 
za enak znesek deviz. Banke so na avkcijah dražile tečaj, po 
katerem so bile pripravljene prodati devize Banke Slovenije in 
hkrati odkupovati devizne pritoke od podjetij. Do konca leta je 
Banka Slovenije od dveh bank odkupila 251,4 miilijona nemških 
mark v protivrednosti 22,9 milijarde tolarjev, tečaj za nemško 
marko pa je na dražbah porastel od začetnih 89,45 tolarja v juliju 
na 91,36 tolarja v decembru. V letu 1997 lahko obe banki do 
vključno maja prodata Banki Slovenije še 295 milijonov nemških 
mark. 

Banke razpolagajo še s 45,4 milijona nemških mark pravic, ki so 
jih na ponudbah pridobile v letu 1993, za nakup deviz pri Banki 
Slovenije po prodajnem tečaju BS. V letu 1996 je ena banka 
uveljavila pravico in kupila 600.000 ameriških dolarjev. 

V okviru drugih nakupov deviz je Banka Slovenije po posebnem 
sklepu od banke kupila 1,2 milijona nemških mark in s tem 
preprečila njeno plačilno nesposobnost. 

Pri Banki Slovenije lahko banke kadarkoli kupijo devize z 
odloženim izplačilom za 120 dni (BS izda blagajniški zapis v tujem 
denarju) po prodajnem tečaju BS, povečanem za določen 
odstotek. V letu 1996 je ena od bank kupila 4 milijone nemških 
mark po prodajnem tečaju BS, povečanem za 1,25 odstotka. 

Pri opravljanju plačilnega prometa za državo je Banka Slovenije v 
letu 1996 Ministrstvu za finance prodaja 102,4, odkupila pa 23,4 
milijona nemških mark. V skladu z dogovorom je odkupila v letu 

1996 121,5 milijona nemških mark deviznih imetij, od tega 42,6 
milijona v okviru podaljšanega proračunskega leta 1995 in 78,9 
milijona v okviru proračunskega leta 1996. 

Nadzor nad izvajanjem ukrepov denarne politike 

Banka Slovenije preverja izvajanje ukrepov denarne politike in 
izvajanje pogojev in pravil, določenih v ponudbah in posegih na 
odprtem trgu, s posredno in neposredno kontrolo bank in hranilnic. 

Posredni nadzor poteka neprekinjeno s pregledovanjem vseh 
poročil in dokumentacije, ki jo banke in hranilnice pošiljajo Banki 
Slovenije. Dodatno kontrolo pa opravlja Banka Slovenije občasno 
z neposrednim vpogledom v poslovne knjige in drugo 
dokumentacijo v sami banki ali hranilnici. 

V letu 1996 je Banka Slovenije izdala 21 odločb, 18 za banke in 3 
za hranilno kreditne službe, v katerih je izrekla enega ali več 
ukrepov, odvisno od vrste in obsega ugotovljene kršitve: prepoved 
najemanja novih posojil in nakupa vrednostnih papirjev pri Banki 
Slovenije za določeno obdobje ter začasno prepoved sodelovanja 
pri posegih Banke Slovenije, pri katerih so bile ugotovljene 
nepravilnosti. 

Poleg navedenih ukrepov je Banka Slovenije tudi pisno opozarjala 
banke in hranilnice na ugotovljene pomanjkljivosti, manjše 
nepravilnosti in nerednosti v predloženih poročilih in zahtevala 
njihovo odpravo. 

Banka Slovenije je opravila 37 kontrol menjalniškega poslovanja, 
od tega je bilo 26 kontrol na terenu, in sicer 8 v pooblaščenih 
bankah in 18 v pogodbenih menjalnicah Na podlagi ugotovitev 
kontrol pri pogodbenih menjalnicah je bilo oddanih 12 prijav 
gospodarskih prestopov na pristojna okrožna državna tožilstva, 
po ena prijava pa na Republiški devizni inšpektorat, Republiško 
upravo za javne prihodke in Republiški tržni inšpektorat, pri 
kontroliranih bankah pa je bilo izdanih 5 odločb. 

Banka Slovenije je v letu 1996 opravila 13 kontrol na področju 
poslovanja bank s tujino in na podlagi ugotovitev izdala 6 odločb. 
Pri izdanih odločbah prevladuje omejitev nakupa vrednostnih 
papirjev, pri večjih kršitvah pa je bilo omejeno zadolževanje banke 
v tujini. 
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IV. PLAČILNA BILANCA. DEVIZNI TEČAJ IN ZUNANJI 
DOLG 

1. Plačilna bilanca 

V 1996. letu so bile tekoče transakcije s tujinože drugo leto zapored 
uravnotežene, v tokovih kapitala pa je imela Slovenija že peto leto 
zapored obsežne neto pritoke. 

Izvoz blaga je znašal po predhodnih podatkih 8.306 milijonov 

ameriških dolarjev (leto poprej 8.316 milijonov dolarjev), v ocenjenih 
količinah pa je porasel za okrog 3 %. To gibanje kaže predvsem 
razmere povpraševanja: gospodarska konjunktura v osmih glavnih 
trgovinskih partnerjih iz Evropske Unije je bila v 1996. letu slabša 
od leta poprej, vendar v močnem trendnem izboljševanju ob prehodu 
v 1997. leto. Domači faktorji, ki določajo izvozno konkurenčnost, se 
niso poslabšali. Realni tečaj je deloval nevtralno, visoko realno rast 
povprečnih stroškov dela pa je kompenziralo zmanjševanje števila 
delavcev. 

Slika 5: Realno uvozno povpraševanje osmih glavnih partnerjev iz EU, obseg slovenskega izvoza blaga in industrijska 
proizvodnja, 1993 - 1996 (1993=100) 

Vir: Statistični urad RS, ocene v BS. 

V 1996. letu je prišlo prvič do zmanjšanja prodaje na trge Evropske 
Unije iz razvitih držav OECD. Izvoz v EU je znašal 65 % celotnega 
izvoza blaga, v OECD pa 70 %, predvsem na račun manjšega izvoza 
v Francijo in Italijo, medtem ko se obseg prodaje v Nemčijo (30 
odstotni delež) ni spremenil. Izvoz v EU je padel za 4 % oziroma za 
2,5 strukturne točke, v države nekdanje Jugoslavije pa se je povečal 
za 2,1 strukturne točke in v CEFTO za 0,6 strukturne točke. 

Uvoz blaga je znašal po predhodnih podatkih 9.397 milijonov 
ameriških dolarjev, kar je 1 % manj kakor v 1995. letu. Količinski 
obseg uvoza je bil enak obsegu iz 1995. leta. Premiki v regionalni 
sestavi uvoza so bili manjši kakor v izvozu. 

Glede na realno rast domačih ter zunanjetrgovinsko liberalizacijo 
(zlasti z državami CEFTE) v 1996. letu kaže zastajanje obsega 
uvoza verjetno na začasno izčrpanje po izredni ekspanziji 

predvsem domačega potrošnega povpraševanja v letih 1994 in 1995. 
Dodatna dejavnika pa sta bili nizki ravni uvoza v januarju in decembru 
zaradi aministrativnih zapletov na carini v začetku leta, ko je bil 
izveden prehod na Enotno carinsko listino (ECL), in zaradi pričakovanj 
o znižanju carinske zaščite za uvoz iz držav Evropske Unije s 
1.1.1997. 

Blagovni primanjkljaj (izvoz FOB in uvoz CIF) je znašal po 
predhodnih podatkih 1.091 milijonov ameriških dolarjev, v primerjavi 
s 1.176 milijoni dolarjev v letu poprej. Z Evropsko Unijo je znašal 
primanjkljaj 991 milijonov dolarjev, z vsemi državami OECD pa 
1.404 milijone dolarjev. Primanjkljaj z državami EU se je najbolj 
povečal s Francijo (za 210 na 326 milijonov dolarjev) in z Italijo 
(za 89 nad 488 milijonov dolarjev), medtem ko se je z Avstrijo 
zmanjšal (za 101 na 283 milijonov dolarjev). Presežek v menjavi 
z Nemčijo je porastel za 200 na 502 milijona dolarjev. 
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Tabela 7: Regionalna sestava blagovne menjave Slovenije, l'W2 - 19% (predhodni podatki, v mio USD) 

Izvoz Uvoz 

1992 1993 1994 1995 1996 1992 1993 1994 199S 1996 
Evropska 
unga(lS) 
Francija 
Italija 
Nemčija 
Avstrija 
V.Britanija 

4.066 

616 
880 

1.805 
341 
141 

3.847 

528 
756 

1.798 
303 
148 

4.480 

586 
923 

2.068 
373 
208 

5.575 

682 
1212 
2508 

535 
229 

5.362 

598 
1.103 
2.544 

549 
161 

3.659 

492 
839 

1.394 
500 

74 

4.266 

522 
1.051 
1.626 

553 
103 

5.052 

613 
1.258 
1.734 

756 
130 

6.532 

798 
1611 

2.206 
919 
190 

6.353 

924 
1.591 
2.042 

832 
208 

EFTA 
Švica 

64 
50 

65 
52 

75 
58 

87 
71 

83 
68 

107 
100 

135 
127 

188 
154 

237 
199 

248 
178 

OECD 1) 
ZDA 
Japonska 

4.422 
195 

16 

4.237 
216 

25 

4.894 
250 

18 

6.018 
261 

21 

5.779 
245 

19 

4.070 
167 
88 

4.770 
188 
125 

5.635 
197 
126 

7 J14 
291 
157 

7.183 
324 
162 

CEFTA 
D rta ve 
nekdanje 
Jugoslavije 
Hrva&a 
Drla ve 
nekdanje SZ 
Druge driave 

234 
1.508 

952 
226 

290 

261 
964 

739 
298 

322 

308 
1.040 

738 
316 

267 

403 
1.209 

891 
375 

307 

450 
1.387 

859 
390 

297 

286 
1.218 

852 
251 

312 

331 
696 

595 
217 

483 

451 
584 

498 
169 

461 

634 
671 

576 
275 

594 

613 
699 

581 
236 

664 
SKUPAJ 6.681 6.083 6.828 8-316 8.306 6.141 6.501 7.304 9.492 9.397 

1) Brez Češke, Poljske in Madžarske. 
Vir: Statistični urad RS. 

Presežek v menjavi z državami nekdanje Jugoslavije se je povečal 
za 150 na 688 milijonov ameriških dolarjev, z državami nekdanje 
SZ pa za 54 na 154 milijonov dolarjev. Primanjkljaj s državami CEFTE 
se je zmanjšal za 68 na 163 milijonov dolarjev. 

Že drugo leto zapored primanjkljaj v trgovinski bilanci ni bil v celoti 
pokrit s presežkom v storitveni menjavi, ki je znašal v 1996. letu 
786 milijonov ameriških dolarjev (leto poprej 725 milijonov dolarjev). 

Prihodki od potovanj so znašali 1.222 milijonov ameriških dolarjev 
oziroma 12 % več kakor v 1995. letu. Število nočitev tujcev je bilo 
za skoraj 5 % večje, število mejnih prihodkov tujcev (brez potnikov 
v tranzitu) pa za skoraj 16 % večje kakor v 1995. letu. Izdatki za 
potovanja v tujino so znašali 452 milijonov dolarjev, v primerjavi s 
413 milijoni dolarjev v predhodnem letu, kar pomeni porast za 9 %. 
Število nočitev Slovencev na Hrvaškem se je povečalo za 36 %. 
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Tabela 8: Plačilna bilanca Slovenije, 1992 - 1996 (predhodni podatki, v mio USD) 

Vir: Banka Slovenije. 

Negativni predznak (-) pomeni uvoz oziroma presežek uvoza nad izvozom v tekočem računu, povečanje terjatev ali zmanjšanje 
obveznosti v kapitalskem in finančnem računu ter povečanje mednarodnih rezerv Banke Slovenije. 
1) Vključuje plačila in izplačila BS na fiduciarnem računu. 

1992 1993 1994 1995 1996 

A. TEKOČI RAČUN 
1. Blago 
2. Storitve 

2.1. Transport 
2.2. Potovanja 
2.3. Ostalo 

3. Dohodki 
3.1. Dohodki od dela 
3.2. Dohodki od kapitala 

4. Tekoči transferi 
B. KAPITALSKI RAČUN 
C. FINANČNI RAČUN 

1. Neposredne naložbe 
2. Naložbe v vrednostne papiije 
3. Ostale naložbe 

3.1. TERJATVE 
a) Komercialni krediti 
b) Posojila 
c) Gotovina in vloge: banke 

prebivalstvo 
drugi sektorji 

d) Druge terjatve (1) 
3.2. OBVEZNOSTI 

a) Komercialni krediti (dolgoročni) 
b) Posojila: 

Banka Slovenije 
poslovne banke 
uradni sektor 
drugi sektorji 

c) Vloge in druge obveznosti 
4. Mednarodne denarne rezerve (BS) 

Statistična napaka 

926 
791 
180 

-164 
389 
-45 
-91 
-2 

-90 
46 

-645 
113 

-9 
■117 
-158 

7 
-31 

-149 
9 

6 
41 

-13 
33 

-9 
-17 
59 
21 

-633 
-281 

192 
-154 
375 

57 
429 

-111 
-51 

-8 
-44 
22 

4 
-206 
111 

3 
-209 
-314 

93 
12 

-451 
87 

-20 
-35 
104 
-13 
161 
-14 

2 
79 
95 

-44 
-111 

10 

540 
-338 
723 

68 
590 

65 
108 
140 
-33 
47 
-4 

-541 
131 
-33 

3 
-136 

19 
-20 

-324 
378 
-78 

-111 
139 
-13 
309 

-5 
100 
67 

147 
-157 
-642 

5 

-36 
-954 
725 

69 
666 
-10 
147 
153 

-6 
45 

-14 
171 
170 
-10 
231 

-373 
-39 
-16 

-202 
25 

7 
-149 
604 

-7 
586 

-4 
226 
131 
233 

25 
220 

-120 

47 
-853 
786 

76 
769 
-59 
89 

146 
-57 
24 
-5 

-30 
180 
638 

-261 
-402 
-170 

-5 
-341 

-74 
-27 
161 
141 

12 
-12 

-3 
-178 

-72 
241 
140 

-587 
-12 

s 

Presežek izvoza transportnih storitev nad uvozom je znašal 76 
milijonov ameriških dolarjev, leto poprej pa 69 milijonov dolarjev. 
Primanjkljaj v menjavi z drugimi storitvami je znašal 59 milijonov 
dolarjev (leto poprej 10 milijonov dolarjev). Poslabšanje je posledica 
manjšega izvoza gradbenih del in montažnih storitev ter 
povečanega uvoza poslovnih storitev. 

Neto prejemki dohodkov so znašali 89 milijonov ameriških 
dolarjev, kar je za 58 milijonov dolarjev manj kakor v 1995. letu. 
Tokovi dohodkov od kapitala, predvsem obresti, odslikavajo 
zmanjševanje obrestnih mer in rast zunanjega dolga in deviznih 
rezerv. Zaradi hitrejše rasti dolga od rezerv po letu 1995, 
predvsem v zvezi s prevzemanjem dotlej nealociranega dolga, 
so v letu 1996 močno porasli izdatki za obresti. Celotni neto 

odhodki od kapitala so znašali 57 milijonov dolarjev, leto poprej pa 
le 6 milijnov dolarjev. Neto prejemki dohodkov od dela so znašali 
146 milijonov ameriških dolarjev, leto poprej pa 153 milijonov 
dolarjev. Presežek prejetih nad plačanimi transferi je znašal 24 
milijonov dolarjev, leto poprej pa 45 milijonov dolarjev. 

Saldo tekočih transakcij je bil po predhodnih podatkih v letu 
1996 pozitiven v višini 47 milijonov ameriških dolarjev. Po dolgem 
obdobju visokih presežkov je v zadnjih dveh letih saldo transakcij 
praktično izravnan. 

Neto pritok neposrednih naložb je znašal 180 milijonov dolarjev, 
10 milijonov več kakor leto poprej. Predvsem od avgusta naprej 
je v tem agregatu vključen tudi velik del portfoiio naložb tujcev 
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(nakupi delnic na trgu), tako da slika ni povsem natančna. Verjetno 
je, da je bilo pravih neposrednih naložb manj kakor v 1995 Neto 
pritok v agregatu portfolio naložb je znašal 638 milijonov dolarjev, 
kar vključuje predvsem mednarodne izdaje državnih obveznic. 
Po posebnih podatkih samo za Ljubljansko borzo je znašala 
prodaja vrednostnih papirjev tujcem na tem trgu v letu 1996 79 
milijonov dolarjev, od tega 68 milijonov dolarjev v zadnjih štirih 
mesecih leta. 

Slovenija je v 1996. letu uredila glavni del odnosov s tujimi upniki 
glede nerazdeljenega dolga bivše Jugoslavije. Celoten pogajalski 
paket za nealocirani dolg je znašal 5.538 milijonov ameriških 
dolarjev, od tega 4.274 milijonov dolarjev za glavnico in 1.262 
milijonov dolarjev za zapadle a neplačane obresti. Po soglasju 
tujih upnikov in po potrditvi slovenskega Parlamenta je Slovenija 
junija 1996. leta izdala obveznice v višini 812 milijonov dolarjev 
(Serija 1 in 2, obe denominirani v ameriških dolarjih in nemških 
markah) v zameno za prevzeti del nealociranega dolga 
Jugoslavije po Novem finančnem sporazumu (NFA) iz 1988. leta 
in po Sporazumu oTrade and Deposit Facility. 465 milijonov dolarjev 
tega zneska je odpadlo na dolg, za katerega so bili v Sloveniji 
znani končni dolžniki (predvsem banke). V juniju je zato za ta 
znesek v plačilni bilanci knjižena izdaja državnih obveznic ter 
zmanjšan dolg bank do tujine (nasproti odprtju obveznosti bank 
do države). Preostali del prevzetega dolga v plačilni bilanci ni 
evidentiran kot transakcija. Ob tem prestrukturiranju je hkrati 
prenehala funkcija sredstev, ki so se že od začetka 1994. nalagala 
na fiduciarni račun BS v Luksemburgu, ter je bilo stanje v višini 
155 milijonov dolarjev prenešeno na redne račune mednarodnih 
rezerv BS 

V avgustu je Republika Slovenija na mednarodnem trgu izdala 
evroobveznice v vrednosti 325 milijonov dolarjev. Iz izkupička te 
izdaje je bilo v decembru odkupljenih za 125 milijonov dolarjev 
obveznic junijske izdaje. 

Po posojilih je bilo v letu 1996 evidentirano neto vračanje 17 
milijonov ameriških dolarjev, kar pa vključuje tudi navedeno 
preknjižbo (zmanjšanje) obveznosti bank za 465 milijonov dolarjev. 
Brez upoštevanja te preknjižbe so podjetja črpala neto za 241 
milijonov dolarjev posojil, banke za 282 milijonov dolarjev, država 

pa je neto vračala za 72 milijonov dolarjev posojil. Druge obveznosti 
bank, pretežno po vlogah nerezidentov, so porasle za 140 
milijonov dolarjev, devizne rezerve bank (gotovina in vloge) pa 
za 341 milijonov dolarjev. 

Končni rezultat poslovanja s tujino in naknadnih operacij Banke 
Slovenije na domačem deviznem trgu je bilo povečanje 
mednarodnih rezerv Banke Slovenije za 587 milijonov ameriških 
dolarjev, na raven 2.297 milijonov dolarjev ob koncu leta 1996. 

2. Devizni tečaj 

Neto denarni tok iz tujine v devizne rezerve bank in Banke 
Slovenije je znašal v celem letu 930 milijonov ameriških dolarjev 
(leta 1995 470 milijonov dolarjev). Brez upoštevanja tokov po 
državnih obveznicah, ki so se usmerjali neposredno na devizni 
račun proračuna pri BS in z njega, ter prenosa s fiduciarnega 
računa BS v devizne rezerve, je znašal pritok 580 milijonov 
dolarjev, od tega 450 milijonov samo v drugem polletju. Tokovi iz 
tujine so v drugem polletju občutno povečali ponudbo na deviznem 
trgu, kjer je znašal neto odkup bank od podjetij 250 milijonov 
dolarjev (v celem letu 320 milijonov, ter še 100 milijonov dolarjev 
v menjalnicah - od turistov, zmanjšano za neto prodaje domačemu 
prebivalstvu). 

V prvem polletju je bila Banka Slovenije brez možnosti za tečajno 
interveniranje zaradi neto zapadanja deviznih blagajniških zapisov. 
Med januarjem in junijem so podjetja in banke vnovčili neto za 250 
milijonov ameriških dolarjev deviznih blagajniških zapisov. V 
drugem polletju pa je Banki Slovenije uspelo, da je veliki pristik na 
deviznem trgu uspešno nadomestila s sklopom intervencij, ki so 
zmanjšale ponudbo podjetij in spodbujale povpraševanje bank. 
Tako je bilo od junija do decembra, predvsem v obdobju do avgusta, 
neto vpisanih za 500 milijonov ameriških dolarjev deviznih 
blagajniških zapisov (v tem 460 milijonov od bank). Predvsem v 
zadnjih mesecih leta je bil prenos pritokov iz tujine v devizne 
rezerve BS dopolnjen še z odkupi tujega denarja od bank po 
instrumentu odkupa s pravico, po nevtralnem tečaju, v skupnem 
znesku 210 milijonov dolarjev. 

Slika 6: Gibanje teča ja nemške niarke v Sloveniji v letu 1996 
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V teh razmerah je nominalni tečaj nemške marke na deviznem 
trgu v prvem polletju padel, z najvišje dosežene ravni 90,7 SIT/ 
DEM ob koncu februarja, do najnižje točke 88,9 SIT/DEM ob koncu 
junija. V poletnih mesecih je ponovno porasel, do največ 91,2 SIT/ 
DEM ob koncu oktobra, zanihal ter se do konca leta povrnil na 91,0 
SIT/DEM, ob tendenci počasne rasti. V celotnem obdobju med 
decembrom 1995 in decembrom 1996 (mesečna povprečja) je 
znašal porast tečaja nemške marke 2,2 %. Nominalni efektivni tečaj 
slovenske košarice tujih valut je porasel za 6,0 %. 

Realni efektivni tečaj, merjen z relativnimi maloprodajnimi cenami, 
je izkazal do decembra 1996 letno apreciacijo tolarja za 0,6 %, 

merjen z relativnimi cenami industrijskih proizvajalcev pa depreciacijo 
0,6 %. O izvozni konkurenčnosti daje najboljšo informacijo efektivni 
tečaj, deflacioniran z relativnimi stroški dela na enoto proizvodnje, 
ki kaže za leto 1996 realno depreciacijo tolarja 5,2 %. K temu je 
prispeval porast produktivnosti v industriji (zaradi odpuščanja 
delavcev), tako da je znašala letna rast stroškov dela na enoto 
proizvodnje 3 % oziroma manj kakor sočasna rast cen. Problem, s 
katerim se sooča Banka Slovenije je, da rast stroškov dela kljub 
zelo velikim prihrankom iz produktivnosti še vedno presega rast 
proizvodnje, zaradi česar realna ravnovesja, če so desežena, 
vsiljujejo inflacijo ter velike stroške in vse bolj zmanjšan domet 
tečajne politike. 

Slika 7: Indeks realnega efektivnega tečaja, 1993 - 1996 (1993=100) 

125 

120 

115 

1 lO 

105 

100 

Vir: Banka Slovence. 
Rast indeksa kaže rast vrednosti tolarja in obratno. 

3. Zunanji dolg in mednarodne rezerve 

V letu 1996 je bilo sklenjenih za 1.613 milijonov ameriških dolarjev 
novih poslov, kar je za 41,9 % več kakor v letu 1995. Za 107,0 % 
se je povečal znesek novih posojil, najetih ali garantiranih od 
države v skupni višini 427,0 milijonov ameriških dolarjev, od tega je 
bilo 325,0 mili|onov dolarjev zadolžitve realiziranih z izdajo obveznic 
Republike Slovenije. Zasebni sektor je v letu 1996 registriral za 
1.185,5 milijona dolarjev novih kreditnih poslov, kar je za 27,4 % 
več kakor v letu 1995. Mednarodne finančne inštitucije so v letu 
1996 odobrile 161,7 milijona ameriških dolarjev posojil, prek 
sindiciranih posojil pa je bilo odobrenih 254,1 milijona dolarjev 
Republiki Sloveniji, bankam in ostalim gospodarskim družbam. 

V strukturi novih posojil se je nadaljeval trend povečevanja deleža 
dolgoročnih virov, tako je bilo 77,2 % vseh poslov sklenjenih za 
dobo nad 5 let. V valutni strukturi je vse pomembnejši delež nemške 
marke, tako je v tej valuti sklenjenih 60,2 % vseh poslov. 

Celotno stanje dolga je na dan 31. decembra 1996 znašalo 4.001 
milijon ameriških dolarjev in je presegalo znesek izpred leta dni, ko 
je stanje dolga znašalo 2.970 milijonov dolarjev. Porast je posledica 
rasti dolgoročnega dolga Dolgoročni dolg je konec leta 1996 znašal 
3.953 milijonov dolarjev, kratkoročni dolg pa se je zmanjšal na 48 
milijonov dolarjev in predstavlja le še 1,1 % celotnega dolga. 

Rasti zunanjega dolga je tudi v letu 1996 sledila rast mednarodnih 
denarnih rezerv, ki so na dan 31. decembra 1996 presegale celotni 
zunanji dolg za 2,9 %. 

Upravljanje z mednarodnimi denarnimi rezervami 

Mednarodne denarne rezerve Banke Slovenije so opredeljene kot: 
- tuja gotovina in devizna imetja v tujini, 
- prvovrstni vrednostni papirji tujih izdajateljev, 
- monetarno zlato, 
- rezervna tranša pri Mednarodnem denarnem skladu, 
• imetja SDR pri Mednarodnem denarnem skladu. 

Devizne rezerve (tuja gotovina, računi v tujini, tuji vrednosti papirji) 
Banke Slovenije so v letu 1996 porasle s 1.802 milijonov ameriških 
dolar1 . .a 2.279 milijonov ameriških dolarjev. Del rezerv sestavljajo 
sredstva, za katera ima Banka Slovenije obveznosti do domačih 
sektorjev (na podlagi vpisanih blagajniških zapisov v tujem denarju 
ter deviznih računov bank in države pri Banki Slovenije) in ki so v 
letu 1996 porasla s 1.259 milijonov dolarjev na 1.278 milijonov t 
dolarjev, drugi del rezerv (lastna sredstva), za katere Banka Slovenije 
nima devizne obveznosti, pa se je od konca leta 1995 do konca leta 
1996 povečal s 632 milijonov dolarjev na 971 milijonov ameriških 
dolarjev. Skupne teriatve Banke Slovenije do tujine obsegajo poleg 
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uradnih deviznih rezerv in imetij pri MDS še nekatera druga imetja, 
kot je fiduciarni račun v Luksemburgu. 

Osnovna pravila določanja portfelja deviznih rezerv Banke Slovenije 
predpisuje Svet Banke Slovenije četrtletno, in sicer valutno strukturo, 
povprečno ročnost deviznih vlog in naložb v vrednostne papirje ter 
izbor bank (naložbe deviznih sredstev so dovoljene le v banke z 
najvišjimi dolgoročnimi ocenami po IBCA standardih). V letu 1996 je 
Banka Slovenije v skladu s strategijo Sveta Banke Slovenije 
povečala delež naložb v vrednostne papirje, predvsem v državne, 
in s tem ob izboljšani likvidnosti zmanjšala kreditno tveganje. 

Na obseg mednarodne likvidnosti Slovenije vpliva Banka Slovenije 
tudi s predpisovanjem deviznega minimuma, ki ga morajo imeti 
poslovne banke, ter s predpisovanjem usklajevanja med obveznostmi 
in terjatvami bank do tujih oseb. Devizne rezerve bank so v letu 
1996 porasle od 1.624 milijonov ameriških dolarjev na 1.838 milijonov 
ameriških dolarjev. 

Skupne devizne rezerve Slovenije (uradne devizne rezerve pri Banki 
Slovenije brez zlata in imetij pri MDS ter kontrolirane devizne rezerve 
bank) so znašale konec leta 1996 4.117 milijonov ameriških dolarjev 
in so se v primerjavi s koncem leta 1995 povečale za 20,2 %. 

Tabela 9: Mednarodne denarne rezerve Slovenije ter devizne rezerve Banke Sloveni je in poslovnih bank (v mio USD oh koncu 
meseca) 

BANKA SLOVENIJE 
Mednarodne rezerve 

Zlato Imetja SDR 
Rez. pozicij' 

pri MDS 
Devizne 
rezerve Skupaj 

Druge 
teijatve 

do tujine 

BANKE 

Devizne 
rezerve 

SKUPAJ 
DEVIZNE 
REZERVE 

31.12.1995 

31.01.1996 

29.02.1996 

31.03.1996 

30.04.1996 

31.05.1996 

30.06.1996 

31.07.1996 

31.08.1996 

30.09.1996 

31.10.1996 

30.11.1996 

31.12.1996 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,4 

0,6 

0,5 

0,4 

0,1 

0,1 

0,5 

0,2 

0,2 

0,5 

0,1 

0,1 

19.1 

18,0 

26,6 

26,6 

26.4 

30,9 

18.2 

17.3 

10,2 

10,6 

17.5 

16.4 

18.5 

1.801.6 

1.695.0 

1.602,9 

1.538,8 

1.568.7 

1.498.1 

1.639.8 

1.749,3 

2.283.8 

2.265.9 

2.356,7 

2.390.6 

2.278.7 

1.820.8 

1.713.4 

1.630.0 

1.565.9 

1.595.5 

1.529.1 

1.658.1 

1.767.2 

2.294,2 

2.276,7 

2.374.6 

2.407,1 

2.297,4 

170,1 

171,9 

181,0 

179,8 

186,6 

185,6 

30,4 

30.6 

31,2 

31,2 

31.4 

31.5 

31.7 

1.624.4 

1.648,8 

1.758.5 

1.839,5 

1.771,0 

1.858,0 

1.919,0 

2.002,8 

1.925,8 

1.913.3 

1.935.4 

1.877,4 

1.837,8 

3.426.0 

3.343.8 

3.361.4 

3.378,3 

3.339,7 

3.356.1 

3.558.9 

3.752.2 

4.209,6 

4.179,2 

4.292,1 

4.267,9 
4.116.5 

Vir: Banka Slovenije. 

Pogajanja s tujimi upniki 

Na rast dolga, najetega in garantiranega od države, sta vplivala na 
eni strani ureditev odnosov s tujimi upniki po Novem finančnem 
sporazumu iz leta 1988, ki se je poleg t i. Sporazuma o Trade and 
Deposit Facility in t i. Sporazuma o Alternative Participation In- 
struments Exchange nanašal na refinanciranje obveznosti 
nekdanje Jugoslavije do konzorcija tujih komercialnih bank; po 
drugi strani pa prevzem dolga na osnovi Sporazuma med Vlado 
RS in Vlado ZR Nemčije o prevzemu zunanjih dolgov nekdanje 
SFRJ, tako iz naslova predhodnih reprogramiranj, kot tudi 
obveznosti, prevzetih iz naslova originalnih bilateralnih 
sporazumov. Republika Slovenija je 11.6.1996 izdala tujim upnikom, 
ki so bili opredeljeni kot sodelujoči upniki, obveznice v zameno za 
18% dolga po Novem finančnem sporazumu. Na tej podlagi so bili 
slovenski subjekti izpuščeni iz solidarne obveze po sporazumu iz 
leta 1988. Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana je kupila od 
upnikov, ki so bili opredeljeni kot sodelujoči upniki, udeležbo v 

njihovih depozitih iz naslova t.i. Sporazuma o Trade and Deposit 
Facility v višini 9,9 %. Pogajanja z upniki t.i. Sporazuma o Alterna- 
tive Participation Instruments Exchange pa še niso zaključena. V 
letu 1996 so se nadaljevala pogajanja o ureditvi dolgov z nekaterimi 
članicami Pariškega kluba. 

V. NADZOR BANČNEGA SISTEMA 

1. Sanacija bank 

Sanacija Ljubljanske banke d.d., ki je bila uvedena z odločbo Banke 
Slovenije januarja 1993, in Kreditne banke Maribor d.d., ki je bila 
uvedena marca 1993, se je pod okriljem Agencije za sanacijo bank 
in hranilnic v letu 1996 uspešno nadaljevala in se že bliža koncu. 

Na proces sanacije so odločilno vplivale dopolnitve Ustanovnega 
zakona iz julija 1994, ki so bile osnova za delitev premoženjske 
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zakona iz julija 1994, ki so bile osnova za delitev premoženjske 
bilance na stari in novi banki - Novo Ljubljansko banko d.d. in 
Novo Kreditno banko Maribor d.d., po katerih so starima bankama 
ostale terjatve in obveznosti do nekdanje Jugoslavije. 

Obveznice Agencije za sanacijo bank in hranilnic z jamstvom 
Republike Slovenije z dospelostjo 30 let in obrestno mero 8 % 
nad devizno klavzulo, ki sta jih sprejeli obe banki v sanaciji, so 
bile oktobra 1995 na podlagi zakona zamenjane za obveznice 
Republike Slvoenije z dospelostjo do 15 let in z nižjimi obrestnimi 
merami (odvisnimi od dospelosti obveznic). Večina obveznic 
Republike Slovenije ima tolarsko klavzulo, šestino vseh pa 
predstavljajo obveznice z izbirnimi kuponi, na podlagi katerih lahko 
banki v sanaciji izbirata med valorizacijo s temeljno obrestno 
mero in valorizacijo z valutno klavzulo (vezano na srednji tečaj 
Banke Slovenije za nemško marko). Po sprejetju uredbe o izdaji 
obveznic Republike Slovenije, ki se zamenjajo za obveznice 
Agencije za sanacijo bank in hranilnic novembra 1995, se je v letu 
1996 pričelo trgovati z obveznicami serije I. Trgovanje s temi 
obveznicami je poraslo jeseni 1996, ko so se v trgovanje na 
neorganiziranem trgu vključile tudi fizične osebe. Obveznice serije 
I dospejo v izplačilo oktobra 2006, obračunavajo pa s po obrestni 
meri T + 5,7 % letno. 

Premagovanje likvidnostnih težav pri izpolnjevanju obveznosti 
do upnikov je bilo ob začetku sanacije omogočeno le s povečano 
zadolženostjo pri Banki Slovenije. Rezultat likvidnostnih težav 
obeh bank je bil tudi negativni neto operativni denarni tok, ki pa se 
je postopno izboljševal že v letu 1995 in postal pozitiven v letu 
1996. Dinamika zniževanja zadolžitve pri Banki Slovenije iz 
naslova izrednih instrumentov je bila prisotna vse do lani. Tudi v 
prvih štirih mesecih leta 1996 sta banki v sanaciji še posegli po 
likvidnostnih posojilih Banke Slovenije, medtem ko sta že v drugi 
polovici ieta 1996 tudi že samostojno vzdrževali svojo likvidnost. 

V obeh bankah v sanaciji so že skoraj v celoti uskladili poslovanje 
z vsemi zakonskimi določili za varno in skrbno poslovanje, ki 
veljajo za ostale banke. Na odločitev o dokončanju postopka 
sanacije bo pomembno vplivalo prizadevanje vodstva bank, da 
zagotovijo ustrezno likvidnost in izpolnijo določila o največji skupni 
izpostavljenosti do posameznega komitenta in omejitev naložb v 
zemljišča, zgradbe, poslovno opremo in kapitalske deleže na 
predpisani obseg. 

Banki, ki sta leto 1996 končali z visokim dobičkom, nadpoprečnim 
donosom na aktivo in donosom na kapital, ki je med najvišjimi 
med vsemi bankami, po dokončanju sanacije čaka še privatizacija. 

2. Nadzor bank in hranilnic 

Banka Slovenije v skladu z Zakonom o bankah in hranilnicah 
opravlja nadzor bank. Teh je bilo konec leta 1996 31 (od tega sta 
bili dve ustanovljeni po ustavnem zakonu) ter 7 hranilnic. Število 
bank se je glede na konec leta 1995 znižalo za dve - zaradi ene 
pripojitve in stečaja ene banke, število hranilnic pa je glede na 
konec leta 1995 ostalo nespremenjeno. Na zadnji dan leta 1996 je 
prenehala poslovati Banka Noricum d.d., ki se je pripojila k Banki 
Celje d.d. 

Od skupno 29 delujočih bank je na zadnji dan leta 1996 bilo 14 
bank v popolni lasti domačih delničarjev, 11 bank je bilo v pretežni 
lasti domačih delničarjev, 4 banke pa so bile v večinski lasti tujih 
delničarjev (ena od teh v popolni lasti tujih delničarjev). Z izjemo 
dveh bank (obeh bank v sanaciji) so bile vse druge banke že v 
celoti privatizirane. Hranilnice so bile v celoti v popolni lasti domačih 
oseb s privatnim lastništvom. 

Neomejeno dovoljenje za poslovanje je na dan 31.12.1996 imelo 
15 bank. 

V letu 1996 ni bilo izdano nobeno novo dovoljenje za poslovanje 
banke ali hranilnice, niti za ustanovitev podružnice ali 
predstavništva tuje banke v Sloveniji. Največ dovoljenj je bilo danih 
za dodatne posle bank in hranilnic, dano pa je bilo tudi eno 
dovoljenje za pripojitev banke. Izdanih je bilo več soglasij tujim 
delničarjem za solastništvo v slovenskih bankah in domačim 
delničarjem za delež, ki presega 15 % delnic s pravico upravljanja 
ter soglasij k imenovanju direktorja banke. 

Na področju regulative bančnega nadzora je bilo v letu 1996 
narejnih nekaj pomembnejših korakov, čeprav je novi zakon o 
bančništvu še vedno v obravnavi v Državnem zboru. Z namenom 
urejanja likvidnostnega tveganja so bila julija 1996 uvedena 
poročila o največjih deponentih bank, o tokovih tolarske likvidnosti, 
predpisana so bila razmerja rokovne usklajenosti naložb in 
sredstev, ki jih morajo banke dosegati v treh razredih, in sprejet je 
bil sklep o dajanju posebnih likvidnostnih posojil s sodelovanjem 
bank. Sprejet je bil tudi nov sklep o razvrstitvi aktivnih bilančnih in 
zunajbilančnih postavk bank in hranilnic in novi navodili za izvajanje 
sklepa p razvrstitvi aktivnih bilančnih in zunajbilačnih postavk 
bank in hranilnic ter za restrukturiranje nedonosnih terjatev, z 
začetkom veljanosti v letu 1997. 

Kljub stabilnim pogojem poslovanja je na banke vplival začetek 
likvidacijskega postopka v Komercialni bankiTriglav d.d. julija 1996. 
Ta je konec decembra 1996 prešel v stečajni postopek. Dogodek, 
ki se je seveda odslikaval v reakcijah bančnih komitentov, je 
posledično prispeval k povečani varnosti bančnega poslovanja. 
Rast bilančnih vsot predvsem manjših bank se je po uvedbi 
likvidacijskega postopka Komercialne banke Triglav d.d. v večini 
primerov umirila in se je jeseni obnovila. 

Bilančna vsota vseh slovenskih bank je po nerevidiranih podatkih 
31.12.1996 znašala 1.723,7 milijarde tolarjev, kar predstavlja 14,9. 
odstotni porast glede na konec decembra 1995. To je manj. kakor 
je znašal porast bilančne vsote leto poprej. Najvišje so stopnje 
rasti pri treh bankah, ki so v večinski tuji lasti, kar je posledica 
pridobivanja virov sredstev v tujini. 

Pri vseh bankah je opaziti prizadevanja, da bi povečale svoj tržni 
delež ali ga vsaj ohranile. Kljub uvajanju novih proizvodov na 
področju kreditiranja in varčevanja pa banke večinoma nudijo le 
klasične bančne storitve, medtem ko so investicijsko bančništvo 
in drugih bolj zapleteni proizvodi in storitve še v povojih. Razviden 
je napredek pri širitvi sodobnih oblik poslovanja s prebivalstvom: 
širitev mreže bankomatov, plačilne kartice in kreditne kartice ter 
nova ponudba na področju dolgoročnejšega varčevanja (rentno 
varčevanje). 

Tudi hranilnice so povečale bilančno vsoto za 14,4 % glede na 
predhodno leto na 5,1 milijarde tolarjev, kar predstavlja skupaj s 
hranilno kreditnimi službami, ki niso predmet nadzora Banke 
Slovenije, 1,8-odstotni tržni delež. 

Finančni položaj slovenskih bank se je v preteklem letu v primerjavi 
z letom poprej še okrepil. 

Skupni dobiček pred obdavčitvijo vseh slovenskih bank po 
nerevidiranih podatkih se je kljub zaostrovanju konkurence med 
bankami zlasti na področju kreditiranja povečal in je konec 
decembra 1996 znašal 18,7 milijarde tolariev. Največje dobičke je 
doseglo prvih sedem bank po bilančni vsoti, katerih tržni delež 
presega 70 %. Dve banki sta imeli izgubo 

Višja profitabilnost slovenskih bank |e predvsem posledica višjih 
zaslužkov - neto obresti so se konec leta 1996 glede na konec 
leta 1995 povečale za 43,4 %, neto provizije pa 20,7 %. Stroški 
dela in drugi stroški poslovanja glede na povprečno aktivo so se 
le neznatno znižali od 3,8 % na 3,6 %. 
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predvsem posledica naslednjih dejstev: 

- povečal se je delež vpoglednih virov sredstev v letu 1996, ki je ob 
koncu leta znašal 13,7 %, pri čemer se je najvišja dogovorjena 
obrestna mera za tovrstne vire znižala v povprečju iz 50 % R v 
letu 1995 (približno 4,2 %) na nominalno letno obrestno mero 
1,6% v letu 1996; 
- rahlo so se povečali kratkoročni viri sredstev, katerih delež je 
konec leta 1996 znašal 17,1 %, pri čemer se je najvišja 
dogovorjena obrestna mera za tovrstne vire znižala iz T,D+2% v 
letu 1995 in T,D+0,5% v letu 1996; 
- povečal se je delež devizne pasive v letu 1996, ki je ob koncu 
leta 1996 znašal 48,3 %; pri tem je bila rast tečaja nemške marke 
v letu 1996 3,9 %, TOM pa 9,7 %; 
- povečal se je delež devizne aktive, predvsem zaradi naložb v 
BZ BS, tako da je ob koncu leta 1996 znašal 43,3 %; 
- znižale so se najvišje dogovorjene obrestne mere za vire 
sredstev nad 30 dni do 1 leta in nad 1 letom za več kot 2 odstotka. 

Donos na aktivo in donos na kapital se je v letu 1996 povečal za 

celoten bančni sistem in znašal 1,1% (0,1 odstotne točke več kakor 
leta 1995) oziroma 10,4 % (1,3 odstotne točke več kakor leto poprej). 

Ob tem je večina bank v letu 1996 povečala neto odhodke za odpise 
in oblikovanje rezervacij. Deloma tudi zaradi zahtev inšpektorjev 
Banke Slovenije, ki so na pregledih v nekaterih bankah zahtevali 
prerazvrstitve terjatev do dolžnikov v nižje skupine. Sicer pa je kljub 
temu, da se pri neposrednih kontrolah v bankah pogosto ugotavlja 
previsoko razvrščanje oziroma ocenjevanje naložb, mogoče v 
primerjavi z letom 1995 ugotoviti, da so v bankah bolj kritično 
ocenjevali kreditni portfelj. Delež neizterljive aktive se zvišuje 
(31.12.1995 je znašal 3,9 %, 30.09.1996 pa 4,1 %), prav tako delež 
popravkov vrednosti v aktivi, ki je porasel iz 5,3 na 5,6 %, zelo pa 
se je zvišalo tudi pokritje dvomljivih terjatev s popravki vrednosti - 
za 6,8 odsotnih točk na 54,5 % konec leta 1996, kar kaže na večjo 
dohodkovno pokritost manj kvalitetnih terjatev in prispeva k večji 
varnosti bank. Skratka, banke so v primerjavi s predhodnimi leti v 
letu 1996 posojale prvovrstnejšim komitentom, njihova posojila so 
bila bolje zavarovana in za večji del slabih posojil iz preteklih obdobij 
so banke oblikovale ustrezne rezervacije. 

Tabela 10: Nekateri ka/.alci profitabilnosti in učinkovitosti 

31.12.1996 31.12.1995 

Donos na povprečno aktivo (ROA) 
Donos na povprečni kapital (ROE) 
Neto obrestna marža 1) 
Operativni stroški/povprečno aktivo 
Stroški dela/povprečno aktivo 

1,1% 
10,4% 

5,5% 
3,6% 
1,9% 

1,0% 
9,1% 

4,9% 
3,8% 
2,0% 

1) Neto obresti (skupaj z revalorizacijskim)/povprečna bruto obrestonosna aktiva. 

Največji delež v povprečni strukturi pasive bilance stanja 
predstavljajo obveznosti do nebančnega sektorja - 63,2 %, kar je 
za 2,2 odstotne točke več kakor konec decembra 1995. Delež 
obveznosti do bank in hranilnic se je znižal od 15,9 % na 14,1 %. 
Kapital je konec leta 1996 znašal 198,5 milijarde tolarjev in je 
predstavljal 11,1 % v povprečni strukturi pasive, kar je za 0,5 
odstotne točke manj kakor konec leta 1995. Porast kapitala je znašal 
glede na leto 1995 12,1 %, kar je več kakor za polovico manj od 
porasta kapitala konec leta 1995 glede na konec leta 1994 (24,5 
%), ko so se zaradi zahtevanega višjega jamstvenega kapitala, 
potrebnega za ohranitev neomejenega dovoljenja za poslovanje, 
nekatere banke dokapitalizirale. 

V deležu druge pasive, ki je v povprečni strukturi pasive konec 
decembra 1996 znašal 11,6 %, so vnaprej vračunani stroški In 
neobračunani prihodki predstavljali 4,7 %, druge obveznosti 2,5 

%, obveznosti iz izdanih vrednostnih papirjev in potrdil o vlogah 2,4 
%, dolgoročne rezervacije za obveznosti in stroške 1,7 % ter splošne 
rezervacije 0,3 %. 

Zaradi zahteve Banke Slovenije po višjem jamstvenem kapitalu, 
potrebnem za neomejeno dovoljenje za poslovanje do septembra 
1995, se je slovenskim bankam kapitalska ustreznost v povprečju 
povečala od 20,5 % konec leta 1994 na 21,5 % konec leta 1995, do 
konca junija leta 1996 pa znižala na 19,9 %, kar je posledica višje 
rasti tehtane tvegane aktive od rasti jamstvenega kapitala. Čeprav 
je povprečna kapitalska ustreznost slovenskih bank 2,5-krat višja 
od zahtevane, pa bankam visoka kapitalska ustreznost omogoča 
obvladovanje novih tveganj z lastnim kapitalom oziroma zvišuje 
mejo varnosti pred obstoječo in potencialno nedonosno aktivo ter 
dopušča nadaljnjo rast tvegane aktive glede na obseg jamstvenega 
kapitala. 
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B Obveznost i do bank in 
hranilnic 

■ Obveznost i do strank, 
ki niso banke 

□ Kapital 

□ Druga pasiva 

Sektorska struktura obveznosti do strank, ki niso banke (slednje 
so konec leta 1996 znašale 1.166,6 milijarde tolarjev), se je 
primerjalno z letom 1995 nekoliko spremenila. Delež obveznosti 
do gospodarstva se že od konca leta 1994 znižuje - od 29 % leta 
1994 na 28 % konec leta 1996, delež obveznosti do prebivalstva 
predstavlja 58 % vseh obveznosti do nebančnega sektorja. Delež 
obveznosti do javnega sektorja se je drugače kakor delež 
obveznosti do gospodarstva in prebivalstva konec leta 1996 glede 
na konec leta 1995 zvišal - od 11 % na 14 %. 

V povprečni strukturi aktive so konec leta 1996 prevladovala 
posojila nebančnemu sektorju z 41,8 odstotnim deležem (konec 
leta 1995 z 38,4 %), na račun visokega deleža naložb v 
vrednostne papirje (predvsem investicijskih, med katerimi so 
najpomembnejši blagajniški zapisi Banke Slovenije, sanacijske 
obveznice, obveznice iz izplačanih in neizplačanih deviznih vlog, 
obveznice za sanacijo slovenskih železarn in obveznice Republike 
Slovenije), ki je znašal kar 26,1 % in se je v primerjavi z letom 
poprej nekoliko znižal. Delež posojil bankam in hranilnicam se je 
prav tako znižal, in sicer od 19,3 % na 18,0 %. 

Delež denarja v blagajni in stanj na računih pri centralni banki je 
konec decembra 1996 znašal 3,5 %. V ostali aktivi, ki je imela 

10,6-odstotni delež v povprečni strukturi aktive, so bili vključeni 
deleži drugih sredstev s 4,3 % opredmetenih osnovnih sredstev 
s 3,6 %, naložb v kapital odvisnih in neodvisnih strank z 1,7 %, 
nevračunanih stroškov in nezaračunanih prihodkov z 0,7 %, 
vpisanega a nevplačanega kapitala in odkupljenih lastnih delnic z 
0,2 % in neopredmetenih dolgoročnih sredstev z 0,1 %. 

Med posojili nebančnemu sektorju, ki so konec leta 1996 znašala 
712,8 milijarde tolarjev in so glede na konec leta 1995 porastla 
bolj kakor skupni obseg poslovanja, merjen po skupni 
nekonsolidirani bilančni vsoti bank - za 18,0 %, so največji delež 
predstavljala posojila gospodarstvu s 64,5 %, ki so glede na 
konec leta 1995 porasla za 15,9 %. Posojila prebivalstvu so imela 
v primerjavi s posojili gospodarstvu precej višjo rast - 29,4 %, 
vendar pa precej nižjo kakor konec leta 1995 v primerjavi s 
koncem leta 1994, ko je bil porast posojil prebivalstvu kar 77,2 %. 
Skoraj 30 % porast posojil prebivalstvu v letu 1996 kaže, da 
banke še vedno precej povečujejo obseg naložb v sektor 
prebivalstva, saj ocenjujejo, da gre za manj tvegane naložbe, 
kakor so naložbe v gospodarstvo. Pri posojilih prebivalstvu 
prevladujejo predvsem posojila za nakup avtomobilov in drugih 
potrošnih dobrin in so večinoma dolgoročna. 

Slika 9: Povprečna struktura aktive bank 

31.12.1996 

10,6% 3,5% 

41,8% 

Drugače kot pri posojilih prebivalstvu, je večina posojil 
gospodarstvu kratkoročnih. Od skupne višine posojil gospo- 
darstvu 459,8 milijarde tolarjev na dan 31.12.1996 so glavnino 
predstavljala posojila v domači valuti (87 %). 

Poleg nadzora bank in hranilnic, ki izhaja iz pregleda poročil in 

31.12.1995 

11,8% 3,7% 

38,4% 

druge dokumentacije, je bilo v letu 1996 opravljenih tudi 34 
pregledov poslovanja bank in hranilnic, ki so zajeli celotno 
poslovanje (vključno z dvema diagnostičnima pregledoma) ali 
samo določena področja. 28 pregledov je bilo opravljenih v bankah, 
6 pa v hranilnicah. 

E9 Denar 

■ Posojila bankam 

□ Posojila drugim 

E3 Vrednostni papirj 

■ Druga aktiva 

31.12.1995 

Slika 8: Povprečna struktura pasive bank 

31.12.1996 

11,6% 14,1% 

11,1% 

63,2% 
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Celoviti pregledi so obsegali predvsem: 

- pregled kreditnega portfelja in portfelja vrednostnih papirjev, 
- preverjanje izračuna kapitalske ustreznosti, 
- ustreznost upravljanja s tveganji, 
- področje informacijske tehnologije, 
- ugotavljanje profitabilnosti banke, 
- presojanje primernosti in učinkovitosti notranjega kontrolnega 
sistema, 
- delovanje službe notranje kontrole in revizije itd. 

Delni pregledi so bili namenjeni predvsem pregledu: 

- kreditnega portfelja občanov in samostojnih podjetnikov, 
- kreditnega portfelja gospodarskih družb, 
- garancijskega poslovanja, 
- portfelja vrednostnih papirjev itd. 

Najpogostejše nepravilnosti in pomanjkljivosti pri poslovanju bank 
in hranilnic so bile: 

- previsoko razvrščanje komitentov oziroma terjatev in prenizko 
oblikovani popravki vrednosti ali rezervacije, 
- valutna oziroma rokovna neusklajenost bilance stanja, 
- premalo razpršen kreditni portfelj, 
- premajhna razpršenost deponentov, 
- nizek delež stabilnih in dolgoročnih virov, 
- neustrezna organizacija funkcije kreditiranja - po produktih, ne 
pa komitentih, 
- neustrezna izterjava dospelih terjatev, 
- notranja kontrola ne zajema vseh področij poslovanja, 
- neizključevanje prihodkov v skladu s predpisano metodologijo, 
- neustrezna podpora poslovanju, ki ne sledi porastu bilančne 
vsote, 
- strategija razvoja informacijske tehnologije ni bila izdelana itd., 
- pri hranilnicah pa še dodatno neformalizirani delovni postopki in 
pomanjkanje navodil in kontrolnih postopkov. 

Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti je Banka Slovenije izdala 
bankam in hranilnicam priporočila, naj jih odpravijo, za ugotovljene 
nepravilnosti pa izdala tudi zahteve za sprejem določenih 
aktivnosti in odločbe za izvršitev določenih aktivnosti. Nepravilnosti, 
na katere je Banka Slovenije opozorila vodstva bank in hranilnic, 
so bile v predpisanih rokih odpravljene. 

VI. DRUGI POSLI BANKE SLOVENIJE 

1. Posli za Republiko Slovenijo 

Plačilni promet s tujino 

Na podlagi zakona opravlja Banka Slovenije plačilni promet s 
tujino in druge posle v tujem denarju za Republiko Slovenijo. Banka 
Slovenije je v letu 1996 opravila 770,8 milijona nemških mark 
nakazil v tujino, plačala za 26,3 milijona mark obveznosti iz 
akreditivov in izplačala 9,4 milijona mark gotovine. Pritokov iz 
tujine je bilo za 429,9 milijona nemških mark in vračil tuje gotovine 
za 2,4 milijona. Pri tem je bilo proračunskim porabnikom prodanih 
102,3 milijona mark in od njih odkupljenih 23,4 milijona mark; razliko 
predstavljajo črpana sredstva posojil in donacij iz tujine. 

Posli z najetimi tujimi posojili 

Skladno z zakonom o Banki Slovenije opravlja Banka Slovenije 
za Republiko Slovenijo naloge plačilnega agenta. Republika 
Slovenija je za financiranje proračuna v letu 1996 izdala obveznice 
v višini 325 milijonov ameriških dolarjev ter najela sindicirano 
posojilo v višini 60 milijonov nemških mark. Obveznice so bile 
prodane v avgustu, sindicirano posojilo pa je bilo delno črpano 

decembra v višini 35 milijonov nemških mark. V januarju 1996 je 
Republika Slovenija črpala tudi preostali del posojila v višini 2,8 
milijona dolarjev, najetega v letu 1993 pri Mednarodni banki za 
obnovo in razvoj za prestrukturiranje podjetniškega in bančnega 
sektorja. 

Republika Slovenija je v letu 1996 redno odplačevala obveznosti 
Republike Slovenije do tujine. Plačila iz naslova plačil glavnic in 
obresti so znašala 402 milijona ameriških dolarjev. Med drugim je 
v skladu s call opcijo Republika Slovenija predčasno odkupila za 
125 milijonov dolarjev obveznic, izdanih v juniju 1996 za zamenjavo 
dolga po Novem finančnem sporazumu. 

Posli s fiduciarnim računom 

Glede na ureditev odnosov z upniki po Novem finančnem 
sporazumu iz leta 1988 ter po t.i. Sporazumu o Trade andi De- 
posit Facility iz leta 1988 je Republika Slovenija zaprla enega od 
dveh fiduciarnih računov. Pri Dresdner Bank Luxemburg je ostal 
odprt fiduciarni račun, na katerega se nakazujejo obveznosti po 
sporazumih iz Osima in Rima, in sicer okvirno 60 % celotne 
obveznosti. V letu 1996 je bilo na račun vplačanih 5,1 milijona 
ameriških dolarjev; stanje na računu konec leta pa je bilo skupaj 
s pripisanimi obrestmi 28,1 milijona ameriških dolarjev. 

Posli z vrednostnimi papirji in vrednotnicami 

Banka Slovenije je v letu 1996 opravljala naloge v zvezi s 
prevzemom in obdelavo vnovčenih obveznic oziroma zapadlih 
kuponov obveznic Republike Slovenije. Skupno je bilo obdelanih 
1.374.569 kuponov RS 01 in 73.170 kuponov RS 02. 

Banka Slovenije opravlja za Republiko Slovenijo pripravo izdaje, 
distribucijo in hrambo vrednotnic ter tobačnih znamk, na osnovi 
pogodb z Ministrstvom za finance. V letu 1996 so bili izdani upravni 
in sodni kolki v skupni vrednosti 2,1 milijarde tolarjev. Izvajanje 
strokovnih in tehničnih nalog v zvezi s tobačnimi znamkami je bilo 
vezano na zagotavljanje potrebnih količin in ustrezne strukture 
tobačnih znamk, na hrambo znamk v trezorju in na izdajo 
proizvajalcem oziroma uvoznikom tobačnih izdelkov. Skupno je 
bilo izdanih 230.278.500 kosov raznih tobačnih znamk, ki so bile 
zaščitene pred ponarejanjem. 

2. Reforma plačilnih sistemov 

V okviru nadaljevanja projekta reforme plačilnih sistemov Slovenije 
so bile na osnovi strateško poslovnih in tehnoloških zahtev projekta 
v teku aktivnosti, potrebne za njegovo postopno realizacijo. 

Neposreden dostop do sistema BPRČ (bruto poravnava v realnem 
času) imajo samo kreditne institucije, medtem ko so lahko v 
posamezne podsisteme paketnih plačil majhnih vrednosti 
neposredno vključeni tudi drugi uporabniki (npr. plačilna družba, 
klirinška hiša). Na začetku delovanja reformiranih plačilnih 
sistemov v Sloveniji bodo lahko imele vse banke status poravnalne 
banke in s tem neposreden dostop do sistema. 

Pri opravljanju medbančnega plačilnega prometa za plačila velikih 
vrednosti bodo uporabljeni standardi in omrežje S.VV.I.F.T. Dvajset 
bank v Sloveniji ta svetovni telekomunikacijski sistem že aktivno 
uprablja, ostale pa bodo postale t.i. Domestic Clearing Partici- 
pants.To pomeni, da bodo sporočila lahko posredovale samo za 
potrebe plačilnega prometa v državi. Septembra je bil objavljen 
razpis natečaja za zagotovitev programske strojne opreme za 
jedro novega plačilnega sistema BPRČ. 

Potrjena je bila tudi strategija migracije plačilnega prometa v okviru 
projekta reforme, in sicer v šestih ključnih fazah. Bistvena 
značilnost strategije je ločena obravnava računov kreditnih institucij 
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(prenos računov kreditnih institucij v centralno banko) od računov 
drugih pravnih oseb (prenos računov pravnih oseb v kreditne 
Institucije). 

Spremenjena je bila struktura projekta reforme plačilnih sitemov 
Slovenije, ki je pred tem temeljila na aktivnosti posameznih delovnih 
skupin. Oblikovana je bila profesionalna ekipa strokovnjakov, ki 
so nekateri v celoti, nekateri pa delno zaposleni na delu projekta. 
Ko bo sestava skupine zapolnjena, jo bodo sestavljali predstavniki 
bank, Agencije za plačilni promet Ministrstva za finance, Banke 
Slovenije in zunanji strokovnjaki. 

V postopek potrditve je bil posredovan nov plačilni instrument 
"posebne položnice", ki bo na začetku namenjen predvsem 
plačevanju obveznosti, ki jih za svoje storitve posamezni poslovni 
sistemi zaračunavajo velikemu številu uporabnikov. 

3. Razvoj statističnega sistema 

Banka Slovenije izvaja statične naloge predvsem na področjih 
plačilnobilančne statistike, denarne in druge bančne statistike ter 
statistike finančnih trgov. 

Banka Slovenije mesečno pripravlja plačilno bilanco Slovenije in 
letno stanje mednarodnih naložb države, vključno s podatki o 
neposrednih naložbah rezidentov Slovenije v tujini in nerezidentov 
v Sloveniji, kot priporoča Mednarodni denarni sklad. Stanje dolga 
do tujine spremlja Banka Slovenije skladno z metodologijo Svetovne 
banke. 

Mesečno se pripravlja statistična bilanca denarnih oblasti, bilanca 
bank in konsolidirana bilanca bančnega sistema (denarni pregled). 
Slovenski denarni agregati (M1, M2, M3) ter njihove komponente 
so na razpolago tudi desetdnevno in kot mesečna povprečja. V 
teku je projekt, s katerim namerava Banka Slovenije razviti tudi 
konsistentno spremljanje trga vrednostnih papirjev. 

Osnovni podatki po teh področjih so na voljo v mesečnem Biltenu, 
ki izhaja v slovenskem in angleškem jeziku. Poleg tega so ti podatki 
predstavljeni v statističnih publikacijah Mednarodnega denarnega 
sklada. 

Oddelek za finančno statistiko gradi enotno statistično bazo 
podatkov, ki naj bi omogočala boljši nadzor nad pravilnostjo in 
skladnostjo podatkov, hitrejšo pripravo sestavljenih podatkov in 
olajšala dostop vsem uporabnikom. 

V letu 1996 se je Banka Slovenije skupaj s Statističnim uradom 
Republike Slovenije in Ministrstvom za finance lotila projekta 
Mednarodnega denarnega sklada, ki obvezuje posamezne države 
k postopnemu uvajanju zahtevnejših standardov pripravljanja in 
objavljanja podatkov. Tako so sedaj prek Interneta pri 
Mednarodnem denarnem skladu na voljo podatki o razpoložljivosti 
makroekonomskih statistik Slovenije. V letu 1997 bodo ti 
predvidoma neposredno povezani z osnovnimi številčnimi podatki 
pri Banki Slovenije ter Statističnem uradu. S pristopom k tem 
standardom se je Slovenija tudi zavezala, da bo do konca leta 
1998 vzpostavila statistiko z jasnimi In objavljenimi metodologijami, 
postopki menjave metodologij, z zaupnostjo individualnih 
podatkov, zbranih za statistične potrebe, ter z določenimi kratkimi 
roki, v katerih bodo ključni podatki na vol|o za posamezna obdobja. 

4. Gotovinsko poslovanje 

V Sloveniji je bilo ob koncu leta 1996 v obtoku 74,4 milijona kosov 
bankovcev v vrednosti 71,0 milijarde tolarjev. Navedena količina 
predstavlja približno 37 bankovcev na prebivalca Slovenije. Količina 
bankovcev v obtoku se je povečala za 10,2 % vrednost pa za 
11,9 %. Nominalna vrednost gotovinskega obtoka se je povečala 

predvsem pri bankovcu za 10.000 tolarjev, kjer je opazno tudi 
48% zvišanje števila bankovcev v obtoku. Število bankovcev po 
5.000 in 1.000 tolarjev je ostalo na ravni Iz leta 1995, pri nižjih 
denarnih enotah pa je ugotovljeno povečanje apoenov po 50, 20 
in 10 tolarjev. V prometu so zadostne količine vseh apoenov, kar 
zagotavlja nemoteno poslovanje z gotovino. 

V letu 1996 je bilo izročenih v obtok 23,7 milijona kovancev v 
nominalnih vrednostnih 5, 2 in 1 tolar. Skupno s kovanci, ki so bili 
izročeni v obtok od leta 1993, je bilo na dan 31.12.1996 v obtoku 
202,4 milijona kosov kovancev oziroma povprečno po 101 
kovanec na prebivalca. Količina kovancev se je v letu 1996 v 
prometu zvišala za 21 %, količina na posameznika pa v primerjavi 
s preteklim letom za 20 %. Vrednost kovancev, ki so bili v obtoku 
ob koncu leta 1996, je bila 417 milijonov tolarjev. Potrebe po 
kovancih v obtoku so se v letu 1996 znižale, kar bo perspektivno 
vplivalo tudi na manjše količine dodatnega kovanja v letu 1997. 

Banka Slovenije je v letu 1996 izvedla projekta izdaj priložnostnih 
kovancev ob 150-letnici železnic na Slovenskem, ob 100-letnici 
olimpijskih iger moderne dobe in ob peti obletnici osamosvojitve. 
Ob vseh treh dogodkih so bili izročeni v prodajo oziroma v obtok 
zlatniki z nominalno vrednostjo 5.000 tolarjev, srebrniki po 500 
tolarjev in kovanci, izdelani iz zlitine CuNiZn, z nominalno 
vrednostjo 5 tolarjev. V letu 1996 je bil skupni obseg realizirane 
prodaje vseh doslej spominskih kovancev 50,4 milijona tolarjev. 

V Banki Slovenije je bilo v letu 1996 pregledanih 1.034 tujih 
ponarejenih bankovcev v skupni vrednosti 9,5 milijona tolarjev, ki 
so bili odkriti na območju Republike Slovenije. Najpogosteje so 
pojavljajo ponaredki nemških mark, ameriških dolarjev in italijanskih 
lir. V istem obdobju je bilo tudi 36 poskusov vnovčevanja tolarskih 
ponaredkov, izdelanih na barvnih fotokopirnih strojih. Skupna 
vrednost zaseženih ponaredkov je 162.200 tolarjev, kar ne 
predstavlja pomembnejše vrednosti. Ministrstvo za notranje 
zadeve je preko kriminalistične službe poslalo na pregled 27 
ponarejenih pettisočakov, dva primerka po 10.000 tolarjev, 7 
tisočakov in dva stotaka. 

5. Odnosi in sodelovanje s tujino 

Banka Slovenije je bila še naprej precej aktivna na področju 
odnosov in sodelovanja s tujino. 

Kot monetarna oblast in bančni regulator je bila banka že od 
nastanka predmet zanimanja tujih komercialnih bank, potencialnih 
tujih investitorjev, tujih novinarjev in drugih tujih delegacij. Ti so 
praviloma obiskovali vodilne uslužbence ali specialiste banke na 
raznih področjih, da bi od njih dobili informacije Iz prve roke o 
denarni politiki, deviznem režimu in aktualnem razvoju 
gospodarstva in financ, še posebno pa na področju bančništva. 

Republika Slovenije je J.P.Morgan vzela za svetovalca pri 
pridobivanju prve ocene deželnega tveganja, in vodstvo Banke 
Slovenije in njeni vodilni delavci so trem svetovnim vodilnim 
agencijam - IBCA, Moody's Investors Sevice in Standard & Poor's 
dali na razpolago vse potrebne podatke in informacije, ki so jih 
potrebovale za obsežno oceno. Ocena tveganja za dolgoročne 
naložbe, dodeljena Republiki Sloveniji, je bila objavljena 8. maja 
1996 In je najvišja dodeljena kateri od dežel na prehodu: to je 
ocena A, dale so Jo vse tri omenjene agencije. 

Po treh letih sodelovanja vodilnih uslužbencev Banke Slovenije v 
pogajanjih s tujimi upniki bivše SFR Jugoslavije po Novem 
finančnem sporazumu Iz leta 1988 s komercialnimi bankami Iz 
Londonskega kluba je prišlo do zamenjave dela (18% neplačanega 
dolga v posesti t.i. kvalificiranih upnikov) dolga bivša SFR 
Jugoslavije do tujine za nove obveznice Republike Slovenije, ki 
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kotirajo na luksemburški borzi. S konsumacijo zamenjave dolga 
so za slovenske dolžnike prenehale obveznosti iz Novega 
finančnega sporazuma iz leta 1988, vključno z "vzajemno 
odgovornostjo". 

Banka Slovenije je še okrepila dobre odnose in sodelovanje z 
vsemi mednarodnimi finančnimi institucijami, pa če je njihova 
članica ali ne, in s centralnimi bankami industrijsko razvitih dežel 
G 10 in Avstrije, kakor tudi z drugimi centralnimi bankami po 
svetu. V okviru odnosov in sodelovanja je bila med drugim tudi 
izmenjava mnenj in izkušenj na raznih področjih centralnobančne 
aktivnosti in problemov, ki se v okviru teh pojavljajo: pritok tujega 
kapitala in njegovi učinki na denarno politiko, tuje portfolio in direktne 
investicije, preprečevanje pranja denarja, nadzor bančnih skupin 
in finančnih konglomeratov itn. Banka Slovenije je bila ena izmed 
prvih 18 centralnih bank v svetovnem merilu, ki so sprejele 
posebne statistične standarde Mednarodnega denarnega sklada 
za finančno statistiko. 

Banka Slovenije je imela v gosteh guvernerja Narodne banke 
Belgije in vodilne uslužbence in strokovnjake drugih centralnih 
bank. Junija so banko obiskali tudi predstavniki centralnih bank 
industrijsko razvitih dežel G 10, Avstrije, Mendarodnega 
denarnega sklada in banke za mednarodno poravnavo, zadolženi 
za centralnobančno sodelovanje; banka jim je predstavila svoj 
razvoj in dosežke, ki jih je deloma nedvomno mogoče pripisati 
njihovi nesebični pomoči in nasvetom, ter izobraževalnim 
programom, ki jih nudijo. 

Banka Slovenije je še naprej aktivno sodelovala v pogajanjih o 
nasledstvu bivše SFR Jugoslavije v skladu t Daytonskim 
sporazumom pod okriljem Urada visokega predstavnika (Office 
of the High Representative) v Bruslju. Po prejemu predloga Banke 
za mednarodne poravnave iz Bazla (BIS) z dne 5. julija 1996 
centralnim bankam vseh držav naslednic bivše SFR Jugoslavije, 
ki zadeva imetje bivše centralne banke bivše SFR Jugoslavije v 
knjigah BIS in njeno udeležbo v delniškem kapitalu BIS, je Banka 
Slovenije dala pobudo in organizirala posvetovalne sestanke 
guvernerjev zadevnih centralnih bank ter pripravila podlago v 
podporo odločitve slovenske vlade o sprejemu ponudbe BIS 25. 
septembra 1996 v upanju, da bo v bližnji prihodnosti prišlo do 
pozitivne rešitve. Banka za mednarodne poravnave je zadnja 
mednarodna institucija, katere član Banka Slovenije še ni. Ne 
glede na to pa se guverner na podlagi stalnega vabila lahko 
udeležuje rednih mesečnih sestankov guvernerjev in ima možnost 
za dragocene izmenjave mnenj in posvetovanja. 

Banka Slovenije ježe od začetka 1993 plodno in dobro sodelovala 
z Bazelskim komitejem za bančni nadzor; junija se je formalno 
priključila regionalni skupini in postala članica Skupine bančnih 
supervizorjev centralne in vzhodne Evrope in tako utrdila 
obstoječe vezi sodelovanja. 

Pred koncem leta 1996 je Banka Slovenije tudi formalno sprejela 
vabilo za včlanitev v Evropsko združenje za bančno zgodovino v 
Frankfurtu ob Majni. Njegov član postaja s 1. januarjem 1997. 

Vodilni uslužbenci Banke Slovenije so v podporo prizadevanjem 
Slovenije za članstvo v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje 
in razvoj (EOCD) sodelovali s predstavniki te organizacije In jim 
zagotovili relevantne podatke z makroekonomskega In s področja 
bančništva in financ. 

Predstavniki Banke Slovenije so aktivno sodelovali pri pripravi 
dokumentacije, potrebne za junijski podpis sporazuma z Evropsko 
zvezo (EZ) o pridruženem članstvu. Banka Slovenije pozorno 
spremlja dogajanja v EZ In priprave na evropsko monetarno zvezo 
In uvedbo enotne evropske valute, in ima tudi direktne stike z 
Evropskim monetarnim institutom. V sklopu priprav na pridruženo 

članstvo Slovenije v EZ si tudi Banka Slovenije prizadeva postopno 
uskladiti zakone in predpise s svojega področja z direktivami 
Evropske zveze. 

VII. LETNI OBRAČUN BANKE SLOVENIJE 

Pregled odgovornosti Sveta Banke Slovenije 

Zakon o Banki Slovenije (Banka) in statut Banke nalagata Svetu 
Banke Slovenije za vsako obračunsko leto pripravo finančnih 
izkazov, ki resnično in pošteno prikazujejo finančno stanje Banke 
in presežek ali primanjkljaj v tem obdobju. Pri pripravi finančnih 
izkazov je Svet Banke Slovenije dolžan: 

- izbrati primerne računovodske usmeritve in jih dosledno 
uporabljati; 
- jih presojati in ocenjevati z vidika utemeljenosti in previdnosti; 
- ugotoviti, ali so bili dosledno uporabljeni veljavni računovodski 
standardi in 
- pripraviti finančne izkaze skladno z načelom časovne 
neomejenosti poslovanja, razen v primeru, ko ni mogoče izhajati 
iz predpostavke, da bo Banka nadaljevala s poslovanjem. 

Svet Banke Slovenije je odgovoren za vzdrževanje pravilne 
knjigovodske evidence, s katero je vsak trenutek mogoče ugotoviti 
finančno stanje Banke in s pomočjo katere lahko zagotovlja 
skladnost finančnih izkazov s slovensko zakonodajo. Svet Banke 
Slovenije je odgovoren za primerno ukrepanje za zaščito sredstev 
Banke in za preprečitev in izsleditev poneverb in drugih 
nepravilnosti. 

Poročilo revizorjev KPMG Svetu Banke Slovenije 

Revidirali smo finančne izkaze, prikazane na straneh 49 do 62. 

Odgovornosti Sveta Banke Slovenije in revizorjev 

Kot je odpisano na strani 47, je Svet Banke Slovenije odgovoren 
za pripravo finančnih izkazov. Naša dolžnost je, da na podlagi 
opravljene revizije izrazimo neodvisno mnenje o teh izkazih. 

Osnova za mnenje 

Revizija je bila opravljena skladno z Mednarodnimi revizijskimi 
smernicami, ki jih je sprejela Mednarodna zveza računovodij. Te 
smernice zahtevajo, da načrtujemo in izvršujemo revizijo tako, 
da dobimo ustrezna zagotovila, da finančni izkazi ne vsebujejo 
bistveno napačnih navedb. Revizija vključuje pregled izbrane 
dokumentacije, ki zadeva zneske v finančnih izkazih in pojasnilih. 
Vključuje tudi pregled uporabljenih računovodskih načel in ocen 
vodstva ter ovrednotenje celotne predstavitve finančnih izkazov. 
Menimo, da opravljena revizija zagotovlja realno osnovo za naše 
mnenje, ki je podano v nadaljevanju. 

Mnenje 

Menimo, da finančni izkazi prikazujejo resnično in pošteno finančno 
stanje Banke Slovenije na dan 31. decembra 1996, presežek 
prihodkov nad odhodki v poslovnem letu 1996, In da so bili 
pripravljeni skladno s tistimi Mednarodnimi računovodskimi 
standardi, ki so navedeni v točki 2, In s slovenskim zakonom. 

KPMG 

Chartered Accountants 
Authorised Auditors 
London, 10. april 1997 
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Izkaz uspeha za leto 1996 

(v tisočih tolarjev) 

Pojasnila 1996 1995 

Prihodki poslovanja: 

Prihodki od finančnih sredstev 

Neto tečajne razlike 

Skupni prihodki od finančnih sredstev 

Odhodki od servisiranih obveznosti 

Čisti prihodek od finančnih sredstev 

Ostali prihodki 

Skupni prihodki poslovanja 

Stroški poslovanja 

Popravki vrednosti terjatev 

Presežek prihodkov nad odhodki 

14.941.300 12.791.281 

8.131.032 

13.762.020 

510.546 

14.272.566 

2.328.031 

578.628 

11365.907 

5.200.899 

23.072.332 17.992.180 

9310.312 11.039.955 

6.952.225 

533.766 

7.485.991 

1.806.206 

5.679.785 

Razdelitev presežka: 

Prenos v splošne rezerve 

Prenos v rezerve za tečajne razlike 

Skupni prenos v rezerve 

Sredstva za proračun Republike 
Slovenije 

Skupna razdelitev 

2311.980 

8.131.032 

12 10.443.012 

922.895 

11365.907 

5.200.899 

5.200.899 

478.886 

5.679.785 

Pojasnila na straneh 51 do 62 so sestavni del finančnih izkazov. 
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Bilanca stanja 

na dan 31. decembra 1996 

(v tisočih tolarjev) 

Aktiva 

Finančna sredstva 

Osnovna sredstva 

Skupna aktiva 

Pasiva 

Pojasnila 

8 

9 

1996 1995 

361.495.681 309.223.928 

1.657.393 1.389.612 

363.153.074 310.613.540 

Servisirane obveznosti 

Bankovci v obtoku 

Sredstva za proračun Republike 

Slovenije 

Skupne obveznosti 

10 253.577.666 219.504.083 

U 71.440.570 63.904.039 

922.895 478.886 

325.941.131 283.887.008 

Rezerve 12 37.211.943 26.726.532 

Skupna pasiva 363.153.074 310.613.540 

Navedene finančne izkaze je Svet Banke Slovenije sprejel dne 25. 
marca 1997. V imenu Banke Slovenije jih je podpisal: 

Dr. France Arhar 
Predsednik Sveta Banke in 
guverner Banke Slovenije 

V skladu z 82. členom Zakona o Banki Slovenije mora finančne 
izkaze Banke Slovenije potrditi Parlament Republike Slovenije. 

Pojasnila k finančnim izkazom 

1 Ustanovitev 

Banka Slovenije (Banka) je centralna banka Republike Slovenije. 
Ustanovljena je bila z Zakonom o Banki Slovenije z dne 25. junija 
1991. Banka je neodvisna institucija in samostojna pravna oseba. 
Republika Slovenija jamči za obveznosti Banke. Njeno delovanje 
nadzira Parlament. Banka je odgovorna za stabilnost domače 

valute in za likvidnost bančnega sistema. 

2 Računovodski standardi in načela 

Ti finančni izkazi so bili pripravljeni skladno z ustreznimi 
Mednarodnimi računovodskimi standardi (MRS), ki jih je sprejel 
Mednarodni odbor za računovodske standarde (razen kot je 
navedeno v nadaljevanju), in kot svojo pravno podlago Svet Banka 
Slovenije na 90. seji dne 9. maja 1995. Pri pripravi izkazov je 
upoštevano načelo časovne neomejenosti poslovanja in načelo 
izvirne vrednosti, ki pri posameznih sredstvih vključuje 
revalorizacijo. Načelo upoštevanja nastanka poslovnega dogodka 
je bilo uporabljeno zaradi časovne usklajenosti odhodkov in 
prihodkov. 

Banka Slovenije ne prikazuje izkaza denarnih tokov, ker je Svet 
Banke Slovenije mnenja, da glede na posebnosti poslovanja Banka 
Slovenije omenjeno poročilo ne bi zagotavljajo pomembnejših 
dodatnih informacij. 
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3 Posebne računovodske usmeritve 

Prizna vanje prihodko v 

Prihodki od obresti so vknjiženi le v obsegu, ki se nanaša na tekoče 
poslovno leto, razen prihodkov od obresti, katerih plačilo je dvomljivo. 
Obrestni prihodki od dvomljivih terjatev so knjiženi kot popravek 
vrednosti v bilanci banke. Omenjeni popravek zmanjšuje izkazano 
stanje terjatev od obresti. Popravki vrednosti za terjatve od obresti, 
ki so ocenjene na neizterljive, so izknjiženi iz bilance banke. 

Prihodki iz naslova provizij izvirajo predvsem iz storitev v plačilnem 
prometu, iz nadzorne in regulatorske funkcije ter iz storitev 
distribucije vrednotnic na račun države. 

Tuje valute 

Finančna sredstva in obveznosti v tujih valutah so bila preračunana 
v tolarje po srednjih tečajih Banke Slovenije na dan bilance stanja. 
Transakcije v tujih valutah so bile preračunane v tolarje po tečajih, 
veljavnih na dan obračuna. 

Tržni vrednostni papirji 

Tržni vrednostni papirji so izkazani po nakupni ali tržni vrednosti, 
glede na to, katera je nižja. 

Blagajniški zapisi z nakupnim bonom 

Obresti in popust iz nakupnih bonov pri blagajniških zapisih z 
nakupnim bonom, ki sta vključena v servisirane obveznosti, sta 
amortizirana prek celotnega obdobja vpisanih blagajniških zapisov 
in kakršnegakoli z njimi povezanega financiranja, in sicer 
proporcionalno z vrednostjo s tem povezane zadolžitve. 
Potencialni storšek popusta v prihodnjem obdobju, ki izhaja iz 

nevnovčenih kuponov prodanih blagajniških zapisov, je vrednoten v 
višini pravične vrednosti na dan bilance. 

Bankovci v obtoku 

Bankovci, ki jih izdaja Banka, predstavljajo zanjo obveznost v korist 
imetnika in so priznani kot obveznost po nominalni vrednosti. 

Nepremičnine 

Naložbe v zgradbe, ki se nahajajo v Avstriji, so prikazane po pravični 
vrednosti in niso amortizirane. Vse druge nepremičnine so prikazane 
po nabavni ceni, zmanjšani za amortizacijo. Revalorizacija zgradb 
se prenaša direktno v rezerve. 

Amortizacija se obračunava linearno, tako da se odpisuje nabavna 
vrednost sredstev skozi leta njene ocenjene življenjske dobe po 
naslednjih letnih odstotnih stopnjah: 

1996 1995 
Stavbe 1,3 1,3 
Računalniki in druga oprema 10-33 10-20 

Obdavčitev 

Banka ni zavezana plačilu davka na dobiček v Sloveniji. 

Rezerve 

V skladu z zakonom o Banki Slovenije se neto pozitivne tečajne 
razlike prenašajo v rezerve za tečajne razlike in se ne smejo deliti. 
Ostanek presežka, zmanjšan za sredstva za splošne rezerve, je 
prihodek proračuna Republike Slovenije. 

Vloge pri bankah in posojila bankam so izkazana v višini glavnice, 
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Prihodki od finančnih sredstev 

1996 1995 
tisoč SIT tisoč SIT 

Prihodki od sredstev v tuji valuti 
Obresti od vpoglednih in vezanih vlog 9.120.878 9.095.157 
Neto prihodki od tržnih vrednostnih papirjev 1.861.740 1.115.402 
Obresti od vlog pri MDS 31.056 36.180 
Neto tečajne razlike 8.131.032 5.200.899 

19.144.706 15.447.638 
Prihodki od sredstev v tolarjih 
Obresti od posojil bankam 3.927.626 2.544.542 

Skupni prihodki od finančnih sredstev 23.072.332 17.992.180 

Odhodki od servisiranih obveznosti 

1996 
tisoč SIT 

1995 
tisoč SIT 

Odhodki od obveznosti v tuji valuti 
Obresti od vpoglednih vlog 
Obresti od blagajnikih zapisov Banke Slovenije 

1.003.808 180.289 
6.721.002 8.259.539 

7.724.810 8.439.828 

Odhodki od obveznosti v tolarjih 
Obresti od vpoglednih vlog 
Obresti od blagajniških zapisov Banke Slovenije 
Obresti od vlog proračuna Republike Slovenije 

208.035 
749.952 
627.515 

196.852 
1.914.649 

488.626 

1.585.502 2.600.127 

Skupni odhodki od servisiranih obveznosti 9.310.312 11.039.955 
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6 Ostali prihodki 

1996 1995 
tisoč SIT tisoč SIT 

Provizije 
Ostalo 

510.546 533.766 

280.163 453.652 
230.383 80.114 

Stroški poslovanja 

Stroški dela 
Provizije za bančne storitve 
Materialni stroški 
Stroški tiskanja denarja 
Ostalo 

1996 
tisoč SIT 

1995 
tisoč SIT 

1_372.195 
147.182 
723.538 

1.914 
83.202 

1.156.207 
88.630 

514.740 
28.976 
17.653 

2.328.031 1.806.206 
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8 Finančna sredstva 

Obdobja sprememb obrestnih mer 

Finančna sredstva v tuji 
valuti 
Gotovina in vloge 
Tržni vrednostni papirji 
Teijatve do proračuna 
Republike Slovenije 

Mednarodni denarni 
sklad 

Obračunane obresti in 
ostalo 

do 3 
mesece 

tisoč SIT 

184.525.707 
19.404.536 

34.829 
2.637.980 

1.758.027 

od 3 
mesecev 

do 1 
leta 

tisoč SIT 

86.146.445 
13.413.708 

1.011.671 

607.407 

nad 1 leto 
1996 

Skupaj 
1995 

Skupaj 

tisoč SIT tisoč SIT tisoč SIT 

176.248 270.848.400 225.626.752 
20.567.647 53.385.891 25.420.417 

5-357.486 

657.079 

6.403.986 
2.637.980 

3.022.513 

6.211.890 
2.419.235 

2.571.012 

208.361.079 101.179.231 26.758.460 336.298.770 262.249.306 

Finančna sredstva v 
tolarjih 

Terjatev do Sklada RS 
za sukcesijo 

Posojila bankam 
Obračunane obresti in 

ostalo 

15.827.338 
153.565 

101.751 
17.543 

8.649.807 
290.930 
155.977 

8.649.807 
16.220.019 

327.085 

8.649.807 
37.871.794 

453.021 

Celotna finančna 
sredstva 

15.980.903 119.294 9.096.714 25.196.911 46.974.622 

224J41.982 101.298.525 35.855.174 361.495.681 309.223.928 

Povprečne efektivne obrestne mere na finančna sredstva: 

Obdobja sprememb obrestnih mer 

Finančna sredstva v tuji 
valuti 
Gotovina in vloge 
Tržni vrednostni papirji 
Teijatve do proračuna 
Republike Slovenije 

Mednarodni denarni 
sklad 

Finančna sredstva v 
tolarjih 

Terjatev do Sklada RS 
za sukcesijo 
Posojila bankam 

do 3 
mesece 

% 

3,91 
4,03 

1,35 

10,79 

od 3 
mesecev 

do 1 leta 
% 

3.45 
3.46 

12,41 

nad 1 
leto 

% 

3,86 
4,78 

9,99 

1996 
Skupaj 

% 

3,76 
4,18 

1,35 

1995 
Skupaj 

% 

4,71 
4,59 

1,37 
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Vloge pri bankah in posojila bankam so izkazana v višini glavnice, 
zmanjšane za popravek vrednosti dvomljivih in spornih terjatev 
(1996: 579 milijonov tolarjev; 1995: brez popravka). Obresti so 
plačljive ob zapadlosti. Pri tržnih vrednostnih papirjih se obresti 
večinoma izplačujejo polletno. 

Knjižno vrednost sredstev pri Mednarodnem denarnem skladu 
izkazujeta rezervna tranša in imetja posebnih pravic črpanja 
(SDR). Obresti so izplačljive četrtletno. 

Terjatve do proračuna Republike Slovenije so izkazane v knjižni 
vrednosti glavnice in so pretežno financirane z dodeljenimi SDR- 
i. Obresti, obračunane po tej obveznosti, so zaračunane 
neposredno Republiki Sloveniji. 

Sklad Republike Slovenije za sukcesijo je bil ustanovljen v 
frebruarju leta 1993 (Ur.l.RS, št. 10/93) kot posrednik v procesu 
delitve premoženja in obveznosti nekdanje Jugoslavije. V omenjeni 
sklad so bile prenesene vse terjatve in obveznosti do bivše 
Narodne Banke Jugoslavije. Na enak način je bila v Sklad 
Republike Slovenije za sukcesijo prenesena terjatev iz naslova 
denarne osamosvojitve Slovenije, v višini 8.650 milijonov tolarjev. 

Ta znesek bo plačan pc poravnavi med Republiko Slovenijo in 
drugimi državami iz nekdanje SFRJ. Terjatev se ne obrestuje in 
nima določenega dneva zapadlosti, zato je poštena vrednost 
terjatve nižja od knjižne vrednosti. Zaradi negotovosti v zvezi z 
rokom plačila ocena pravične vrednosti terjatve ni bila izdelana. 
Ne glede na to Svet Banke meni, da knjižna vrednost ustrezno 
izkazuje vrednost, ki bo plačana. 

Svet Banke meni, da se pravična vrednost finančnih sredstev, 
razen zgoraj navedenega, ne razlikuje bistveno od knjižne 
vrednosti. 

Prikazane obrestne mere predstavljajo povprečne obrestne mere 
na koncu obračunskega obdobja. 

Valutna koncentracija in analiza ročnosti 

Pri izvajanju funkcij centralne banke, predvsem pri vodenju 
denarne politike in upravljanju z deviznimi rezervami, prihaja do 
koncentracije valut pri finančnih sredstvih. Koncentracije izvirajo 
iz valutne in poslovne izpostavljenosti Banke. 

Koncentracije tveganja glede na valuto in glede na poslovni odnos so na dan 31. decembra 1996 sledeče: 

SIT DEM USD Ostalo Skupaj 
% % % % % 

Državni riziko 2,48 10,46 3,22 4,44 20,60 
Domače banke 4,49 0,01 0,01 - 4,51 
Tuje banke - 49,73 19,54 5,62 74,89 

31. december 1996 6,97 60,20 22,77 10,06 100,00 

31. december 1995 15,19 48,73 25,50 10,58 100,00 

Finančna sredstva na dan 31. decembra 1996, analizirana po valutah, bodo 
dospela v naslednjih obdobjih (v tisoč SIT): 

SIT DEM USD Ostalo Skupaj 

do 1 meseca 
1 do 3 mesecev 
3 do 12 mesecev 
1 leto in več 

15.327.183 
75.092 

697.921 
9.096.715 

50.876.887 
72.826.350 
81.885.027 
12.049.926 

40.383.123 
29.868.476 
10.661.988 
1.410.185 

10.001.516 
3.259.075 
7.559.745 

15.516.472 

116.588.709 
106.028.993 
100.804.681 
38.073.298 

31. december 1996 25.196.911 217.638.190 82.323.772 36.336.808 361.495.681 

31. december 1995 46.974.621 150.682.436 78.840.956 32.725.915 309.223.928 

Koncentracija kreditnega rizika 

Vse tuje banke imajo najmanj AA- boniteto doideljeno od IBCA. izpostavljenost do Republike Slovenije in do Sklada Republike 
Državni riziko predstavlja kreditni riziko do držav OECD, Slovenije za sukcesijo. 
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Osnovna sredstva 

Zemjišča in Računalniki 
zgradbe in oprema Skupaj 

tisoč SIT tisoč SIT tisoč SIT 

Nabavna ali ocenjena 
vrednost: 

1. januar 1996 
Nabave 
Prodaje 

1.423.083 
188.695 
(3.015) 

990.640 
284.109 

(119.846) 

2.413.723 
472.804 

(122.861) 

31. december 1996 1.608.763 1.154.903 2.763.666 

Amortizacija: 
1. januar 1996 
Prodaje 
Strošek amortizacije 

31. december 1996 

501.223 
(2.708) 
18.132 

516.647 

522.888 
(100.735) 

167.473 

589.626 

1.024.111 
(103.443) 

185.605 

1.106.273 

Neodpisana vrednost: 

31. december 1996 

31. december 1995 

1.092.116 

921.860 

565.277 1.657.393 

467.752 1.389.612 

V stanju zemljišč in zgradb so vključene tudi naložbe v 
nepremičnine v Republiki Avstriji. Po presoji Sveta Banke in 
vrednotenju po metodi pričakovanih dohodkov od najemnin in 

tekočih cen nepremičnin v soseskah stavb je vrednost teh imetij 
500 milijonov tolarjev. 
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10 Servisirane obveznosti 

Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne vloge 
Dodeljeni SDR-i 
Mednarodni denarni sklad 
in druge MFO 

Blagajniški zapisi Banke 
Obračunane obresti in 
ostala pasiva 

Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 
Blagajniški zapisi Banke 
Vloge proračuna 
Republike Slovenije 
Obračunane obresti in 
ostala pasiva 

Celotne servisirane 
obveznosti 

Obdobja sprememb obrestnih mer 

do 3 
mesece 

tisoč SIT 

19.751.613 
5.173.675 

128.947.351 

113.272 

44.740.454 
7.348.712 

3.324.647 

474.484 

55.888.297 

od 3 
mesecev nad 1 leto 

do 1 
leta 

tisoč SIT tisoč SIT 

182.583 
34 J41.133 

153.985.911 34.523.716 

8.950.403 

8.950.403 

209.874.208 43.474.119 

39.801 

1996 
Skupaj 

1995 
Skupaj 

tisoč SIT tisoč SIT 

19.751.613 
5.173.675 

40.338.962 
4.761758 

222.384 522.477 
163.288.484 120.644.706 

113.272 179-583 

39.801 188.549.428 166.448.486 

44.740.454 35.051.114 
16.299.115 6.599.457 

189.538 

3.324.647 

664.022 

10.407.306 

997.720 

189.538 65.028.238 53.055.597 

229-339 253.577.666 219.504.083 

Povprečne efektivne obrestne mere na servisirane obveznosti: 

Obdobja sprememb obrestnih mer 

Obveznosti v tuji valuti 
Vpogledne vloge 

Dodeljeni SDR-i 
Mednarodni denarni 
sklad in druge MFO 
Blagajniški zapisi Banke 

Obveznosti v tolarjih 
Vpogledne vloge 
Blagajniški zapisi Banke 
Vloge proračuna 
Republike Slovenije 

do 3 od 3 mesecev 
mesece do 1 leta nad 1 leto 

% % % 

4,40 

4,42 

0,50 
6,43 

1,00 

4,51 
4,59 

11,45 

0.0 

1996 
Skupaj 

4,40 

3,70 
4,46 

0,50 
9,19 

1,00 

1995 
Skupaj 

% 

4.04 

4,15 
7,31 

0,54 
16,55 

4,33 

Prikazane obrestne mere predstavljajo povprečne obrestne mere 
od koncu obračunskega obdobja. 
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Obrestna mera za obveznosti iz naslova dodeljenih SDR-ov je 
na bilančni dan znašala 3,91% (1995: 3,96). Obresti, ki jih Banka 
plačuje, se neposredno zaračunajo Republiki Sloveniji, in tako je 
efektivna obrestna mera enaka nič (pojasnilo 8). 

Valutna koncentracija in analiza ročnosti 

Servisiranje obveznosti na dan 31. decembra 1996, analizirane 
po valutah, bodo dospele v naslednjih obdobjih (v tisoč SIT): 

SIT DEM USD Ostalo Skupaj 

do 1 meseca 
1 do 3 mesecev 
3 do 12 mesecev 
1 leto in več 

31. december 19% 

31. december 1995 

54J51.063 
1.537.234 
8.950.404 

189.537 

30.098.347 
87.808.167 
27.042.278 

17.888.822 
8.910.006 
7.298.855 

38.573 

4.098.504 
8.391 

182.583 
5.174.902 

106.436.736 
98.263.798 
43.474.120 
5.403.012 

65.028.238 144.948.792 34.136.256 9.464.380 253.577.666 

53.055.597 113.953.787 38.278.665 14.216.034 219.504.083 

11 Bankovci v obtoku 

Vrednost bankovcev v obtoku po apoenih: 

SIT 
SIT 
SIT 
srr 
SIT 
SIT 
SIT 
SIT 
sn- 

io 
20 
50 

100 
200 
500 

1.000 
5.000 

10.000 

Tolarski kuponi 

Skupaj 

1996 
tisoč SIT 

210.445 
207.610 
334.148 
967.419 
809.348 

1.323.055 
11.217.023 
31.246.735 
24.714.370 

71.030.153 
410.417 

71.440.570 

1995 
tisoč SIT 

185.720 
175.052 
298.029 
911.579 
696.152 

1.202.018 
11.093.856 
32.268.805 
16.660.510 

63.491.721 
412.318 

63.904.039 
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12 Rezerve 

1996 1995 
tisoč SIT tisoč SIT 

Stanje 1. januar 26.726.532 21.493.559 
Prenos v splošne rezerve 2.311.980 
Prenos v rezerve za tečajne 8.131.032 5.200.899 

razlike 
Povečanje sklada skupne porabe 42.399 32.074 

Stanje 31. december 37.211.943 26.726.532 

Sestava rezerv: 

Splošne rezerve 5.S50.879 3.238.899 
Rezerve za tečajne razlike 30.682.966 22.551.934 
Valorizacijske rezerve 500.000 500.000 
Sklad skupne porabe 478.098 435.699 

37.211.943 26.726.532 

Splošne rezerve so oblikovane v zvezi z gospodarskimi in drugimi 
tveganji, ki so neločljivo povezana z izpolnjevanjem odgovornosti 
Banke Slovenije in sestavo njene finančne aktive. Povečanje splošnih 
rezerv in razdelitve presežka prihodkov nad odhodki je po sklepu 
Sveta Banke Slovenije izvedeno za kritje bodočih stroškov, ki bi 
lahko izhajali iz uporabe instrumentov denarne politike, ter za kritje 
drugih tveganj. 

Rezerve za tečajne razlike se nanašajo na akumulirane neto tečajne 
razlike, ki se po Zakonu o Banki Slovenije lahko porabijo le za 
pokrivanje negativnih tečajnih razlik in niso namenjene delitvi. 

Sklad skupne porabe je bil ustanovljen za zagotavljanje družbenega 
standarda delavcev Banke. Sredstva sklada so vključena v bilanco 
Banke. Vse spremembe v teh sredstvih se obračunavajo v okviru 
za te namene oblikovanih rezerv. 

13 Obveznosti in izvenbilančni instrumenti 

Akreditivi 

Skupni znesek odprtih akreditivov na bilančni dan znaša: 

Blagajniški zapisi z nakupnim bonom 

V letu 1996 je Banka izdala 31 milijard blagajniških zapisov z 198.678 
pripojenimi nakupnimi boni. Vsak blagajniški zapis ima največ 5 
pripojenih nakupnih bonov. Nakupni boni so pogodbena obveznost 
Banke, da proda blagajniške zapise, denominirane v tolarjih, nemških 
markah ali ameriških dolarjih z rokom dospelosti od 180 do 360 dni 
z dodatnim popustom, ki temelji na vrednosti nakupnega bona. Banka 
izračunava vrednost nakupnega bona mesečno in predstavlja razliko 
med doseženo in načrtovano inflacijo za dodatni popust pri tolarskih 
blagajniških zapisih. Dodatni popust pri blagajniških zapisih, 
nominiranih v nemških markah in ameriških dolarjih, je izračunan 
kot razlika med načrtovano inflacijo in doseženo spremembo tečaja 
navedenih tujih valut. Na dan bilance je bilo v obtoku 128.758 
neizkoriščenih nakupnih bonov. Potencialni strošek popusta teh 
nakupnih bonov v prihodnjem obdobju je vrednoten v višini pravične 
vrednosti. Potrebna rezervacija zanje je oblikovana v finančnih 
izkazih. Rok zapadlosti nakupnih bonov je 12 mesecev od dneva 
izdaje. 

1996 1995 
tisoč SIT tisoč SIT 

Devizni akreditivi 8.047.554 1.481.377 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE 

FINANČNI NAČRT 1997 

OSNUTEK 

Na podlagi 152. člena Ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 

82. člena in prvega odstavka 83. člena zakona o Banki Slovenije 
(Uradni list RS št. 1/91-1) ter na podlagi 229. člena poslovnika 
Državnega zbora (Uradni list RS št. 40/93) je Državni zbor Republike 
Slovenije na svoji .... seji, dne sprejel 

ODLOK 
o potrditvi letnega obračuna Banke Slovenije in 
o razporeditvi presežka prihodkov nad odhodki 

Potrdi se letni obračun Banke Slovenije za leto 1996, ki gaje sprejel 
Svet Banke Slovenije na svoji 134. seji, dne 25.03.1997 in ki izkazuje: 

A. Bilanca stanja na dan 31.12.1996. 

Aktiva 

Finančna sredstva 
Osnovna sredstva 
Skupna aktiva 

(v 000 tolarjih) 

361.495.681 
1.657.393 

363.153.074 

Na podlagi 20. in 82. člena Zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS 
štev. 1/91-1) je Svet Banke Slovenije na svoji 134. seji, dne 
25.03.1997 sprejel 

SKLEP 
O FINANČNEM NAČRTU 

BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1997 

Finančni načrt za leto 1997 izkazuje: 

1. Prihodke 
2. Odhodke 
3. Presežek prihodkov nad odhodki 
4. Sredstva za proračun Republike Slovenije 
5. Prenos v rezerve 

(v 000 tolarjih) 
17.584.476 
16.676.180 

908.296 
425.053 
483.243 

Predsednik 
Sveta Banke Slovenije 

Guverner 
dr. France Arhar 

Pasiva 

Skupne obveznosti 
Rezerve 
Skupna pasiva 

325.941.131 
37.211.943 

363.153.074 

FINANČNI NACRT BANKE SLOVENIJE ZA LETO 1997 

v 000 SIT 

Prihodki poslovanja 

Pojasnila 

B. Izkaz uspeha za obdobje od 1.1. do 31.12.1996: 

Prihodki 
Neto tečajne razlike 
Odhodki 

Presežek prihodkov nad odhodki 

(v 000 tolarjih) 
15.451.846 
8.131.032 

12.216.971 

11.365.907 

Presežek prihodkov nad odhodki za leto 1996 se razporedi za: 

Prenos v posebne rezerve (splošne rezerve) 
Prenos na podračun rezerv za tečajne razlike 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 

Skupna razdelitev 

(v 000 tolarjih) 
2.311.980 
8.131.032 

922.895 

11.365.907 

Prihodki od finančnih sredstev 
Odhodki od servisiranih obveznosti 
Čisti prihodek iz finančnih sredstev 
Ostali prihodki 

Skupni prihodki poslovanja 

Stroški poslovanja 

Presežek prihodkov nad odhodki 

Uporaba presežka 
Sredstva za proračun Republike Slovenije 
Prenos v rezerve 

Skupna uporaba 

(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 
(6) 

16.996.567 
13.524.897 
3.471.669 

587.909 

4.059.579 

3.151.283 

908.296 

425.053 
483.243 

908.296 

Št.: 
Ljubljana, 

Predsednik 
Državnega zbora 

Republike Slovenije 

Janez Podobnik, dr. med. I.r. 
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OBRAZLOŽITEV FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 1997 

Skladno z Zakonom o Banki Slovenije (Uradni list RS štev. 
1/91-1) poteka financiranje Banke Slovenije po finančnem načrtu 
prihodkov in odhodkov Banke Slovenije (v nadaljevanju načrt). Načrt 
sprejme Svet Banke Slovenije, potrdi pa Državni zbor Republike 
Slovenije. 

V načrtu za leto 1997 temeljijo predvideni prihodki in odhodki na 
sedanji denarni politiki. Obseg in pogoji denarnih instrumentov se 
lahko med letom prilagodijo spremembam na denarnem trgu, kar bi 
vplivalo na realizacijo načrta. 

Temeljna izhodišča za načrt so: 

- shema postavk finančnega načrta je skladna z bilančno shemo 
izkaza uspeha iz letnega obračuna za leto 1996; 

- srednji tečaji tujih valut na dan 31.12.1996; 

- medletna rast cen v višini 6,5% 

- pri obračunu obresti za tolarska posojila in obveznosti so upoštevani 
sedanji instrumenti s pripadajočo obrestno strukturo, temeljna 
obrestna mera v višini 6% in predpisani način obračuna obresti; 

- kolektivna pogodba, sklenjena med Banko Slovenije in sindikatom 
delavcev Banke Slovenije, Zakon o prispevkih za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje ter 
odloki o stopnjah prispevkov. 

Pri prihodkih in odhodkih, kise po veljavnih stopnjah revalorizirajo, 
bo upoštevana dejanska rast cen ali življenjskih stroškov v letu 
1997. 

(1) Prihodki od finančnih sresdtev 

Prihodki od finančnih sredstev so načrtovani v znesku 17 milijarde 
tolarjev in zajemajo prihodke od sredstev v tuji valuti, ki znašajo 
15,6 milijarde tolarjev, ter prihodke od sredstev v tolarjih v višini 1,4 
milijarde tolarjev. 

Prihodki od sredstev v tuji valuti obsegajo obresti od vpoglednih in 
vezanih vlog (14 milijarde tolarjev), obresti od tržnih vrednostnih 
papirjev (1,5 milijarde tolarjev) in obresti od vlog pri Mednarodnem 
denarnem skladu (30 milijonov tolarjev). Neto tečajne razlike niso 
planirane. 

Obresti od vpoglednih in vezanih vlog v tuji valuti so načrtovane v 
višini 14 milijarde tolarjev. Načrt temelji na predpostavkah, da bo 
povprečno stanje naložb 4 milijarde DEM, da bo valutna struktura 
znašala 60% v DEM, 25% v USD in 15% v drugih valutah, da se bo 
tečaj USD:DEM gibal v razmerju 1,65 ter da bo povprečna obrestna 
mera z upoštevanjem navedene valutne strukture naložb 3,0% za 
naložbe v DEM, 5,5% za naložbe v USD in 4,4% za naložbe v 
ECU. Devizne rezerve se bodo v letu 1997spremenile zaradi: 

a) vpisa blagajniških zapisov BS v tujem denarju za namen 
doseganja deviznega minimuma, 

b) vpis blagajniških zapisov v tujem denarju zaradi koriščenja 
popusta iz naslova nakupnih bonov, 

c) odkupa deviz od poslovnih bank in države. 

Prihodke od srestev v tolarjih predstavljajo obresti od posojil domačim 
bankam. Načrtovane obresti v okviru tolarskih posojil temeljijo na 
obstoječih instrumentih uravnavanja primarnega denarja in njihovi 

rokovni ter obrestni strukturi. Pri reodkupu vrednostnih papirjev naj 
bi obresti dosegle 840 milijonov tolarjev, pri kratkoročnih in dodatnih 
kratkoročnih posojilih pa 500 milijonov tolarjev. Ostalih obresti od 
terjatev v tolarjih naj bi bilo 90 milijonov tolarjev. 

(2) Odhodki od servisiranih obveznosti 

V odhodkih od servisiranih obveznosti so vsebovane obresti za 
obveznosti v tujem denarju, obresti za izdane blagajniške zapise in 
za vloge v domačem denarju ter obračunan popust pri vpisanih 
blagajniških zapisih za leto 1997. 

Pasivne obresti so za vloge in blagajniške zapise v tujem denarju 
načrtovane v višini 10,8 milijarde tolarjev oz. 119 milijonov DEM ob 
predpostavkah, da bo povprečno stanje devizne pasive 2,7 milijarde 
DEM, povprečna pasivna obrestna mera na blagajniške zapise v 
DEM 2,95%, na blagajniške zapise v USD 5,35%, za stanja na 
računih pa 2,70% za nemško marko in 4,85% za ameriški dolar. 
Valutna struktura naj bi znašala 80% v DEM in 20% v USD. Popusta 
iz naslova nakupnih bonov pri vpisu blagajniški zapisov v tujem 
denarju naj bi bilo 2,4 milijarde tolarjev. 

Skupnih obresti za izidane blagajniške zapise v tolarjih, dvodelne 
blagajniške zapise (tolarski del) in blagajniške zapise z nakupnim 
bonom je predvidenih 2,1 milijarde tolarjev. Od tega je obračunanega 
popusta pri vpisu blagajniških zapisov z nakupnim bonom za 379 
milijonov tolarjev. 

Druge obrestne odhodke od obveznosti v tolarjih obsegajo obresti 
od vpoglednih in vezanih vlog proračuna in obresti na sredstva 
obvezne rezerve bank, hranilnic in HKS. Obresti na vpogledna in 
vezana sredstva proračuna so načrtovane na ravni dveh tretjin od 
realizacije za leto 1996. Stroški obresti na srestva obvezne rezerve 
bank, hranilnic in HKS so predvideni v znesku 389 milijonov tolarjev. 

(3) Ostali prihodki 

Ostali prihodki zajemajo provizijo v višini 359 milijonov tolarjev in 
druge prihodke v višini 229 milijonov tolarjev. 

Banka Slovenije zaračunava provizijo pri odkupu tujega denarja, pri 
komisijskih poslih prodaje vrednotnic in za administrativne storitve 
izdaje soglasij. V okviru te postavke so načrtovani tudi neto prihodki 
iz naslova tečajne marže pri nakupu in prodaji tujega denarja in 
povračila stroškov kontrole. 

V drugih prihodkih so načrtovani prihodki od nebančnih storitev, kol 
so najemnine, prihodki od izdanih potrdil in publikacij ter podobni 
prihodki. 

(4) Stroški poslovanja 

Stroške poslovanja tvorijo stroški dela, provizije za bančne storitve, 
materialni stroški, stroški tiskanja denarja in ostali stroški. 

Pravice, obveznosti in odgovornosti zaposlenih v Banki Slovenije 
urejata statut in kolektivna pogodba. Stroški dela so načrtovani za 
bruto plače, dajatve za socialno in pokojninsko zavarovanje, plačane 
iz prihodka Banke Slovenije ter za druge stroške dela. 

Brute plače v višini 1.200 milijonov tolarjev temeljijo na naslednjih 
predpostavkah: 

- izhodiščni plači za mesec januar 1997 v višini 55.151 tolarjev ter 
predvideni valorizaciji glede na zakonodajo in kolektivno pogodbo; 
- vsoti koeficientov zahtevnosti delovnih mest zaposlenih in vsoti 
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koeficientov za novozaposlene po dinamiki potreb; 
■ povprečnem koeficientu minulega dela iz meseca januarja 1997; 
- sredstvih za stimulacijo delovne uspešnosti. 

V letu 1997 se načrtuje 2% povečanje števila zaposlenih. Prav tako 
se načrtuje občutnejše izboljšanje kvalifikacijske strukture, ki je ob 
koncu leta 1996 znašala 34% z visoko izobrazbo, 13% z višjo 
izobrazbo in 30% s srednjo izobrazbo. Zaradi težišča dinamike 
zaposlovanja v drugi polovici leta 1996, se pretežni del načrtovanih 
dodatnih sredstev za plače nanaša prav naže realizirana gibanja pri 
zaposlovanju, izhodiščni plači ter kvalifikacijski in starostni strukturi 
do konca lanskega leta. V letu 1996 planirana sredstva za plače 
niso bila v celoti izkoriščena (97% realizacija), s čimer se razkorak 
med planirano in realizirano zasedbo delovnih mest kot finančni 
učinek prenaša v leto 1997. 

Dajatve za socialno in pokojninsko zavarovanje in davek na 
izplačane plače se plačujejo v breme banke in so vkalkulirane od 
mase sredstev za plače po veljavnih stopnjah. Tem stroškom so 
dodana predvidena izplačila regresa za letni dopust, jubilejnih nagrad 
in opravnin, kar znese 302 milijonov tolarjev. 

V drugih stroških dela so načrtovani stroški, ki se v skladu z 
računovodskimi standardi uvrščajo pod stroške dela. Skupaj naj bi 
jih bilo za 134 milijonov tolarjev, zaobjemajo pa poleg nadomestil 
prevoza na delo in prehrane še avtorske honorarje, izplačila po 
pogodbah o delu in druge prejemke. Dodatna sredstva naj bi se 
namenila tudi rešitvam posamičnih presežkov zaradi novih tehnologij 
dela. 

Banka Slovenije plačuje bankam provizijo za opravljena plačila v 
tujino in opravljanje posredniških poslov pri prodaji blagajniških 
zapisov ter nadomestilo za pripravljenost bank za posebno 
likvidnostno posojilo. Stroškov plačanih provizij in nadomestil naj bi 
bilo za 351 milijonov tolarjev. 

Sredstva za večino postavk v okviru materialnih stroškov so 
načrtovana na ravni lanskoletne realizacije. Na področjih, kjer je 
storšek odvisen predvsem od cene (porabljena energija, ogrevanje, 
stroški komunikacij, ipd), je upoštena medletna rast cen. Materialni 
storški za leto 1997 znašajo 929 milijonov tolarjev, od česar je za 
amortizacijo namenjenih 251 milijonov, za vzdrževanje 115 milijonov 
in za storitve svetovanj 72 milijonov tolarjev. Amortizacija je 
obračunana po nespremenjenih stopnjah 1,3% za zgradbe in 10%- 
33% za opremo v uporabi in glede na plan nabav, ki za leto 1997 
znaša 1.034 milijonov tolarjev. Glavnina investicijskih vlaganj ter z 
njim povezanih stroškov implementacij se nanaša na projekte, ki 
so v teku. Med večjimi so: projekt reforme plačilnega sistema, projekt 

komunikacijske mreže z bankami ter informatizacija v Banki 
Slovenije. 

Stroški tiskanja denarja so načrtovani v višini 145 milijonov tolarjev. 

Ostali stroški vključujejo davke, članarine in druge odhodke 
poslovanja v skupni višini 91 milijonov tolarjev. 

UPORABA PRESEŽKA 

(5) Sredstva za proračun Republike Slovenije 

Sklep o načinu vodenja poslov in poravnavanja obveznosti, ki 
izhajajo iz članstva Republike Slovenije v MDS določa, da se del 
presežka prihodkov nad odhodki nameni pokritju odplačil obveznosti 
iz prevzetih kreditov in dodeljenih posebnih pravic črpanja. V letu 
1997bo predvidoma zapadlo 0,9 milijona SDR glavnice kredita EAR 
in 1,0 milijona SDR obresti. 

Del sredstev za izplačilo proračuna Republiki Slovenije se v skladu 
s pogodbama o kovanju kovancev uporabi za poravnavo razlike 
med stroškom kovanja, ki ga avansira Banka Slovenije ter 
obveznostjo iz naslova odkupljenih tečajnih kovancev in prodanih 
priložnostnih kovancev. Stroški kovanja naj bi presegli prihodke iz 
tega naslova za 37 milijonov tolarjev. 

(6) Prenos v rezerve 

Iz presežka prihodkov nad odhodki naj bi se po letnem obračunu za 
1997 v splošne rezerve razporedilo 483 milijonov tolarjev. Ta del 
presežka bo dopolnil sredstva, ki so rezervirana za kritje tveganj pri 
poslovanju Banke Slovenije (85. člen Zakona o Banki Slovenije). 

ZAKLJUČEK 

Pravna podlaga za načrt Banke Slovenije je Zakon o Banki Slovenije, 
drugi veljavni predpis in uporabljeni ukrepi denarne politike. 

Izhajajoč iz izhodišč, na katerih temelji načrt za leto 1997, bodo 
dokončni rezultati izkaza uspeha in uporabe presežka odvisni 
predvsem od razmer na mednarodnih finančnih trgih, od uporabljenih 
instrumentov in uspešnosti denarne politike, pri čemer bodo 
upoštevani vsi med letom sprejeti predpisi in dejanske 
revalorizacijske stopnje. 
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♦ 

FINANČNI NAČRT ZA LETO 1997 

v 000 SIT 

Realizirano (1) 

1996 

Realizirano (2) 

1996* 

Finančni načrt (3) 

1997 

Indeks 

3:2 

I. PRIHODKI OD FINANČNIH SREDSTEV (2+3) 

2. Prihodki od sredstev v tuji valuti 
3. Prihodki od -sredstev v tolarjih 

4. ODHODKI OD SERVISIRANIH OBVEZNOSTI (5+6) 

5. Odhodki od obveznosti v tuji valuti 
6. Odhodki od obveznosti v tolarjih 

7. ČISTI PRIHODEK IZ FINANČNIH SREDSTEV (1-4) 

8. OSTALI PRIHODKI (9+10) 

9. Provizije 

10. Ostalo 

II. SKUPNI PRIHODKI POSLOVANJA (7+8) 

12. STROŠKI POSLOVANJA (13 do 17) 

13. Stroški dela 

14. Provizije za bančne storitve 

15. Materialni stroški 

16. Stroški tiskanja denarja 

17. Ostalo 

18. POPRAVEK VREDNOSTI TERJATEV 

19. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI (11-12) 

20. UPORABA PRESEŽKA 
21. Sredstva za proračun Republike Slovenije 
22. Prenos v rezerve 

24. SKUPNA UPORABA 

23.072.332 

19.144.706 
3.927.626 

9.310.312 

7.724.810 
1.585.502 

13.762.020 

510.546 

280.163 

230.383 

14.272.566 

2328.031 

1.372.195 

147.182 

723.538 

1.914 

83.202 

578.628 

11.365.906 

922.895 
10.443.011 

11.365.906 

14.941.300 

11.013.674 
3.927.626 

9.310.312 

7.724.810 
1.585.502 

5.630.988 

510.546 

280.163 

230.383 

6.141.534 

2328.031 

1.372.195 

147.182 

723.538 

1.914 

83.202 

578.628 

3.234.874 

922.895 
2.311.979 

3.234.874 

16.996.567 

15.564.693 
1.431.874 

13.524.897 

10.784.518 
2.740.379 

3.471.669 

587.909 

358.987 

228.923 

4.059.579 

3.151.283 

1.636.248 

350.636 

928.641 

144.885 

90.872 

0 

908.296 

425.053 
483.243 

908.296 

114 

141 
36 

145 

140 
173 

62 

115 

128 

99 

66 

135 

119 

238 

128 

7.569 

109 

0 

28 

46 
21 

28 

* Prihodki od sredstev v tuji valuti v letu 1996 ne vključujejo neto tečajnih rzalik v znesku 8.131.032 tisoč tolarjev. 
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DRŽAVNI ZBOR 
REPUBLIKE SLOVENIJE OSNUTEK 

Na podlagi 152. člena Ustave Republike Slovenije, prvega odstavka 
82. člena in prvega odstavka 83. člena Zakona o Banki Slovenije 
(Uradni list RS št. 1/91) ter na podlagi 229. člena poslovnika 
Državnega zbora (Uradni list RS št. 40/93) je Državni zbor Republike 
Slovenije na svoii seji, dne sprejel 

ODLOK 
o potrditvi finančnega načrta Banke Slovenije za leto 

1997. 

Potrdi se finančni načrt Banke Slovenije za leto 1997, ki ga je sprejel 
Svet Banke Slovenije na svoji 134. seji, dne 25.03.1997. Finančni 
načrt izkazuje: 

(v 000 tolarjih) 

1. Prihodke 17.584.476 

2. Odhodke 16.676.180 

3. Presežek prihodkov nad odhodki 908.296 

4. Sredstva za proračun Republike Slovenije 425.053 

5. Prenos v rezerve 483.243 

Državni zbor 
Republike Slovenije 

Predsednik 

Janez Podobnik, dr. med. I.r. 
Št.: 
Ljubljana, 
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Poročilo o 

DELU RAČUNSKEGA SODIŠČA ZA 

LETO 1996 

Predsednik Računskega Sodišča Republike Slovenije pošilja 
v skladu s 34. členom Zakona o računskem sodišču (Ur. I. RS. 
št. 48/94: 

- POROČILO O DELU RAČUNSKEGA SODIŠČA. 

Poročilo je v skladu z določilom 4. točke 8. člena Poslovnika 

Računskega sodišča Republike Slovenije (Ur. I. RS. št. 20/95), 
sprejel veliki senat na 43. seji dne 9. aprila 1997 in se nanaša na 
delo v letu 1996. 

dr. Vojko A. Antončič, I. r. 
Predsednik 

VSEBINA 

1. Uvod 

2. Redni nadzori 

2.1 Računovodski izkazi državnega proračuna 
2.2'Računovodski izkazi socialnih blagajn 
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UVOD 

Leto 1996 je bilo šele drugo leto delovanja Računskega sodišča. 
Zato je bil to še vedno čas oblikovanja ustanove, čas začetne 
rasti in razvoja. Na začetku leta je bilo na Računskem sodišču 
zaposlenih 51 oseb, med njimi je bilo 7 revizijskih delavcev. Na 
koncu leta je bilo vseh zaposlenih 69, med njimi je bilo 40 revizijskih 
delavcev, k slednjim štejemo tudi 5 pripravnikov. Povzemimo: 

TABELA 1 Zaposleni na Računskem sodišču 

Stanje Stanje 
 1.1.1996 31.12.1996 

Število zaposlenih 51 69 

Število revizorjev 27 40 

Število pripravnikov 0 5 

Če smiselno upoštevamo velikost vrhovnih revizijskih ustanov v 
nekaterih državah (recimo v Avstriji, Nemčiji, Veliki Britaniji, na 
Madžarskem, v Češki, na Poljskem) in če primerjamo naše 
nadzorne pristojnosti oziroma naloge z njihovimi, lahko ugotovimo, 
da mora biti ciljno število zaposlenih na Računskem sodišču precej 
večje, kot je sedanje število zaposlenih. Kolikšen naj bi bil pravi 
red velikosti za slovensko vrhovno revizijsko ustanovo, je med 
drugim odvisno tudi od tega, koliko posebnih nadzornih nalog 
bodo uvedli posamezni zakoni (kot na primer Zakon o volilni 
kampanji). Velikost, ki je potrebna za to, da bo v zadovoljivem 
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obsegu izvajalo nadzorne naloge, ki mu jih dajejo zakoni, pa bo 
Računsko sodišče lahko doseglo šele, ko bo dobilo ustrezno 
velike delovne prostore. Da bi lahko zaposlili še nekaj novih 
sodelavcev, smo konec leta 1996 prevzeli prostore, v katerih je 
do tedaj deloval varuh človekovih pravic. 

Lani je 20 sodelavcev Računskega sodišča naredilo strokovni 
izpit - dokaj zahteven izpit - za revizorja. Usposabljanje, ki se 
konča s strokovnih izpitom, pa ni edina oblika usposabljanja 
sodelavcev Računskega sodišča. Lani smo med drugim priredili 
dva enotedenska seminarja: enega s strokovnjaki Računskega 
sodišča Avstrije in enega s strokovnjaki Zveznega računskega 
sodišča Nemčije. Jeseni je bil eden od strokovnjakov Zveznega 
računskega sodišča Nemčije tri tedne pri nas: naše revizijske 
delavce je usposabljal za revidiranje javnih naročil. Skratka, 
sodelovanje, ki ga vzpostavljamo z drugimi vrhovnimi revizijskimi 
ustanovami, poskušamo izkoristiti predvsem za prenos znanja. 
Pri tem je treba še posebej poudariti naše sodelovanje z vrhovno 
revizijsko ustanovo Velike Britanije (National Audit Office): njihovi 
revizorji so bili na daljših delovnih obiskih pri nas, imeli več 
predavanj in skupaj z našimi revizorji načrtovali izvedbo nekaterih 
revizij. 

Omenimo še nekaj drugih mednarodnih stikov. Naše delegacije 
so obiskale Državni revizijski urad Madžarske, Računsko sodišče 
Belgije in Državni revizijski urad Republike Hrvaške. Bili smo na 
sestanku vrhovnih revizijskih ustanov držav Višegrajske skupine 
v Pragi. Na sestanku je bil podpisan memorandum o sodelovanju 
med vrhovnimi revizijskimi ustanovami Češke, Madžarske, 
Poljske, Slovaške in Slovenije. Dva naša predstavnika sta se 
udeležila seminarja o vodstvenih kontrolah, ki ga je v sodelovanju 
z organizacijo SIGMA pripravila Vrhovna kontrolna zbornica 
Poljske. Štirje člani Računskega sodišča so bili na kongresu 
EUROSAI v Pragi. Trije člani Računskega sodišča so se udeležili 
seminarja, ki ga je priredilo Evropsko računsko sodišče. 
Seminarske teme so bile v znamenju predpristopne strategije. 
Predsedniki na seminarju zastopanih revizijskih ustanov so 
podpisali posebno izjavo, v kateri ugotavljajo, da je treba pospešiti 
sodelovanje med nacionalnimi revizijskimi ustanovami. Cilj 
sodelovanja je zbliževanje revizijskih metod in praks na področju 
javnih financ. Eden od primernih načinov za doseganje tega cilja 
je usposabljanje revizorjev za uporabljanje enakih revizijskih metod 
v vseh sodelujočih državah. V ta namen naj bi določili "oficirje za 
zvezo", ki naj bi delovali kot podporna mreža za predlagano 
sodelovanje. 

V tabeli 2 je prikaz odhodkov oziroma porabljenih sredstev za 
delovanje Računskega sodišča v letu 1996. Odhodki so prikazali 
po proračunskih postavkah. S kratkim računom lahko ugotovimo, 
da so plače, drugi osebni prejemki zaposlenih in prispevki 
delodajalca znašali 306,8 milijona SIT in so predstavljali skoraj 77 
% vseh odhodkov v letu 1996. 

TABELA 2 
Odhodki v letu 1996 

Odhodek Milijon SIT 

Plače 241,2 

Drugi osebni prejemki 15,4 

Prispevki delodajalca 50,2 

Materialni stroški 63,5 

Investicije 29,9 

Skupaj 400,1 

Za delov Računskega sodišča v letu 1996 je bilo v proračunu 
odobrenih 540,4 milijona SIT. Porabili smo torej samo 74 % 
odobrenih sredstev. Glavni razlogi za to, da smo porabili manj, 
kot je bilo načrtovano, so naslednji: 

- neizpolnjen načrt zaposlovanja (zato je bilo manj odhodkov za 
plače in materialne stroške), 

- nerealiziran obseg opravljenih storitev zunanjih strokovnih 
svetovalcev in izvedencev, na kar je vplivala vrsta in zahtevnost 
opravljenih nadzorov v letu 1996 in 

- neizvedena investicijska dela oziroma neuspešnost pri reševanju 
prostorskega problema (dograditev oziroma nadzidava prostorov 
ni mogoča). 

Obseg nadzorne dejavnosti Računskega sodišča v letu 1996 je 
številčno prikazan v tabelah 3 in 4. Izpostaviti je treba zlasti dva 
podatka o obsegu lanske nadzorne dejavnosti: 

- v letu 1996 smo uvedli 98 nadzorov in 

■ izdali 72 dokončnih poročil. 
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TABELA 3 
Nadzori, uvedeni v letu 1995 in nadaljevani v letu 1996 

Stopnja Število 
nadzorov 

Število 
izdanih 
poročil 

Število 
dokončnih 

poročil 

Predhodna stopnja 

Prva stopnja 

Druga stopnja 

55 

30 

8 

47 

26 

7 

19 

16 

Skupaj 80 42 

TABELA 4 
Nadzori, uvedeni v letu 1996 

Stopnja Število Število Število 

nadzorov izdanih dokončnih 

poročil poročil 

Predhodna stopnja 98 57 25 

Prva stopnja 28 11 1 

Druga stopnja 8 4 4 

Skupaj *** 72 30 

Da bosta tabeli 3 in 4 v celoti razumljivije najbrž treba na kratko 
opisati nadzorni postopek. Nadzor se začne tako, da pristojni 
član Računskega sodišča izda sklep o izvedbi nadzora in pooblasti 
revizorje, da v organizaciji, na katero se sklep nanaša, opravijo 
ustrezen pregled. Organizaciji, ki ji je bil izdan sklep o izvedbi 
nadzora, pravimo nadzorovana oseba. V tabeli 4 vidimo, da je bilo 
lani izdanih 98 sklepov o izvedbi nadzora. Po pregledu pri 
nadzorovani osebi pristojni član Računskega sodišča izda 
predhodno poročilo o nadzoru. V tabeli 4 zvemo, da je bilo lani 
izdanih 57 predhodnih poročil o lani uvedenih nadzorih. 

Nadzorovana oseba lahko v 15 dneh po prejemu predhodnega 
poročila sporoči svoje pripombe. Če jih ne, postane predhodno 
poročilo dokončno. V tabeli 4 vidimo, da je bilo od 57 predhodnih 
poročil 25 dokončnih, 28 jih je bilo obravnavanih na prvi stopnji, 
za 4 pa do konca leta 1996 še ni potekel rok za pripombe. 

Če ima nadzorovana oseba pripombe k predhodnemu poročilu, 
se pravi, če izpodbija nekatere ugotovitve v predhodnem poročilu, 
njene pripombe obravnava prvostopenjski senat, to je senat treh 
članov Računskega sodišča. Senat presodi, ali so ugotovitve v 
predhodnem poročilu odprte na razumne, ustrezne in zadostne 
revizijske dokaze, in izda novo poročilo o nadzoru - rečemo mu 
poročilo prvostopenjskega senata. V tabeli 4 preberemo, da so 
lani prvostopenjski senati izdali 11 poročil o lani uvedenih nadzorih. 

Za preostalih 17 lani uvedenih nadzorov, ki so bili obravnavani v 
prvostopenjskih senatih, do konca leta obravnava še ni bila 
končana. 

Nadzorovana oseba lahko vloži ugovor zoper poročilo 
prvostopenjskega senata. Za to ima mesec dni časa. Če pred 
iztekom roka ne vloži ugovora, postane poročilo prvostopenjskega 
senata dokončno. Iz tabele 4 je razvidno, da je bilo od 11 poročil 
prvostopenjskih senatov 1 dokončno in 8 izpodbijanih, za dve pa 
do konca leta ni iztekel rok za ugovor. 

Ugovori zoper poročila prvostopenjskih senatov so obravnavani 
v drugostopenjskih senatih. Drugostopenjski senat je senat petih 
članov Računskega sodišča. V tabeli 4 preberemo, da so lani 
drugostopenjski senati izdali 4 poročila o lani uvedenih nadzorih. 
Vsako poročilo drugostopenjskega senata je (po postopkovnih 
določbah) dokončno. 

Ko postane poročilo o nadzoru dokončno je dostopno javnosti. 
Izjema so poročila, ki vsebujejo ugotovitve, do katerih so revizorji 
prišli s pregledom dokumentov, ki jih je nadzorovana oseba 
označila za zaupne. Pri tem obstaja možnost, da nadzorovana 
oseba prepreči, da bi javnost zvedeia za nezaupne nepravilnosti 
pri njenem poslovanju. 
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V tabelah 3 in 4 se vidi, da je delež nadzorov, ki so obravnavani v 
senatih zelo velik: 53 % predhodnih poročil o lani uvedenih nadzorih 
je po izteku roka za pripombe prešlo v prvostopenjsko obravnavo 
in po izteku roka za ugovor je bilo treba 8 do 9 poročil 
prvostopenjskih senatov obravnavati še na drugi stopnji. V tabeli 
5 so navedeni vsi nadzori, ki so bili končani v letu 1996: posebej 
so navedeni nadzori, ki so bili končani z izdajo predhodnega 
poročila, posebej nadzori, ki so bili končani z izdajo poročila 
prvostopenjskega senata, in posebej nadzori, ki so bili končani 
šele z izdajo poročila drugostopenjskega senata. 

TABELA 5 
Nadzori končani v letu 1996 

Stopnja, na kateri je Število Delež 

je bil nadzor končan nadzorov % 

Predhodna stopnja 44 61.1 

Prva stopnja 17 23,6 

Druga stopnja 11 15,3 

Skupaj 72 100.0 

Kratek račun pokaže, da je bilo za 72 nadzorov, ki so bili končani 
v letu 1996, izdanih 111 poročil, se pravi, število poročil na en 
končani nadzor je enako 1,54. V tem računu smo upoštevali, da 
so za vsak nadzor, ki se konča na drugi stopnji, izdana kar tri 
poročila, za vsak nadzor, ki se konča na prvi stopnji, pa dve 
poročili. 

V nadzorih, ki smo jih izvajali v letu 1996, nastopajo zlasti naslednje 
revizijske teme: 

- računovodski izkazi, 
- notranje kontrole, 
- personalni stroški, 
- javna naročila, 
- subvencije, 
- materialni stroški, 
- pobiranje javnofinančnih prihodkov. 

Revidirali smo računovodske izkaze za državni proračun, za 
socialne blagajne in za državne sklade. Pregledali smo notranje 
kontrole in presodili primernost uporabljenega računovodskega 
sistema na vseh ministrstvih in v dveh občinskih upravah. 
Nadaljevali smo preverjanje personalnih stroškov. Z izkazom 
personalni stroški označujemo stroške, ki obsegajo: 

- plače in druge prejemke zaposlenih, 
- izplačila po pogodbah o delu, 

- izplačila avtorskih honorarjev, 
- izplačila na podlagi potnih nalogov, 
- izplačila prek študentskih servisov. 

V večini primerov so bili nadzori omejeni na preizkus skladnosti 
poslovanja s predpisi. V nekaj primerih je bil narejen tudi delni 
preizkus gospodarnosti uporabe finančnih sredstev. Samo revizija 
pobiranja javnofinančnih prihodkov je bila izrecno nastavljena kot 
revizija izvajanja nalog. To je projekt, ki ga izvajamo v sodelovanju 
s strokovnjaki vrhovne revizijske ustanove Velike Britanije (NAO). 

Samo v 4 dokončnih poročilih je bilo izrečeno pozitivno mnenje. 
Izrečeno mnenje lahko obravnavamo kot kazalnik, ki pove, 
kolikšen je red velikosti razkritih nepravilnosti. Večini nadzorovanih 
oseb je bil izdan nalog za odpravo razkritih nezakonitih dejanj (26. 
člen ZRacS). V nadaljnjih poglavjih poročila prikazujemo, za kakšne 
nepravilnosti gre. 

Normativno okolje, v katerem zdaj delujejo uporabniki 
javnofinančnih sredstev, je slab približek normativnega okolja, ki 
je potrebno za to, da se z ustreznim nadziranjem izvajanja javnih 
programov minimalizirajo nepravilnosti ter maksimirajo 
gospodarnost, učinkovitost in uspešnost uporabe javnih finančnih 
sredstev: še vedno nimamo zakona o proračunskih načelih, 
nimamo ustreznih računovodskih predpisov za javni sektor, 
nimamo zakona o javnih naročilih, nimamo zakona o javnih 
uslužbencih; predpisi, ki urejajo posamezen vidik poslovanja javne 
uprave, so nepregledni, pomanjkljivi in nekonsistentni. Videli smo, 
da znaša delež nadzorov, ki se končajo z izdajo predhodnega 
poročila, samo 61 %. Za večino pripomb k predhodnim poročilom 
in enako za večino navedb v ugovorih zoper poročila 
prvostopenjskih senatov se lahko reče, da gre za prerekanje, 
kateri predpis velja za dano nadzorovano osebo, ali za prerekanje, 
kaj določen predpis v resnici pomeni. Zato so nekatera naša 
poročila o nadzorih bolj podobna analizam pravnih predpisov kot 
pravim revijskim poročilom. 

Vsaj približno vemo, kako je urejeno (kako je institucionalizirano) 
nadziranje javne porabe v nekaterih evropskih državah (recimo 
v Avstriji, Nemčiji, Veliki Britaniji, na Poljskem, Češkem, 
Madžarskem, v Belgiji, Italiji, Franciji, Romuniji) in v nekaterih 
čezmorskih državah (na primer v ZDA, Kanadi). Če zanemarimo 
podrobnosti, lahko razločujemo dva osnovna modela: revizijski in 
sodni model. Ali drugače povedano, gre za dve osnovni tradiciji 
Tradicijo, ki se je uveljavila v določeni državi, izraža ime ustanove, 
ki nadzira javno porabo: eno tradicijo izraža ime ''urad", drugo 
tradicijo izraža ime "sodišči". Zato pravijo, da se je v nekaterih 
državah uveljavila "office tradition", v drugih "court tradition". V 
Veliki Britaniji na primer imajo National Audit Office, Italijani pa 
Corte dei conti. 

Naši ustanovi so dali ime sestavljalci ustave. Najbrž gre za 
neustrezen prevod nemškega Rechnungshof. Za naše ime pa 
nikakor ne velja stari rek "nomen est omen" (ime vse pove). Ime 
nas ne sme zavesti: pri nastavljanju in izvajanju nadzora nad 
javno porabo je treba čim bolj omejiti značilnosti sodnega modela 
in čim bolj poudariti značilnosti revizijskega modela 
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V sodobnih družbah velja, da je ustrezno institucionaliziranje 
nadzora nad javno porabo izredno pomemben aspekt demokra- 
tične ureditve. Nadziranje javne porabe izhaja iz zahteve po 
obvezni javni predložitvi obračunov' (Public Accountability2). Kdor 
uporablja javna sredstva, mora obvezno predložiti obračun, iz 
katerega je razvidno, kako jih porablja. Predložitev obračuna pa 
seveda ne zadošča - obračun je treba revidirati. Revidiranje je 
način reševanja problemov, ki jih povzroča asimetričen odnos 
med principalom (pooblastiteljem) in agentom (zastopnikom). Prvi 
ne more neposredno preverjati dejanj drugega. Pooblastitelj zato 
tvega, da bo zastopnik ravnal v nasprotju z njegovimi interesi. 
Revidiranje pa je tehnologija, ki odpravlja ali vsaj zmanjšuje to 
tveganje: daje zagotovila, da je vzpostavljena odgovornost3. 
Skratka, revidiranje izraža in reproducira poseben družbeni model. 
V okoliščinah, ki vzbujajo nezaupanje, uveljavlja odgovornost in 
vzpostavlja zaupanje. Računsko sodišče mora torej zagotavljati 
verodostojno izpolnjevanje zahteve po predložitvi obračunov 
oziroma poročil o izvajanju nalog, ki so financirane z javnimi 
sredstvi. Da bo pri tem uspešno, je treba zgraditi ustrezno 
normativno podporo. 

2. REDNI NADZORI 

Skladno s 4. odstavkom 21. člena Zakona o Računskem sodišču 
(v nadaljevanju ZRacS) Računsko sodišče obvezno izvaja letno 
revidiranje računovodskih izkazov za: 

- državni proračun, 
- sklade, ki jih je ustanovila Republika Slovenija, 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
- Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, 
- Zavod za zaposlovanje Slovenije. 

V letu 1996 smo nadaljevali z revidiranjem računovodskih izkazov 
pri devetih revidiranih osebah, ki so bili uvedeni že v letu 1995, in 
začeli z revidiranjem računovodskih izkazov za leto 1995 pri 
dveh revidiranih osebah. 

Z revidiranjem računovodskih izkazov iz 4. odstavka 21. člena 
ZRacS smo Državnemu zboru in drugim pristojnim organom želeli 
dati zagotovilo: 

- da računovodski izkazi temeljijo na računovodskih normah, 
zahtevah in načelih, 
- da so bili podatki, ki jih vsebujejo računovodske evidence in 
druga dokumentacija, zanesljiva in zadostna podlaga za pripravo 
računovodskih izkazov, 
- da so bila porabljena proračunska sredstva v obsegu in v skladu 
z namenom, ki ga je določil Državni zbor, 
- da sta vse poslovne dogodke odobrila oziroma potrdila pristojni 
organ in odgovorna oseba. 

Revizija računovodskih izkazov je praviloma zajemala izkaz 
uspeha oziroma bilanco prihodkov in odhodkov, izkaz stanja ter 

izkaz finančnih tokov. Pregled računovodskih izkazov vključuje 
tudi spoznavanje računovodskega sistema in sistema notranjih 
kontrol kot podlage za načrtovanje revizije in izbiro revizijskih 
tehnik. 

Revizijo računovodskih izkazov je v nekaj primerih izvedla 
revizijska skupina Računskega sodišča, v nekaj primerih smo 
uporabili storitve pooblaščenih revizijskih družb, ki smo jih izbrali 
na podlagi javnega razpisa. V primerih, ko so računovodske izkaze 
že revidirale pooblaščene revizijske družbe, pa smo svoje mnenje 
o računovodskih izkazih oblikovali na podlagi izdanih revizijskih 
poročil. 

Obvezna revizija računovodskih izkazov pravnih oseb, določenih 
z zakonom, je za leto 1994 v celoti končana, medtem ko revizija 
računovodskih izkazov za leto 1995 za večino pravnih oseb še 
poteka. Zato v tem trenutku še ni mogoče ugotoviti, v kolikšnem 
obsegu so bile odpravljene pomanjkljivosti in napake, ugotovljene 
ob prvi reviziji računovodskih izkazov, in ali so bila priporočila 
Računskega sodišča upoštevana. 

Ugotovitve revidiranja računovodskih izkazov bomo strnili v tri 
osnovne skupine: državni proračun, socialne blagajne in državni 
skladi. 

Temeljna ugotovitev, ki velja za vse revidirane računovodske 
izkaze, je, da imamo na področju javnega sektorja oziroma 
upravljanja javnih financ in razpolaganja z njimi neustrezen 
računovodski sistem. Sistem računovodstva, ki je ustrezal prejšnji 
institucionalni ureditvi, je zastarel in ni prilagojen novim 
družbenogospodarskim odnosom in novim pravnoorganizacijskim 
oblikam subjektov, ki upravljajo javna sredstva in razpolagajo z 
njimi. Ugotavljamo, da se pri teh subjektih pojavlja cela vrsta med 
seboj neusklajenih računovodskih shem: od sheme, ki je veljala 
za samoupravne interesne skupnosti, za družbenopolitične 
skupnosti, za podjetja, do sheme, ki izhaja iz slovenskih 
računovodskih standardov. Zato je slika javnega sektorja, ki jo 
dobimo iz pregleda računovodskih izkazov, zelo raznolika. 

Nepreglednost povzročata tudi različna vsebina in včasih 
neprimerljivost finančnih načrtov, o katerih odloča pristojen or- 
gan. Zato je najpomembnejše, da se v najkrajšem času ustrezno 
uredi to področje, kar bo zagotovilo preglednost vseh 
javnofinančnih sredstev in odpravilo pomanjkljivosti in napake, ki 
so posledica neustrezne zakonodaje. 

2.1 Računovodski izkazi državnega proračuna 

Računovodske izkaze državnega proračuna za leto 1994 smo 
začeli revidirati že v letu 1995, zaradi obsežnosti in težavnosti 
revidiranja je bila revizija končana šele ob koncu leta 1996. Revizijo 
je izvajala pooblaščena revizijska družba. Izdali smo mnenje s 
pridržkom, revidirane pa so bile vrednosti prikazane v tabeli 7. 

' INTOSAI, Odbor za revizijske standarde (1994). Revizijski standardi, Ljubljana: 
Slovenski inštitut za revizijo 
* INTOSAI, Auditing Standards Committee (1992). Auditing Standards. 3 Flint, D. (1988), Philosophy and Priciples of Auditing. London: Macmillan. 
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TABELA 7 
Revidirana vrednost državnega proračuna 

Revidirana Milijon SIT Ugotovljena 
vrednost napaka 

Odhodki 

Prihodki 

Zadolžitev 

Odplačilo dolga 

Ostanek sredstev 
na računih 

413.142,7 

423.015,0 

14.319,0 

16.509,3 

7.682,0 

153,4 

153,4 

Revizija državnega proračuna za leto 1994 je bila prva revizija 
računovodskih izkazov državnega proračuna. Menimo, da je bila 
to zelo zahtevna naloga, še zlasti: 

- ker Računsko sodišče še ne deluje dolgo in zato še niso v celoti 
izdelane metode za revidiranje javnih financ, primanjkuje pa tudi 
ustreznih izkušenj; 

. - ker je opredelitev predmeta revidiranja - računovodski izkazi 
državnega proračuna - v ZRacS pomanjkljiva glede za dejansko 
stanje računovodskega obravnavanja proračuna in proračun- 
skega poročanja; 
- ker je obstoječa organizacija izvrševanja proračuna vključno z 
računovodstvom izjemno zapletena. Za leto 1994 ni obstajal 
poseben akt ali interna pravila o delovanju sistema izvrševanja 
proračuna niti ne pravilnik o računovodstvu proračuna, kar je v 
veliki meri oteževalo oceno in pregled delovanja notranjih kontrol; 
- ker je obstoječa normativna ureditev proračuna in javnega 
računovodstva pomanjkljiva ter med seboj premalo usklajena. 

Glede na omenjene okoliščine je bilo pri revidiranju računovod- 
skega izkaza proračuna za leto 1994 največ pozornosti 
namenjeno preverjanju pravilnosti pri evidentiranju poslovnih 
dogodkov v računovodstvu proračuna. Preverjanje zakonitosti in 
namenske uporabe proračunskih sredstev je potekalo le na 
Ministrstvu za finance, zato je bilo omejeno, saj izvrševanje 
proračuna in računovodska obdelava podatkov potekata na dveh 
ravneh: na Ministrstvu za finance in pri proračunskem uporabniku. 
Obstoječa organizacija izvrševanja proračuna in računovodstva 
proračuna bi zahtevala pregled delovanja notranjih kontrol pri 
vseh proračunskih uporabnikih, na kar pa nismo bili niti kadrovsko 
niti organizacijsko pripravljeni. Zato je bila tudi revizija notranjega 
kontroliranja omejena na računovodstvo proračuna in na tiste 
faze izvrševanja proračuna, ki potekajo na Ministrstvu za finance, 
ki vodi računovodstvo proračuna. 

Glavne ugotovitve revizije računovodskih izkazov proračuna za 
leto 1994 so bile naslednje: 

- Normativna ureditev računovodstva ni v celoti usklajena z 
vsebino proračuna in pravili proračunskega financiranja, ki izhajajo 
iz proračunske normativne ureditve. Način proračunskega 
evidentiranja in vrste proračunskih evidenc niso predpisani, 
ampak izhajajo iz same organizacije proračunskega financiranja, 
ki predpostavlja dvojnost računov; račun proračuna in račun 
proračunskega uporabnika in s tem tudi dvojnost računovodstva: 
računovodstvo proračuna in računovodstva proračunskih 

uporabnikov. V načelu bi taka ureditev lahko pomenila uspešen 
sistem notranjega kontroliranja, kar pa so pravila računovodskega 
evidentiranja na obeh ravneh različna in ker ni vzpostavljena 
zadovoljiva stopnja usklajevanja obeh računovodskih evidenc, 
po našem mnenju obstoječi računovodski sistem ni učinkovit. 
Zaradi dvojnosti proračunskih računov, dvojnega računovodstva 
in dvojnih pravil vodenja računovodstva sektor za javno 
računovodstvo v letu 1994 ni evidentiral odhodkov na podlagi 
izvirnih knjigovodskih listin, kar je opravljajo računovodstvo 
proračunskega uporabnika, ki je listine tudi hranilo. S tem so bile 
omejene možnosti pravilnega izkazovanja sredstev (terjatve, 
naložbe, lastniški deleži, podjetja v državni lasti idr.) in obveznosti 
do virov sredstev (obveznosti do proračunskih uporabnikov, 
krediti) ter zunanjbilančne evidence (akceptni nalogi, zastavne 
pravice, jamstva idr.). 

- Na podlagi izvedenih revizijskih postopkov je bilo ugotovljeno, 
da notranje kontrole niso bile zadovoljivo organizirane in niso 
delovale tako, da bi odkrivale in preprečevale nezakonito ravnanje 
s proračunskimi sredstvi, kot so sklepanje pogodb brez javnih 
razpisov, izplačevanje sredstev brez sklenitve pogodbe oziroma 
neusklajenost obveznosti po računu in obveznosti po pogodbi, 
izplačilo sredstev pred vrednosti proračunske postavke ipd. 
Kontrole, ki so delovale, praviloma niso imele jasno predpisanih 
pravil in postopkov delovanja. 

- V postopku revidiranja je bilo ugotovljeno, da niso bile 
vzpostavljene računovodske podlage za izdelavo premoženjske 
bilance države za leto 1994 in da ni bila vzpostavljena evidenca 
gospodarskih družb, katerih lastnik je delno ali v celoti država. 
Sistem evidentiranja celovitega obsega poslovnih listin, ki 
predstavljajo sredstva in obveznosti države, je bil po našem 
mnenju pomanjkljivo vzpostavljen. 

- Ugotovljena so bila večja odstopanja realizacije proračuna od 
sprejetega proračuna. Možnost prerazporejanja proračunskih 
postavk se je v veliki meri izkoriščala kljub izvedenemu rebalansu 
proračuna ob koncu leta, kar kaže na pomanjkljivosti v sistemu 
planiranja proračunskih uporabnikov. To je v večini primerov glavni 
razlog za večja odstopanja realiziranih vrednosti postavk od 
sprejetega proračuna. Ugotovili smo, da so slabosti planiranja 
povezane tudi z detajliranim pristopom pri oblikovanju nekaterih 
vrst postavk, kar nujno privede do potrebe po prerazporeditvah 
sredstev bodisi znotraj samega uporabnika ali med uporabniki, 
včasih pa tudi do nepotrebnega razporejanja proračunske rezerve. 

- V postopku revidiranja računovodskih izkazov proračuna niso 
bile ugotovljene aktivnosti ali ukrepi za preprečevanje financiranja 
lastne dejavnosti iz rednih proračunskih sredstev. Prav tako ni 
bila vzpostavljena kontrola doslednjega izvajanja določbe ZlPra 
94 o obveznem vplačevanju presežkov iz lastne dejavnosti v 
proračun. 

- Obveznosti iz naslova sklenjenih pogodb se niso izkazovale v 
proračunskih evidencah, ampak le v knjigovodskih evidencah 
proračunskega uporabnika. Ker proračun ni izkazoval prevzetih 
in še ne zapadlih obveznosti države po sklenjenih pogodbah 
oziroma izdanih soglasjih, menimo, da obveznosti države na dan 
31.12.1994 niso bile realno izkazane. Prav tako niso bile ustrezno 
evidentirane obveznosti po izdanih soglasjih, ki presegajo 
proračunsko obdobje. S tem so bili računovodski izkazi na 
postavkih "obveznosti" nerealno izkazani. 

2.2 Računovodski izkazi socialnih blagajn 

Revizija računovodskih izkazov zavodov, ki zagotavljajo socialno 
varnost na področju zdravstva, pokojninsko-invalidskega 
zavarovanja in zaposlovanja, je bila opravljena za leto 1994, za 
leto 1995 pa je končana le za Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije, medtem ko za ostala dva zavoda revizija še poteka. 

V tabeli 8 so prikazane revidirane vrednosti po socialnih blagajnah, 
vrsta izdanega mnenja in način izvedbe revizije. 
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TABELA 8 
Revizija računovodskih izkazov socialnih blagajn 

Socialna Prihodki v Odhodki v Vrsta Način 
blagajna Leto milijon milijon mnenja izvedbe 

W SIT SIT  

ZZZS 1994 141.284 141.164 2 B 
1995 161.507 166.108 2 B 

ZP1Z 1994 266.238 267.293 1 A 
1995 313.450 325.808 0 B 

RZZS 1994 36.741 36.513 2 B 
1995 36.109 35.547 0 B 

V tabeli pomeni: 

ZZZS - Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
ZP1Z - Zavod za pokojninsko-invalidsko zavarovanje Slovenije 
RZZS - Republiški zavod za zaposlovanje Slovenije 

1 - pozitivno mnenje 2 - mnenje s pridržkom 0 - revizija še poteka 

A - pregled je izvedla revizijska skupina Računskega sodišča B - pregled je izvedla 
z javnim razpisom izbrana pooblaščena revizijska družba 

- Ugotovljeno je, da so zakonsko določbe, ki urejajo računovod- 
stvo, in načela računovodskega evidentiranja za področje vseh 
treh javnih blagajn neusklejene z vsemi sistemskimi spremembami 
na teh področjih. Zato so nejasne in v izhodišču omogočajo napake 
tako pri uporabi predpisov kakor tudi pri računovodskem 
obravnavanju podatkov. 

- Računovodski izkazi so sestavljeni na podlagi različnih predpisov, 
odvisno od zakonodaje, ki je urejala delovanje enot pred njihovim 
preoblikovanjem v javne zavode. Zavodi uporabljajo računovodske 
predpise, ki so bili veljavni za samoupravne interesne skupnosti, 
ukinjene v letu 1990; delno uporabljajo zakon o računovodstvu in 
delno slovenske računovodske standarde. Zaradi različne 
uporabe predpisov so izdelani izkazi stanj in izkazi uspehov 
zavodov medseboj neprimerljivi. 

- Vrednost stalnega premoženja, izkazanega v izkazih stanj, v 
večini zavodov ni točna zaradi različnih statusnih in organizacijskih 
sprememb zavodov ter nedoslednosti pri računovodskem 
evidentiranju premoženja ob nastalih spremembah. Stalno 
premoženje zavodov bi bilo treba v celoti popisati in oceniti. 

- Pri reviziji računovodskih izkazov za leto 1995 sta bila preverjena 
tudi oddajanje del in skladnost s predpisi, ki urejajo oddajanje 
javnih del. Ugotovljeno je bilo, da v zavodih še nimajo urejenih 
aktov, ki bi predpisovali način oddaje del in naročnika (centralna 
služba ali območne enote), da se primeroma dela ne oddajajo na 
zakonit način, kar ima lahko za posledico negospodarno porabo 
sredstev javnih financ. 

Zaradi obstoječe računovodske zakonodaje zavodi še vedno 
vodijo sklade skupne porabe. Stroške, povezane z vzdrževanjem 
premičnega in nepremičnega premoženja, drobnega inventarja in 
najemnin za prikolice in počitniške domove, pokrivajo tudi iz 
sredstev javnih financ, kar je v nasprotju z zakonsko ureditvijo, 
zato je treba vprašanje poslovno nepotrebnega premoženja čim 
prej ustrezno rešiti. 

V nekaterih zavodih je bila ugotovljena nepravilnost pri obračunu 
revalorizirane vrednosti kapitala, kar je prav tako posledica 
neustrezne in ne dovolj dorečene računovodske ureditve javnih 
zavodov oziroma nesistemskega pristopa k evidentiranju in 
ohranjanju državnega premoženja. 

- Pri revizijah računovodskih izkazov Zavoda za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije za leto 1994 in za leto 1995 so bile ugotovljene 
sistemske nepravilnosti. Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije ne vodi ločenega evidentiranja poslovnih dogodkov za 
obvezno in prostovoljno zavarovanje, kar bi bilo potrebno zaradi 
same vsebine dejavnosti, pa tudi zaradi določb zakona o 
zavarovalnicah in določb statuta zavoda. Ugotovljeno je, da zavod 
takega stanja v letu 1995 ni popravil, čeprav so bila dana priporočila 
že ob reviziji računovodskih izkazov za leto 1994. Zato je Računsko 
sodišče ponovno predlagalo, da Ministrstvo za zdravstvo in 
Ministrstvo za finance pripravita usklajene računovodske in 
finančne predpise za področje zavodov. 
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2.3 Računovodski izkazi državnih skladov 

Ob koncu leta 1994 je delovalo 8 skladov s kapitalom v višini 166 
milijard tolarjev, konec leta 1995 9 skladov s kapitalom 344 milijard 
tolarjev in ob koncu leta 1996 14 skladov s kapitalom prek 500 
milijard tolarjev4. Skladi, ki jih je ustanovila država, imajo različne 
pravnoorganizacijske oblike: 

- delniška družba (Ekološko razvojni sklad, Slovenski 
odškodninski sklad, Sklad Republike Slovenije za razvoj), 

- družba z omejeno odgovornostjo (Tehnološko razvojni sklad, 
Sklad za regionalni razvoj in ohranitev poseljenosti slovenskega 
podeželja), 

- javni zavod (Sklad kmetijskih zemljišč), 

- drugi pa so preprosto pravne osebe na temelju zakona ali 
ustanovitvenega akta (Sklad za financiranje in razgradnjo JEK in 
odlaganje radioaktivnih odpadkov iz JEK, Sklad za sukcesijo, 

' Podatki Ministrstva za finance 

Sklad za sofinanciranje programov varstva okolja, Sklad za razvoj 
malega gospodarstva, Stanovanjski sklad) ali javni sklad (Sklad 
Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Filmski 
sklad). 

Revizija računovodskih izkazov skladov, ki jih je ustanovila 
Republika Slovenija s posebnimi zakoni, je pokazala, da skladi 
izkazujejo svoje poslovanje po petih različnih knjigovodskih 
shemah v odvisnosti od različnih pravnoorganizacijskih oblik. 
Zaradi pestrosti pravnoorganizacijskih oblik in njihovega pomena 
za javne finance bi morali za sklade že ob ustanovitvi določiti 
temeljna načela računovodskega obravnavanja. Revidiranje 
računovodskih izkazov skladov, ki jih je ustanovila država, je 
opozorilo na neurejen status skladov in pomanjkljivosti pri 
sistemskih rešitvah njihovega poslovanja. 

V tabeli 9 so zbrani podatki o vrednosti aktive, ki je bila revidirana 
z revizijo računovodskih izkazov skladov. Prikazana je tudi vrsta 
izdanega mnenja in način izvedbe revizije. 

TABELA 9 
Revizija računovodskih izkazov skladov 

Revidirana oseba 
Vrednost aktive Vrsta mnenja Način 

v milijon SIT izvedbe 

1994 1995 1994 1995 1994 1995 

Tehnološko razvojni sklad 

Ekološko razvojni sklad RS 

Sklad RS za sukcesijo 

Filmski sklad RS 

Slovenski odškodninski sklad 

Sklad kmetijskih zemljišč in 
gozdov 

Sklad RS za razvoj 

Sklad za razvoj malega 
gospodarstva 

318 

2.516 

0,6 

1,9 

1.076 

4.611 

24 

497 

4.479 19.759 

2 

2 

0 

0 

131.013 265.059 2 0 

30.323 58.155 3 0 

419 1 0 

A 

B 

A 

B 

A 

B 

A 

G 

C 

A 

A 

B 

A 

C 

A 

Stanovanjski sklad Slovenije 12.706 20.682 2 2 

V tabeli pomeni: 
I - pozitivno mnenje 2 - mnenje s pridržkom 3 - negativno mnenje 0 - revizija še poteka 

A - pregled je izvedla revizijska skupina Računskega sodišča B - pregled je izvedla z 
javnim razpisom izbrana pooblaščena revizijska družba C - Računsko sodišče je upoštevalo 
revizijska poročila iz 2 odstavka 25. člena ZRacS 
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Skupne ugotovitve pri opravljenih revizijah računovodskih izkazov 
državnih skladov so, daje država z nenadzorovanim in nekritičnim 
ustanavljanjem skladov povzročila, da so postale javne finance 
nepregledne, pristojnosti nedorečene, odgovornosti zameglene, 
uspešnost teh skladov pa je nedoločljiva. Pravila ravnanja s 
proračunskimi sredstvi so za proračunske uporabnike 
(ministrstva in drugi proračunski uporabniki) strožja kot za sklade. 

Upravljanje skladov je pomanjkljivo, saj smo pri nadzorih ugotovili, 
da nadzorni sveti in upravni odbori največkrat delujejo le formalno. 
Iz ravnanja predstavnikov vlade ni razbrati, da bi imel ustanovitelj 
jasno začrtano politiko, ki bi jo njegovi člani v organih upravljanja 
zastopali in tako uresničevali interese ustanovitelja. Tudi vlada 
RS, ki v nekaterih primerih nastopa kot skupščina sklada, ne 
opravlja zadovoljivo vseh nalog, ki so ji naložene z zakoni ali s 
statuti, in tako v zadostni meri ne nadzira poslovanja skladov. 

V nadaljevanju navajamo nakatere ugotovitve, ki se nanašajo na 
revidiranje posameznih računovodskih izkazov skladov: 

Z revizijo računovodskih izkazov Sklada Republike Slovenije za 
sukcesijo za leto 1995 so bile ugotovljene manjše nepravilnosti, 
ki niso vplivale na izkazane podatke v računovodskem izkazu. 
Pri revidiranju upravljanja sklada pa je bilo ugotovljeno, da so 
izvajanje nalog sklada, njegova organizacija in vodenje pomanjkljivi 
in ne zagotavljajo pravilnosti pri evidentiranju in poročanju o 
poslovanju sklada. 

Pri reviziji Slovenskega odškodninskega sklada so bile zaradi 
napačno uporabljenega načina knjigovodskega obravnavanja 
poslovnih dogodkov ugotovljene napake pri izkazovanju vrednosti 
osnovnih sredstev in posledično pri evidentiranju prihodkov, 
izdatkov in sprememb stanja neto premoženja v višini 151.493 
tisoč SIT. 

Napačno je bila izkazana bilanca stanja, kjer niso bila izkazana 
osnovna sredstva, zunajbilančni izkaz stanja opredmetenih 
osnovnih sredstev pa je bil izražen v napačni vrednosti. Na ta 
način vrednost premoženja Slovenskega odškodninskega sklada 
ni bila pravilno izkazana. 

Ugotovljeno je bilo tudi, da sklad v letu 1994 iz objektivnih razlogov 
ni imel na razpolago ustrezne dokumentacije, na podlagi katere bi 
lahko vzpostavil popolno evidenco za ustrezno knjigovodsko 
evidentiranje prihodkov in terjatev na podlagi stanovanjskega 
zakona in za prihodke iz naslova kupnin in zakupnin kmetijskih 
zemljišč in gozdov. Omenjeno evidenco za del kupnin na podlagi 
stanovanjskega zakona je sklad pridobil v letu 1995. 

Sklad za razvoj je zaradi napačnega knjigovodskega obravna- 
vanja poslovnih dogodkov v računovodskih izkazih izkazal 
dolgoročne obveznosti do države za najmanj 130.823 tisoč SIT 
premalo, rezerve sklada za 45.732 tisoč SIT previsoko, prihodke 
za najmanj 59.236 tisoč SIT previsoko in odkodke za najmanj 
25.855 tisoč SIT prenizko. Izkaz stanja in izkaz uspeha nista 
prikazovala resničnega stanja. 

Sklad ni imel sprejetega akta, ki bi določal postopek in način 
prodaje podjetij, pooblastila za prodajo brez omejitev so imeli vodje 
posameznih projektov. Kot dober gospodar bi bil sklad dolžan o 
prodajah obveščati vlado kot zastopnico ustanovitelja. Svojih nalog 
nadzora, določenih v Zakonu o Skladu za razvoj Republike 
Slovenije, pa tudi ni opravil nadzorni odbor. 

Sklad ni spoštoval določb slovenskih računovodskih standardov 
glede obravnavanja vrednosti dolgoročnih obveznosti. O načinu 
in višini odpisovanja vrednosti ni obveščal vlade kot zastopnice 
ustanovitelja niti ni pridobil soglasja za odpise v višini nad 100 
mlrd SIT, zato je prišlo do neusklajenih terjatev in obveznosti med 
Republiko Slovenijo in skladom. 

Pri reviziji računovodskih izkazov Sklada kmetijskih zemljišč RS 
je bila kot največja pomanjkljivost ugotovljeno neskladje med 
dejanskim in knjigovodskim stanjem kmetijskih in gozdnih zemljišč, 
ki so bila knjižno prenesena na RS in dana v upravljanje skladu, 
zato je bilo predlagano, da sklad izdela ustrezen sistem 
evidentiranja stanja in sprememb kmetijskih zemljišč in gozdov. 
Ugotovljeno je bilo tudi, da sklad uporablja dva pristopa pri 
vrednotenju zemljišč, danih v zakup pri odplačno pridobljenih 
zemljiščih. 

Kljub temu, da je bilo Skladu za razvoj malega gospodarstva 
izrečeno pozitivno mnenje o računovodskih izkazih, so bile hkrati 
ugotovljene večje pomanjkljivosti pri dajanju jamstev za posojila 
za malo gospodarstvo. Zato je bilo skladu naloženo, da razreši 
problematiko jamstvenega kapitala sklada še pred sestavo 
računovodskih izkazov za leto 1995. 

Pri revidiranju računovodskih izkazov Stanovanjskega sklada je 
bilo ugotovljeno, da računovodski izkazi za leto 1994, ki jih je 
revidirala pooblaščena revizijska družba, predstavljajo resnično 
finančno stanje. Računsko sodišče pa se ni izreklo glede 
gospodarnega in smotrnega ravnanja pri porabi sredstev za 
nabavo opredmetenih osnovnih sredstev. Ugotovljeno je namreč 
bilo, da Računsko sodišče še ne razpolaga s sodili za tovrstno 
presojanja, pa tudi v državni upravi ni potrebnih normativov in 
standardov za objekte, ki se financirajo iz javnih sredstev. Revizija 
računovodskega izkaza za leto 1995 pa je odkrila, da sklep 
upravnega odbora, s katerim je določeno, da se sredstva 
depozitov črnograditeljev plasirajo po kriteriju 60 % v dolgoročne 
in 40 % v kratkoročne naložbe, nima zakonske podlage. Sklad 
mora zagotoviti tekoče knjigovodsko evidenco o izkazovanju 
obveznosti rednega računa sklada do predračuna depozitov 
črnograditeljev in ne le ob zaključku leta. Ker sredstva podračuna 
depozitov črnograditeljev niso lastna sredstva sklada, le-ta niso 
predmet poročanja po zakonu o strukturi institucionalnih 
investitorjev, zato je sklad dolžan zagotoviti v glavni knjigi evidenco, 
ki bo omogočala poročanje skladno z zakonom o strukturi naložb. 

3. OBČASNI NADZORI 

Poleg rednih nadzorov izvaja Računsko sodišče na podlagi 19. in 
21. člena ZRacS tudi občasne nadzore skladno s svojim letnim 
programom dela. V nadaljevanju bomo predstavili druge nadzore, 
ki smo jo izvajali v obliki revidiranja ali inšpičiranja. Prikaz bomo 
predstavili po glavnih revizijskih temah in osnovnih ciljih, ki smo 
jih pri tem zasledovali. 

3.1. Notranje kontrole na ministrstvih 

Organizacija izvrševanja proračuna in knjigovodskega 
obravnavanja poslovnih dogodkov in podatkov proračuna je v 
naši ureditvi precej zapletena. S tem se je Računsko sodišče 
srečalo prvič pri revidiranju računovodskih izkazov proračuna 
za leto 1994. Plačila iz državnega proračuna potekajo na dveh 
ravneh, in sicer se najprej na zahtevo proračunskega uporabnika 
opravi plačilo iz proračuna proračunskemu uporabniku, potem 
pa proračunski uporabnik izvrši plačilo končnemu porabniku 
sredstev. Opraviti imamo torej z računovodstvom proračuna in 
računovodstvom proračunskega uporabnika. Na obeh ravneh 
se izdelujejo računovodski izkazi, ki temeljijo na različnih pravilih 
knjigovodskega obravnavanja poslovnih dogodkov. Ker se del 
celotnega procesa, povezanega z izplačilom sredstev, izvaja 
zunaj računovodstva, v proračunu, je vzpostavljena še ena 
evidenca, ki mora biti prav tako usklajena z obema predhodnima. 
Konsolidirana bilanca računovodskih izkazov proračunskih 
uporabnikov in proračuna se ne izdeluje, zato je potrebno 
usklajevanje vseh treh evidenc. 
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Shema zaključnega računa proračuna, ki jo sprejema Državni 
zbor, je enaka proračunu in drugačna od računovodske. Za 
primerljivost podatkov je treba pri revidiranju zaključnega računa 
proračuna ustrezno prilagoditi računovodske izkaze. Revidiranje 
računovodskih izkazov državnega proračuna je torej že zaradi 
posebnosti računovodskega sistema in ugotavljanja odstopanja 
dejanske porabe proračunskih sredstev od sprejetega proračuna 
precej drugačno opravilo kot revidiranje računovodskih izkazov 
pri drugih revidiranih osebah. 

Računsko sodišče je pri revidiranju zaključnega računa proračuna 
za leto 1994 ugotovilo, da bi morala revizija računovodskih 
izkazov proračuna zajeti revizijo računovodskega sistema in 
notranjega kontroliranja na vseh ministrstvih in pri drugih 
proračunskih uporabnikih, revidiranje računovodskih izkazov 
proračunskih uporabnikov ter računovodskih izkazov celotnega 
proračuna. Ker je taka revizija izjemno obsežno in zahtevno 
opravilo, zlasti če upoštevamo omejene kadrovske sposobnosti 
Računskega sodišča, smo se odločili, da revizijo izpeljemo v 
dveh korakih. Prvi korak naj bi obsegal revizijo notranjega 
kontroliranja s posebnim poudarkom na računovodskem sistemu 
ter revizijo proračuna za leto 1995 pri proračunskih uporabnikih. 
Drugi del pa revizijo računovodskih izkazov celotnega proračuna 
skupaj z notranjim kontroliranjem, ki deluje v Ministrstvu za fi- 
nance. 

Prva skupina revizij, ki se je nanašala na notranje kontrole in 
računovodski sistem, je bila izvedena v letu 1996. Revizijo smo 
izvajali na vseh 15 ministrstvih, drugih proračunskih uporabnikov 
tokrat še nismo zajeli. Izdana so bila vsa predhodna poročila, na 
senatih prve stopnje pa že potekajo razprave o danih pripombah 
nekaterih ministrstev. 

Računsko sodišče je pri revidiranju notranjih kontrol upoštevalo 
mednarodne revizijske standarde in standarde INTOSAI za 
državno revidiranje. Proučevali in ocenjevali smo računovodski 
sistem in sistem notranjega kontroliranja, vezan predvsem na 
finančno revidiranje. 

Pri reviziji pravilnosti finančnega poslovanja smo proučili in ocenili 
zlasti tiste postopke kontrol, ki pomagajo varovati sredstva in 
druge dejavnike ter zagotavljajo točnost in popolnost računo- 
vodskega evidentiranja. Pri reviziji skladnosti poslovanja s predpisi 
smo proučevali in ocenjevali v glavnem tiste kontrole, ki vodstvu 
pomagajo pri usklajevanju poslovanja z zakoni in drugimi predpisi. 
Nadzor notranjih kontrol se je nanašal tudi na ocenjevanje delitve 
dolžnosti in odgovornosti za odobravanje, izvajanje, evidentiranje 
in pregledovanje poslov oz. poslovnih dogodkov kot enega 
temeljnih standardov revidiranja javne porabe. 

Notranjih kontrol, ki pomagajo pri gospodarnem, uspešnem in 
učinkovitem izvajanju nalog revidirane osebe in zagotavljajo 
usklajenost poslovanja z zastavljenimi cilji in usmeritvami vodstva, 
nismo pregledovali in ocenjevali. 

Skupne ugotovitve opravljenih revizij notranjih kontrol na 
ministrstvih so: 

- Rešitve notranjega kontroliranja v ministrstvih in organih v 
sestavi so prepuščene vsakemu ministrstvu posebej. Splošno 
veljavnih standardov oziroma pravil ali priporočil za njihovo 
vzpostavitev ni. To vprašanje je tudi v internih predpisih ministrstev 
pomanjkljivo urejeno, čeprav ugotavljamo, da ustaljene navade in 
pravila ravnanja pogosto delujejo brez odklonov. Tako stanje lahko 
povzroča težave zlasti ob zamenjavi vodstva v ministrstvu ali 
zaposlenih na posameznih delovnih nalogah. Poleg tega pa ne 
zagotavlja ustreznega kontroliranja delovanja sistema in 
evidentiranja poslovnih dogodkov. Ker postopki niso dorečeni in 
predpisani vnaprej, se posamezne rešitve pogosto oblikujejo sproti 
glede na problematiko in potrebe. Zato obstaja povečana možnost 

napak in tveganja nepravilnega izkazovanja podatkov. 

- Evidenca porabe sredstev pri proračunskih uporabnikih pogosto 
ni vodena zadovoljivo ali pa gre za nepopolno delovanje ustreznih 
notranjih kontrol pri izdajanju predlogov, odredb in nalogov za 
izplačilo. Še vedno prihaja do razlike med odlivi iz proračuna in 
odlivi z računa proračunskega uporabnika. Vzrok za to je lahko le 
razhajanje med zneski v originalni dokumentaciji in zneski v 
zaprosilih za izplačilo. To pomeni, da delovanje notranjih kontrol 
pri izdajanju predlogov in nalogov za izplačilo ni zadovoljivo. 

- V ministrstvih in njihovih organih v sestavi se uporablja različna 
računalniška tehnologija z različnim programskimi orodji, kar 
otežuje povezovanje informacijskih podatkov, vezanih na 
proračun, v skupni informacijski sistem. 

- Obstaja pomanjkanje internih navodil glede delovanja 
računovodskega sistema: vrste dokumentov, ki omogočajo 
računovodsko evidentiranje, vrste kontrolih postopkov, ki jih 
opravljajo računovodski delavci pred evidentiranjem in 
izplačevanjem sredstev iz proračuna, vrste obveznih in pomožnih 
evidenc. Med računovodsko službo proračunskih uporabnikov 
in finančno-proračunskimi oddelki proračunskih uporabnikov niso 
jasno razmejene naloge. 

- Praviloma v ministrstvih niso vzpostavljene ustrezne kontrole, 
ki bi zagotavljale namensko porabo proračunskih sredstev; 
ugotavljale kakovost opravljenih storitev ali namenskost 
porabljenih proračunskih sredstev pri končnih uporabnikih. Na 
ministrstvih niso vzpostavljene kontrole nad upravičenostjo 
denarnih zahtevkov nekaterih izvajalcev; financiranje nekaterih 
javnih zavodov temelji na zahtevkih izvajalcev in na povprečnem 
letnem obsegu dejavnosti področja in ne na pogodbenih določbah, 
ki bi imele osnovo v standardih in normativih za financiranje javne 
službe. 

- Na področju kulture še ni sprejet nacionalni program kulture, ki 
naj bi opredeljeval obseg dejavnosti in vrste nalog, financiranih iz 
sredstev javnih financ. Na tem področju tudi ni izdelanih meril za 
izbiro predlogov kulturnih programov niti ni določenih razmerij 
med sredstvi, ki se zagotavljajo za izvajanje kulturnih programov 
in projektov iz republiškega proračuna in sredstvi, ki se zagotavljajo 
iz proračunov lokalnih skupnosti. Posledica so neurejena in 
neusklajena ustanoviteljska razmerja javnih zavodov, kar pomeni, 
da lahko ministrstvo, ki financira zavode, uveljavlja pristojnosti iz 
ustanoviteljskih pravic. 

- Na področju določanja in spremljanja sredstev za financiranje 
raziskovalnih projektov ministrstvo nima vzpostavljeno vodenje 
projektov po stroškovnih nosilcih in to enotno za vse izvajalce, 
vključno s članicami Univerze. Pri odločanju o odobritvi 
raziskovalnih ur za projekte se upoštevajo skupni proračunski 
izdatki za pedagoško in raziskovalno delo posameznih 
raziskovalcev. Ker se podatki o dejanski pedagoški obremenitvi 
sporočajo z zamudo ali so nepravilni, obstaja tveganje, da skupni 
proračunski izdatki presegajo zakonske okvire sredstev za plače. 

- Še vedno ni urejen status gospodarskih enot, kjer se zaposlujejo 
in izobražujejo osebe, ki jim je odvzeta prostost, za pridobitev 
poklica. Le-te so v skladu s 125. členom ZIKS organizacijske 
enote zavodov, kljub temu pa so organizirane kot podjetja ali 
obrtne delavnice. Poslujejo kot samostojni pravni subjekti s polno 
odgovornostjo in s svojimi žiroračuni. Vpisane so v sodni register, 
njihov ustanovitelj pa je bil ali Republiški sekretariat za notranje 
zadeve ali Republiški sekretariat za pravosodje in občo upravo, 
kar je v nasprotju z veljavno zakonodajo. Med notranjimi enotami 
in upravo ni vzpostavljene jasne odgovornosti za delo in porabo 
sredstev. Zaradi tega prihaja do nenamenske porabe prora- 
čunskih sredstev kakor tudi do nezakonitega prelivanja sredstev 
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med zavodi in gospodasrkimi enotami. Upravi smo naložili, da 
skupaj z Ministrstvom za pravosodje v čim krajšem času uredi 
status gospodarskih enot, razmeji pooblastila uprave, zavodov 
in gospodarskih enot in s tem vzpostavi preglednost odgovornosti 
za delo in porabo sredstev za izvajanje nalog ter sprejme 
prostorske in prehrambne standarde in standarde zaposlovanja 
v zavodih. 

Veliko ugotovitev glede pomanjkljivosti in neučinkovitega delovanja 
notranjih kontrol in računovodskega sistema velja tako za leto 
1994, kar je bilo ugotovljeno ob pregledu računovodskih izkazov 
proračuna, kot za leto 1995. Kljub temu pa je v letu 1996 zaznati 
večje spremembe tako pri normativnem urejanju kot pri 
izvrševanju proračuna in računovodski obdelavi podatkov. V letih 
1995 in 1996 so na Ministrstvu za finance uvedli izboljšave v 
organizaciji in postopkih dela, ki odpravljajo del z revizijo 
ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti ter prispevajo k 
učinkovitejšemu in preglednejšemu proračunskemu poslovanju. 

Glede na ugotovljenje pomanjkljivosti pri ostoju in delovanju 
notranjih kontrol menimo, da bi bilo treba v državni upravi 
vzpostaviti enoten sistem, ki bi s podrobno opredeljenimi postopki, 
metodami in drugimi ukrepi dal primerno zagotovilo za doseganje 
ciljev na področjih vodenja uprave, izvajanja programov in uporabe 
proračunskih sredstev. 

Primerjava sprejetega proračuna s končno realizacijo proračuna: 

- kaže na odstopanja pri vseh proračunskih uporabnikih in pri 
večini proračunskih postavk. Velik del teh odstopanj je upravičen 
in povezan s samim proračunskim sistemom, ugotovljena pa je 
bila neupravičena uporaba vladnih pooblastil glede spreminjanja 
proračuna med letom. Postopki glede spreminjanja proračunskih 
postavk so bili izvedeni po predpisih, pri presoji vsebinske 
ustreznosti pa je bilo ugotovljeno, da to ni bilo vedno utemeljeno. 
Nekatera ministrstva so planska sredstav prerazporejala z ene 
postavke na drugo in ker jih niso porabila, so bodisi ostala 
neizrabljena na novi postavki ali pa so bila celo ponovno 
razporejena za prvotne namene. Tako ravnanje kaže, da 
ministrstva slabo planirajo proračunske odhodke in nezadovoljivo 
spremljajo izvrševanje proračuna med letom. 

- Odkritih je bilo nekaj prerazporeditev med proračunskimi 
uporabniki, ki so bile posledica napak pri planiranju; kot na primer 
sredstva so bila planirana pod materialnimi stroški ali programskimi 
nalogami namesto pod investicijami v državne organe. Velika 
odstopanja realiziranih od planiranih sredstev kažejo na slabosti 
pri metodah planiranja posameznih proračunskih namenov. Tako 
se naložbe pogosto planirajo brez predhodnih strokovnih ocen, 
ki bi imele podlago v ustreznem investicijskem načrtu. 

- Opazna je velika koncentracija porabe sredstev in preraz- 
porejanja sredstev na koncu leta, kar navaja na sum, da 
proračunski uporabniki za vsako ceno želijo porabiti denar, ki jim 
je bil odobren, ne glede na namene, ki so bili določeni. 

Začetne revizije na ministrstvih, v katerih smo ocenjevali 
usteznost računovodskega sistema, obstoj in delovanje notranjih 
kontrol ter odstopanja dosežene proračunske porabe od 
sprejetega proračuna za leto 1995, so prav tako opozorile na 
druge pomanjkljivosti in slabosti. Podroben pregled in preizkušanje 
podatkov sta v nekaterih ministrstvih povzročila dvom o pravilnosti 
namenske porabe sredstev, ustreznosti obsega dodeljenih 
sredstev proračuna, usklajenost posameznih evidenc, 
prikazovanja in porabe sredstev za lastno dejavnost proračunskih 
uporabnikov, uporabi ustreznih sodil pri dodeljevanju sredstev, 
spoštovanju zakonskih in drugih predpisov, nadzoru nad 
izvajanjem programov in pogodbenih določb ter spoštovanju 
postopkov javnega razpisa. Računsko sodišče bo ugotovitve iz 

začetnih revizij upoštevalo pri oblikovanju svojega nadzornega 
programa v letošnjem letu. 

3.2 Notranje kontrole v občinah 

Tako kot na ministrstvih smo pregledovali in ocenjevali 
računovodski sistem in sistem notranjega kontroliranja v občinah, 
revizijo smo izvedli v dveh občinah. Zasledovali smo enake cilje 
kot pri revidiranju, ki smo ga izvedli na ministrstvih. Pri tem smo 
ugotovili naslednje pomanjkljivosti: 

- Zaradi pomanjkljivih računalniških programov za glavno knjigo 
in analitične evidence se delo v občinskih upravah podvaja in 
povečuje se možnost napak. 
- Pomanjkljive so kontrole pri obračunavanju plač in nabavi opreme 
- V občinski upravi ne obstajajo pisna navodila za delo in tudi ne 
akti o razmejitvi dolžnosti med zaposlenimi ter o njihovi materialni 
odgovornosti. 
- Notranje nadzorne kontrole (kontrole župana in drugih vodij), ki 
so dolžne zagotoviti, da so prihodki in odhodki obračunskega leta 
pravilno izkazani, so na koncu obračunskega leta pomanjkljive 
in povečujejo tveganje, da podatki v zaključnem računu niso 
pravilni. 
- Nepravilni podatki zavajajo občinski svet in javnost ter 
onemogočajo izvajanje kontrolne funkcije, ki jo imata občinski 
svet in nadzorni odbor v povezavi z občinskim proračunom. 
- Občine nimajo sprejetih delitvenih bilanc in izkazujejo nepravilne 
podatke o premoženju ter ne izvajajo ustanoviteljskih pravic v 
javnih podjetjih in zavodih. 

V priporočilih smo občinam predlagali sprejetje ukrepov za odpravo 
ugotovljenih nepravilnosti, vzpostavitev računovodskega sistema 
in notranjih kontrol, ki bodo zagotavljale gospodarno in učinkovito 
porabo sredstev občinskega proračuna, varovanje sredstev pred 
izgubo zaradi napak, malomarnosti ali zlorab, poslovanje po 
zakonih in drugih predpisih in pošteno prikazovanje zanesljivih 
računovodskih in drugih podatkov v obdobnih poročilih. 

3.3 Personalni stroški 

Dobršen del razpoložljivega nadzornega časa smo namenili za 
revizijo personalnih stroškov v državni upravi, javnih zavodih in 
deloma v občinah. Da so personalni stroški v javnih financah 
relevantna revizijska tema, najbrž ni treba posebej dokazovati. 
Zadostuje, da navedemo, da so plače pri proračunskih uporabnikih 
(vključno z dajatvami delodajalcev in drugimi osebnimi prejemki 
zaposlenih) v odhodkih celotnega proračuna za leto 1995 znašale 
145,4 mlrd SIT ali 26,3 % v letu 1996 pa 163,7 mlrd SIT ali 26,2 %. 
Pri velikem številu proračunskih uporabnikov in drugih oseb 
javnega prava pa pomenijo plače tudi pretežni del stroškov. Tudi 
povečevanje števila zaposlenih v javnem sektorju pomembno 
vpliva na javnofinančne odhodke. 

V tem poročilu bomo podrobneje predstavili ugotovitve o plačah v 
državni upravi, javnih zavodih in plačah funkcionarjev v občinah, 
posebej za osnovno plačo, del plače za delovno uspešnost in 
dodatke. 

Temeljni predpis za področje plač je Zakon o razmerjih plač v 
javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih skupnosti 
(v nadaljevanju: ZRPJZ). Poleg tega veljajo še Zakon o delavcih v 
državnih organih (v nadaljevanju: ZDDO), Kolektivna pogodba 
za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (v nadaljevanju: 
KPND) in vrsta kolektivnih pogodb posameznih negospodarskih 
dejavnosti, to področje pa ureja še vrsta drugih zakonov in 
podzakonskih aktov, uredb, pravilnikov, sklepov (skupaj več kot 
40), ki so jih sprejeli bodisi Vlada Republike Slovenije, Komisija 
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Državnega zbora Republike Slovenije za volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve ali drugi organi. 

V skladu z 2. odstavkom 3. člena ZRPJZ se osnovna plača določi 
na podlagi osnove za obračun plač in količnikov, določenih v 
skladu s tem zakonom. Osnova za obračun plače je izhodiščna 
plača za 1. tarifni razred, dogovorjena s KPND. 

Napredovanje je določeno z ZRPJZ v členih od 12 do 16, in sicer 
tako, da lahko zaposleni napredujejo na zahtevnejše delovno 
mesto ali v višji plačilni razred v skladu z zakonom oz. aktom o 
sistemizaciji delovnih mest. Za delavce v državnih organih ureja 
napredovanje poleg omenjenega zakona tudi Pravilnik o 
napredovanju v državnih organih. Javni zavodi prav tako urejajo 
napredovanje s svojimi pravilniki, s katerimi pa ni mogoče širiti 
možnosti napredovanja. 

Način izračunavanja in obseg sredstev za delovno uspešnost 
sta določena v 18. členu ZRPJZ. Ta del plače ne pripada 
zaposlenim, ki imajo funkcijski dodatek (funkcionarji, ki jih imenuje 
Državni zbor). 

Pravna podlaga za določanje dodatkov zaposlenih v javnem 
sektorju je 19. člen ZRPJZ. Ta določa naslednje dodatke: 

- za delovno dobo, 
- za manj ugodne delovne pogoje, ki se pojavljajo občasno in niso 
upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, 
- za delo v manj ugodnem delovnem času 
- druge dodatke, ki so določeni s kolektivno pogodbo, zakonom 
ali na njegovi podlagi izdanim predpisom. 

Funkcionarjem, ki jih imenuje Državni zbor, pripadata funkcijski 
dodatek in dodatek na delovno dobo, občinskim funkcionarjem 
pa del plače za delovno uspešnost in dodatek za delovno dobo. 
Za javne zavode veljajo še 38. člen KPND oz. ustrezne določbe 
panožnih kolektivnih pogodb. 

Ugotovitve kažejo, da uporabniki javnih sredstev z dodatki k 
plačam povečujejo javno porabo v korist nekaterih zaposlenih. Ti 
dodatki rušijo določena razmerja med plačami na enakih delovnih 
mestih v različnih organih in javnih zavodih, kakor tudi razmerja 
znotraj posamezne nadzorovane osebe. Predpisi, s katerimi se 
določajo novi dodatki, se še sprejemajo. To kažeta omenjena 
nova uredba vlade, ki jih razširila vrsto dodatkov in število 
upravičencev, kakor tudi vrsta splošnih aktov posameznih 
zavodov in kolektivnih pogodb dejavnosti. 

Poleg plač smo v vrsti nadzorov pregledovali tudi izplačila 
nadomestil plač. drugih osebnih prejemkov (regresa za letni 
dopust, jubilejnih nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči), 
povračil stroškov v zvezi z delom (prehrane med delom, prevoza 
na delo, službenih potovanj, terenskega dodatka in dodatka na 
ločeno življenje), raznih drugih ugodnosti (uporabe službenih 
avtomobilov za zasebne potrebe, osebnih zavarovanj) ter izplačil 
po sklenjenih pogodbah o delu in avtorskih pogodbah. Pri teh 
pregledih smo ugotovili naslednje nepravilnosti: 

- povračila stroškov za prehrano in prevoz na delo se niso 
izplačevala na podlagi evidence prisotnosti na delu, evidence so 
bile pomanjkljive tudi pri službenih potovanjih; 
- pri osebni uporabi službenih avtomobilov ni bila v vseh primerih 
obračunana dohodnina, niso se vodile evidence o opravljenih 
vožnjah ali pa niso bili sprejeti ustrezni notranji akti; 
- izplačevale so se ugodnosti, za katere v predpisih ni podlage 
(dodatna zavarovanja delavcev, ozimnica); 
- za vrsto del, ki se po zakonu ne morejo šteti za avtorska, so bile 
sklenjene avtorske pogodbe ali pa so se sklepale pogodbe o delu 
v nasprotju z omejitvami iz zakona. 

V zvezi s temi nadzori smo izdali 20 sklepov oziroma nalogov za 
odpravo nezakonitih dejanj po 26. členu ZARcS. 

Ugotovili smo, da so nadzorovane osebe v državni upravi imele 
izdelane akte o sistemizaciji, vendar zanje niso dobile potrebnega 
soglasja vlade. Pri nadzorih smo ugotavljali, da sistemizacija 
praviloma ne služi svojemu namenu, ampak se sprejema zgolj 
zato, da se zadosti predpisom. Tudi kadrovska komisija Vlade 
Republike Slovenije daje soglasje na sistemizacijo brez vsebinske, 
včasih pa tudi brez formalne kontrole njene utemeljenosti in 
zakonitosti. Število zaposlenih v državni upravi je praviloma manjše 
od števila sistemiziranih delovnih mest. Vzrok so poleg proste 
presoje števila sistemiziranih delovnih mest tudi omejitveni ukrepi 
v zaposlovanju, ki jih je sprejela vlada. Ker so bili ukrepi kratkoročne 
narave se niso kazali v sistemizacijah, zaradi linearnega delovanja 
na vse državne organe, pa je ukrep vplival na izvajanje nalog 
posameznih organov. Ugotovljeno je bilo, da so najslabše 
zasedena delovna mesta višjih upravnih delavcev, kar verjetno 
vpliva na kvaliteto opravljenih nalog. Do enakih ugotovitev smo 
prišli pri opravljenih nadzorih, kjer smo ugotovili odstopanja med 
sistemiziranimi in nesistemiziranimi delovnimi mesti ter odstopanja 
pri izpolnjevanju pogojev za zasedbo delovnih mest (zahtevana 
delovna doba, stopnja in smer izobrazbe). 

Ravno nasprotne ugotovitve pa izhajajo iz nadzorov v nekaterih 
javnih zavodih v zdravstvu in šolstvu. Tam smo ugotavljali večje 
število dejansko zaposlenih, kot izhaja iz veljavnih normativov in 
standardov. 

3.3.1 Plače v državni upravi 

a.) Osnovna plača v državni upravi 

Pri opravljenih nadzorih nismo ugotovili večjih nepravilnosti pri 
določanju osnovne plače. Problem obstaja v primerih, kjer gre za 
specifična delovna mesta, ki jih ni mogoče uvrstiti med tipična 
delovna mesta, določena v Tabeli o količnikih za določanje 
osnovnih plač, ki je sestavni del ZRPJZ. V takih primerih so 
nadzorovane osebe na podlagi zakonskega pooblastila (10.člen 
ZRPJZ) določale osnovne plače teh delovnih mest podobne 
stopnje zahtevnosti, pri čemer so praviloma določale višje 
količnike. 

Pri preverjanju utemeljenosti napredovanja zaposlenih v državni 
upravi smo ugotovili več nepravilnosti, ki so se nanašale predvsem 
na napredovanje pri prvih zaposlitvah delavcev. Z napredovanjem 
so nadzorovane osebe določale višino plačo zaposlenim, čeprav 
pogoji, ki jih ZRPJZ taksativno določa za napredovanje na 
delovnem mestu, niso bili izpolnjeni. Številne nadzorovane osebe 
nimajo sprejetih pravilnikov o napredovanju ali pa imajo v svojih 
aktih določene dodatne možnosti za napredovanje mimo 
zakonsko določenih, s čimer širijo možnosti napredovanja mimo 
zakona. 

Pri nekaj nadzorih smo ugotovili, da so delavci napredovali le na 
podlagi delovne dobe, kar je v nasprotju z ZRPJZ. Nadalje 
nadzorovane osebe niso upoštevale omejitve, da za 4 ali 5 plačilnih 
razredov višje od plačilnega razreda, v katerega je razvrščen 
količnih delovnega mesta, ne more napredovati več kot 5 % 
zaposlenih v organju oz. službi, in dopuščale napredovanje 
večjemu številu zaposlenih. 

b.) Delovna uspešnost v državni upravi 

Delavci lahko dobijo del plače iz naslova delovne uspešnosti, 
vendar je le-ta omejena v obsegu 3 % sredstev za plače in na 
posameznega delavca do 20 % njegove osnovne plače. V ta 
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obseg sredstev se ne vštevajo sredstva za plačilo uspešnosti 
funkcionarjev, ki ne prejemajo funkcijskega dodatka, kar pomeni, 
da za priznavanje dela plač iz tega naslova za državne sekretarje 
in druge funkcionarje ni omejitev glede obsega sredstev. Ti v 
posameznih ministrstvih iz naslova delovne uspešnosti dobivajo 
znaten del plače in se tako njegove plače približajo plačam 
funkcionarjem, ki jih imenuje Državni zbor (ministrom). 

Obseg sredstev za delovno uspešnost delavcev je najbrž 
premajhen, da bi lahko spodbudno vplival na delavce, da bi 
bistveno presegali pričakovane delovne rezultate (iz tega naslova 
posamezni delavci prejemajo 5.000,00 SIT bruto ali celo manj). 

c.) Dodatki v državni upravi 

Vrsto dodatkov za zaposlene v državni upravi določa 66. člen 
ZDDO, in sicer za: 

- posebne delovne pogoje, ki izhajajo iz razporeditve delovnega 
časa, 
- delo, daljše od polnega delovnega časa, 
- nočno delo, 
- delo ob nedeljah, praznikih in drugih dela prostih dnevih, 
- delo v deljenem delovnem času, 
- stalno pripravljenost in dežurstvo. 

Višino posameznih dodatkov določa Sklep Izvršnega sveta 
Skupščine RS Slovenije iz leta 1991, ki velja ne le za državno 
upravo, pač pa za vse organizacije, ki se financirajo iz proračuna. 

Za določene državne organe je do 5. julija 1996 veljala Uredba o 
količnikih za določitev osnovne plače funkcionarjev, ki jih imenuje 
Vlada Republike Slovenije, in drugih zaposlenih v službah Vlade 
Republike Slovenije, upravnih organih in upravnih enotah (v 
nadaljevanju uredba). Ta uredba je določila nekatere nove dodatke 
(za delovna mesta inšpektorjev, za posebne obremenitve na 
delovnem mestu, za znanje jezika narodnosti...). V letu 1996 je 
bila namesto navedene sprejeta nova uredba, ki je določila še 
več dodatkov in zajela širši krog upravičencev. Menimo, da je ta 
uredba presegla zakonska pooblastila, ker je določila vrsto novih 
dodatkov za delavce v državni upravi, čeprav za to ni pooblastila 
ZRPJZ. 

Nadaljnja ugotovljena nepravilnost je, da posamezni državni organi 
nimajo sprejetih sodil, ki bi se dala preizkusiti v revizijskem 
postopku in na podlagi katerih bi bilo možno preveriti upravičenost 
dodatkov posameznim delavcem. Na podlagi določenih dodatkov 
(npr. za pooblaščenost, za vrednotenje posebnih pogojev in 
odgovornosti) se priznava tudi zavarovalna doba, ki s šteje s 
povečanjem (beneficirana delovna doba), čeprav bi se ta lahko 
priznavala zavarovancem le za težka in zdravju škodljiva dela. 

Pri opravljenih nadzorih smo ugotovili, da se je 20 % dodatek za 
vrednotenje posebnih delovnih pogojev in odgovornosti izplačeval 
višjim upravnim delavcem, ne da bi bili sprejeti akti, na podlagi 
katerih bi bilo možno preverjanje zakonskih norm o tem, ali vsi 
višji upravni delavci, ki prejemajo tovrstne dodatke, opravljajo 
ustrezna dela. Na enak način se je izplačeval 20 % dodatek za 
pooblaščenost. Pri tem so bila pooblaščenost in s tem sam dodatek 
določena na nepreverljiv način. 

Enako kot za višje upravne delavce velja tudi za druge delavce, 
saj nekatera ministrstva nimajo izdelanih sodil, na podlagi katerih 
bi Računsko sodišče lahko preverilo upravičenost prejemanja 
različnih dodatkov (npr. do 20 % dodatek za organizacijska, 
vodena, inšpekcijska in operativna dela obrambe in zaščite, 10 
% dodatek za strokovno - tehnična, analitična, nadzorna in druga 
obrambna ter zaščitna operativna dela temeljne dejavnosti, 5 % 
dodatek za pomožna tehnična in manipulativna dela itd.). Zato ni 
bilo možno preveriti, ali posamezno delovno mesto ustreza 

opisanim zahtevam in ali se posameznemu delavcu upravičeno 
priznavajo dodatki. Nekateri delavci, ki jim je bil priznan določen 
dodatek, imajo neupravičeno priznano tudi zavarovalno dobo, ki 
se šteje s povečanjem, iz enakih razlogov, kot je bilo ugotovljeno 
pri višjih upravnih delavcih. 

Pri dodatku za delovno dobo je pri večini nadzorovanih oseb 
upoštevana le dejanska delovna doba v skladu z 19. členom 
ZRPJZ in 38. členom KPND. Računsko sodišče pa je pri nekaterih 
nadzorovanih osebah tudi pri tem dodatku opazilo nepravilnosti. 
Tri nadzorovane osebe so pri izračunavanju dodatka na delovno 
dobo upoštevale tudi delovno dobo, ki se šteje s povečanjem, 
čeprav niti KPND in ZDDO ne opravičuje dodatka, v katerem je 
upoštevana delovna doba, ki se šteje na tak način. 

3.3.2 Plače v javnih zavodih 

a.) Osnovna plača v javnih zavodih 

Pri nadzoru na področju zdravstva smo ugotovili, da so 
nadzorovane osebe neopravičeno določile višjo osnovno plačo 
od predpisane in tako kršile zakonske podlage. Ker je osnovna 
plača osnova za izračun uspešnosti in dodatkov, so bili v teh 
primerih tudi uspešnost in vsi dodatki izračunani previsoko. V 
enem primeru je bilo ugotovljeno, da je upravnik z odločbami 
zaposlenim odrejal nekaterim višje drugim pa nižje osnovne 
koeficiente, kot jih je v skladu z ZRPJZ potrdilo pristojno 
ministrstvo. 

Tudi pri preverjanju napredovanja zaposlenih v javnih zavodih 
smo ugotovili podobne nepravilnosti kot pri napredovanju 
zaposlenih v državni upravi, predvsem glede izvajanja zakonskih 
določb in podzakonskih aktov in pravilnikov o napredovanju po 
posameznih dejavnostih (šolstvo, zdravstvo, kultura itd.). Splošni 
akti posameznih nadzorovanih oseb so določali dodatne možnosti, 
po katerih so lahko pri prvih razporeditvah upoštevali izjeme od 
zakonskih pogojev, določenih za napredovanje. Opravljeni nadzori 
pri javnih zavodih so pokazali, da so delavci pri nekaterih 
nadzorovanih osebah napredovali samo na podlagi delovne dobe, 
kar je v nasprotju z ZRPJZ. Nadalje smo ugotovili, da so nekateri 
javni zavodi kršili 14. člen ZRPJZ, ker niso imeli sprejetega 
pravilnika o napredovanju delavcev in zato je bilo napredovanje 
opravljeno brez ustrezne pravne podlage. 

Delavci pri nekaterih nadzorovanih osebah so napredovali kljub 
temu, da niso izpolnjevali pogojev iz 1. odstavka 14. člena ZRPJZ. 
Tako so na primer nadzorovane osebe kot razlog za napredovanje 
delavcev navajale deljen delovni čas, delo s kemikalijami, dežurstvo 
med daljšimi prazniki oz. kolektivnimi dopusti, vodenje manjšega 
oddelka itd. 

b.) Delovna uspešnost v javnih zavodih 

ZRPJZ v tretjem odstavku 18. člena določa za javne zavode, ki 
pridobivajo del sredstev s prodajo blaga in storitev na trgu, da 
lahko v soglasju z ustanoviteljem povečajo obseg sredstev za 
mesečo plačilo delovne uspešnosti. Javni zavodi so to določbo 
upoštevali tako, da se je obseg sredstev za mesečno plačilo 
delovnft uspešnosti priznaval od 10 % do 20.6 % sredstev za 
plače, kot je to bilo dogovorjeno v soglasju z ustanoviteljem. Tako 
postopanje je bilo pravilno. Določeni javni zavodi pa so si razlagali 
normo 2. člena ZRPJZ tako, da omenjeni zakon velja samo za del 
plač iz proračuna, ne pa iz sredstev od prodaje blaga in storitev 
na trgu. To razlago so utemeljevali z 2. odstavkom 48. člena Zakona 
o zavodih, ki določa, da sme zavod uporabiti presežek prihodkov 
nad odhodki le za opravljanje in razvoj dejavnosti, če z aktom o 
ustanovitvi ni drugače določeno. V opravljanje delovne dejavnosti 
naj bi sodil tudi strošek dela. Menili smo, da je taka razlaga 
napačna, saj je treba ZRPJZ šteti kot lex specialis, ki določa 
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plače v javnih zavodih. Zato smejo javni zavodi omenjene 
presežke nameniti za plače in druge prejemke v skladu z 18. 
členom ZRPJZ. Ta dopušča, da lahko izplačajo za ta namen več 
kot 3 % od obsega sredstev za plače le v soglasju z ustanoviteljem 
ob 20 % omejitvi od osnovne plače za posameznika. To izhaja 
tudi iz sklepa Vlade RS, št. 113-02/94-14/66-8 z dne 6.10.1994, ki 
je določil, da javni zavod lahko oblikuje ta dodatna sredstva le, če 
z omenjenim sklepom vlade izpolnjuje določene pogoje. Ti pogoji 
so predvsem odvisni od uspešnosti poslovanja zavoda. Isti sklep 
vlade je omejil ta obseg sredstev in prepustil posameznim 
ministrstvom, da določijo njihovo višino in podrobnejša merila. 

Nadalje smo ugotovili, da večina nadzorovanih oseb ni upoštevala 
določila 17. člena ZRPJZ, ki določa, da morajo imeti v avtonomnem 
aktu izdelana merila za ugotavljanje delovne uspešnosti. Ta del 
plač se je običajno razdeljeval na podlagi ocen ministrov in 
direktorjev uprav, direkcij in javnih zavodov ter drugih odgovornih 
delavcev. Pri enem nadzoru je bilo ugotovljeno, da je bila delovna 
uspešnost poslovnega organa javnega zavoda izplačana kljub 
temu, da organ, pristojen za imenovanje, ni dal soglasja k delu 
plače za delovno uspešnost. V drugem primeru je bilo ugotovljeno, 
da je bil del plač za delovno uspešnost izplačan po odredbi 
direktorja v nezakoniti obliki kot proračun prehrane in prevozov. V 
tretjem primeru se je kot merilo za delovno uspešnost direktorja 
štela njegova prisotnost na delu. 

c.) Dodatki v javnih zavodih 

Za obračun dodatkov v javnih zavodih veljajo KPND in kolektivne 
pogodbe za posamezne dejavnosti. KPND določa dodatke v 38. 
členu za posebne obremenitve pri delu, neugodne vplive okolja, 
nevarnosti pri delu in delo v delovnem času, ki je za delavce manj 
ugoden v primeru, ko so to posebni pogoji, ki se občasno pojavljajo 
in zato niso ovrednoteni v osnovni plači. Dodatki se obračunavajo 
le za posebne delovne pogoje, ki se občasno pojavljajo, in le za 
čas, ko je delavec delal v pogojih, zaradi katerih mu dodatek 
pripada. Na tej podlagi kolektivne pogodbe dejavnosti določajo 
posebne dodatke in njihovo višino. 

Ugotovili smo, da so javni zavodi ravnali nepravilno predvsem iz 
dveh razlogov: 

- ker so z internimi splošnimi akti določali nove dodatke; 
- ker so določali višje dodatke, kot so bili dovoljeni po 20. členu 
ZRPJZ oz. ustrezni kolektivni pogodbi. 

Tako so določali nove dodatke za upokojitev, imenovanim na 
funkcijo in za dvo-semestrski študij z zaključnim izpitom, za delo 
med inventurami, dodatek za povečane obremenitve itd. V 
nekaterih javnih zavodih je bil določen funkcijski dodatek tudi 
osebam, ki niso bile funkcionarji po veljavnem zakonu. Višine 
dodatkov so presegli tako, da so: 

- dodatek oblikovali v višini količnika namesto po opravljenih urah 
dela; 
- obračunavali večje število ur od dejansko opravljenih; 
- kopičili dodatke, ki se med seboj izključujejo. 

Vedno novi dodatki se določajo v kolektivnih pogodb posameznih 
dejavnosti, zaradi česar se večajo razlike med zaposltenimi v 
javnem sektorju. 

Pri izračunu dodatka za delovno dobo so nekatere nadzorovane 
osebe v osnovo za obračun vključile dodatek za delovno 
uspešnost, dodatek za delo v deljenem delovnem času, dodatek 
za vodenje, dodatek za nadomeščanje, dokupljeno zavarovalno 
dobo itd. To je v nasprotju z 20. členom ZRPJZ, ustrezno kolektivno 
pogodbo dejavnosti in stališči Komisije za razlago KPND. 

Nadalje je ena nadzorovana oseba obračunavala 0.25 % dodatek 

delavkam takoj po dopolnjenjem 25. letu delovne dobe, druga 
nadzorovana oseba pa je omenjeni dodatek priznavala v premajhni 
višini. To ni v skladu s tretjim odstavkom 38. člena KPND, ki 
določa, da se dodatek za delovno dobo delavkam, ki imajo več 
kot 25 let delovne dobe, poveča še za 0.25 % za vsako izpolnjeno 
(in ne le začetno) leto delovne dobe nad 25 let. 

3.3.3 Plače občinskih funkcionarjev 

Izplačila občinskim funkcionarjem smo pregledali v 6 bivših občinah 
in pri tem ugotovili za 100,6 mio SIT nezakonitih izplačil. Polovica 
ugotovljenih nezakonitosti je imela podlago v nezakonitih sklepih 
izvršnih svetov občin in se je nanašala na proračune plač 
funkcionarjem, ki se jim je iztekal mandat. Druga polovica 
nezakonitosti pa se je nanašal na določanje dodatkov za težje 
pogoje dela, za delovno uspešnost, dodatka za delovno dobo, 
previsoko določeno osnovno plačo ter na izplačilo nadur. 

Ugotavljamo, da so občine premalo pozorne na 6. člen Zakona o 
financiranju občin, ki določa, da se lahko sredstva proračuna 
uporabijo le, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom 
predpisani pogoji in na 70. člen Zakona o lokalni samoupravi, da 
morajo materialni akti in akti poslovanja občine temeljiti na zakonu 
in drugem zakonitem predpisu. 

Nekatere nepravilnosti izhajajo iz občinskih statutov in drugih 
aktov, ki urejajo plače in niso usklajeni z zakoni in podzakonskimi 
predpisi. Ena od posledic takšnega stanja je obračunavanje in 
izplačevanje plač občinskim uslužbencem po merilih, ki veljajo za 
funkcionarje npr. za sekretarje občinskega sveta in vodje notranjih 
organizacijskih enot občinske uprave. 

Za leto 1995 smo preverili izplačilo plač funkcionarjev v 10 novih 
občinah, kjer smo ugotovili za 18 mio nezakonitih izplačil, kar je 
bistveno manj kot v starih občinah leto poprej. Glavne ugotovitve 
podajamo v nadaljevanju. 

a.) Osnovna plača 

Pri nadzorih plač, izplačanih občinskim funkcionarjem, so bile 
ugotovljene nepravilnosti pri izplačilih proračunov za prvo 
trimesečje leta 1995. Za to obdobje so občine izplačevale 
proračune, ki se nanašajo na spremembo količnikov po 
Začasnem sklepu o razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika 
za najvišje vrednoteno funkcijo, v posamezni skupini. V začasnem 
sklepu je določba, da veljajo novi količniki od 11. marca 1995 
dalje, vendar tega datuma nekatere občine niso upoštevale, saj 
so količniki za najvišjo vrednoteno funkcijo, ki se po omenjenem 
začasnem sklepu uporablja od 11. marca 1995, uporabile že pred 
tem datumom. V teh primerih smo predlagali, da občine akte 
uskladijo in nezakonito izplačane zneske izterjajo. 

Ugotavljamo tudi, da bi bilo treba razdelati zgornjo mejo dovoljene 
plače za tajnike občin. Po obstoječi ureditvi je enaka zgornja meja 
dovoljene plače za tajnika npr. mestne občine in vseh primestnih 
občin. 

b.) Delovna uspešnost 

Višina dela plače za delovno uspešnost za najvišje vrednoteno 
funkcijo v občini je določena v točki III Začasnega sklepa o 
razvrstitvi občin v skupine in določitvi količnika za najvišje 
vrednoteno funkcijo v posamezni skupini in znaša največ 50 %. 
Pri nadzorih smo ugotovili, da je nekaj občinskih funkcionarjev 
prejelo del plače za delovno uspešnost nad najvišjo možno višino, 
določeno v omenjenem sklepu. Previsoko izplačan del plače za 
delovno uspešnost je bil ugotovljen v 6 občinah in je znašal skupaj 
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6,3 mio SIT. Razlog je v izplačilih nad maksimalno visino ali pa v 
obračunu uspešnosti od nepravilne, previsoke osnove. Zaradi 
nedorečenih predpisov in neurejenih razmer v novih občinah smo 
upoštevali kot pravilna tudi izplačila na podlagi aktov, ki jih je 
sprejela Komisija za volitve, imenovanja in administrativne zadeve 
občine, v kolikor so bila v okviru zgornje meje do 50 %, kot jo je za 
občinske funkcionarje s sklepom določila istoimenovana komisija 
državnega zbora. Predlagamo, da se zgornja meja dela plače za 
delovno uspešnost občinskih funkcionarjev določi v zakonu. 

Zakon o lokalni samoupravi daje članom nadzornih odborov občin 
položaj in plačo, kot je določena za občinske uslužbence, kar ni 
v skladu z opredelitvijo nadzornega odbora kot samostojnega 
organa občine. Predlagamo, da se člane nadzornega odbora 
opredeli za občinske funkcionarje in se s tem uskladi položaj 
članov nadzornega odbora s položajem, ki ga ima nadzorni odbor, 
kot samostojni organ občine. 

c.) Dodatki 

Obračunavanje in izplačevanje dodatkov občinskim funkcio- 
narjem je opredeljeno v Zakonu o funkcionarjih v državnih organih 
in v ZRPJZ, občine so različno razumele veljavnost oz. 
neveljavnost določil o dodatkih na plačo. V nekaterih občinah je 
veljalo tudi zmotno prepričanje, da je dovoljeno vsako izplačilo 
funkcionarjem, ki ga odredi občinski svet, ne glede na podlago v 
zakonu ali drugem predpisu. 

Ugotovili smo izplačevanje dodatka za delovno dobo v previsokem 
znesku (nepravilno uporabljena osnova za obračun) ter 
izplačevanje dodatkov, ki funkcionarjem ne pripadajo npr. do.datek 
za nezdružljivost opravljanja funkcije, dodatek za deljen delovni 
čas, dodatek za dežurstvo, dodatek za posebne pogoje dela ipd. 
Vsi ti dodatki za funkcionarje z zakonom niso določeni, zato niso 
dovoljeni. Izplačevanje nezakonitih dodatkov na plačo je znašalo 

skupaj 5.6 mio SIT. 

3.4 Javna naročila 

V letu 1996 smo na podlagi programa dela Računskega sodišča 
opravili revidiranje nekaterih javnih naročil. Javna naročila so 
revidirali posamezno (kot posamezne projekte) ali pa v okviru 
nadzora poslovanja pri ministrstvih. Pri razumevanju javnega 
naročila smo izhajali iz definicije javnega naročila, ki je dana v 2. 
členu Odredbe o postopku za izvajanje javnega razpisa za oddajo 
javnih naročil (UR RS, št. 28/93 in 19/94, v nadaljevanju: odreba). 
Javna naročila tako obsegajo izdelavo investicijske in tehnične 
dokumentacije, gradnjo objektov in njihovih delov, vzdrževalna 
dela, rekonstrukcije in prenove objektov, naprav ali njihovih delov, 
nabavo, dobavo, montažo oziroma vgraditev napeljav, naprav in 
opreme, druge nakupe oziroma nabavo potrošnega in režijskega 
blaga, raziskovalne naloge, projektantske, inženirske, svetovalne 
in druge intelektualne storitve ter druge storitve, vključno s 
storitvami vzdrževanja. 

Cilj revidiranja je bil preveriti pravilnost postopkov za izvajanje 
javnega razpisa, kot ga določa omenjena odredba. Pri tem smo 
posebno pozornost posvetili: 

- preverjanju pogoje.v za začetek postopkov javnega razpisa, 
določenih v 4. členu odredbe, 
- preverjanju pravilnosti postopkov samega javnega razpisa in 
ustreznosti njegove vsebine, 
- presoji gospodarnosti pri izbiri izvajalca z javnim razpisom, 
- sklepanju pogodb na podlagi javnega razpisa in spreminjaju 
pogodbenih elementov med izvajanjem javnih naročil, ki smo jih 
presojali z omejitvami, ki izhajajo iz javnih razpisov, 
- organizaciji in vodenju kakovostnega in finančnega nadzora 
nad izvedbo del. 
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3.4.1 Javne gradnje 

Revizija javnih gradenj, kamor štejemo tudi prenove, rekonstrukcije 
in investicijsko vzdrževanje, so prikazane v tabeli 10. 

TABELA 10 
Revizija javnih gradenj 

Vrednost Vrsta 
Javno naročilo Revidirane osebe v milijon mnenja 

SIT 

Avtocestni odsek Vransko - MPZ. MOP, DARS 
Blagovica 34.450.0 0 

Operacijski blok in centralna 
enota za intenzivno medicino Ministrstvo za zdravstvo 396.3 2 

SBC 
Posodobitev mednarodnega 

mejnega prehoda Dolga vas Servis skupnih služb vlade 240.1 0 

Izgradnja poslovne stavbe ob 
Langusovi cesti v Ljubljani Servis skupnih služb vlade 2.123 0 

Adaptacija kompleksa Mladika Servis skupnih služb vlade 394,6 0 

Obnova in razširitev kuhinje 
Državnega zbora Državni zbor 101,7 4 

Prenove vojašnice v Murski 
Soboti Ministrstvo za obrambo 162,6 2 

V tabeli pomeni: 

0 - revizija še ni končana 2 - mnenje s pridržkom 3 - negativno mnenje 4 - mnenje ni bilo opredeljeno 

MPZ - Ministrstvo za promet in zveze MOP - Ministrstvo za okolje in prostor DARS - Družba 
za avtoceste RS 

Pomembne ugotovitve revidiranja javnih gradenj so:. 

- Proračunski uporabniki proračunskih sredstev ne upravljajo 
dovolj skrbno. Javni razpisi za oddajo del in storitev se ne izvajajo 
na zadovoljivi strokovni ravni, razpisna dokumentacija je 
pomanjkljiva, največkrat pa niso določena jasna in strokovno 
utemeljena sodila za izbor izvajalca. 

- Proračunski uporabniki predplačil in pogodb ne zavarujejo 
skladno s predpisi. Veliko je primerov, ko se namesto pogodbeno 
dogovorjenega bančnega jamstva ali drugih kakovostnih finančnih 
zavarovanj uporabniki proračunskih sredstev zadovoljijo z 
akceptnim nalogom in drugimi nekakovostnimi instrumenti. Prav 
tako se ne preverja boniteta izvajalcev oziroma dobaviteljev. Javna 
sredstva so bila s tem izpostavljena nepotrebnemu tveganju 
izgube. Pogodbeno dogovorjene obresti za avanse v večini 
primerov niso bile izterjane. 

- Nacionalni programi posameznih sektorjev, ki so del razvojne 
politike države, bi morali temeljiti na jasnih strateških izhodiščih 
ob upoštevanju natančno določenih in merljivih ciljev. Računsko 
sodišče je pri svojem dosedanjem delu ugotovilo, da nacionalni 
programi pogosto ne temeljijo na realnih ocenah (dinamiki izvedbe, 
finančnih ocenah, ki so navadno podcenjene...), zato je njihovo 
izvajanje lahko vprašljivo. Predvsem pa se nacionalni programi 
ne dopoljnujejo z novimi spoznanji, temveč nosilci programov 
predlagajo v potrditev le letne izvedbene programe (primer: DARS). 
Za presojo izvedljivosti nacionalnega programa s spremenljivim 
tveganjem, v predvidenem časovnem, prostorskem in finančnem 
okviru bi bilu treba predhodno zagotoviti ustrezne analize, kar pa 
še ni redna praksa. 

- Pri nadzoru priprave predloga naložbene odločitve smo ugotovili, 
da je nadzorovana oseba opustila nekatera potrebna predhodna 
dela in ni dovolj skrbno pripravila vseh strokovnih podlag, ki bi bile 
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potrebne za gospodarno odločitev, druga pa tega ni preverila. 
Strokovne podlage bi morale biti izdelane tako skrbno, da bi bili 
vsi stroški naložbe ocenjeni in pojasnjeni s sprejemljivim 
tveganjem. Pokazalo se je, da strokovne podlage za sprejemanje 
odločitve niso bile dovolj skrbno pripravljene, zato obstaja velika 
stopnja tveganja, da bo poraba javnih sredstev previsoka. Hkrati 
pa niso podani pogoji za sprejemanje gospodarnih odločitev. 

- Podobne so bile tudi ugotovitve pri reviziji obnove in razširitve 
kuhinje v Državnem zboru. Investitor ni presojal variantnih 
predlogov rešitev za zagotavljanje prehrane poslancem, gostom 
in zaposlenim v Državnem zboru. Ugotovili smo tudi, da razpisana 
dokumentacija ni bila popolna, ker popisi del niso bili natančno 
določeni. Zaradi tega ni bilo mogoče opraviti primerljivosti ponudb 
in oceniti, ali je bil najdražji ponudnik, ki je bil izbran, tudi najboljši. 

- Nadzor naložbe v bolnišnici je bil omejen na naloge, ki naj bi jih 

v okviru svojih pristojnosti izvedla revidirana oseba - Ministrstvo 
za zdravstvo. Ugotovljene so bile napake pri izboru izvajalca 
super-nadzora, pomanjkljivosti so bile odkrite pri pregledu 
dokumentacije za izvedbo javnega razpisa za izbor dobavitelja 
opreme ter kršitve pri spoštovanju rokov, posledica česar je bila 
podražitev celotne naložbe. Odkrite pa so bile tudi pomanjkljivosti 
pri izvajanju nadzora nad izvajanjem pogodbe in pri uporabi 
instrumentov zavarovanja pogodbe in predplačil. 

3.4.2 Javna naročila blaga ali storitev 

Revidiranje javnih naročil blaga in storitev je v največji meri 
zajemalo skupino proračunskih odhodkov, ki se v proračunu 
izkazujejo kot materialni stroški. Obseg in vrsta revizij je razvidna 
iz tabele 11. 

TABELA 11 
Revizije javnih naročil blaga in storitev 

Predmet revidiranja Vrednost Vrsta 
v milijon mnenja 
 SIT  
Materialni stroški na Ministrstvu 

za okolje in prostor 1.394,6 3 

Poslovanje Zavoda za 
prestajanje kazni zapora Maribor 33,6 2 

Poslovanje Zavoda za prestajanje 

kazni mladoletniškega 18.3 3 
zapora in kazni zapora Celje 

Proračunska postavka obramba 
pred točo na Ministrstvu za 274.3 3 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

V tabeli pomeni: 
2 - mnenje s pridržkom 3 - negativno mnenje 

Glavne ugotovitve revizije javnih naročil blaga in storitev so: 

- Ministrstva in drugi proračunski uporabniki pri oddaji del, ki se 
nanašajo na proračunske postavke skupine materialnih stroškov, 
niso dosledno spoštovali določb ZlPro in odredbe. 

- Pogoste so kršitve zlasti pri postopnih dobavah blaga. Posamezni 
računi za delne dobave sicer ne presegajo zneskov, določenih z 
ZlPro, vendar pa skupne vrednosti vseh nabav posamezne vrste 
blaga oziroma materiala presegajo ta znesek. Zato bi morale biti 
takšne dobave izvedene na podlagi javnega razpisa za izbiro 
najugodnejšega izvajalca (dobavitelja), kjer skupna vrednost 
dobav presega vrednost, določeno z zakonom, moralo pa bi biti 
pridobljeno tudi soglasje Ministrstva za finance. Zaradi nedosledne 
uporabe javnih razpisov obstaja dvom o gospodarnem ravnanju 
s sredstvi. 

• Na Zavodu za prestajanje kazni zapora Maribor in Zavodu za 
prestajanje kazni mladoletniškega zapora in kazni Celje je bilo 
ugotovljeno, da pomembni dobavitelji materiala, osnovnih sredstev, 

pisarniške opreme ter dobavitelji pekarskih in mesnih izdelkov 
niso bili izbrani z javnim razpisom. Enaka nepravilnost je bila 
ugotovljena pri reviziji poslovanja na Okrožnem sodišču v Ljubljani 
za nabave storitev vzdrževanja. 

3.5 Subvencije 

Revidirali smo dodeljevanje in namensko porabo sredstev za 
ukrepe aktivne politike zaposlovanja pri Ministrstvu za delo, 
družino in socialne zadeve v letu 1995 v višini 2.5 mlrd SIT. Revizija 
se je nanašal na prejete subvencije za ohranjanje delovnih mest, 
za prekvalifikacije in dokvalifikacije delavcev ter za odpiranje novih 
delovnih mest. Izvedena je bila na Ministrstvu za delo, družino in 
socialne zadeve, na Republiškem zavodu za zaposlovanje, pa 
tudi pri nekaterih podjetjih, prejemnikih subvencij. 

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano smo 
revidirali porabo sredstev, namenjenih za regresiranje kmetijske 
pridelave. 
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Pomembnejše ugotovitve, ki izhajajo iz opravljenih nadzorov, so: 

- Sredstva subvencij so dodeljena v nasprotju z Zakonom o 
zaposlovanju in zavarovanju na primer brezposelnosti (Ur. I. RS, 
št 17/95), Pravilnikom o sofinanciranju prekvalifikacij ali 
dokvalifikacij presežnih delavcev (Ur. I. RS, št. 17/95) in Zakonom 
o dohodnini (Ur. I., št. 8/95) in z Navodili o postopku za nadomestitev 
dela stroškov delodajalcu za ohranitev produktivnih delovnih mest. 

- Merila dodeljevanja sredstev so pomanjkljiva oziroma 
neoperativna. Sproti se dopolnjujejo, spremembe pa niso javno 
objavljene. Pri dodeljevanju sredstev se nedosledno uporabljajo 
predpisi, ki urejajo javna naročila in zagotavljajo gospodarnost. 

- Nadzor ministrstva nad izvajanjem pogodbenih določil je 
pomanjkljiv in nezadosten, da bi lahko učinkovito preprečeval 
nenamensko porabo sredstev pri prejemniku subvencije. 
Ukrepanje ob ugotovljeni nenamenski porabi je dosledno in 
neučinkovito. Odgovornost za delo in izvedene naloge ni 
opredeljena, prav tako tudi ne sankcije. 

- Pri spremljanju namenske porabe sredstev po proračunskih 
postavkah ugotavljamo, da je vrednost posameznih proračunskih 
postavk slabo ocenjena. Nazivi proračunskih postavk so 
pomanjkljivo opredeljeni oziroma so pod eno postavko združeni 
različni ukrepi aktivne politike zaposlovanja. Ker tudi ministrstvo 
ne vodi podrobnejše evidence proračunske porabe po posamezni 
vrsti ukrepa oziroma programa, tako stanje otežuje (onemogoča) 
nadzor. Ugotavljamo, da določene naloge niso bile izvedene ali pa 
ne v planiranem obsegu. 

- Pri nadzoru namenske porabe sredstev subvencij, prejetih po 
pogodbah iz leta 1995 ugotavljamo, da posamezni prejemniki 
subvencij sredstev niso uporabili v skladu s predloženim 
programom, na podlagi katerega so jim bila dodeljena. Večina 
kršitev se nanaša na neizpolnjevanje določb o ohranjanju števila 
delovnih mest, saj je število zaposlenih manjše, kot je bilo 
opredeljeno s pogodbo. V posameznih primerih delavci niso 
zaposleni za nedoločen čas. Pri 7 prejemnikih subvencij v skupni 
višini 187 mio SIT bi morali za nedoločen čas zaposliti po pogodbah 
skupaj 3.417 delavcev, med nadzorom pa je bilo zaposlenih le 
2.268 delavcev. 

- V primerih subvencioniranja prekvalifikacij sredstva niso bila 
namensko porabljena. Prav takoj se niso spoštovale določbe 
pogodbe v delu, ki se nanašajo na izdajo soglasja k organi- 
zacijskim spremembam in odprodajam dela premoženja. 
Prejemniki sredstev so dolžni poročati o poslovanju in 
zaposlovanju. Te določbe pogodbe v glavnem ne izvajajo. 

- Pri dodeljevanju sredstev za subvencije, ki se vežejo na regres 
na enoto proizvoda, se le - ta dodeljujejo na podlagi uredbe, s 
katero je določena višina regresa (med letom se lahko spreminja), 
in ne na podlagi javnega razpisa, ki bi opredeljeval pogoje za 
pridobitev subvencije. Upravičenci do subvencij so vsi, ki dostavijo 
dokumentacijo, individualnih pogodb ni. Na ta način ukrep 
registriranja izgublja svojo vlogo regulatorja kmetijske proizvodnje 
in kmetijske politike. 

3.6 Pobiranje javnofinančnih prihodkov 

Ob strokovnem sodelovanju revizorjev National Audit Office iz 
Velike Britanije smo v aprilu 1996 začeli z revizijo gospodarnosti, 
učinkovitosti in uspešnosti pobiranja in nadziranja javnofinančnih 
prihodkov. Nadzor, ki smo ga prvotno uvedli na Agenciji Republike 
Slovenije za plačilni promet, nazdiranje in informiranje ter na 
Republiški upravi za javne prihodke, smo po reorganizaciji davčne 
službe državi razširili še na Davčno upravo Republike Slovenije. 

V dosedanjih revizijskih postopkih smo spoznali osebe nadzora 

in okolje, v katerem so delovale, zbrali obsežne informacije in 
podatke o inštitucijah, ki so pobirale in nazdirale davke, ter o 
vrstah javnofinančnih prihodkov. Zbiranje podatkov se je nanašalo 
na obdobje od leta 1993 do 30. junija 1996. Na podlagi obsežnih 
analiz in priporočil tujih strokovnjakov smo se odločili za podrobno 
revidiranje treh vrst davkov, in sicer prometnega davka, davka 
od dobička pravnih oseb in davka od dohodkov iz dejavnosti, ki 
ga plačujejo fizične osebe. Izvedli smo obsežne ankete v vseh 
podružnicah APPNI in vseh izpostavah RUJP ter posneli procese, 
ki spremljajo registracijo davčnih zavezancev, evidentiranje 
davčnih obveznosti, odmero in plačevanje davkov, davčni nadzor 
in pritožbene postopke ter izterjavo neporavnanih obveznosti. S 
tem smo želeli ugotoviti obstoj notranjih kontrol in oceniti stopnjo 
tveganja. 

Po izdelavi podrobnega načrta revidiranja smo najprej izvedli 
pilotno revizijo na primeru ene podružnice APPNI in enega 
davčnega urada. S pomočjo pridobljenih rezultatov smo dokončno 
določili obseg preiskovanja na izbranem vzorcu štirih podružnic 
APPNI in štirih izpostav RUJP. Poleg preiskovanja podatkov na 
izvirni dokumentaciji smo v vseh enotah z metodo intervjujev 
izpolnili tudi vprašalnike, ki so se nanašali na postopke registracije, 
plačevanje davkov, potrebna sredstva za delo in organiziranosti 
davčne službe. Vprašanja smo postavljali tudi vodilnim v novi 
davčni upravi. 

Med poročanjem je izdelava poročila o reviziji v sklepni fazi. Poleg 
predstavitve ugotovitev iz revizije v obeh prejšnjih inštitucijah, ki 
sta bili odgovorni za pobiranje in nadziranje javnofinančnih 
prihodkov, bodo v poročilu predstavljena tudi dosedanja spoznanja 
o novi davčni službi in dana priporočila za njeno nadaljnje delo. 
Računsko sodišče si je namreč omenjeno revizijo zastavilo kot 
zelo zahteven projekt, ki naj bi na podlagi dosedanjega dela APPNI 
in RUJP pri pobiranju in nadziranju davkov predvsem prispeval k 
učinkovitejšemu in uspešnejšemu delu Davčne uprave ter 
omogočil revizorjem Računskega sodišča, da pod stalnim 
vodstvom izkušenega revizorja iz Državnega revizijskega urada 
Velike Britanije pridobijo ustrezna znanja in izkušnje za revizi|e 
izvajanja nalog. 

3.7 Druge revizijske teme 

V letu 1996 je Računsko sodišče začelo še nekatere druge 
revizijske teme. V nadaljevanju navajamo nekaj ugotovitev iz 
končanih nadzorov: 

- Za presojo pravilnosti, zakonitosti in gospodarnosti ravnanja s 
sredstvi, ki so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov, je 
pomembna ugotovitev, da niso izdelana enotna in jasna sodila o 
tem, kaj štejemo med materialne stroške uporabnika in kaj med 
materialne stroške izvajanja določene naloge. Prav tako niso 
izdelani normativi in standardi za planiranje potrebnega obsega 
sredstev za delovanje proračunskih uporabnikov in dorečena 
njihova vsebina. Jasne pa tudi niso razmejitve med sredstvi za 
delo organa in programskimi sredstvi, saj je bilo opaziti uporabo 
programskih sredstev za potrebe delovanja proračunskega 
uporabnika. 

- Ministrstva in drugi proračunski uporabniki pri oddaji del, ki se 
nanašajo na proračunske postavke materialnih stroškov, niso 
dosledno upoštevali določb ZlPro ter odredbe in tako naročali 
blago brez javnih razpisov, sklenjenih pogodb in soglasij Ministrstva 
za finance. 

- Na MNZ in MO sta bili ugotovljeni pomanjkljivo evidentiranje in 
zaključevanje poslovnih dogodkov. Odkrite so bile tudi nekatere 
druge pomanjkljivosti kot neustrezna, pomanjkljiva ali 
neverodostojna listina, ki je bila podlaga za plačilo, neustrezno 
evidentiranje drobnega inventarja, nepravilno obračunani, 
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nepravočasno zaključeni, neupravičeno izdani potni nalogi in na 
njihovi podlagi izplačana sredstva. Ugotovljene so bile 
pomanjkljivosti pri opravljanju posameznih postopkov v zvezi z 
materialno porabo, posebno kar zadeva spremljajoče dokumente 
pri likvidaciji računov. Pri evidentiranju materialne porabe je 
prihajalo včasih do pomembnih razlik med materialnim in finačnim 
knjigovodstvom. 

- Z nadzorom na višjem sodišču smo ugotovili, da so po zaključ- 
nem računu neupravičeno zadržali neporabljena sredstva. V okviru 
preveritev nekaterih stroškov na okrožnem sodišču pa smo 
ugotovili nezakonito porabo proračunskih sredstev za izplačilo 
avtorskih honorarjev registrskim sodnikom in izbiro dobaviteljev 
za nabavo blaga in izvajalcev za opravljanje storitev brez javnega 
razpisa. Ne gre sicer za sredstva večje vrednosti, ugotovljene 
nepravilnosti pa imajo posebno težo zaradi nalog, ki jih opravljajo 
sodišča. Enakega mnenja smo bili pri nadzorih višjega državnega 
tožilstva, kjer so bile ugotovljene enake pomanjkljivosti. 

- Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve smo izvedli 
nadzor dotacij in plačil storitev javnim zavodom v višijni 7,6 mlrd 
SIT. Pri pregledu poslovanja smo ugotovili, da so dotacije in plačila 
zavodom določeni s pogodbami. Dotacije pokrivajo (v določenem 
odstotku) zavodove letne stroške dela in materialne stroške z 
amortizacijo. Ugotovili smo odstopanja med zagotovljenimi sredstvi 
na podlagi obračunov po pogodbenih elementih oz. zahtevki 
zavodov in dejanskimi stroški poslovanja. Zahtevki za sredstva 
dotacij in plačila storitev javnim zavodom so v posameznih primerih 
oblikovani previsoko in s tem tudi v nasprotju s pogodbenimi 
določbami, Pravilnikom o oblikovanju cen socialnovarstvenih 
storitev in Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije 
za leti 1994 in 1995, ki določajo obseg priznanih stroškov 
poslovanja. Ugotovljen je bil pomankljiv nadzor ministrstva nad 
delom javnih zavodov. Pravo tako je bilo ugotovljeno, da zavodi 
nimajo vzpostavljenega knjigovodskega evidentiranja prihodkov 
po namenih in virih niti ne evidentirajo stroškov po stroškovnih 
nosilcih oz. programih in dejavnostih, kar bi omogočalo nadzor 
namenske porabe sredstev. V nekaterih zavodih nimajo izdelanih 
temeljnih aktov ali ti niso usklajeni s predpisi ali pa nimajo soglasja 
ustanovitelja. 

- Revizija zaključnih računov skladov stavbnih zemljišč za leto 
1994 je pokazala, da je stanje na tem področju neustrezno, kar je 
pomembno zlasti zato, ker gre za velik del občinskih prihodkov. 
Zaradi neustreznega knjigovodskega evidentiranja je vprašljiva 
kakovost samega upravljanja s prihodki in odhodki ter premoženja 
in obveznosti skladov. Premoženje in obveznosti skladov so 
bistveno nepravilno izkazani. Prihodki so se izterjevali premalo 
skrbno. Sklad v premoženju izkazuje npr. investicijo v vrednosti 
430 mio SIT, kljub temu da je isto nepremičnino občina prodala in 
je v lasti tretje osebe. Hkrati s tem je za isto investicijo obstajalo 
za 194 mio SIT obveznosti za najeta posojila, ki niso bila nikjer 
evidentirana. Menimo, da je v tem primeru občina zaradi 
nerazmejenih pristojnosti s skladom neobvladljivo vlagala in se 
nenadzorovano zadolževala. V drugem primeru sklad ni izkazoval 
premoženja v obliki zemljišč in drugih nepremičnin ter finančnih 
naložb in tako bilančni podatki niso bili izraz dejanskega stanja 
premoženja sklada in s tem premoženja občine. Praksa 
knjigovodskega evidentiranja premoženja skladov stavbnih 
zemljišč je bila od občine do občine različna in ker ni bilo nadzora, 
tega tudi ni nihče opazil. V obstoječih predpisih manjka izrecna 
opredelitev, da se poslovne knjige za sklade stavbnih zemljišč 
vodijo po sistemu, ki velja za proračun. Čim prej bi bilo treba tudi 
posodobiti Zakon o stavbnih zemljiščih (1984) in ga uskladiti z 
novo sistemsko zakonodajo na področju lokalne samouprave. 

- Pri preverjanju pravilnosti izkazanega proračunskega presežka 

občine za leto 1995 smo ugotovili, da le-ta ni pravilno izkazan. 
Nepravilni sta bili finančno poslovanje in računovodsko 
izkazovanje med računom proračuna in računi uprave. 
Proračunski presežki na računih uprave bi morali biti izkazani na 
računu proračuna in vključeni v zaključni račun za leto 1995 in 
kot prenos sredstev iz preteklih let tudi v odlok o proračunu za 
leto 1996. V zvezi s tem ugotavljamo, da je opredelitev v Zakonu 
o financiranju občin (4. člen), da se za vodenje poslovnih knjig ter 
izdelovanje letnih poročil smiselno uporabljajo določbe predpisov, 
ki se nanašajo na državni proračun, neustrezna. S tem je 
predpisana uporaba določb iz več predpisov, kar zmanjšuje 
preglednost in pomeni plodna tla za različno razumevanje 
"smiselne uporabe". 

- V okviru tematske revizije "Poslovanje lekarn", ki je bila začeta 
leta 1996 in še traja, so bile do zdaj ugotovljene zlasti nepravilnosti, 
ki se nanašajo na pomanjkljivo ureditev računovodstva z internimi 
akti, nepregledno organizacijo računovodske službe, neustrezno 
evidentiranje prihodkov, predvsem tistih s prodajo storitev na 
prostem trgu, ter na določanje pravic do osebnih prejemkov in 
plač in izplačila personalnih stroškov. 

- V letu 1996 sta bili opravljeni reviziji poslovanja Osnovne šole 
Toma Brejca in SNG Maribor, katerih cilj je bil ugotovitev zakonitosti 
in gospodarnosti stroškov poslovanja v letih 1995 in 1996. Oba 
nadzora sta končana in poročili dokončni. Predvsem v SNG 
Maribor je bilo ugotovljeno nezakonito in negospodarno ravnanje 
z javnimi sredstvi. Nezakonito so bili izplačani stroški potovanj, 
prehrane, nabave blaga in poravnavanja storitev, za katere ni bilo 
zakonske podlage oziroma verodostojne listine. Negospodarno 
ravnanje je bilo ugotovljeno pri porabi sredstev za storitve in 
material, ki niso bili potrebni za opravljanje dejavnosti. Nezakonito 
in negospodarno porabljenih sredstev je bilo ugotovljenih za 72 
mio SIT. 

Analiza nezakonitosti in negospodarno porabljenih sredstev kaže, 
da je SNG izplačevalo visoka sredstva za neopravljena potovanja. 
Izstavljalo se je neverodostojne naloge, iz katerih je razvidno, da 
so bile iste osebe hkrati v dveh različnih krajih ali več oseb po več 
dni v istih krajih z isto nalogo, vsak z lastnim vozilom. Nezakonito 
so se plačevale storitve in izstavljale listine na ime fizičnih oseb, 
ki niso obstajale. Sredstva za prehrambeno blago so bila porabljena 
za plačevanje nadurnega dela, ki ni bilo niti evidentirano kot 
nadurno delo niti vodeno po osebah, ki so nadurno delo opravljale. 
Javna sredstva so bila nezakonito porabljena tudi za poravnavanje 
stroškov telefona, raznih pogodb in dohodnine zasebne narave, 
ki so se nanašale na samozaposlene delavce. 

Odkrito negospodarno ravnanje se je pokazalo pri porabi sredstev 
za razne rekreacijske storitve (fitnes, masaža), ko se je poleg 
stroškov storitev plačevala tudi uporaba aparatur, ter pri plačevanju 
storitev, za katere ni bilo zbranih več ponudnikov in med njimi 
izbran najugodnejši izvajalec. 

- Pri revidiranju znanstvenoraziskovalnih projektov smo ugotovili, 
da izvajalec znanstvenoraziskovalnega projekta (Biotehniška 
fakulteta) ne vodi stroškov ločeno po posameznih projektih kot 
stroškovnih nosilcih, temveč vodi stroške po organizacijskih 
enotah. Takšen način vodenja in porabe javnih sredstev pomeni 
kršitev pogodbenih določb o namenski porabi sredstev ter 
neupoštevanja norme o namenski porabi sredstev Zakona o 
financiranju javne porabe. Tudi Ministrstvo za znanost in 
tehnologijo, ki financira znanstvenoraziskovalne projekte, ne 
zahteva od izvajalcev dokazil o porabi sredstev niti ne opravlja 
nadzora nad namensko in upravičeno porabo dodeljenih sredstev. 
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4. ODPRAVLJANJE UGOTOVLJENIH 
NEPRAVILNOSTI 

Poleg poročil o opravljenih nadzorih ZRcS določa tudi nekatere 
druge pristojnosti in ravnanja Računskega sodišča, ki imajo za 
cilj neposredno ali posredno prispevati k odpravljanju ugotovljenih 
nepravilnosti. Sem štejemo: 

- nalog za odpravo dejanj, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi 
predpisi, 
- predlog za razrešitev odgovorne osebe in računovodje, 
- vložitev ovadbe ali predloga za uvedbo postopka zaradi prekrška, 
- predlog Ustavnemu sodišču za presojo ustavnosti in zakonitosti 
določenega predpisa. 

4.1 Nalog za odpravo dejanj, ki so v nasprotju z zakoni in 
drugimi predpisi 

Nalog za odpravo dejanj izda med nadzorom v obliki sklepa 
pristojni član Računskega sodišča in z njim naloži nadzorovani 
osebi odpravo tistih dejanj, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi 
predpisi. Zoper sklep nadzorovana oseba lahko ugovarja v 8 
dneh in o ugovoru odloča tričlanski senat. Nalog je po odločitvi 
tričlanskega senata dokončen. Zoper ta nalog ni dovoljeno nobeno 
redno ali izredno pravno sredstvo. 

Zakon določa, da mora nadzorovana oseba nalog izvršiti v 15 
dneh, ne določa pa načina za njegovo prisilno izvršitev, če ga 
nadzorovana oseba ne izvrši prostovoljno. Prisilna izvršitev ni 
možna tudi po drugih predpisih, saj navedeni sklep ni ne sodna 
niti upravna odločba. Če nadzorovana oseba naloga ne izvrši, 
predlaga predsednik Računskega sodišča (v skladu z določbo 
35. člena ZRacS) uvedbo postopka o prekršku. 

Nalog se nanaša predvsem na kršitev tistih zakonov in drugih 
predpisov, ki jih lahko preverja Računsko sodišče v okviru svoje 
pristojnosti (Zakon o računovodstvu, Zakon o izvajanju proračuna 
itd.), ne pa na tiste zakone in predpise, na podlagi katerih je 
določena pristojnost nadzora drugih organov (npr. davčne 
inšpekcije, inšpekcije dela, devizne inšpekcije). Zaradi 
omenjenega Računsko sodišče izda sklep za odpravo le tistih 
nezakonitih dejanj, ki so v nasprotju z zakoni in drugimi predpisi, 
ki so v njegovi pristojnosti, v drugih primerih pa odstopa zadeve 
pristojnim organom. 

Omenjeni sklep se lahko izda v katere koli fazi nadzora 
Računskega sodišča (tudi pred izdajo prehodnega poročila ali 
poročila ali dokončnega poročila). 

V letu 1996 smo izdali 20 nalogov za odpravo dejanj, ki so v 
nasprotju z zakoni in drugimi predpisi. Večina sklepov se je 
nanašala na odpravo nepravilnosti pri izplačilih plač in drugih 
osebnih prejemkov, ko je šlo za nepravinosti, ki so se dogajale 
daljše časovno obdobje. Izdaja teh sklepov je bila v navedenih 
primerih nujna, da se izplačila osebnih prejemkov uskladijo s 
predpisi in se odpravijo t.i. sistemske napake in uskladi ravnanje 
nadzorovane osebe s predpisi. Hkrati je računsko sodišče naložilo 
nadzorovanim osebam, da za nezakonito izplačane zneske 
vzpostavijo terjatve in te zneske izterjajo od tistih, ki so jih 
neupravičeno prejeli. 

V nekaterih primerih so nadzorovane osebe same odpravile 
ugotovljene nepravilnosti, nekateri nezakonito izplačani zneski 
pa so bili vrnjeni. 

4.2 Predlog za razrešitev odgovorne osebe in računovodje 

Če Računsko sodišče ugotovi hujše nepravilnosti, škodo ali 
zlorabe, lahko nadzorovani osebi predlaga razrešitev dolžnosti 
odgovorne osebe in računovodje. Nadzorovana oseba mora 
predlagane osebe takoj razrešiti. Zakon daje pravico do ugovora 
odgovorni osebi in računovodji, ne pa nadzorovani osebi. Drugi 
odstavek 33. člena ZRacS določa, da ugovor ne zadrži izvršitve. 
Odgovorna oseba nadzorovane osebe (ne pa nadzorovana 
oseba) se lahko kaznuje za prekršek, če na zahtevo Računskega 
sodišča ne razreši dolžnosti odgovorne osebe in računovodje 

Nadzorovana oseba nima pravice presoje o primernosti izreka 
predlaganega sklepa Računskega sodišča, ampak je odločitev 
Računskega sodišča zanjo obvezna. Ta mora takoj razrešiti 
dolžnosti odgovorno osebo in računovodjo, ne glede na njun 
ugovor. Seveda je pri tem treba upoštevati, da postopki razrešitve 
terjajo določen čas, ki bo praviloma daljši kot čas, v katerem 
mora odločiti senat Računskega sodišča o sprejemu dokončne 
odločitve v primeru vloženega ugovora. 

Računsko sodišče z izdajo omenjenega predloga neposredno 
ne vstopa v razmerja z odgovorno osebo in računovodjo, razen 
v delu, ki se nanaša na ugovor odgovorne osebe in računovodje 
zoper predlog (zahtevo) Računskega sodišča v skladu z drugim 
odstavkom 33. člena ZRacS. Nadzorovana oseba je tista, ki bo v 
skladu z načinom in po postopku, določenem v svojih splošnih 
aktih, in v skladu z zakonskimi določbami odločala o razrešitvi 
odgovorne osebe in računovodje. Postopek razrešitve se torej 
vzpostavi med nadzorovano osebo in odgovorno osebo oziroma 
računovodjo in prizadeti bo lahko zahteval varstvo svojih pravic 
pred sodiščem na podlagi sklepa o razrešitvi, ki ga sprejme njegov 
delodajalec. 

V letu 1996 smo izdali 3 sklepe za razrešitev odgovornih oseb in 
računovodij, eno odgovorno osebo pa je pristojni organ razrešil 
na naše priporočilo. Zoper dva sklepa sta prizadeti osebi vložili 
ugovor, ki pa ju je pristojni senat zavrnil. Ti dve osebi je pristojni 
organ na podlagi sklepa tudi razrešil. 

Pri sprejemanju navedenih sklepov je Računsko sodišče 
upoštevalo, da ima njegova pristojnost oz. odločanje o razrešitvah 
odgovornih oseb pomembne posledice, zato se je odločalo za 
tak ukrep izjemoma in ob upoštevanju naslednjih meril: ugotovljene 
so bile številne nepravilnosti, ki so trajale dalj časa, zaradi tega je 
pri nadzorovani osebi nastala škoda, ugotovljene pa so bile tudi 
zlorabe, saj so osebe, katerih razrešitev se je predlagala, s svojim 
ravnanjem tudi sebi zagotovile izplačila osebnih prejemkov, za 
kar ni bilo zakonske podlage. 

4.3 Ovadbe in predlogi za uvedbo postopka zaradi 
prekrškov 

Računsko sodišče je tako kot vsaka druga pravna ali fizična 
oseba oz. državni organ dolžno naznaniti kazniva dejanja, katerih 
znake ugotovi pri svojem delu. V letu 1996 je bila podana kazenska 
ovadba zoper dve osebi, in sicer zaradi kaznivih dejanj'po 235 , 
240. in 244. členu Kazenskega zakonika RS. 

Glede predlogov za uvedbo postopka zaradi prekrškov na 
splošno ugotavljamo, da je večina pregonov v času, ko postane 
poročilo Računskega sodišča dokončno, že zastaranih, saj se 
večina nadzorov nanaša na preteklo obračunsko obdobje Zato 
je smiselno predlagati postopek zlasti za prekrške po 35. členu 
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ZRacS, saj za taka dejanja Računsko sodišče tudi razpolaga z 
vsemi pomembnimi podatki za pripravo predloga. V letu 1996 sta 
bila vložena 2 taka predloga. 

statuti, in tako ne izvaja v zadostni meri nadzora nad poslovanjem 
skladov, zato bi morala okrepiti in izboljšati svojo ustanoviteljsko 
vlogo. 

4.4 Predlogi Ustavnemu sodišču 

Po Zakonu o ustavnem sodišču je Računsko sodišče pristojno 
za vložitev zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti. Pri 
opravljenih nadzorih v letu 1996 je Računsko sodišče ugotovilo, 
da sta glede zakonitosti sporna dva akta, ta sicer Pravilnik o 
napredovanju v zdravstvu in Sklep o določanju operativnih del v 
Ministrstvu za obrambo, na katerih se šteje zavarovalna doba s 
povečanjem. Za oba je Ustavnemu sodišču Republike Slovenije 
podalo zahtevo za presojo zakonitosti. 

5. SKLEPNE UGOTOVITVE IN 
PREDLOGI 

Računsko sodišče RS je v letu 1996 v okviru obveznih in občasnih 
revizij revidiralo predvsem računovodske izkaze, notranje 
kontrole, javna naročila, personalne stroške in transferne izdatke. 

Pri revidiranju računovodskih izkazov je Računsko sodišče 
ugotovilo, da imamo pri področju javnega sektorja oziroma 
upravljanja javnih financ in razpolaganja z njimi neustrezen 
računovodski sistem. Sistem računovodstva, kije ustrezal prejšnji 
institucionalni ureditvi, je zastarel in ni prilagojen novim 
družbenoekonomskim odnosom in novih pravnoorganizacijskim 
oblikam subjektov, ki upravljajo javna sredstva in razpolagajo z 
njimi. Ugotavljamo, da se pri teh subjektih pojavlja cela vrsta 
računovodskih rešitev: od ureditve, ki je veljala za samoupravne 
interesne skupnosti, za družbenopolitične skupnosti, za podjetja, 
za banke, do sheme, ki izhaja iz slovenskih računovodskih 
standardov. 

Revidiranje računovodskih izkazov proračuna je pokazalo nekaj 
nepravilnosti pri izkazovanju proračunskih prihodkov, ki so 
predvsem posledice zapletenega in nedorečenega proračunskega 
in računovodskega evidentiranja in sistemske neusklajenosti 
računovodstva in proračuna. Druge ugotovitve revizije 
zaključnega računa proračuna se nanašajo na pomanjkljivosti pri 
načrtovanju proračunskih izdatkov. 

Zaradi pospešenega ustanavljanja javnih skladov so postale 
zunajproračunske javne finance nepregledne, pristojnosti 
nedorečene, odgovornost zameglena, uspešnost teh skladov pa 
težko določljiva. Pri nadzoru smo ugotovili, da za proračunske 
uporabnike veljajo strožje norme uporabe proračunskih sredstev 
kot za sklade, kljub temu, da razpolagajo z velikimi javnofinančnimi 
sredstvi. 

Zato Računsko sodišče predlaga pripravo celovite, usklajene 
zakonske ureditve računovodstva za javni sektor, ki bo 
zagotavljala enotno evidentiranje in enotno poročanje o 
javnofinančnih prihodkih in odhodkih za vse namene. Za vse 
subjekte javnega prava je treba predpisati tak normativni sistem, 
ki bo zagotovil enakopravno obravnavo različnih subjektov javnega 
prava, česar sedanji ne zagotavlja. 

Nadzori so pokazali, da nadzorni sveti in upravni odbori skladov 
največkrat delujejo le formalno. Iz sprejemanja odločitev na organih 
upravljanja je moč razbrati, da ustanovitelj nima jasno začrtane 
politike, ki bi jo njegovi člani v organih upravljanja zastopali in tako 
uresničevali interese ustanovitelja. Tudi Vlada RS, ki v nekaterih 
primerih nastopa kot skupščina sklada ali nadzorni organ sklada, 
ne opravlja zadovoljivo vseh nalog, ki so ji naložene z zakoni ali s 

Pregled notranjih kontrol in računovodskega sistema, ki je bil 
izveden na 15 ministrstvih je pokazal, da se vprašanju notranjih 
kontrol v ministrstvih in organih v sestavi posveča premalo 
pozornosti in je prepuščeno vsakemu ministrstvu posebej. 
Splošno veljavnih standardov oziroma pravil ali priporočil za 
njihovo vzpostavitev ni. To vprašanje je tudi v internih predpisih 
ministrstev pomanjkljivo urejeno. V letu 1996 je moč zaznati 
določene premike v pozitivni smeri tako pri reguliranju kot pri 
izvajanju proračuna in računovodske obdelave podatkov. V zadnjih 
dveh letih so na Ministrstvu za finance uvedli določene spremembe 
pri organizaciji in postopkih dela, ki odpravljajo velik del z revizijo 
ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti ter prispevajo k 
učinkovitejšemu delu in preglednejšemu in učinkovitejšemu 
proračunskemu poslovanju vseh proračunskih uporabnikov. 

Revizije notranjih kontrol v dveh občinah so razkrile, da so notranje 
nadzorne kontrole pomanjkljive in tako povečujejo tveganje, đa 
podatki v zaključnem računu občinskega proračuna niso pravilni. 
Občine nimajo sprejetih delitvenih bilanc, izkazujejo nepravilne 
podatke o premoženju in ne izvajajo ustanoviteljskih pravic v 
javnih podjetjih in zavodih. Nepravilni podatki zavajajo občinski 
svet in javnost ter onemogočajo izvajanje kontrolne naloge. 

Glede na ugotovljene pomanjkljivosti in delne rešitve pri obstoju in 
delovanju notranjih kontrol Računsko sodišče meni, da bi bilo 
treba v državni upravi vzpostaviti enoten sistem, ki bi s podrobno 
opredeljenimi postopki, metodami in drugimi ukrepi dal primerno 
zagotovilo za doseganje ciljev na področjih vodenja uprave, 
izvajanja programov in uporabe proračunskih sredstev. Mogoče 
bi kazalo razmisliti o posebni službi notranje revizije, ki bi skrbela 
tudi za organizacijo in delovanje učinkovitih notranjih kontrol v 
vseh upravnih organih. Proračunska inšpekcija, ki deluje v okviru 
Ministrstva za finance, je po našem mnenju dobra podlaga za 
nastanek takšne službe. 

Javna naročila so bila revidirana v okviru revizije računovodskih 
izkazov, revizije poslovanja pri nekaterih osebah javnega prava 
ali pa kot samostojne teme. Velik pomen javnih naročil kot revizijske 
teme je v tem, da so javna naročila tisti mehanizem na področju 
javnega sektorja, ki naj bi, če so pravilno organizirana in izvajana 
po vnaprej točno določljivih merilih, zagotovil učinkovito porabo 
javnih sredstev za potrebe poslovnih in investicijskih izdatkov. 

Z revizijami javnih naročil je Računsko sodišče presodilo, da 
proračunski uporabniki proračunska sredstva ne upravljajo dovolj 
skrbno. Javni razpisi za oddajo del in storitev se ne izvajajo na 
zadovoljivi strokovni ravni, razpisna dokumentacija je pomanjkljiva, 
največkrat pa niso določena jasna in strokovna utemeljena merila 
za izbor izvajalcev. Nadalje proračunski uporabniki predplačil in 
pogodb ne zavarujejo tako, da bi zaščitili javna sredstva in interese 
države. 

Na temelju teh ugotovitev Računsko sodišče predlaga, da se 
izvajanje javnih naročil za tekoče potrošne izdatke organizira 
centralno za vse proračunske uporabnike. Na ta način bi 
proračunske uporabnike razbremenili dejavnosti, za katere niso 
strokovno usposobljeni, in hkrati zmanjšali stroške javnih razpisov 
in testiranja blaga oz. storitev. Takšen pristop bi zagotovil tudi 
višjo stopnjo regularnosti javnih naročil. Tudi pri načrtovanju in 
izvajanju javnih investicij, še posebej ko gre za financiranje 
posebnih programov iz namenskih javnih sredstev, prihaja do 
diferenciranega pristopa. Posamezna ministrstva sicer razpolagajo 
s strokovno usposobljenimi kadri, ki pa s svojimi lastnimi 
metodološkimi pristopi načrtujejo in izvajajo program javne 

93 poročevalec, št. 10 



investicije. Z vidika racionalnosti javnih izdatkov bi bilo po našem 
mnenju boljše, da se organizira izvajanje gradenj na enem mestu 
in na ta način zagotovijo enotni standardi in normativi za gradnjo 
javnih objektov. Samo načrtovanje potreb in razvoj dejavnosti pa 
naj ostaneta še naprej v pristojnosti matičnih organov. 

Računsko sodišče je lani opravljalo nadzore pravilnosti 
izplačevanja plač in drugih prejemkov zaposlenih v državni upravi, 
javnih zavodih, organih lokalne samouprave in drugih osebah 
javnega prava, ki se financirajo iz proračuna. Pri velikem številu 
proračunskih uporabnikov in drugih oseb javnega prava pomenijo 
plače pretežni del stroškov. 

Zakon o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in v 
organih lokalne skupnosti ni dosegel svojega namena, da bi v 
celoti in na enotnih temeljih uredil plačni sistem v javnem sektorju. 
Izvedbeni predpisi, za katere ni dano pooblastilo v samem zakonu, 
še naprej spreminjajo in dopolnjujejo njegove norme, tako da za 
nekatere zaposlene določajo dodatne pravice. Pri tem je poseben 
problem še v tem, da postavljajo v privilegiran položaj le določene 
skupine zaposlenih, katerih obseg se stalno povečuje. Večje 
razhajanje nastaja tudi med zaposlenimi v javnem sektorju. Po eni 
strani se novi podatki določajo na zakonit (vendar nepregleden) 
način v posameznih kolektivnih pogodbah dejavnosti, po drugi 
strani pa v določenem delu državne uprave na način, ki ni v 
skladu z omenjenim zakonom. Zato so razlike med delovnimi 
mesti, ki so v zakonu enakovredno ovrednotena, vedno večje, 
kar vpliva tudi na kakovost dela v posameznih delih javnega 
sektorja. 

Računsko sodišče v svojem poročilu želi opozoriti, da je treba 

spremeniti normativno ureditev tako, da bodo doseženi temeljni 
cilji plačnega sistema v javnem sektorju. Skupna in enotna 
izhodišča naj veljajo za vse delavce ne glede na to, v kateri 
pravnoorganizacijski obliki javnega sektorja, ki se financira iz 
javnih sredstev, so zaposleni. Z enotnim zakonom je treba določiti 
razpone plač za celotni javni sektor, ki bodo primerljivi z zasebnim 
sektorjem. In ne nazadnje, država mora uskladiti količnike in 
razmerja med plačami na primerljivih delovnih mestih v javnem 
sektorju ter jasno opredeliti in poenotiti določbe o delovni 
uspešnosti, dod^<ih in drugih osebnih prejemkih zaposlenih. 

Pomembna revizijska tema v preteklem letu so bili transferni izdatki. 
Iz te vrste revizij je mogoče ugotoviti, da so sredstva subvencij 
dodeljena v nasprotju z zakonskimi in podzakonskimi akti. Druga 
skupna ugotovitev teh nadzorov je. da so merila dodeljevanja 
sredstev pomanjkljiva in neoperativna, nadzor ministrstva nad 
izvajanjem pogodbenih določb je nezadosten, odgovornost za 
delo in izvedene naloge ni opredeljena. Zato posamezni prejemniki 
subvencij le-teh niso uporabili v skladu s predloženim programom, 
na podlagi katerega so jim bila sredstva dodeljena. 

V okviru svoje pristojnosti je Računsko sodišče v letu 1996 izdalo 
tudi več nalogov za odpravo dejanj, ki so v nasprotju z zakoni in 
drugim predpisi, ter nekaj sklepov za razrešitev odgovornih oseb 
in računovodij. 

Kljub temu, da mnenj in sklepov Računskega sodišča ni možno 
prisilno izvršiti, pa opažamo, da ima naše delovanje nekatere 
neizmerljive, predvsem preventivne učinke, ki bodo dolgoročno 
prispevali k večji učinkovitosti porabe javnih sredstev ter večji 
uspešnosti celotnega javnega sektorja. 
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Poročilo 

SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA 

REVIZIJO ZA LETO 1996 

Slovenski inštitut za revizijo pošilja na podlagi 3. odstavka 5. 
člena zakona o revidiranju 

- POROČILO SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA REVIZIJO ZA 
LETO 1996. 

Poročilo je sprejel po predhodni obravnavi strokovnega sveta 

Slovenskega inštituta za revizijo, svet Slovenskega inštituta 
za revizijo. 

Marjan Odar, I. r. 
Direktor 

Slovenskega inštituta za revizijo 

Po določbah 5. člena zakona o revidiranju državni zbor Republike 
Slovenije obravnava letno poročilo Slovenskega inštituta za 
revizijo (v nadaljevanju Inštituta). Po 8. členu statuta Inštituta svet 
Inštituta sprejme letno poročilo, ki ga pošlje v obravnavo 
državnemu zboru Republike Slovenije. Inštitut letos tretjič izdeluje 
letno poročilo, tokrat za leto 1996, in na ta način poroča o 
izpolnjevanju z zakonom predpisanih nalog. 

1. PRAVNI STATUS INŠTITUTA 

Na podlagi 5. člena zakona o revidiranju je Inštitut ustanovila 
Zveza računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije. Ustanovljen 
je 29. julija 1993 kot zavod in vpisan v sodni register pod številko 
registrskega vložka 1/24444/00 Ljubljana s sklepom srg 7748/93 
dne 9. septembra 1993. V skladu z zakonom o revidiranju je 
državni zbor Republike Slovenije dal soglasje k statutu 4. februarja 
1994. 

2. PROGRAM DELA 

Program dela za leto 1996 je po poprejšnji obravnavi strokovnega 
sveta sprejel svet Slovenskega inštituta za revizijo. Z njim so bile 
začrtane temeljne naloge, ki naj bi jih Inštitut opravil v letu 1996. 
Poleg nalog, ki jih mora opraviti na podlagi zakona o revidiranju, 
statuta in programa dela, je inštitut opravil tudi nekatere druge, ki 
niso bile predvidene. Poleg nalog, predvidenih s programom dela, 
pa delovanje Inštituta vsak dan spremljajo stalne naloge, povezane 
z njegovim delovanjem. 

3. IZPOLNITEV PROGRAMA DELA ZA LETO 1996 

V programu dela za leto 1996 so bile naloge projektno načrtovane 
po sekcijah, zato je tako sestavljeno tudi poročilo o opravljenem 
delu. 

SEKCIJA ZA REVIDIRANJE 

a. Izobraževanje za strokovna naziva revizor in 
pooblaščeni revizor 

Izobraževanje novih revizorjev in pooblaščenih revizorjev ter 
preverjanje njihovega znanja je ena izmed temeljnih nalog Inštituta. 

Izobraževanje 

V letu 1996 smo nadaljevali izobraževanje za pridobitev strokovnih 
nazivov, revizor in pooblaščeni revizor. Izobraževanje za 
posamezni naziv zajema tele predmete: revizija, računovodstvo, 
poslovne finance ter gospodarsko in davčno pravo. V obeh 
izobraževalnih programih so zajeta temeljna področja, ki jih morajo 
obvladati kandidati, ki hočejo pridobiti posamezni naziv. 

V izobraževanje se lahko vpišejo kandidati, ki izpolnjujejo 
zakonsko določene pogoje. V izobraževanje za pridobitev 
strokovnega naziva revizor se lahko vpišejo kandidati, ki imajo 
dve leti delovnih izkušenj na področju revizije, v izobraževanje za 
pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor pa kandidati, 
ki imajo najmanj tri leta delovnih izkušenj na tem področju (torej 
so že opravili za strokovni izpit revizor). V oba izobraževalna 
programa so se lahko do konca leta 1996 (zadnjič) vpisali tudi 
kandidati, ki so izpolnjevali pogoje iz 42. člena (prehodne določbe) 
zakona o revidiranju. Ti kandidati so morali do konca leta opraviti 
vse študijske obveznosti, torej vse predpisane izpite za 
posamezni naziv, in prijaviti zaključno delo oziroma seminarski 
nalogi. Ker smo zaradi velikega števila kandidatov, vpisanih v 
izobraževanje po prehodnih določbah iz 42 člena zakona o 
revidiranju podaljšali rok za oddajo zaključnih del oziroma 
seminarskih nalog do 31. marca 1997, bo moralo v prvih treh 
mesecih leta 1997 oddati ta dela oziroma naloge 41 kandidatov 
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za pridobitev strokovnega naziva za revizor in 64 za pridobitev 
strokovnega naziva pooblaščeni revizor. Po statutu so bili kandidati 
lahko oproščeni opravljanja izpita iz kakega predmeta ali dela 
predmeta, če so ga opravili na fakulteti in če njegova vsebina 
ustreza izvedbenemu katalogu znanj in predmetniku. To možnost 
so izkoristili predvsem kandidati, ki so na fakulteti opravili 
specialistični študij iz revidiranja. 

Razpisa za vpis v obe vrsti izobraževanja sta bila javno objavljena. 

Izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva revizor 

Izobraževalni program za pridobitev strokovnega naziva revizor 
obsega 150 ur izobraževanja, in sicer: 

- Revizija 50 ur 
- Računovodstvo 40 ur 
- Poslovne finance 30 ur 
- Gospodarsko in davčno pravo 30 ur 

Skupaj 150 ur 

Septembra 1996 se je v to izobraževanje vpisalo 41 kandidatov, 
predavanja zanje pa so se končala decembra 1996. Opravljanje 
vseh izpitov je bilo oproščenih 7 kandidatov, opravljanja izpitov iz 
računovodstva, revizije, ter gospodarskega in davčnega prava 
je bila oproščena ena kandidatka, opravljanja izpita iz poslovnih 
financ pa trije kandidati. Kandidati so opravljali izpite takoj po 
končanih predavanjih, torej pred rednimi roki; izpit iz poslovnih 
financ je opravilo 19 kandidatov, iz revizije 31, iz računovodstva 
16 ter iz gospodarskega in davčnega prava 21 kandidatov. 15 
kandidatov je uspešno opravilo vse izpite. Poleg tega sta bila v 
okviru izobraževanja za pridobitev strokovnega.naziva revizor 
tudi dva redna izpitna roka, in sicer maja in novembra. Za izvedbo 
izobraževanja je Inštitut izdelal 1.155 strani učnega gradiva, samo 
izobraževanje pa je potekalo po sprejetem urniku. 

Za pridobitev strokovnega naziva revizor mora kandidat po 
uspešno opravljenih izpitih izdelati še seminarski nalogi s področja 
preizkušanja notranjih kontrol v gospodarski družbi in preizkušanja 
podatkov na izbranem področju. V letu 1996 je seminarske naloge 
uspešno zagovarjalo 29 kandidatov (od teh jih je bilo 13 vpisanih 
v izobraževanje v letu 1994 in 16 v letu 1995). 

Izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni 
revizor 

Izobraževalni program za pridobitev strokovnega naziva 
pooblaščeni revizor obsega 110 ur izobraževanja in sicer: 

- Revizija 30 ur 
- Računovodstvo 40 ur 
- Poslovne finance 20 ur 
- Gospodarsko in davčno pravo 20 ur 

Skupaj 110 ur 

Januarja 1996 se je vpisalo v izobraževanje 78 kandidatov. 
Opravljanja vseh izpitov je bilo oproščenih 36 kandidatov, 2 
kandidatki sta bili oproščeni opravljanja izpitov iz revizije in 
računovodstva ter 2 kandidata izpita iz poslovnih financ. Za 
izvedbo izobraževalnega programa ja Inštitut izdelal 616 strani 
učnega gradiva, samo izobraževanje pa je potekalo po sprejetem 
urniku. Kandidati so imeli na voljo pet rokov za opravljanje izpitov, 
in sicer prvega takoj po končanih predavanjih, dva redna izpitna 
roka maja in novembra ter dva dodatna junija in oktobra. Izpit iz 
poslovnih financ je opravilo 26, iz računovodstva 25 ter iz 
gospodarskega in davčnega prava 21 kandidatov. 22 kandidatov 
je uspešno opravilo vse izpite. 

Za pridobitev strokovnega naziva pooblaščeni revizor mora 
kandidat po uspešno opravljenih izpitih izdelati zaključno delo o 
celoviti reviziji večje in sestavljene gospodarske družbe. Leta 
1996 je zaključno delo zagovarjalo 26 kandidatov (od tega jih je 
bilo 14 v izobraževanje vpisanih v letu 1995 in 12 v letu 1996). 

b. Izdajanje potrdila o strokovnih nazivih revizor 
in pooblaščeni revizor ter priznavanje nazivov tujih 
revizorjev 

Vsi revizorji s potrdili (certifikati) lahko zaprosijo za pooblastilo za 
delo (licenco). Revizor lahko revidira računovodske izkaze le, če 
ima veljavno pooblastilo za delo. Lani je pridobilo potrdilo 26 novih 
pooblaščenih revizorjev; od teh jih je za pooblastilo za delo do 
konca leta zaprosilo 14 in vsi so ga tudi dobili. Tako je bilo konec 
leta 1996 160 pooblaščenih revizorjev; 126 jih je imelo pooblastilo 
za delo. Potrdila je pridobilo 29 revizorjev, 18 jih je zaprosilo za 
pooblastilo za delo in vsi so ga tudi dobili. Vsem, ki so zaprosili za 
pooblastilo za delo, je Inštitut izdal odločbe in revizorske izkaznice. 

Po statutu izda Inštitut pooblastilo za delo za dve leti in ga po tem 
obdobju tudi podaljša. V letu 1996 je 120 pooblaščenim revizorjem 
to pooblastilo poteklo. Zahtevek za njegovo podaljšanje je vložilo 
100 pooblaščenih revizorjev. Ker so vsi izpolnjevali pogoje iz 41. 
in 42. člena statuta Slovenskega inštituta za revizijo, jim je Inštitut 
podaljšal pooblastila za delo. 

c. Priznavanje tujih nazivov 

Leta 1996 ni bilo potrjeno kot veljavno nobeno tuje potrdilo. Za 
nostrifikacijo ni nihče zaprosil. 

č. Izdajanje in odvzemanje pooblastila za delo revizorjem 
in pooblaščenim revizorjem 

V letu 1996 Inštitut ni odvzel nobenega pooblastila za delo. 

d. Registri revizijskih družb, revizorjev in pooblaščenih 
revizorjev ter objavljanje seznamov 

V skladu z zakonom Inštitut vodi register revizijskih družb ter 
register revizorjev in pooblaščenih revizorjev. Vodenje registrov 
je računsko podprto, registri pa se sproti dopolnjujejo. 

Register revizijskih družb 

V register revizijskih družb je bilo na dan 31. december 1996 
vpisanih 38 revizijskih družb. Leta 1996 je bilo na novo vpisanih 6 
revizijskih družb, 1 družba pa je bila iz registra izpisana. 

Register revizorjev 

V register revizorjev je bilo na dan 31. decembra 1996 vpisanih 
46 revizorjev, 33 s pooblastilom za delo. 

Register pooblaščenih revizorjev 

V register pooblaščenih revizorjev je bilo na dan 31. decembra 
1996 vpisanih 160 pooblaščenih revizorjev. Kot ježe bilo omenjeno, 
ima 126 pooblaščenih revizorjev tudi pooblastilo za delo. 
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Objavljanje seznamov revizijskih družb 

Zakon določa, da mora Inštitut letno objaviti seznam revizijskih 
družb, vpisanih v register pri Inštitutu. V letu 1996 je inštitut objavil 
seznam revizijskih družb, vpisanih v register, in sicer v vseh 
šestih številkah revije Revizor. Seznam revizijskih družb, vpisanih 
v register pri Inštitutu, pa je bil posredovan vsem, ki so se zanj 
zanimali. 

e. Nadzor nad revizijskimi družbami 

Nadzor nad revizijskimi družbami je ena temeljnih nalog Inštituta. 
Za kakovosten nadzor nad revizijskimi družbami ter delom 
revizorjev in poolaščenih revizorjev je bilo treba izdelati pravila 
nadziranja, zato je bila v letu 1996 ena temeljnih nalog priprava 
pravnih in organizacijskih podlog za izvajanje nadzora. Ker na 
tem področju nimamo domačih izkušenj, smo za pomoč pri 
postavitvi sistema nadzora zaprosili Združenje pooblaščenih 
revizorjev.{The Chartered Association of Certified Auditors, 
ACCA) Pradstavnika Inštituta sta se seznanila s sistemom 
nadzora, ki ga izvaja ta organizacija iz Londona, njen predstavnik 
pa je aktivno sodeloval pri pripravi osnutka pravilnika o nadzoru 
nad revizijskimi družbami. Na tej podlagi je bil pripravljen tudi 
pravilnik o postopku za izvajanje nadzora nad revizijskimi in 
družbami. Na njegovi podlagi smo izdelali zelo podroben pravilnik 
o postopku izvajanja nadzora nad revizijskimi družbami (48 strani). 
Odbor sekcije za revizijo je izbral 12 revizijskih družb, nad katerimi 
bo oprevljen nadzor v revizijskem letu 1996/97. Do 31. decembra 
1996 je bil redni nadzor opravljen nad petimi revizijskimi družbami. 
Štirim revizijskim družbam je bil izrečen interni opomin in izdana 
odločba o odpravi pomanjkljivosti. Prvi nadzori nad revizijskimi 
družbami so imeli tudi svetovalno naravo; člani nadzornih skupin 
so revizijskim družbam svetovali, kako izboljšati postopke in 
kakovost revizijskega dela ter kako ugotovljene pomanjkljivosti 
pri delu odpraviti. 

Skupaj z rednim nadzorom je bil v eni od revizijskih družb opravljen 
izredni nadzor in na podlagi ugotovitev izrečen interni opomin. 

Ocenjujemo, da so pregledane revizijske družbe z naklonjenostjo 
sprejele nadzor, saj je bila v vseh primerih izražena želja po 
izboljšanju postopkov in kakovosti dela. 

Nadzor nad preostalimi revizijskimi dužbami, ki so bile določene 
zanj, bo opravljen po zaključku revizijske sezone, toj je v drugi 
polovici tega leta. 

f. Dopolnilno izobraževanje revizorjev in pooblaščenih 
revizorjev 

Po statutu Inštituta se morajo revizorji in pooblaščeni revizorji za 
obnovitev veljavnosti pooblastila za delo dodatno izobraževati 
najmanj 30 ur letno. Večino seminarjev za to dodatno izobraževanje 
organizira inštitut. V letu 1996 smo tako organizirali tele vrste 
izobraževanja: 

- seminar o uporabi programa ACL za Okna, 
- učno delavnico za izpopolnitev znanja o programu ACL, 
- seminar Povečanje in zmanjšanje osnovnega kapitala, 
- seminar Razvoj in zanačilnosti davka na dodatno vrednost, 
- seminar Analiza računovodskih izkazov, 
- seminar Poslovanje s terminskimi pogodbami in ogled blagovne 

borze, 
- seminar Izkaz denarnih in finančnih tokov, 
- seminar Revidiranje konsolidiranih računovodskih izkazov, 
- seminar Slovenski računovodski standard za javna podjetja, 
- seminar Zunajbilančni finančni položaj podjetja. 

Za vse seminarje in učno delavnico lahko rečemo, da so bili na 
visoki strokovni ravni, zato smo jih morali kar neka) tudi ponoviti. 

g. II. letna konferenca revizorjev 

Po sklepu odbora sekcije za revizijo je Inštitut od 11. do 13. decembra 
organiziral II. letno konferenco revizorjev. Namenjena je bila 
predvsem revizorjem in pooblaščenim revizorjem, pa tudi 
udeležencem izobraževanja za strokovna naziva revizor in 
pooblaščeni revizor, ki so že opravili vse izpite iz posameznega 
izobraževalnega programa. 

Prvi dan konference so bili predstavljeni delovanje Inštituta v letu 
1996 ter smernice razvoja v prihodnje. Problemski del konference 
je bil posvečen poročanju; predstavljen je bil osnutek revizijskega 
poročila ABC ter bili obravnavani nekateri pogledi na revidiranje in 
izdelovanje revizijskih poročil za posebne namene. Na konferenci 
se je obravnavalo tudi sodelovanje revizorjev z drugimi 
inštitucijami, navzoči so bili predstavniki Banke Slovenije, Urada 
Republike Slovenije za zavarovalni nadzor, Agencije za trg 
vrednostih papirjev, Računskega sodišča in Združenja družb za 
upravljanje. Povabljeni gostje so predstavili svoje videnje vloge 
revizorjev pri opravljanju revizij in uporabnosti revizijskih poročil 
pri svojem vsakdanjem delu. 

Konference se je udeležilo 170 revizorjev, pooblaščenih revizorjev 
in udeležencev izobraževanja za to prodobitev enaga od 
strokovnih nazivov. 

h. Revizijski standardi 

Slovenske revizijske družbe neposredno uporabljajo mednarodne 
revizijske standarde. V programu za leto 1996 je bila predvidena 
izdelava slovenskih revizijskih standardov oziroma izdelava 
slovenskega dodatka k mednarodnim revizijskim standardom. 
Ker so se mednarodni revizijski standardi spremenili, jih bomo 
najprej prevedli in se šele nato odločili, ali bomo izdelali slovenske 
revizijske standarde oziroma kako bo s slovenskim dodatkom k 
mednarodnim standardom. 

i. Problemska področja revizije 

Revizorji se pri svojem delu srečujejo s problemi in težavami, ki 
imajo različne vzroke pa tudi posledice. Nakaj najpomembnejših, 
predvsem tistih, ki so povezani s poročanjem, je bilo obravnavanih 
na II. letni konferenci revizorjev v Portorožu. Poleg teh pa so med 
najpomembnejšimi tudi tele: 

1. 

Za revizijo so zavezane gospodarske družbe iz 53. člena zakona 
o gospodarskih družbah. Ker pa večino srednjih, velikih in 
povezanih družb sestavljajo družbe, ki še niso končale postopka 
lastninjenja, torej še niso organizirane po zakonu o gospodarskih 
družbah, zanje tudi ni bila potrebna opravljena ravizija za leto 
1996. Pri družbah, ki so že olastninjene, so se revizorji srečevali 
s problemi uskladitev knjigovodskih evidenc na podlagi potrjenih 
otvoritvenih bilanc stanja. Razmeroma počasno lastninjenje 
družbenega kapitala povzroča težave tudi revizorjem, predvsem 
pri oblikovanju mnenja o resničnosti in poštenosti računovodskih 
izkazov. 

Zaradi resničnega in nepristranega poročanja lastnikom 
olastninjenih podjetij, pri katerih je bila po končanih postopkih 
lastninjena prvič opravljena revizija, je Inštitut pripravil navodila o 
povečanju o lastninskem preoblikovanju podjetij. Vse revizijske 
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družbe so morale pri prvem revidiranju podjetij po lastninjenju 
razkriti in poročati o postopkih, povezanih z lastninskim 
preoblikovanjem podjetij na predpisani način. Tako so bili lastniki 
obveščeni o dejanjih in postopkih poslovodstva od 31. decembra 
1992 pa do konca leta 1995, to je za obdobje lastninskega 
preoblikovanja podjetij, ko pravi lastniki še niso mogli uresničevati 
svojih pravic. Ta poročila bomo sestavljali tudi v tem letu pri vseh 
družbah, ki so postopek lastninskega preoblikovanja končale v 
letu 1996 ali ga bodo šele v tem letu. 

2. 

V večini podjetji, ki so seže olastinila, se še ni spremenila miselnost 
tako poslovodstva kot tudi računovodij. Še vse premalo se 
računovodje zavedajo pomembnosti svojega poklica ter svoje 
etične in strokovne odgovornosti, da sestavijo računovodske 
izkaze po standardih brez raznih vplivov in želja poslovodstva in 
lastnikov. V ta sklop vprašanj lahko uvrstimo tudi način poročanja. 
Dejstvo je, da večina družb še ne pripravlja letnih poročil 
(računovodskih in poslovnih) tako, kot je predpisano. Na tem 
področju bo treba še veliko storiti in revizorji sedaj predvsem 
svetujejo podjetjem, kako letna poročila pripraviti. Ocenjujemo, 
da se bo v nekaj letih način poročanja in predvsem način 
razkrivanja uporabljenih računovodskih usmeritev bistveno 
izboljšal. 

I 

3. 

Že v lanskem poročilu smo opozorili na problem povezanosti 
računovodskih standardov z zakonom o davku od dobička 
pravnih oseb (zakon o davku od dobička pravnih oseb določa, 
da se prihodki in odhodki davčnega zavezanca ugotavljajo na 
podlagi prihrankov in odhodkov, ugotovljenih po slovenskih 
računovodskih standardih, razen če z zakonom ni drugače 
določeno). Za večino prihodkov in odhodkov tako tudi v davčnem 
smislu veljajo standardi. Davčni inšpektorji pa, čeprav praviloma 
nimajo strokovnega naziva revizor ali pooblaščen revizor, tolmačijo 
standarde drugače kot revizorji oziroma pooblaščeni revizorji. Po 
zakonu o gospodarskih družbah je za tolmačenje standardov 
pristojen samo Slovenski inštitut za revizijo. Inštitut podeljuje v 
skladu z zakonom o revidiranju osebam, ki so opravile ustrezen 
preizkus znanja, potrdila za delo in s tem potrjuje njihovo strokovno 
usposobljenost. 

To področje je nujno treba urediti in določiti razmerje med delavci 
davčnega organa in revizorji. Nevzdržno je sedanje stanje, ko 
delavci davčnih organov tolmačijo slovenske računovodske 
standarde, čeprav za to niso niti pooblaščeni niti ustrezno 
usposobljeni. Predlagamo, da bi posebna skupina strokovnjakov 
(revizorjev in delavcev davčne uprave) pripravila protokol, s 
katerim naj bi določila način sodelovanja in strokovne razprave o 
vprašanjih, ki zadevajo tako standarde kot tudi uporabo 
standardov za davčne namene. Pri tem pa je seveda treba 
spoštovati zakon, ki določa, da Inštitut sprejema in tudi razlaga 
slovenske računovodske standarde. 

SEKCIJA ZA RAČUNOVODSTVO 

a. Strokovna stališča in pojasnila Inštituta 

Lani Inštitut ni sprejel nobenega stališča oziroma pojasnila 
slovenskih računovodskih standardov. Kar nekaj perečih vprašanj 
v zvezi z uporabo standardov je še odprtih in nekaj novih stališč 
je po strokovnih razpravah v sekciji že pripravljenih na sprejem. 

Veliko zadev, s katerimi se revizorji pa tudi računovodje dnevno 
srečujemo, je povezanih z zakonom o gospodarskih družbah. 

Zato smo v dogovoru s pravniki, ki so oblikovali zakon o 
gospodarskih družbah, na skupnem sestanku sprejeli sklep, da 
ob nejasnih in v nekaterih primerih nedoločenih vprašanjih, ki so 
se pokazale v zvezi z izvajanjem zakona, delujemo takole: 

1. 
Glede vprašanj za katera bo ocenjeno, da jih je možno rešiti s 
sprejemom stališč in pojasnil, bomo skupaj pripravili stališča in 
pojasnila, ki naj bi jih upoštevali tako revizorji kot tudi računovodje 
pa tudi sodišča (registrska, okrožna, okrajna sodišča in vrhovno 
sodišče). 

2. 
Glede vprašanj, za katera bo ocenjeno, da se lahko rešijo s pravno 
razlago, bodo pravniki sprejeli pravna stališča. 

3. 
Vprašanja, ki jih ni mogoče rešiti niti s pojasnili oziroma stališči 
Inštituta niti z pravnimi razlagami, bomo evidentirali in pregledali, 
da se upoštevajo pri spremembi o gospodarskih družbah. 

b. Novi računovodski standardi 

V okviru Inštituta deljuje tudi komisija za slovenske računovodske 
standarde, ki pripravlja osnutke in predloge novih standardov, jih 
objavlja ter zbira pripombe in predloge iz javne razprave, končni 
predlog standardov pa izroči sprejem strokovnemu svetu Inštituta. 
V letu 1996 so bile sprejeti tile novi računovodski standardi: 

SRS 33 - Računovodske rešitve v društvih in kontni okvir za 
društva, 
SRS 34 - Računovodske rešitve v zadrugah, 
SRS 35 - Računovodske rešitve v javnih podjetjih. 

Pripravili smo tudi osnutek SRS 36 - Računovodske rešitve v 
zavodih - in ga dali v javno razpravo. Skupaj z ministrom za 
finance smo pripravili osnutek novega slovenskega zakona o 
računovodstvu, ki naj bi nadomestil stari jugoslovanski zakon iz 
leta 1989, vendar zakon še ni bil sprejet. Inštitut je skupaj z 
ministrstvom za finance izdelal strokovne rešitve, kako naj bi 
knjigovodstvo vodili zavodi in vse tiste pravne osebe, ki trenutno 
še uporabljajo stari jugoslovanski zakon o računovodstvu, vendar, 
kot že rečeno, zakon ni bil sprejet. Tako je še najmanj za leto dni 
podaljšana veljavnost starega zakona o računovodstvu. Ne 
trdimo, da so bile strokovne podlage predloganega zakona 
najboljše, toda do sedaj še nihče (kolikor je nam znano) ni izdelal 
in ponudil boljših rešitev. Na inštitutu smo prepričani, da je treba to 
področje urediti in smo vedno, tako kot v preteklosti pripravljeni 
iskati in tudi izdelati strokovne rešitve ter sodelovati pri pripravi 
novega zakona o računovodstvu, saj se zato strokovno 
poslanstvo čutimo poklicani in odgovorni tudi zaradi strokovne 
ureditve vprašanja izdelovanja računovodskih izkazov, na tisoče 
pravnih oseb. 

c. Izobraževanje za pridobitev strokovnega naziva 
preizkušeni računovodja 

Zakoni ne določajo, kakšne pogoje mora izpolnjevati računovodja 
in tudi to je eden izmed vzrokov, da je ta poklic razvrednoten in 
premalo cenjen. Kodeks poklicne etike računovodje določa, da je 
za poklic računovodje v srednjih in velikih organizacijah ter 
računovodskih servisih potrebna najmanj visoka izobrazba v 
drugih pa višješolska izobrazba, ter da so najuglednejši 
računovodje na podlagi posebnih preizkušenj registrirani pri Inštitutu. 
Zato je strokovni svet na predlog odbora sekcije za računovodstvo 
pripravil program izobraževanja za pridobitev strokovnega naziva 
preizkušeni računovodja, ki ga po statutu lahko organizira Inštitut. 
Lani smo začeli izobraževati prvo generacijo preizkušenih 
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računovodij. Program obsega 140 ur izobraževanja iz predmetov: 

- Poslovno okolje in finance 24 ur 
- Organizacijsko okolje 24 ur 
- Računovodske informacije za odločanje 24 ur 
- Notranje računovodsko poročanje 34 ur 
- Zunanje računovodsko poročanje 34 ur 

Lani je strokovni svet sprejel pravilnik o pridobitvi potrdila o 
strokovnemu izpitu (certifikatu) in podelitvi strokovnega naziva 
preizkušeni računovodja. Marca pa smo začeli tudi izobraževanje 
za pridobitev strokovnega naziva preizkušeni računovodja. V 
izobraževanje ste se vpisala 102 kandidata, izobraževanje pa je 
potekalo v treh skupinah, dveh v Ljubljani in eni v Mariboru. Za 
njegovo izvedbo je Inštitut izdelal 1.274 strani učnega gradiva, 
samo izobraževanje pa je potekalo po sprejetem umiku. Kandidati 
so imeli na voljo dva roka za opravljanje izpitov, in sicer prvega 
takoj po končanih predavanjih, in rednega oktobra. Izbit iz 
organizacijskega okolja je opravilo 89, iz računovodskih informacij 
za odločanje 95, iz notranjega računovodskega poročanja 84, iz 
zunanjega računovodskega poročanja 46 ter iz poslovnega okolja 
in financiranja 40 kandidatov. 29 kandidatov je uspešno opravilo 
vse izpite. 

Izobraževanje bomo letos nadaljevali, kajti prepričani smo, da 
lahko samo strokovno usposobljeni računovodje sledijo zahtevam 
po kakovostni pripravi računovodskih izkazov in poročil. 

č. Raziskovalna naloga o uporabi računovodskih 
standardov 

Slovenski računovodski standardi so bili sprejeti že leta 1993, o 
njihovi uporabi in izvajanju v praksi pa ni sistematično zbranih 
podatkov. Zato smo si v lanskem programu dela zadali tudi nalogo, 
da ugotovimo, kako je s praktično uporabo slovenskih 
računovodskih standardov. Raziskava, ki smo jo začeli opravljati 
v drugi polovici prejšnjega leta, je zajela okrog 300 predvsem 
velikih in srednjevelikih družb. Raziskovalna naloga bo končana 
letos in od nje si obetamo ugotovitev dejanskega stanja na področju 
uporabe računovodskih standardov, ki nam bo služila tudi kot 
izhodišče pri pripravi sprememb sedanjih standardov in pri izdelavi 
novih. Z raziskovalno nalogo želimo ugotoviti tudi splošno stanje 
računovodstva v Sloveniji, predvsem na področju organiziranosti, 
izdelovanja predračunov in obračunov, uporabe računovodskih 
usmeritev ter računovodskega pripravljanja podatkov za 
sprejemanje odločitev. O izsledkih raziskave bomo obvestili tudi 
javnost. 

d. Problemska področja računovodstva 

t. 
Računovodski poklic je bil v preteklosti močno podcenjen, 
računovodstvo je bilo nujno zlo in v večini primerov tudi v javnosti 
to ni bil cenjen poklic. Vendar je računovodja tisti, ki je običajno 
odgovoren za pravilno pripravo računovodskih izkazov in za 
ugotovitev dobička, ki je temeljni cilj delovanja družb in si ga na 
koncu lastniki tudi razdelimo. Iz tega sporazuma izhajamo tudi na 
Inštitutu in zato si močno prizadevamo za izboljšanje stanja na 
tem področju. Zakonsko ni določeno, kdo je lahko računovodja, 
zato mnogi med njimi nimajo niti ustrezne izobrazbe niti ustreznih 
izkušenj. Posledica tega stanja je tudi kakovost računovodskih 
poročil. To je bil eden izmed najpomembnejših vzrokov, da smo 
uvedli naziv preizkušeni računovodja. Menimo, da bi se stanje na 
tem področju bistveno izboljšalo, če bi bili vsaj za računovodje 
računovodskih servisov predpisani najnujnejši pogoji oziroma 
zahteve, ki jih morajo izpolnjevati, da lahko vodijo računovodstvo 
tudi drugim. 

2. 
Omenili smože nevzdržno stanje zaradi uporabe starega zakona o 
računovodstvu. Temu lahko dodamo celotno nezadovoljivo urejeno 
področje vodenja računovodstva za sklade (razen za vzajamne in 
pooblaščene investicijske družbe), razen fundacije pa tudi občine 
in državo ter predvsem nerešeno razmerje med njimi in pravnimi 
osebami, katerih lastniki so (na primer šolstvo, zdravstvo). Država 
se bo morala odločati za enega izmed v svetu znanih konceptov 
(sistem povezanih oseb ali sistem upravljanja s sredstvi). Ker gre 
za veliko število oseb, bi bilo to področje treba najprej vsebinsko 
urediti, na primer z zakonom o zavodih. 

3. 
Prav je, da v poročilu omenimo tudi področje revalorizacije. Slovenija 
je v zadnjih letih občutno znižala inflacijsko stopnjo, vendar je 
kljub temu inflacija skoraj še enkrat višja kot v državah Evropske 
zveze. Učinke inflacije iz računovodskih izkazov in njihovega 
vpliva na poslovni izid izločimo s postopkom revalorizacije. Naš 
sistem revalorizacije zahteva realno ohranjanje kapitala in šele 
prirast kapitala nad realno ohranjeno vrednostjo kapitala, izraženo 
v kupni moči konec obračunskega obdobja je dobiček, ki se 
lahko razdeli. Lani je bilo kar nekaj pritiskov, da bi sistem 
revalorizacije, opredeljen v standardih, odpravili oziroma 
spremenili. Na Inštitutu ocenjujemo, da mora sistem revalorizacije 
ostati tako dolgo, dokler imamo inflacijo; čas za spremembe načina 
obračunavanja pa bo prišel, ko bo tudi Slovenija imela na evropski 
ravni. 

SEKCIJA ZA POSLOVNE FINANCE 

a. Kodeks poslovno-finančnih načel in poklicne etike 
finančnikov 

Komisija sekcije za pripravo kodeksa poslovno-finačnih načel je 
po dveletnem intenzivnem delu izdelala osnutek kodeksa 
poslovno-finančnih načel. Na 17 sestankih je pripravila prek 85 
strani zgoščenega delovnega gradiva, končni dosežek pa je 
osnutek kodeksa poslovno-finančnih načel, ki je sedaj v javni 
razpravi. Poslovno-finančna načela so novost v svetu, zato je 
delovna skupina opravila pionirsko delo, saj je bilo treba mnoga 
teoretična vprašanja rešiti in jih ustrezno teoretično obdelati. 
Komisija je v drugi polovici leta pripravila še osnutek kodeksa 
poklicne etike finančnikov, ki je prav tako v javni razpravi. Kodeks 
poslovno-finančnih načel in predvsem kodeks poklicne etike 
finančnikov sta izrednega pomena, saj sta listini, na kateri bi se 
do neke mere lahko opirali tudi sodni in drugi izvedenci, predvsem 
pa so z njima začrtana temeljna pravila poslovno-finančne stroke. 

b. Problemska področja poslovnih financ 

1. 
Nekaj podobnega, kot smo ugotovili za področje računovodstva, 
velja tudi za področje poslovnih financ; danes lahko vsakdo 
opravlja poklic finančnika. Tudi zato, predvsem pa zaradi dviga 
ravni znanja poslovnih finančnikov, bomo letos pripravili vse potrebno 
za izobraževanje za naziv preizkušeni poslovni finančnik. 

2. 
Področje poslovnih financ zakonsko ni urejeno. Slovenija nima zakona 
o finančnem poslovanju, tako da na tem področju praktično manjka 
krovni zakon, ki bi urejal temeljne zadeve poslovnih financ. Tako se 
trenutno cela vrsta družb ukvarja s posojanem denarja s 
posredovanjem pri posojanju oziroma kar s finančnim posredništvom. 
Ker to področje ni urejeno s predpisi, prihaja tudi do nepravilnosti in 
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zlorab. Z zakonom o finančnem poslovanju bi bilo treba določiti vsaj 
temeljne pogoje, ki jih mora podjetje izpolnjevati, da se lahko ukvarja 
s finančnimi posli, oziroma z zakonom o bančnem poslovanju 
določiti, katera so tista področja, ki niso urejena z zakonom o bankah, 
in pod kakšnimi pogoji se lahko opravljajo. 

SEKCIJA ZA REVIDIRANJE INFORMACIJSKIH SISTEMOV 

a. Mednarodna konferenca o revidiranju in kontroli 
informacijskih sistemov 

V septembru 1996 je Inštitut organiziral že 4. mednarodno 
konferenco o revidiranju in kontroli informacijskih sistemov. Delo 
konference je spremljalo 77 udeležencev, svoje znanje in izkušnje 
pa so na njej predstavili udeleženci iz Združenih držav Amerike, 
Anglije, Nemčije, Danske, pa tudi Slovenije. Osrednja tematska 
področja na njej so bila predstavitev novega okvira in metodičnega 
prijema pri zagotavljanju ciljev urejanja informacij in z njim povezane 
informacijske tehnologije (Control Objectives for Information and 
related Technology, COBIT); dokumentiranje informacijskih 
sistemov glede na določila novega zakona o davčnem postopku, 
varnost v Internetu, predstavitev programskih rešitev za podporo 
dokumentiranja revizorjevih aktivnosti, zagotavljanje varnosti 
informacij po standardu ravnanja z informacijami (BS 7799) in 
človeški dejavnik pri revidiranju informacijskih sistemov. Precejšen 
del konference je bil organiziran v obliki sekcij in delavnic. Naj 
omenimo predvsem delavnico o podrobnejšem spoznavanju 
prijema COBIT v povezavi s kontrolami v uporabniških 
programskih rešitvah in delavnico o revidiranju krajevnega 
računalniškega omrežja, KRO (Local Area Netvvork, LAN). 

b. Izobraževanje za preizkušenega revizorja 
informacijskih sistemov 

V dobi informatike mora revizor znati revidirati v razmerah 
računalniškega obdelovanja podatkov, zato se v svetu razvija 
poseben poklic revizor informacijskih sistemov. Organizacija za 
revidiranje in nadzor informacijskih sistemov (Information Sys- 
tems Audit and Control Association, ISACA) izobražuje in tudi 
podeljuje mednarodna pooblastila (licence) za opravljanje tega 
poklica. V letu 1996 je bilo prvič v Sloveniji izvedeno opravljanje 
mednarodnega izpita CISA. Izmed 24 kandidatov so ga uspešno 
opravili štirje. Ti bodo morali opraviti še dva izpita pri. Inštitutu, da 
bodo vpisani v register preizkušenih revizorjev informacijskih 
sistemov pri Inštitutu. Sprejet je bil pravilnik o pridobitvi potrdila 
(certifikata) o strokovnem nazivu preizkušeni revizor 
informacijskih sistemov in podelitvi pooblastila (licence) za delo. 

c. Problemska področja revidiranja informacijskih 
sistemov 

1. 
Revizije računovodskih izkazov si brez revizorjev informacijskih 
sistemov predvsem v večjih podjetjih in finančnih organizacijah 
danes ne moremo več zamišljati. Zaradi razvoja računalniške 
tehnike in njene uporabe sledi revidiranja izginjajo, saj se veliko 
transakcij opravi že kar z neposredno povezavo računalnikov 
oziroma omrežij. Teh izzivov časa in tehnologij se na Inštitutu 
zavedamo, zato tudi spodbujamo uporabo sodobnih računalniških 
tehnik pri revidiranju, -kljub temu pa ugotavljamo, da nam na tem 
področju manjka še veliko znanja. Ustreznega znanja in opreme pa 

tudi nimajo uporabniki računalniških storitev. Predvsem pa ni dovolj 
razvito področje notranjih kontrol. 

2. 
V Sloveniji se uporablja veliko računalniških programov; nekateri so 
izvirni, drugi so plod domačega znanja, tretji so ukradeni in podobno. 
Pojavlja se potreba po licenciranju računalniških programov. 
Izdelovalci računalniških programov želijo licenco za svoje programe, 
ki pa jim je trenutno Inštitut ne more dati, ker nima izdelanega 
pravilnika o podeljevanju licenc. 

Izdelava pravilnika o licenciranju računalniških programov in 
dodeljevanju licenc je izziv in v prihodnjih letih bo Inštitut poskušal 
to področje urediti. Ker pa gre za zelo zahtevno in odgovorno 
nalogo, bi bila nujna povezava s preostalimi znanstvenimi 
inštitucijami in fakultetama. 

SEKCIJA ZA OCENJEVANJE VREDNOSTI SREDSTEV 

Sekcija za ocenjevanje vrednosti sredstev je začela delo šele 
konec prejšnjega leta. Za prvo nalogo si je zadala izdelavo 
standardov za ocenjevanje vrednosti podjetij. Standardi, po katerih 
ocenjevalci trenutno ocenjujejo podjetja, niso sprejeti kot državni 
standardi, zato želi po postopku, podobnemu tistemu pri 
sprejemanju drugih standardov, ki jih sprejema Inštitut, sprejeti 
tudi slovenske standarde za ocenjevanje vrednosti podjetji pa 
tudi standarde za ocenjevanje vrednosti nepremičnin in opreme. 
Pri njih pripravi sodelujemo z ministrstvom za pravosodje, 
ministrstvom za finance ter ministrstvom za okolje in prostor. 
Naša skupnaželja je pripraviti slovenske standarde in spremljajoče 
akte tudi za ta področja in sodobno urediti poklic ocenjevalcev. To 
so tudi temeljne naloge sekcije za ocenjevanje vrednosti sredstev 
v tem letu. 

4. DRUGE NALOGE INŠTITUTA 

V točki 3 tega poročila je opisano, kako je Inštitut uresničil pro- 
gram dela za leto 1996 po sekcijah. Delo Inštituta v preteklem letu 
pa je posegalo tudi na druga področja. Poročamo le o nekaterih 
najpomembnejših. 

a. Mednarodno povezovanje 

Najpomembnejša evropska organizacija revizorjev je Zveza 
evropskih računovodij (Federation des Experts Comptables 
Europeens, FEE). Konec leta 1996 je bil Slovenski inštitut za revizijo 
skupaj z inštituti iz Češke, Madžarske in Romunije sprejet kot 
pridruženi član. Članstvo v tej organizaciji je izrednega pomena, ker 
ima ta institucija velik vpliv v evropskem parlamentu in tako 
neposredno usmerja to področje v Evropi. 

Inštitut je tudi član v najpomembnejši svetovni revizorski organizaciji 
- Mednarodnem združenju računovodij in revizorjev (International 
Federation of Accountants, IFAC). To je najpomembnejša 
organizacija, ki usmerja razvoj revizije in bdi nad revizijsko pa tudi 
računovodsko stroko. 

Članstvo v teh dveh mednarodnih organizacijah je izredno pomembno 
za nadaljnji razvoj revizijske, računovodske pa tudi njima sorodnih 
strok, saj le tako lahko spremljamo razvoj stroke v svetu, hkrati pa 
smo seznanjeni z najnovejšimi dosežki na teh področjih. 
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Inštitut je pripravil vse potrebno za uporabo tehnične pomoči v okviru 
programa PHARE. Pripravili smo spisek strokovnih vprašanj in 
zadev, ki naj bi jih razrešili ob pomoči programa PHARE. Opravljen 
je bil razpis za izvajalce programa, izbran je bil najboljši ponudnik, 
vendar pogodba o začetku izvajanja programa še ni bila podpisana. 
Pričakujemo, da bomo v letu 1997 začeli program tudi izvajati. 

b. Izdajateljska dejavnost 

Po sklepu strokovnega sveta Inštituta in v dogovoru z Zvezo 
računovodij, finančnikov in revizorjev Slovenije, ki je tudi 
ustanoviteljica Inštituta, Inštitut izdaja strokovne publikacije s 
področja revizije, založnica pa je Zveza računovodij, finančnikov 
in revizorjev Slovenije. 

V letu 1996 je Inštitut izdal tole strokovno literaturo: 

- 6 številk revije Revizor, 
- zvezek iz zbirke Gradivo za metodiko revidiranja z naslovom 
Revidiranje v razmerah računalniškega obdelovanja podatkov. 

Skupaj z Agencijo Republike Slovenije za plačilni promet pa sta bili 
izdani knjižici 

- Državni revizijski standardi v Združenih državah Amerike 
- Revidiranje usklajenosti delovanja javnega sektorja s pooblastili. 

Največji dosežek pa je prevod 1080 strani ameriškega učbenika 
Revidiranje - zasnove in postopki. Za prevod smo dobili dovoljenje 
izdajatelja, prevod pa je plod dveletnega dela prevajalke, lektorice 
in recenzenta. Učbenik je kakovostno preveden in ga bomo 
uporabljali pri izobraževanju za strokovna naziva revizor in 
pooblaščeni revizor, bo pa tudi temeljni učbenik revizije na obeh 
fakultetah. 

Izdajateljsko dejavnost bomo nadaljevali tudi v letu 1997, kot prvo 
publikacijo pripravljamo prevod spremenjenih mednarodnih 
revizijskih in računovodskih standardov. 

5. PROSTORSKA IN KADROVSKA PROBLEMATIKA 

Prostorska problematika 

Že sredi 1994 se je Inštitut vselil v nove prostre na Dunajski 106/ 
II. Prostori, ki so tudi funkcionalno opremljeni, so last ustanoviteljice 
Zveze računovodij, finačnikov in revizorjev Slovenije. Menimo, 
da je tudi v tem poročilu primerno, da se Inštitut ustanoviteljici 
ponovno zahvali za uporabo sodobno in funkcionalno opremljenih 
prostorov z vso potrebno opremo za nemoteno delo Inštituta. 

Kadrovska problematika 

Večina strokovnega dela v letu 1996 je Inštitut opravil z zunanjimi 
sodelavci, predvidevamo, da bo tako tudi v prihodnje. Kljub temu 
pa zaradi povečanega obsega dela načrtujemo kadrovske 
okrepitve, ki so bile predvidene že v programu za leto 1996, 
uresničili pa jih bomo v letu 1997. Za zapolnitev kadrovskih vrzeli 
bomo zaposlili tajnico in strokovnega svetovalca. Tajnica, ki 
trenutno opravlja te naloge, pa bo prevzela mesto poslovnega 
sekretarja. 

6. RAČUNOVODSKI IZKAZI 

V skladu z zakonom o računovodstvu so bili za poslovno leto 1996 
izdelani zakonsko predpisani računovodski izkazi. V bilanci uspeha 
za leto 1996 je bil ugotovljen čisti dobiček 1,186.000 tolarjev. 

Inštitut je poslovno leto 1996 zaključil s tem poslovnim izidom 
(podatki so v tisočih tolarjev): 

- Izobraževanje za strokovna naziva revizor 
in pooblaščeni revizor 21.010 
- Izobraževanje za strokovni naziv preizkušeni 

računovodja 15.798 
- Dodatno izobraževanje - seminarji 6.092 
- Mednarodna konferenca 2.064 
- Letna konferenca revizorjev 6.138 
- Strokovna literatura 4.935 
- Vpis v register revizijskih družb in vodenje registra 4.105 
- Vpis v register pooblaščenih revizorjev 3.210 
- Sponzorstvo ISACA 1.818 
- Obresti 3.678 
- ACL Services 332 
- Izterjane odpisane terjatve 397 

Skupaj prihodki 69.577 

Odhodki 

- Pisarniški material 903 
- Proizvajalne storitve drugih 6.358 
- Najemnine (za potrebe izobraževanja) 1.894 
- Avtorski honorarji in pogodbe o delu 39.126 
- Druge neproizvajalne storitve 3.518 
- Stroški plač 5.681 
- Drugi stroški dela 1.461 
- Popravki vrednostnih terjatev 3.491 
- Drugi odhodki 5.610 

Skupaj odhodki 68.042 

V zvezi s finančnim .poslovanjem Inštituta pa je treba dodati, da 
smo morali v skladu z zakonom o računovodstvu del prihodkov 
iz naslova izobraževanja za strokovne nazive revizor, pooblaščeni 
revizor in preizkušeni računovodja razmejiti, kajti 41 kandidatov 
za strokovni naziv revizor, 64 kandidatov za strokovni naziv 
pooblaščeni revizor in vsi kandidati za strokovni haziv preizkušeni 
računovodja morajo še zagovarjati seminarske naloge oziroma 
zaključna dela. 

6. ZA KONEC 

Če ocenjujemo celotno delovanje Inštituta v letu 1996, lahko 
sklenemo, da je izpolnil naloge, zaradi katerih je ustanovljen, in ki 
so bile predvidene s programom dela za leto 1996. Inštitut se 
uveljavlja tudi v javnem življenju, vendar bo treba ravno na tem 
področju v letošnjem letu še več storiti. Za velik napredek v letu 
1996 lahko štejemo začetek izvajanja nadzora nad revizijskimi 
družbami. Šele s sprejemom pravilnika o nadzoru in začetkom 
njegovega izvajanja je revizijska stroka izpolnila vse zahteve, ki 
jih ji nalaga zakon o revidiranju pa tudi položaj te stroke v svetu, 
saj se je v celoti začela uravnavati sama (seli regualtion). S 
kadrovsko okrepitvijo bomo te in seveda tudi druge naloge lahko 
še okrepili. Inštitut je vedno bolj prepoznavem tudi v slovenskem 
prostoru, pri tem pa bo sledil zgolj in samo strokovnim načelom ter 
storil vse za ohranitev svoje samostojnosti in neodvisnosti. V tej 
luči je treba gledati tudi na napovedane spremembe zakona o 
revidiranju, kajti v letu 1997 bomo morali zaradi popisa in ratifikacije 
sporazuma z Evropsko zvezo spremeniti zakon o revidiranju. 
Evropska zveza sicer zahteva le dve spremembi (možnost, da 
imajo tujci upravljalsko večino v revizijskih družbah in možnost 
opravljanja revizije kot svobodnega poklica), vendar pa bi bilo treba 
na podlagi izkušenj pri uporabi in delovanju zakona v treh letih 
spremeniti še nekaj členov. 
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